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Luna prieteniei 
romîno-sovietice

Potrivit unei tradiții scumpe, 
poporul nostru sărbătorește în 
fiecare an Luna prieteniei ro
mîno-sovietice.

Anul acesta manifestările ce 
vor avea loc, vor căpăta o am
ploare deosebită. Sîntem doar în 
anul marilor aniversări, cînd și 
A.R.L.U.S.-ul, la numai două 
luni după marea sărbătoare a 
eliberării, aniversează 15 ani de 
existență și de bogate realizări.

Marea prietenie încrustează 
însă, pe răbojul existenței sale, 
încă o dată importantă : 25 de 
ani de la înființarea — din ini
țiativa Partidului Comunist Ro- 
mîn — a Asociației „Amicii 
U.R.S.S.“, care-și propunea în 
1934 să militeze pentru legături 
de prietenie cu Uniunea Sovie
tică, să informeze oamenii mun
cii din țara noastră asupra 
transformărilor revoluționare ce 
se înfăptuiau în Răsărit, în prima 
țară a socialismului.

Astăzi, prietenia romîno-sovie
tică este considerată ca bunul 
cel mai de preț al poporului 
nostru, mîndria vieții noi, so
cialiste, a Republicii Populare 
Romîne.

Făurită și călită în focul luptei 
pentru construirea unei vieți noi, 
fericite a poporului nostru mun
citor, prietenia romîno-sovietică 
s-a statornicit pe vecie, în con
știința oamenilor muncii din 
țara noastră.

Mereu vie, fierbinte este recu
noștința poporului nostru față 
de poporul sovietic care l-a aju
tat să se elibereze și să-și ia 
soarta în propriile sale mîini, 
care l-a ajutat și-l ajută să-și 
clădească în libertate o viață 
nouă, luminoasă. In toate mo
mentele drumului de zidire a 
economiei și culturii socialiste 
poporul nostru s-a bucurat și se 
bucură de roadele colaborării 
frățești cu Uniunea Sovietică, 
de ajutorul și sprijinul interna
ționalist al statului sovietic. Da
torită ajutorului multilateral pe 
care Uniunea Sovietică l-a acor
dat țării noastre, datorită co
laborării strînse cu toate țările 
socialiste surori eforturile po
porului nostru, sub conducerea 
partidului, au dat roade înzecite, 
oamenii muncii au putut obține 
marile succese în lichidarea îna
poierii economice, tehnice, sociale 
și culturale din trecut, în trans
formarea Romîniei într-o țară 
cu o industrie și o agricultură în 
plină dezvoltare, cu o cultură 
înfloritoare.

Pentru tinerii noștri muncitori, 
care — fie că au urmat studii 
sau au făcut practică în Uniunea 
Sovietică, fie că aici, pe locul 
lor de muncă, au cunoscut expe
riența și ajutorul sovietic, fie că 
au urmărit în cărți și publicații 
cele mai înaintate metode de 
muncă — au avut posibilitatea 
formării lor, de la început, pe 
linia omului nou, în primul rind 
pentru ei marea prietenie consti
tuie un bun prețuit și apărat, ca 
lumina ochilor.

Sărbătoarea Lunii prieteniei 
romîno-sovietice de anul acesta 
capătă o amploare deosebită și 
prin faptul că avem prilejul să 
ne manifestăm încă odată admi
rația și bucuria, pentru epocalele 
succese științifice, tehnice și po
litice ale Uni inii Sovietice.

O îndreptățită mîndrie consti
tuie pentru poporul nostru, prie
tenia cu poporul sovietic, cel 
care a realizat pentru întiia oară 
în lume, atîtea și atîtea fapte 
mărețe. Numai în anul acesta 
au fost lansate cu succes trei ra
chete cosmice, fiecare din ele

O epocală realizare

Octav Livezeanu
vicepreședinte al Consiliului 

General A.R.L.U.S.

constituind prin condițiile res
pective de teleghidare și utilare 
cu aparataj tehnico-științific, un 
fapt unic, de o măreție covîrși- 
toare ; primul spărgător de 
gheață acționat de energia ato
mică și-a trecut cu succes pro
bele de încercare și se pregă
tește pentru marea cursă a în
fruntării ghețurilor Polului Nord. 
Iar încăpățînatele ghețuri ale 
„războiului rece“ încep să-și 
piardă din putere, în fața iniția
tivelor Uniunii Sovietice îndrep
tate spre stabilirea iinor relații 
de prietenie și colaborare între 
cele mai mari puteri ale lumii 
— U.R.S.S. și S.U.A. — spre 
crearea unei atmosfere de prie
tenie și colaborare între toate 
popoarele lumii, spre efectuarea 
unei dezarmări generale și to
tale.

Mereu în frunte, mereu purtă
toare de inițiative mărețe, Uni
unea Sovietică reprezintă astăzi 
pentru întreaga lume, necon
testat, sumum-ul cuceririlor știin
țifice, uimitoarea preciziune în 
realizările tehnice și cea mai 
adîncă înțelepciune politică.

Umanismul cel mai înalt, con
știința morală a umanității, se 
regăsesc întregi și în înfățișarea 
lor cea mai sublimă, în toate 
aceste inițiative și înfăptuiri ale 
Uniunii Sovietice.

în același timp, poporul so
vietic prețuiește adînc și se bu
cură frățește, de toate succesele 
muncii noastre. Primirea caldă 
care s-a făcut manifestărilor de 
popularizare în Uniunea Sovieti
că a realizărilor oamenilor mun
cii din Republica Populară Ro- 
mînă, pe drumul construirii so
cialismului, aprecierea înaltă 
care s-a făcut artei noastre 
plastice și dramatice, cu ocazia 
expozițiilor și reprezentațiilor 
organizate in U.R.S.S., au scos 
în evidență, încă odată, trăinicia 
de nezdruncinat a prieteniei din
tre popoarele noastre.

O prietenie de neclintit leagă 
popoarele țărilor socialiste, care 
urmînd un țel comun, inspirîn- 
du-se din aceeași ideologie nebi
ruită și mereu biruitoare a 
marxism-leninismului, colaborea-

Ședința Consiliului
General A.R.L.U.S.

Marți a avut loc ședința Con
siliului General A.R.L.U.S. în 
care s-a discutat și aprobat pla
nul sărbătoririi Lunii prieteniei 
romîno.sovietice din acest an. Șe
dința a fost prezidată de acad, 
prof. P. Constantinescu.Iași, 
vicepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. Au participat 
membri ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., conducători ai orga
nizațiilor obștești și instituțiilor 
culturale, ziariști.

Au fost de față D. K- Zvonkov, 
prim-secretar, și V. 1. Agapov, 
secretar al ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Tov. 1. Moraru, secretar al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
a prezentat darea de seamă a ac
tivității A.R.L.U.S-ului pe anul 
1959. Vorbitorul a subliniat că 
această activitate s-a axat pe 
popularizarea uriașelor realizări 
obținute de poporul sovietic în 

ză frățește în spiritul internațio
nalismului proletar, luptă neabă
tut pentru pace și prietenie între 
popoare, se prețuiesc și se spri
jină reciproc.

O asemenea temelie puternică, 
are prietenia romîno-sovietică.

Cum să nu fie mîndru un 
popor ca al nostru, cînd se bu
cură de o atît de minunată prie
tenie și cînd, la rîndul său, răs
punde, cu căldură și dragoste, 
printr-o prietenie asemănătoare?

Trăim vremuri excepționale, 
momente cruciale pentru viața 
însăși a omenirii. Prin eforturile 
Omului de tip nou, ale omului 
sovietic, forțele naturii sînt su
puse. Steagul roșu cu secera și 
ciocanul, mesajul Uniunii Sovie
tice adresat Universului, fîlfîie 
astăzi pe Lună; ceea ce constituia 
pînă acum posibilitatea maximă 
de creație a omului, este depășit 
continuu de creatorul sovietic, 
care smulge cu îndrăzneală încă 
o cucerire, care dărîmă normele 
și răstoarnă toate prevederile, 
cele mai temerare. Planul septe- 
nal nici nu a apucat să fie desfă
șurat în toate amănuntele lui și 
deja se anunță depășiri impre
sionante. Este cert, încă de acum, 
că el va fi îndeplinit într-un ter
men mai scurt.

Aceste succese epocale ale 
construcției desfășurate a comu
nismului, vor aduce noi biruin.e 
ideilor marxist-leniniste, în în
treaga lume. Ele vor aduce noi 
biruințe ideilor păcii și prieteniei 
între popoare.

Faptele arată că dușmanii pă
cii și ai progresului sînt mereu 
mai izolați, că epoca noastră 
poate și trebuie să devină epoca 
păcii și a progresului.

Forța care deschide omenirii 
asemenea perspective luminoase?

Marele stat socialist, primul 
stat socialist din lume, marea 
Uniune Sovietică, atotbiruitoarea 
învățătură marxist-leninistă și 
unitatea de nezdruncinat a lagă
rului socialist, în frunte cu Uni
unea Sovietică.

Marea noastră prietenie cu 
poporul sovietic, este una din 
contribuțiile puternice pe care 
Republica Populară Romînă o 
aduce la consolidarea și întări
rea lagărului socialist, la trium
ful luptei pentru pace și prietenie 
între toate popoarele lumii.

acest an, în toate domeniile de 
activitate, precum și a politicii 
de pace și colaborare internațio
nală dusă cu consecvență de 
guvernul sovietic.

în darea de seamă au fost re
levate de asemenea numeroasele 
manifestări care au fost organi
zate în Uniunea Sovietică pen
tru cunoașterea realizărilor țării 
noastre, pe baza planului de co. 
laborare încheiat între A.R.L.U.S. 
și Asociația de prietenie sovieto- 
romînă.

Acad. Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., a expus apoi planul 
sărbătoririi Lunii prieteniei ro. 
mîno-sovietice. Sărbătorirea Lu
nii prieteniei romîno.sovietice, a 
arătat vorbitorul, constituie pen
tru poporul nostru un prilej de 
expresie a prieteniei de nezdrun-

(Continuare în pag. 3-a)

Către
Prezidiul Academiei de Științe a U. R. S. S.

In numele tuturor oamenilor de știință din R. P. Romînă, 
Prezidiul Academiei R. P. Romîne își exprimă admirația față de 
strălucitul succes al științei și tehnicii sovietice care odată cu 
lansarea celei de.a treia rachete cosmice sovietice, a realizat și 
prima stație automată interplanetară.

Dragi tovarăși, vă felicităm din inimă și vă urăm succese din 
ce în ce mai frumoase în cucerirea spațiului cosmic, fapt ce ne 
dă încredere absolută în posibilitățile omenirii de a-și făuri un 
viitor pașnic.

Prezidiul Academiei R. P. Romîne

Prezidiul Adunării festive din Capitală organizată cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a proclamării R.D. Germana.

Cititi
pag. 2-a:

Pentru refacerea 
și protecția 

pădurilor patriei I

Adunarea festivă din Capitală
Marți seara la Teatrul C.C.S. 

din Capitală a avut 13b aduna
rea festivă organizată de Comi
tetul orășenesc București al 
P.M.R. și Comitetul executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei cu 
prilejul celei de-a 10-a aniver
sări a proclamării Republicii De
mocrate Germane.

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii Petre Borilă, 
Constantin Pîrvulescu, Atanase 
Joja, Gherasim Popa, Gheorghe 
Stoica, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai guvernului și ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, repre
zentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, condu

In numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
și al întregului popor romîn, vă trimitem un salut 
frățesc și cele mai calde felicitări cu prilejul celei 
de-a 10-a aniversări a proclamării Republicii De
mocrate Germane, primul stat german în care pu
terea se află în mîinife muncitorilor și țăranilor.

Poporul romîn împărtășește bucuria și satisfacția 
oamenilor muncii din Republica Democrată Germa
nă pentru marile realizări pe care le-au obținut, 
sub conducerea P.S.U.G., în dezvoltarea economiei 
și culturii, în ridicarea nivelului de trai al poporu
lui, pe drumul construirii socialismului. Republica 
Democrată Germană, stat democrat german, al că
rui guvern duce o politică activă de prietenie și 
colaborare cu alte popoare, se bucură de un pres
tigiu în continuă creștere pe arena internațională și 
se afirmă tot mai puternic ca un factor al păcii și 
socialismului, de existența căruia trebuie să se țină 
seama.

Guvernul și poporul romîn urmăresc cu profundă 
simpatie și sprijină cu toată hotărîrea lupta con
secventă dusă de guvernul Republicii Democrate 
Germane și de forțele iubitoare de pace din întrea
ga Germanie pentru încheierea unui Tratat de pace 
cu cele două state germane și normalizarea situației 
din Berlinul Occidental, ceea ce ar duce la înlătu
rarea uneia din principalele cauze ale încordării in
ternaționale.

Poporul romîn acordă o înaltă prețuire relațiilor 
prietenești, de colaborare și ajutor reciproc, sta
tornicite între țările noastre și este convins că aceste 
relații se vor adinei permanent în folosul ambelor 
state, contribuind la întărirea continuă a unității 
lagărului socialist în frunte cu Uniunea Sovietică 
și la consolidarea păcii în lume.

Vă urăm, din inimă, dv. și întregului popor mun
citor din R. D. Germană noi și mari succese în 
construirea socialismului, în lupta pentru o Germa
nie unită, democratică și pașnică, pentru asigurarea 
păcii și securității internaționale.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

CH1VU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Salut frățesc R.D. Germane
Populația R. D. Germane și 

împreună cu ea toate po
poarele membre ale fa

miliei țărilor lagărului socialist, 
sărbătoresc astăzi un deceniu 
de la întemeierea primului stat 
al muncitorilor și țăranilor din 
istoria Germanici.

Sub conducerea partidului 
marxist-leninist al clasei mun
citoare, oamenii muncii din ră
săritul Germaniei au înfăptuit 
în cei 10 ani de existență a 
republicii lor importante trans
formări democratice și au obți
nut succese remarcabile pe ca
lea făuririi unei vieți noi, so
cialiste. Rănile războiului au fost 
vindecate, economia țării s-a 

cători ai instituțiilor centrale șl 
ai organizațiilor obștești, frun
tași în producție din întreprinde
rile Capitalei, oameni de știință 
și cultură, activiști de partid și 
de stat și ai organizațiilor oa
menilor muncii.

Au fost de față Wilhelm Bick, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, șefii altor misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membrii Ambasadei R. D. Ger
mane și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Ro
mîne și Republicii Democrate 
Germane. 

dezvoltat impetuos pe baze noi, 
socialiste. In perioada primului 
plan cincinal (1951—1955) acti
vitatea economică a R. D. G. a 
fost îndreptată în primul rînd 
spre construirea unei baze pro. 
prii a industriei grele.

Pentru succesele economiei R. 
D. G. este grăitor faptul că 
producția industrială a ei a 
crescut de trei ori în raport cu 
producția obținută în anul 1936 
pe același teritoriu. La sfîrșitul 
anului 1959 va fi atins nivelul 
producției prevăzut pentru a- 
nul 1960. R.D.G. ocupă în pre
zent locul cinci în Europa și 
locul opt din lume în ceea ce

(Foto: AGERPRES)

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Dumitru Dia- 
conescu, președintele Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular al 
Capitalei.

Despre cea de-a 10-a aniver
sare a proclamării R. D. Ger
mane a vorbit tov. Atanase Joja, 
membru al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

A luat apoi cuvîntul Wilhelm 
Biele, ambasadorul R.D. Germane 
la București.

Cuvîntările au fost subliniate 
în repetate rînduri de îndelungi 
aplauze. Participanții la adunare 
au manifestat puternic pentru 

privește producția industrială 
pe cap de locuitor.

Și la sate construcția socia
listă se desfășoară cu succes. 
Cooperativele agricole de pro
ducție au ajuns forța de atrac
ție principală spre care se în
dreaptă cu tot mai multă în
credere țărănimea germană. 
Cea mai grăitoare dovadă e 
faptul că în 80 la sută din to
talul comunelor au luat ființă 
cooperative agricole de produc
ție, că în perioada anilor 
1955—1958 producția agricolă la 
hectar a crescut cu 70 la sută.

Lozinca atît de poipulară în 
R.D.G. „Cum muncim astăzi, 
așa vom trăi mîine“, s-a afir
mat tot mai mult și a dat roa1- 
de bogate. Intre 1950—1958, ve
nitul național al republicii a 
crescut la 210,7 la sută.

De la întemeierea R. D. G. 
s-au efectuat de peste 20 ori 
apreciabile reduceri de prețuri ia 
produse alimentare și mărfuri 
industriale.

In deceniul care s-a scurs, pe 
teritoriul R.D.G. s-a dezvoltat 
cu succes cultura. Ea a conti
nuat marile tradiții umaniste 
ale trecutului, îmbogățindu-se 
și dezvoltîndu-se pe baza învăță, 
turii marxist-leniniste. Porțile șco. 
Iilor de toate gradele sînt deschise 
astăzi fiilor oamenilor muncii. 
S-a trecut la introducerea învă- 
țămîntului mediu politehnic de 
cultură generală de 10 ani. In 
toate școlile se stabilește o le
gătură trainică între teorie și 
practică. Paralel cu întreg acest 
ansamblu al mersului înainte 
spre socialism, în R.D.G. a cres
cut și se dezvoltă un tineret 
nou, educat în spiritul păcii, al

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. 3-a)

prietenia frățească între poporul 
romîn și poporul german, pentru 
puternicul lagăr al țărilor socia
liste în frunte cu Uniunea Sovie
tică, pentru pace în întreaga 
lume.

A fost prezentat apoi un pro
gram artistic festiv în cadrul că
ruia și-au dat concursul balerina 
Ellen Meissner, prim solistă a 
Teatrului de Stat din Dessau, 
pianistul Amadeus Webersinke 
din Leipzig, laureat al Premiu
lui de Stat, precum și ansamblul 
de cîntece și dansuri al Sfatului 
Popular al Capitalei.

(Agerpreajț

a savanților sovietici
Racheta lansată de Uniunea 

Sovietică în ziua de 4 octombrie 
1959 se deosebește de celelalte 
două anterioare, lansate tot de 
Uniunea Sovietică, atît prin 
scopul imediat urmărit, cit și 
prin gradul de dificultate al 
problemelor care au fost rezol
vate.

Prima rachetă lansată în ziua 
de 2 ianuarie a.c. urmărea să 
treacă foarte aproape de Lună 
pentru a putea înregistra, cu 
aparatajul de care dispunea, cil 
mai multe observații privind sa
telitul nostru natural, precum și 
Cosmosul din vecinătatea lui. 
Dispunînd de o viteză de 11,2 
km./s, racheta nr. 1, s-a apropiat 
de suprafața Lunei pînă la o 
distanță de 6000 de km., pe o 
traiectorie parabolică, pierzînd 
între timp aproape trei sferturi 
din viteza sa inițială. Pierderea 
aceasta de viteză se explică prin 
cheltuială enormă de energie ci
netică pentru ca racheta să poală 
învinge cîmpul de atracție gra
vitațională a Pămînțului — o

prof. unîv. Victor Vîlcovici

cheltuială care s-a efectuat cu 
pierderea din viteza proprie a 
rachetei.

Ajungînd în preajma Lunei, 
racheta nr. 1, a intrat mai adine 
în cîmpul de atracție gravitațio 
nală al Lunei ; totuși acesta 
'cîmpul gravitațional), nu a fost 
destul de puternic pentru a pu’ 
tea învinge viteza proprie a ra
chetei — circa 3 km./s — adică 
pentru a reține racheta în 
cîmpul Lunei. Racheta nr. I s-a 
degajat de direcția Lunei pentru 
a-și continua drumul pe traiec
toria sa proprie începută sub 
formă de parabolă. Cînd însă ra 
cheta nr. 1, s-a depărtat mai 
mult de Pămînt — pe la dis
tanța de 500.000 km. — ea o 
început să intre din ce în ce mai 
mult în sfera de atracție a Soa- 
relui, modifieîndu-și traiectoria
în mod corespunzător,
trans) ormând-o într-o

adică
elipsă

avînd unul din focare în centrul 
Soarelui. în prezent racheta nr. 
1, este o planetă a Soarelui la 
fel cu celelalte planete cunoscu
te, numai cu deosebirea că aceasta 
este o planetă artificială, o crea
ție a omului, prin meritul spe
cial al oamenilor de știință so
vietici.

Cea de a doua rachetă lansată 
de oamenii de știință sovietici 
în ziua de 12 septembrie 1959 
a urmărit o atingere directă 
cu suprafața Lunei. A fost deci 
o problemă de balistică cosmică, 
pentru rezolvarea căreia a fost 
necesară munca a numeroși ma
tematicieni precum și a mașinilor 
electronice de calcul. Aparatajul 
instalat pe rachetă a înregistrat 
și transmis aproape în mod con
tinuu tot ceea ce s a întîmplat 
mai caracteristic în vecinătatea 
contactului.

Racheta nr. 3 trebuie să repre

zinte o fază mai evoluată. Anu
me, racheta din 4 octombrie 1959 
conține un aparataj util de a- 
proape o jumătate de tonă, care 
urmează a fi folosit timp înde
lungat transmițînd necontenit pă
mântenilor prețioase date fizice. 
Pentru a și atinge acest nou o- 
biectiv racheta a trebuit să 
devină o stație automată inter
planetară cu un aparataj de 278,5 
kg. luînd o traiectorie în jurul 
Lunei pentru a reveni apoi în 
preajma Pămînțului. Traiectoria 
rachetei, de dala aceasta va fi o 
curbă care ocolește Luna — pen
tru a trece apoi să ocolească Pă
mântul.

Crearea unei asemenea traiec 
torii este legată de dificultăți 
inimaginabile. Cu o muncă sus
ținută, de echipă și cu un talent 
admirabil pe baza dezvoltării 
multilaterale a științei și tehnicii 
sovietice, oamenii sovietici au 
izbutit să învingă uriașe difi 
cultăți tehnice dăruind omenirii 
o pagină epocală din cartea 
științei.

Cuvîntarea tovarășului 
Atanase Joja

Cuvîntarea ambasadorului
Wilhelm Bick

Tovarăși,

La 7 octombrie 1959 se împli
nesc 10 ani de la crearea Re
publicii Democrate Germane, 
moment de cotitură în istoria po
porului german și totodată un 
eveniment de mare însemnătate 
în viața internațională. Pentru 
prima dată în istoria Germaniei 
a fost făurit un stat al muncito
rilor și țăranilor în care po
porul și-a luat soarta în pro
priile sale mîini pornind cu ho- 
tărire pe drumul democrației și 
socialismului. Republica Demo
crată Germană constituie o cu
cerire istorică a poporului ger
man și reprezintă o victorie a 
forțelor de nebiruit ale păcii și 
socialismului din întreaga lume.

Poporul romîn participă din 
toată inima la marea sărbătoare 
a oamenilor muncii din R. D. 
Germană și împărtășește senti
mentele de bucurie și mîndrie 
cu care aceștia întîmpină a 10^1 

aniversare a republicii. Permi- 
teți-mi ca în numele G.G. al 
P.M.R., guvernului R. P. Romi- 
ne și al întregului nostru popor 
să transmit, cu acest prilej, po
porului din R. D. Germană cele 
mai calde felicitări și urări de 
noi succese în lupta sa pentru 
construirea socialismului, pentru 
făurirea unei Germanii unite, de
mocrate și iubitoare de pace.

Zdrobirea fascismului german 
de către coaliția antihitleristă, 
în care rolul hotărîtor l-a avut 
Uniunea Sovietică, a deschis oa
menilor muncii din răsăritul 
Germaniei perspectivele minuna
te ale dezvoltării pașnice și ale 
construirii unei vieți noi.

în strinsă alianță și colabo
rare frățească cu Uniunea Sovie
tică și celelalte țări ale puterni
cului lagăr socialist, poporul 
muncitor din R. D. Germană, 
sub conducerea încercată a Par-

(Continuare in pag. 3-a)

Dragi prieteni și tovarăși,

Oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană sărbătoresc 
cu justificată mîndrie și bucurie 
cea de-a 10-a aniversare a în. 
temeierii republicii lor. Consti
tuirea și existența de 10 ani a 
Republicii Democrate Germane 
sînt de mare importanță istorică 
atit pentru Germania cît și pen
tru Europa. Ele reprezintă o co
titură în istoria poporului ger
man și a Europei.

Prin nimicirea aparatului pu. 
terii fasciste și datorită adîncilor 
transformări democratice, forța 
reacțiunii a fost infrintă pentru 
totdeauna pe teritoriul fostei 
zone de ocupație sovietice in pri
mii ani de după război și desfiin
țată cu desăvîrșire posibilitatea 
de repetare a criminalei politici 
agresive a imperialismului și mi
litarismului german. Pentru pri
ma dată a luat ființă un stat 
german, în care puterea este de

ținută de clasa muncitoare tn a. 
lianță cu țărănimea muncitoare și 
cu toate celelalte pături ale po
porului muncitor. Oamenii mun
cii din Republica Democrată 
Germană au muncit cu succes la 
construirea socialismului, de- 
monstrînd convingător vitalita
tea și justețea învățăturii mar- 
xist.leniniste. Exemplul Republi
cii Democrate Germane dezmin
te odată pentru totdeauna teoria 
burgheză despre imposibilitatea 
construirii socialismului într.o 
țară cu înalt nivel industrial.

După ce a arătat că începutul 
operei de construire a socialis
mului a fost mult îngreunat de 
urmările nefaste ale criminalului 
război hitlerist, vorbitorul a 
spus : Cu toate acestea, produc
ția globală industrială a atins 
încă în anul 1955 mai mult de- 
cît dublul celei dinainte de răz. 
boi. Republica Democrată Ger-

(Continuare în pag. 3-a)



Pentru refacerea șt protecția
pădurilor patriei!

Tineri, iubiți pădurea!
Tinerețea cuprinde în aria ge

nerozității ei, tot ce e bun, fru
mos și înălțător. îndeosebi, tine
rii sini și trebuie să fie neconte
nit, cei mai credincioși prieteni 
și cei mai înverșunați apărători 
ai Naturii, și iată de ce au pri
mit cu nelimitat entuziasm, ini
țiativa împăduririlor!

Se știe prea bine că păduri'e 
au fost și sînt una din marile 
frumuseți ale patriei noastre. 
Iată însă că în întunecații ani 
care au apus, au fost oameni 
răi și lacomi, mai odioși decît 
moartea din basm care rodea 
m'adă tînără și pădure bătrî.iă, 
an ras de pe fața pămîntultii 
întinderi mari din această nea
semuită frumusețe romînească 1 
In urma căsăpirii codrilor de 
către mina fără scrupule a ca
pitaliștilor de tot soiul, natura 
și-a degradat cumpenele bune. 
Dealuri goale, întinderi uscate, 
iată ce a rămas pe urma super
belor păduri doborî te de ciocoii 
lacomi, care transformau brazii 
și stejarii noștri, în bani sună
tori, cheltuiți Ia jocurile de ru
letă.

Vă voi da o pildă vie despre 
distrugerea unor codri din ținu
tul vechi al Bîrladului. Iată...

într-o zi. cu ani în urmă, s-a 
întors de la Paris proprietarul 
locurilor, un colonel de roșiori.

— Bani! Scoateți bani! a 
început a striga la oamenii din 
sat și la sameșii moșiilor. Nu 
înțelegeți ? Bani! Vreau bani!

— Pe ce, doamne ferește, atî- 
ția bani ? — au îndrăznit să în
trebe țăranii din sat.

— Pe ce știți — dar vreau 
bani ! Bani! Altfel, dacă nu 
scoateți bani, vă ucid ca pe 
cîini...

Eusebiu Camilar
membru corespondent al Academiei R.P.R.

Și deodată, cum sta sus pe 
ceardac, acest monstru al lăco
miei și-a înfipt ochii in pădu
rile de pe dealuri...

— Pe ce ? De unde ? Dar pă
durii;? Tot acum să iasă o mie 
de țopîrlâm cu topoarele, și să 
taie pădurile pînă în rădăcini!

— Sînt verzi, Măria ta... a în
drăznit să răspundă un sătean. 
Să le lăsăm măcar pînă la 
iarnă...

— Prea tîrziu ! s-a stropșit co
lonelul. Dacă n-am banii cel 
puțin într-o lună, pierd... pierd...

— Pierzi frizerița de la fran- 
țiiji... a spus un sătean, în șo- 
pot. Iată, acum ne mănîncă fri
zerița și pădurile...

Pînă în seară au și urcat cî- 
teva sute de pămînteni, cu fie
răstraie și topoare și au și început 
să dărîme codrul. Șiruri de care 
veneau dinspre gară, și cărau 
lemnul, și încet-încet, dealurile 
rămîneau goale, în timp ce tot 
mai repede pădurile se duceau 
pe apa sîmbetei... Att mers gru
puri de oameni bătrîni, în dele
gație de protest și jale, pînă la 
Ministerul Domeniilor să roage 
să se oprească distrugerea, dar 
ni nic n-a mai putut-o opri!

Așa a urmat în partea locului 
uscăciunea. „Vremea ploilor“, 
bine statornicită înainte, în rîn- 
duiala anotimpurilor, nu s-a 
mai arătat cu binecuvântarea ei. 
Degeaba uruiau tunetele pe dea
supra dealurilor negre. An de 
an, ploile s-au îndepărtat, spre 
alte ținuturi și spre munți, și 
au secat izvoarele și s-au sub
țiat rîurile, an cu an, anotimp 
cu anotimp... Iernile veneau cu

geruri strașnice și cu vînturi us
cate, însă fără nici un fulg de 
zăpadă. Înghețau semănăturile 
în gliile crăpate. Hleiurile se 
transformau primăvara în niște 
noroaie afurisite, și cînd se us
cau de arșița verii, se desfăceau 
într-o pulbere neagră ca funin
ginea...

Aproape toate regiunile din 
țara noastră au avut întîmplări 
și drame similare. Multe păduri 
au ras de pe fața pămîntului și 
năvălitorii Turci, și Tătarii, căci 
și unora și altora le era frică 
de această armă de apărare a 
poporului romîn cotropit, și e 
destul să amintim ce stropșeală 
au mîncat Turcii, în rîpiie pă
durilor de la Rovine, sub Mircea 
Voizod, la Vaslui șj la Valea 
Albă sub Ștefan cel Mare... Dar 
cine nu-și aduce aminte din car
tea istoriei, de Codrii Cosminu- 
lui, unde armiile șleahticilor lehi 
s-au făcut una cu pămîntul sub 
copacii prăbușiți ? Cine nu-și 
aduce aminte, din aceeași carte, 
de codrii Fălciului, cu apa Ha
nului, unde s-a născut Cantemir 
Voivod ? Cine nu-l știe pe stră
vechiul Deliorman, de Vlăsiea 
celebră, sau de pădurile dobro
gene, asemuite în niște cronici 
de demult, cu marea fremătă
toare ?

Dar dacă unele au fost arse 
sau distruse de năvălitori, cele 
mai multe au fost distruse bar
bar, ca-n istoria arătată mai 
sus, de către capitaliștii setoși 
de aur.

Puterea populară s-a gîndit, 
cu înțelepciune, să reînvie ceea 
ce a distrus lăcomia capitalistă

și să planteze păduri noi, spre 
a înfrumuseța și îmbogăți și 
prin acest mijloc generos, pă
mîntul Republicii Populare Ro- 
mîne... Iată o inițiativă gran
dioasă, care în primul rînd tre
buie să-i înflăcăreze pe toți oa
menii tineri! Fiecare copac plan
tat, va ajunge cîndva cu vîrful 
în viitor, mărturisind generații
lor ce vin, grija și dragostea 
generației noastre pentru fru
moasa, generoasa și atotcuprin- 
zătoarea Natură...

Dar sînt încredințat deplin că 
acest cuvînt de îndemn se și 
află depășit, căci generoasa che
mare a Partidului Muncitoresc 
Romîn și-a aflat demult cel mai 
frumos ecou în sufletele tinere ! 
Tncepînd cu grija pentru pomul 
din fața sau din curtea școlii, 
începînd cu arborii de pe mar
ginea drumurilor și din parcuri, 
tot ce crește și freamătă și e 
folositor oamenilor, trebuie în
grijit și ocrotit 1

Gîndiți-vă, oameni tineri, cît 
de darnic este pomul cel mai 
simplu... Cum s-a săltat un pic 
de la pămînt, ne și dăruiește 
umbra sa și crengile ca pe o 
mantie modestă, de ocrotire îm
potriva dogorilor și ploilor 1 Iar 
abia după trei sau patru ani de 
luptă cu pietrele care-i înfruntă 
rădăcinile, sau cu vînturile care 
caută să-l smulgă, pomul cel 
mai modest ne și dăruiește fru
musețea gingașă a florilor și 
bunătatea roadelor...

Tineri, iubiți și mai mult Na- 
•tura! înfrumusețați-o cu mîinile 
voastre, ridicînd spre văzduhul 
patriei, arbori noi și cît mai 
mulți, căci ei, ca și voi, tind cu 
creștetul către viitor 1

Pe șantierul Fundul Greșului din raza Ocolului Tulnici, raio. 
nul Vrancea, numeroși tineri lucrează la pregătirea terenului în 
vederea împăduririi. Foto : Z. IACOB.

Fiecare tîoăr, în fiecare zi, plantează
5—8 puieți peste normă

Cine poartă steagul brigăzii
„'Utomiștii din organizațiu noa

stră, și nu numai utemiștii ci și 
ceilalți, tineri iubesc mult pădu
rile și munții noștri. *Cînd orga
nizăm acțiuni de împădurire, 
sîntem siguri că se adună toți 
membrii brigăzii utemiste de 
muncă patriotică. Am petrecut 
zile 'foarte frumoase la acțiunile 
noastre în pădure“.

Cuvintele secretarului organiza
ției de bază U.T.M. din satul 
Șercăița, raionul Făgăraș, sînt 
confirmate de faptele petrecute. 
Organizația de partid din comu
nă al curei secretar este tovarășul 
Marin Hîrseanu, brigadierul sil
vic al satului i-a mobilizat pe ti
neri la această acțiune, le-a in
suflat dragostea pentru numea 
de refacere a pădurilor.

Există un punct de lucru foar
te îndepărtat. Sus la Ștofleunca, 
în munți. Sînt din sat și pînă a- 
colo 19-20 km. Numai urcuș 
Drumul e anevoios -și trebuie 
mult timp ca să-l poți străbate. 
Brigada de muncă patriotică a 
tinerilor din Șercăița a avut mul 
te lucrări de executat acolo. O- 
dată au stat cinci zile.

Au a juns după-amiază. Erau o- 
bosiți de drum. Au făcut un foc 
și și-au pregătit merindele. Au 
discutat pe urmă despre cum se 
vor organiza la lucru. Erau vreo 
40 de băieți și fete. Aveau mai 
multe lucrări de făcut : plantări, 
degajări, recoltări de semințe, și 
combaterea dăunătorilor. în seara 
aceea s-au odihnit și au discutat 
despre munca lor de a doua zi. 
S-au împărțit pe echipe. S-au, 
chemat la întrecere unii pe alții.

Nicolae Trif și Gheorghe Cio- 
vică nu voiau să mai rămînă în 
urma lui Debu. întotdeauna ace
sta le-o lua înainte.

S-au străduit mult celelalte e- 
chipe ca să-l întreacă pe Debu. 
Dar seara, ce să vezi, tot echipa 
lui lucrase mai mult.

A cincea zi de dimineață au 
pornit spre sat. Steagul brigăzii 
îl ducea Debu.

Ieșise primul în. întrecere.
Erau obosiți. în unele nopți a 

fost frig. Și munca acolo sus, prin 
hățișurile pădurii, le-a pus de 
multe ori la încercare dîrzenia. 
De ce nu s-au plîns ? De ce s-au 
îndîrjit să execute toate lucrările 
pe care le aveau de făcut ? Le-ar 
fi fost rușine unuia față de altul? 
Sau pentru că au fost frumoase 
serile din fața focului de tobă’ 
ră ? Poate și asta. Dar ceea ce 
i a îndemnat să ia muntele piep
tiș, să urce 20 km. pe punte a- 
bruptă, să lucreze în condiții gre

le cinci zile este desigur gîndul 
că munca lor este un fapt demn 
de sentimentele lor patriotice.

Munca aceasta de întreținere și 
refacere a pădurilor au fost che
mați ei, tinerii, s-o facă. Și iată 
că o fac. Nu le e ușor, dar o fac.

Se bucură pentru ce au făcut 
acum, pentru ce au făcut în alte 
zile și pentru ce vor face de 
acum încolo de cîte ori va fi ne 
voie.

Vor avea mai tîrziu mîndria 
să spună : „sînt frumoși și bogați 
munții noștri, nu-i așa ? N-ar fi 
fost tot atît de frumoși și de bo 
gați dacă organizația noastră n-ar 
fi muncit la împăduriri. Ceva 
din sufletul și din viața noastră 
trăiește în fiecare copac tînăr pe 
care l-am sădit“.

M1HAI CARANFIL

Un raion codaș
Tinerii din raionul Tg. Neamț 

s-au angajat să realizeze anul 
acesta, în acțiunea de refacere a 
patrimoniului silvic, următoarele 
obiective: plantarea a 45 hec
tare terenuri degradate, îngriji
rea a 20 hectare arborete, com
baterea dăunătorilor pe o supra
față de 80 liectare și altele.

Deși acest plan a fost destul 
de mic față de forțele și posibi
litățile tineretului din raion, nu 
s-au realizat nici măcar obiec. 
tivele primei etape de împădu
riri.

Este necesar ca acum, în 
etapa de toamnă, Comitetul ra
ional U.T.M. Tg. Neamț să ia 
toate măsurile pentru mobiliza
rea masei largi de tineri la ac
țiunea de împăduriri.

G. C. D.

Planul Comitetului regional 
U.T.M. Galați prevedea ca, prin 
munca patriotică a tineretului să 
fie împădurită în acest an o su
prafață de 300 hectare. Dezbătut 
în organizațiile de bază U.T.M., 
acest plan a fost îmbunătățit, ti
nerii angajîndu-se să planteze 
600 hectare. Lupta pentru reali
zarea acestui angajament a în
ceput din primele zile ale etapei 
de primăvară.

Organizați în brigăzi utemiste 
de muncă patriotică, tinerii, mo
bilizați dc organizațiile de bază 
U.T.M., au împădurit pînă acum 
o suprafață de 346 hectare, de
pășind astfel planul inițial al co
mitetului regional U.T.M. și adu. 
cînd statului o economie de a. 
proximativ 650.000 lei.

Acum, în etapa de toamnă," 
au fost reluate și extinse unele

inițiative valoroase pornite încă 
din primăvară.

Așa de pildă, utemiștii din 
raionul Vrancea au luat în pri
măvară inițiativa ca fiecare tî
năr, în fiecare zi de muncă la 
împăduriri să planteze peste 
normă 5—6 puieți ceea ce ar re
veni peste 10.000 puieți plantați 
în plus în fiecare zi pe întregul 
raion. Această inițiativă a fost 
reluată acum în toamnă.

Tineretul din regiunea Galați, 
mobilizat de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, este hotărît ca prin mun
ca patriotică desfășurată în ca
drul acțiunii de refacere și pro
tecție a pădurilor să aducă sta
tului în acest an o economie de 
peste 900.000 lei.

P. SJMINIC

Ce lucrări sînt 
la ordinea zilei

Șt. Mavriq
directorul Direcției generale a silviculturii din Departamentul 

silviculturii
In întreaga țară s-au terminat 

în zilele acestea pregătirile pen
tru lucrările de împăduriri din 
toamnă. Aceste lucrări se vor 
executa pe o suprafața de 20.000 
ha. în fondul forestier și pe 
4.000 ha. în afara fondului fo
restier.

Prin împădurirea celor 20.000 
ha. din fondul forestier se vor 
reda producției o parte din tere
nurile despădurite sau degradate 
și totodată se vor ameliora unele 
arborete brăcuite sau necores- 
punzătoare. împădurirea celor 
4.000 ha. din afara fondului fo
restier se va efectua pe terenu
rile neproductive, cu scopul de a 
se pune în valoare suprafețe 
care pînă în prezent au avut o 
mică valoare economică, mărin- 
du-se în felul acesta fondul fo
restier al țării.

Pentru realizarea integrală a 
împăduririi suprafeței de 24.000 
ha. se vor folosi milioane de 
puieți creați în pepinierele sil
vice precum și cantități foarte 
mari de semințe forestiere recol
tate în acest scop. Trebuie acor
dată o deosebită grijă recoltării 
tuturor cantităților de sămînță 
de calitate bună și din stațiuni 
corespunzătoare care vor fi iden
tificate de organele silvice. In 
această acțiune se va acordă o 
mare atenție recoltării ghindei, 
care în mare măsură cade în 
sarcina tineretului, mai ales că 
tinerii și-au luat angajamentul 
să recolteze în toamna aceasta 
o cantitate de aproape de 
1.000.000 kg. sămînță. In afară 
de ghindă se mai pot recolta 
cantități importante de sămînță1 
de brad, paltin, frasin, salcîm, 
diferiți arbuști, precum și butași 
de plop și salcie.

O mare parte din sămînță re
coltată și butașii confecționați 
se vor folosi în culturile din pe
piniere în vederea asigurării pro
ducerii puieților necesari pentru 
viitorii ani, ișr altă parte — 
— ghinda și bradul — pentru 
executarea semănăturilor directe.

Atit semănăturile directe cît și 
plantațiile trebuie să se facă în

sol bine pregătit, mai ales în re
giunea de cîmpie și deal, iar 
tehnica lucrărilor de împăduriri 
trebuie să fie cunoscută și apli- 

.cată de toți cei ce sînt angre
nați în asemenea lucrări. Gropile 
de plantat se fac de dimensiuni 
reglementare 30/40 cm. sau chiar 
mai mari, iar la plantare se vor 
folosi puieți viguroși, bine con
formați și cu rădăcinile bine des- 
voltate pentru a se putea obține 
o reușită bună a lucrărilor. Se
mănăturile se fac cu sămînță să
nătoasă și în cantitățile stabilite 
de tehnicienii silvici la fața lo
cului.

O altă categorie de lucrări în 
curs de desfășurare, o constituie 
îngrijirile culturilor forestiere. 
Ele constau din mobilizarea so
lului în jurul puieților din re
giunea de cîmpie și dealuri, 
descopleșirea de ierburi a puie- 
ților de rășinoase în regiunea de 
munte, sau degajarea speciilor 
de valoare de către cele copleși
toare. Aceste lucrări trebuie 
terminate cel mai tîrziu pînă la 
sfîrșitul lunii octombrie.

Tot în această toamnă se 
execută lucrări de combatere a 
dăunătorilor prin: strîngerea sau 
petrolizarea ouălor de Lyman- 
tria dispar (omida păroasă a ste
jarului), recoltarea cuiburilor de 
Euproctis chrysonrhoea (flutu
rele auriu), adunarea larvelor de 
cărăbuși din pepiniere care se 
face cu ocazia pregătirii terenu
lui pentru culturi, controlul gîn- 
dacilor de scoarță în arboretele 
de rășinoase etc. Totodată tre
buie mult intensificată acțiunea 
de creare a gardurilor vii în ju
rul plantațiilor tinere.

Ca lucrări pregătitoare în ve
derea campaniei de primăvară 
trebuie continuată' cu eforturi 
sporite curățarea parchetelor de 
resturi de exploatare.

Pentru realizarea planului 
anual de refacere și protecție a 
pădurilor este necesar ca toate 
lucrările amintite mai sus să fie 
executate în termenul optim de 
lucru, deoarece perioada de’ exe
cutare a lor este foarte scurtă.

ATENȚIE LA

I n amic ii pădurii

Fetele și pionierii au ieșit Ia lucru în pepiniera Ocolului silvic din Dobrovăț, raionul Iași, 
pe care o îngrijesc în tot timpul anului. Foto: I. MIHALACHE.

Profesori cunoscuți 
și de prestigiu au 
stabilit, după cercetări 
perseverente și minu
țioase, într-un ; 
de specialitate 
mai multe sute 
pagini, că pădurile 
aproximativ 1500 
specii de dușmani. 
Profesorii au enume
rat toți viermii, gîn- 
dacii, insectele, mi
crobii și păsările dă
unătoare, precum și 
metodele de cojnbate- 
rea lor. Desigur, nu 
era treaba profesori
lor să se ocupe și de 
ceilalți inamici ai pă
durii, tot atît dacă nu 
chiar mai periculoși 
decît cei 1500 clasi
ficați de ei. E vorba 
de cei care intră în 
pădure privind în 
dreapta și-n stânga, 
cu teamă, și care lo-

trôlât 
de 
de 
au 
de

vesc copacul tânăr 
sau bătrîn, banditeș- 
te, cu toporul.

Pădurile patriei 
întineresc în anii noș
tri, ocrotirea și spo
rirea lor sînt o ches
tiune de însemnătate 
națională. Se vindecă 
primăvară cu pri
măvară, toamnă cu 
toamnă, rănile ce
nușii lăsate pe dea
lurile și 
triei de 
marilor 
pitaliste, 
pădurea
ce aceasta se 
forma în aur. 
retul, fie de la sat, fie 
de la oraș, începînd 
de la vîrsta pionie
rească în sus, a venit 
pe dealuri și în munți 
și mîna sa a pus cu 
dragoste și respect 
puietul firav pe locul

sur, întregind deco
rul verde al pădurii.

Cu cîteva zile în 
urmă, zeci de pionieri 
și tineri adunau în 
pădurile raionului 
Iași, pe la Dobrovăf 
și Ciurea, cu pădu
rarii și brigadierii 
alături, sămința care

munții pa- 
pecinginea 

societăți ca- 
care iubeau 
numai după 

trans- 
Tine-

Cum își îndeplinesc 
tinerii craioveni angajamentele

în raionul Caracal 
confecționat 255.000 
plop negru în loc de 
aveau planificat, iar 
raionul Gura 
butași față 
planificați.

tinerii au 
de butași 
70.000 cît 
cei din 

Jiului 146.000 de 
de 50.000 butași

spune că în

Planul Comitetului regional U.T.M. Craiova, întocmit în cola
borare cu Direcția regională silvică, cuprinde importante anga
jamente pe care tinerii din această regiune și le-au luat în fața 
comitetului regional de partid în legătură cu efectuarea unor 
importante lucrări pentru întinerirea pădurilor Olteniei. Astfel, 
în acest an ei au stabilit să împădurească 2.400 hectare din 
cele 4.483 hectare planificate pe regiune, să recolteze 235.700 
kg. semințe, să confecționeze 1.200.000 butași-plop negru, să 
îngrijească arborii de pe 6000 hectare etc. etc. Prin tot acest 
ansamblu de lucrări la împăduriri, tinerii din regiunea Craiova 
și-au propus să realizeze economii în valoare de 3.838.460 lei.

In această importantă acțiu
ne, multe din organizațiile 
U.T.M. din satele regiunii 

Craiova au acumulat încă din 
anii trecuți o experiență bună în 
privința organizării și mobili
zării tineretului. Bunăoară, în 
acest an, în regiune au fost or- 
ganizate șantiere permanente, 

rganizarea temeinică a muncii 
pe aceste șantiere, precum și a 
unor activități culturale intere
sante au făcut ca tineretul să 
participe în masă la acțiunea de 
refacere și protecție a pădurilor, 
întrecerea însuflețită între ra
ioane, între ocoalele silvice, între 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică s-a soldat de cele mai

multe ori cu rezultate deosebite 
în muncă. Unele comitete raio
nale U.T.M. au organizat perio
dic, pe șantiere, consfătuiri, con
ferințe, seri culturale. Personalul 
silvic de specialitate a vorbit ti
nerilor brigadieri despre impor
tanța economică a lucrărilor pe 
care le fac ei și despre timpul și 
modul în care trebuie executate 
aceste lucrări. In pauzele de 
prînz sau seara, după terminarea 
lucrului, pe unele din aceste șan
tiere au avut loc scurte pro
grame artistice, tinerii au citit 
articole din presă, au învățat 
cîntece patriotice, s-au distrat. 
Un exemplu în acest sens îl con
stituie șantierul tineretului din 
comuna Prigoria, raionul Gilort.

împădurirea celor 140 hectare 
de aici cerea eforturi susținute 
și un mare volum de muncă.

Birourile organizațiilor de 
bază U.T.M. au discutat cu fie
care tînăr în parte, au stabilit 
numărul de atelaje și unelte pe 
fiecare organizație. De aseme
nea, s-a hotărît ca fiecare tînăr 
să lucreze cîte trei zile prin ro
tație pe șantier. Și, așa cum s-a 
stabilit, în dimineața zilei de 1 
octombrie peste 100 de tineri cu 
80 de atelaje, din satele Albeni, 
Prigoria și Negoșești, au urcat

crările de împădurire, precum 
și modul și timpul în care tre
buie executate aceste lucrări. 
In raioane ca: Gilort, Novaci, 
Baia de Aramă, unde obiectivul 
principal, pe tot parcursul anu
lui, al activității brigăzilor ute
miste de muncă patriotică îl con
stituie împăduririle, în fruntea 
brigăzilor au fost aleși ingineri 
și tehnicieni silvici. Organiza
țiile de bază U.T.M. au luat a- 
ceastă inițiativă pentru a asigura 
o asistență tehnică superioară 
permanentă și, în consecință, o

Hoîdui nostru

a-cțiu- 
a ce
de ti

dealurile și au început cu entu
ziasm munca.

Pe șantiere ca cele de la 
Tismănița și Valea Mare din 
raionul Baia de Aramă, la pe
piniera tineretului din comuna 
Braloștița, raionul Filiași, sau 
la acțiunea de strîngere a ghin
dei din comunele Ciutura. Bu- 
covăț și altele din raionul Cra
iova tinerii au muncit cu elan.

Organizațiile U.T.M. din u- 
nele raioane cum sînt Vînju- 
Mare, Gura Jiului, Caracal și 
altele au popularizat sistema
tic, cu ajutorul specialiștilor, im
portanța pe care o prezintă 
pentru economia națională lu-

calitate bună a lucrărilor execu
tate de tinerii brigadieri care în 
majoritatea timpului lucrează în 
pădure. De exemplu, comandan
tul uneia din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din comuna 
Cărbunești, raionul Gilort, este 
șeful ocolului silvic, tînărul in
giner Niculae Dan. Coordonarea 
judicioasă a lucrărilor efectuate 
de tinerii din brigada condusă 
de el a făcut ca norma zilnică 
de lucru la pregătirea terenului 
pentru împăduriri să fie depășită 
cu regularitate. Aceste acțiuni 
ale organizațiilor U.T.M. au 
făcut ca multe din angaja
mentele tinerilor să fie îndepli
nite și chiar depășite, Astfel,

Se poate
nea de mobilizare 
lor aproape 40.000 

neri la lucrările de împăduriri 
efectuate de la începutul anului 
și pînă acum, multe din orga
nizațiile de bază și raioanele 
U.T.M. din regiunea Craiova au 
acumulat o bună experiență. 
Din păcate însă; această expe
riență nu a fost popularizată 
și extinsă în întreaga regiune, 
iar în unele raioane această ac
țiune patriotică a tineretului nu 
a căpătat amploarea cuvenită. 
In raionul Tg. Jiu, în raza că
ruia se află patru ocoale silvice, 
din cele 470 hectare planifica
te pentru împăduriri s-au rea
lizat pînă acum numai 36 hec
tare, iar din cei 170.000 de bu
tași plop negru planificați au 
fost confecționați numai 105.000. 
cu toate că această lucrare tre
buia terminată în
Acest lucru 
primul rînd 
U.T.M. care 
slab interes 
și îndrumarea 
U.T.M. în munca 
zare a tineretului.

O situație asemănătoare în 
acțiunea de împădurire există 
și în raionul Plenița. De pildă, 
din cei 200.000 de butași plani
ficați, pînă în prezent nu s-a 
confecționat nici unul. Aceasta 
pentru că organizațiile U.T.M,

primăvară, 
se datorește în 

comitetului raional 
a manifestat un 
pentru sprijinirea 

organizațiilor 
de mobili

ai
lovesc mișelește 
la spate. ~ 
pădurii s-au ascuns în 
diverse haine. La
Mogoșești, hoțul s-a 
ascuns chiar sub
haina
necinstind

care

pădurilor, care 
pe 

Dușmanii

va naște falnicii ste
jari de peste ani. Mă 
gîndeam atunci ce 
distanță și ce contrast 
teribil e între actul 
acesta uman, înălță
tor, frumos al tineri
lor și pionierilor, și 
fapta banditească a 
unor indivizi — din 
fericire tot mai rari— 
dușmani de moarte

din raion au fost lipsite de în
drumare și control, comitetul 
raional tărăgănînd mult timp 
în primăvară defalcarea și pre
lucrarea planului global pe fie
care organizație în piarte. Au 
existat multe deficiențe în co
laborarea dintre comitetul raio
nal U.T.M. și organele silvice.

Este îmbucurător faptul că 
Comitetul regional U.T.M. Gra- 
iova și-a dat seama de a- 
ceste lipsuri și recent, în cola
borare cu Direcția regională 
silvică, a organizat o consfătui
re la care s-au stabilit măsuri 
concrete în vederea îndeplinirii 
angajamentelor luate la începu
tul anului.

Ca măsuri mai însemnate, 
consfătuirea a stabilit să se or
ganizeze mai multe șantiere ale 
tineretului în raza a 15 ocoale 
silvice pe toată durata de împă
duriri din toamna aceasta, unde 
fiecare tînăr să lucreze cîte trei 
zile prin rotație.

De asemenea, s-a stabilit ca 
raioanele rămase în urmă 
primească ajutor 
săditor și să 
rul celor mai 
cialiști de la 
regională.

Există toate 
realizarea acestor importante o- 
biective pe care și le-au propus

,. saJe]e 
tineri- 
ocupe 
aceas-

să 
în material 

primească ajuto- 
competenți spe- 

Direcția silvică

condițiile pentru

organizațiile U.T.M. din 
regiunii Craiova. Dorința 
lor din regiune ca ei să 
un loc fruntaș pe țară în 
tă acțiune patriotică trebuie sti
mulată, iar acțiunile lor trebuie. 
canalizate cu pricepere către i 
cele mai importante lucrări din [ 
actuala campanie de împăduriri. 1

I
N. BARBU 

P. GHELMEZ

chiar 
pădurar, 
profesie 
practică

de
o

o

er dragoste 
prieteni cinstiți, 
votați cu 
acestei averi 
nale.
stantin se plimba prin 
pădure cu pușca în 
spinare, teleleu, o 
oră-două, apoi se în
tindea la umbră groa
să cu sticla alături. 
Se uita cu jind la co
pacii uriași și drepți. 
Atî.ta bogăție în ju
rul lui și el adică să 
nu se lingă nițel 
degete ? Și într-o zi, 
mergînd el prin pă
dure, Ciobanu dădu 
din întâmplare peste 
un hoț care tăia un 
copac. Văzîndu-l pe 
pădurar, hoțul a rup
t-o la fugă. Pădura
rul după el. Fugea

mii de 
•de- 

adevărat 
națio- 

Ciobanu Con

pe

hoțul de rupea pă
mîntul, dar nici ~ 
banu nu se lăsa.

— Stai, stai 
trag I urla el.

Pînă la urmă, 
țul a căzut învins de 
oboseală. Pădurarul 
a căzut și el alături.

— Măi frate, 
spus el gîfîind. 
ce fugi ca prostul 
nu stai să vorbim 
menește ? 
furi...?

— Păi 
iau și eu

— Vreau să zic, de 
ce furi ca un prost 
așa singur, fără soco
teală ? De ce nu ești 
deștept ? Hai să a- 
ranjăm treaba amîn- 
doi, așa cum e bine.

Și-au aranjat trea
ba, afacerea s-a în
cheiat cu multă dibă
cie. Pădurarul era 
într-o parte a pădu
rii și păzea. Păzea 
nu pădurea, ci pe 
hoți, care operau în 
partea cealaltă a co
drului. După ce ple
cau ei, venea pădu
rarul să constate. 
Constata, apoi aco
perea urmele cu frun
ze, ca să nu se cu
noască.

Cio-

că

ho-

De

i-a 
De

o-
ce

saam vrut
o creangă.

Pe urmă, se-ntîl- 
neau la întuneric și 
împărțeau banii pe 
din două. Afacerea a 
mers. A mers o vre
me, pînă cînd de sub 
frunze au apărut cio
turile, rănile pădurii, 
care o dureau. Justi
ția a făcut, necruță
toare, dreptate pădu
rii.

...După cum spu
neam la început, spe
cialiștii au depistat 
pînă la unul toți ina
micii pădurii. Tine
rii au în programul 
acțiunilor lor în fo
losul pădurii și com
baterea dăunătorilor. 
Nu trebuie uitat însă 
că datoria voastră, 
tineri prieteni ai pă
durii, este de a fi cu 
privirea și auzul tre
ze la acțiunile tuturor 
dăunătorilor, care tre
buie stârpiți pînă la 
unul, și cei care rod 
frunza, ori coaja co
pacilor, și cei care 
mai îndrăznesc să lo
vească 
hoțește, 
voastră,
credincioși ai păduri
lor patriei.

ION BĂIEȘU

cu toporul, 
E datoria 
de prieteni

pe unu! din șantierele de împăduririDupă o muncă rodnică pe unu! din șantierele de î...r™.V
Ocolului silvic Dolhasca, regiunea Suceava, tinerii din brigă«ale ~ ______ t

zile utemiste de muncă patriotică s-au prins în horă.



A 10-a aniversare a proclamării R. D. Germane
Cuvintarea tovarășului 

Atanase Joja
(Urmare din pag. l-a)

tidului Socialist Unit din Ger
mania, a făurit o Germanie 
nouă, în care imperialismul și 
militarismul au fost nimicite, un 
stat cu adevărat democratic și 
iubitor de pace — Republica De
mocrată Germană. Politica in
ternă și externă a statului de- 
mocrat-popular german cores
punde pe deplin intereselor vitale 
ale întregului popor german, in
tereselor asigurării păcii în în
treaga lume.

în cei 10 ani care au trecut 
poporul din R. D. Germană, e- 
liberat pentru prima dată de ex
ploatare, de povara militarismu
lui, a obținut succese remarca
bile în opera de construire a so
cialismului, în întărirea continuă 
a statului democrat popular.

Prin munca sa dlrzâ, plină de 
avînt creator, poporul R. D. Ger
mane — cunoscut ca un popor 
harnic, talentat, cu un înalt ni
vel de pregătire tehnică și cul
turală — a reușit, într-un timp 
relativ scurt, să înlăture în cea 
mai mare parte urmările dezas
truoase ale războiului și să asi
gure refacerea și dezvoltarea ra
pidă a economiei sale naționale. 
Acordînd o mare atenție dezvol
tării industriei și îndeosebi in
dustriei grele, R. D. Germană a 
reușit să-și tripleze în acești ani 
producția situîndu-se astăzi pe 
un loc de frunte în Europa din 
punct de vedere al producției in
dustriale.

Vorbitorul a subliniat marile 
realizări obținute de R.D’.G. in 
diferite ramuri industriale, în a- 
gricultură, comerț, știință și cul
tură, în ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Toate succesele obținute în a- 
:ești 10 ani, sub conducerea 
’.S.U.G., pe drumul luminat de 
itotbiruitoarea învățătură a lui 
Aarx, Engels și Lenin — a spus 
vrbitorul în continuare — con- 
situie pe bună dreptate mîndria 
omeniior muncii din R. D. Ger- 
nană, a întregului popor ger
inn și trezesc un sentiment de 
pifundă bucurie în toate țările 
laăruhli socialist, in rindurile 
tuuror prietenilor R. D. Ger- 
mne din întreaga lume. Poporul 
roiîn dă o inaită apreciere rea- 
lizrilor R. D. Germane și se 
buură de acestea ca de pro
prie sale succese.

bcent oamenii muncii din 
R. i). Germană au salutat cu 
bucrie adoptarea de către Ca
mei Populară a planului septe- 
nal.un adevărat program al 
protesului, bunăstării, păcii și 
sociîismului. Prin realizarea 
sarciilor planului septenal se va 
creabaza tehnico-materială pen
tru ictoria socialismului, pentru 
ridicrea considerabilă a nivelu
lui e trai al populației. . Dez- 
voltiea rapidă a întregii eco
nom naționale va face ca R. D. 
Geriană să ajungă și să depă- 
șeasă Germania Occidentală din 
puni de vedere al producției pe 
cap le locuitor, dovedind ast'.el 
supăoritatea incontestabilă a 
orinuirii socialiste.

Sccesele R. D. Germane în 
dezdtarea economiei și culturii 
socâîste, în întărirea statului 
denicrat-popular, au o însemnă
tate uriașă pentru destinele în- 
treglui popor german și contri
bui« la creșterea prestigiului irr- 
teraționa! al R. D. Germane ia 
înttirea sistemului mondial so- 
ciast, a lagărului' țârilor socia
list Poporul romîn urează din 
inilă poporului frate din R. D. 
Gemanâ succes deplin în înfăp- 
tuiea planului septenal.

n fruntea poporului german 
se află Partidul Socialist Unit 
dir Germania, succesor și con- 
tiiuator demn al glorioaselor 
trdiții- ale mișcării muncitorești 
revoluționare germane. tradiții 
făurite sub îndrumarea lui Marx 
și Engels. Poporul R. D. Ger
mane, condus de P.S.U.G., rea
lizează azi visul pentru care an 
luptat marii fii ai poporului ger
man și eminenți militanți ai miș
cării muncitorești internaționale 
— August Bebet, Roza Luxem
burg. Karl Liebknecht, Ernst 
Thälmann și alții.

Tovarăși,
Din prima zi a existenței sale, 

R. D. Germană a dus cu consec
vență o politică în slujba inte
reselor păcii, de prietenie și co
laborare cu alte popoare. Prin 
politica sa externă R. D. Germa
nă și-a cîștigat stima tuturor po
poarelor iubitoare de pace, a fă. 
cut să- crească prestigiul și în
semnătatea sa internațională ca 
factor de seamă al păcii și secu
rității în Europa și în lumea în
treagă.

fn ultima vreme, în cercurile 
guvernante din țările occidentale 
sînt tot mai numeroase glasurile 
care recunosc că R. D. Germană 
este o realitate de netăgăduit de 
a cărei existență nu se poate să 
nu se țină seama, că problema 
germană nu poate fi rezolvată 
fără a se duce tratative cu R. D. 
Germană. Conferința de la Ge
neva, unde pentru prima dată au 
participat cu drepturi egale cele 
două state germane, a scos și 
mai mult în evidență rolul pozi
tiv al R. D. Germane în rezol
varea problemelor internaționa
le și a confirmat ideea că singu
ra cale de rezolvare a problemei 
germane este aceea care por
nește de la recunoașterea exis
tenței a două state germane cu 
regimuri dbciale diferite, calea 
tratativelor directe între aceste 
două state. Astăzi, mai mult ca 
oricînd, apare deosebit de clar 
justețea propunerilor făcute în 
repetate rînduri de U.R.S.S. și 
R.D.G: cu privire la rezolvarea 
pe cale pașnică a problemei ger
mane.

Nu demult, Camera Populară 

a R. D. Germane a adresat 
Bundestagului, tuturor partidelor 
democratice și organizațiilor 
obștești din Republica Federală 
Germană noi propuneri construc
tive privind : renunțarea la înar
marea atomică, încetarea ime
diată a înarmării, retragerea 
treptată de pe teritoriul celor 
două Germanii a forțelor armate 
ale altor state, dezvoltarea con
tactelor dintre cele două Germa
nii și crearea premiselor pentru 
reunificarea Germaniei.

Poporul romîn, guvernul R. P. 
Romîne, salută din toată inima 
aceste propuneri ale Camerei 
Populare a R.D.G. și sprijină cu 
tărie propunerile U.R.S.S. și ale 
R.D.G. privind încheierea unui 
tratat de pace cu cele două sta
te germane și normalizarea si
tuației din Berlinul occidental.

Referindu-se la problema de
zarmării, vorbitorul a spus : Ac
ceptarea de către toate țările a 
propunerilor istorice prezentate 
de guvernul U.R.S.S. cu privire 
la dezarmarea generală și totală 
ar exclude cu desăvîrșire și pen
tru totdeauna pericolul războaie
lor, ar înlesni apropierea și co
laborarea între toate statele, ar 
crea condiții ca imense resurse 
materiale și energii umane ce se 
irosesc azi în pregătiri de război 
să fie folosite în mod construc
tiv pentru îmbunătățirea vieții 
popoarelor. Aceste propuneri au 
trezit lin interes profund în lu
mea întreagă bucurîndu-se de 
sprijinul și aprobarea întregii 
omeniri iubitoare de pace. Ele 
dau milioanelor de oameni de 
pretutindeni speranța unei păci 
trainice și îndelungate, cînd o- 
menirea va fi eliberată de teama 
unui nou război și va putea să-și 
pună toate forțele sale creatoare, 
toate cuceririle științei și tehni
cii în slujba vieții, a construcției 
pașnice.

Guvernul romîn, exprimînd in
teresele vitale și voința de pace 
a poporului nostru, sprijină cu 
tărie propunerile prezentate de 
tovarășul N. S. Hrușciov în fața 
Adunării generale a O.N.U. și 
este hotărît să-și aducă întreaga 
contribuție la înfăptuirea acestui 
țel măreț. Dorința arzătoare a 
poporului romîn, ca și a tuturor 
popoarelor iubitoare de pace, 
este să se instaureze o nouă 
epocă în relațiile dintre state, 
în care tratativele să devină sin
gurul mijloc de rezolvare a pro
blemelor internaționale litigioa
se. Nu există piedici de neînlă
turat și nu există efort care să 
nu merite să fie făcut pentru 
realizarea deplină a unor aseme
nea nobile țeluri.

Astăzi, mai mult ca oricînd 
în trecut, s-au creat condiții fa
vorabile pentru lichidarea răiz- 
borului rece, pentru apropierea 
și colaborarea între state în spi
ritul coexistenței pașnice.

O contribuție de cea mai mare 
însemnătate la realizarea unui 
climat favorabil destinderii în 
relațiile dintre state a consti
tuit-o vizita tovarășului N. S. 
Hrușciov în S.U.A. Schimbul de 
vizite dintre conducătorii guver
nelor U.R.S.S. și S.U.A. repre
zintă unul din cele mai impor
tante evenimente actuale ale 
vieții internaționale, deschizînd 
calea spre o mai bună înțelege
re între cele mai mari puteri ale 
lumii. Slăbirea încordării inter
naționale. care se conturează în 
prezent, este un rezultat al 
schimbărilor calitative petrecute 
în raportul de forțe pe arena in
ternațională în favoarea socia
lismului și arată că astăzi 
coexistența pașnică este singura 
cale spre statornicirea unei păci 
trainice între popoare.
Tovarăși,

în cei 10 ani care au trecut 
de la crearea R.D.G., între țările 
noastre s-au statornicit relații 
de prietenie frățească, de cola
borare strînsă și ajutor reciproc 
în toate domeniile, relații carac
teristice marii familii a țărilor 
socialiste. Aceste relații bazate 
pe ideologia comună marxist- 
ieninistâ, pe comunitatea țeluri
lor noastre, pe nobilele principii 
ale internaționalismului socialist 
s-au dezvoltat an de an in fo
losul ambelor popoare și al în
tăririi unității de nezdruncinat a 
țârilor lagărului socialist.

S-au incheiat o întreagă serie 
de acorduri și convenții în do
meniul economic, agricol, juridic, 
consular, sanitar, precum și în 
domeniul colaborării culturale și 
tehnico-științifice. Vizitele dele
gațiilor parlamentare din anii 
1957-1958, au contribuit de ase
menea la o mai bună cunoaștere 
reciprocă și la un schimb de ex
periență folositor pentru rezolva
rea diferitelor probleme ale con
struirii socialismului.

Relațiile comerciale cu Repu
blica Democrată Germană au 
cunoscut o dezvoltare continuă, 
R. D. Germană fiind azi unul 
din principalii parteneri ai țării 
noastre în comerțul exterior. în 
cadrul colaborării economice a 
fost încheiată convenția de cola
borare cu privire la construirea 
în Republica Populară Romînă a 
unei fabrici de celuloză pe bază 
de stuf, la care, alături de Repu
blica Populară Romînă și Repu
blica Democrată Germană parti
cipă și Republica Cehoslovacă 
și Republica Populară Polonă. 
La rîndul său țara noastră ex
portă in R.D.G. vagoane cisterne 
și basculante, transformatori, in
stalații de foraj și produse mi
niere, produse agricole și altele. 
Colaborarea economică și tehni- 
co-științifică dintre țările noastre 
prezintă o mare însemnătate 
pentru dezvoltarea industriei 
chimice pentru care avem con
diții deosebit de favorabile. Co
laborarea în domeniul cercetări
lor și schimbul de experiență cu 

privire la dezvoltarea Industriei 
de mase plastice grăbesc intro
ducerea tehnicii noi și a metode
lor tehnologice celor mai moder
ne. O colaborare rodnică se des
fășoară și în domeniul petrochi
miei care are mari perspective de 
extindere în ambele țări.

O largă dezvoltare au luat re
lațiile culturale dintre țările noa
stre care se desfășoară pe baza 
acordului de colaborare cultura
lă, a înțelegerilor directe între 
uniunile profesionale, instituții 
culturale, academii, teatre, din 
R.P.R. și R.D.G. Numeroși oa
meni de știință și cultură, soliști 
ai ansamblurilor artistice din 
R. P. Romînă au reprezentat cul
tura țării noastre în R. D. Ger
mană. La rîndul nostru, am a- 
vut bucuria să luăm cunoștință 
de numeroase realizări ale cultu
rii noi din R.D.G.

Operele literare traduse, piese
le prezentate reciproc pe scenele 
teatrelor din cele două țări se 
bucură de succes în rîndurile 
publicului larg și contribuie la 
o mai bună cunoaștere a valori
lor culturale și a vieții popoare
lor noastre. Poporul romîn cu
noaște și prețuiește noua cultu
ră socialistă care înflorește în 
R. D. Germană, care continuă și 
dezvoltă tradițiile progresiste ale 
culturii germane, cultură care a 
dat omenirii geniali oameni de 
artă, pe Beethoven și Goethe, 
iluștri filosofi și oameni de știin
ță ca Hegel și Einstein, mari

Cuvintarea ambasadorului
Wilhelm Bîck

(Urmare din pag. l-a) 

mană s.a situat astfel ca putere 
industrială pe focul al 5-lea în 
Europa. Chezășii pentru atinge
rea țelurilor mărețe care ne stau 
în față sînt economia planificată 
a Republicii Democrate Germane, 
economie ce nu cunoaște fenome
nele de criză ale „pieții libere“ 
occidentale, întreprinderile po
porului, care participă cu 94 la 
sută la realizarea producției in
dustriale, precum și cooperativele 
agricole de producție, care dau 
de pe acum 50 la sută din pro
ducția agricolă. Potrivit sarcini 
economice fundamentale, stabili
te de către Congresul al V-lea al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, Republica Democrată 
Germană îșj propune să întrea. 
că Germania occidentală pină în 
1961 în ce privește consumul pe 
cap de locuitor ia cele mai im
portante produse alimentare și 
articole de larg consum. Pentru 
atingerea acestui scop Republica 
Democrată Germană este spriji
nită de toate țările socialiste. 
Planul septenal deschide o nouă 
etapă, cea a construirii socialis
mului pe scară largă, obiectivul 
fiind desăvirșirea pînă in 1965 a 
victoriei socialismului în Repu. 
bliea Democrată Germană. Sep- 
tenalul demonstrează în fața lu
mii întregi țelurile pașnice ale 
Republicii Democrate Germane.

Intr-o direcție eu totul opusă 
au evoluat lucrurile in Germania 
occidentală, unde, cu ajutorul 
puterilor de ocupație occidenta. 
le, capitalul financiar german și 
străin a putut să.și redobîndeasc'ă 
vechea dominație. în Germania 
occidentală se urmărește astăzi 
înarmarea prin orice fel de mij
loace. se practică o politică re
vanșardă, a războiului rece și a 
ațîțârii împotriva Uniunii Sovie
tice și celorlalte stat» socialiste. 
Astăzi, în Germania occidentală 
uneltesc aceleași forțe ca înain
te de 1945. Vorbitorul a amintit 
numeroase fapte care ilustrează 
politica revanșardă a cercurilor 
militariste vest.germane.

Această politică, a spus în con
tinuare vorbitorul, exprimă tea
ma cercurilor imperialiste și mi
litariste vest.germane că, în 
urma unor tratative normale, ar 
putea să ia sfîrșit în mod defini
tiv capitolul celui de.al doilea 
război mondial, că s-ar putea în
cheia un Tratat de pace cu Ger
mania și că astfel politica lor, 
îndreptată spre revizuirea rezul
tatelor celui de-al doilea război 
mondial, și.ar pierde orice bază.

Ținînd seamă de aceste fapte 
și de pericolul pe care îl con. 
stituie evoluția Germaniei oc
cidentale și Berlinul occidental, 
Republica Democrată Germană a 
pus pe primul plan al politicii 
sale externe și interne lupta pen
tru încheierea unui Tratat de 
pace și stingerea focarului de în
cordare din Berlinul occidental. 
Republica Democrată Germană 
și-a dat contribuția la destinde, 
rea internațională, prin nu
meroasele sale propuneri pen
tru o soluționare pașnică a pro
blemei germane printr.o apropie
re între cele două state germane 
și încheierea unui Tratat de pace 
cu Germania. In legătură cu ul
timele propuneri sovietice de de
zarmare, făcute de tovarășul N.S. 
Hrușciov la cea de-a 14-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
Republica Democrată Germană 
declară că este gata să încheie 
fără întîrziere cu guvernul de la 
Bonn o convenție pentru dezar
marea ambelor părți ale Ger
maniei.

în lupta ei pentru o soluțio
nare a problemelor naționale vi
tale ale poporului german, Re
publica Democrată Germană este 
sigură de sprijinul frățesc și de 
ajutorul tuturor țărilor socialiste. 
Lupta Republicii Democrate Ger
mane împotriva militarismului si 
pregătirilor pentru un război a- 
tomic în Germania occidentală 
este importantă și din punctul de 
vedere al asigurării unei dezvol
tări pașnice a tuturor statelor 
socialiste. Lupta Republicii De
mocrate Germane pentru încheie
rea unui Tratat de pace cu am
bele state germane și pentru în
lăturarea regimului de ocupație 
din Berlinul occidental, consti
tuie o parte a luptei comune * 

poeți ai contemporaneității ca 
Bertholt Brecht.

Țările noastre își acordă spri
jin reciproc în formarea cadrelor 
științifice de înaltă calificare. Se 
lărgește tot mai mult colabora
rea în domeniul cercetărilor 
științifice intre instituțiile de spe
cialitate. Un mare număr de stu
denti din R. D. Germană ur
mează cursurile unor institute de 
învățămînt superior din R. P. 
Romînă.

Tovarăși,
Oamenii muncii din R. P. Ro

mînă sînt animați de dorința de 
a întări și dezvolta neîntrerupt 
relațiile de prietenie și cola
borare cu R.D. Germană în toate 
domeniile.

Legate printr-o strînsă priete
nie, în cadrul marii comunități 
a țărilor lagărului socialist în 
frunte cu U.R.S.S., popoarele 
noastre pășesc cu hotărîre îna
inte, pe drumul păcii și al bună
stării, pe drumul socialismului, 
sub steagul mărețelor idei ale 
marxism-îeninismuiui.

Trăiască în veci prietenia din
tre popoarele R. P. Romîne și 
R. D. Germane !

Trăiască Partidul Socialist 
Unit din Germania în frunte cu 
Comitetul său Central I

Trăiască și înflorească Repu
blica Democrată Germană !

Trăiască marele și puternicul 
lagăr al socialismului în frunte 
cu Uniunea Sovietică !

Trăiască pacea între popoare!

tuturor țărilor socialiste pentru 
încheierea definitivă a capitolu
lui celui de-al doilea război 
mondial și pentru ridicarea unei 
bariere împotriva unui al treilea 
război mondial. Propunerile și 
luările de poziție ale tuturor ță
rilor socialiste, îndeosebi ale 
Uniunii Sovietice în problema 
germană constituie un sprijin și 
un ajutor eficace pentru Repu
blica Democrată Germană.

Intre Republica Democrată 
Germană și Republica Populară 
Romînă există relații de prietenie 
ce se întăresc tot mai mult. Ele 
slujesc accelerării construcției so
cialiste din ambele țări și conso
lidării întregului lagăr socialist. 
Vorbitorul a subliniat că in 
relațiile de prietenie între ță
rile noastre un rol important 
l-au avut vizita delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Romîne în 
Republica Democrată Germană în 
aprilie 1957, schimbul de delega
ții parlamentare in septembrie 
1957 și iunie 1958, precum și în
cheierea de acorduri și convenții, 
pe tărîm economic, cultural, juri
dic și consular. La 22 octombrie 
1959 se împlinesc 10 ani de la 
stabilirea de relații diplomatice 
între Republica Democrată Ger
mană și Republica Populară Ro
mînă. In decursul acestor 11) am, 
prietenia de nezdruncinat și co
laborarea in toate domeniile din
tre țările noastre s-au întărit tot 
mai mult. In momentul de față, 
o delegație de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Romîne se află la Berlin pentru 
a sărbători împreună cu oame
nii muncii din R.D.G. cea de.a 
10-a aniversare a Republicii lor. 
Aceste fapte constituie expresii 
grăitoare ale intereselor și țelu
rilor comune, pe care țările noas
tre le urmăresc în lupta pentru 
construirea socialismului și Asi
gurarea păcii. Oamenii muncii 
din R.D.G. se simt uniți cu po. 
porul romîn. Ei știu că pășesc 
sub steagul partidelor tor mun
citorești, în strînsă alianță cu 
celelalte state socialiste, în frun
te cu marea și puternica Uniune 
Sovietică, spre noi victorii în 
construirea socialismului și în 
lupta pentru asigurarea păcii.

Cu prilejul cefei de.a 10-a ani
versări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane, transmit 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
guvernului și tuturor oamenilor 
muncii din Republica Populară 
Romînă un cald salut de priete
nie și-mi exprim convingerea că 
relațiile dintre țările noastre se 
vor întări mai departe spre bi
nele țărilor noastre și în folosul 
păcii din lumea întreagă.

Trăiască cea de-a 10-a ani
versare a Republicii Democrate 
Germane I

Trăiască Republica Populară 
Romînă I

Trăiască unitatea de nezdrun
cinat a puternicului lagăr socia
list, în frunte cu Uniunea Sovie
tică 1

Trăiască pacea !
Trăiască prietenia între po

porul german și poporul romîn !

Pe șantierul de la ^Liibbenau, una din cele mai mari termocentrale din Europa.

Cu mîinile de aur 
ale muncitorilor 

germani...

Sînt rînduite aci obiecte de 
uz cotidian, obiecte ce în
frumusețează viața omu

lui, ce-i dăruiesc certe plăceri. 
Te afli parcă în fața vitrinelor 
bogat împodobite ale unui ma
gazin aprovizionat din belșug cu 
tot ceea ce reprezintă ultimul 
cuvint al tehnicii textile mo
derne. Dar dincolo de aceste 
produse, lucrate cu grijă, plă
cute ochiului, se află semnifica
ții mai. ample. Este expresia grijii 
față de nevoile omului.

Nu-i prima oară cînd pășim 
pragul unei expoziții organizate 
de tovarășii noștri din R.D. Ger
mană. Producția industrială ni 
s-a înfățișat de fiecare dată sub 
Un alt aspect. Acum Buc.ureșțiul 
poate viziona o expoziție a rea
lizărilor textile. Remarci cu ușu
rință linia elegantă a produse
lor, spiritul practie al creatori
lor de modele, calitatea irepro
șabilă a obiectelor expuse. Chiar 
fără a fi specialist în materie, 
percepi limpede succesele indu
striei R.D. Germane. Am aflat, 
dealtfel, cu interes că industria 
textilă a R.D. Germane a reușit 
să sporească consumul populației 
pe cap de locuitor în intervalul 
1950—1958 de 6,8 ori la bum
bac. Produsele întreprinderilor 
ce. expun în prezent la Bucu
rești au fost apreciate de la 
Stoekholm la Tunis, de la Sa
lonic la Poznan, de la Viena la 
Damasc.

Cînd vizitezi o expoziție e fi
resc să te. întrebi ce. anume ți-a 
plăcut mai mult. Am zăbovit 
mai bine de o oră în fața haine
lor de blană de castor și iepure 
de casă, lenjeriei bărbătești și 
de damă, garniturilor moderne 
de dantelă, a superbelor covoare. 
Fiecare produs ne-a atras aten
ția prin calitatea sa și aspectul 
atrăgător. Dar mărturisim că 
fără îndoială, cel mai mult am 
admirat măiestria muncitorilor 
din R.D. Germană, ale căror 
mîini de aur au realizat aceste 
produse.

EUGENlU OBREA

So'ut frățesc R. D. Germane
(Urmare din pag. l-a) 

patriotismului și internaționa
lismului proletar, Acest tineret, 
sub conducerea P.S.U.G., mobi
lizat de organizați» sa, Ti
neretul Liber German, se află 
în fabrici, uzine, pe ogoare, în 
primele rînduri ale constructori
lor vieții noi, muncește cu abne
gație pentru traducerea în viață 
a sarcinilor puse în fața între
gului popor de partid și guvern.

Pe plan extern, R. D. Germa
nă promovează o politică de 
pace și colaborare cu toate sta
tele, pe baza principiilor coexis
tenței pașnice. întreaga lume 
cunoaște eforturile R. D. G. 
pentru apropierea celor două 
state germane în vederea uni
ficării țării pe baze pașnice, de-

Ministrului Afacerilor Externe 
al Republicii Democrate Germane 

Dr. LOTHAR BOLZ

6u ocazia celei de-a 10-a aniversări a proclamării Republicii 
Democrate Germane, vă transmit sincerele mele felicitări și 
urările cele mai bune pentru continua întărire și propășire a 
țării dv.

Vă urez noi succese în activitatea dv. rodnică îndreptată spre 
dezvoltarea și admcirea relațiilor de colaborare frățească dintre 
țările noastre, spre apărarea păcii și colaborării între popoare.

AVRAM BUNACIU 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

Manifestări închinate 
aniversării R. D. Germane

Cu prilejul aniversării procla
mării Republicii Democrate 
Germane, marți seara ambasa
dorul R. D. Germane la Bucu
rești, Wilhelm Bick, a vorbit la 
posturile noastre de radio și te
leviziune despre însemnătatea 
acestui eveniment

★
Marți după-amiază a avut 

Joc la Uzinele „Ernst Thäl
mann“ o adunare cu prilejul 
celei de-a 10-a aniversări a pro
clamării R. D. Germane.

Tov. Mih-ai Roșioru, președin
tele comitetului de întreprindere 
al uzinelor, care a vizitat R.D. 
Germană, a vorbit despre ma
rile succese dobîndite de oame
nii muncii din R. D Germană 
în ultimii 10 ani, despre legă
turile de prietenie și' colaborare 
statornicite între constructorii 
de tractoare din Orașul Staliți 
și muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la uzinele de mașini 
grele din Magdeburg și Uzinele 
de tractoare din Schönebeck.

A luat apoi cuvîntul tov. Her
bert Bahr, secretar II al amba
sadei R D Germene, care a 
vorbit despre importanța R.D. 
Germane primul stat muncito- 
resc-țărănesc dîn istoria po
porului german, în lupta pentru 
pace în Europa și în întreaga 
lume.

★ _
Marți la amiază, la Uniunea 

mocratice. R.D.G. a susținut 
totodată propunerile construc
tive ale U.R.S.S. privind în
cheierea Tratatului de pace cu 
Germania și reglementarea pro
blemei Berlinului occidental, 
propunerile altor state îndrepta
te spre asigurarea păcii și secu
rității în Europa.

Sfidînd năzuințele poporului 
german, ale întregii omeniri in
teresată în întărirea cauzei pă
cii, cercurile imperialiste au 
transformat Germania occiden
tală într-ur» focar de încordare, 
într-un butoi cu pulbere în ini
ma Europei. Toți știu că astăzi 
Germania occidentală se dez
voltă într-o direcție diametral 
opirsă R. D. Germane, fn R. F. 
Germană marele capital finan
ciar a putut, cu ajutorul puteri
lor de ocupație occidentale, 
să-și restabilească vechea domi. 
nație, iar guvernul duce o po
litică revanșardă, de ațîțare îm
potriva U.R.S.S. și a celorlalte 
state socialiste. Statul milita
rist de la Bonn desființează 
drepturile și libertățile po
porului. EI a interzis Partidul 
Comunist, prigonește forțele 
progresiste din R. F. Germană. 
Cercurile diriguitoare de la 
Bonn încearcă să împiedice 
orice înțelegere care ar putea 
duce la destinderea situației in
ternaționale. Membră a pactu
lui agresiv N.A.T.O., R. F. Ger
mană desfășoară febril înarma
rea Bundeswehrului cu arme 
nucleare și rachete, devine tot 
mai mult un focar principal al 
primejdiei de război.

Elevi de la școala medie din 
districtul Friedrichsheim din Ber
lin înmînînd flori controlorului 
tehnic Gerhard Schettke de la 
întreprinderea pentru instalații 
navale care se ocupă intens de 
îmbogățirea cunoștințelor tehnice 
ale elevilor ce fac practică în 

această întreprindere.

Berlin

Ziariștilor din R. P. Romînă a 
avut loc o adunare consacrată 
celei de-a 10-a aniversări a pro
clamării Republicii Democrate 
Germane. La adunare au luat 
parte numeroși ziariști din Ca
pitală și corespondenți ai presei 
străine.

Gh. Badrus, redactor al ziaru
lui „Scînteia“ a vorbit „Despre 
însemnătatea Celei de-a 10-a ani
versări a R.D. Germane“ și a 
împărtășit impresii din țara prie
tenă.

A luat apoi cuvîntul Affred 
Mcyer, atașat al Ambasadei R.D. 
Germane la București, care a 
vorbit despre succesele obținute 
de oamenii muneii din Repu
blica Democrată Germană în 
dezvoltarea economiei, științei și 
culturii, în ridicarea nivelului de 
trai, precum și despre lupta lor 
pentru reunificarea țării pe baze 
democratice.

★
Cu prilejul celei de-a 10-a 

aniversări a proclamării R. D. 
Germane, marți Ia prînz s-a des
chis Ia Librăria nr. 17 din Ca
pitală „Expoziția cărții din R.D. 
Germană“.

La vernisajul expoziției au 
luat cuvîntul Mihai Gafița, se
cretar al Uniunii Scriitorilor din 
R.P. Romînă, și Otto Vieweg, 
secretar al Ambasadei R.D Ger
mane la București.

(Agerpres)

Membră a familiei marelui 
lagăr al socialismului, R. D. 
Germană continuă neabătut o- 
pera de construire a socialis
mului. Cu încredere și entu
ziasm au aflat oamenii muncii 
din R.D.G de raportul asupra 
proiectului de lege cu privire 
la planul septenal de dezvol
tare a economiei naționale a 
R.D.G. pe anii 1959—1965 și cu 
privire la directivele pentru 
reconstrucția socialistă a indus
triei, raport prezentat la ședința 
camerei populare de Walter Ul- 
bricht, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D 
Germane. Acest proiect de plan 
reprezintă — așa cum sublinia 
și Walter Ulbricht — un program 
al victoriei orînduirii socialiste 
în Republica Democrată Ger 
mană. Planul prevede între al
tele creșterea cu 88 la sută a 
producției industriale. Volumul 
producției industriale va crește 
de la 55 miliarde mărci în 
1958, la 110 miliarde mărci în 
1965.

Pășind înainte sub steagul in
ternaționalismului proletar, R. 
D. Germană își afirmă hotărîrea 
de a contribui la întărirea uni. 
tății lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică, la trium
ful cauzei păcii în întreaga lume.

Tineretul romîn, alături de în
tregul nostru popor, urmărește ; 
cu interes lupta poporului din 
R.D.G. pentru pace și prosperi
tate, se bucură sincer, din ini
mă, de succesele pe care acesta 
le înregistrează în construirea so
cialismului.

Cu ocazia celei de-a 10-a ani
versări a întemeierii R. D. Ger
mane, trimitem oamenilor mun
cii, tineretului din R. D. Ger
mană un cald salut prietenesc 
și le urăm noi succese în întă
rirea și dezvoltarea economiei 
lor socialiste, în lupta pentru 
pace, pentru reunificarea țării 
pe baze pașnice, democratice.

Ședm(a 
Consiliului 

General 
A.R-L-U.S.

(Urmare din pag. l-a)

cinat dintre poporul romîn și po. 
porul sovietic pentru care a mi. 
litat de decenii partidul clasei 
muncitoare, cei mai buni fii ai 
poporului romîn. Planul are ca 
obiective principale popularizarea 
multilaterală a succeselor obți
nute de oamenii sovietici în în
făptuirea planului septenal și în
deosebi epocalele realizări ale 
științei și tehnicii sovietice, pre
cum și lupta Uniunii Sovietice 
pentru menținerea și consolida
rea păcii, pentru destinderea în 
relațiile internaționale. în acest 
scop la Casele prieteniei, în ca. 
sele de cultură și cluburile în
treprinderilor, în săli publice, la 
căminele culturale și în școli se 
vor organiza numeroase conferin
țe, simpozioane, expoziții, seri 
literare și muzicale și alte ac
țiuni consacrate realizărilor ob
ținute în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii marii țări care 
construiește comunismul. Printre 
manifestările principale ale Lu
nii prieteniei romîno.sovietice 
sînt prevăzute: Festivalul fil
mului sovietic, Săptămîna cărții 
sovietice, Săptămîna teatrului și 
muzicii sovietice, deschiderea în 
Capitală și în alt» orașe din țară 
a numeroase expoziții ca „Arhi. 
tectura sovietică“, o expoziție 
consacrată relațiilor de prietenie 
romîno-sovietice de-a lungul ce
lor 15 ani care au trecut de la 
eliberarea țării noastre, expoziții 
consacrate realizărilor U.R.S.S. 
în primul an al îndeplinirii sep- 
tenalului etc..

în cursul Lunii prieteniei vor 
avea loc manifestări consacrate 
aniversării a 25 de ani de la 
constituirea Asociației „Amicii 
U.R.S.S.“ și 15 ani de activitate 
a A.R.L.U.S. In colaborare cu 
O.N.T. Carpați, A.R.L.U.S.-ul va 
organiza în Luna prieteniei o 
nouă excursie turistică în 
U.R.S.S., cu prilejul căreia un 
mare număr de muncitori, inte
lectuali, activiști ai A.R.L.U.S.. 
ului și ai altor organizații ob
ștești vor călători la Moscova cu 
un avion „TU-104“.

Vor avea loc de asemenea nu
meroase manifestări sportive 
printre care „Ștafeta prieteniei1’ 
și crosul „Să întîmpinăm 7 No
iembrie“.

Și în anul acesta,'în Luna 
prieteniei ne va vizita țara o de
legație de oameni de cultură din 
Uniunea Sovietică. De aseme
nea teatrul „Mossoviet“ și o se
rie de eunoscuți artiști sovietici 
vor prezenta spectacole, concerte 
și recitaluri în București și în 
alte orașe ale țării.

Pe marginea dării de seamă a 
planului de sărbătorire a Lunii 
prieteniei romîno-sovietice au 
luat cuvîntul tovarășii acad. Șt. 
Milcu, Octav Livezeanu, acad. 
Gh. lonescu-Sisești, llca Meli- 
nescu, scriitorul Cicerone Theo- 
dorescu și prof. Traian Gheor- 
ghiu, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne.

Tov. Marin Florea lonescu, vi
cepreședinte al Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., a dat citire pro
punerii pentru convocarea în 
conformitate cu prevederile Sta
tutului Asociației, la sfîrșitul lu
nii octombrie, a celui de.al V-lea 
Congres A.R.L.U.S. Propunerea a 
fost adoptată în unanimitate de 
Consiliu.

Acad. prof. P. Constantinescu- 
lași a rostit apoi cuvîntul de În
cheiere a ședinței.- - - •- - - -  
Plecarea unei delegații 
de activiști ai Pl.fi. 
în Uniunea Sovietică

La 6 octombrie a.c. a plecat 
în Uniunea Sovietică, pentru a 
studia experiența organizațiilor 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietica în domeniul industriei, 
o delegație de activiști, ai parti
dului nostru, condusă de tova
rășul Balalia Dumitru, membru 
al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn, 
prîm-secretar al Comitetului re
gional de partid Ploești.

La aeroport delegația a fost 
condusă de activiști ai C. C. 
al P.M.R.

INFORMAȚII
Marți, 6 octombrie, a părăsit 

Capitala plecînd, la Atena dl. 
Leon Maccas, fost ministru în 
Grecia, care ne-a vizitat țara la 
invitația Comitetului Național 
pentru apărarea păcii din R.P. 
Romînă.

★
Cunoscutul pianist Emil Ghi- 

lels, artist al poporului din 
U.R.S.S., oaspete al țării noastre 
cu prilejul Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice, a dat marți seara 
un recital în sala Ateneului R.Pi 
Romîne.

Arta interpretativă a lui Emil 
Ghilels, care se bucură de mare 
prețuire atît în Uniunea Sovietică 
cît și peste hotare, a cucerit cu 
desăvîrșire și pe iubitorii de mu
zică din Capitală, prezenți în 
sala Ateneului. Ei au răsplătit 
cu îndelungi aplauze măiestria 
pianistului sovietic.

★
Marți, dimineața la Casa oa

menilor de știință din Capitală a 
avut loc ședința de deschidere a 
consfătuirii de „Seismicitate, tec
tonica seismică și seismologie 
inginerească“ organizată de A- 
cademia Republicii Populare Ro
mîne și Comitetul geologic.

La lucrările consfătuirii; parti
cipă numeroși academicieni, cer
cetători științifici în domeniul 
seismologiei, astronomi, geofizi
cieni și matematicieni. Iau parte 
de asemenea oameni de știință 
din R. P. Bulgaria, R. Cehoslova. 
că, R. P. Polona R. P. Ungară 
și Uniunea Sovietică.

(Agerpres)



Noua realizare a științei sovietice 
stirnește admirația întregii lumi

Declarația F.M.T.D, 
cu privire 

la dezarmare

Părerile 
unor specialiști

Racheta se deplasează cu precizie pe orbita stabilită Ședința festivă de la Berlin

G Arufiunov: Se lucrea
ză la construcția unor 
automate pentru ali
mentarea astronauțiior

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarul „Medi- 
ținski Rabotnik“, din Moscova 
publică interviul acordat cores
pondentului acestui ziar de G. 
Arutiunov, candidat în științe 
medicale, care a spus printre al
tele că laboratoarele multor in
stitute de cercetări științifice din 
Uniunea Sovietică se străduiesc 
să ușureze călătoria omului în 
Cosmos.

Cercetătorii lucrează acum la 
construcția unor automate spe
ciale care vor alimenta pe as
tronauti in mod mecanic, servin- 
du-le hrană și apă în cantitățile 
necesare.

în domeniul cercetărilor efectuate 
asupra Lunei, a subliniat de ase
menea că zborurile similare zbo
rului efectuat de „Lunnik-3“ 
(după cum denumește savantul a- 
merican cea de-a 3-a rachetă cos
mică sovietică — n.r. ) reprezintă 
una din pregătirile necesare în 
vederea trimiterii, în ultimă in
stanță, a unor nave cosmice pilo
tate sau nepilotate spre suprafața 
Lunei.

Prof. D. Marfînov: 
Așteptăm cu nerăbdare 

datele științifice 
transmise de rachetă

Dr. Gerhard Shilling :
Începutul zborurilor 

cosmice
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

După cum transmite Agenția Uni
ted Press International, dr, Ger
hard Shilling, astronom și astro- 
fizician de la Oficiul național de 
aeronautică și de cercetări ale spa
țiului cosmic din S.U.A., a decla
rat că lansarea rachetei cosmice 
sovietice în zbor circumlunar re
prezintă „începutul zborurilor cos
mice“.

Dr. Shilling, care răspunde de 
programele științifice ale oficiului

MOSCOVA 6 (Agerpres). 
TASS transmite: Oamenii 
știință așteaptă cu nerăbdare 
formațiile care urmează să
transmise de diferitele aparate 
ințifice cu care este înzestrată 
stația automată interplanetară, a 
declarat astăzi prof. D. Martînov, 
directorul Institutului astronomic 
de stat „Sternberg“.

Aparatajul științific de pe cea 
de-a doua rachetă cosmică, scrie 
savantul sovietic, a funcționat un 
timp scurt în apropierea directă a 
Lunei. Ultimii 10.000 km. ea i-a 
parcurs în decurs de aproximativ o 
oră. Zborul circumlunar al stației 
automate interplanetare la 10.000 
km. de suprafața Lunei va dura 
un timp mult mai îndelungat. In 
acest timp se vor putea acumula 
și transmite pe Pămînt mult mai 
multe date științifice efectuate a- 
supra spațiului interplanetar 
giunea Lunei.

de 
in- 
fie 
ști-

în re-

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite: La 6 octombrie, 
în jurul orei 20, cea de-a treia rachetă cosmică se afla deasupra 
Oceanului Atlantic, la nord-est de insula Martin-Vaz, deasupra unui 
punct avînd coordonatele 17 grade 30 minute latitudine sudică și 
22 grade 48 minute longitudine vestică la o depărtare de 371.700 km. 
de Pămînt.

După ce a trecut la cea mai mică depărtare de suprafața Lunei 
(7.000 de km.) la 6 octombrie ora 17 și 16 minute, racheta a conti
nuat să se deplaseze ocolind Luna. La 6 octombrie ora 20 depărta
rea de suprafața Lunei era de 15.000 de km.

In acest moment, racheta se afla în apropiere de planul 
torului lunar, coordonatele sale selenografice fiind de 137 
longitudine și —12 grade latitudine.

Racheta se deplasează cu precizie pe orbita stabilită.
Rezultatele prelucrării preliminare a datelor măsurătorilor teleme

trice în etapa a doua și a treia arată că temperatura pe bordul sta
ției automate interplanetare se menține între 25 grade și 30 grade, 
presiunea coloanei de mercur fiind de aproape 1000 mm ceea ce 
corespunde mărimilor stabilite.

Aparatajul de măsurători științifice, bateriile solare și sursele 
chimice de alimentare funcționează normal.

Datele măsurătorilor științifice și ale măsurării coordonatelor vor 
fi transmise din nou pe Pămînt la 7 octombrie între orele 17 și 18 
(ora Moscovei).

Ecua- 
grade

In curînd spre
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS transmite:
După părerea unor savanți so

vietici de vază, printre care acad. 
Leonid Sedov, stația va putea 
exista un timp nelimitat în cursul 
căruia va trimite pe Pămînt in
formații în conformitate cu dis
pozițiile centrului de coordonare 
și calcul aflat pe Pămînt. Bate
riile solare produc suficientă ener
gie pentru a asigura funcționarea 
aparatelor și a posturilor de ra
dioemisie tot timpul cît va exista 
stația.

Se presupune că stația se va 
mișca pe o orbită puternic alun
gită a cărei cea mai mică distanță

Marte și Venus
de Pămînt va fi de peste 2.000 
km., iar cea mai mare 400.000 km.

Unii specialiști aînt de părere 
că în viitor stații automate inter
planetare asemănătoare „Lunni- 
kului-3“ vor fi dirijate spre Marte 
și Venus. Oamenii de știință so
vietici au elaborat metode care 
asigură calcularea cu precizie a 
traiectoriei și au creat un sistem 
de dirijare a aparatelor științifice 
și de radioemisie aflate la distanțe 
cosmice. Se știe că primele două 
rachete cosmice sovietice au atins 
o viteză care aproape că nu se 
deosebea de cea care este nece
sară pentru a se ajunge pe Marte.

BERLIN 6 (Agerpres).— La 6 semenea despre marele ajutor a- 
octombrie a avut loc la Berlin șe- jcordat de poporul sovietic oa- 
dința festivă consacrată celei de-a menilor muncii din R.D.G. 
10-a aniversări a creării Repu
blicii Democrate Germane.

Ședința a fost deschisă de J. 
Dieckmann, președintele Camerei 
populare a R.D. Germane.

A luat cuvîntpl Otto Gro
tewohl, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, 
care a prezentat raportul.

In numele președintelui Wil
helm Pieck, al Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, al Co
mitetului Central al P.S.U.G., al 
Consiliului Național al Frontului 
Național al Germaniei Democra
te, el a felicitat cu căldură pe oa
menii muncii din R.D. Germană.

Astăzi, a spus O. Grotewohl, 
facem bilanțul succeselor noa
stre. Stăm pe fundamentul trai
nic al construirii cu succes a 
socialismului și pășim cu încre- i 
dere spre victoria socialismului. :

In continuare raportorul a sub- 1 
liniat că R.D.G. a obținut mari : 
succese economice. Sectorul so- ! 
cialist, a spus el, predomină în 
prezent în toate ramurile econo- ’ 
miei naționale. ]

Otto Grotewohl a vorbit de a- i

Raportorul a subliniat că pro
punerile de dezarmare generală 
și totală prezentate de N. S. 
Hrușciov în cadrul sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U. se bucu
ră de un sprijin nelimitat din 
partea R.D.G. și a tuturor germa
nilor iubitori de pace.

Otto Grotewohl 
nul din capitolele 
problemelor luptei 
ficarea pașnică și 
Germaniei. El a subliniat că lupta 
pentru Tra-tatul de pace cu Ger
mania și pentru reunificarea paș
nică democratică a țării este pro
blema fundamentală a politicii 
R.D.G.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G. a subliniat că 
R.D.G. a proclamat drept prin
cipii fundamentale ale politicii 
sale externe întărirea păcii, sta
bilirea de relații de prietenie cu 
toate popoarele iubitoare de pace 
și politica coexistenței pașnice.

In cadrul ședinței a luat cu- 
vtntul F. R. Kozlov, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim vicepreședinte al Consiliului

a consacrat u- 
raportului său 
pentru reuni- 
democratică a

Delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Romîne 

a părăsit Pekinul 
îndreptîndu-se spre patrie

Vii comentarii în presa
S.U.A.

menjineU.R.S.S. își va 
superioritatea în domeniul 
balisticii încă mult timp

eveni- 
arti-

WASHINGTON 6 (Agerpres) — 
„Ultima realizare sovietică a con
vins pe savanții americani că 
U.R.S.S. ISI VA MENȚINE SU
PERIORITATEA IN DOMENIUL 
BALISTICII INCA MULT TIMP“ 
scrie un corespondent din Wa
shington al agenției France Presse 
care a solicitat părerile mai 
multor oameni de știință ame
ricani în legătură cu lansarea ce
lei de-a treia rachete cosmice so. 
vietice. Corespondentul arată că 
în cercurile științifice americane 
domnea de mult convingerea că 
„savanții Uniunii Sovietice sînt în 
măsură să plaseze pe orbită sa
teliți de mai multe sute de kilo
grame.

Ziarele consacră acestui 
ment numeroase comentarii, 
cole, informații, declarații ale oa
menilor de știință în care se 
vorbește cu admirație despre noul 
succes strălucit al științei și teh
nicii sovietice.

Cred, a declarat cunoscutul co
mentator Masato Ara, că lansarea 
stației cosmice constituie o reali
zare care va fi apreciată așa cum 
se cuvine de omenire. Subliniind 
progresul uriaș al științei sovie
tice în ultimii ani, Ara a declarat 
că dacă primul satelit ar fi com
parat cu un automobil, ultima 
chetă ar fi un avion modem.

torii din Est și Vest: zborul omu
lui în Lună“.

Stația de observații 
americana 

de pe insulele Havai 
a recepționat 

semnalele rachetei

ra-

JAPONIA

Omenìrea a pășit 
în secolul XXI

in- 
A- 

cu-

TOKIO 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : Se pare că omenirea 
a avansat cu vreo 40 de ani 
trînd în secolul al XXI-lea. 
cesta este sentimentul care te
prinde cînd te gîndești că Uniu
nea Sovietică a lansat în Cosmos 
o stație automată interplanetară, 
scrie ziarul „Yomiuri“.

Lansarea cu succes de către Uni
unea Sovietică a celei de-a treia 
rachete cosmice se află în centrul 
atenției opiniei publice japoneze.

R.F. GERMANA

Cercetarea cosmosului 
a intrat într-o nouă 

etapă
BONN 6 (Agerpres). — Presa 

vestgermană continuă să comen
teze cu multă însuflețire vestea 
lansării cu succes de către Uniu
nea Sovietică a celei de a treia 
rachete cosmice. Ziarul „Ham- 
burger Abendblatt“, făcînd o 
comparație între ultimele reali
zări ale Uniunii Sovietice în do
meniul cuceririi . Cosmosului și 
eforturile S.U.A. în acest dome
niu, scrie: „In timp ce rușii cu 
rachetele lor gigantice pășesc de 
la un țel la altul în cucerirea 
spațiului cosmic, în Statele Unite 
rachetele explodează și iau foc 
chiar de pe pistele de lansare... 
Odată cu lansarea noii rachete 
lunare, cercetarea Cosmosului a 
intrat într-o nouă și importantă 
etapă. Această rachetă va croi 
drumul spre atingerea scopului 
pe care și l-au propus cercetă-

GRECIA

O realizare uimitoare
ATENA 6 (Agerpres). — Presa 

din Atena își exprimă admirația 
față de noul succes remarcabil al 
științei și tehnicii sovietice. „O 
REALIZARE UIMITOARE A OA
MENILOR DE ȘTIINȚA SO? 
VIETICI“, scrie ziarul „Anexar- 
titos Typos“.

Ziarul „Ta Nea“ subliniază că 
Uniunea Sovietică a depășit cu 
mult S.U.A. în domeniul cons
trucției rachetelor. Ziarul „Apo- 
ghefmatini" scrie că lansarea ra
chetei de către Uniunea Sovie
tică „a produs o mare impresie a- 
supra oamenilor de știință din lu
mea întreagă și este apreciată ca 
încă un pas hotărîtor pe calea 
cuceririi de către om a spațiului 
interplanetar“.

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Asso- 
ciated Press, Oficiul național de 
aeronautică și de cercetări ale 
spațiului cosmic din S.U.A. a co
municat că stația de observații a- 
mericană de pe insulele Havai a 
recepționat semnalele de pe cea 
de-a treia rachetă cosmică sovieti
că la 5 octombrie între 00,15 ora 
Greenwich și 03,00 ora Greenwich.

Reprezentanții oficiului au sub
liniat că acestea au fost semnale 
telemetrice cu caracter științific și 
nu semnale care permit doar ur
mărirea deplasării rachetei.

PEKIN 6 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Delegația de 
partid și guvernamentală a R. P. 
Romîne, în frunte cu tovarășul 
Emil Bodnăraș, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vice. 
președinte al Consiliului de Mi
niștri care a participat la festivi
tățile celei de-a 10-a aniversări, a 
proclamării R. P. Chineze, a pără
sit azi dimineață Pekinul, în
dreptîndu-se spre patrie.

Oaspeții romini au fost conduși la 
aeroport de tovarășii CiuEn.lai, vi
cepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat, Pin 
Cen, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte 
al Comitetului permanent al Adună
rii Reprezentanților Populari și pre
ședintele Comitetului popular al 
orașului Pekin, Lu Din.i, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez, vicepremicr al Con
siliului de Stat. Liu Siue.fin mem
bru al secretariatului al C. C. al 
P. C. Chinez, Cen Țien, vicepre-

ședințe al Comitetului permanent 
al Adunării Reprezentanților Popu. 
lari, Burhar Sahidi, vicepreședinte 
al Consiliului Politic Consultativ, 
Cijan Din-cen, procuror general 
la Procuratura populară supremă, 
Lo Gui.po, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe, conducători ai 
partidelor democratice și ai orga
nizațiilor obștești, reprezentanți ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Pekin, ziariști etc.

Aeroportul era pavoazat cu 
drapelele de stat ale R. P. Romîne 
și R. P. Chineze.

Fanfara militară a intonat im
nurile de stat ale R. P. Romîne 
și R.P. Chineze. Conducătorul de
legației romîne, tovarășul Emil 
Bodnăraș, însoțit de tovarășul Ciu 
En-lai, a trecut apoi în revistă 
compania militară de onoare. Un 
grup de pionieri chinezi a oferit 
buchete de flori membrilor dele
gației.

Pe aeroport a fost de asemenea 
prezent Barbu 
sadorul R. P.

de Miniștri al U.R.S.S., conducă
torul delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovieti
ce, care a rostit o amplă cuvîn- 
tare de salut. El a subliniat că 
guvernul sovietic acordă o mare 
însemnătate reglementării cît mai 
rapide a problemei germane pe 
cale pașnică.

Salutînd pe oamenif muncit 
din R.D. Germană —- avanpostul 
vestic al păcii și socialismului, 
F. R. Kozlov a caracterizat con
stituirea R.D. Germane ca unul 
din cele mai mari evenimente in
ternaționale după cel de-al doi
lea război mondial și cel mai im
portant fenomen din istoria Ger
maniei.

Arătînd după aceea că cercurile 
guvernante din Germania Occi
dentală sînt speriate de faptul că 
Republica Democrată Germană și 
politica ei externă și internă ca
pătă o puternică forță de atracție 
pentru toți germanii, conducăto
rul delegației sovietice a subli
niat că oamenii muncii din R.D. 
Germană nu se intimidează de 
amenințările pe care le proferează 
atît de des militariștii vestgermani. 
Poporul R.D. Germane, a decla
rat el, are prieteni credincioși și 
de nădejde de la țărmurile Bal
ticii pînă la țărmurile Oceanului 
Pacific.

In încheiere F. R. Kozlov a dat 
citire mesajului de salut al C.C. 
al P.C.U.S, Prezidiului Sovietului 
Suprem și guvernului sovietic 
adresat președintelui R. D. Ger
mane, Wilhelm Pieck, primu
lui secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Walter Ulbricht și președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, Otto Grotewohl, cu pri
lejul celei de-a 10-a aniversări a 
Republicii Democrate Germane.

După aceea au rostit cuvîntări 
de salut M. Reimann, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Comu
nist din Germania, Ne Jun-cijen, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a R.P. Chine
ze. J. Cyrankiewicz, conducătorul 
delegației de partid și guverna
mentale a R.P. Polone și alții.

BUDAPESTA 6 (Agerpres). 
In cadrul unei conferințe de 
presă, organizată la 5 octom
brie de secretariatul Federa
ției Mondiale a Tineretului 
Democrat, s-a dat citire unei 
declarații a F.M.T.D. cu pri
vire la dezarmare.

in prezent, se spune în de
clarație, cînd șefii celor mai 
mari puteri din lume — pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.RSS., N. S. Hruș
ciov, și președintele S.UA., 
Eisenhower au declarat în mod 
clar după întîlnirile pe care 
le-au avut că „problema 
dezarmării generale este cea 
mai importantă problemă care 
se pune astăzi în fața lumii” și 
că „cele două guverne vor de
pune toate eforturile pentru a 
se ajunge la o soluționare con
structivă a acestei probleme“, 
cînd în Organizația Națiunilor 
Unite au fost prezentate noile 
propuneri sovietice de dezar
mare, SECRETARIATUL FE
DERAȚIEI MONDIALE A TI
NERETULUI DEMOCRAT DE
CLARĂ IN MOD PUBLIC CA 
SPRIJINĂ PE DEPLIN A- 
CESTE PROPUNERI ȘI TOT 
CEEA CE POATE CON
TRIBUI IN MOD EFICIENT 
LA ÎNFĂPTUIREA IDEII 
DEZARMĂRII GENERALE.

Declarația chetmă tineretul 
lumii să-și ridic» glasul și să 
acționeze pentru a se pune ca
păt cursei înarmărilor și a se 
instaura o pace trainică.

Secretariatul FM.TJ). pro
pune Adunării mondiale a ti
neretului, Uniunii internațio
nale a tineretului socialist și 
celorlalte organizații să trimită 
la Organizația Națiunilor Unite 
și la guvernele țărilor care po
sedă arme atomice sau ale ță
rilor care doresc să posede a- 
semenea arme delegații comu
ne care să expună părerea ge
nerală a tineretului asupra 
problemelor dezarmării.

in

BELGIA

Un nou punct 
întrecerea pașnică 

cu S.U.À.
BRUXELLES 6 (Agerpres). — 

Știrea despre noua realizare a 
științei sovietice a stîrnit un uriaș 
interes în Belgia.

„O nouă realizare de seamă a 
științei sovietice. O stație-labora- 
tor zboară în jurul Lunei și al Pă 
mîntului“. Cu aceste cuvinte își 
începe știrea ziarul „Cită”.

„Sovieticii continuă experien
țele lor cosmice, scrie în conti
nuare ziarul. EI AU ÎNSCRIS UN 
NOU PUNCT ÎN ÎNTRECEREA 
PAȘNICA CU STATELE UNITE 
ÎN CUCERIREA SPAȚIULUI 
COSMIC”.

VLADIVOSTOK 6 (Agerpres). 
TASS transmite : La 6 octombrie 
pe stadionul „Avangard“ din 
Vladivostok a avut loc un miting 
al oamenilor muncii cu prilejul 
vizitei la Vladivostok a lui N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al

N. S. Hrușciov a 
vîntare.

PRAGA. — Presa 
se ocupă cu mult interes de tur
neul tenorului romîn Garbis Zo- 
bian, căruia îi acordă aprecieri 
deosebit de elogioase. Concertele 
date pînă acum la Brno, Praga 
și Pilsen s-au bucurat de un mare 
succes de public.

ANKARA. — Potrivit datelor 
statistice oficiale publicate în 
presa turcă, în Turcia șomajul a 
crescut în comparație cu anul tre
cut. La sfîrșitul lunii august 1958 
erau înregistrați 383.486 de șo-

U.R.S.S. 
rostit o cu-

cehoslovacă

meri. Anul acesta, la aceeași dată 
erau înregistrați 421.936 de șo
meri.

TOKIO. — Agenția France 
Presse relatează că puternicul tai 
fun care a bintuit in cursul săp- 
tămîniț trecute in Japonia a cau
zat un mare număr de victime și 
pagube materiale. Potrivit datelor 
oficiale, numărul victimelor se ri
dică la peste 5000. In regiunea 
Nagoya, cea mai greu lovită de 
taifun, situația populației continuă 
să fie critică.

MOSCOVA. — Cintărețul român 
Nicolae Herlea, care se află in 
turneu in U.R.S.S., a dat un con
cert în sala Ceaikovski. Locuitorii 
Moscovei l-au și îndrăgit pe ta
lentatul artist romin. Sala Ceai
kovski devenise neîncăpătoare.

Concertele cîntărețului romin 
sînt apreciate nu numai de ama
torii de muzică ci și de muzicieni 
profesioniști.

LUNA PRIETENIEI ROMlNO-SOVIETICE

Zaharescu, amba. 
Romine la Pekin.

★
6. — Coresponden-MOSCOVA

tul Agerpres transmite : Azi a so
sit la Moscova în drum spre pa
trie delegația de partid și guver
namentală a R. P. Romîne con
dusă de tovarășul Emil Bodnă
raș, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. și vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, care la invita
ția C.C. al P. C. Chinez și a gu
vernului R. P. Chineze a parti
cipat la sărbătorirea celei de-a 
10-a aniversări a proclamării 
R. P. Chineze.

Pe aeroportul Vnukovo, împo
dobit cu drapelele de stat ale 
R. P. Romîne. U.R.S.S. și R. P. 
Chineze, delegația a fost întîmpi- 
nată de Gheorghi Pușkin, locții
tor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., precum și de 
numeroși activiști ai C.C. al 
P.C.U.S.

Pe aeroport se aflau de aseme
nea Liu Siao, ambasadorul R.P. 
Chineze la Aloscova, și Tiberiu 
Petrescu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. P. Romîne la 
Moscova.

FESTIVALUL FILMULUI SOVIETIC
10—16 OCTOMBRIE LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA"
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14 octombrie 15 octombrie 16 octombrie

cu
S. Bondarciuk
P. Boriskin
Z. Kirienko
P. Volkov

Scenariu: I. Luckin și
F. Sahmagonov 

Regia: S. Bondarciuk
Imaginea: V. Monahov 
Muzica: V. Basner

cu
N. Rîbnikov
E. Kopelian
P. Ușovnicenko
L. Hitiaeva

Scenariu : A. Pervențev 
Regia : I. Ozerov 
Muzica : I. Levitin

$
Seria I și a Il-a

cu
A. Anurov
M. Kuznețov 
V. Tihonov
T. Litvinenko
Scenariu : V. Kalinin

G. Koltunov
D. Kuznețov 

Regia: V. Ivcenko
Imaginea: A. Prokopenko 
Muzica: 1. Sama

cu
V. Cestnokov
V. Brener
L. Liubașevski
A. Sestakov

Scenariu: S. Vasiliev
N. Otten 

Regia : S. Vasiliev 
Imaginea: M. Ruf 
Muzica: B. Ceaikovski

cu
O. Strijenov 
I. Kuteanski 
K. Lucikov 
M. Strijenova

Scenariu : L. Agranovici 
A. Sahnin 

Regia : N. Rozanțev 
Imaginea: K. Rîjov

I Muzica : O. Karavaiciuk

cu
B. Livanov
B. Andreev
M. Tarev
Z. Kirienko

Autorul filmului
A. Dovjenko 

Regia: I. Solnțeva
Imaginea: G. Eghiazerov 
Muzica: G. Popov

Pentru respectarea principiului 
reprezentării geografice echitabil« 

în Consiliul de Securitate
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

La 6 octombrie delegația sovietică 
la cea de-a XlV.a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. a remis 
spre publicare presei următorul co
municat :

1. Cea de-a XlV-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. ur
mează să aleagă trei noi membri 
nepermanenți ai Consiliului de 
Securitate. In legătură cu aceasta, 
delegația sovietica considera ne
cesar sa atraga atenția membrilor 
O.N.U. asupra faptului câ la ale
gerea memorilor nepermanenți ai 
consiliului de Securitate, drepturi
le țarilor din Europa răsăriteană 
sînt încălcate de mult timp in mod 
grosolan.

Cu prilejul alegerii noilor mem
bri ai Consiliului de Securitate, u. 
nele state nu țin seama de Carta 
O.N.U. și de „gentlemens’agree- 
ment“ (acordul iacii) realizat la 
Londra in 1946, violează principiul 
reprezentării geografice echitaoiie 
in Consiliul de Securitate, in spe
cial in ceea ce privește reprezenta
rea țărilor din Europa răsăriteană 
in Consiliu.

2. După cum se știe, încă Ia con
ferința de la San Francisco, cu 
prilejul elaborării Cartei O.N.U., 
s-a ajuns la o înțelegere cu privi
re la necesitatea de a se stipula 
în Carta că la constituirea orga
nelor principale ale O.N.U. și, în
deosebi a Consiliului de Securita
te, unul din principiile călăuzitoa
re va fi principiul reprezentării e- 
chitabile a diferitelor regiuni geo
grafice ale lumii. In ceea ce pri
vește alegerea membrilor neper
manenți ai Consiliului de Securita
te, în articolul 23 al Cartei O.N.U. 
se spune textual. „...Adunarea Ge
nerală alege alți șase membri ai 
Organizației ca membri neperma
nenți ai Consiliului de Securitate, 
acordînd, îndeosebi, atenția cuve
nită în primul rind măsurii în 
care membrii Organizației partici
pă la menținerea păcii și securită
ții internaționale și la realizarea 
celorlalte țeluri ale Organizației, 
precum și unei echitabile reparti
ții geografice“.

Prin „gentlemens’agreement“-ul 
din 1946 care dezvolta aceste pre
vederi ale Cartei O.N.U., s-a ho- 
tărit că locurile membrilor neper
manenți ai Consiliului de Secu
ritate vor fi repartizate între ță
rile făcînd parte din diferitele re
giuni geografice pe o bază echi
tabilă și, intre altele, că țările din 
Europa răsăriteană vor avea întot
deauna un loc.

Ulterior, în conformitate cu a- 
cest acord și cu practica stabilită, 
țările din diferitele regiuni geo
grafice propuneau de comun acord 
in Consiliul de Securitate un can
didat și membrii O.N.U. țineau 
seama de dorința exprimată de 
țările din regiunea respectivă. Așa 
au stat lucrurile pînă în 1951 cînd 
în locul țării propuse de țările din 
Europa răsăriteană, în Consiliul 
de Securitate a fost aleasă Grecia. 
In 1953 a avut loc o nesocotire și 
mai gravă a articolului 23 al Car
tei și a „gentleinens’agrcement“. 
ului. Pe locul care aparținea de 
drept țărilor Europei răsăritene, 
sub presiunea anumitor puteri, 
care promovau în mou activ poli
tica „războiului rece“, a fost alea
să Turcia care nu face parte dintre 
țările din această regiune. Cît de 
departe au ajuns cei care au pă
șit pe calea violării Cartei O.N.U. 
și acordului realizat la Londra,

se poate vedea chiar și din fapt! 
că în 1950 Turcia fusese aleasă a 
Consiliul de Securitate din parta 
grupului țărilor Orientului Mij>- 
ciu.

In cadrul sesiunilor ulterfcxe 
ale Adunării Generale, puterile jC- 
cidentale au împiedicat, de aseme
nea, prin toate mijloacele alțe- 
rea in Consiliul de Securitate gă
rilor a căror candidatură a bst 
propusă de statele din Europară- 
sănteană. Astfel, în anul I9o7,în- 
călcîndu-se acordul cu privire la 
repartizarea locurilor nepermarn- 
te în Consiliul de Securitate,în 
locul candidaturii Cehoslovaci, 
propusă de țările din Europa ă- 
săriteană, a fost aleasă în Cosi- 
liul de Securitate Japonia. Asfel, 
începind din anul 1951, datoită 
eforturilor depuse de anumite ii- 
teri, în Consiliul de Securitate -a 
practicat o discriminare fățișă in 
ce privește reprezentarea țărbr 
din Europa răsăriteană.

3. La cea de-a XlV-a sesiunea 
Adunării Generale, o serie de si. 
te promovează din nou o politiă 
avînd drept scop înrăutățirea ». 
lațiilor dintre țari, încercînd ă 
împiedice alegerea unui repreze,- 
tant al statelor din Europa răsărr 
teană în Consiliul de Securitat.. 
In locul pe care de drept trebyi 
să.l ocupe Polonia, a cărei candi 
datură pentru Consiliul de Secu 
ritate a fost propusă, pe baza în. 
țelegerii între țările din Europa 
răsăriteană, se încearcă să iie 
strecurată Turcia, care nu este în 
nici un caz un stat din Europa ră
săriteană.

4. Trebuie să se pună capăt dis
criminării față de țările din Eu
ropa răsăriteană. In condițiile ac. 
tualei slăbiri a încordării interna
ționale, această discriminare con
stituie o expresie a „războiului 
rece“ și aduce prejudicii cauzei 
păcii, subminînd Carta O.N.U.

Este necesar ca toți
O.N.U. să susțină cu bună cre
dință principiile Cartei O.N.U. și 
să-și respecte obligațiile. O.N.U. 
în ansamblu și Consiliul de Secu
ritate, în special, vor putea să-și 
înfăptuiască sarcinile de menți
nere a păcii și a securității inter
naționale numai dacă în cadrul 
O.N.U. se va ține seama de drep
turile și interesele tuturor membri
lor ei și ele vor fi respectate, iar 
politicii de discriminare i se va 
pune capăt pentru totdeauna.

5. La cea de.a XlV.a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. pe 
baza unei înțelegeri între ele, ță
rile din Europa răsăriteană au pro. 
pus drept candidat al lor pentru 
locul rămas liber în Consiliul de 
Securitate, Polonia. Poporul polo
nez a luptat cu curaj împotriva 
fascismului. Acest considerent este 
încă un argument important în fa
voarea alegerii Poloniei în Consi
liul de Securitate. Politica de pace 
a Poloniei în relațiile internaționa
le actuale este, de asemenea, bi
necunoscută tuturor.

Delegația sovietică consideră că 
alegerea Poloniei ca membru ne
permanent al Consiliului de Secu. 
ritate ar contribui la creșterea au. 
torității internaționale și" la ridi
carea prestigiului O.N.U. Totoda
tă această practică ar înlătura ne
dreptatea și discriminarea care se 
face la O.N.U. față de țările din 
Europa răsăriteană și ar contribui 
la întărirea Organizației Națiuni
lor Unite.

membrii
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