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MAREA PRIETENIE f

Delegația R. P. R. condusă de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a sosit la Ulan Bator

PEKIN 6 (Agerpres).
Delegația Partidului Muncitoresc Romin care a participat la lu

crările celui de-al 8-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, 
alcătuită din tov. Gh. Gheorghiu-Dej, Al. Moghioroș, L. Răutu, 
V. Gheorghiu, a părăsit sîmbătă dimineață Pekinul piecind in R.P. 
Mongolă. Delegația a fost condusă la aeroport de Ciu De, vice
președinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, 
Den Siao Pin, secretar general al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, Van Tzia-sian, secretar al C.C. al P.C.C., Liu 
Nin-i, membru al C.C. al P.C.C., Ocirbat, ambasador a! R.P. Mon
gole la Pekin. Delegația a fost condusă de asemenea de personalul 
ambasadei R.P.R. în R.P. Chineză, in frunte cu ambasadorul N. Cio- 
roiu, precum și de A. Tatu Jianu, ambasadorul R.P.R. tn R.P.D. 
Coreea.

ULAN BATOR 6 (Agerpres). — La invitația Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mongole și a C.C. al Partidului Popu

lar Revoluționar Mongol, la 6 octombrie a sosit la Ulan-Bator 
delegația Republicii Populare Romine, în frunte cu Gh. Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, membru al Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R.

Pe aeroportul pavoazat cu drapelele de stat ale R. P. Mongole 
și R.P.R., delegația a fost întîmpinată de conducătorii guvernului 
mongol și Partidului Popular Re voluționar Mongol, de miniștri șl 
activiști pe tărîm social din R.P. Mongolă, precum și de șefii unor 
reprezentanțe diplomatice.

Oaspeții romîni au fost salutați cu căldură de I. Țedenbat, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole.

Tn cuvîntul său de răspuns, tov. Gh. Gheorghiu-Dej și-a expri
mat convingerea că vizita în Mongolia a delegației Republicii Popu
lare Romine va întări și mai mult legăturile de prietenie care există 
între cele două țări. 

Timp de o lună de zile, 
p Rominia va sărbători tradlțlo-
(i nala Lună a Marii Prietenii.
|l Fiecare locuitor al patriei
p noastre știe ce înseamnă pen-
| tru noi prietenia cu marea ve
il cină din răsărit. Întreaga exis
ei tență a țării noastre din ul
ii timii 12 ani este legată de
|i mari gesturi dc amiciție și a-
0 jutor făptuite de glorioasele
ți popoare ale Uniunii Sovietice

față de Rominia. Prietenia 
dintre țara noastră și Uniunea 
Sovietică iși are rădăcinile 
fixate adine in istorie. Dar 

I1 anii care au trecut au apro
bi piat definitiv, pentru totdeau- 
I1 na, popoarele marii Țări a So
li - cialismului și Republicii noas- 
i1 tre Populare. Incepind cu ell- 
I1 berarea țării noastre de către 
I1 glorioasele forțe armate ale 
d Uniunii Sovietice. în fiecare 
d moment am înregistrat atitea 
I1 dovezi de prietenie dezintere- 
d sată, de colaborare de tip nou
• — urmare a relațiilor care au 
d la bază nobilele idei ale fră- 
1 ției proletariatului internațio-
I nai și ale respectului reciproc.
II Păstrăm veșnică recunoștință 
d oamenilor sovietici pentru că 
d ne-au smuls de sub jugul fas- 
d cist, pentru că ne-au dat po- 
d sibilitate să ne
i' construim o
d viață nouă. Oa- 
d menii muncii
d din patria noas-
d tră privesc la
d Uniunea Sovie-
d tlcă ca la un
’ frate mai mare
’ de la care pot
1 învăța cum să
• construiască mai 

repede și mai
1 bine și la ei so-

cialismul.
j Tineretul nostru, ca șl intre- 
(i gul nostru popor, din dorința
. i de a cunoaște realitatea so-
(i ciallstă, cultura și tehnica
(i nouă sovietică, se ocupă cu
(i mult interes de studiul limbii
,1 ruse. Mulți dintre noi se pot
,1 mindri astăzi cu cunoașterea
,i atitor bogății din tezaurul cul-

, turii sovietice, tocmai datorită
, străduinței cu care și-au însu

șit limba rusă. Numeroși tu
riști romini care au vizitat a-

• I nul acesta imensa Țară a So
cialismului, și-au lărgit ori- 

■ I zontul vieții și s-au intors en-
j tuziasmați, cu forțe proaspete,

la lupta pentru construirea so- 
. I cialismului în țara noastră,
i Oamenii noștri urmăresc cu

p interes eforturile tineretului
sovietic pentru valorificarea 

d păminturilor înțelenile. Noi
\ știm că aceasta va însemna
p mai multă pline, lapte, carne,

etc. pentru oameni. Urmărim 
cu atenție cercetările savanțl- 
lor sovietici în domeniul fizicii 
nucleare și a folosirii energiei 
atomice in scopuri pașnice. 
Lupta pentru pace a Uniunii 
Sovietice, pentru înfăptuirea 
unui program eficace de de
zarmare, pentru reglementarea 
pașnică a problemelor interna
ționale litigioase se bucură de 
sprijinul deplin al poporului 
nostru.

Prietenia și alianța țării 
noastre cu Uniunea Sovietică 
ne este extrem de scumpă. 
Ambele țări sint unite prin a- 
celașl țel măreț: construirea 
socialismului și comunismului. 
Ne este atît de scumpă priete
nia și alianța cu Uniunea So
vietică, pentru că aceasta con
stituie chezășia 
noastre, chezășia 
ței naționale și 
nostru înainte pe

An de an, de 
brie la 7 noiembrie. 
Marii Prietenii prilejuiește o 
înflăcărată manifestație de 
dragoste față de Uniunea So
vietică.

Ce vom face In această

victoriilor 
independen- 
a mersului 
drumul ales, 
la 7 octotn- 

Luna

locul nostru, la București. El 
a declarat ziarului nostru, a- 
dresindu-se tineretului ro
min : „Doresc tineretului ro- 
mîn mari succese în muncă și 
învățătură pentru reușita con
struirii socialismului în R.P.R. 
Doresc tineretului romin să 
fie curajos, perseverent și plin 
de voință, și să nu dea îna
poi în fata greutăților. Aceste 
calități îi sînt necesare pen
tru a construi cu succes mi
nunatul viitor al țării sale".

Luna Marii Prietenii ridică 
o serie de sarcini In fața or
ganizațiilor noastre de bază. 
Organizațiile U.T.M. vor tre
bui să popularizeze pe larg 
manifestațiile organizate de 
A.R.L.U.S., chemind tineretul 
să participe la bogatul pro
gram al Lunii Marii Prietenii.

In intimpinarea celei de a 
39-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
să ne dovedim demni de zilele 
istorice pe care le trăim .

Să intensificăm munca în campania
•••

noș- 
Oi- 
cu-

Lună a Prieteniei Romîno-So- 
vietice 7

Desigur multe lucruri... Ne 
vom întîlni cu prietenii 
tri Maresiev și David 
strah. Vom merge să
noaștem recentele realizări ale 
studiourilor sovietice. Libră
riile ne vor oferi prilejul unor 
noi reintllniri cu literatura so
vietică.

Să folosim aceste minunate 
zile pentru a cunoaște mai 
bine pe prietenii sovietici, să 
Învățăm ma| temeinic de la 
ei. cum să ne construim o 
viață fericită, cum să facem 
ca patria noastră să înflo
rească.

Salutul călduros pe care 
ni-1 adresează eroul Uniunii 
Sovietice Alexei Maresiev, cu 
prilejul sosirii sale la Bucu
rești. ne umple inimile de o 
mare bucurie. Eroul adoles
cenței noastre se află in mij-

t

Sărbătoarea Germaniei
democrate

Președintelui Republicii Democrate Germane 
WiLHELM PIECK 

Președintelui Camerei Populare a Republicii 
Democrate Germane 

JOHANNES DIECKMANN 
Primului ministru al Republicii Democrate 

Germane OTTO GROTEWOHL 
Primului secretar al C.C. al Partidului Socialist 

Unit din Germania WALTER ULBRiCHT
Cu prilejul celei de a 7-a aniversări a proclamării Republicii 

Democrate Germane, vă transmitem dv. personal și poporului ger
man călduroase felicitări. . ... .

Poporul romîn se bucură din toată inima de realizările obținute 
de Republica Democrată Germană în opera de construcție pașnică, 
socialistă și de dezvoltarea multilaterală a colaborării și prieteniei 
dintre statele noastre, în interesul ambelor popoare, al întăririi păcii 
și securității internaționale. ' . . _ .,. ..

Vă urăm noi succese pentru întărirea și propășirea Republicii 
Democrate Germane și pentru realizarea năzuinței poporului ger
man de unificare democratică a patriei 6ale, pentru apărarea păcii. 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

DR. PETRU GROZA
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne
CONSTANTIN PÎRVULESCU 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romine 
CHIVU STOICA 

Primul Secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Pentru grăbirea însămințărilor și recoltările de toamnă tre
buie terminate grabnic. Bine minuite, mașinile moderne de re
coltat ajută la îndeplinirea acestei sarcini. Deși la G.A.S. Fun- 
dulea, regiunea București, recoltatul porumbului n-a început 
de mult, ei se desfășoară cu intensitate, deoarece se folosesc 
combinele sovietice de porumb K.U. 2.

In fotogralie: Agregatul deservit de tractoristul Constantin 
Dumitru și de combinerul Ion Buruiană in lanul de porumb. 
Cei doi tineri recoltează zilnic cîte 4 hectare.

Foto: N. SCARLET
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agricolă de toamnăl
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Colectiviștii din Batăr-Oradea 
vînd statului surplusul de cereale

In acest an, membrii gospo
dăriei colective din Batăr, re
giunea Oradea, aplicind metode 
agrotehnice înaintate au reușit 
să obțină recolte bune de cerea
le. In cadrul unei adunări ge
nerale colectiviștii au hotărît să 
vîndă statului din surplusul lor 
de cereale. In același timp, ei 
au adresat o chemare către ce
lelalte gospodării colective din 
regiunea Oradea, îndemnîndu-le 
să valorifice și ele surplusuri
le de cereale prin organizațiile 
comerciale de stat și cooperati
ste. In chemarea colectiviștilor 

din Batăr, publicată in 
rul „Crișana" din Oradea, 
rată printre altele:

„Gospodăria noastră a

colectiviști și 
aproximativ a! 
se vor efectua 
anului, noi am

zia-
se a-

obți-

pe cimp!

Soli aî popoarelor sovietice în București

la sosirea delegației sovietice

La coborîrea 
din avion oas
peții sovietici 
au fost înconju
rați cu deose
bită dragoste de 
cei veniți în în- 
timpinare. S-au 
schimbat căldu
roase strîngeri 
de mtini. Pio
nieri, oameni de 
artă, activiști ai 
A R L.U.S.-ului. 

au oferit oas
peților buchete 
de flori.

Membrii de
legației sovieti
ce au fost salu
tați la sosire de 
tov. Coriolan 

Drăgulescu, 
locțiitor al mi
nistrului Invă- 
țămîntului.

„în numele 
Consiliului ge
neral al Aso
ciației Romîne

pentru Legăturile de Prietenie cu 
U.R.S.S. și al tuturor priete
nilor Uniunii Sovietice din țara 
noastră — a spus vorbitorul — 
vă urăm un călduros și frățesc 
„bine ați venit”.

Mîine

adresa Uniunii Sovietice și a 
poporului sovietic.

Permiteți-mi să vă mulțumesc 
pentru primirea aceasta atît de 
cordială și de prietenească pe 
pămîntul Romîniei și din toată 
inima să urez harnicului 
romîn succese 
munca sa.

Cei prezenți 
delung pentru
tructibilă dintre poporul romtn și 
marele popor sovietic.

popor
ctt mai mari tn

au manifestat tn- 
prietenia indes-

tn fiecare comună din raionul 
Turda sint ingineri și tehnicieni 
agronomi cu o bună calificare. 
Datorită unora dintre ei, pînă de 
curind pe întregul raion s-au 
condiționat 917 tone semințe. 
Această cantitate înglobează să- 
mința selecționată a colectiviști
lor și țăranilor muncitori din co
munele Mihai Viteazu, Călărași, 
Șuțu, Rimetea. Vllcele și al
tele, Tn aceste comune, care au 
nu numai semințele pregătite, 
ci și arăturile făcute la timp, s-au 
însămințat deja 115 hectare cu 
griu, orz și secară. Nu putem 
vorbi de rezultatele pe care le 
obțin tn campanie comunele men
ționate mai sus fără a arăta că 
aici muncesc cu simț de răspun
dere ingineri și tehnicieni agro
nomi utemiști ca Ștefan Drăgan, 
Traian Borza, Vasile Mărginea- 
nu. Ion Turcu. Pașca Nicodim șt 
alții.

Rezultatele obfinute pînă acum 
de raionul Turda in campania 
de tnsămînțări nu sînt însă de 
loc mulțumitoare. Cele 115 hec
tare nu reprezintă decît 0,5 la 
sută din suprafața ce trebuie in- 
sămințată în raion In această 
toamnă. Pregătirile premergătoa
re tnsămlnțatului nu decurg 
bine. Mai sînt incă de condițio
nat tn afara celor 917 tone de 
semințe asigurată pînă acum, 
incă 3000 tone. Nu s-a tra
tat pină acum decît 75 to
ne seminfe, cu toate că centrele 
de tratare au fost aprovizionate 
din vreme cu materialele nece
sare.

Una din cauzele acestor lipsuri 
rezidă in munca slabă a unor 
ingineri și tehnicieni agronomi. 
Sint unii dintre ei care socotesc 
că treburile pot merge și de la 
sine șl lucrează cu „aprecieri și 
aproximații". Tinerii tehnicieni 
Ion Cosmescu de la Aiton, Mol
dovan Victoria din Măhăceni, 
Mircea Borza din Triteni și alții, 
deși au capacitate de muncă, nu 
lucrează cu tragere de inimă. Ion 
Cornescu apreciază toată situația

tul raional U.T.M. ar putea fi 
trebuie să dea un sprijin mai 
eficace, ceea ce de fapt n-a făcut 
pînă acum. Puțini sint activiștii 
comitetului raional U.T.M., care, 
deplasindu-se in comune, se preo
cupă și de campania de tnsămln-

campaniei privind cimpul de pe un 
deal mare de la marginea comu
nei. Atunci cind trebuie să fie 
in mijlocul țăranilor muncitori, 
il intilnești „făcind agrotehnică" 
pe străzile din Turda, Mir
cea Borza nu numai că nu
împărtășește colectiviștilor și țări,
țăranilor muncitori, cunoștin- In raionul Turda se pot ob-
țele sale, dar il intilnești (ine rezultate mai bune la insă-
foarte rar chiar și la gospodăria °
colectivă, ai cărei membri sint 
nevoiți să se descurce singuri 
tocmai acum, tn plină campanie.

Tn raionul Turda insămlnțările 
trebuie să fie urgentate. Comite-

mînțări. Se cere Insă mult mai 
multă inițiativă, mai multă sir- 
guință din partea organelor com
petente și a cadrelor care mun
cesc In agricultură.

M. OPREA 
M. MUNTEANU

nut în medie 1.413 kg. griu Ia 
ha. și 3.316 kg. porumb la hec
tar. Această recoltă ne asigură 
un însemnat surplus de cereale.

După calculele făcute de noi 
după ce ne am achitat de toate 
îndatoririle față de stat, de pla
ta muncitorilor S.M.T., după ce 
am impărțit avansul de 40 la 
sută membrilor 
după calculul 
zilelor-muncă ce 
pînă la sfirșitul
constatat că avem posibilitatea 
să valorificăm, prin vinzare că
tre stat, 40 tone de porumb.

Colectiviștii din Batăr au ho- 
tărit ca din suma ce o vor rea
liza din valorificarea porumbu
lui și care se ridică la circa 
45.000 lei, 15% să fie trecute la 
fondul de bază al gospodăriei 
pentru a se putea cumpăra vaci 
de lapte și oi. Aceasta va 
contribui Ia dezvoltarea și întă
rirea gospodăriei. Ceilalți bani 
vor fi repartizați colectiviștilor.

Totodată, mai mulți colecti
viști au hotărît să vîndă șl ei 
statului din prisosul de cereale 
pe care te primesc pe zllele- 
muncă. Astfel, colectivistul Va- 
sile Cadar a hotărit să vindă 
statului 500 kg. porumb. Ale
xandru Nagy — 300 kg. po
rumb, Ioan Ungvari — 300 kg. 
porumb etc.

In încheierea chemării lor, 
colectiviștii din Batăr scriu: 

„Chemăm gospodăriile colective, 
pe colectiviști să se alăture ini
țiativei noastre și, analizînd 
posibilitățile pe care le au. să 
vindă statului cerealele care le 
prisosesc".

Grijii partidului și guvernului
să-i răspundem prin sporirea eforturilor

Ziarele de ieri au publicat 
Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romine privind atribuirea bur
selor de stat și indemnizațiilor 
de merit studenților.

Urmare a prevederilor Hotă- 
rîrii Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. privitoare la unele 

a 
tn 

Ho- 
sta- 

?• 
ra-

măsuri de îmbunătățire 
muncii politice-educative 
rîndul studenților, recenta 
tărîre a guvernului nostru 
bilește cuantumul bursei 
criteriile de acordare în 
port cu calificativele primite 
de studențl la examene, com
portarea tor generală In ca
drul Institutului și a venituri
lor părinților sau a susținăto
rilor legali. Astfel, poate primi 
bursă — mărită prin această 
Hotărîre la suma de 315 lei — 
orice student „care a obținut, 
fără corigență calificativul 
„bine" și „foarte bine" la ma
joritatea obiectelor de studiu 
cerute la examene, colocviile și

Deschiderea Lunii Prieteniei
Romino-Sovietice

Aspect' de

Sîmbătă dimineață a sosit în 
Capitală delegația sovietică care 
va participa la sărbătorirea tra
diționalei Luni a prieteniei romî
no-sovietice în tara noastră.

Din delegație fac parte:
Vsevolod Nikoiaevici Stoletov, 

locțiitor al ministrului Invățămîn- 
tului Superior din U R.S.S., pro
fesor, biolog, conducătorul dele
gației. Erakliit Luarsapovici An
dronikov — scriitor, doctor în 
științe filologice, Alexei Petro- 
vici Maresiev— Erou al Uniunii 
Sovietice, membru al Comitetului 
sovietic pentru apărarea păcii din 
U.R.S.S., candidat în științe isto
rice. secretar responsabil al Co
mitetului sovietic al veteranilor 
de război, Abram Matveevici Room 
— artist emerit al R.S.F.S.R., re
gizor de filme — Mosfilm, Eka
terina Kuzmicina Osipova — di
rectoarea școlii nr. 243 din Mos
cova. Grigori Zartnairovici loani- 
sian — dircc'or la V.O.K.S.

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de acad. prof. dr. C. I. Par- 
hon, Constanța Crăciun, Ofelia 
Manole, Ion Pas, C. Prisnea, 
Anton Vlădoiu, Coriolan Drăgu- 
lescu, Constantin Dinculescu, Al. 
Buican, George Macovescu, C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, acad. 
A. Macovschi, acad. Cezar Pe
trescu. Eduard Mezincescu, Mar
cel Breslașu, Lucia Demetrius, 
Cicerone Theodorescu, Aurel Mi- 
hale, P. Babuci, N. Pascu, Ion 
Cîrcei, Jean Georgescu, Stanciu 
Stoian, Eugen Rodan, Steliana 
Năstăsescu, de membri ai Consi
liului general A.R.L.U.S., repre
zentanți ai organizațiilor obștești, 
oameni aî artei și culturii, repre
zentanți ai presei, oameni ai 
muncii din Capitală.

Au fost de 
ambasadorul 
la București 
ambasadei.

față A. A. Epișev, 
Uniunii Sovietice 

și alți membri ai

începe tn întreaga 
noastră țară Luna prieteniei ro
mîno-sovietice. Cu prilejul 
cestei tradiționale sărbători, 
porul romin va cunoaște și 
îndeaproape marile realizări 
poporului sovietic pe 
construirii comunismului,
zări care constituie un minunat 
îndemn 
nică de 
lui, un 
țămînte
triei noastre”.

A răspuns Stoletov, conducă
torul delegației sovietice.

Vă mulțumim din suflet pen
tru cuvintele de salut, a spus 
Stoletov, cuvinte de dragoste la

a-
po- 

mai 
ale 

drumul 
reali-

în munca noastră paș- 
construire a socialismu- 

izvor nesecat de învă- 
pentru dezvoltarea pa-

Sîmbătă seară, la Ateneul 
R.P.R. a avut loc adunarea fes
tivă de deschidere a Lunii prie
teniei romîno-sovietice.

La masa prezidiului au luat loc 
tovarășii: Chivu Stoica, Gheor- 
ghe Apostol, Miron Constantines- 
cu. Constantin Pîrvulescu, A. A. 
Epișev, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, Vs. N. Sto- 
letov, conducătorul delegației de 
oameni de știință și cultură din 
Uniunea Sovietică, general colo
nel Leontin Sălăjan, Janos Fa- 
zekaș, Gheorghe Hossu, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, Constanța 
Crăciun, acad. Ilie Murgulescu, 
E. L. Andronikov, A. P. Mare
siev, A. M. Room, E. K. Osipo
va, G. Z. Ioanisian, membri ai 
delegației de oameni de știință 
și cultură din U.R.S.S., Ofelia 
Manole, ing. Anton Vlădoiu, 
acad. Tudor Arghezi, acad. Cezar 
Petrescu, C. Paraschivescu-Bălă
ceanu, general locotenent în re
zervă llie Crețulescu, Eugen Ro
dan, Stoica Gheorghe, muncitor 
fruntaș la uzinele „23 August".

La adunarea festivă au parti
cipat tovarășii AI. Bîrlădeanu, 
Gr. Preoteasa, Th. Iordăchescu, 
P. Niculescu-Mizil, Ion Pas, ing. ........ ......................
Popa Gherasim, Gheorghe Stoica, locțiitor al ministrului Invlță-

Adunarea festivă 
din Capitală

Barbu Solomon, Sorin Toma, Ion 
Dumitru, Mihai Suder, Virgil Tro- 
fin, ing. Mihai Marin, conducă
tori ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, membri ai 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
oameni ai artei și culturii, gene
rali și ofițeri superiori, care au 
comandat mari unități ce au lup
tat alături de armatele sovietice 
în războiul antifascist, reprezen
tanți ai presei, numeroși oameni 
ai muncii.

Deschizînd adunarea, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, președin
tele A.R.L.U.S.-ului a salutat 
călduros pe membrii delegației 
de oameni de știință și cultură 
din Uniunea Sovietică, care au 
venit să sărbătorească împreună 
cu poporul nostru tradiționala 
Lună a prieteniei romîno-sovie
tice.

A luat cuvîntul tovarășa Con
stanța Crăciun, membru al C.C. 
al P.M.R., ministrul Culturii, 
care a vorbit despre tradiționala 
sărbătoare a poporului nostru, 
Luna prieteniei romîno-sovietice.

A vorbit apoi Vs. N. Stoletov.

la învățătură!
t proiectele de an, și ai căror 

părinți sau susținători legali 
‘ au un venit net lunar pînă la 
■ 800 lei provenit din salarii,

pensii, sau pînă la venitul im
pozabil anual de 2200 lei, dacă

• provine din agricultură sau 
din alte activități la care ve-

• nitul se calculează anual“.
t La numai cîteva ore de la 
i apariția acestei Hotărîri puteai 

vedea în sălile de curs sau pe 
culoare grupe de studenți care 

j citeau cu însuflețire textul Ho
tărîrii. în unii ani de facul
tate, în grupe, studenții au ci
tit împreună Hotărîrea, discu- 
tînd cu interes fiecare para
graf. într-o serie de institute 
de învățămînt superior din 
țară s-au organizat mitinguri

1 prin care studenții și cadrele 
didactice și-au manifestat bucu
ria pentru noua dovadă a gri- 

, jii partidului și guvernului față 
de tineretul universitar. Pe 
bună dreptate, participanții la 
mitinguri au subliniat că în 
urma Hotărîrii Biroului Poli- 

**tic al C.C. al P.M.R. privitoare

mîntului Superior din U.R.S.S., 
conducătorul delegației de oameni 
de știință și cultură sovietici.

Cuvîntările au fost subliniate 
cu aplauze îndelungi.

Asistența a manifestat căl
duros pentru prietenia veșnică 
dintre poporul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice.

A urmat apoi un concert sim
fonic festiv prezentat de Orches
tra Filarmonică de Stat „Bana
tul" din Timișoara, dirijată de 
Paul Popescu. In program au fost 
interpretate Rapsodia I-a de 
George Enescu, aria Antonidei 
din opera 
M. Glinka, 
Filimon și 
popoarelor"

Concertul 
succes.
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„Ivan Susanin” de 
solistă Leila Cincu 
uvertura „Prietenia 
de R. M. Glier. 
festiv s-a bucurat de

Citiți în pag, 3-a:
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Cuvintdrile tov. 
Constanța Crăciun 
ți Vs. N. Stol*tov

la unele măsuri de îmbunătă
țirea muncii politice-educative 
in rîndul studenților s-au luat 
o serie de măsuri. De curind, 
au fost reduse prețurile de in
trare pentru studenți la spec
tacolele culturale și manifestă
rile sportive. Recenta Hotă- 
rire isvorită din dragostea cu 
care partidul și guvernul în
conjoară tineretul studios re
flectă incă odată grija pentru 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de studiu și de via
ță ale studențimii. Aceste con
diții se îmbunătățesc pe mă
sură ce statul nostru biruie 
greutățile care mai există in 
perioada actuală.

Hotărîrii Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., prezentei Hotă- 
riri a Consiliului de Miniștri 
privind atribuirea burselor de 
stat și indemnizațiilor de me
rit studenților ca și în gene
ral grijii pe care partidul și 
guvernul o manifestă față de 
viitoarea intelectualitate lega
tă de interesele și aspirațiile 
poporului, studenții trebuie 
să-i răspundă prin îmbunătăți
rea activității lor, prin dezvoi- 

' tarea unei atitudini pline de 
! răspundere față de învățătură, 

frecvență regulată la cursuri 
și seminarii, a respectului față 
de cadrele didactice. Organiza
țiile U.T.M. și asociațiile stu
dențești au obligația să popu
larizeze larg în masa studen
ților prevederile acestei Hotă- 
rtri, să explice semnificația și 
importanța măsurii luate de 
guvernul nostru.

Organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, trebuie să intensifice 
munca politică în rîndul stu
denților noștri, in vederea ri
dicării necontenite a conștiin
ței lor patriotice de construc
tori ai socialismului, intelec 
tuali în sarcina cărora intră 
dezvoltarea necontenită a știin
ței, tehnicii și culturii romi- 
nești, prin preluarea celor 
mai bune tradiții ale marilor 
noștri înaintași.

O atenție deosebită trebuie 
acordată de către comitetele de 
cămin și organizațiile U.T.M 
combaterii acelor manifestări 
existente incă la unii studenți. 
manifestări de lipsă dc grijă 
față de bunul obștesc.

In același timp, organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studen
țești au datoria să ajute orga
nele în drept în aplicarea pre
vederilor cuprinse in Hotărîre 
privind îmbunătățirea mesei 
la cantină și a condițiilor de 
cazare ale studenților. Asocia
țiile studențești care au luat 
ființă au datoria de a da spri
jin consultativ conducerilor in
stituțiilor de tnvățămint supe
rior în atribuirea burselor de 
stat.

Adunările de dări de seamă 
și alegeri ale organelor con
ducătoare U.T.M. care se des
fășoară în aceste zile în toate 
institutele de invățămint su
perior trebuie să constituie pri
lejul unei analize temeinice în 
spirit critic și autocritic a ac
tivității organizațiilor U.T.M. 
în cursul anului universitar 
trecut, prilejul stabilirii unor 
măsuri cu adevărat eficiente 
pentru imbunătățirea activită
ții la învățătură și întărirea 
disciplinei în rindul studenți
lor pe măsura cerințelor pe 
care partidul și poporul nostru 
muncitor le pun in fața vii
torilor intelectuali ai patriei 
noastre.

Recenta Hotărîre a Guver
nului Republicii Populare Ro- 
mine, primită cu bucurie de 
studenți și cadrele didactice 
din tnvățămlntul superior al 
țării noastre, trebuie să însem
ne — alături de întreg com
plexul de măsuri luate recent 
de statul nostru — o nouă ar
mă in ridicarea conștiinței și 
răspunderii studenților che
mați ca — împreună cu întreg 
poporul muncitor — să contri
buie la construirea socialismu
lui tn patria noastră.

x '■x.



Tinerețe și... maturitate
Darea de seamă prezentată de 

■iov. Maxim I. Petru, secretarul 
organizației U.T.M. din anul IV 
al Facultății de Finanțe și Credit, 
6ecția Evidență contabilă, a su- 
pUs unei analize minuțioase acti
vitatea organizației U.T.M. pe se
mestrul II al anului trecut.

„In centrul activității sale — a 
spus referentul — biroul U.T.M. 
a avut tn permanență problema 
mobilizării studenților în vederea 
însușirii temeinice a materiilor 
predate".

Unele manifestări de chiul au 
fost în parte lichidate in special 
prin muncă individuală dusă cu 
cei ce aveau asemenea tendințe. 
Rezultate bune a dat de aseme
nea. și faptul că organizatorii de 
grupă au controlat cu regulari
tate condicele de prezență. Roa
dele acestei munci se conturează 
în faptul că, pe semestrul II al 
anului trecut, participarea la se- 
minarii z crescut la 92 la sută, 
iar la cursuri la 95 la sută. Acest 
lucru, a dus și la creșterea nu
mărului celor care au primit la 
examene calificative „bine" și 
„foarte bine", 43 la sută din cali
ficativele date au fost „foarte 
bine" iar 36 la sută „bine".

Dar oare totul s-a desfășurat 
bine în activitatea biroului U.T.M. 
tn aceasta direcție? întreaga 
muncă a decurs, 6ă spunem, co
respunzător acestui calificativ ?

„Mai sînt încă uliii studenți — 
a arătat în cuvîntul său tov. Ca- 
leap Zannette — care în timpul 
orelor de curs sustrag atenția to
varășilor lor prin acte de indis
ciplină, „nevinovate" poate la 
prima vedere, dar care stînienesc 
serios în procesul de învățămint". 
în continuare vorbitorul a arătat 
că biroul U.T.M. nu a dat o su
ficientă atenție muncii grupelor 
de studenti, că nu s-a străduit să 
lege organic activitatea acestora 
de problemele specifice studen
țești.

„Se cere cu ascuțime să dăm 
atenția cuvenită cercurilor știin
țifice. Este aproape inadmisibil 
cum am procedat anul trecut". 
Posler Ladislau consultă notițele 
și apoi continuă : „Am ajuns să 
fim trași de mînecă de tovarășii 
profesori și tovarășii asistenți să 
ne înscriem la cercurile științifice, 
așa cum a fost cazul cercului de 
Evidența contabilă industrială. 
Unii dintre noi au promis că se 
vor înscrie dar pînă acum nu i-a 
văzut nimeni la ședințele cercu
lui".

Participanții la adunare au 
criticat de asemenea cu destulă 
tărie biroul U.T.M. pentru slaba 
sa preocupare față de problemele 
ajutorării studenților slabi la în
vățătură, pentru făptui că în a- 
B-umite perioade a pierdut din ve
dere sarcina sa principală: mo
bilizarea studenților la învăță
tură.

Gabor Traian, luînd cuvîntul, a 
subliniat realizările reale, fru
moase, existenie în munca birou
lui U.T.M. pe perioada în discu
ție. „Dar astăzi este necesar — 
a șpus vorbitorul — să fim ceva 
mai atenți ăsupr.a slăbiciunilor 
noastre pentru a nu le mai re
peta. Hotărîrea Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. privitoare la udele 
măsuri de îmbunătățire a muncii 
politice-educative în rîndurile stu- 
dențiîbr ne cere aceasta. Cred că 
munca noastră profesională ar fi

Maresiev —
O oră după ce avionul 

care a adus la București 
delegația sovietică care 
participă la sărbătorirea 
Lunii Marii Prietenii a a- 
terizat pe aeroportul Bă- 
neasa, stăteam de vorbă, 
intr-una din camerele ho
telului Athenee-Palace, cu 
Alexei Maresiev. Deși gaz
dele grijulii — au invocat 
oboseala oaspeților, Mare, 
siev s-a arătat îndată dis
pus de a sta de vorbă cu 
reprezentanți ai presei 
noastre.

Intiinirea are loc chiar 
în apartamentul care i-a 
fost pus la dispoziție...

„N-am fost niciodată 
aici, dar vin cu cele mai 
calde sentimente...”

Mă simt oarecum privi
legiat de faptul că stau de 
vorbă cu Maresiev. Bărba
tul acesta grav, care știe să 
rîdă cu atita vioiciune, a 
dominat categoric primii 
ani ai tinereții generației 
noastre, lată-l acum in 
fața noastră pe omul care 
a dovedit atita dragoste de 
viață, printr-o explozie ra. 
ră de voință in ciuda 
groaznicei piedici care i-a 
stat in cale. Maresiev ne 
zimbește prietenos și con
tinuă : „Am auzit multe 
lucruri despre Romînia;

<? 
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Alegerea organelor 
U. T. M. în universități

fost mult mai bună dacă grupele 
U.T.M. s-ar fi bucurat din partea 
biroului U.T.M. de atenția cuve
nită. Se pare că în mod formal 
s-a făcut repartizarea membrilor 
biroului pe grupe, fiindcă în rea
litate munca acestora cu grupele 
a fost ca și inexistentă".

departe, vorbitorii au su- 
necesitatea unei legături 
intre toți membrii birou-

a fost
- Mai 
' bliniat
strînse 
Ini.

„Este absolută nevoie — a spus 
tov. I. Călina — dacă vrem ca 
qiunca noastră să se desfășoare 
bine, ca intre membrii biroului 
să lie o coeziune puternică, o uni
tate deplină de acțiune. Aidi pro
verbul „nu trebuie să știe dreapta 
ce face stingă" nu are ce căuta. 
Și din păcate lucrurile cam așa 
s;au intimplat în anumite perioa
de. Și cit este aceasta de dău
nător, ați observat cu toții".

Toate aceste slăbiciuni exis
tente în munca biroului U.T.M.
— au arătat participanții la adu
nare — a făcut să slăbească mun
ca de combatere a unor fenomene 
negative existente la unii stu- 
denți din anul IV. Cazurile de a- 
titudini nedemne față de colegi 
și colege, de Ji.psă de respect față 
de cadrele didactice șl personalul 
administrativ etc., nu au primit 
întotdeauna oprobiul general al 
studenților, nu li s-a dat întot
deauna riposta cuvenită din par
tea organizației U.T.M,

Mai puțin tn darea de seamă, 
insă mai mult și mai puternic in 
discuții, problema organizării in
tr-un mod plăcut și folositor a 
timpului liber, a ocupat un loc 
important. In darea de seamă s-a 
arătat că „studenții au desfășu
rat o bogată activitate culturală. 
Stnt studenți — se spune tn con
tinuare — care au adus și aduc 
o contribuție însemnată l.a succe
sul formațiunilor artistice ale 
I.S.E.P.-ului. Tovarăși ca : Mure- 
șanu Grigore, Petroi Pompiliu, 
Văcar Virginia, Tudor Sandu și 
alții, au devenit elemente de bază 
în corul institutului, iar tovarășa 
Gherman Rodica se bucură de o 
unanimă apreciere tn formația de 
teatru".

este un bun prilej pentru dezba
terea celor mai diferite probleme 
legate de viața și activitatea lor. 
Problemele privind condițiile lor 
de viață au fost astfel discutate 
cu seriozitate și pe larg. Cei care 
au luat cuvintul nu s-au mulțu
mit numai să arate că cutare sau 
cutare lucru nu merge tocmai 
bine, ci împreună s-au străduit 
să găsească și căile de îndreptare 
ale acestei stări de lucruri.

„Sînt zile — a spus Manoliu 
Nicotae — cînd masa la cantina 
noastră este slabă. Trebuie 6ă 
ajutăm organele administrative 
tn activitatea lor. Eu propun ca 
prin intermediul asociației stu
dențești să constituim un comitet 
care să sprijine îmbunătățirea 
muncii cantinei. Sint convins că 
in felul acesta multe neajunsuri 
vor fi îndepărtate". Propunerea 
a fost considerată de utemiști 
justă, ea urmînd să fie rezolvată 
împreună cu comitetul provizoriu 
al asociației studențești.

Atenți și plini de grijă față de 
activitatea lor viitoare, utemiștii 
au hotărît să îndrepte cu mai 
multă tărie forțele organizației 
lor spre ridicarea nivelului stu
diului tuturor studenților, spre 
îmbunătățirea simțitoare a acti
vității cercurilor științifice. Con
dițiilor bune create de partid, au 
subliniat ci în discuții, trebuie 
să le răspundem în primul rînd 
printr-un studiu minuțios și 
demn de titlul de student utemist.

RUGEA SABIN 
adjunct cu problemele orga
nizatorice tn comitetul U.T.M.

I.S.E.P.

Cocktail oferit 
de ambasadorul K.U. Germane 

la Buourești
Sîmbătă după amiază, cu pri

lejul celei de-a 7-a aniversări a 
proclamării Republicii Democrate 
Germane, Werner Eggerath, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești a oferit un cocktail in sa
loanele Casei Centrale a Armatei.

Au participat tovarășii: Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, gene
ral de armată Emil Bodnăraș, Ni. 
colae Ceaușâscu, Constantin Pir, 
vulescu, general colonel Leontin 
Sălăjan, J. Făzckaș, Al. Birlădea- 
nu, Gr. Preoteasa, acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, Constanța Crăciun, 
M. Florescu, ing. Popa Gherasim, 
acad P. Constantlnescu-Iași. Fi
lip Gheltz, Ion Pas, Sorin Toma, 
M. Macavei, Al. Buican, conducă
tori ai instituțiilor de stat și ai 
organizațiilor obștești, personali, 
tați ale vieții culturale, reprezen
tanți ai presei.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Un nou grup de turiști 
de peste hotare

Sîmbătă a sosit în țară primul 
grup de turiști din Austria. Pri
mul popas din itinerariul turiști
lor austrieci — care călătoresc cu 
u,n autobuz propriu — va fi Clu
jul.

în aceste zile, țara noastră mai 
este vizitată de numeroși turiști 
sovietici. Este așteptată de ase
menea sosirea a noi grupuri de 
turiști din U.R.S.S. și din R.P. 
Bulgaria. (Agerpres)

Discutînd despre Hotărîre...

Sărbătoarea Germaniei democrate
TnfwnnnfJWm^rbTm canada nwn s aiț tr rrmvirint

Astăzi poporul german sărbătorește cea de a 
șaptea aniversare a constituirii Republicii Demo
crate Germane —- primul stat german cu adevărat 
democrat și iubitor de pace, primul stat al munci
torilor și țăranilor, din marea și frămlntata isto
rie a poporului german. Aniversarea aceasta este 
un prilej de sărbătoare atit pentru poporul ger
man cit și pentru oamenii muncii din tara noas
tră. pentru oamenii iubitori de pace din lumea 
întreagă.

Constituirea R.D. Germane pe teritoriul răsă
ritean al Germaniei, este urmarea fireasca a 
evenimentelor ce s-au desfășurat după cel de 
al doilea război mondial. îndată după ce tunu
rile au amuțit, In partea răsăriteană a Germa
niei Uniunea Sovietică a pornit la înfăptuirea 
obligațiilor internaționale asumate la conferința 
de la Postdam, și anume stirpirea militarismu
lui german, care timp de aproape un secol a 
adus atitea nenorociri omenirii, precum și lichi
darea bazei sale economice. Puterile occidentale, 
deși aveau aceleași obligații n-au înfăptuit ni
mic din promisiunile făcute și obligațiile asu
mate. Dimpotrivă, ele au stimulat transformarea 
părții apusene a Germaniei intr-un stat In care 
reînvie militarismul revanșard.

Apariția statului democrat german în est a 
marcat însă o victorie însemnată a acelor forțe 
ale poporului german care doresc ca trecutul 
odios să nu se mai repete. In R.D.G., oamenii 
muncii, strins uniți sub steagul Partidului So
cialist Unit din Germania, au pășit la construi
rea unei vieți noi, la înfăptuirea ideilor nemu
ritoare ale marilor fii ai poporului german Marx 
și Engels.

Cu totul alta este situația în Germania occi
dentală. Guvernanții de la Bonn, susținuți de 
puterile imperialiste, reînvie vechiul Wehr
macht, scot din închisori pe criminalii de 
război, punindu-i tn fruntea armttei, au refăcut 
o bună parte din trusturile care la timpul lor 
l-au sprijinit pe Hitler tn aventura sa nebuneas-

că. Pentru a-și r,el 
vanșarzii de la Boi______________ __ _
antidemocratică. Ei au ajuns pînă acolo, incit

Qerman, 
pace ’ 
germgni. 
de a ing 
rinți a 
țării pe

,nn au porc
spre agresiune, re. 

pornit o eruntă teroare
IVtlIUUl auucl. JDI___ _________ ,____

decretat interzicerea Partidului Comunist 
nan, care se »flă in fruntea luptei pentru 

și democrație a oamenilor muncii vest- 
îani. Toate aciste» aii fost făcute în scopul 
îngreuna realizarea celei mai arzătoare do

ini r german — unificarea 
democratice.

Această unificare nu poate avea loc însă atita 
timp cît Adenauer și guvernul său promovea
ză o politică de remflitaribare a Germaniei oCci-
dcntale și pun picd-ci contactelor, stringent le
găturilor între cele două state de pe teritoriul 
Germaniei. Astăzi, mai mult ca oricînd, a devenit 
etaj- că pentru a se rș^liza upifițarea Germa- 

■ niej trebuie să se tisă sta ma de realitate. Uniu
nea Sovietică și guvernul R.D.G. au arătat tn 
repetate ringuri că singurul dram care duce spre 
unificarea Germaniei este apropierea dintre cele 
doua state germane. înțelegerea Intre ele. Și 
acest lucru o poate face numai poporul Ger
maniei.

R. D. Germană există, se întărește și se dez
voltă necontenit in ciuda anumitor puteri 
din apus care se fac că nu văd realitatea. 
Ea a stabilit legături diplomatice, comerciale 
și culturale cu aproape 100 de țări, lucru care 
dovedește creșterea necontenită a prestigiului 
său internațional.

Intre țara noastră și R.D.G. există strînse 
legături prietenești, dovedite intre altele și in 
schimburile de tot felul care au loc între statele 
noastre. Poporul roniîn nutrește sentimente de 
dragoste frățească față de poporul german. 
Cu prilejul celei de a 7-a aniversări a Republicii 
Democrate Germane, trimitem oamenilor muncii 
din R.D.G., tineretului german un cald și tovă
rășesc salut, urindu-le din „toată inima să ob
țină noi success in lupta pentru înflorirea pa
triei lor, în lupta pentru înfăptuirea unei Ger
manii unite, democratice și iubitoare de pace.

r
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O rotativa Offset 
pentru tipărirea 

in 8 culori
O capodoperă a industriei 

poligrafice din R.D. Germană 
o constituie rotativa Offset 
pentru tipărirea in 8 culori, 
car» a fost construită, de in- 
trepriitaerea PLAMÂG din 
Plausn. Această rotativă, care 
este una din cele mai mari 
mașini de acest fel din Euro
pa, a Intrat de curind în func
țiune la tipografia „Svaboda" 
din Praga-Smichova. Rotati
va are o lungime de 26 de 
metri șl este complect auto
matizată. Ea poate tipări tn- 
'r-o oră 12.000 de exemplare 
ale unui ziar de 32 de pagini. 
De asemenea ea poate tipări 
într-o oră 6000 de afișe tn 8 
culori. Cilindrii plăcilor stnt 
cromați. Rotativa este înzes
trată cu un dispozitiv elec
tric pentru uscarea hlrtiei.

Un excavator 
gigant

In R.D. Germană a fost 
construit un excavator gigant 
care la probele de încercare a 
dat rezultate bune. Experi
mentat la exploatarea de lîn
gă Bitterfeld, acest excavator, 
tn greutate de 3000 tone are 
o capacitate de circa 50.000 
m.c. pe zi. Puternicul excava
tor are 288 de roți, iar diver
sele sale mecanisme sint ac
ționate de 100 de motoare.

Mațina de cosit 
stuf sub apă

La uzina de stat construc
toare de mașipi agricole din 
Barth, regiunea Rostock, a 
fost construită o mașină de 
cosii stuf sub apă care a fost 
exportată în Egipt. Această 
întreprindere a exportat pină 
acum in multe țări europene 
numeroase mașini pentru pre
lucrarea pămintului și prepa
rarea furajelor. .

O nouă mașină 
de calculat

Studiourile Defa — _ i t • « . i .
centru internațional Centrala electrica a tineretului 

al artei
cinematografice

Studiourile cinematografice 
.Defa" constituie un ... _____ ___  ____________ ..
centru internațional al ariei ‘ci-, au,transformat construcția în rui-

~ ' i urmat anii
multe țări ale grei de reconstrucție a economiei

R.D.. Germane. Ip 1954 a ieșit din 
’nou la iveală proiectul de cons
trucție a centralei electrice de la 
Trallendotf. Impetuosul avînt al 
industriei R.D,-Germane necesita 
ndî surse de energie. Astfel,'a‘re
început construirea centralei cioc-

Planul construirii centralei ,cel de al doilea agregat, iar In 
*-eUcUka-J'wt1"-'*"-' -*»—»—• —*—... ... 

rat, acufn mal .
i mele lucrări s-'ău făcut înalni

I
(

fitteșnjorț aț fpsț-fplăbb- Iun. octombrie a aceluiași an au 
ii bine de 13 ani. Pri- ‘dat .curent .electric alte două 

„ . ....... î.._l.ite turbogeneratoare. In curind vor
adevărat de război, dar bombardamentele ’'fi montate și ultimele două turbo- 

*agrefc<te. " ' eu ■ >
’ Cu aceasta, construcția centralei 
•electrice din Traitendorî care dis- 
'pune de șase tțiri?ine a 25 msga- 
'wați va :T termina;.-) intr-uri timp 
scurt, de numai trei ani. In anii 

'următori., centrala electrică de 
•înaltă tensiune va mai primi alte 
’trei turbine de 75 MW. astfel tn- 

.uwMun, vajuom.uuvu vcouoic, „.ev- ‘cît la sftrșitul celui de al doilea 
trice .de la Trațțendorf. Bogatele ‘cincinal. în 1960. centrala Trat- 

‘tendorf să dispună de o capacita
te tfttală de 450 megawați.
. în cadrul centralei electrice pro- 
țcesele de murea sînt în largă mă- 
șsură mecanizate, importanța aces- 
4tei cefrttafe electrice crește și mai 
’mulț ca 'țțrmare a construirii. în 
.imediata sa apropiere, a celui mai 
țmafe combinat de cărbune din 
Germania, „Schwarze Pumpe". în 

•cursul lucrărilor de construcție, a- 
’cest gigant al industriei este un 
.mare consumator de energie elec
trică. Terminarea lui la timp de
pinde' de construirea Centralei elec
trice Trattendorf. Tineri construc
tori, montori și tehnicieni se stră
duiesc din răsputeri să scurteze 
dermeiiele fixate; după montarea 
și punerea' în frincțiune a fiecărei 

rturbine, la cîjiva metri mai de- 
'parte constructorii și monlorii iu- 
icrează la agregatul următor.

Tineretul căre a lucrat la cons
trucția centralei electrice, la pu- 
jnerea ei în funcțiune a rămas 
•după aceea să lucreze în uzină. 
'Mufți ’tineri, care în primele luni 
au mînuit tîr-năcopul și lopata,

au fost nici ele uitate, 
acestea a vorbit și tova-

Forfota este obișnuită pauze
lor în institutele de învățămint 
superior. Părerile, glumele, rise- 
tele zboară de la unul la altul. 
Ieri, ele au fost complectate de 
discuții vil.

discutat 
î pasiune tine

reasca. De astă dată cointeresarea 
studenților față de problema in 
discuție era maximă. Era vorba 
de Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. privind atribuirea 
burselor de stat și indemnizațiilor 
de merit studenților. în fiecare 
pauză discuțiile se înnodau in ju
rul acestei probleme.

E ora 1 și jumătate. Discuția 
a devenit generală, creindu-se 
un cadru organizat. Corpul didac
tic, studenții Institutului politeh
nic din București își spun pă
rerea.

Tovarășul prof. Cezar Parteni, 
rectorul institutului, a spus prin
tre altele: „Această Hotărîre mi-a 
‘amintit că pe clnd eram eu bur
sier nu existau decît 4—5 burse 
pentru fiecare an de studiu. As
tăzi aproape jumătate din stu
denții Institutului primesc aju
toare după criterii stabilite cu 
grijă”. Dar obligațiile studen
ților care decurg din Hotă-

i De obicei, totul este 
,Toate acestea sint adevărate și cu aprindere, cu

ne bucură — a spus tov. I. Poli- 
grad — dar nu este suficient. 
Știți proverbul cu floarea și pri
măvara ?... Și nu ne putem vaita 
că nu avem ce face sau că nu 
sînt condiții pentru petrecerea in 
mod rodnic și instructiv a timpu
lui liber. Au fost și sînt filme 
frumoase, spectacole îneîntătoare, 
expoziții deosebit de interesante 
care te cheamă prin mii de afișe 
lipite prin toate locurile. Ne este 
greu să mergem împreună să le 
vedem

Discuții deosebit de interesante 
au avut loc și în legătură cu ac
tivitatea asociației studențești pe 
institut. Participanții la adunare 
au arătat ce așteaptă ei în viito
rul apropiat. Ei au propus ca aso
ciația să se ocupe de înființarea 
unui club sportiv pe institut ca
pabil să desfășoare o activitate 
sportivă corespunzătoare necesi
tăților studenților.

Studenții utemiști ai acestui an 
au arătat că adunarea generală

rtre nu 
Despre 
rășul Jan MonCea, secretarul co
mitetului de partid al Institutu
lui. El a menționat numai cîteva 
dintre ele: controlul obștesc asu
pra gospodăririi alocației de hra
nă la cantină, îngrijirea bunurilor 
obștești puse la dispoziția stu
denților și altele.

Teodor Homoș, în cuvîntul său a 
enumerat șl celelalte măsuri ce 
au fost luate — în aplicarea re
centei hotărîri a Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. — în sprijinul 
ridicării nivelului cultural și mate
rial al studenților printre care re
ducerea prețurilor la spectacole 
artistice și manifestări sportive.

Numeroși studenți au luat în 
continuare cuvîntul. Mircea Pe
trescu din anul V Electro-tehni- 
că a subliniat acel pasaj al Ho- 
tărlrii care prevede acordarea 
de Indemnizații de merit de 50 
de lei la toți studenții merituoși 
De aci concluzia : învățătura este 
criteriul principal în acordarea 
de stimulente materiale. După 
discuții au urmat răspunsuri la 
Unele întrebări.

Discuții vil au continuat 
în grupurile de studenți și după 
terminarea mitingului.

Ia București
am primit multe scrisori... 
înainte de toate vreau să 
spun, că toate cele auzite 
despre sentimentele calde 
pe care și le-au manifestat 
corespondenții mei din Ro- 
minia față de oamenii so
vietici s-au adeverit chiar 
de la aeroport: flori, calde 
stringeri de mină, o mul
țime de oameni de toate 
vlrstele veniți să ne ureze 
bun sosit..."

Maresiev vorbește calm; 
cuvintele sale răsună pu
ternic... încet, pe nesimțite, 
in fața ochilor apare ima
ginea... „celuilalt” Mare
siev — eroul adolescenței 
noastre. Apoi din nou In 
camera cu ferestrele înalte 
vocea oaspetelui sovietic 
ne trezește la realitate... 
Anii au zburat atit de re
pede, dar cîți dintre noi 
n-au sorbit puțin din 
exemplul lui Maresiev 2

„Din păcate nu pot răs
punde, în parte, la toate 
scrisorile pe care le pri
mesc. Tineretul mă întrea
bă :■ „am citit cartea, vreau 
să știu cum să ne călim și 
noi pentru ca să semănăm 
cu dumneavoastră”. In a- 
jutor mi-a venit radioul. 
Am răspuns In acest fel la 
multe mesaje. Acum, am 

venit cu senti
mentul că voi 
putea să mă 
întîlnesc perso
nal cu cores
pondenții mei. 
Sper că mă voi 
Intîlni cu tine
retul vostru in 
cadrul zilelor pe 
care le voi pe
trece In Romi- 
nia".

Alexei Mare
siev trebuie să 
încheie. E invi
tat la o plim
bare împreună 
cu ceilalți mem
bri ai delegației 
sovietice, 
inie de a 
despărți ne 
minează un 
lui adresat 
neretului 
min.

M. ZONIS

Ina- 
ne 
In- 

: sa- 
ti- 

ro-

Cuvîntul studenților mediciniști
Peste tot, pe culoarele Institu

tului Medico-Farmaceutic din 
București, studenti adunați In gru
puri citeau Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri cu privire la atribui
rea burselor de stat și a Indem
nizațiilor de merit studenților 
Discuțiile s-au înfiripat prima dată 
aici, în fața Hotăririi afișate șl 
au continuat apoi în cadrul a- 
dunării organizate pe institut in
tr-unui din amfiteatre, adunare 
în care profesori și studenți și-au 
exprimat mulțumirea față de 
grija pe care partidul și guver
nul o poartă tineretului studios.

Tovarășul Lilis, împuternicitul 
Asociațiilor Studențești pe Insti
tut în cuvîntul său de deschidere 
a subliniat avantajele de care 
studenții merituoși se vor bucu
ra datorită prevederilor noii Ho
tărîri și faptul că această Hotă- 
rîre constituie un serios sti
mulent pentru studenți în proce
sul de învățămint.

Au luat cuvîntul apoi tovară
șul dr. Cincă Ion, secretarul or
ganizației de partid și tovară
șul Enache Marcel secretarul or
ganizației U.T.M. a institutului 
In cuvîntul lor, ei au îndemnat 
pe studenți să lupte pentru a 
merita grija statului nostru și să 
învețe din ce în ce mai bine pen
tru 
sînt 
sînt 
sor
tații de medicină generală, 
ținut de asemenea să-și exprime

a arăta în felul acesta că 
demni de dragostea cu care 
înconjurați. Tovarășul profe- 
Ivan Iancu. decanul Facul- 

a

mulțumirea față de această Ho- 
tărire a Consiliului de Miniștri.

Printre studenții care au luat 
cuvîntul se numără și Petrache 
Ciobotaru din anul III-medicină 
generală.

— Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri recent apărută — a spus 
el — este fără îndoială o dovadă 
în plus că statul nostru democrat 
popular ne poartă de grijă. Eu 
vreau însă să vorbesc despre un 
alt aspect al problemei. După 
cum e lesne de înțeles citind 
Hotărîrea, învățătura și disci
plina sint principalele condiții de 
obținere a bursei. Dar la noi în 
facultate mai există cursuri care 
nu 6e pot ține din pricina zgo
motului din săli, mai sint stu
denți care absentează și care se 
prezintă nepregătiți la examen. 
Mai există de asemenea unii 
care încearcă să capete bursă, 
nu prin meritele lor personale, 
ci pe căi necinstite simulînd 
diferite boli. Toate aceste practici 
trebuie să stea în atenția organi
zației U.T.M., care are datoria 
de a mobiliza pe utemiști in lup
ta pentru lichidarea lor.

Drept răspuns acestei Hotă
rîri, în numele anului din care 
face parte, studentul 
s-a angajat ca efortu 
vățătură să crească.

— Ne vom strădui mai 
ca pînă acum să devenim medici 
buni, capabili, să îngrijim cu 
dragoste și devotament pe cei 
care vor avea nevoie de sprijinul 
nostru calificat.

Vom răspunde grijii partidului 
și guvernului

Sîmbătă dimineața, în drum 
spre facultate, am luat ca de obi
cei ziarul. Privirile mi-au fost 
atrase deîndată de Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
privind atribuirea burselor de 
stat și indemnizațiilor de merit 
studenților. Am parcurs-o în 
grabă, mi-am dat seama din pri
mul moment de importanța deo
sebită pe care o are pentru noi 
studenții și îndată ce am ajuns 
la facultate am afișat-o ia gazeta 
de perete ce se află lîngă intrare.

Grupurile de studenți au înce
put s-o citească și să discute des
pre însemnătatea ei.

Această hotărîre înseamnă o 
nouă dovadă a grijii guvernului 
și partidului nostru față de stu
denți, după o serie de alte mă
suri fn folosul nostru — redu
cerea prețurilor la spectacole și 
manifestări sportive etc.

Tuturor măsurilor luate de

nematografice. Aici lucrează re- aer După război au 
gizori din mai 
lumii.

Regizorul austriac Rari Parila 
a terminat cu succes filmul „Mi-> 
sete" despre războiul civil dini 
Soania, inspirat după renumitul 
roman „Pentru libertatea Spa
niei" de V. Goriș. La Festivalul 
cinematografic i Internațional de 
la Cannes a fost prezentat fil
mul tehnicoior german „Țar și 
teslar" tn regla lui Harts Muter. 
Cu prilejul aniversării a 10 ani 
de la înființarea studiourilor 
Defa a fost prezentată premiera 
filmului tehnicoior 
Milntzer", tn regia lui M. 
berg, laureat al Premiului 
ternațional pentru pace.

In pavilioanele și atelierele 
studiourilor se desfășoară con
tinuu o intensă activitate. Pe o 
suprafață de 15 hectare s-au înăl
țat de curind construcții pentru 
turnarea filmului sbtiric „Căpita
nul din Khln", cel mai mare film 
tehnicoior adaptat pentru ecran 
lat, produs de Deja, realizat de 
regizorul bulgar Zlatan Dudov. 
Profesorul dr. Hurt Mezig, regi
zorul filmelor despre viața și ac
tivitatea lui Ernst Thălmann, con
duce în prezent turnarea filmu
lui „Palate șt colibe", după sce
nariul lui I. Teii. Acesta este Cel 
de al 100-lea film produs de stu
diourile Defa.

După cum s-a aflat regizorul 
olandez de filme documentare 
Joris Ivens lucrează in cadrul 
Studiourilor Deja la ri..... 
primului -siu film mrtislif, .fill trucfiej, firimâ turbină a și inii 
UlCnspiegel". fiind ajutat în funcțiune. A«eSt btteees a f 
muncă sa de regizor de Gerard realizat cu 10 zile înaintea terme- 
Philippe, care interpretează iot- nulul prevăzut în planul de stat. 
odată rolul principal in film

..thomas
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zăcăminte de cărbune brun din 
această regiune pledau pentru a- 
ceasta construcție. Darîmarea ve
chiului fundament de beton, pro
iectarea și construirea noii 
trale electrice trebuiau sa aibă loc 
aproape concomitent.

Pentru a sDrijini opera de re
construcție a țării Comitetul Cen
tral al Uniunii Tinerelului Liber 
German a declarat că „pentru ti
neret cuvîntul „imposibil* nu exis
tă. Spiritul de sacrificiu și en
tuziasmul lui pot muta munții din 
loc". Din toate colțurile republicii, 
sute de tineri de cele mai diferite 
meserii au răspuns chemării din 
mai .1954 a Uniunii Tineretului 
Liber German (F.D.J). In scurt 
timp deasupra Trattendorfului flu
turau steagurile albastre ale 
F.D.J.

Astfel, construcția centralei elec
trice Trattendorf a devenit „șan
tierul tineretului" și In același 
timp, simbolul faptelor eroice ale 
tineretului pe tărîmul construirii 
socialismului. La 21 decembrie 
1954, clnd nici nu se împliniseră

.. ‘ au U1IUUII lU'UtfVUpUl Șl lUpdld,
■țalizarea Șase lum de la începerea cons- lucțpază azi ca tnașinișți sau teh- 
1 fruct,», dria.r fhJuîx. .-U (lcc,

fost trice. Murți tineri, care au’venit tiu 
ani în urmă pe șantierul tinere
tului, vor conduce marea centrală 

In mal 1955 a Intrat tn funcțiune elecîrică „Trattendorf“.

,, «mp».
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partid și guvern, noi trebuie 
le răspundem, cu recunoștință , 
spirit de răspundere. Și ce se 
cere de la noi ? Să Învățăm ctt 
mai bine, să asimilăm un bagaj 
cît mai vast de cunoștințe te
meinice pentru a deveni cadre 
de nădejde ale patriei noastre li
bere.

Comitetul U.T.M. se va strădui 
să antreneze întreaga masă a 
studenților pentru a obține cali
ficative tot mai bune la învă
țătură. De asemenea va veghea la 
întărirea disciplinei și la lichida
rea absențelor nemotivate. Slnt 
sigur că la fel cu mine gîndesc 
toți utemiștii noștri și că fiecare 

, student, membru al organizației, 
’ va ști să fie întotdeauna un 
’ exemplu pentru ceilalți studenți.
, GRIGORE VEREȘ

Secretar al comitetului U.T.M. 
Facultatea de Filologie 

a Universității „C. 1. Parhon" 
l București

Berlinul poate fi numit un o- 
raș al contrastelor. Intr-un docu
ment care datează de pe la mij
locul secolului al nouăsprezecelea 
se scrie că din cele mai vechi 
timpuri au existat două orașe 
Berlin: un Berlin al săracilor ți 
unul al bogaților. Fără îndoială, 
numai .aceasta nu justifică un a- 
semenea atribut, deoarece acest 
contrast se potrivește fiecărui o- 
raș din orinduirea capitalistă. In 
nici un alt oraș al Europei insă, 
contrastul nu a devenit atit de 
izbitor ca în Berlin, de cîrid aces
ta e scindat, de clnd tntr-un 
sector al orașului la putere este 
poporul, iar in celălalt sector 
continuă dominația capitalistă. 
In toamna acestui an, viața Ber
linului va fi marcată de un eve
niment : două clădtri noi iși vor 
deschide porțile. 0 clădire tn sec
torul răsăritean, a doua in sec
torul de vest al orașului. Prin 
porțile uneia din aceste clădiri

Articol scris special pentru 
„Sclntela tineretului**

de Horst Pehnert

intra muncitori — muncito-vor
rii întregului Berlin. Ei au con
struit clădirea și tot ei o vor lua 
tn stăplnire. tn cealaltă clădire 
vor intra capitaliștii șl e numai 
pentru ei. Prima, este clădirea 
operei de stat Unter den Lin
den, cealaltă este noua bursă q 
Berlinului de vest. Acesta este 
Berlinul zilelor noastre. Două 
lumi se ciocnesc nemijlocit in 
mijlocul Berlinului.

Istoria Berlinului începe de acum 
700 de ani. Principele Pribislav 
al Venzilor a unit atunci așeză
rile de pescari Berlin și Kdlln In 
marca Brandenburg, tn felul a- 
cesta, In jurul anului 1244, Ber
linul compus din două așezări, 
iese pentru prima oară din ano-

Cea mai mare realizare a j 
; fabricii de mașini de conta- j 
. bilitate din Karl Marx-Stadt j 
— automatul universal de in- ) 
registrări contabile „Astm-) 
170" — este folosită pină in ț 

; prezent în 10 țări europene. , 
Automatul se compune din ț 
peste 14.000 piese și este do- | 
tat cu 55 de calculatoare. El j 
este destinat întreprinderilor | 
mari, băncilor și caselor de j 

economie. Automatul este | 
prevăzut cu un mecanism pen- I 
tru scrierea textului, astfel j 
incit in timpul înregistrărilor j 
contabile se poate scrie și J 
textul respectiv.

120 de convorbiri j 
pe un singur cab u i
La uzina de stat pentru j 

producția de cabluri din Ber- j 
lin a fost construit un cablu | 
cu ajutorul căruia se pot e- I 
fectua 120 de convorbiri tele-1 
fonici pe minut. Noul cablu } 
suportă frecvențe pini la 552) 
khz și corespunde recoman- • 
dărilor organizației internă- j 
ționale de telecomunicații.
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B erlin
nimatul istoriei. Dezvol
tarea economică a Ber
linului a tnregistrat une
le progrese tnceplnd din 
secolul al patrusprezece
lea. Trei incendii au cau
zat Insă mari prejudicii 
acestei dezvoltări.

Mai tirziu, tn anul 
1658. in timpul domniei 
lui Friedrich Vilhelm I, 
la Berlin au început lu
crări de fortificație. In 
jurul orașului au fost 
ridicate 13 bastioane, tn 
anul 1735, Friedrich Vil
helm II a tnceput cons
trucția unei a treia for
tificații a orașului, cele 
șaptesprezece porți ale 
sale fiind martorii de 
piatră care amintesc vre

muri de mult trecute. O sin
gură poartă a rămas ca semn 
al Berlinului: poarta Bran
denburgului. Această poartă a 
fost construită mai tirziu, 
in secolul al XVIIl-lea, fiind îm
podobită cu un car de triumf 
confecționat din cupru, după pla
nurile sculptorului Gottfried 
Schadow. După dorința lui Scha- 
dow, carul de triumf trebuia să 
fie indreptat cu fața spre Berlin 
ca să dducă noroc. Lucrurile s-au 
intimplat insă pe dos. In timpul 
marșului de expansiune in Eu
ropa, Napoleon a distrus carul de 
triumf: după alungarea lui tn 
urma războaielor de eliberare din 
anul 1813. Blucher a instalat din 
nou caruli de triumf, de data a- 
ceasta, conform dorinței lui Scha
dow, ca să aducă noroc. Carul 
de triumf nici de data aceasta

n-a purtat noroc Berlinului Ber
linul a fost supus bombardamen
tului din cursul celui de al ll-len 
război mondial.

începuturile revoluționare ale 
Berlinului le tntilnim pentru pri
ma oară prin anul 1448. Acțiu
nile revoluționare slnt la început 
timide, dar, treptat, ele iau am
ploare și ating punctul culmi
nant in anii 1808—1813, cină Io- 
hann Gottfried Fichte apelează la 
națiune, clnd, la Berlin, Ludwig 
Jahn concentrează tineretul In 
mișcarea gimnaștilor. clnd In a- 
nul 1810, se creează Universita
tea din Berlin -

Napoleon a fost bătut tn Ru
sia. Prusia mai lupta încă de 
partea lui. Indignarea poporului 
se transformă in 
care regele 
evita, dccit 
moment cu 
ruse. Mare
lației clnd aliații au intrat în o- 
raș ca ellberatoii.

La începutul secolului al XIX- 
lea, Berlinul cu burghezia lui ti- 
nară și plină de aspirații trece 
printr-o epocă de prosperitate e- 
conomică. începe dezvoltarea in
dustrială. tn urma desființării 
iobăgiei, In anul 1806, forțe mun
citorești libere se revarsă spre 
oraș. In anul 1838 ia ființă pri
ma fabrică de mașini a lui Au
gust Borsig. tn același an, cir
culă pentru prima oară trenuri 
de la gara Potsdam la Zehlen- 
dorf. Iau ființă cabinete de lec-

rebeliune. pe 
Prusiei n-a putut-o 
aliindu-se in ultimul 
armatele victorioase 

a fost bucuria popu-



Ședința solemnă de Ia Berlin
1 BERLIN 6 (Agerpres). — ADN 
transmite: La 6 octombrie a avut 
loc la Berlin. în clădirea Teatru
lui Operei da stat germane, șe
dința solemnă consacrată celei 
de a 7-a aniversări a constituirii 
Republicii Democrate Germane.

Participantii la ședința solem
nă au salutat cu căldură pe Wil
helm Pieck, președintele Republi
cii Democrate Germane, pe J. 
Dieckmann, președintele Camerei

Populare a R.D. Germane, pe 0. 
Grotewohl, primul ministru al 
R.D. Germane, și pe ceilalți con
ducători ai Republicii.

Raportul consacrat celei de a 
7-a aniversări a constituirii Re
publicii Democrate Germane a 
fost prezentat de primul ministru 
O. Grotewohl. Raportul a fost 
ascultat cu mare atenție și sub
liniat în repetate rtnduri prin 
aplauze.

Serata prieteniei romîno-sovietice 
la Universitatea din Moscova

aspiranților romtni. Apoi a 
cuvîntul Roșu Gheorghe, secre
tarul Asociației studenților și as
piranților romîni din Moscova. El 
a subliniat prietenia frățească 
care leagă popoarele Uniunii So
vietice și Romîniei.

Artiști sovietici care au vizitat 
R.P. Romînă și-au împărtășit im
presiile în legătură cu vizita lor 
în Romînia.

Serata s-a încheiat printr-un 
concert dat de tineri artiști ama
tori romîni și sovietici.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: In clădirea U- 
niversității din Moscova a avut 
loc la 6 octombrie o serată a prie
teniei romîno-sovietice, organiza
tă de comitetul orășenesc al 
Comsomoluluf și de studenții și 
aspiranții romfnl din Moscova.

Serata a fost deschisă de V. 
Stukalin, 
orășenesc 
a salutat 
neretului 
iau parte

_ __  deschisă de V.
secretar al Comitetului 
Moscova al U.T.C.L. El 
călduros, tn numele ti- 
sovietic, pe tinerii care 
la serata studenților ți

întrevedere Șepilov - Dulles
NEW YORK 6 (Agerpres). — tîlnit cu J. F. Dulles, secretarul 

TASS transmite: La 5 octombrie de stat al S.U.A., și a avut cu 
D. T. Șepilov, ministrul Afaceri- el o convorbire îndelungată, 
lor Externe al U.R.S.S., s-a In-

»
Imagini din țara prietenă-R.P. Mongolă

Luna Prieteniei 
Romîno-Sovietice

Publicarea documentelor 
schimbate între II. R. S. S. 

și S. U. A. în problema 
atomică

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
anunțat in presă, în decembrie 
1953 intre guvernul sovietic și 
guvernul S.U.A. au început tra
tative în problema atomică. In 
conformitate cu acordul realizat 
între U.R.S.S. ți S.U.A., la 26 
septembrie 1954 au fost publicate 
toate documentele pe care le-au 
schimbat guvernul U.R.S.S. *!
guvernul S.U.A. In *
tivelor care au loc 
menționată.

In prezent părțile 
acord de a publica 
cumentele pe care „ 
vietic și guvernul S.U.A. 
schimbat In cursul tratativelor 
care au avut loc după 26 septem
brie 1954.

In conformitate cu aceasta, la 
5 octombrie Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a predat re
prezentanților presei textele do
cumentelor susmenționate. Tex
tele acestor documente vor fi pu
blicate in suplimentul ' revistei 
„Timpuri Noi" și tn revista „Mej- 
dunarodnaia Jizn".

. . • SI
cursul trata- 
pînă la data

au căzut de 
în presă do- 
guvernul so- 

le-au

in

kF

In anii puterii populare, R.P. Mongolă s-a 
dezvoltat într-un ritm rapid. In locul vechilor

așezări mizere, se ridică astăzi orașe și sate in- \ 
floritoare. Mîndria poporului mongol este capi- ) 
tala țării sale, un oraș reînnoit, și modernizat, ’ 
un important centru industrial. Iată, în prima > 
fotografie un aspect din Ulan Bator. Este piața ? 
centrală, căreia poporul i-a dat numele condu- s 
cătorulul revoluției mongole — Suhe Bator. $ 

In cealaltă fotografie, vedeți un grup de stu- $ 
denți mongoli de la Facultatea de Medicină Ve- 5 
terinară la practică. Pregătirea cadrelor de ve- 2 
terinari are o mare importanță pentru R.P. S 
Mongolă, a cărei bogăție de seamă este creț- < 
terea vitelor. Dacă altă dată arații (crescătorii < 
de vite) erau neputincioși în fața calamităților ; 
naturale, astăzi ei au la dispoziție mijloace < 
științifice de preîntâmpinare a bolilor animale- < 
lor și de dezvoltare a productivității vitelor. Așa < 
se explică, de altfel, că in anii ce au urmat re- < 
voluției, șeptelui de vite a crescut in Republica < 
Populară Mongolă de trei ori. <

Cuvîntarea too. Constanța Crăciun
Sărbătorirea Lunii prieteniei 

roihipo-sovietice — a spus vor
bitoarea — a devenit în acești ani 
o tradiție sct)mj»ă a poporului 
nostru. Luna prieteniei este de 
fiecare dată un nou prilej pen
tru oamenii muncii din țara 
noastră de a da o expresie mereu 
mai vie sentimentelor profunde 
de dragoste pe care ei 0 poartă 
Uniunii Sovietice și marelui po- 
por sovietic — un prilej de noi 
acțiuni pentru lărgirea schimbu
rilor culturale reciproce și de noi 
inițiative în ceea, ce privește lăr
girea studiului imensului tezaur 
al experienței sovietice in toate 
domeniile vieții.

După ce a amintit străvechile 
legături de prietenie între po
porul romîn cu marele popor rus, 
vorbitoarea a spus: In vremea 
noastră 1 vechile, legături tradițio
nale ale P°P‘ 
poporului sovi 
tul nouă 
conțin;

arului romîn și ale 
rictic capătă o cu to- 

:mnificație și un nou 
le au la bază mareaconVnut. Ele _

contribuție pe care poporul so- 
viRic a avut-o în crearea con
dițiilor

Divergentele dintre puterile occidentale 
în problema Suezului

LONDRA 6 (Agerpres), — 
TASS transmite: In după-amia
za zilei de 5 octombrie s-a în
cheiat la Londra conferința am
basadorilor grupului de țjlri care 
au elaborat planul de creare a 
âșa-zisei „Asociații a țărilor care 
folosesc Canalul de Suez". După 
cum reiese din comunicatul dat 
publicității la încheierea confe
rinței, participanții, deși au apro
bat unele hotărîri (cu privire la 
structura „Asociației", componen
ța Comitetului Executiv și data 
primei sale ședințe) n-au putut 
ajunge la un acord într-o serie 
de probleme de cea mai mare, 
importantă. N-a fost rezolvată' 
printre altei? problema privind 
modul de finanțare permanentă 
a „Asociațiai" și aceea privind 
navigația.

Participantii la conferință nu 
s-au putut înțelege cine va con
duce „asociația", cine va fi al 
7-lea membru al Comitetului 
Executiv (momentan din Comite
tul Executiv fac parte Marea Bri- 
tanie, S.U.A., Franța, Italia, Iran 
și Norvegia) unde va fi sediul ei 
principal. Toate aceste probleme 
nerezolvate au fost transferate 
spre examinare unor comisii.

După cum anunță presa londo
neză, în cercurile din apropierea 
conferinței se arată că Etiopia, 
Japonia și Pakistanul (care au 
trimis la conferință observatori) 
nu și-au definit nici ptnă în pre
zent poziția lor față de „aso
ciație" și „nici nu se grăbesc să 
facă acest lucru".

Inceperea tratativelor
Intre R. P. R. și S. U. Â.

financiare nereglementate, pro
blema schimburilor comerciale 
între cele două țări, precum și 
unele chestiuni consulare, cultu
rale și altele privind .......
dintre R.P.R. și S.U.A.

Delegația R.P.R. va fi 
de Alexandru Lăzăreanu. 
al ministrului Afacerilor 
iar delegația S.U.A. de Robert 
H. Thayer, ministrul Statelor 
Unite la București.

Delegația S.U.A. urmează să 
sosească la București peste cîteva 
zile.

După cum s-a anunțat, guver
nul R.P R. a făcut guvernului 
S.U.A., la 7 martie a.c., propu
nerea de a se începe tratative în 
vederea reglementării unor pro
bleme în suspenșie intre cele două 
țări.

Tn urma unui schimb de note 
intervenite ulterior în această 
chestiune, cele două guverne 
căzut de acord că tratativele 
înceapă la 15 octombrie a.c. 
București.

In cadrul tratativelor vor
discutate problemele economico-

relatiile

au 
să 
la

fi

condusă 
locțiitor 
Externe.

Adunarea națională franceză 
va discuta problema Suezului
PARIS 6 (Agerpres). — Adu- let. O atenție specială se va a- 

narea națională franceză a hotă- corda problemei Canalului de 
rit să înceapă la 16 octombrie Suez, care va fi discutată la prl- 
dezbaterile cu privire la politica mele trei ședințe, 
generală a guvernului Guy Mol

Demisii din guvernul Adenauer
BERLIN 6 (Agerpres). — După dum se știe, acest partid 

France Presse anunță demisia din s-a constituit prin disidența unul 
guvernul Adenauer a celor patru mic număr de membri ai parti» 
miniștri reprezentînd partidul li-; dului liber democrat, care acum 
ber popular.

Eisenhower despre experiențele 
cu armele atomice

WASHINGTON 6 (Agerpres) 
•— La 5 octombrie Casa Albă a 
dat publicității o declarație spe
cială a președintelui Elsenhower, 
care este răspunsul la propunerea 
lui Stevenson, candidatul pentru 
postul de președinte al. S.U.A. 
din partea palidului democrat 
cu privire la încetarea experi
mentării armei cu hidrogen.

Avîndu-'șa Jn vedere țtr mod 
evident alegatorul hmerfcAi tn 
declarație se afirmă că S.U.A.

și-au confirmat „consecvent" 
„năzuința fierbinte" de a îngrădi 
și controla experimentarea șl fo
losirea armei nucleare și că gu- 
vernul S.U.A. intenționează „să 
continuie lupta neobosita pentru 
ușurarea poverii înarmărilor nu 
numai pentru citeva țări, ci și 
pentru toate popoarele din lume" 
Totodată Elsenhower a declarat 
că „experimentarea armei ato
mice a fost și rămlne o parte 
necesară a programului ameri
can de apărare",

citeva luni a părăsit coaliția gu. 
vernamentală nefiind de acord cu 
poliflca externă a guvernului 
Adenauer șl în special cu poziția 
sa în problema unificării țării. Cei 
cițiva membri ai acestui partid, 
care au rămas in coaliția guver
namentală dețineau după părerea 
celorlalți membri ai coaliției, un 
număr prea mic de locuri in Bun
destag (16) față de care numărul 
miniștrilor era disproporționat.

Cei patru miniștri demisionați 
stnt: vicecancelarul Franz Blu
cher. Viktor Emmanuel Preusker, 
ministrul Reconstrucție!; Franz 
Neumayer. ministrul Justiției, și 
Uerrrtann Schăffer, ministru fără 
portofoliu.

Declarația președintelui Tito 
cu privire la vizita sa în Crimeea
BELGRAD 6 (Agerpres). — 

După cum anunță Agenția Ta
niug. la sosirea sa din Uniunea 
Sovietică Iosip Broz-Tito, preșe
dintele R.P.F. IUgoslăVia, a făcut 
următoarea declarație asupra că
lătoriei Șale reprezentanților pre
sei și posturilor de radio iugo
slave :

„în Uniunea Sovietică, în Cri
meea, am plecat cu soția șl cu

Comunicatul C. C. 
al Partidului ce or ce 
muncesc din Ungaria

BUDAPESTA 6 (Agerpres).— 
M.T.I. transmite: La Budapesta 
s-a dat publicității următorul' co- 
municat oficial :

Comitetul Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Ungaria 
și Comitetul Central ai Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia au 
căzut de acord în urma unui 
schimb de scrisori asupra unei 
întâlniri dintre reprezentanții ce
lor două partide. întâlnirea va 
avea loc la 15 octombrie la Bel
grad. Din partea Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
muncesc din Ungaria la consfă
tuire vor participa Erno Gero 
(conducătorul delegației) Antal 
Apro, Andrâs Hegediis, fănos Kâ- 
dâr și Istvân Kovăcs.

tovarășii Aleksandr Rankovici ți 
Djuro Puțar la invitafl» tovară
șului N. S. Hruțclov. Această că
lătorie a avut exclusiv un carac
ter particular, pentru a ne odihni. 
Firește că această vizită a noa
stră ți odihnă in Crimeea le-am 
folosit Și pentru tratative cu pri
vire la relațiile intre cele 
țări".

două

In legătură cu proiectul hidrocentralei 
de la Porțile de Fier

Dunării. Specialiștii 
o cădere de apă la 
Fier de aproximativ 
un volum de

BELGRAD 6 (Agerpres). -+ 
Taniug transmite: La 4 octoni 
brie s-a îriapoiat la Belgrad j> 
delegație de specialiști iugoslavi 
care au avut la Orșova discuți 
cu specialiști romini asupri 
problemelor amenajărilor hidrei 
energetica și lucrărilor de nav» 
gațfe pe Dunăre în sectorul Baf 
ziaș—Pqrțile de Fier. La invij 
tațla Comitetului naval iugoslav 
specialiștii romtni au sosit Ia P< 
Belgrad unde vor rămîne cîteva fi 
zile. i

că 
de 
cu

consideră 
Porțile

30 m. și 
aproximativ

5—6.000 m.c. de apă pe' secundă 
va produce o energie de aproxi
mativ 2 milioane kw. In afară 
de aceasta, construirea unui dig 
și a uncir ecluza v» reduce de 
două sail de trei ori timpul nece
sar. vaselor pentru a trece prin 

la Porțile de Fier, iar navigația va 
i posibilă și în timpul nopții, 

nu numai in timpul zilei, ca in 
Tn cursul discuțiilor care au prezent.

Delegația P. C. Italian 
a sosit la Belgrad

BELGRAD 6 (Agerpres). — 
Taniug transmite : La 6 octom
brie a sosit la Belgrad, delega
ția Partidului Comunist Italian 
în frunte cu Luigi Lopgo, secre
tar general adjunct al partidului. 
Membrii delegației, care vor ră- 
mîne timp de zece zile în Iugo-. 
slavia, vor avea întrevederi cu 
reprezentanți ai Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia în legătu
ră cu dezvoltarea colaborării în
tre Partidul Comunist Italian și 
Uniunea Comuniștilor djn Iugo
slavia.

Primele convorbiri între mem
brii delegației Partidului Comu
nist Italian și reprezentanți ai 
Uniunii Comuniștilor din iugosla
via au început chiar în diminea
ța zilei de 6 octombrie.

Vt_. - ------ - _ __
dițiilor pentru înlăturarea regi
mului fascist din țara noastră, 
precum șl țelurile și năzuințele 
comune spre pace și socialism ale 
țărilor noasîre.

Sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
poporul nostru clădește cu efor
turi pline de abnegație și succes 
o societate nouă care să asigure 
oamenilor Îndestulare, cultură și. 
o înaltă demnitate omenească. în 
realizarea acestui efort uriaș 
prietenia dintre poporul romîa 
sț: poporul sovietic are o mare !~- 
semnălate.

In viaja politică mondială 
Iul excepțional și inițiativele 
numărate și consecvente 
Uniunii Sovietice în lupta pen
tru pace și destinderea încordării 
internaționale, pentru coexistența 
pașnică intre țări, indiferent de 
sistemul lor politic, au trezit un 
uriaș răsunet în conștiința po
poarelor.

Lucrările și tezele Congresului 
al XX-lea stau astăzi în centrul 
atenției partidelor comuniste și 
muncitorești și a oamenilor îna
intați din întreaga lume. Ele dau 
aripi și inițiativă aspirației spre 
pace și libertate a umanității.

In continuare vorbitoarea a 
arătat că anul în curs a fost bo
gat în manifestări ale prieteniei 
dintre popoarele Uniunii Sovieti
ce și poporul nostru.

Un eveniment de cea mai 
mare importantă a fost în această 
privință restituirea tezaurului 
istoric și artistic al poporului 
nostru de către guvernul sovie
tic. Trebuie să subliniem — a

■ Cuvîntarea lui

în-

spus vorbitoarea — vizila teav- 
rășiior Gheorghe GheorghiuJEej 
și Alexandru Moghi inspjiji
de un grup de I din
agricultură, în Ucraina Sovietica, 
precum și schimbul de delegați; 
parlamentare intre țările noa»- 
tre,

Tovarășa Constanța Crăciun a 
vorbit apoi pe larg despre cola
borarea economica multilaterală 
dintre U.R.S.S și R.P.R , sublini
ind sprijinul '.emeinic pe care îl 
acordă «peciallșiii sovietici in di
ferite ramuri ale economiei, cola
borarea tehnico-științifică în do
meniile cele mai variate și ajuto
rul pe care Uniunea Sovietică îl 
dă dezvoltării cercetărijor nuclea
re pașnice in (ara noșJtrâ.

In prima jumătate, a anului — 
a spus in continuând vorbitoarea 
— s-a încheiat la Moștova acor
dul cultural intre Uniunea Jpvie- 
tică și țara noastră: Acest’ acord 
se împlinește cu s»cce« atât la 
noi cit și îți Uniun^ă Sovietică.

De asemenea, a ^rus în conti
nuare vorbitoarea, est* aaecanr «ă 
subliniem interesul căescind și 
dragostea pe care o manifestă 
oamenii sovietici față de înfăp
tuirile poporului nostru în .toate 
domeniile.

Cultura noastră, a spus vorbi
toarea. și-a cîștigat in Uniunea 
Sovietică interesul și aprecierea 
elogioasă a unui public atât de 
larg cum im ne-am fi putut gîndi 

„in vremurile trecute.
Dar3prletenia romîno-sovietâcă 

se exprimă nu numai in lucrările 
mari, ci și în cele mici., Ea tră
iește în Inimile a wiliăăne și mi
lioane de oameni, de la învăță
torul de sat care aplică în gră
dina școlii miciurinismul, pînă la 
strungarul sau țesătoarea care a- 
plică metode sovietice, de la stu
dentul care învață din manua
lele sovietice pînă la venerabilul 
savant care colaborează cu co
legii săi sovietici la realizarea 
unor noi pași înainte în știință.

AR.L.US-ul contribuie an de 
an la consolidarea acestei priete
nii, prin munca sa de răsoîndire 
în masele cele mai largi a expe
rienței sovietice in cele mai di
verse domenii de activitate.

In încheiere, vorbitoarea a ară
tat că Luna prieteniei romîno- 
sovietice din acest an va contri
bui la intensificarea legăturilor 
frățești dintre poporul romîn și 
popoarele Uniunii Sovietice.

In ziua deschiderii acestei tra
diționale sărbătoriri ne exprimăm 
încrederea că Luna prieteniei ro
mîno-sovietice va conștitui și 
anul acesta un nou jalon prețios 
pe calea întăririi prieteniei de 
nezdruncinat a popoarelor sovie
tice și romîn.

Fs. N. Stoletov

avut loc la Orșova, specialiștii 
celor două țări au căzut de acord 
că există condiții extrem de fa
vorabile pentru realizarea unor 
mari proiecte hidroenergetice și 
pentru Îmbunătățirea condițiilor 
de navigație în acest sector al

A. Eden este suferind
LONDRA 6 (Agerpres). După 

cum transmite agenția France 
Presse, primul ministru A. Eden, 
a fost internat vineri tntr-un 
spital londonez, fiind sufeu;

orașul contrastelor
tură In care sint prezentate zia
re. precum și renumitele cafene
le ale Berlinului care devin cen
trele discuțiilor politice Tn 
„hala de vin Kippels" se găseau 
.Manii Berlinului" sau. cum mat 
erau denumiți, „liberii" care var
iau convorbiri revoluționare Se 
pare că acolo venea uneori și tt- 
r.ărul Karl Marx cu prietenul iul 
Bruno Bauer.

Fulgerul din Franța a trecut 
tn Germania. Revoluția din luna 
iulie 1830 âre ecou in Germania, 
unde se cerea din ce tn ce mai 
Imperios unificarea Reichului. Se 
apropia anul 1848, anul revolu
ției. Berlinul începe să fiarbă. 
O delegație a Rheinlandului in- 
minează regelui tn dimineața zi
lei de 18 martie o petiție cu do
leanțele poporului. Regele fiind 
pus intr-o mare încurcătură, fă
găduiește că va îndeplini toate 
cererile. Poporul se adună în 
fafa palatului Regele iest la 
balcon iar poporul aștepta cu 
bucurie proclamarea drepturilor 
sale... In acest moment, un regi
ment de cavalerie cu săbiile tra
se pătrunde tn mulțime iar din 
castel, infanteria deschide focul 
Glasul de bucurie al poporului se 
transformă tntr-un strigăt de 
groază $i răzbunare. Ca din nă- 
mint răsar pretutindeni baricade 
Muncitorii tși aduc arme Pe o 
baricadă lupta ucenicul lăcătuș 
Ernst Zinna. tn vlrstă de 17 ani 
cu saf)ia scoasă, ca ultimul su
praviețuitor, împotriva unui ba
talion tn asalt. In cele din urmă, 
străpuns de gloanțe el cade lă 
pamînt, alături de frații lui. 0 

"placă comemorativă de pe lo
cui'jț a sa din J ager strasse amin- 
tește șCastăzi de fapta sa eroică.

Revoluția a fost înăbușită

prin foc și singe dar, stngele de tortură și tn camerele de ga- 
celor căzufi n-a curs tn zadar. ’* ■ -■• *
Furtuna revoluției a treztt. forțe
le, proletariatului tn plină dez
voltare, făctndu-l conștient de 
datoria lui Astfel, tn anii 1850- 
187(1 s-au construit societăți pen
tru educarea muncitorilor adulți, 
4in pare a luat naștere primul 
partid muncitoresc, partidul Iul 
Wilhelm Liebknecht și August 
Bebe!

Și iată că tn anul 1878, Bis
marck. „cancelarul de fontă", pu
blică o lege împotriva socialiști
lor, Partidul trece in ilegalitate 
Muncitorii se organizează in ne
numărate asociații de economii, 
coruri și societăți culturale. Un 
an a durat această încercare pe 
care mișcarea muncitorească 
germană a trecut-o cu succes și 
in urma căreia ea a ieșit mult 
intărltă

Berlinul a devenit fortăreața 
mișcării muncitorești socialiste. 
Niciodată in Germania nu vor fi 
uitate acele zile, cind Karl Liebk
necht a chemat masele la luptă 
împotriva războiului, tn cadrul 
acestor lupte Roza Luxemburg 
și mai ttrziu Ernst Thălmann, au 
ținut cuvlntărt. tmbărbăttnd pe 
luptători; nu 
lui noiembrie 
tetnlc ecou al 
a răsunat pe

Mai tlrziu cind deasupra Ger
maniei s-a lăsat noaptea întune
coasă. cind SA trecea tn marș 
prin poarta Brandenburgului și' mocratic a dus spre o vastă re1' 
cind, din ordinul lui Goring. clă
direa Reichstagului s-a prăbușit 
in flăcări, mutțl tovarăși din 
suburbia Wedding-ulul roșu și 
din alte suburbii muncitorești ale hui seamănă cu un șantier. Nu 
Berlinului au murit pe scaunul mai stnt multe dărlmături. Școli

zare ale naziștilor. Acel tnsă care 
au supraviețuit acestei nopți, 
care au trăit momentul istoric 
cind luptătorii sovietici au înăl
țat drapelul lor roșu victorios 
deasupra capitalei germane tn 
flăcări, au fost primii care au tre
cut la tngrijirea orașului ce sin- 
gera din mii de răni.

Stnt 11 ani de cind oamenii

vor fi uitate zilele 
1918 cind un pu- 
Marelui Octombrie 
străzile Berlinului

stățiau disperați In fața munți
lor de dărlmături, cind pe fața 
fiecăruia se putea citi ' ' ' 
rea Și acum ?

Tn acești 11 ani Id

fre și date, evenimente. Tn anul 
1946. la Berlin, partidul comu
nist din Germania s-a unit cu 
partidul social-democrat german 
Berlinul cu sute de mii de locui
tori veniți din toate părțile Ger
maniei a trăit trei ani mai tir
ziu, momentul Istoric al consti
tuirii Republicii Democrate Ger
mane. Cu un entuziasm nestăvi
lit tineretul german a salutat 
primul guvern al muncitorilor și 
țăranilor și pe președintele repu
blicii. Wilhelm Pieck.

Trădătorii Germaniei, imperia
liștii veniți la putere tn zona de 
vest, au scindat Germania.

Șanțul tras de ei prin Germa
nia. a împărțit și Berlinul. De la 
bun început au existat insă două 
căi absolut diferite pe care au 
.pășit cele două părți ale Germa
niei și cele două sectoare ale 
Berlinului. Calea sectorului de-

întreba-

Tn acești 11 ani la istoria 
orașului s-au adăugat multe ci-

construcfle a orașului, spre feri
cire și bunăstare. Berlinul de 
est s-a transformat Intr-un șan
tier al construcției. Și azi Berii-

și spitale, blocuri de locuinfe și 
teatre, biserici, stadioane s-au 
construit șl se mai construiesc 
încă.

Dincolo de poarta Brandenbur
gului Insă, calea a dus tn altă 
parte, la neîntrerupte cozi In fața 
oficiilor de muncă, la atacurile 
banditești ziua tn amiaza mare 
ale unor criminali tineri, la crea
rea de organizații de ageriți, care 
iși strecoară din Berlinul de 
vest membri tn țările democrate 
Acum cltva timp, tn Berlinul de 
Vest, fasciștii zbierlnd ctntece 
naziste, au străbătut străzile, 
dobortnd In mod brutal pe mun
citorii care le ieșeau tn cale.

Berlinul de vest a fost trans
formai de către americani și 
slugile lor de la Bonn tntr-un 
cap de pod al războiului rece. 
Dar așa cum tl merge războiu
lui rece, tt merge și capului de 
pod; el nu are nici un viitor. 
Mișcarea pentru unitatea Germa
niei șl pentru unitatea capitalei 
sale a devenit șl la Berlin o mare 
forfă căreia adept ii scindării și a- 
țițătorii la război vor trebui, trep
tat, să-i cedeze. Va veni 0 zi cind 
Berlinul nu va mai fi loc pentru 
tnttlnirile fasciștilor, iar imitațiile 
sclipitoare vor fl tnlocuite de o 
reală bunăstare. Atunci nu vor 
mat exista două orașe Berlin, 
iar contrastele vor dispare. Și 
drapelul de pe poarta Branden
burgului, va flutura peste între
gul Berlin, capitala Germaniei 
unite.

In numele delegației de oa
meni f. ’"L.IȚ "„7 2’’..
U.R.S.S., Vs. N. Stoletov a trans
mis particlpanților la adunare și 
întregului popor romin, un fier
binte salut frățesc și urări de a 
realiza cele mai mari succese și 
victorii tn îndeplinirea mărețelor 
planuri de construire a socialis
mului lrt Romînia populară, li- 
■beră și Independentă.

împreună cu dv. — a spus vor
bitorul — ne bucurăm de fiecare 
victorie obținută de dY„ deoarece 
ele aduc fericirea poporului ro- 
mtn șl intăresc frățescul nostru 
lagăr al socialismului. Iar victo
riile dv. stârnesc admirația tutu
im oamcmlu; cinstiți de pe glob, 

știm din Istorie că poporul 
'■ ' ‘‘ “ trecute) civiliza- 

JJ. oameni de 
_____________artă. Dar ta
lentele poporului romîn au fost, 
în denuxș . ,4e > saeol», ferecate, 
înăbușire <re un regim nedrept 
și-sMXtlj>ț>pr4iart precum și de asu- 
priWir xăl? AetifW aceste’ talente 
au căpătat deplina libertate de a 
se dezvolta și un sol fertil pentru 
creșterea lor. In ultima analiză, 
eliberarea geniului poporului și 
crearea de condiții favorabile 
pentru creație reprezintă princi
palul scop al luptei revoluționare 
a popoarelor pentru socialism și 
comunism.

întreaga istorie a omenirii n-a 
cunoscut in trecut o forță motrică 
a istoriei atit de puternică cum 
este prietenia frățească a popoare- 
tor, care a apărut și se dezvoltă 
astăzi necontenit in cadrul siste
mului mondial al socialismului 
Prietenia între popoarele Uniunii 
Sovietice, Chinei. Romîniei. Polo
niei, Cehoslovaciei. Bulgariei și a 
celorlalte țări de democrație popu
lară se dezvoltă și se întărește cu 
fiecare zi. Astăzi nu există 6 forță 
în lume care ar putea să submine
ze această prietenie, s-o distrugă 
Această mare prietenie garantează 
fiecărui popor care face parte din 
lagăiul socialismului independen
ța, libertatea, pacea și folosirea 
tuturor realizărilor științei și teh
nicii pentru fericirea popoarelor, 
pentru munca pașnică și creatoa
re a popoarelor.

Prietenia între popoarele care 
se dezvoltă pe baza luptei pentri) 
pace, socialism și democrație, îm
bogățește știința și cultura, tch- 
nica și economia fiecărui popor. 
Oamenii sovietici au manifestat,

Lupta revendicativă a studenților din Mexic SfcttWn£
ț YORK 9 (Agerpres). — de ajutor ' materiql studenților

tinuă de peste șase luni lupta , 
revendicativă a studenților la 
care participă studenți de la. uni
versitatea națională, școala supe
rioară pedagogică, institutul po
litehnic național, școala naționa
lă de agricultură, precum și de la 
o seric de alte instituții de tnvă
țămtnt din țară. Studenții cer 
îmbunătățirea condițiilor de în
vățătură și de trai pentru stu
denții săraci.

Deosebit de indtrjită este lupta 
studenților de la Institutul poli
tehnic național in care studiază 
26.000 de persoane. Studenții In
stitutului cer crearea condițiilor 
necesare pentru studii, acordarea

TASS transmite: Tn Mexic con- nevoiași, îmbunătățirea condiții
lor ăf țoruit șl de tra\. Deopțgr.e 
acșste Revendicări mi au fost 
satisfăcute, studenții au organi
zat o serie de demonstrații șl mi
tinguri de protest care au fost 
sprijinite și de studenții altor 
instituții de tnvățămtnt.

Autoritățile au. trimis împo
triva studenților polițiști șl uni
tăți militare. După cum anunță 
presa, tn timpul recentelor cioc
niri de stradă, mai mutțl studenți 
au fost grav răniți, iar peste 206 
au fost arestați. Sălile de 
cursuri și căminul institutului 
politehnic au fost ocupate de 
trupe.

A început al treilea proces al provocatorilor 
de la Poznan

VARȘOVIA 6 (Agerpres). - 
TASS transmite: La tribunalul 
popular- din voevodatul Poznan a 
început cel de-al treilea proces 
împotriva unui grup de partici- 
panți la provocarea organizată la 
28. iunie 1956 la Poznan de către 
elemente dușmănoase.

Pe banca acuzaților se află 
zece persoane învinuite de atac 
armat împotriva organelor secu
rității publice și miliției civile, 
de furt de arme, de distrugerea 
de clădiri publice și delapidare 
de Valori materiale.

AMSTERDAM. — Tn ședința 
din după-amiaza zilei de 5 oc
tombrie a celui de-al 18-lea Con
gres al Partidului Comunist O- 
landez, H. Hoekstra secretar al 
C.C. pentru problemele organiza
torice, a prezentat raportul la 
punctul 2 de pe ordinea de zi- 
Apoi a început discutarea ra
poartelor. La sfîrșitul ședinței din 
după-amiaza zilei de 5 octombrie, 
s-a dat citire mesajului de salut 
adresat Congresului de Comite
tul Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

PEKIN. — La 6 octombrie s-a 
deschis la Pekin o expoziție de 
mărfuri japoneze. In prima zi ex
poziția a fost vizitată de Mao 
Țze-dun, președintele Republicii 
Populare Chineze.

NEW YORK. - AgențiileNEW YORK. - Agențiile de 
presă anunță că în cea de a doua 
ședință a Consiliului de Secu
ritate, care va avea loc La 8 oc
tombrie, ministrul de externe al 
Egiptului, Favzi, va expune punc
tul de vedere egiptean față de re
zoluția franco-britanică prezen
tată în ședința din 5 octombrie a 
Consiliului.

MOSCOVA. — La 5 octombrie 
Teatrul Central al Armatei So
vietice și-a început stagiunea cu 
un nou spectacol — comedia lui 
T. Mușatescu „Titanic-Vals".

PEKIN. — La 6 octombrie, o 
delegație militară chineză a pă
răsit Pekinul pleetnd pe calea 
aerului spre R.P.F, Iugoslavia, la 
invitația generalului’ Ivan Gosn- 
jak, secreter de stat in Mînaste-' 
rul Apărării al R.P.F. Iugoslavia

„ , de pildă, un uriaș Interes față de
de știință și cultură din, recenta dv. expoziție de la Mos

cova pe tema „Republica Populară 
Romînă pe drumul construirii so
cialismului". Nenumărații vizita
tori ai acestei expoziții cetățeni 
sovietici, au avut acolo de învă
țat multe lucruri interesante.

De un uriaș 6ucces se bucură 
tn rindurile poporului șovietic 
concertele șl spectacolele date de 
talentații artiști ai Romîniei.

In ultima vreme s-a lărgit 
mult un schimb util de diferite 
delegații din țările noastre. Tn 
Viitorul apropiat noi vom trimite 
în cadrul unui schimb, la dv„ 
studenți și aspiranți ai noștri, ca 
să urmeze cursuri. Dezvoltarea 
cu succes a Științei în Romlnia ne 
dă deplina convingere că studen
ții și aspiranții sovietici vor 
face o bună școală la dv. in 
țâră, într-o serie de specialități.

Noi năzuim să lărgim schimbul 
reciproc de oameni de știință, 
pentru ca oameni de știință, din 
Romînia să țină prelegeri în in
stituțiile de învățămînt superior 
din Uniunea Sovietică, iar oame
nii de știință din Uniunea 
vietică să țină asemenea 
legeri tn Romînia.

Membrii delegației noastre 
vizitează țara dv. în cadrul . 
nii prieteniei romîno-sovietice, 
vor vorbi despre succesele obți
nute de dv. în cercuri largi de 
oameni sovietici, care manifestă 
un viu interes față de viata și 
lupta dv.

Sîntem convinși că delegația 
de oameni de știință și cultură 
din Romînia. care va pleca pes
te cîteva zile în Uniunea Sovie
tică, va afla acolo multe lucruri 
interesante despre viața și victo
riile noastre.

Prietenia între Romînia și 
Uniunea Sovietică — a spus tn 
încheiere vorbitorul — a devenit 
o cauză vitală a popoarelor noas
tre. Sîntem cu toții convinși că 
atâta timp cit există această prie
tenie, nu ne pot speria nici un 
fel de greutăți în calea construi
rii unei vieți libere și fericite.

Oamenii sovietici nutresc senti
mente de dragoste frățească și 
cordială față de harnicul popor 
romîn și îl asigură că se poate 
bizui pe poporul sovietic ca pe 
prietenul șl fratele său sincer și 
Credincios, pe veci.

So- 
pre-

care
Lu-

Un ajutor 
acordat Ungariei

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite: La 5 octombrie 
a avut loc la Ministerul Afaceri
lor Externe al R P. Ungare o 
conferință de presă la care a 
luat cuvîntul P. Rubin, reprezen
tant al acestui minister.

Vorbind despre relațiile econo
mice sovieto-ungare P. Rubin, a 
declarat: Creditul în valoare de 
100.000.000 ruble oferit Ungariei 
de către -Uniunea Sovietică con
stituie un ajutor însemnat pentru

important
de către U.R.S.S

dezvoltarea economiei noastre na
ționale.

Creditul prompt și condițiile 
lui avantajoase, a declarat in con
tinuare P. Rubin, confirmă odată 
mai mult orientarea justă a poli
ticii noastre externe care se înte
meiază pe aprofundarea și dez
voltarea continuă a legăturilor 
multilaterale și pe prietenia strin- 
să cu țările socialiste și tn pri
mul rînd cu Uniunea Sovietic?..

3



4 MODA DIN TREI ȚARI
Mibb.. Cîteva seri, drumurile multor bucureșteni duceau către Floreasca. Sala sporturilor tși schim-„ - „i  . .■ înfățișarea. Pe nndiumul amenajat cu simțul armoniei defilau reprezentantele modei

Săpături la kilometrul zero IWLSLSLWUUUULSU^

base din nou înfățișarea. Pe podiumul amenajat cu simțul armoniei defilau reprezentantele modei 
din trei țări: R.P. Bulgaria, R.P. Ungară și R.P. Romină. Reflectoarele puternice ale cinema
tografiei azvtrleau torente de lumină. Pe bănci (incomode, dealtfel) nu puține erau femeile care, 
cu creionul și carnețelul in mină, încercau sd schițeze modelele preferate. Altele complectau căr
țile poștale primite la intrarea in sală.

Festivalul Internațional al Modei a înfățișat bucureștenilor numeroase modele pline de 
gust și fantezie. Calitățile acestea s-au vădit mai ales la rochiile prezentate de cooperația 
maghiară. Desigur, unele modele aduse judecății publicului n-au fost lipsite de stridențe, 
de extravaganțe in contradicție cu legile frumuseții artistice. Bărbații s-ar putea de ase

menea declara nemulțumiți de faptul că modelele pentru ei au fost puțin numeroase. Cit 
li privește pe copii, am avut pri lejul să vedem multe creații reușite, cărora 

emoția șl gingășia micilor manechine le dădeau un farmec deosebit.
Organizatorii festivalului au pregătit ctteva surprize mai ales in ceea ce pri

vește modelele de rochii pe motive folclorice. Ele au. cucerit aplauze la... 
„scena deschisă".

La capătul a aproape trei ore orchestra părea sleită. Cei doi actori care 
prezentaseră 180 de mod ele păreau și ei obosiți. Oboseala aceasta nu fusese 

insă transmisă publicului. Era un indiciu că Festivalul Internațional al 
Modei plăcuse... . . ...

Pentru C..'.____  . ... .
festival.

NOSTALGIE 
DE SEZONIn centrul Capitalei se găsește 

ceea ce tehnic se numește punc
tul zero al kilometrajului. O roză 
a vinturilor aflată în grădina 
bisericii Sf. Gheorghe Nou in
dică distanța pînă ia principalele 
orașe ale țârii. Din orașul nostru 
drumurile duc spre toate colțurile 
țării.

Nu peste mult timp vom sărbă
tori semi-milenarul frumosului și 
modernului nostru București. Un 
document din septembrie 1459, de 
pe vremea lui Vlad Țepeș, men
ționează pentru prima oară Bu
cureștii ca scaun de domnie.

De ce tocmai pe aceste locuri 
s-a clădit orașul și nu în altă 
parte ? Istoria ne poate lămuri. 
La kilometrul zero in aceste ziie, 
arheologii efectuează săpături sub 
egida Academiei R.P.R.

★

Cîteva rînduri de șanțuri sime
trice, adinei, cioburi, monede, 
oase, diferite pietre — nu-(i spun 
nimic dacă ești necunoscător în 
ale arheologiei. Pe aceste obiecte 
nu vei găsi un rînd scris. Expli
cațiile arheologului care conduce 
săpăturile pe acest șantier ne vor 
descurca în lumea „urmelor ne
scrise".

— Piviți puțin peretele șanțu
lui la adîncimea.. Cît să fie? 
1,80 in. Vedeți un strat subțire 
negru ? Luați o fărfma din dunga 
neagră și fărlmâți-o... Lăsă urme 
negre pe degete... Cărbune. Sînt 
urme ale marelui incendiu care a 
distrus tot Bucureștiul in iS47. 
Un copil din familia de boieri 
Drugănescu a tras cu pistolul in- 
fr-o claie de fîn. De la finul a- 
prins, focul a trecut la case și 
incendiul a transformat Bucu
reștiul Intr-o uriașă vilvătaie de 
flăcări.

In 1847, aici la dunga neagră, 
se afla nivelul solului, pe aici pă
șeau oamenii. Pe vechile ruine 
s-au ridicat noi construcții. De a- 
tunci și pînă acum în acest loc 
nivelul s-a înălțat cu aproape 
1,80 m.

De sub dunga neagră se oferă 
privirii ziduri solide care arată 
că aici au fost construcții de mare 
amploare. Curte domnească ? Mî- 
năstire? Nu se poate stabili încă 
cu precizie. Rostul cercetărilor 
este tocmai acesta: să se preci
zeze dacă așezările descoperite 
anterior se leagă cu acest punct 
din oraș.

O parte din zid apare

In 1847 ea se găsea Ia suprafața 
solului și oamenii călcau pe ea. 
Urmele arată că încă in a doua 
jumătatea a veacului al XVl-lea 
construcțiile care se ridicau pe 
acest loc au fost distruse.

Cercetările 
rioare efectuate în București au 
stabilit că pe stingă și dreapta 
Dîmboviței, în comuna primitivă 
au existat așezări omenești. (Cu- 
vintul de Dimboviță vine de la 
„dimb", ceea ce înseamnă „foaie 
de stejar" in limba vechilor slavi).

Urmele unei vieți intense 
se află cuprinse între locurile 
unde astăzi se găsesc Ministerul 
Construcțiilor, Casa Centrală a 
Armatei, C.E.C.-ul, str. 30 De
cembrie, str. Blănari, Piața de 
flori, B-dul Coșbuc, pînă aproa
pe de Sf. Vineri. In acest perime
tru s-au descoperit urme din 
secolele XIV, XV, XVI.

Așezarea oamenilor a fost favo
rizată de poziția geografică și 
topografică. Aici se intretăiau 
drumurile dinspre Ardeal către 
Dunăre, din Apus spre Răsărit. 
Apele Colentinei și Dîmboviței cu 
bălțile lor, precum și codrii mari 
de nepătruns constituiau un bun 
sistem de apărare (apele erau și 
un izvor de hrană).

In mijlocul veacului ăl XVI-lea, - 
sub Mircea Ciobanul, s-a ridicat

curtea veche din București. Urme 
ale acestei curți se mai găsesc și 
astăzi. Pe vechile ei temelii — 
curtea a fost distrusă în veacul 
XVIII — s-au construit case. 
Așa, de exemplu, pe str. 30 De
cembrie la nr. 29 se află un ma
gazin. Cu prilejul unor reparații, 
s-a dat de un zid înalt de 5 metri, 
de zeci de metri lungime care mai 
păstra ferestre cu chenare de 
piatră și resturi din vechile bolți. 
S-a stabilit că zidul făcea parte 
din Palatul domnesc al lui Mir
cea Ciobanul. Cu prilejul cercetă
rilor pe teren pe str. Soarelui la 
nr. 10 s-a identificat o pivniță 
din bolovani de riu și cărămizi. 
Prin materialele arheologice des
coperite s-a dedus că făcea parte 
dlntr-o construcție anterioară pa
latului domnesc.

Legenda Iul Bucur — cu pri
vire la așezarea Bucureștiulul — 
a căzut. Cu prilejul săpăturilor 
făcute pe locul bisericii lui 
Bucur, încă acum trei ani s-au 
găsit urme care arată că aici au 
fost construcții, ceea ce înseam
nă că nu Bucur este întemeieto
rul Bucureștiulul.

o Cind frunzete pe ram se ' 
o lnfioară\
o sub prima sărutare-a brumei . 
° reci.'
o cind turmele spre șes domol j 
o coboară
°și zvon de doină crește pe 
o poteci j

cititoarele noastre reproducem două modele prezentate la
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teșită.

că-

grea a

tși vtntură 
is cind prin

cupe mustul se 
răscoală,

Obiectul acestor mici

Macedonski 
medii

Se știe că Macedonșki era un 
om de spirit, un bun mînuitor al

arheologice ante-

PALATUL SOVIETELOR
în Uniunea Sovietică s-a pri- rama revoluției" Iar ți mal sus —

E semn că toamna cu 
belșugu-n poală' 

marama ruginie < 
vii parfum de ' 

razachie.'

Nu de mult a avut loc la Pa
latul Culturii din Galați, cu oca
zia celei de a 85-a aniversări 
a .pictorului Nicolae Mantu, ver
nisajul expoziției sale retrospec
tive. Este interesant de remarcat 
că aceasta a fost prima expozi
ție .personală pe care și-a făcut-o 
pictorul în îndelungata sa via
ță ; în zecile de ani pe care i-a 
trăit și muncit în vremea regi
mului burghezo-moșieresc el n-a 
putut să-și organizeze o astfel de 
expoziție, creația lui fiind uitată, 
neglijată de către pontifii cultu
rali ai vremii.

Intr-una din zilele trecute 
l-am vizitat pe pictorul Mantu în
casa bătrînească unde locuiește 
și creează. Am văzut astfel pe un 
mare șevalet tabloul „Eroica 
șarjă de la Prunaru", pe care ma
estrul îl desăvirșește acum, cu 
gîndul de a-1 prezenta la Expo
ziția de stat. Alături, pe un șeva
let mai mic, am zărit o altă 
pînză, de-abia schițată în cărbu
ne, înfățișînd carele ce aduc la 
casele țăranilor muncitori roa
dele de la gospodăria colectivă. 
Această prezență artistică a tre. 
cutului și a contemporaneității 
ne-a învăluit mai tare așezîn- 
du-ne la o vorbă cu maestrul 
Mantu care, în ciuda celor mai 
bine de opt decenii pe care le-a 
trăit, zăbovește toată ziua în fața 
pînzelor sale cu penelul în mînă, 
nu cunoaște recreare și desfă
tare, mai frumoase decit munca 
aa. Bătrînul pictor ne-a po
vestit amintiri din tinerețe, 
cînd era un colaborator asiduu la 
revistele „Furnica", „Moftul ro- 
mîn“, „Belgia orientului" și al
tele, unde profesa un desen po
litic de avangardă, calitate în 
care a devenit unul dintre cunos- 
cuții apropiați ai lui I. L. Cara- 
giale. El și-a amintit de ultima 
întîlnire cu marele satiric la 
Miinchen în Germania, cînd „co- 
nu Iancu", cum îi spuneau prie
tenii, l-a însărcinat să-i strîngă 
pe toți romînii din oraș și le-a 
oferit un frumos banchet. „Par
că simțea că i se apropie sfîrși
tul și voia să-și ia rămas bun de 
la noi, de la țara pe care a iu
bit-o și pentru care a suferit atît", 
adaugă pictorul.

Apoi își amintește și ne poves
tește despre felul cum a ctștigat 
un concurs de pictură organizat 
de Academia de arte plastice din 
Miinchen unde studia. Tema 
concursuluf se numea „baia" și 
fiecare din particîpanți a găsit cu 
cale să picteze un tablou înfă- 
țișînd scene cît mai clasice de 
baie ca: 0 cireadă de boi scăl- 
dîndu-se, niște femei îmbăindu-se 
etc. Nicolae Mantu, purtat de 
simțul său artistic, și-a permis să 
deseneze ceva oarecum neobișnuit, 
un cosaș și un cal, surprinși de 
ploaie pe cîmp. Pentru el aceasta 
era tot un fel de baie — „baia 
săracului", după cum spune — 
dar, temător că s-a îndepărtat 
prea mult de accepția obișnuită, 
nici n-a trimis tabloul la concurs. 
A făcut însă acest lucru un prie
ten încrezător în talentul lui. 
Prezentînd juriului „Baia" lui 
Mantu, el l-a făcut să cîștige 
concursul prin prețuirea pe care 
maeștrii picturii din Academie au 
dat-o originalității inspirației ele
vului lor.

NICOLAE MANTU
Vorbind apoi despre tezaurul 

de opere intrat în patrie de cu- 
rînd datorită gestului prietenesc 
al guvernului sovietic, Nicolae 
Mantu ne povestește amintiri des
pre Grigorescu, care niciodată nu 
participa la deschiderea expozi
țiilor sale, lăsînd prietenului său, 
scriitorul Vlahuță, sarcina de a re
zolva toate treburile așa zis or
ganizatorice, despre Luchian care, 
spre sfîrșitul vieții, deși cu de
getele paralizate, continua să pic
teze cu pensula legată de mînă, 
în ultimele zvîcniri aJe pasiunii 
sale. Pictorul ne povestește și 
despre Mirea care, reîntors de ia 
Paris, a pictat cîteva tablouri co
mandate de niște bogătași și apoi 
a rămas în sărăcie, părăsit de 
clienți, neavînd ce și pentru cine 
lucra.

„Tinerii pictori de azi — ne 
spune maestrul — nu au a face 
față unor asemenea probleme, 
lipsa de comenzi, de pildă. Dar

Din ordin" — 1907

faptul că statul nostru le asigură 
mijloacele materiale de trai și 
creație, nu trebuie să ducă la o 
scădere a nivelului artistic pe mo
tiv că „oricum se cumpără",

★
Mai rîdem ascultînd epigrama 

închinată maestrului, cu ocazia 
expoziției, de cîțiva admiratori 
care, cunoscînd pasiunea lui de 
a desena animale îmbinată cu 
vocația sa cinegetică, au închi
puit pățania unui iepure întîlnit 
de Mantu pe cîmp, ce a reușit 
să fugă din fața puștii acestuia, 
dar n-a scăpat a fi sacrificat pe... 
șevalet.

După cîteva ore de conversație 
plăcută și instructivă, ne luăm 
rămas bun de la bătrînul înalt, 
cu părul alb, rărit, cu ochelari 
îndărătul cărora strălucesc doi 
ochi ce n-au obosit în alergarea 
de decenii după forme și culori 
trecătoare ce bat la poarta 
muririi.

APĂRAREA GRUNFELD

O altă partidă spectaculoasă 
și... cea mai scurtă de la Olim
piada din Moscova.
Alb: O. BENKNER, (Saar) 
Negru : N. PIDEVSKI (Bulgaria)

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 
4. Cf3 Ng7 5. Nf4 0—0 6. e3 c5 
7.h3?Cc6 8. Ne2 Ne6 1 9.Da4c:d 
10. e:d d:c 11. N:c4 Cd5 12.C:do 
N:d5 13. N:d5 D:d5 14. Tdl'C:d4l 
15. C:d4 D:g2! 16. Th2 De4 +
17. Ne3 Ne5! și albul a recunoscut 
victoria tînărului maestru bulgar.

Tratat" 
mal-tratat"

Locuință 
într-un butoi

Da, este un butoi. Dar un bu
toi de dimensiuni neobișnuite. 
Cindva aci un întreprinzător în 
goană după senzațional a des
chis o berărie. Probabil, atrac
ția asupra clientelei nu a fost 
prea mare, așa încît berăria s-a 
închis. Un cetățean din Devils 
Lake (S-U<A.) negăsind nică
ieri locuință s-a mutat în acest 
butoi.

STATISTICI 
Șl CONSECINȚE

Uri cetățean vest-german s-a 
apucat să citească statisticile. 
Cîtid ești economist todeletai- 
oirea este ipe deplin justificată. 
Cetățeanul ou pricina nn este 
însă economist. Cu toate aces
tea s-a simțit pasionat de lim
bajul cifrelor. E drept, pasiunea 
lui statistică este cam unilate
rală, dar totuși merită mențio
nată. Pe el nu-1 interesează 
nici situația de la bursă și nici 
ultimele date despre producția 
de oțel. Altfel de statistici îi ră
pesc timpul: oele despre acci
dente. Tot citindu-fe bietului 
om i s-a făcut părul măciucă 
constatînd că Germania occi
dentală este cap de afiș în ceea 
ce privește accidentele pe con
tinentul nostru. Cum omul po
sedă un automobil, s-a hotărît 
să ia măsuri pentru a se feri 
de un eventual accident. Așa 
încît și-a împodobit automobi
lul cu tot ce a 
putut găsi prin 
magazine — 
claosoane și fa
ruri.

MB 1

UN TIMBRU 
NEOBIȘNUIT

Amatorii de filatelie au înregis
trat apariția unui timbru neobiș
nuit. Timbrul acesta nu se deo
sebește de altele prin format. Ori
ginalitatea lui trebuie căutată tn 
scopul apariției. Suprafața lui — 
repetăm: normală — este acope
rită de 4.000 de litere. Aceste 
4.000 de litere constituie un frag
ment din dezbaterile Camerei Co
munelor din Anglia în problema 
Ciprului. Ca o expresie a pro
testului față de dezbaterile din 
parlamentul britanic, în Grecia a 
fost editat acest timbru. Textul 
este înconjurat de lanțuri iar 
peste el a fost imprimată o pată 
ce sugerează sîngele virsat de 
patrioțil dprioți.

Timbrul posedă mai multe va
lori și a apărut in limbile grea
că, engleză și franceză. In felul 
acesta un simplu timbru s-a trans
format într-un document al luptei 
pentru Independența Ciprului.

o cind ctrduri nesflrșite de , 
° cocoară'
“pe drum de cer cu ochii le j 
o petreci.,
° cind sctrțtie din valțuri noua ' 
o moară',
o și horele te-mbie să petreci, .

° Și cind in
O
° îmi amintesc de prima zi de 
o școală.
°și prima corijentă la... chimie.',

f CUVINTE
I ÎNCRUCIȘATE^ „

îl constituia adesea lu- 
iiterară, viața

°m . .
polemicei. încă în timpul vieții, 
publicase epigrame in revistele 
ce le conducea, în „Literatorul", 
„Liga ortodoxă", „Forța moraL 
lă“ etc. In afară de aceasta, a 
mai tipărit o plachetă de note 
polemice întitulată „Zacherlina 
în continuare", apoi o mică cu- 
ltgete de epigrame în limba fran
ceză. Obiectul acestor mici 
bucăți spirituale, în versuri și 
proză. îl constituia adesea lu
mea - - -
poetului certat cu conformismul 
realităților sociale din timpul 

.său.
Neîmpăcat adversar al litera

turii meschine, de inspirație mi
noră. dușman declarat al trepă
dușilor literari care cîntau în 
strune potentaților vremii, Mace- 
donski îșț moaie vîrful peniței în 
„zacherlina" saiirei, înțeapă în 
dreapta și-n stingă.

Printre versurile în manuscris 
aflate în arhiva familiej poetului, 
am intîlnit o „Epigramă" ce, 
după scris, datează din ultimii 
ani ai vieții lui.

Este interesantă semnificația 
ce-o poartă cele opt versuri ale 
epigramei. De la primele chiar, 
te izbește evidentul lor sens so
cial. Nu-i greu de recunoscut aici 
figurile scriitorașilor netalentați, 
„oficialii" vremii, înfeudați cla
selor sțăpînițoare, pe seama 
rora el rîde batjocoritor:

„X e mediocritate, 
Y e stupiditate, 
Insă ei luînd-o-n gît 
Intr-o zi s-au hotărît 
Ca să scape de păcate 
Să-și dea mina cu frăție 
Pentru-a scri-n tovărășie, 
Și-au format o nulitate". 

Aceste versuri confirmă odată 
mal mult atitudinea unui protes
tatar care a luptat prin scris 
pentru demnitatea umană.

ORIZONTAL: 1. La această 
paradă au fost prezentate mode
le și pentru ea. — Haină pe ta
lie. 2. Articole vestimentare mă
runte. — O culoare elegantă a 
toaletelor feminine. 3. Stofe, mă
tăsuri etc. — Agrafă sau cata
ramă pentru cordoane. 4. Un o- 
biect principal în confecționarea 
îmbrăcămintei. — Materia primă 
a îmbrăcămintei de iarnă.—Mod 
de a concepe modelul unei rochii. 
5. ...de piele — garnitură foarte 
modernă. — Stofe aranjate în fal
duri. 6. Văzduh (fig.) — „A- 
junge de un costum ?“ — Oraș 
antic. — Interval de timp în care 
se schimbă și moda. 7. Cobalt.— 
Punct cardinal. — Furnizor de 
blănuri. 8. Veston, surtuc, sau...— 
Din costumul național. — Acce
soriul cel mai modern al unei 
rochi. 9. Țară asiatică. — Necăl
cat. — Unealta croitorului.

Pronume. — Costume, rochii, 
raglane, paltoane etc.

VERTICAL: 1. Prezintă noile 
modele de confecții. 2. Nelipsită 
la nici o haină. 3. Material pen
tru cămăși, rochii, ciorapi etc.— 
Servește. 4. Articol. — Haină de 
ploaie. 5. Lucrau pămintul. — 
Posesiv. 6. A prinde o parte de 
alta la o rochie. — Tempo 
zical. — Stibiu. 7. In moda 
liană obiect de discuții. — 
trebuințat la brodat. 8. A se
gui. — In dungi sau ecosez. 9. 
închirieri de pămînt. — Detaliu 
modern al încălțămintei (neartic). 
10. Conjuncție. — Măsura agra
ră. — A stînjeni, a ține, vorbind 
de haine. II. Ferește! — Ascult 
—■ Posed. 12. înăsprești. 13. Ma
terialul rochiilor de seară. — 
Soare. 14. Broderia iei. — Du
blul... (fn limbajul croitorului). 
15. In ocean și... la guler. — 
întrebare.

mu
lta- 
în- 
tîn-

Păsări rare și țînțari luminiscenți 
pe lacul Feherto

păsărilor de nord au apărut 
diferite soiuri de pescăruși, 
frumos, argintiu. Este inte- 
dintre toate speciile de pes-

După ctteva îunt relativ „mat lini
știte", pe lacul FehărtA de ltngă Șe- 
ahedia, „regiunea apelor sălbatice", 
după cum este numită de unii această 
parte a Ungariei, a început exodul de 
păsări, obișnuit Ia sftrșitul verii.’

Nici n-au plecat bine locatarii din 
timpul verii ai lacului Fehărtd și au 
și început să sosească păsări nordice. 
De pe litoralul de nqrd al Uniunii So
vietice și al Poloniei au sosit păsări 
cenușii, cormorani, de baltă. Ca avan
gărzi ale 
cele mai 
cu penal 
resant că
căniși numai pescărușul „Danka" tși 
face cuib pe lacul FehărtS și numai 
icl-colo, cîteva perechi de pescăruși 
„negri". Acest sol de pescăruși cu 
capul și pliscul negru, trăiește mai ales 
in Asia de sud-vest și cu toate că tn 
Ungaria numai toarte rar depune ouă, 
totuși anul acesta eminentul ornitolog 
Prier Beretzk, care este îndrăgostit de 
lacul FehărtA, a reușit pentru prima 
oară să pună Inele cttorva pul.

Au trecut cîrdurl întregi de rate 
sălbatice, rate pestrițe, de bttlani, ..pen
tru ca oprindu-se pentru scurt timp tn 
teritoriul rezervat și 6dlhnindu-se după 
lungul drum, mai ttrziu să-șl la zborul

spre sud. tntr-un număr mst mare CUMd'°S'b'tă1 bu.CUrie Vest” r’U?*e,eI„ JîotrIvîI ,ac”tuI
dectt de obicei au apărut anul acesta ca . Moscova va reîncepe cons- toata clădirea Palatului Soviete- 
peșcărușii răpitori, sau după cum se. truirea monumentului închinat lor slujea ca postament pentru 
mal numesc: lupi de pești, care stnt V- L Lenin — Palatul Sovie- monumentul lui Lenin. însăși ide- 
considerafi ca păsări rare ;l care scot ,el°r. lucrare întreruptă de cel de f ‘ ' ......................
pui tn nord. * “ ■ ’

Lumea insectelor este de asemenea 
foarte, animată tn regiunea lacului 
Fehărtd. Anul acesta au fost văzuți din 
nou’ ttnțari care luminează. După cum 
s-a constatat, ei au devenit luminiș- 
cenți 
unele 
neral 
cuiul 
cente. Descoperirea acestui fenomen ne
obișnuit este tn curs de studiere.

din cauză că s-au infectat cu 
bacterii care se găsesc în ge- 
în apele sărate. In nămolul la- 
au fost găsite și rîme luminis-

Ciorapi «««
Priviți picioarele acestui cetă

țean din orășelul american Kan
sas City. Ciorapii vi se par cu
rioși : unul are brodat un ele
fant, celălalt un măgar. De fapt 
nu-i vorba decit de una din ne
număratele ciudățenii electorale 
din S.U.A., pe care un inventiv 
fabricant de ciorapi nylon a știut

Ochiul interior"
Slnteti nedumeriți ? S-ar 

putea. Si noi am privit mi
nute în șir imaginea alătu
rată. Mai intii am crezut că-i 
plasa unui păianjen sau ceva 
în genul acesta. Apoi... dar 
cite n-am crezut! Norocul 
ne-a surîs însă. Grație unei 
reviste străine am aflat că 
misterioasa imagine nu este 
altceva decit... o sculptură. 
Și nu una obișnuită ci cea 
care a primit premiul / la 
bienala de la Veneția. Titlul: 
„Ochiul interior",

Sinteți nedumeriți? S-ar 
puteaI

al doilea război mondial.
Proiectul Inițial al Palatului 

Sovietelor a fost elaborat în anul 
1934 de către B. M. Iofan, I. G. 
Helfreih și V. A. Șciuko. Avtnd 
așezată deasupra sa statuia lui 
V. I. Lenin de 50—75 metri, Pa
latul trebuia să aibă o înălțime 
(cu tot cu statuie) de 415 metri.

Sala mare era așezată pe un 
soclu. Deasupra ei trebuia să se 
construiască imensa sală „Pano-

electorali
s-o valorifice. Elefantul este sen» 
nul electoral al partidului repu
blican, iar măgarul este semnul 
sub care prezintă în alegeri par
tidul democrat. Pe cine va urma 
cetățeanul din Kansas City : ele
fantul sau măgarul ? După cio
rapii pe care-i poartă se pare că

nu s-a decis încă... Cît îl pri
vește pe fabricantul de ciorapi, 
se pare că el este un om care cu
noaște bine legile business-ului: 
ciorapii săi fac propagandă celor 
două partide rivale, propagandă 
ce-i aduce mulți dolari. Sau poate 
pur și simplu l-a inspirat reali
tatea vieții politice americane în 
care cele două partide coexistă 
în dulce armonie pină în ajunul 
fiecărui nou scrutin cind pentru 
uz electoral (miza: puterea + 
comenzi = dolari fără număr) 
se reaprind rivalitățile.

ea transformării unei clădiri gran
dioase (cu un volum de aproape 
un milion de metri cubi) in pos
tament pentru statuie ascundea 
în sine contradicții arhitecturale 
de neinlăturat și prezenta multe 
greutăți în planificarea interioară.

Pentru ca Palatul Sovietelor să 
îmbine armonios formele arhitec- 
tural-artistice cu scopul pentru 
care e construit devenind pentru 
veacuri un monument închinat iul 
Vladimir llici, în prezent, in Uniu
nea Sovietică se desfășoară un 
concurs pentru cel mai bun pro
iect. Proiectele participanților la 
acest concurs trebuie să prevadă 
următoarele limite : suprafața ge
nerală a Palatului — nu mai mult 
de 36.000 metri pătrați, sala mare 
— 4.600 locuri, două săli pentru 
ședințele separate ale camerelor 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
citc 1.500 locuri fiecare, săli pen
tru recepții guvernamentale cu o 
suprafață de 4.100 metri pătrați.

TELEVIZOARE 
TIP „TEMP-2“ 
întreprinderile de stat romi, 

nești pentru comerțul exterior 
au contractat importul din 
Uniunea Sovietică a unui stoc 
de aparate de televiziune de tip 
Temp—2. Aparatul de recepție 
Temp—2 este un televizor per
fecționat care recepționează o 
imagine luminoasă și clară.

Cu ajutorul acestor televizoa
re emisiunile regulate ale pos
tului romînesc de televiziune — 
care va intra in curind in func
țiune — vor putea fi urmărite 
în cele mai bune condiții.

Pagină realizată de: Vio
rel Burlacu, Kuhta Daria, B. 
Dumitrescu, I. Mihuț și Ed
gard Oberst. Ilustrații: A. 
Calistrat și L. Darian.
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