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Plecarea delegației de partid

și guvernamentale a (Imunii Sovietice

COMUNICAT
cu privire la vizita de prietenie a delegației 

de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice 
în Republica Populară Română

La invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Populare Romîne, 
între 18 și 25 iunie 1962, delegația de partid și guvernamentală a Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste în frunte cu tovarășul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, președintele Consiliului de Miniștri al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste, a făcut o vizită de prietenie în 
Republica Populară Romînă.

Delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Sovietice a vizi
tat orașul București și regiunile București, Bacău, Hunedoara, Olte
nia șl Dobrogea, unde a luat cunoștință de activitatea unor întreprin
deri industriale, unități agricole, șantiere de construcții, așezăminte de 
cultură, stațiuni de odihnă și a avut numeroase întîlniri cu munci
tori, tehnicieni, ingineri, țărani colectiviști, oameni de știință și cul
tură.

La călătoria delegației prin țară au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat ; Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri ; Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ; Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Nicolae Guină, membru al C.C. al P.M.R., 
ambasadorul R. P. Romîne în U.R.S.S.

Delegația de partid și guvernamentală a Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste a fost întîmpinată pretutindeni cu entuziasm și dra
goste frățească, expresie a sentimentelor de adîncă și trainică priete
nie ale poporului romîn față de poporul frate sovietic. Delegația so
vietică exprimă Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat, guvernului Republicii Populare Romîne și între
gului popor romîn profunde mulțumiri pentru această ospitalitate și 
primire călduroasă.

în cursul vizitei, al întîlnirilor cu oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă, delegația Uniunii Sovietice a avut prilejul să cu
noască nemijlocit activitatea creatoare a poporului romîn, succesele 
sale în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel deal IlI-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn, pentru desăvîrșirea construirii socia
lismului. Oamenii muncii din Republica Populară Romînă și-au expri
mat bucuria și admirația față de victoriile mărețe ale poporului sovie
tic în realizarea grandiosului program al construcției comuniste adop
tat de Congresul al XXII-Iea al P.C.U.S.

în cursul vizitei, între delegațiile de partid și guvernamentale 
romînă și sovietică au avut loc convorbiri la care au participat :

din partea romînă : șeful delegației — tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat ; 
membrii delegației — tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri ; 
Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ; Nicoîae Ceaușescu, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. ai P.M.R., Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R. ; Leonte Răutu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., șeful Direcției de Pro
pagandă și Cultură a C.C. al P.M.R. ; Ștefan Voitec, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Stat ; Alexandru Bîrlădeanu, membru al C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri ; Gheorghe Gaston Marin, membru al C.C. 
al P.M.R., președintele Comitetului de Stai al Planificării ; Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe ; Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.M.R., ambasadorul R.P. Romîne în U.R.S.S.

din partea sovietică : șeful delegației — tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. ; membrii delegației — tovarășii V. V. Grișin, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., președintele C.C.S. din U.R.S.S. ; 
V. V. Kuznețov, membru al C.C. al P.C.U.S. prim-iocțiitor al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S. ; D. A. Kunaev, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C. din Kazahstan ; I. V. Andropov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., șef de secție la C.C. al P.C.U.S. ; I. I. Bo- 
diul, membru al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Moldovenească ; M. S. Sinița, membru ai C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al Comitetului regional Odesa al P.C. din Ucraina ; R. A. Eldarova, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Autonome Daghestan ; 
E. I. Afanasenko, membru supleant al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de conducere al Asociației de prietenie sovieto-romînă, mi
nistrul învățămîntului al R.S.F.S.R. ; I. K. Jegalin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul Uniunii Sovietice în Republica Populară Romînă.

Convorbirile, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie 
șl cordialitate frățească, au dovedit din nou deplina unitate de vederi 
în toate problemele examinate.

în cadrul convorbirilor, cele două delegații s-au informat reciproc 
nsupra principalelor probleme ale construcției socialiste și comuniste 
în țările lor, au avut un larg schimb de păreri asupra perspectivelor 
dezvoltării în continuare a relațiilor între Republica Populară Romînă 
și Uniunea Sovietică, între Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, precum și asupra celor mai importante 
probleme ale situației internaționale actuale.

I.
Delegația sovietică subliniază cu deosebită satisfacție că oamenii 

muncii din Romînia au obținut în anii puterii populare, sub conducerea 
gloriosului Partid Muncitoresc Romîn, succese remarcabile în dezvol
tarea economiei naționale, a științei și culturii, în ridicarea nivelului 
lor de trai. într-o perioadă istorică scurtă, poporul romîn a transformat 
patria sa dintr-o țară cu o industrie slab dezvoltată și cu o agricultură 
înapoiată într-un stat industrial-agrar avansat. în Republica Popu
lară Romînă a fost creată o industrie modernă energetică, metalurgică, 
de prelucrare a petrolului, electrotehnică, ușoară, chimică, construc
toare de tractoare și automobile, noi ramuri ale construcției de ma
șini. Se înfăptuiește cu succes planul de șase ani de dezvoltare a econo

miei naționale adoptat de Congresul al IlI-lea al Partidului Muncito
resc Romîn.

Un eveniment intern de mare importanță l-a constituit statorni
cirea relațiilor de.producție socialiste în agricultura Romîniei, triumful 
planului cooperatist leninist. în prezent orînduirea socialistă a repur
tat o victorie hotărîtoare în toate ramurile economiei naționale, socia
lismul a învins la orașe și la sate. Aceste succese remarcabile au fost 
obținute pe baza unității moral-politice de nezdruncinat a poporului 
romîn, a coeziunii sale în jurul Partidului Muncitoresc Romîn, a prie
teniei și colaborării strînse a Republicii Populare Romîne cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări socialiste.

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Ro. 
mine relevă însemnătatea istorico-mondială a victoriilor obținute de 
Uniunea Sovietică în construcția desfășurată a comunismului, în în
făptuirea mărețelor sarcini ale noului program al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, adoptat de Congresul al XXII-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. Succesele dobîndite de poporul sovietic 
în făurirea bazei tchnico-materiale a comunismului, în dezvoltarea ști
inței, tehnicii și culturii, în ridicarea permanentă a nivelului de trai 
dovedesc marea forță vitală a ideilor socialismului și comunismului. 
Aceste succese constituie o contribuție hotărîtoare la întărirea conti
nuă a lagărului socialist, exercită o profundă înrîurire asupra evolu
ției întregii omeniri, reprezintă un izvor de forță și entuziasm al oa
menilor muncii în lupta pentru pace generală și progres social.

Victoriile obținute de poporul sovietic sînt rezultatul politicii în
țelepte a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a Comitetului său 
Central leninist, care rezolvă cu succes sarcinile complexe ale construc
ției comuniste și a cărui experiență constituie un model de aplicare 
creatoare a ideilor marxist-leniniste. Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Romîne a subliniat marea însemnătate 
principială pe care o are experiența P.C.U.S. pentru Partidul Muncito
resc Romîn, în opera de construire a socialismului.

Delegația Republicii Populare Romîne și delegația Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste și-au exprimat deplina satisfacție că rela
țiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre cele două 
țări, relații bazate pe principiile marxist-leniniste ale internaționalis
mului socialist, se dezvoltă și se întăresc neîntrerupt. Cele două părți 
au subliniat că vizita făcută de delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Romîne în Uniunea Sovietică, în anul 1961, a 
adus o contribuție de seamă la întărirea continuă a acestor relații.

Ambele delegații dau o înaltă apreciere perspectivelor de dezvol
tare a colaborării economice reciproce în perioada pînă în 1980 pe 
baza coordonării planurilor, a perfecționării continue a diviziunii in
ternaționale socialiste a muncii și a creșterii sistematice a schimburi- 
lor comerciale între toate țările socialiste.

în conformitate cu acordurile în vigoare, schimbul de mărfuri 
între R.P.R. și U.R.S.S. în perioada 1961—1965 va depăși cu aproape 
40 la sută volumul schimbului de mărfuri din perioada ante
rioară de 5 ani. Uniunea Sovietică acordă Republicii Populare Romîne 
sprijin tehnic în dezvoltarea industriei siderurgice și în special în con
struirea Combinatului siderurgic de la Galați, în construirea unor im
portante întreprinderi chimice și a altor obiective Industriale.-De ase
menea, Uniunea Sovietică acordă sprijin prin furnizarea de documen
tație pentru procese tehnologice noi și în pregătirea de cadre tehnica 
pentru diverse ramuri de producție.

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Ro
mîne a exprimat Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste recu
noștința poporului romîn pentru sprijinul internaționalist multilateral 
acordat de Uniunea Sovietică în opera de industrializare socialistă și 
de dezvoltare a economiei naționale.

Cele două părți au subliniat că relațiile de colaborare și într-ajuto- 
rare frățească a țărilor socialiste, bazate pe principiile internaționa
lismului proletar, constituie o inepuizabilă sursă de putere și progres 
pentru fiecare din aceste țări și pentru sistemul mondial socialist în 
ansamblu, reprezintă un factor hotărîtor pentru victoria socialismului 
în întrecerea economică pașnică cu capitalismul. Recenta Consfătuire 
de la Moscova a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești 
ale țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc a con
firmat încă o dată uriașa importanță vitală și rodnicia acestor relații. 
Hotărîrile adoptate au deschis noi posibilități pentru dezvoltarea ra
pidă, în continuare, a țărilor sistemului socialist pe baza unei largi 
diviziuni internaționale a muncii, specializării și cooperării în produc
ție, colaborării economice și tehnico-științifice multilaterale.

Ambele părți și-au exprimat hotărîrea de a dezvolta și în viitor, pe 
toate căile, prietenia și colaborarea frățească romîno-sovietică, fiind 
convinse că aceasta slujește intereselor popoarelor romîn și sovietic și 
contribuie la întărirea continuă a lagărului socialist, a cauzei socialis
mului și păcii în lumea întreagă.

II.
Delegațiile de partid șî guvernamentale ale Republicii Populare 

Romîne și Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste au examinat într-o 
deplină unitate de vederi principalele probleme ale situației interna
ționale.

Cele două părți au reafirmat hotărîrea lor de neclintit de a lupta, 
împreună cu celelalte țări socialiste, pentru menținerea și consolidarea 
păcii în întreaga lume. Necesitatea apărării păcii este cu atît mai im
perioasă cu cît în actualele condiții de dezvoltare a tehnicii militare, 
un război rachcto-nuclear ar aduce pierderi incalculabile de vieți ome
nești, distrugeri fără precedent de bunuri materiale și valori spirituale. 
Nu trebuie subapreciat faptul că cercurile imperialiste promovează în 
continuare linia de intensificare a cursei înarmărilor, de ațîțare a foca
relor de încordare internațională în Europa și în alte regiuni ale lumii 
șî se opun soluționării problemelor internaționale majore pe calea 
tratativelor. Toate acestea reclamă din partea popoarelor o mare vi
gilență, întărirea combativității și unității lor în lupta pentru pace.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllimill!lllll!llllllllllllllllllllll^

Pe aeroportul Bănoasa

Delegația de partid șl guverna-* 
mentală a Uniunii Sovietice, în frunte 
cu tovarășul N. S. Hrușciov, a părăsit 
luni dimineața Capitala, înapoin- 
du-se în patrie.

Pe întreg parcursul, de la reședința 
oaspeților pînă la aeroportul Bă- 
neasa, zeci de mii de bucureștenl 
și-au luat rămas bun de la solii po
porului sovietic. Tovarășii N. S. 
Hrușciov și Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
dintr-o mașină deschisă, au răspuns 
cordial aclamațiilor mulțimii.

Aeroportul Băneasa era pavoazat 
cu drapelele de stat ale R.P. Romîne 
și Uniunii Sovietice. >Pe mari pan
carte erau înscrise, în limbile ro
mînă și rusă, chemări în cinstea 
prieteniei de nezdruncinat dintre 
cele două popoare, saluturi adre
sate gloriosului popor sovietic. ’

Delegația sovietică a fost condu
să la plecare de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghlcl, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leoritin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Alexandru 
Bîrlădeanu, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, membri 
ai C. C. al P. M. R., Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cători ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști ro- 
mîni și străini, mii de oameni ai 
muncii.

Au fost prezenți I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, care a făcut parte din delega
ție, precum și membrii Ambasadei 
Uniunii Sovietice. Au fost de față 
șefii misiunilor diplomatice acredi
tați la București.

Se intonează imnurile de stat ale 
Uniunii Sovietice și R.P. Romîne, în 
timp ce răsună în semn de salut 21 
de salve de tun. Tovarășii N. S. 
Hrușciov și Gh. Gheorghiu-Dej pri
mesc raportul și trec în revistă gar
da de onoare, aliniată pe aeroport. 
Apoi tovarășul N. S. Hrușciov își ia 
rămas bun de la șefii misiunilor di
plomatice și celelalte persoane ofi
ciale aflate pe aeroport.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
rostește cuvîntul de rămas bun.

Cuvinîwl tovarășului 
Gh» Gheorghiu-Dej

Dragă tovarășe Hrușciov,
Dragi tovarăși, membri al delega

ției de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice,

Luîndu-ne rămas bun de la dum
neavoastră, doresc să vă exprim, 
încă o dată, în numele Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc

Romîn, al Consiliului de Stat și al 
guvernului Republicii Populare Ro
mîne, al întregului popor, mulțumi
rile noastre cordiale pentru vizita ce 
ne-ați făcut-o.

Această vizită a demonstrat din 
nou că relațiile de strînsă prietenie 
dintre Republica Populară Romînă 
și Uniunea Sovietică, dintre Partidul 
Muncitoresc Romîn și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, servesc 
cauzei popoarelor noastre, cauzei 
unității întregului lagăr socialist, a 
mișcării comuniste internaționale, 
intereselor păcii și securității în lu
mea întreagă.

Vă rugăm să transmiteți Comitetu
lui Central al Partidului Cgmunist al 
Uniunii Sovietice, guvernului și în
tregului popor sovietic, sentimentele 
noastre frățești și cele mai bune 
urări de noi victorii în opera de 
construire a comunismului.

Trăiască în veci prietenia dintre 
poporul romîn și poporul sovietic 1

Trăiască unitatea și coeziunea la
gărului socialist 1

Trăiască pacea în lumea în
treagă 1

La revedere și drum bun, dragi to
varăși 1

(Aplauze prelungite, urale).
Răspunde tovarășul N. S. Hrușciov.

Ciavâfââaai tovarășului
S. Hrușeîov

Dragă tovarășe Gheorghiu-De]t
Dragă tovarășe Maurer,
Dragii noștri tovarăși și prieteni 

romîni.
Vizita noastră în Romînia frățeas

că s-a apropiat de sfîrșit. Ducem cu 
noi impresii de neuitat despre întîl- 
nirile cordiale și călduroase cu oa
menii muncii din Republica dv. — 
muncitori, țărani, reprezentanți ai in
telectualității.

Pretutindeni delegația noastră a 
fost primită cu multă căldură și os
pitalitate. Vor rămîne pentru tot
deauna în amintirea noastră mani
festările de caldă prietenie față de 
poporul sovietic și față de Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, pe 
care le-am întîlnit peste tot pe unde 
a trecut delegația de partid și gu
vernamentală sovietică.

Permiteți-mi să vă exprim încă o 
dată dv. și prin dv. întregului po
por romîn profunda recunoștință a 
delegației noastre pentru primirea 
cordială, pentru căldura cu care am 
fost înconjurați din prima și pînă 
în ultima zi a șederii noastre pe pă- 
mîntul Romîniei, pentru bunele urări 
adresate poporului sovietic, Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice și 
guvernului sovietic.

(Continuare în pag. IlI-a) TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

[ Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
București

în drum spre patrie din Romînia frățească, permiteți-mi, în numele 
delegației de partid și guvernamentale sovietice și în numele meu per
sonal, să vă mulțumesc încă o dată din inimă și prin dv. întregului 
popor romîn pentru primirea caldă, prietenească făcută nouă, repre
zentanților Uniunii Sovietice, pe pămîntul Romîniei.

Exprimînd sentimentele tuturor oamenilor sovietici, delegația 
noastră urează poporului romîn frate și dv. personal, noi succese în 
construcția socialismului.

N. HRUȘCIOV
25 iunie 1962. Bordul avionului IL-18.

între țării» noaslr», între partidei» 
șl guvernele noastre s-au statornicit 
relațiile cele mai prietenești, cu a- 
devărat frățești. In timpul vizitei de
legației noastre în țara dv., noi am 
avut mai multe discuții tovărășești 
și convorbiri cu conducătorii Parti
dului Muncitoresc Romîn șl al gu
vernului Republicii Populare Romîne. 
în aceste discuții și convorbiri s-a 
manifestat din nou unitatea deplină 
de vederi în toate problemele pe 
care le-am discutat. Aceasta și-a 
găsit expresia în Comunicatul co
mun semnat de noi, care va fi dat 
publicității.

Noi mergem înainte mîndrl de ma
rile noastre victorii și cu încredere 
în viitorul nostru. Voința noastră, 
energia noastră sînt înzecite de 
măreața forță pe care o reprezintă 
coeziunea și unitatea popoarelor ță
rilor socialiste.

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice și Partidul Muncitoresc Ro
mîn nu-și vor precupeți eforturile 
pentru înfăptuirea hotărîrilor istorice 
cuprinse în Declarația din 1957 și în 
Declarația consfătuirii de la Mos
cova a partidelor frățești din anul 
1960. Noi considerăm drept datoria 
noastră sfîntă să ducem o luptă 
neîmpăcată și consecventă pentru 
puritatea măreței învățături mar
xist-leniniste, împotriva oricăror ma
nifestări ale revizionismului și dog
matismului, pentru triumful principii
lor internaționalismului proletar.

Sperăm că venirea în' Romînia a 
delegației noastre, ca și vizita de 
anul trecut în Uniunea Sovietică a 
delegației de partid și guvernamen
tale romîne, în frunte cu marele 
nostru prieten, tovarășul Gheorghiu- 
Dej, vor servi cauzei adîncirii și dez- » 
voltării pe mai departe a celor mai 
strînse legături de prietenie și a co
laborării între popoarele noastre, în
tre țările noastre și partidele 
noastre.

Dorim din toată inima poporului 
frate romîn, Partidului Muncitoresc 
Romîn și dv. personal, dragii noștri 
tovarăși și prieteni, noi și mari 
succese în construirea socialismului, 
în lupta pentru pace în lumea în
treagă.

Trăiască poporul romîn șl noile 
sale victorii în construirea socialis
mului 1

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mîn și Comitetul său Central, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej 1

Să trăiască și să se întărească 
prietenia de nezdruncinat sovieto- 
romînă 1

Trăiască pacea și prietenia între 
popoare 1

(Aplauze prelungite, urale).
Urale puternice și îndelungi sa

lută cuvîntările rostite. Se aud scan
date de mii de glasuri „R.P.R.- 
U.R.S.S.".

Un grup de pionieri oferă flori. 
Membrii delegației sovietice își iau 
rămas bun de la conducătorii de 
partid și de stat ai țării noastre. To
varășii N. S. Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se îmbrățișează căl
duros.

Din ușa avionului, tovarășul N. S. 
Hrușciov răspunde încă o dată ova
țiilor și uralelor celor aflați pe aero
port.

Avionul „IL-18", pe bordul căruia 
călătorește delegația sovietică, și-a 
luat zborul, îndreptîndu-se spre 
Moscova.

★
Solemnitatea plecării a fost trans

misă de stațiile noastre de radio șl 
televiziune.

(Agerpres)

S o s h r e a 8 a M o s c o v a
MOSCOVA (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). — O anima
ție deosebită a domnit luni la amia
ză pe aeroportul internațional „Șe- 
remetievo" din Moscova, unde a 
sosit delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovietice în 
frunte cu N. S. Hrușciov, care a fă
cut o vizită de prietenie în Repu
blica Populară Romînă. Grupuri 
compacte de moscoviți așteptau cu 
buchete de flori. Pe clădirile aero
portului fluturau drapele de stat ale 
Uniunii Sovietice.

Delegația a fost întîmpinată de tova
rășii : L. I. Brejnev, A. P. Kirilenko, 
O. V. Kuusinen, A. I. Mikoian, D. S. 

tPoleanskl, M. A. Suslov, N. M. Șvex-

nik, G. I. Voronov ; P. N. Demicev, 
L. F. Ilicev, B. N. Ponomariov, A. N. 
Șelepin ; N. N. Organov și S. M. A- 
rușanian, vicepreședinți ai Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. ; 
N. G. Ignatov, V. N. Novikov, K. N. 
Rudnev, D. F. Ustinov, A. F. Zasead- 
ko, vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. ; I. V. Peive, pre
ședintele Sovietului Naționalităților 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S. ; K. 
E. Voroșilov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. ; mi
niștri ; membri ai C.C. al P.C.U.S. ; 
mareșali al Uniunii Sovietice și alte 
persoane oficiale.

Pe aeroport s-au aflat șefi al re
prezentanțelor diplomatic» acredi

tați în U.R.S.S., membrii Ambasadei 
Republicii Populare Romîne, stu- 
denți romîni care învață în insti
tuțiile de învățămînt superior din 
capitala U.R.S.S., ziariști sovietici și 
străini.

La orele 13,20 (ora Moscovei) 
avionul aterizează. După ce coboa
ră, N. S. Hrușciov strînge mîna con
ducătorilor de partid și de stat so
vietici și reprezentanților diploma
tici veniți în întîmpinare. Un grup 
de pionieri, copil ai colaboratorilor 
ambasadei romîne, au oferit mem
brilor delegației sovietice buchete 
de flori. în aplauzele și ovațiile 
moscoviților delegația părăsește 
aeroportul.
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Din activitatea organizațiilor de partid 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan

Prin raionul la începutul recoltatului „bOoireștii ix umniRi“

Sarcinile de plan pe anul 1962, parte integrantă a planului de 
șase ani, sînt mari și complexe. Chezășia înfăptuirii lor cu succes o 
constituie desfășurarea de către organizațiile de partid a unei temei
nice munci organizatorice și politice în rîndurile oamenilor muncii.

In cele ce urmează redăm cîteva aspecte din experiența unor 
organizații de partid în desfășurarea muncii politice pentru îndepli
nirea ritmică și la toți indicii a planului pe anul 1962.

Cum se aplica masurile 
tehnico'organizatorice

Pentru comitetul de partid de la 
Uzinele „Republica“ din Capitală a 
devenit o obișnuință consultarea 
sistematică a muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor în vederea rea
lizării în condiții cît mai bune a 
sarcinilor de plan. Acest lucru se 
face, mai cu seamă, în cadrul con
sfătuirilor de producție lunare la 
care participă cu regularitate și 
membrii comitetului de partid. Cele 
mai bune propuneri — peste 330 
—- au fost incluse în planul de mă
suri tehnico-organizatorice.

Ce însemnătate au aceste propu
neri și cît sînt ele de valoroase, se 
poate vedea și din următoarele 
exemple. Un colectiv a realizat îm
bunătățirea tehnologiei de perfo
rare, prin schimbarea profilului scu
lelor de laminare. Acest lucru în
seamnă obținerea unor economii a- 
nuale în valoare de peste 300 000 
lei. Alte propuneri din planul 
M.T.O. ca, mecanizarea operațiuni
lor de prindere și evacuare a țevi
lor la bancurile de tras, montarea 
unei instalații de răcire cu apă a 
rolelor la mașina de îndreptat, au 
ca scop ușurarea muncii, creș
terea productivității ei. Birourile 
organizațiilor de bază, îndrumate 
de comitetul de partid, analizează 
periodic cum se transpun în prac
tică propunerile cuprinse în planuri. 
La gazetele de perete, stația de ra
dioamplificare, prin convorbiri și 
discuții de la om la om organi
zate de agitatori, este menținut în 
permanență un viu interes față de’' 
descoperirea și valorificarea de noi 
rezerve interne în vederea realiză
rii. exemplare a planului de produc
ție.

Ritmicitatea producției 
în atenția organizației 

de partid
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — 

Tov. Ioniță, secretarul comitetului 
de partid de la Uzina de utilaj chi
mic și petrolier nr. 2 Ploiești, ne 
pune la îndemînă un caiet cu aju
torul căruia poate fi ușor urmărită 
îndeplinirea planului în fiecare sec
ție a uzinei. In primele 20 de zile 
ale lunii iunie întreprinderea era cu 
planul „în grafic“, cum se spune. 
S-a lucrat cu o ritmicitate hună.

— N-a fost mereu așa; ne atrage 
atenția tov. Ioniță. Anul trecut, bu
năoară, au fost cazuri cînd, în ul
tima decadă, realizam peste 50 la 
sută din sarcina lunară de plan. 
Din această cauză capacitatea de 
producție a uzinei nu era bine fo
losită.

La începutul acestui an, într-o 
plenară a comitetului de partid s-a 
hotărît ca după fiecare decadă con
ducerea uzinei să prezinte comite
tului de partid situația realizării 
planului. Cînd într-un sector sînt 
rămîneri în urmă, un colectiv de 
ingineri și tehnicieni cercetează la 
fața locului deficiențele existente 
și iau măsurile ce se impun.

în vizita pe care am făcut-o zi
lele acestea în uzină, am trecut prin 
toate secțiile. La fiecare loc de 
muncă oamenii lucrează cu multă 
tragere de inimă. La secția rulmenți

un grafic mare înfățișează rezulta
tele întrecerii între strungari, fre
zori, rectificatori. Sînt popularizate 
numele muncitorilor Florea Călin, 
Aurică Ionescu, Vasile Barbu și ale 
altora care au cele mai însemnate 
realizări.

Cîteva cifre pot ilustra mai bine 
roadele preocupării organizației de 
partid de la Uzina de utilaj chimic 
și petrolier din Ploiești pentru rea
lizarea ritmică a producției. De la 
începutul anului și pînă în prezent 
uzina a livrat aproape 4 000 tone 
utilaj tehnologic pentru industria 
chimică și de prelucrare a țițeiului 
la un preț de cost simțitor redus 
față de plan. Metalurgiștii de aici 
s-au angajat să realizeze anul aces
ta beneficii peste plan în valoare 
de 1 200 000 lei. Numai în primele 
4 luni ei au și realizat 785 000 lei.

Creșterea productivității 
muncii — preocupare 

de seamă
BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 

Organizația de bază a sectorului 
forjă și cazangerie de la Uzina „Hi
dromecanica“ din Brașov se ocupă 
cu grijă de sporirea productivității 
muncii. încă din primele zile ale 
anului, tov. Gheorghe Istrătescu, 
secretarul organizației de bază, îm
preună cu ceilalți membri ai birou
lui, au urmărit zilnic, pe grafic, si
tuația îndeplinirii planului la fie
care loc de muncă. Timp de cîteva 
zile la ciocanele de forjă, graficul 
arăta o rămînere în urmă. Sesizîn- 
du-se de aceasta, biroul organizației 
de bază s-a întrunit imediat. La a- 
ceastă ședință au fost invitați toți 
maiștrii sectorului și unii fruntași 
în muncă. Biroul organizației de 
bază a cerut la doi dintre maiștri 
să prezinte scurte informări cu pri
vire la folosirea ciocanelor de forjă. 
Pe marginea informărilor s-au pur
tat discuții. Pentru a nu mai exista 
goluri în funcționarea ciocanelor de 
forjă, biroul organizației de bază a 
făcut conducerii sectorului o serie 
de propuneri valoroase.

Și alte propuneri, făcute de or
ganizația de bază, au fost însușite 
de către conducerea sectorului : a- 
nalizarea temeinică a sarcinii cu 
privire la crearea stocului-tam- 
pon de produse necesare pentru a 
se folosi mai bine capacitățile de 
producție, programarea șiij -urmări- 
rea, mai. riguroasă a reperelor pe 
fiecare utilaj, aprovizionarea cores
punzătoare cu materii prime nece
sare. trecerea de la forjarea liberă 
la matrițare, la circa 20 de repere, 
ceea ce a făcut ca productivita
tea muncii la executarea acestor 
repere să se dubleze.

Agitație vizuală 
concretă, operativă!

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Lună 
de lună, colectivul Fabricii „Țesă
tura “-Iași a îndeplinit planul pro
ducției globale și al producției- 
marfă. De asemenea, a fost îmbu
nătățită calitatea țesăturilor, cres- 
cînd simțitor procentul celor de 
calitatea I.

Agitația vizuală existentă în fa
brică a constituit un îndemn pentru 
antrenarea muncitorilor la o între

cere socialistă vie, concretă. Sînt 
mobilizatoare unele lozinci care în
deamnă lucrătorii să micșoreze tim
pii morți, să reducă deșeurile, să 
lupte pentru îmbunătățirea calității. 
Un stimulent de seamă îl constituie 
și panoul fruntașilor din fiecare sec
ție, ca și cel din curtea întreprin
derii.

Totuși, în unele secții de la Fabri
ca „Țesătura”-Iași, agitația vizuală 
nu este îndeajuns de concretă, ope
rativă și eficace, se întîlnesc lo
zinci generale, care se pot afișa ori- 
cînd în altă întreprindere, indife
rent de specificul ei, ca de pildă : 
„Muncitori, tehnicieni și ingineri ! 
Luptați pentru descoperirea și valo
rificarea a noi rezerve interne care 
să ducă la realizarea de cît mai 
multe economii suplimentare peste 
plan !“. Oare în această privință nu 
puteau fi stabilite anumite sarcini 
precise ?

Sînt și lozinci cărora li se 
schimbă doar cifra de la sfîrșit, 
care indică anul. In filatură se 
poate citi o asemenea lozincă : 
„...Luptați pentru realizarea anga
jamentului de economii pe anul 
1962 !“. Cifra 2 este lipită proaspăt. 
Care sînt însă angajamentele pe 
anul în curs, care sînt măsurile fi
xate ? Acestea de ce nu sînt afi
șate ? Mai mult decît atît. în unele 
secții, printre care 22, 23, 24 din sec
torul țesătorie lipsește agitația vi
zuală.

Comitetul de partid și comitetul 
sindicatului de la Fabrica „Țesătu- 
ra”-Iași, trebuie să ia măsurile ne
cesare pentru îmbunătățirea conti
nuă a agitației vizuale în fiecare 
secție și la fiecare loc de muncă.

Muncă politică vie 
în sprijinul îmbunătățirii 

calității
Nu există secție sau atelier la în

treprinderea „Dacia" din Capitală, 
unde agitatorii să nu desfășoare o 
bogată activitate. Convorbirile și 
discuțiile pe care ei le organizează 
sînt axate pe obiectivul principal al 
întrecerii socialiste : lupta pentru o 
calitate superioară a produselor.

Una din inițiativele cele mai larg 
popularizate de către agitatori este 
cea pornită de la secția filatură : 
„Să folosim experiența propriilor 
noștri fruntași !“. Prin convorbiri, 
prin articole la gazeta de perete 
etc., ei răspînd’esc metodele de 
muncă cele mai bune folosite de 
muncitorii din diferite sectoare ale 
fabricii.

Intr-una din zile, în fabrică s-a 
răspîndit vestea : „Vorbesc la sta
ția de radioamplificare cîțiva din
tre fruntașii noștri în muncă. Să-i 
ascultăm !“. Ing. Constantin Dines- 
cu, maistrul Ion Dăndilă și instruc- 
toarea Ana Baciu au arătat căile 
pentru îmbunătățirea calității țesă
turilor, metodele bune folosite de 
meșterii și muncitorii fruntași.

Un viu interes stîrnește în între
prindere și emisiunea „Ghimpele 
la microfon“. Printr-o satiră direc
tă la adresa celor care depășesc 
normativul de deșeuri de fire de 
bumbac, sau care dau produse de 
calitate slabă, se întreține o opinie 
combativă împotriva neglijenței și 
rebuturilor.

Fiind bine organizată și orientată, 
munca de agitație politică pentru 
înfăptuirea sarcinilor economice a 
dat roade în această întreprindere. 
Dacă acum cîteva luni întreprinde
rea „Dacia“ rămăsese în urmă cu 
planul de calitate și sortimente, în 
luna mai colectivul a reușit să-și 
îmbunătățească simțitor munca în 
acest domeniu.

toa- 
bine

de 
tov.

în aceste zile, cînd lanurile de grîu 
au căpătat culoare aurie, iar porum
bul e înalt pînă la brîu, colectiviștii 
din comunele raionului Brăila mun
cesc cu însuflețire în întrecerea pen
tru recolte bogate. Ei execută prașila 
a 3-a la porumb și floarea-soarelui, 
irigă legumele și alte culturi, cosesc 
lucerna, recoltează mazărea pentru 
boabe.

Dar ,,problema nr. 1", cum se zice, 
este acum strînsul cerealelor păioase. 
In raion sint de recoltat peste 47 000 
ha cu grîu, orz și secară. Co
lectiviștii și mecanizatorii s-au con
vins din propria experiență că recolta 
poate fi adunată fără pierderi numai 
atunci cînd s-au făcut din vreme 
te pregătirile, cînd munca este 
organizată.

— Avem în față o campanie 
mare importanță — ne-a spus
ing. Ion Cioroianu, vicepreședinte al 
consiliului agricol raional. Pentru a- 
ceasta, împreună cu conducerile 
S.M.T.-urilor, am repartizat combinele 
în fiecare gospodărie colectivă în ra
port cu suprafața de cereale însămîn- 
fată. Acum, toate cele 327 de com
bine, ca și celelalte mașini (batoze, 
secerătorî-legători, secerători sim
ple) sînt la marginea lanurilor, gata 
să înceapă recoltatul. Vom folosi 
în această campanie toate forjele de 
care dispunem pentru terminarea re
coltatului în cel mult 10 zile.

La gospodăriile colective din satele 
Cuza Vodă, Silistraru, Osmanu și al
tele, care au spații mici de înmaga- 
zinare, au fost amenajate și dezinfec
tate anumite încăperi din remize și 
pătule pentru depozitarea temporară 
a griului. Au fost numiți și instruiți 
delegații de batoze, de combine și 
convoaie, iar la multe gospodării co
lective (Traian, Movila Miresii, Măxi- 
neni) au fost amenajate și ariile de

treier. Colectiviștii din Silistraru, de 
pildă, care au de recoltat peste 900 
ha cu grîu, orz și secară, au primit 
zilele trecute de la S.M.T. Traian- 5 
combine și 2 batoze. Mașinile au fost 
repartizate pe brigăzi, s-a stabilit con
cret unde va începe mai întîi recol
tatul, cine deservește combinele. 
Brigăzile conduse de tov. Radu Ba- 
laban și Dumitru Vrabie au și început 
recoltatul orzului.

După recoltatul păioaselor, 14 000 
ha teren din raion vor fi arate și în
sămânțate cu porumb în cultură dublă. 
Pentru a-și asigura sămința necesară 
gospodăriile se întrajutorează. Colec
tiviștii din comunele Romanu și Scor- 
faru Vechi, de pildă, au luat împru
mut sămînfă de porumb de la colec
tiviștii din Cofu-Lung, iar cei din Ge
menele și Țibănești au împrumutat de 
la gospodăria colectivă „6 Martie" 
din satul Cuza Vodă.

O muncă intensă se desfășoară la 
bazele de recepționare a cerealelor. 
Pînă acum au fost curățate, dezinfec
tate și revizuite spatii pentru o canti
tate de peste 23 000 tone.

Zilele călduroase din ultima vreme 
au găsit colectiviștii din raionul Brăila 
pregătifi pentru începerea recoltatu
lui. La gospodăria colectivă din co
muna Golașei, în momentul cînd ing. 
Mihai Apostol a apreciat că se poate 
recolta orzul de toamnă, colectiviștii 
au ieșit la secerat și în trei zile au 
pus în clăi recolta de pe întreaga su
prafață de 80 ha. Odată cu colecti
viștii din Golașei au început recolta
rea și membrii gospodăriilor colec
tive din comunele Cazasu, Sfăncufa, 
Țibănești etc. Colectiviștii din raion 
sînt gafa ca la momentul potrivit să 
înceapă recoltatul griului,

GH. BALTA 
coresp. „Scînteii“

însămi nțează cultun duble

Ora de dirigenție
In continuarea discuțiilor în legătură cu rolul orelor de dirlgen- 

ție („Scînteia" din 31 mai și 7 iunie 1962), publicăm azi trei articole 
în care se expun unele păreri cu privire la activitatea educativă din 
școlile de cultură generală.

Un îndrumar care ajuta prea puțin
Rolul și conținutul orei de dirigen

ție în complexul muncii educative 
din școală constituie de mai multă 
vreme obiectul căutărilor cadrelor 
noastre didactice, dornice să-și îm
plinească cu succes datoria și pe 
tărîmul educării tineretului. Lu
crarea „Munca profesorului diri
ginte” — proiect experimental — 
elaborată de un colectiv de profe
sori, lucrători din Ministerul învăță- 
mîntului și cercetători ai Institutului 
de știinfe pedagogice, încearcă să 
dea răspuns acestor căutări. în carte 
se fac cîteva precizări utile cu pri
vire la rolul dirigintelui, care trebuie 
să fie animatorul întregii activități 
educative din clasă, profesorul cel 
mai apropiat de elevi. Idei și suges
tii folositoare găsesc cititorii și în ce 
privește felul cum diriginții pot aju
ta organizațiile U.T.M. și de pio
nieri să desfășoare o activitate in
tensă, variată și atractivă. Merită, 
de asemenea, relevată și contribu
ția lucrării la sintetizarea formelor 
și metodelor de colaborare cu pă
rinții elevilor.

Din păcate însă, așa cum se sub
linia și în articolul „Ora de diri- 
genție”, cartea se caracterizează 
printr-o notă teoretizantă, abstractă, 
confuză în precizarea sarcinilor ac
tuale ale diriginfilor și ale orelor de 
dirigenție.

Cu toate că era de așteptat ca 
printr-o asemenea lucrare să se 
aducă o contribuție prețioasă la 
elucidarea importantei probleme a 
caracterului orei de dirigenție, au
torii cărții, după părerea noastră, 
au alcătuit un proiect de îndrumar 
care ajută prea puțin. Să ne oprim 
asupra unui singur fapt. Ora de di- 
rigentie — se afirmă în carte — nu 
trebuie să fie identică cu o lecție o-

bișnuită. De acord cu aceasta. Nu
mai că autorii sfîrșesc prin a da ca 
model de oră de dirigenție o ade
vărată lecție de istorie. (Este vorba 
de ora al cărei plan est'e înserat 
la pagina 85 și care îl obligă pe 
profesor să facă împreună cu copiii 
— nu se specifică din ce clasă — 
o incursiune pretențioasă în istorie, 
pentru care se cere ca elevii să 
consulte lucrări de strictă speciali
tate).

Ca și alți participant! la discu
ție, nu putem fi de acord cu o sea
mă de păreri ale autorilor lucrării 
în legătură cu desfășurarea orelor 
de dirigenție Dacă ar fi să a- 
plicăm recomandările lor, am 
tiansforma orele de dirigenție în
tr-un fel de ore în care se discută 
despre toate, dar nu și despre pro
blemele concrete pe care le ridică 
munca de educație dintr-o anu
mită clasă. Mai mult, „Folosirea 
energiei atomice în industrie', 
„Despre raționalizări și inovații", 
„Figuri de învățători progresiști' 
și alte teme indicate în carte se stu
diază în cadrul programei școlare. 
De ce e nevoie să irosim orele de 
dirigenție inițiind discuții în jurul 
unor probleme pe care elevii le-au 
studiat sau le vor studia ?

După părerea noastră, orele de di
rigenție sînt eficace, dacă în con
vorbirea pe probleme de etică pur
tată cu copiii vom pomi de la fapte 
petrecute în clasă, trăite și simțite 
de școlari. Temele cu caracter ge
neral, ca acelea amintite mai sus, 
împing spre discuții seci, în care 
profesorul este cel mai adesea ne 
voit să intervină cu întrebări și să 
„tragă cu cleștele“ răspunsurile.

Creează pur șl simplu nedumerire 
felul cum este tratată problema sco
pului orei de dirigenție. Acest scop 
— se spune în carte — nu trebuie 
să fie nici prea general, nici prea 
îngust. Cititorul se află în derută 
însă, neînțelegînd de ce de pildă, 
se consideră că „scopul de a în
chega colectivul de elevi" este prea 
general, în timp ce „înțelegerea 
justă a prieteniei" (ci. IX-a) este 
prea îngust.

Ni se pare că ținuta cărții este 
sub nivelul cerințelor actuale și 
din cauza nesistematizării mate
rialului, a folosirii unui stil prea

Activii
Constatările făcute în „Scînteia" 

arată că nu este suficient de bine 
stabilit locul orei de dirigenție în 
ansamblul activității' educative.

Fără îndoială, dacă este bine fo
losită, ora de dirigenție poate con
stitui un instrument eficace de edu
cație.

Dar cum se poate realiza această 
cerință ? Cred că numai pornind de 
la faptele concrete ale clasei — si
tuația la învățătură și disciplina — 
dirigintele e în măsură să organi
zeze discuții interesante la care să 
participe cît mai mulți elevi ai cla
sei.

Tovarășa Ioana Cosma arăta în 
articolul „O carte confuză" că pla
nificarea tematicii orelor de dirigen
ție pe o perioadă îndelungată din 
anul școlar denotă formalism. Mie 
mi se pare că are dreptate. 
Dacă considerăm că orele de di
rigenție trebuie să aibă ca punct 
de plecare fapte ale elevilor — 
bune sau rele — este evident că 
acestea nu se pot „planifica’' de la 
începutul trimestrului. Dar în mo
mentul de față secțiile de învăță- 
mînt cer o asemenea planificare. Și 
din această cauză dirigintele este 
îngrădit în munca sa, neputînd ac
ționa la timp și eficient. Se întîl- 
ne6c uneori astfel de cazuri : la ora 
de dirigenție se discută referatul 
despre „Cuceririle științei”, în timp 
ce jn clasă atitudinea față de unele 
obiecte de tnvățămînt nu este

: TULCEA (red. ziaru-
: lui „Drumul socialis

mului“). — Consiliile 
gospodăriilor de stat 
și consiliile de condu
cere ale gospodăriilor 
colective din raionul 
Tulcea, regiunea Do- 
brogea, se preocupă 
îndeaproape de asi
gurarea unei puter
nice baze furajere. în

ei folosescacest scop 
terenurile de pe care 
a fost recoltată se
cara masă verde, bor- 
ceagul, și care au u- 
miditate suficientă.

Mecanizatorii gos
podăriei de stat Sari- 
nasuf au însămînțat 
în cultură dublă 131 
ha porumb masă ver
de, după secară masă 
verde pășunată și 50

ha cu sorg, după cul
tura de borceag ; gos
podăria colectivă din 
comuna Mihail Kogăl- 
niceanu a însămînțat 
90 ha, gospodăria co
lectivă din comuna 
Filimon Sîrbu 57 ha, 
iar gospodăria colec
tivă din comuna Beș- 
tepe, 60 ha cu plante 
furajere.

Recent a apărut în librării antologia 
„Bucureștii în literatură1'. Scopul ma
jor al volumului — se spune în nota 
asupra ediției — este ca, din bucăți 
cît mai diverse ca tematică și factură, 
să închege, ca într-un roman, evoluția 
acestui erou : „Bucureștii". Există în- 
tr-adevăr un fir epic ușor de urmărit, 
care face ca lectura prezentei antologii 
să fie interesantă și atractivă.

București a fost adeseori zugră
vit în literatura noastră. Antologia 
se deschide cu cîteva pagini de folclor 
(„Ștefan Vodă", „Oprișanul“, „Mogoș 
Vornicul”). Evenimentele mai importante 
din viața Capitalei sînt reconstituite 
cronologic, bineînțeles în măsura în 
care ele au fost reflectate în literatură : 
întîlnim pagini din 
cronicaiii munteni, 
din Odobescu, le- 
năchifă Văcărescu, 
Ion Ghica, Ion Elia- 
de Radulescu, Nico
lae Filimon. încetul cu încetul, sub ochii 
noștri, se încheagă bogata istorie a ora
șului. Cititorul află despre incendiile și 
inundațiile care au schimbat de atîtea 
ori fața Capitalei, zîmbește de spaima 
cu care cronicarul Radu Popescu re
latează desfășurarea unui război 
secolul al XVII-lea („Bucureșfenij 
copiii să suia pe garduri, de sa uita 
cum se bate războiul"), se înflăcărează 
de răscoala condusă de Tudor (Mih- 
nea Gheorghiu : „Tudor din Vladimiri") 
sau de revoluția de la 1848 (Ion Ca
lina : „Marșul revoluționar”, D. Bolin- 
tineanu : „București, septembrie 1848") 
se umple de mînia cu care scriitorii zu
grăvesc abuzurile monarhilor hrăpăreți. 
Unele bucăți relatează despre eveni
mentele culfurale ale orașului. Oglin
dind etapele formării și dezvoltării 
Bucureștiului, cartea satirizează, biciu- 
eșfe moravurile claselor exploatatoare, 
ale parveniților care aflau în Capitală 
terenul cel mai favorabil pentru ascen
siunea lor politică și socială (N. Fili
mon : „Fă-fe om de lume nouă, să 
furi cloșca de pe ouă I", C. Bălăcescu : 
„Fă-mă, fată, să-ți seamăn", Caragiale : 
„Momente”).

Un loc deosebit îl ocupă paginile 
din literatura actuală, în care se re
flectă noua istorie, plină de strălucire, 
a Bucureștiului. Fie că e văzută ca în
tr-un poem cinematografic, fiecare sec
vență reprezentînd un aspect, un cartier, 
o ramură industrială sau o anumită acti
vitate (Tudor Arghezi : „Grivița Roșie",

„Casa Scînteii'', Al. Miro- 
„Sport la București") ori pano- 

(Eugen Barbu : „Bucureștiul, 
I Capitalei ne a-* 

pare în foafă splendoarea ei de oraș 
trezit la viață. Acad. G. Călinescu 
închină un adevărat imn prezentului 
ei atît de generos : „Peste tot se clă
dește. Alături de ciocan și de seceră, 
mistria aclamă pacea. Acest asalt al 
construcției face un titlu de gloria 
Partidului Muncitoresc Romîn. Mărfi - 
sesc că sînt plin de entuziasm".

Pasionantă ca un volum antrenant 
de istorie, antologia este într-un anumit 
fel și o veritabilă contribuție la Istoria 
literaturii romîne. Pentru că, așa cum 
am amintit, peste 100 de scriitori — de 

_______---------- la cronicari și pînă 
■ —---- la rapsozii de as-

In vitrinele librăriilor contribuția la crea- 
—:----  rea epopeii Cetății

lui Bucur, compusă 
prin veacuri din cîntece cînd duioase, 
cînd nostalgice, cînd clocotitoare de 
mînie, iar astăzi entuziaste și patetice.

Se poate urmări, parcurgînd aceste 
pagini, evoluția literaturii noastre, a- 
pariția și dezvoltarea unor specii lite
rare cum sînt pamfletul (de la șarjele 
antidinastice în versuri ale lui Mace* 
donski, Traian Demetrescu, pînă la sa
tira nimicitoare din publicistica politică 
clin trecut a lui N. D. Cocea și Tudor 
Arghezi) sau reportajul (de la „Memo
rabilul focului mare" de Anton Pann, 
primul reportaj în versuri, pînă la pa
ginile lui Geo Bogza).

Radu Aibala a realizat dintr-un mate
rial bogat și divers o carte unitară, 
în ceea ce privește selectarea 
materialului, se pot aduce unele obiec
ții. Era necesar să se dea o extindere 
mai mare literaturii Bucureștiului mun
citoresc, a lupfei comuniștilor de pînă 
la eliberare. S-au inclus în volum unele 
bucăți (versuri și proză) mai puțin sau 
foarte vag legate de București. Genul 
dramatic este destul de slab reprezen
tat în această antologie. Pe lîngă ob
servații judicioase, întemeiate, studiul 
introductiv semnat de Radu Aibala alu
necă uneori în prețiozitate, folosind un 
stil pe alocuri greoi.

Credem că antologia „Bucureștii în li
teratură" va fi primită cu interes da 
cititori, care au ocazia să cunoască de 
aci mai îndeaproape trecutul și pre
zentul Capitalei noastre reflectat în li
teratură.

M. Beniuc : 
dan : 
ramie 
noaptea"), imaginea

din
cu
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MARIN SORESCU
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TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AU 
R.P. ROMÎNE : FAUST — (orele 19,30).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA 
(Parcul Herăstrău) : LYSISTRATA — (o- 
rele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. ÇARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN IN
FERN — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Sala Ma- 
gheru) : FRAȚII KARAMAZOV — (orele 
19,30). (Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI
— (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" : MAMOURET — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru copil) : SALUT VOIOS
— (orele 18).

declarativ și a unei terminolo
gii adeseori improprii.

Ne oprim aici cu exemplele, ex- 
primîndu-ne regretul față de modul 
în care „Revista de pedagogie" — 
datoare să spună un cuvînt califi
cat într-o problemă atît de impor
tantă ca aceasta — a înțeles să 
ajute la îmbunătățirea cărții. Re
cenzia făcută în nr. 2/1962 al re
vistei o considerăm superficială și 
lipsită de spirit analitic, critic.

E de dorit ca lucrarea să fie îm
bunătățită, iar în acest scop ar 
trebui solicitată părerea mai mul
tor cadre 
Dacă s-ar 
acum, nu 
un proiect 
o ținută corespunzătoare.

Prof. STELA PREDESCU

didactice cu experiență, 
fi procedat astfel și pînă 
am fi* avut la îndemînă 
experimental care n-are

a t e vie
corespunzătoare. Aceasta nu în
seamnă că noi, diriginții, putem să 
lucrăm după inspirație de moment, 
în clasă se petrec multe fapte și, 
ca atare, nu pot fi puse deodată în 
discuția clasei. După părerea mea, 
dirigintele trebuie să aleagă întîm- 
plările care pot constitui subiectul 
unor discuții din cele mai conclu
dente, folositoare pentru întreaga 
clasă și să le eșaloneze de comun 
acord cu conducerea școlii. în ace
lași timp, cred că este necesar ca 
profesorul diriginte să aibă latitu
dinea să facă schimbări determi
nate de unele fapte ale școlarilor 
Pe care consideră că trebuie să le 
pună în discuția clasei.

Fiind apropiați de elevii noștri, 
cunoscînd temeinic clasa în proce
sul învățămîntului, în creșterea ei, 
vom putea să ne realizăm impor
tanta sarcină ce ne-a fost încredin
țată, aceea de profesor diriginte.

Prof. GH. CĂLUGĂRIȚA 
Școala medie 

„Tudor Vladlmirescu” 
din București

Cu sau fără
referate ?

In rîndurile de față vreau să-mi 
exprim punctul de vedere despre 
o problemă care mi se pare deose-

bit de importantă: dacă este bine 
ca discuțiile din orele de dirigen
ție să pornească de la referate și 
considerații cu caracter general 
sau de la fapte concrete din viața 
elevilor.

Experiența mea arată că interesul 
pentru discuții este sporit dacă se 
pornește de la faptele, evenimentele 
petrecute în viața colectivului cla
sei și nu de la referate.

De ce nu sînt o adeptă a refera
telor ca punct de plecare al orelor 
de dirigenție ? în cursul mai 
multor ani mi-am putut da sea
ma că elevii participă mult mai ac
tiv la discuții dacă ora de dirigen
ție are ca punct de plecare fapte 
petrecute în clasă sau în afara ei. 
Astfel, discuția este mai directă, 
mai vie, mai operativă. Elevii ana
lizează cauzele succeselor și insuc
ceselor, caută să găsească forme 
și căi de îmbunătățire a situației.

Numai că dezbaterea despre ati
tudinea față de învățătură, de 
exemplu, nu trebuie nicidecum să 
se transforme în simplă „muștru- 
luială”. Cred că este bine ca în 
concluziile noastre referitoare la 
cazurile concrete pe care le punem 
în discuție să facem și unele gene
ralizări, să folosim ca argument și 
texte, de exemplu despre perseve
rența cu care studiau mari perso
nalități științifice, culturale.

Asigurarea continuității muncii 
dirigintelui dă rezultate pozitive 
și în închegarea colectivului cla
sei. Un diriginte are responsabilita
tea clasei în a VIII-a și a IX-a ; 
apoi în clasa a X-a elevii din fosta 
clasă a IX-a se despart pentru a 
trece la studiul real sau umanistic. 
Deci activitatea dirigintelui de în
chegare a colectivului trebuie luată 
aproape de la început. Foloasele nu 
ar fi oare mai mari dacă diriginții, 
împreună cu organizațiile U.T.M., ar 
iniția mai multe acțiuni educative 
comune pe anj de studiu ? în acest 
fel, elevii s-ar cunoaște mai bine, 
s-ar împrieteni, iar activitatea edu
cativă s-ar realiza cu rezultate și 
mai bune.

La G.A.C. „Steagul Roșu" din 
satul Prunaru, raionul Drăgănești- 
Vlașca, îndată după recoltatul 
orzului, colectiviștii au însămîn
țat, în terenurile cu suficientă 
umiditate, culturi furajere în mi
riște. In fotografie ; tractoristul 
Radu Argeșanu de la S.M.T. Dră- 
gănești-Vlașca la arat.

RADIO, marți 26 Iunie • Concert ghi
citoare — orele 10,08 — I • Sonata pen
tru violoncel și pian de George Ștephă- 
nescu — orele 11.20 — I • Arii din ope
rete — orele 12,40 — I • Suita de balet 
„Amorul vrăjitor“ de De Falia — orele 
12,40 — II o Cîntă orchestra de mando
line a Ministerului Transporturilor șl 
Telecomunicațiilor — orele 14,03 — II ® 
Călătorie muzicală — orele 14,30 — I • 
Muzică de Cherubini și Mozart ■— orele 
15,05 — I • Vorbește Moscova — orele 
16,15 — I • Tribuna radio — orele 16,50
— II • Prelucrări de folclor de compot 
zitori din țări socialiste — orele 17,00 — 
II • Arii din opere interpretate de Ve
ronika Borisenko șl Alexei Ivanov — 
orele 17,15 — I • Cîntece și jocuri popu
lare — orele 18,00 — I a Limba noastră
— orele 18,30 — I a Revista economică 
radio — orele 19,00 — I o Din spectaco
lele Operei de stat din Timișoara — orele 
19,30 — II a Muzică ușoară sovietică — 
orele 20,15 — I a Din poezia clasică uni
versală — orele 21,45 — II a Din muzica 
de operetă — orele 22,30 — I a Muzică 
simfonică de Schumann, Lalo și Rimski 
Korsakov — orele 23,00 — I.

Prof. ELENA LUNGE 
Școala medie nr. 1 din Constanța

CINEMATOGRAFE. PIRAȚII AERU
LUI — cinemascop : Patria (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21 — grădină 20,30), 1 Mai (10; 12; 16; 
18,15; 20,30), Drumul Serii (15; 17; 19; 21). 
UN OM TRECE PRIN ZID : Republica 
(10; 12; 15,30; 17.30; 19,30; 21,30), V. Alec- 
sandrl (15; 17; 19; 21), București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), 23 August (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19 — grădină 20,30), Stadionul Di
namo (20,30), Grădina Progresul (20,30), 
Grădina I. C. Frimu (20,30), V. Roaită (10; 
12; 15; 19; 20.45 — grădină 20,30), Volga 
(10,30; 15; 17; 19; 21). URME TĂCUTE : 
Magheru (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Maxim Gorki (9,30; 11,40; 13,50; 16; 18,15;
20.30) . SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTA rulează la cinematografele 
I. C. Frimu (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15), 
Gh. Doja (10; 12; 15,30; 17,30; 19,30; 21,30), 
G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21), Stadio
nul Republicii (20,30), Stadionul Glulești 
(20,30). Arenele Libertății (20,30). 
DACA ȚII LA MINE — cinemascop : 
Lumina (rulează în continuare de la 
orele 10 pînă la orele 15,15, după- 
amiază 17; 19; 20,45). COMEDIANȚII : 
Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19,45; 21), 
Miorița (10; 12; 16,30; 18,45; 21). CĂLĂTO
RIILE LUI GULLIVER : Victoria (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII — 13 Septem
brie (10; 11). CASA SURPRIZELOR ; 13 
Septembrie (12,15; 16,30; 18,30; 20,30).
PROGRAM DE FILME DOCUMENTARE 
rulează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. TOM DEGEȚELUL : Tineretului (11; 
15; 17; 19; 21) BATRINUL ȘI MAREA : 
înfrățirea între popoare (10,30; 15,30; 18;
20.30) , Alex. Sahia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 
21 - grădină 20,30). CARMEN DE LA 
RONDA : Cultural (11; 13; 15; 17; 19; 21). 
FOCURI IN MUNȚI : Alex. Popov (ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
Ia orele 21). Flacăra (16; 18,15; 20,30), Mo
șilor (16; 18; 20), Libertății (10; 12; 14; 
16,30; 18,30 - grădină 20,30). RAZE PE 
GHEAȚA : 8 Martie (15; 17; 19 - grădină 
20,30), 16 Februarie (16; 18; 20). ARTICO
LUL 420 — ambele serii : Grivița (11; 15; 
18; 21). OMUL AMFIBIE rulează la ci
nematograful C-tln David (14,30; 16,30; 19; 
21,15). POMPIERUL ATOMIC ; Unirea 
(11; 15; 17; 19 - grădină 20,30), Donca 
Simo (15; 17; 19; 21 — grădină 20,30). UN 
MECI NEOBIȘNUIT : T. Vladlmirescu 
(16; 18; 20). AGRAFA ALBA : Munca (16;

18,15; 20,30). VÎRSTA DRAGOSTEI : Popu
lar (16; 18,15; 20.30). ÎNVIEREA — ambele 
serii ; Floreasca (16,30; 20,15), Arta (16,30
— grădină 20,15). AUSTERLITZ — cine
mascop (ambele serii) : M. Eminescu 
(14,30; 17,30; 20,30). SABIE ȘI ZAR : Ilie 
Pintilie (15; 17; 19 - grădină 20,30). EX
PRESUL DE SEARA : 8 Mai (15; 17; 19; 
21). DUELUL N-A AVUT LOC : Lucea
fărul (15; 17; 19 - grădină 20,30). MEXI
CUL CÎNTA ; G. Bacovia (15; 17; 19; 21). 
CAIDUL rulează la cinematograful 
Olga Banele (15; 17; 19 — gră
dină 20,30). COCOȘATUL — cinema
scop : 30 Decembrie (10; 14,30; 16,45; 19; 
21,15). ULTIMA NOAPTE PE TITANIC : 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). ȘOFERII IA
DULUI rulează la cinematograful B. De- 
lavrancea (11; 14; 16; 18; 20). CARTEA 
JUNGLEI : Grădina 13 Septembrie (20,30). 
HANUL DIN SPESSART : Grădina Mo
șilor (20,30). APARTAMENTUL — cine
mascop ; Grădina T. Vladlmirescu (20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,45 — Trans
misie de la stadionul Republicii a me
ciului de handbal în 7 masculin dintre 
echipele R.P. Romîne și Danemarcei. 
19,15 — Jurnalul televiziunii. 19,25 — Re
priza a doua a meciului de handbal. 19,55
— Emisiune de știință șl tehnică. 20,15
— Actualitatea cinematografică. 21,15 — 
Artiști amatori în studio. In încheiere : 
Ultimele știri.

va fi n 
i vremeaf«X5TSI

Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 
și 29 iunie : Vremea se menține în gene
ral călduroasă. Cerul variabil. Vor că-- 
dea ploi Izolate sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice, în cea mai 
mare parte a țării, mal frecvente vor fi 
în jumătatea de nord și în regiunea; 
muntoasă. Vînt potrivit din vest și nord- • 
vest. Temperatura în scădere ușoară 
către sfîrșitul Intervalului. Minimele vor 
fl cuprinse între 12 și 22 de grade, iar 
maximele între 24 șl 34 de grade.
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COMUNICAT
cu privire la vizita de prietenie a delegației 

de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice 
în Republica Populară Română

(Urmare din pag. I-a)

Cele două delegații au subliniat că datorită creșterii continue a 
forțelor păcii și socialismului, a puternicului front al clasei munci
toare internaționale, a mișcării de eliberare națională, datorită inten
sificării combativității milioanelor de oameni ai muncii și tuturor 
oamenilor de bună credință în lupta pentru menținerea și întărirea 
păcii, se dezvoltă și se întărește zi de zi puternica barieră în calea 
declanșării de războaie de către imperialiști.

Lupta consecventă a Uniunii Sovietice, a Republicii Populare 
Romîne și a celorlalte țări socialiste pentru menținerea și consoli
darea păcii zădărnicește uneltirile războinice ale cercurilor imperia
liste, ridică tot mai mult autoritatea și prestigiul internațional al 
întregului sistem socialist.

Delegația romînă a relevat rolul deosebit al Uniunii Sovietice, 
care prin inițiativele sale, prin energia și tenacitatea de care dă do
vadă în lupta pentru salvgardarea păcii, și-a cucerit considerația și 
respectul tuturor popoarelor. Propunerile constructive ale guvernului 
sovietic în problema dezarmării generale și totale, pentru lichidarea 
rămășițelor celui deal doilea război mondial și a rușinosului sistem 
colonial, pentru dezvoltarea colaborării dintre țări cu sisteme social-po- 
litice diferite, ca și în alte probleme internaționale care frămîntă 
omenirea, se bucură de o largă adeziune și de sprijin din partea mase
lor populare de pretutindeni, a numeroase guverne și cercuri poli
tice, ceea ce contribuie la întărirea forțelor păcii și progresului.

Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică consideră că 
singura politică justă și rațională în relațiile dintre state cu sisteme 
sociale diferite este politica de coexistență pașnică și declară că vor 
continua să militeze neabătut pentru soluționarea tuturor probleme
lor internaționale litigioase pe calea tratativelor, pe baza egalității 
în drepturi, a respectului independenței și suveranității.

Cele două părți reafirmă că înfăptuirea dezarmării generale și 
totale este calea concretă și eficientă care duce la înlăturarea peri
colului de război. Această problemă-cheie nu-și găsește rezolvarea da
torită poziției negative a puterilor occidentale ale căror cercuri con
ducătoare interesate în intensificarea cursei înarmărilor și a „războiu
lui rece” se pronunță împotriva oricăror propuneri constructive de 
dezarmare. Tratativele de la Geneva ale Comitetului celor 18 state 
au arătat că puterile occidentale continuă să se împotrivească adop
tării și înfăptuirii unor măsuri reale de dezarmare, încercînd să în
locuiască dezarmarea cu controlul asupra înarmărilor, menit să le 
înlesnească organizarea unui vast sistem de spionaj militar pe teri
toriile statelor iubitoare de pace.

Cele două părți declară că vor milita cu consecvență și de acum 
înainte pentru ca prin eforturile unite ale tuturor forțelor iubitoare 
de pace să se realizeze un acord cu privire la dezarmarea generală 
și totală. Republica Populară Romînă sprijină cu hotărîre proiectul 
de tratat prezentat de Uniunea Sovietică ce prevede măsuri con
crete, realiste și eficace de dezarmare cu aplicarea unui riguros con
trol internațional.

Cele două delegații constată că puterile occidentale, în timp ce 
fac la Geneva declarații ipocrite cu privire la dezarmare, desfășoară 
în fapt acțiuni îndreptate spre intensificarea cursei înarmărilor. Ex
periențele nucleare efectuate de S.U.A. în zona centrală a Oceanului 
Pacific și care constituie o sfidare a voinței de pace a popoarelor 
nu pot avea alt scop decît intensificarea cursei nefaste a înarmări
lor și accentuarea încordării internaționale.

Guvernul Republicii Populare Romîne sprijină întru totul decla
rația guvernului^ sovietic cu privire la exploziile nucleare americane 
la mare _ altitudine, în care se subliniază pe bună dreptate 
că ’măsurile S.U.A. pe linia extinderii pregătirilor militare asupra 
spațiului cosmic vor sili Uniunea Sovietică să ia măsuri corespunză
toare pentru asigurarea securității sale, a securității țărilor socialiste 
și a tuturor țărilor iubitoare de pace.

Exprimînd . voința de pace a popoarelor lor, Republica Populară 
Romînă și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste își reafirmă 
hotărîrea ca, împreună cu toate forțele iubitoare de pace, să lupte 
pentru interzicerea experiențelor nucleare. în legătură cu aceasta, cele 
două părți subliniază din nou importanța deosebită a propunerilor 
prezentate de țările neutre Comitetului celor 18 state, în vederea în
cetării experiențelor cu arma nucleară și condamnă faptul că puterile 
occidentale se opun realizării unui acord pe baza acestor propuneri.

Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică, apreciind că 
elaborarea proiectului de tratat cu privire la dezarmarea generală 
și totală este problema principală, consideră totuși că, paralel cu 
elaborarea proiectului unui asemenea tratat, ar fi utilă adoptarea 
imediată. a unor măsuri îndreptate spre slăbirea încordării interna
ționale și crearea unei atmosfere de încredere reciprocă între state. 
Ele se pronunță pentru adoptarea în special a unor măsuri impor
tante cum ar fi crearea unor zone denuclearizate în diferite regiuni 
ale lumii, preîntîmpinarea răspîndirii în continuare a armelor nu
cleare, renunțarea la folosirea lor, încheierea unui pact de neagresiu
ne între N.A.T.O. și. organizația Tratatului de la Varșovia, retragerea 
trupelor care staționează pe teritorii străine etc. Din păcate însă 
puterile occidentale nu dovedesc dorința de a ajunge la o înțelegere 
nici în aceste probleme actuale.

Delegațiile de partid și guvernamentale ale Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice consideră că menținerea păcii și securi
tății în Europa și în lumea întreagă cere în mod imperios lichidarea 
cît mai grabnică a rămășițelor celui de-al doilea război mondial și 
reglementarea problemei germane. Reprezentanții Republicii Popu
lare Romîne și Uniunii Sovietice, după cum s-a arătat în declarația 
ședinței Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia (iunie 1962), reafirmă că reglementarea paș
nică a problemei germane prin încheierea tratatului de pace, lichida
rea pe baza lui a regimului de ocupație în Berlinul occidental și 
crearea orașului liber Berlinul occidental, corespunde intereselor 
securității în Europa ca și intereselor păcii generale.

Reglementarea pașnică a problemei germane ar duce la lichidarea 
rămășițelor celui de-al doilea război mondial, la îmbunătățirea rela
țiilor între state și ar constitui un serios obstacol în calea uneltiri
lor agresive ale militariștilor și revanșarzilor vest-germani.

Eschivîndu-se de la încheierea tratatului de pace german și în
cercînd să mențină în Berlinul occidental un focar de încordare și 
o sursă de amenințare a păcii, puterile occidentale încurajează 
cercurile cele mai agresive din Germania occidentală, care caută din 
răsputeri să pună mîna pe arma racheto-nucleară și tind să dezlăn
țuie un nou război mondial. Provocările din ultimul timp ale revan
șarzilor și militariștilor în Berlinul occidental demonstrează odată 
în plus cît de urgentă este sarcina normalizării situației în Berlinul 
occidental și a lichidării regimului de ocupație.

Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică subliniază că — 
dacă puterile occidentale vor dovedi și în viitor că nu doresc să se 
realizeze o reglementare coordonată a problemei germane — vor fi 
nevoite să încheie un tratat de pace cu Republica Democrată Ger
mană împreună cu alte state care au luptat împotriva Germaniei 
hitleriste și care vor dori să semneze acest tratat. Prin aceasta vor fi 
lichidate rămășițele celui de-al doilea război mondial, iar Berlinul 
occidental va fi considerat un oraș liber demilitarizat.

Dacă la politica de pace a Uniunii Sovietice, a Republicii Populare 
Romîne și a celorlalte țări participante la Tratatul de la Varșovia 
se va răspunde prin acțiuni îndreptate împotriva intereselor 
securității lor, împotriva drepturilor suverane ale Republicii Demo
crate Germane, împotriva intereselor păcii, ele sînt hotărîte să apere 
așa cum se cuvine securitatea lor și pacea cu toate mijloacele de care 
dispun.

Cele două delegații au subliniat că o importantă contribuție la 
destinderea încordării internaționale ar aduce statornicirea unor relații 
de bună vecinătate și colaborare rodnică pe plan regional între state 
cu sisteme social-politice diferite.

Fiind convins că astfel de măsuri ar contribui la menținerea și 
consolidarea păcii, guvernul Republicii Populare Romîne a propus 
încă din 1957 măsuri concrete și eficiente care să contribuie la sta
bilirea unor relații de colaborare între țările balcanice, pentru asi
gurarea păcii și prosperității popoarelor din această parte a Europei.

La cea de-a XV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. din 1960 
guvernul Republicii Populare Romîne a prezentat propunerile privind 
„acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre state europene aparținînd unor sisteme social-poli- 
tiCe diferite”.

Toate aceste propuneri, ca și acțiunile concrete întreprinse de 
Republica Populară Romînă pe linia stabilirii unor relații de bună 
vecinătate cu statele balcanice, s-au bucurat de sprijinul statelor so
cialiste, au găsit o largă aprobare în opinia publică din țările balcanice 
și își mențin pe deplin actualitatea.

Guvernul Republicii Populare Romîne susține cu căldură propu
nerile de a transforma Peninsula Balcanică și regiunea Adriaticii 
într-o zonă liberă de arme nucleare și rachete, precum și declarația 
guvernului sovietic că este gata ca împreună cu celelalte mari puteri 
să garanteze respectarea angajamentelor corespunzătoare pe care și 
le vor asuma statele balcanice în cadrul înțelegerilor regionale.

Prim-secretar al C.C. al P.M.R. 
Președintele Consiliului de Stat al R.P.R. 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

București, 24 iunie 1962

O nouă și importantă contribuție a Uniunii Sovietice la dezvol
tarea relațiilor de bună vecinătate între țările din această regiune a 
lumii o reprezintă recenta sa propunere cu privire la transformarea 
Mării Negre într-o mare a păcii și prieteniei între popoare.

Contrar intereselor păcii, intereselor propriilor lor popoare, cercu
rile conducătoare ale Greciei și Turciei au împins aceste țări în blocul 
agresiv N.A.T.O., au pus teritoriile lor la dispoziția acestuia pentru 
instalarea de baze străine cu rachete și arme atomice, fapt care peri
clitează pacea și securitatea în Balcani și agravează situația interna
țională.

Cele două delegații declară că R.P.R. și U.R.S.S. vor continua să 
militeze cu perseverență pentru transformarea regiunii Balcanilor și 
Adriaticii într-o zonă â păcii și colaborării pașnice, ceea ce ar con
tribui la dezvoltarea schimburilor economice și culturale între țările 
din această zonă.

Guvernele Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice declară 
solemn că sprijină pe deplin lupta dreaptă a popoarelor coloniale și 
dependente din Asia, Africa și America Latină pentru eliberarea de 
Sub dominația străină și își exprimă hotărîrea nestrămutată de a 
obține lichidarea completă a odiosului sistem colonial în timpul cel 
mai scurt.

Ele își exprimă din nou hotărîrea de a întări și dezvolta relațiile 
de prietenie și colaborare cu noile state independente, pe baza deplinei 
egalități în drepturi și de a susține prin toate mijloacele eforturile lor 
îndreptate spre realizarea unui progres economic și social.

Guvernele Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice spri
jină ca și în trecut calea stabilită de comun acord pentru rezolvarea 
problemei laoțiene, cale care prevede crearea statului cu adevărat 
neutru și independent — Laos. Ele consideră că acordul realizat la 
11 iunie a.c. cu privire la formarea unui guvern de coaliție în frunte 
cu prințul Suvanna Fumma poate să constituie un pas important pe 
calea reglementării pașnice a problemei laoțiene, luîndu-se în consi
derație interesele poporului laoțian.

Forțele iubitoare de pace vor trebui însă să mai depună 
eforturi pentru ca acest acord să fie tradus în viață, deoarece unul 
dintre participanții la acord — grupul Iul Fumi Nosavan — încearcă 
să zădărnicească înțelegerea de curînd realizată.

Părțile condamnă cu hotărîre debarcarea trupelor americane în 
Tailanda, prin care se urmăresc în mod evident scopuri agresive de 
luptă împotriva mișcării de eliberare națională din Asia de sud-est.

Cele două părți și-au exprimat solidaritatea cu popoarele Viet
namului de Sud și Coreei de Sud care luptă pentru libertate și înde 
pendență. Popoarele romîn și sovietic susțin cu căldură năzuințele 
drepte ale poporului indonezian care luptă pentru eliberarea străve
chiului său teritoriu, Irianul de Vest, de sub stăpînirea colonialiștilor 
olandezi.

Republica Populară Romînă și Uniunea Sovietică salută succesele 
luptei de eliberare națională ale poporului algerian și doresc înfăp
tuirea cît mai grabnică a aspirațiilor sale naționale.

Cele două părți își reafirmă hotărîrea neabătută de a sprijini și 
în viitor prin toate mijloacele eroicul popor cuban în lupta sa 
curajoasă pentru consolidarea cuceririlor revoluționare și a indepen
denței patriei sale, de a sprijini năzuința sa spre dezvoltarea multila
terală a țării pe calea vieții noi.

Guvernele romîn și sovietic declară că puterile occidentale și în 
special S.U.A. care împiedică restabilirea drepturilor legitime în 
O.N.U. ale Republicii Populare Chineze aduc un serios prejudiciu Or
ganizației Națiunilor Unite. Acțiunile puterilor occidentale constituie 
cea mai grosolană încălcare a principiilor O.N.U. care cer ca la această 
organizație să poată participa toate statele care doresc și care recu
nosc Carta ei, indiferent de orînduirea lor socială. Cele două părți 
reafirmă că vor lupta cu perseverență și de acum înainte pentru res
tabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U.

Delegațiile Republicii Populare Romîne și Uniunii Sovietice subli
niază însemnătatea deosebită pe care o are pentru cauza păcii și 
progresului popoarelor dezvoltarea nestingherită a colaborării eco
nomice și a schimburilor comerciale internaționale. Ele consideră că 
grupările economice închise ale țărilor capitaliste și în special Piața 
comună servesc intereselor monopolurilor, intensificării exploatării 
capitaliste, menținerii în forme noi a puterii imperialiștilor asupra 
fostelor popoare dependente și asigurării posibilității exploatării și 
jefuirii lor necruțătoare și în viitor. Toate acestea sînt folosite pentru 
întărirea blocului agresiv N.A.T.O. și intensificarea cursei înarmărilor.

Guvernul Republicii Populare Romîne sprijină întru totul noua 
inițiativă a guvernului sovietic cu privire la convocarea unei conferințe 
internaționale pentru problemele comerțului, unde să se dezbată pro
blema creării unei organizații comerciale internaționale care să 
cuprindă toate regiunile și țările din lume fără nici un fel de dis
criminare.

Cele două delegații și-au reafirmat hotărîrea de neclintit ca îm
preună cu celelalte țări socialiste și cu toate forțele iubitoare de pace 
să lupte neobosit pentru menținerea și consolidarea păcii, ceea ce co
respunde intereselor vitale și năzuințelor popoarelor.III.

între reprezentanții Partidului Muncitoresc Romîn și ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice a avut loc un schimb de informații cu 
privire la activitatea celor două partide și s-au examinat problemele 
dezvoltării continue a relațiilor frățești între ele.

Ambele părți subliniază cu profundă satisfacție faptul că între 
Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice 
există o deplină unitate de vederi în toate problemele dezvoltării mon
diale contemporane, ale construcției socialismului și comunismului, 
strategiei și tacticii mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Delegațiile celor două partide constată că legăturile de prietenie 
și colaborare frățească dintre Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, dintre poporul romîn și poporul sovietic 
se dezvoltă și se întăresc continuu.

Reprezentanții ambelor partide consideră necesar să sublinieze 
încă o dată importanța de neprețuit pentru activitatea lor, ca și pentru 
întreaga mișcare comunistă internațională, a Declarației din 1957 și a 
Declarației Consfătuirii de la Moscova a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din 1960, care servesc ca o busolă sigură în 
lupta > pentru mărețele țeluri ce stau în fața comuniștilor, a clasei 
muncitoare, în fața oamenilor progresiști din toate țările.

Legăturile strînse dintre Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, întemeiate pe fidelitatea nestrămutată 
față de învățătura marxist-leninistă, pe comunitatea de interese și țe
luri ale celor două partide, au o mare însemnătate pentru construcția 
victorioasă a socialismului și comunismului în cele două țări.

Reprezentanții P.C.U.S. consideră necesar să sublinieze că Partidul 
Muncitoresc Romîn, credincios măreței învățături marxist-leniniste și 
principiilor internaționalismului socialist, duce o luptă consecventă 
pentru triumful ideilor marxist-leniniste, pentru întărirea unității parti
delor frățești din țările socialiste și a întregii mișcări comuniste și 
muncitorești internaționale. Aplicînd în mod creator teoria marxist- 
leninistă la condițiile țării sale, Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul 
său Central rezolvă cu succes sarcinile desăvîrșirii construcției socia
liste în Republica Populară Romînă, conduc în mod sigur poporul 
pe drumul socialismului.

Partidul Muncitoresc Romîn acordă o înaltă prețuire uriașei activi
tăți desfășurate de Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, de Comi
tetul său Central leninist în slujba cauzei comunismului, păcii și pro
gresului. Prin această activitate marele Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice și-a cîștigat rolul de detașament de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale. El dă dovadă de o profundă prin
cipialitate și intransigență în lupta pentru puritatea teoriei marxist- 
leniniste. Experiența sa bogată și multilaterală constituie un bun de 
preț al tuturor partidelor marxist-leniniste frățești, al întregii mișcări 
comuniste și muncitorești. Programul Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, adoptat de Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., constituie un 
exemplu de aplicare creatoare a învățăturii atotbiruitoare a lui Marx- 
Engels-Lenin în etapa actuală de trecere la comunism și reprezintă 
pentru poporul romîn, ca și pentru celelalte popoare care construiesc 
socialismul, un document de imensă valoare principială și practică — 
imaginea propriului lor viitor.

Cele două partide consideră ca o îndatorire internaționalistă lupta 
fermă pentru întărirea continuă a unității lagărului socialist, a mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, pentru puritatea învățăturii 
marxist-leniniste, împotriva oricăror manifestări de revizionism, dog
matism și sectarism, împotriva oricăror abateri de la principiile interna
ționalismului socialist. Cele două partide și-au exprimat hotărîrea 
să dezvolte și să întărească necontenit colaborarea rodnică dintre ele.

Vizita delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste în Republica Populară Romînă s-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de cordială, a prilejuit o nouă manifestare 
a prieteniei trainice, a colaborării frățești și a alianței de nezdruncinat 
dintre popoarele romîn și sovietic care, împreună cu celelalte popoare 
din marea familie a țărilor socialiste, înaintează cu pași fermi și în 
strînsă unitate, sub steagul atotbiruitor al marxism-leninismului, spre 
victoria cauzei socialismului și comunismului, spre menținerea și întă
rirea păcii în lumea întreagă.

Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

N. S. HRUȘCIOV

Vizitele directorului 
general al F. A. O.

Luni dimineața, dr. B. R. Sen, 
directorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru alimentație 
și agricultură (F.A.O.), împreună cu 
experții care îl însoțesc în vizita sa 
în țara noastră, s-a întîlnit cu mem
brii Comitetului național al R. P. 
Romîne pentru F.AjO.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de vederi în legătură cu ac
tivitatea F.A.O. și contribuția țării 
noastre la îmbunătățirea continuă a 
activității acestei organizații.

Oaspetele, însoțit de Eugen Alexe, 
vicepreședinte al Comitetului na
țional al R. P. Romîne pentru 
F.A.O., a făcut apoi o vizită la In
stitutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu” din Capitală. (Agerpres)

Cocteil la Ambasada 
R. P. Polone din București

Ambasadoru| Republicii Populare 
Polone la București, Janusz Zam- 
browicz, a oferit luni după-amiază,
în saloanele ambasadei, un cocteil 
cu prilejul vizitei în țara noastră, 
a delegației Crucii Roșii a R. R. Po
lone, condusă de președintele aces
teia, dr. Irena Domanska.

Au luat parte tovarășii Voinea 
Marinescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, Aniw Moi- 
sescu, președintele Crucii Roșii a 
R. P. Romîne, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de știință, medici.

(Agerpres)

La Academia R, P. Romîne 

Ședânfă cu prileful vizitei 
scriitorului M. A. Asturias

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a scriitorului guatemalez Miguel 
Angel Asturias, luni după-amiază a 
avut loc, în aula Academiei R. P. 
Romîne, o ședință organizată de 
secția de limbă, literatură și artă.

Ședința a fost prezidată de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, care a salutat 
pe oaspete în numele oamenilor de 
cultură din țara noastră. Acad. Za- 
haria Stancu și Eugen Jebeleanu, 
membru corespondent al Academiei, 
au vorbit despre opera literară a 
lui Miguel Angel Asturias, din care 
s-a tradus pînă acum în limba ro
mînă romanul „Domnul președinte”.

A luat cuvîntul scriitorul Miguel 
Angel Asturias care a mulțumit 
pentru primirea prietenească ce i 
s-a făcut în țara noastră. El a pre
zentat apoi o comunicare despre 
materialul pe care romanul îl aduce 
sociologiei. (Agerpres)

------OșO------

INFORMAȚII
O Luni la amiază, la Casa Ziariștilor 

din Capitală a avut loc o conferință de 
presă cu reprezentante ale organizațiilor 
de femei de peste hotare, care au parti
cipat la recenta Conferință națională a 
femeilor din R. P. Romînă. (Agerpres)

• Colectivul Ansamblului de stat de 
cîntece și jocuri din Tg. Mureș a pre
zentat în premieră un nou spectacol mu
zical coregrafic. Programul a cuprins co
ruri, dansuri populare.

Știri sportive
Congresul Federației internationale de 

lupte, întrunit la Toledo (S.U.A.), sub 
președinția lui Roger Coulon (Franța), a 
adoptat o serie de importante hotărîri 
privind regulamentul întrecerilor. De ase
menea, congresul a aprobat în unanimi
tate regulamentul aplicat la actualele 
campionate mondiale. După cum se știe, 
cea mai importantă modificare se referă 
la durata meciurilor care este de 2 re
prize a 5 minute, cu o pauză de un mi
nut între ele.

Congresul a ales în biroul executiv al 
Federației internationale de lupte pe Ion 
Corneanu (R.P. Romînă) și Hergel (R.F. 
Germană), care înlocuiesc pe Himberg 
(Finlanda) și Khan (Pakistan). Au fost 
realeși Hatto (Japonia), Matura (R.P. Un
gară) și Once (Turcia).

★

Echipa feminină de baschet a R. P. Ro
mîne a susținut un nou meci cu echipa 
Iugoslaviei. Desfășurată în orașul Ciacak, 
întîlnirea s-a încheiat cu scorul de 
55—42 (24—23) în favoarea baschetbalis
telor noastre.

*
Confederația braziliană a sporturilor a 

făcut cunoscut că echipa de fotbal a Bra
ziliei, de două ori campioană mondială, 
va întreprinde anul viitor, între 21 apri
lie și 15 mai, un turneu în Europa. Fot
baliștii brazilieni urmează să evolueze la 
Bruxelles, Paris, Londra, Roma și în alte 
capitale europene.

★

Echipa feminină de handbal în 7 a Ja
poniei a susținut un al doilea meci cu 
selecționata R.F. Germane, de data a- 
ceasta la Hanovra. Handbalistele vest- 
germane au obținut victoria cu scorul de 
12—4 (2—3). Ambele echipe vor participa 
la campionatul mondial din R.P. Romînă. 
Echipa Japoniei va mai susține încă 5 
meciuri în R.F. Germană, înainte de a Se 
îndrepta spre București.

★

Cu prilejul întrecerii de natatie dintre 
echipele feminine ale Angliei și R.F. Ger
mane, înotătoarea Diana Wilkinson a sta
bilit un nou record european în proba 
de 100 m liber, cu timpul de l’02”4/10. 
Vechiul record aparținea sportivei ma
ghiare Csilla Madarasz si era de 
ï’02”9/10.

★

în cadrul unul concurs de atletism des
fășurat la Walnut, atletul negru Ralph 
Boston a obținut la săritura în lungime 
8,07 m. Proba de 100 varzi a revenit lui 
Hayes în 9”3/10, iar cea de săritură în 
înălțime a fost cîștlgată de John Thomas 
cu 2,08 m.

(Agerpres)

LaBucurești s-au_deschis

Lucrările celei de-a XXVII-a Reuniuni 
generale a Comisiei 

Electrotehnice Internaționale
Luni 25 iunie s-au deschis în aula 

Facultății de științe juridice din 
Capitală, lucrările celei de-a XXVII-a 
Reuniuni generale a Comisiei Elec
trotehnice Internaționale (C.E.I.).

Comisia Electrotehnică Internațio
nală este cea mai veche și mai mare 
dintre organizațiile tehnice interna
ționale cu caracter neguvernamen- 
tal. Țările membre ale C.E.I. întru
nesc peste trei sferturi din popu
lația globului.

La Reuniunea de la București 
participă aproape 800 de personali
tăți marcante din industriile electro
tehnică, energetică, electronică și te
lecomunicații din 29 de țări de pe 
întregul glob.

în prezidiu] ședinței festive au 
luat loc conducători ai Comisiei E- 
lectrotehnice Internaționale, Organi
zației Internaționale de Standardi
zare, Comitetului Electrotehnic Ro
mîn.

în prezidiul primei ședințe au 
luat loc, de asemenea, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Constantin Tuzu, ministrul 
metalurgiei și construcțiilor de ma
șini, Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice, Dumitru 
Simulescu, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, acad. Athanase 
Joja, președintele Academiei R. P. 
Romîne, Isac Martin, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor, 
Ștefan Nădășan, președintele Comi
tetului pentru tehnica nouă și re
prezentanți ai unor organizații ob
ștești.

Participanții la reuniune au fost 
salutați de prof. Remus Răduleț, 
președintele Comitetului Electroteh
nic Romîn.

Discursul inaugural a fost rostit 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer.

Cuvintarea tovarășului I. Oh. Maurer
Domnule președinte,-
Doamnelor și domnilor,
în numele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Populare Romîne 
am plăcerea de a vă ura bun venit 
în țara noastră.

Autoritățile romîne sînt fericite 
de a vedea Comisia Electrotehnică 
Internațională — cea mai veche or
ganizație tehnică internațională — 
întrunită în reuniune generală la 
București. Lucrările pregătitoare ale 
Comisiei Electrotehnice Internațio
nale sé întocmesc prin colaborarea 
permanentă a mii de oameni de ști
ință, ingineri și tehnicieni din cer
cetare și producție, dintre care cei 
mai buni se întrunesc în reuniuni, 
spre a definitiva munca de apropiere 
și unificare a practicilor existente 
în țările membre, în ramurile in
dustriale de specialitate electroteh
nică din domenii tot mai largi.

Comisia Electrotehnică Internațio
nală se bucură de o înaltă apreciere 
în țara noastră. Aceasta se datore- 
ște nu numai nivelului științific al 
lucrărilor ei, ci și faptului că în ca
drul Comisiei, indiferent de gradul 
de dezvoltare a industriei țărilor 
participante, lucrările se desfășoară 
într-o atmosferă de comprehensiu
ne mutuală și responsabilitate colec
tivă pentru hotărîrile luate. Cons
tatăm cu satisfacție că, prin aceste 
prevederi și metode de lucru, Co
misia a reușit să supraviețuiască 
două războaie mondiale, asigurînd 
colaborarea unor specialiști din țări 
cu sisteme sociale diferite.

Ținînd seama de obiectivul final al 
activității Comisiei Electrotehnice In
ternaționale — ușurarea schimbului 
de produse prin apropierea și uni
ficarea standardelor naționale — re
lev cu plăcere că efectuați 0 muncă 
tot mai necesară, pe măsură ce 
nevoile industrializării a numeroase 
regiuni ale globului impun continua 
intensificare a schimburilor inter
naționale. Cum relațiile economice 
dintre țări favorizează stabilirea de 
relații amicale în toate domeniile, 
— prin activitatea ei, Comisia Elec
trotehnică Internațională aduce 
mari servicii în realizarea sarcinii 
centrale a epocii noastre : extin
derea și adîncirea relațiilor de 
colaborare între popoare, pentru a 
crea condiții favorabile de coexis
tență pașnică a unor țări cu sisteme 
sociale diferite.

în problemele țării noastre care 
au contingență cu activitatea Comi
siei Electrotehnice Internaționale, 
țin să arăt că din 1957, cînd am de
venit din nou membri ai acestei or
ganizații, am adoptat integral sau 
parțial numeroase recomandări ale 
Comisiei Electrotehnice Internațio
nale în standardele noastre națio
nale.

Apreciind ajutorul pe care acțiu
nea de standardizare îl aduce dez
voltării industriei, s-a înființat în 
țara noastră, încă din 1948. Oficiul 
de Stat pentru Standarde. De ase
menea, conducerea statului sprijină 
activitatea Comitetului Electrotehnic 
Romîn, membru participant al orga
nizației dv.

în cursul reuniunii și după înche
ierea lucrărilor ei, veți avea ocazia 
să cunoașteți cîteva dintre realiză
rile poporului nostru, cum și unele 
aspecte din varietatea geografică a 
țării. Permiteți-mi deci să vă spun 
cîteva cuvinte despre țara noastră 
și despre rezultatele obținute în așe
zarea noii sale orînduiri sociale.

în 1962 realizăm în numai 55 de 
zile producția industrială globală a 
țării din 1938. Pe principalele ei ra
muri : producția de oțel a crescut

★

Prof. G. de Zoeten, președintele 
Comisiei Electrotehnice Internațio
nale, ă rostit cuvîntul de deschidere 
a Reuniunii generale, 1962.

A vorbit apoi A. E. Viatkin. pre
ședintele Organizației Internaționale 
de Standardizare (I.S.O.). care a 
adus Reuniunii salutul acestei orga
nizații.

In continuare, dr. I. Herlitz, fost 
președinte al C.E.I., a ținut cea de-a 
VIII-a conferință memorials ..Char
les le Maistre”. Aceasta este ultima 
dintr-un ciclu de conferințe anuale, 
consacrate memoriei primului secre
tar generai al C.E.I., organizatorul 
acestei comisii.

de la 284 000 de tone în 1938, la
2 540 000 de tone. în industria pe
trolului, extracția de țiței a atins 
11 850 000 de tone. Producția indus
triei chimice din 1938 se realizează 
anul acesta în 20 de zile. Producția 
industriei construcțiilor de mașini 
și prelucrarea metalelor a crescut 
față de aceea din 1950 d'e 8,2 ori, 
iar aceea a industriei electrotehni
ce de 15 ori.

Producția industrială a țării a 
crescut nu numai cantitativ. Azi fa
bricăm produse complexe, de la 
tractoare și pînă la instalații de ra
finării, pentru necesitățile interne și 
pentru export.

Progresele rapide ale industriali
zării țării au impus și o dezvoltare 
considerabilă a acțiunii de pregă
tire a cadrelor. în general, și a 
cadrelor tehnice în special. în țara 
noastră, învățămîntul este gratuit, 
de la învățămîntul elementar pînă 
la cel universitar. în primii ani de 
învățămînt, elevii primesc gratuit 
și toate cărțile școlare. Numărul 
total al elevilor din învățămîntul 
nostru primar și secundar se ridică 
la peste 3 milioane, la o populație 
de 18 500 000 de locuitori. Numărul 
total al studenților în învățămîntul 
superior este de aproape 84 000. 
Anul acesta, dintre cei 11 000 absol
venți ai învățămîntului superior,
3 800 sînt absolvenți ai învăță- 
mîntului tehnic superior, față de 
numai 440 ingineri promovați în 
anul 1938. Țara noastră are as
tăzi circa 68 000 de ingineri, fată 
de numai 9 000 în 1938. Dintre in
gineri, 11 000 sînt specializați în 
diversele ramuri ale electrotehnicii.

în această perioadă considerată, 
cercetările tehnico-științifice din 
tara noastră au luat o dezvoltare 
deosebită. AVem peste 80 de institute 
de cercetări — și numărul lor este 
în continuă creștere. în acestea 
lucrează 16 500 de persoane din 
care cercetători de calificare supe
rioară 4 400. Peste jumătate din a- 
ceste institute efectuează cercetări 
în diferite domenii ale tehnicii, 
pentru a sprijini creșterea indus
triei în toate ramurile ei. Ca urma
re, înflorirea acestor cercetări a 
atins un nivel necunoscut în trecu
tul țării noastre și a sprijinit avîn- 
tu] excepțional al realizărilor noas
tre în construcțiile industriale și 
civile : întreaga țară este astăzi un 
mare șantier.

în vizitele și excursiilè la care 
participați veți vedea atît vestigiile 
trecutului istoric al tării, cît și fru
musețile ei, iar uzinele, fabricile și 
centralele pe care le veți vizita vă 
vor arăta cum înțelegem să dez
voltăm industria tării.

Tehnica modernă în general — 
și electrotehnica în special — 
„scurtînd” distanțele, duce la stabili
rea de legături între toate po
poarele. Prin aceasta, ea facilitea
ză formarea unei comunități mon
diale, fapt care arată importanța 
tehnicii în munca de îmbunătățire 
a înțelegerii între popoare. Guver
nul țării noastre, care duce 0 po
litică de promovare a coexistenței 
pașnice între popoare și care luptă 
pentru statornicirea păcii în întrea
ga lume, apreciază în mod deose
bit aceste contribuții ale tehnicii.

Nu mă îndoiesc că și lucrările 
celei de-a 27-a Reuniuni generale 
a Comisiei Electrotehnice Interna
tionale vor aduce contribuția lor 
la o mai bună înțelegere între po
poare, la promovarea ideii de pace.

în acest spirit vă urez muncă rod
nică. succes deplin în lucrările Re
uniunii și destindere plăcută în 
tara noastră.

*

Participanții la cea de-a XXVII-a 
Reuniune generală vor dezbate timp 
de două săptămini probleme ale a- 
propierii și unificării practicilor, re
gulilor. prescripțiilor și standarde
lor naționale. în cadrul a 20 de co
mitete tehnice și 15 comitete și sub
comitete de experți în domeniul e- 
lectrotehnicii, energeticii, electronicii 
și telecomunicațiilor.

Luni seara, Comitetul electroteh
nic romîn a oferit la restaurantul 
Pescăruș un cocteil în cinstea parti- 
cipanților la cea de-a 27-a Reuniune 
generală a Comisiei Electrotehnice 
Internaționale. (Agerpres)

-.... —O«o ......... -

Consfătuire internaț:onală privind combaterea chimică 
a buruienilor din cultura porumbului și a altor plante agricole

La Institutul Agronomic „Nicolae 
Bălcescu” din Capitală au început, 
luni dimineață, lucrările Consfătuirii 
internaționale privind „Combaterea 
chimică a buruienilor din cultura 
porumbului și a altor plante agri
cole”. Iau parte delegați din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă. R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R. P. Ro
mînă, R. P. Ungară și U.R.S.S.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de prof. Nicolae Giosan, vice
președinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Participanții la consfătuire vor 
prezenta comunicări în legătură cu 
rezultatele obținute în folosirea ier- 
bicidelor la culturile agricole în ță
rile respective.

(Agerpres)
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Pentru pace și dezarmare
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și-a prezentat scrisorile de acreditare
mondial de la Moscova

în pofida piedicilor puse de auto
rități, la Congresul național au 
sosit delegați din diferite colțuri 
ale țării. în zilele pregătirii în ve
derea congresului, ziarele au rela
tat despre arestarea unor partizani 

strîns 
în apă-

motiv că au 
o declarație

popoarelor lumii de 
dezarmarea generală 
un strict control in-

În sprijinul Congresului
HAVANA 25 (Agerpres). — în a- 

cest oraș a avut loc conferința na
țională a „Mișcării cubane pentru 
apărarea păcii și suveranității po
poarelor”.

Participanții la conferință au 
aprobat în unanimitate raportul 
secretariatului mișcării. Raportul 
cuprinde analiza activității partiza
nilor păcii din Cuba care au spriji
nit activ toate acțiunile Consiliu
lui Mondial al Păcii de la începu
tul înființării lui.

în raport se arată că la baza ac
tivității „Mișcării cubane pentru 
apărarea păcii și suveranității po
poarelor” au stat principiile coexis
tenței pașnice. Mișcarea a sprijinit 
activ cererea 
a se înfăptui 
și totală sub 
ternațional.

Luptînd permanent pentru pace, 
se subliniază în raport, partizanii 
păcii din Cuba salută Congresul 
mondial pentru dezarmare gene
rală și pace. „Mișcarea cubană 
pentru apărarea păcii și suverani
tății popoarelor” va lupta și pe 
viitor pentru întărirea păcii și 
coexistentei pașnice, împotriva 
dezlănțuirii unui război atomic ni
micitor.

în ședința de închidere, partici- 
panții la conferință au aprobat 
două rezoluții principale : „Cu pri
vire la dezarmare și pace, la dez
voltarea economică și suveranitatea 
popoarelor din America Latină” și 
„Cu privire la participarea Cubei 
la Congresul mondial pentru dezar
mare generală și pace”.

Conferința a adoptat, de aseme
nea, statutul
pentru apărarea păcii și suverani
tății popoarelor” și a ales noile or
gane conducătoare. Prezidiul l-a 
ales în unanimitate pe Jüan Mari- 
nello președinte, al mișcării.

*

ai păcii, pe 
semnături pe 
rarea păcii.

La congres 
ai parlamentului, fruntași 
publice și politice de cele mai dife
rite orientări, scriitori, activiști 
sindicali, muncitori, țărani, femei, 
tineri.

Participant!! la congres au 
tat textul unui mesaj de 
adresat Congresului mondial 
Moscova, în care urează succes 
congresului și își exprimă convin
gerea că acest for al partizanilor 
păcii va constitui un jalon istoric 
în lupta popoarelor pentru dezar- 
marea generală și totală, pentru 
pace în întreaga lume. Congresul a 
adoptat hotărîrea de a adresa gu
vernului S.U.A. o telegramă prin 
care să ceară încetarea imediată a 
experiențelor nucleare pe care le în
treprinde.

au participat députa ti 
ai vieții

adop- 
salut 

de la

împotriva bazelor 
militare străine

LONDRA 25 (Agerpres). — TASS 
A luat sfîrșit demonstrația de 24 

de ore organizată de „Comitetul ce
lor 100“ și de „Mișcarea pentru de
zarmarea nucleară" din Anglia la 
baza de bombardiere nucleare ame
ricane de la Greenham-Common 
(comitatul Berkshire).

Demonstrația s-a desfășurat cu 
succes și a dovedit hotărîrea fermă 
a participanților de a lupta împo
triva bazelor americane de pe pă- 
mîntul englez. Caracteristic este 
faptul că după ce au fost amen
dați de către poliție, mulți demon
stranți au format din nou pichete.

*
REYKJAVIK 25 (Agerpres). La mi

tingul de încheiere a marșului de 
protest împotriva creării în Golful 
Hvammsfjordur a unei baze pentru 
submarinele atomice americane care 
a avut loc într-una din piețele cen
trale 
parte 
cifră 
cărui

REYKJAVIK 25 (Agerpres). —La 
23 iunie, trimisul extraordinar și mi
nistrul plenipotențiar al R. P. Ro
mîne la Reykjavik, Al. Lăzăreanu, 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Republicii Islan
da, Asgeir Asgeirsson. în cuvîntul 
rostit cu acest prilej, ministrul ro
mîn a transmis din partea președin
telui Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne, Gh. Gheorghiu-Dej, urări pen
tru prosperitatea poporului islandez 
și pentru fericirea personală a pre
ședintelui Islandei. Mulțumind, pre
ședintele Islandei a transmis urările 
sale călduroase pentru sănătatea 
președintelui Consiliului de Stat al

-------------OeO

R. P. Romîne și pentru bunăstarea 
poporului romîn.

După depunerea scrisorilor de a- 
creditare, președintele Islandei s-a 
întreținut în mod cordial cu minis
trul romîn.

La ceremonie a asistat Gudmun- 
dur Gudmundsson, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Islanda.

în aceeași zi, președintele Islandei 
a oferit o masă în cinstea ministru
lui romîn, la care au participat mi
nistrul afacerilor externe, Gudmun- 
dur Gudmundsson, secretarul general 
al M.A.E. islandez, Agnar Jonsson, 
Magnus Armasson, președintele Aso
ciației de prietenie Islanda — Ro- 
mînia, și alte persoane.

Lucrările adunării internaționale
Ci„O lume fără bombe

„Mișcării cubane

ATENA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 24 iunie a 
la Atena primul Congres 
pentru dezarmare și pace, 
de Comitetul grec pentru 
re internațională și pace și de alte 
organizații obștești. în cadrul pre
gătirilor în 
mondial de Ia

avut loc 
national 
convocat 
destinde-

vederea Congresului 
Moscova.

din capitala Islandei, au luat 
aproximativ 7 000 de oameni, 
record pentru acest oraș a 
populație numără 10 000 de

oameni.

Popoarele tretuie eliberate de povara cursei înarmărilor

PARIS 25 — Corespondentul Ager
pres transmite : După cum s-a mai a- 
nunțat, între 23 și 24 iunie a avut loc 
în sala „Centraux" din Paris Confe
rința Națională a partizanilor dezar-
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Piața comună este destinată 
războiului rece ți scindării9

permanentizării 
Europei“

Declarațiile secretarului general al P. C. din narea Britanic

mării generale din Franța, convocată 
din inijiafiva Consiliului National al 
Păcii din Franfa. Raportul intitulat : 
„Urmările economice și sociale ale 
dezarmării" a fost prezentat de Ro
bert Chambeiron, fost deputat, mem
bru al Consiliului National al mișcării 
pentru pace din Franfa. Chambeiron 
a menfionat că dezarmarea ar constitui 
o uriașă binefacere pentru țările slab 
dezvoltate, ar însănătoși atmosfera po
litică internațională, ar contribui la 
dezvoltarea relațiilor economice între 
toate țările.

LONDRA 25 (Agerpres)'. — Tra
tativele de la Bruxelles între repre
zentanții Angliei și țărilor „celor 
șase”, a declarat John Gollan, se
cretar general al P.C. din Marea 
Britanie, nu lasă nici umbră de în
doială că guvernul englez intențio
nează să priveze parlamentul An
gliei de dreptul de a controla poli
tica economică și externă.

Piața comună, a spus Gollan, este 
o armă politică destinată să perma
nentizeze războiul rece și scindarea 
Europei, în timp ce situația existen

tă reclamă coexistență pașnică și li
chidarea scindării Europei.

Politica guvernului aduce prejudi
cii comerțului, determină reducerea 
salariilor, majorarea prețurilor la 
produsele alimentare și, ceea ce este 
cei mai rău, pierderea independen
ței, a spus Gollan.

Mișcarea muncitorească trebuie să 
se situeze în fruntea luptei care se 
duce pentru a-i împiedica pe con
servatori să lege Anglia de Piața 
comună. în această luptă, a înche
iat Gollan, trebuie antrenat între
gul popor.

Prietenie și frăție'

ACCRA 25 (De la trimisul special 
Agerpres, Mircea Dimitriu). în capi
tala Republicii Ghana își continuă 
lucrările Adunarea internațională „O 
lume fără bombe". în cadrul ședin
ței plenare din 25 iunie a luat 
cuvîntul, printre alții, cunoscutul om 
de știință american, Du Bois care a 
spus : „Singura speranță actuală a 
omenirii este menținerea păcii. Sînt 
pentru o lume în care oamenii să 
gîndească la binele întregii omeniri 
și în care războiul să devină cu ne
putință".

Valeriu Novacu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne,

i-a salutat pe paiticipanți în nume
le oamenilor de știință din R. P. Ro- 
mînă. El a subliniat că singura cale 
pentru realizarea unei lumi fără 
bombe este dezarmarea generală și 
totală. Tergiversarea semnării unui 
asemenea tratat nu poate duce de- 
cît la creșterea pericolului unui nou 
război. Pentru stabilirea unui climat 
favorabil ideii de coexistență este 
necesară încetarea experiențelor 
nucleare precum și lichidarea baze
lor militare. în încheiere, Valeriu 
Novacu și-a exprimat convingerea 
că lichidarea colonialismului con
stituie încă o lovitură dată dușma
nilor păcii.

Oo-o

Pregătiri pentru referendum în Algeria
ALGER 25 (Agerpres). — Popu

lația algeriană se pregătește activ 
pentru referendumul de la 1 iulie. 
După cum relatează corespondentul 
agenției Associated Press, grupuri 
de tineri lipesc pretutindeni afișe 
și lozinci în care îndeamnă întreaga 
populație să participe la referendum. 
Nici unul dintre partidele care vor

Rezervoare petroliere 
aruncate în aer de bande 

ale O.A.S. la Oran

lua parte la referendum nu îndeam
nă populația să voteze împotriva 
independenței Algeriei. Pînă și eu
ropenii care se opuneau independen
ței, subliniază corespondentul, au 
ajuns la concluzia că nimic nu mai 
poate opri propesul istoric de do- 
bîndire a independentei.

Au fost create echipe speciale care 
pregătesc listele electorale. Pro
prietarii de vehicule au fost mobi
lizați pentru a transporta pe alegă
tori din cătunele îndepărtate spre 
circumscripțiile

Teroriștii din O.A.S. au aruncat 
în aer rezervoarele din portul Oran 
ale societăților petroliere. După ex
plozie, valurile arzînd de păcură au 
început să se reverse în oraș, in
cendiind clădiri și vehicule. Popu
lația părăsește îngrozită cartierele 
din apropierea portului.
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Un program excepțional de austeritate adoptat
de primul ministru canadian

OTTAWA. Au fost anunțate re
zultatele definitive ale alegerilor 
parlamentare din Canada. Partidul 
conservator de guvernămînt, con
dus de primul ministru Diefenba
ker, a obținut în Camera Comune
lor doar 116 mandate. în compara
ție cu vechea componență a came
rei, el a pierdut 93 de mandate.

pe veci!

Sosirea in Capitală a unei misiuni 
de bunăvoință a Republicii Dahomey
Luni a sosit în Capitală o misiune Sourou-Migan Apithy, vicepreșe- 

de bunăvoință a Republicii Da
homey condusă de Sourou-Migan 
Apithy, vicepreședintele Republicii.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Ște
fan Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R.P. Romîne, Anton 
Breitenhofer, membru al Consiliului 
de Stat, Gogu Rădulescu, ministrul 
comerțului exterior, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Floca Arhip și Mihai 
Burcă, adjuncți ai ministrului forțe
lor armate, Stanciu Stoian, secretar 
general al Ligii romîne de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministerul Co
merțului Exterior.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Tovarășul Ștefan Voitec 
oaspeților bun sosit în 
noastră.

A răspuns Sourou-Migan
•fc

în aceeași zi, Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, a pri
mit misiunea de bunăvoință a Re
publicii Dahomey, condusă de

a urat 
patria

Apithy.

dintele Republicii.
La primire au fost de față mem

bri ai Consiliului de Stat, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Ligii romîne de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa șl 
alte persoane oficiale.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

Luni la amiază, oaspeții au depus 
o coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei din Capitală.

Tovarășul Ștefan Voitec a oferit 
luni un dejun cu prilejul vizitei 
în țara noastră a misiunii de bună
voință a Republicii Dahomey.

La Palatul R. P. Romîne au 
început luni după-amiază convorbi
rile între delegația R. P. Romîne 
condusă de Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, și misiunea de bunăvoință a 
Republicii Dahomey, condusă de Sou- 
rou-Migan Apithy, vicepreședintele 
Republicii.

Seara, membrii misiunii au asistat 
la baletul „Spărgătorul de nuci" de 
P. I. Ceaikovski la Teatrul de Operă 
și Balet al R. P. Romîne.

La sfîrșitul spectacolului oaspeții 
au oferit artiștilor flori.

(Agerpres)
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Noi propuneri ale R.P.B. Coreene in vederea 
reglementării pașnice

PHENIAN 25 (Agerpres). — La 
24 iunie a fost dat publicității la 
Phenian memorandumul Ministeru
lui Afacerilor Externe al R.P.D. Co
reene cu privire la acțiunile agre
sive ale S.U.A. împotriva Coreei.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene citează fapte con
crete care ilustrează intenția S.U.A. 
de a permanentiza scindarea Coreei.

în memorandum se subliniază că 
retragerea trupelor americane din 
Coreea de sud este cea mai urgentă 
cerință a poporului coreean. Pentru 
rezolvarea acestei probleme sesiu
nea Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene, care a avut loc 
în zilele de 20 și 21 iunie, a propus 
din nou autorităților sud-coreene 
retragerea trupelor americane din 
Coreea de sud. semnarea unei con
venții care să interzică Coreei de 
sud și de nord să folosească forța 
armată una împotriva celeilalte, re
ducerea forțelor armate din Coreea 
de nord și de sud la 100 000 de oa
meni și chiar la mai puțin de fie
care parte, în condițiile retragerii

a problemei coreene 
tuturor trupelor americane din Co 
reea de sud.

Adunarea Populară Supremă S 
R.P.D. Coreene a propus tratative 
între autoritățile Coreei de sud șl 
de nord pentru discutarea acestei 
probleme, precum și a altor pro
bleme internaționale urgente.

Cu prilejul împlinirii a 12 ani de 
la dezlănțuirea agresiunii america- 
no-lisînmaniste împotriva R.P.D. 
Coreene, la 24 iunie a avut loc la 
Phenian un mare miting al oameni
lor muncii. Luînd cuvîntul, Kim 
Val Ren, președintele 
Central al Federației 
din întreaga Coree, a 
trupele americane din
sud continuă provocările militare, 
împiedicînd unificarea pașnică a 
țării. Evacuarea trupelor americane 
din Coreea de sud constituie astăzi 
problema cea mai urgentă a pre- 
întîmpinării unui război fratricid.

în cuvîntarea sa, J. Mewald, 
membru al Comitetului executiv al 
Federației Sindicale Mondiale, a 
declarat că oamenii muncii din în
treaga lume sprijină revendicările 
poporului coreean.

Comitetului 
sindicatelor 
declarat că 
Coreea de

’Această neuitată călătorie prin Ro
mînia cu delegafia de partid și gu
vernamentală condusă de tovarășul 
N. S. Hrușciov, cu tovarășii Gh. Gheor
ghiu-Dej, I. Gh. Maurer și alfi condu
cători romîni, va rămîne pentru totdea
una vie în amintirea noastră.

Din partea ziarului „Pravda“ am fost 
trei și fiecare a încercat să-și închi
puie în felul său cît de cordiale pot 
fi înfîlnirile dintre prieteni, Ceea ce 
am văzut în înfloritorul București, la 
„Grivija Roșie", iar apoi de-a lungul 
întregului drum prin cîmpia transfor
mată a Bărăganului, prin Moldova, 
Carpa|i, Transilvania, Valea Jiului, 
tenia și Dobrogea a depășit însă 
ceea ce ne-am imaginat, a fost 
o sută de ori mai minunat.

Ne-a fosf greu, iar adeseori nu _ 
seam pur șl simplu cuvinte și culori 
pentru a zugrăvi cu toată plenituai- 
nea și puterea dragostea profundă și 
sinceră pe care poporul romîn frate 
o nutrește fajă de poporul sovietic, 
fajă de Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Comitetul său Central, 
fajă de tovarășul N. S. Hrușciov. 
„Dragi oaspefi sovietici, simfifi-vă pe 
scumpul nostru pămînf înnoit, în gră
dina noastră înfloritoare, ca acasă. Ini
mile noastre sînt deschise pentru voi I“ 
— auzeam pretutindeni.

Am văzut pe oamenii muncii îm- 
brăcafi în costume nationale sărbăto- 
reșl în salopete de lucru întîm- 
pin pe înalfii oaspefi pe stră
zile și în piețele orașelor și satelor, 
în uzine, pe ogoare și pe drumuri de 
fără, pe șosele și în gări. La Onești 
era o ploaie torenfială, seînteiau ful
gere și tuna, iar oamenii — tineri și 
bătrîni — nu plecau de pe străzi si 
aplaudau cu entuziasm pe N. S. 
Hrușciov și Gh. Gheorghiu-Dej,^ pe 
membrii delegafiei și pe conducătorii 
Partidului Muncitoresc Romîn și ai 
guvernului R. P. Romîne.

Am auzit cum poporul proslăvea 
prietenia veșnică șl de nezdruncinat 
romîno-sovleflcă, am văzut că el ie

I

Ol- 
tot 
de

gă-

cu faptul că ambele noas- 
ambele noastre partide pă- 

umăr în rînduri unite

mîndrește 
tre state, 
șese umăr la 
spre același țel — comunismul.

Prietenia sovieto-romînă are 
cini ce dăinuie de veacuri, ea es 
mentală prin sîngele fiilor celor 
popoare.

„Prietenul se cunoaște
— spune o înțeleaptă zicătoare popu
lară. Și așa este, 
mii ani după 
a tost lovită de 
viehei au împărțit 
nea lor, deși pe 
e< nu o duceau ușor.

Și iată că acum am văzut dovezi 
noi, emoționante ale frăției dintre po
poarele noastre, eforturile lor co
mune pentru ridicarea economiei în
floritoare a Republicii Populare Romî
ne spre culmiie socialiste. Ambele țări 
fac schimb reciproc și din toată ini
ma — cu tot ceea ce au : experien
ță, cele mai noi realizări ale științei, 
tehnicii și culturii.

Lumea capitalistă, pătrunsă de ura 
față de om, nu a cunoscut și nu poate 
să cunoască o asemenea frăție și co
munitate a popoa-elor cum sînt cele 
care s-au statornicit între țările siste
mului mondial socialist.

Cetățenii romîni și-au exprimat 
mod diferit bucuria determinată de 
fîlnirea cu înalții oaspeți, năzuința 
fierbinte spre prietenie, spre pace. Unii 
îi salutau pe scumpii oaspeți cu ste- 
gulețe roșii și tricolore, alții scandau 
cu entuziasm lozinci în cinstea priete
niei dintre popoarele și partidele noas
tre. Dar și mai emoționante erau mîi- 
nile arse de soare și muncite ridicate 
în semn de salut ale muncitorilor și 
muncitoarelor, țăranilor și fărăncilor 
care și-au întrerupt pentru o clipă mun
ca pe schelele șantierelor, în ateliere, 
pe locomotive sau pe cîmp. Cu mîn- 
drie și demnitate profesională au în- 
tîmpinat minerii pe minerul care 
a devenit conducătorul sfatului sovie
tic, eminent luptător pentru pace în lu
mea întreagă. Am reținut cum o mamă

la nevoie'

Alunei cînd în pri- 
eliberare Romînia 
secetă, oamenii so- 
cu frații romîni pîi- 
vremea aceea nici

în 
în- 
lor

cu obrajii îmbujorați și ochi sclipitori îi 
arăta unui copil pe N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej care zîmbeau 
de la fereastra vagonului, cum o femeie 
bătrînă le întindea un porumbel alb, 
cum o țărancă vîrstnică flutura un bu
chet de margarete albe adunate de pe 
cîmp. In Dobrogea, în apropierea șose
lei cineva a scris cu litere uriașe din că
rămidă roșie cuvîntul scump: „Pace".

După fiecare cotitură a drumului apă
reau în față noi și noi centre indus
triale, orașe și sate: minunatele con
tururi ale Combinatului din Borzești, 
pădurea de coșuri a gigantului side
rurgiei din Hunedoara, sondele de pe
trol care se pierdeau în linia frînfă a 
orizontului, minele de cărbuni, dru
murile suspendate în munji, salbele mi
nunate de case de odihnă care încer- 
cuiau țărmul de aur al Mării Negre.

Ni s-a povestit despre înapoierea în 
care era ținută în trecut Oltenia. Am 
văzut acum pe olteni creînd minunate 
locomotive Diesel, conducînd trac
toare, construind puternice agregate 
pentru centrale electrice. Ce pas uriaș de 
la înapoierea patriarhală la pozițiile 
înaintate ale progresului fehnic! Toate 
acestea s-au obținut sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, a Comi
tetului său Central în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej — fiu 
iubit al poporului său — s-au realizat 
prin munca harnică a poporului romîn, 
cu ajutorul frățesc al Uniunii Sovietice.

După cum a subliniat pe bună drep
tate Nikita Sergheevici, Romînia popu
lară crește într-adevăr ca voinicul din 
basme, devine mai puternică nu pe mă
sură ce trec zilele, ci pe măsură ce 
frec orele.

Inimile oamenilor sovietici bat în a- 
celași ritm cu inima poporului romîn. 
Oamenii muncii din U.R.S.S. se bucură 
de fiecare succes al acestuia și-l urea
ză drum bun în noua viață fericită.

A. LUKOVET, P. MELNIKOV, 
E. KISELIOV 

corespondenți speciali al „Pravdei"

Partidul liberal și-a sporit numărul 
mandatelor de Ia 48 la 99. Partidul 
creditului social dispune de 30 de 
mandate, iar noul partid democrat 
— de 19 mandate. Pentru un loc 
rămas vacant vor fi organizate în 
iulie alegeri parlamentare în pro
vincia Ontario.

OTTAWA 25 (Agerpres). — La 
numai cinci zile după ce partidul 
său conservator a reluat puterea, 
„primul ministru canadian, John 
Diefenbaker, a ordonat, după cum 
relatează agenția Associated Press, 
un program excepțional de austeri
tate“.

După cum se știe, recent, guver
nul canadian a devalorizat dolarul 
canadian, deficitul bugetului cifrîn- 
du-se la trei miliarde de dolari pe 
ultimii cinci ani, iar al balanței de 
plăți la 363 000 000 de dolari. Rezerva 
de devize a Canadei, după cum re
levă agenția France Presse, a fost 
serios „amputată“ în ultimul timp.

în declarația sa, - Diefenbaker a- 
nunță printre măsurile prevăzute 
pentru remedierea situației sporirea 
taxelor vamale cu 5 pînă la 15 la 
sută, reducerea cheltuielilor buge
tare cu 250 000 000 de dolari.

Referindu-se la reacția S.U.A. 
față de aceste măsuri luate de gu
vernul canadian, agenția France 
Presse arată că 17 la sută din ex
porturile Statelor Unite sînt desti
nate Canadei. „în aceste condiții, 
relatează agenția, se consideră că 
instituirea de suprataxe vamale nu 
poate să placă de loc Washingtonu
lui“.

VARȘOVIA'. L'uînd cuvîntul la 24 
iunie la sesiunea de la Plock a Con
siliului popular al voievodatului 
Varșovia și a Comitetului voievodal 
al Frontului unității poporului, 
Aleksander Zawadzki, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
a declarat : „în prezent, cînd revan
șarzii de la 
armate, cer 
în mod tot 
frontierelor, 
vigilența și 
țională, să păstrăm unitatea comuni
tății statelor socialiste care consti
tuie o garanție a securității noastre 
colective, o garanție a securității pa
triei noastre, a frontierei noastre pe 
Oder-Neisse”.

Bonn își sporesc forțele 
arma atomică, reclamă 
mai perfid revizuirea 

trebuie să ne ascuțim 
să întărim unitatea na-

— atradiționalul „Glob de cristal" 
fost acordat filmului sovietic „Nouă 
zile dintr-un an“, realizat de cu
noscutul regizor Mihail Romm. Două 
premii principale au obținut filme
le „O picătură' de miere“ al lui 
Richardson (Anglia) și „Accattone“ 
al lui Pasolini (Italia), 
tru tinerii regizori a 
Julio Garcia 
tru filmul 
Sierra“.

ROMA. în
loc o demonstrație la 
parte 20 000 de reprezentanți ai ar- 
gaților, dijmașilor, țăranilor, precum 
și ai muncitorilor industriali care 
se pronunță pentru efectuarea re
formei agrare în țară.

LONDRA. La 24 iunie secretarul 
de stat al S.U.A., D. Rusk, a so
sit la Londra, a cincea etapă a vi
zitei sale " Europa occidentală.
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PRAGA. Cel 
tival al filmului 
a luat sfîrșit.

de-al XIII-lea Fes- 
de la Karlovy-Vary 
Marele premiu —

I

In fața ambasadei spaniole 
din capitala Norvegiei a avut loc 
o demonstrație de solidaritate cu 
lupta poporului spaniol împotri
va regimului iranchist.

Corespondentul agenției U.P.I., Tha
ler, dă de înțeles că în urma dis
cuțiilor avute cu președintele de 
Gaulle și cancelarul Adenauer, Rusk 
ar fi cedat într-o oarecare măsură 
în chestiunea înzestrării Europei oc
cidentale cu o forță nucleară „inde
pendentă“. „Se presupune, scrie 
Thaler, că Statele Unite ar fi dis
puse să ia în considerare crearea 
unei „asociații nucleare atlantice“. 
O serie de amănunte arată că de 
fapt arma atomică va fi pusă și la 
dispoziția militariștilor de la Bonn.

VIENA. La 24 iunie, cancelarul 
Austriei, A. Gorbach, a plecat în
tr-o vizită oficială de trei zile în 
Franța. El este însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Kreisky, și de 
secretarul de stat al Ministerului 
Afacerilor Externe, Steiner.

După cum anunță ziarul „Das 
Kleine Volksblatt“, tema principală 
a tratativelor lui Gorbach cu oa
menii de stat ai Franței va fi elu
cidarea poziției Franței față de in
tențiile Austriei de a adera la Piața 
comună. în timpul tratativelor se 
vor discuta, de asemenea, unele pro
bleme economice și politice.

PNOM PENH. într-o declarație a 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Cambodgiei se anunță că la 16 iunie 
subunități ale armatei sud-vietna- 
meze, sprijinite de transportoare 
blindate, helicoptere și avioane de 
vînătoare. au violat de patru ori 
frontiera de stat a Cambodgiei. tn- 
tîmpinînd rezistența țăranilor înar
mați, sud-vietnamezii s-au retras lă- 
sînd în urmă cîțiva morți. Circa 100 
de oameni au fost luați prizonieri. 
Reprezentanța Cambodgiei de pe 
lingă O-N.U. aduce la cunoștința 
secretarului general provizoriu al 
O.N.U. cele întîmplate.
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Guvernul laoțian protestează împotriva dislocării 
de trupe americane in Tailanda

VIENTIANE 25 (Agerpres). — După 
cum relatează corespondentul agen
ției United Press International, noul 
guvern de coaliție al Laosului a 
condamnat la 24 iunie dislocarea de 
trupe americane în Tailanda.

în legătură cu aceasta, Fumi 
Vongvicit, ministrul informațiilor al 
Laosului, a făcut următoarea decla
rație: „Guvernul laoțian protestează 
împotriva debarcării de trupe ame
ricane în Tailanda, considerînd-o 
drept un act care amenință pacea 
și neutralitatea Laosului. Laosul este 
un stat independent și nu are ne
voie ca vreo țară să-i apere neu
tralitatea. Aceasta contravine spiri
tului declarației Conferinței de la

Geneva în care guvernul Statelor 
Unite arată că nu va folosi terito
riul altei (âri sau propriul său teri
toriu în scopul amestecului în tre
burile Laosului".

La întrebarea în ce constă peri
colul creat pentru Laos de trupele 
americane din Tailanda, Vongviclt 
a răspuns :

„Cînd o tară care se amestecă în 
treburile interne trimite trupe ale 
sale spre frontierele noastre, este 
clar în ce mod amenință 
cru Laosul''.

Agenția U.P.I, relatează 
iunie, primul ministru al
prințul Suvanna Fumma, a plecat la 
Paris.

acest Iu-

că la 24 
Laosulul,

PEKIN (Agerpres). — „Banda cian
kaișistă care s-a cuibărit în Taivan, 
sprijinită și încurajată de imperia
lismul american, pregătește o nouă 
aventură de mari proporții — invada
rea regiunilor de coastă ale Chinei", 
se spune în comunicatul dat publici, 
tații la Pekin de agenția China Nouă. 
Amintind despre manevrele mixte 

ale trupelor americane și ciankai
șiste, de vizitele frecvente ale mili
tarilor și politicienilor S.U.A. în 
Taivan, despre repetatele violări ale 
frontierelor Chinei Populare de că
tre navele americane, agenția atra
ge atenția asupra declarațiilor insti
gatoare ale unor americani sus-puși.

„Acum cînd banda ciankaișistă în
cearcă din nou în mod zadarnic să 
recupereze cele pierdute, să împin
gă din nou poporul chinez în beznă 
și să transforme din nou China în- 
tr-o colonie a Imperialismului ame
rican, poporul chinez, care nutrește

o ură veche și este 
tat împotriva bandei 
va permite niciodată 
kaișistă de asasini și trădători să i 
se așeze din nou pe grumaz.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Chinez, poporul Chinei a obți
nut mari succese în construcția so
cialistă. Muncitorii, țăranii, intelec
tualii și alți patrioți de diferite na
ționalități din întreaga țară sînt uniți 
ca un singur om. Pe plan internațio
nalei sînt simpatizați și sprijiniți de 

... . . de pOpOare]e țn.
ciankaișistă în- 
profite de unele 
pe care le intim- 
de îndată ce va

tot mai revol- 
ciankaișiste nu 
ca banda cian-

țările socialiste și 
tregii lumi. Banda 
cearcă zadarnic să 
greutăți vremelnice 
pinăm și crede că 
păși pe continent la chemarea ei se 
va răspunde pretutindeni".

Dacă banda ciankaișistă se va în
cumeta să invadeze continentul, ea 
va fi sortită pieirii, se subliniază în 
comunicatul agenției China Nouă.
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