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O puternică manifestare a prieteniei dintre R. P. Romînă și R. D. Germană

Cu inima deschisă — după cum 
a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — a întîmpinat 
poporul nostru delegația de partid 
și guvernamentală a R. D. Ger
mane. Mitingul de ieri, găzduit 
de frumoasa sală a Palatului 
R. P. Romîne, a constituit o în
cununare a manifestărilor de 
prietenie frățească, pline de căl
dură, care au însoțit, de-a lun
gul celor cinci zile, vizita solilor 
poporului R. D. Germane.

Mii de reprezentanți ai oame
nilor muncii din Capitală au 
umplut pînă la refuz vastul am
fiteatru. Iar alături de ei se aflau 
milioanele de ascultători ai postu
rilor de radio și de telespecta
tori care au urmărit, la ore
le după-amiezii, desfășurarea a- 
cestei impresionante adunări.

Pe fundalul marii scene ste
mele de stat ale celor două țări 
prietene erau înconjurate de 
flamurile R. P. Romîne și R. D. 
Germane. De o parte și de alta, 
în limbile romînă și germană, se 
aflau lozincile : „Trăiască priete
nia romîno-germană 1", ;,Trăiască 
marele și puternicul lagăr al so
cialismului !".

Apariția înalților oaspeți și a 
conducătorilor partidului și sta
tului nostru a fost primită cu 
îndelungi aplauze și urale.

Ât wt si S *■>
La încheierea mitingului

ÎNDEPLINIT
. Colectivul fabricii de ciment 

„București" și-a realizat cu 12 zile 
înainte de termen planul de pro
ducție pe cele 9 luni din acest 
an, atît la producția globală cît 
și la producția marfă. în între
cerea pentru cît mai mult ciment 
au obținut succese deosebite 
muncitorii Emil Niculescu, Nico
lae Bălan, Serafim Sarcinky, 
Gheorghe Stoicescu și alții.

★

SUCEAVA (coresp. „Scîn- 
teii").— lyluncitorii din sectoarele 
de exploatare și unitățile de in
dustrializare din cadrul Direcției 
regionale a economiei forestiere 
Suceava au îndeplinit planul la 
producția globală și producția- 
marfă pe primele 9 luni ale anu
lui cu 18 zile înainte de termen. 
De la începutul anului pînă în 
prezent ei au dat peste plan 
42 000 mc lemn rotund de răși- 
noase și fag și 850 mc de che
restea.

Printre întreprinderile care au 
obținut cele mai bune rezultate 
se află I. F. Cîmpulung Moldo
venesc, Fălticeni și Frasin, care

au realizat planul pe 9 luni cu 
20 de zile înainte de termen.

Colectivul fabricii „Steaua ro
șie" din Bacău a realizat produc
ția de hîrtie prevăzută în planul 
pe primele 9 luni ale anului cu 
două săptămîni mai devreme. 
Folosind ca materie primă ce
luloza din stuf și din paie, mun
citorii de aici au fabricat în plus 
sute de tone de hîrtie.

■fc
întreprinderile de industrie lo

cală din regiunea Hunedoara 
au îndeplinit planul pe primele 
trei trimestre ale anului cu o 
jumătate de lună înainte de ter
men. Au fost descoperite și puse 
în valoare în acest timp noi re
surse locale de materii prime. 
Astfel, se exploatează, între al
tele, cantități sporite de nisipuri 
silicioase necesare fabricilor de 
sticlă.

Folosind la arderea cărămizilor 
rumegușul de lemn rezultat de 
la fabricile de cherestea, unită
țile industriei locale din regiunea 
Hunedoara au trimis șantierelor 
de construcții materiale mai ief
tine și mai bune.

Muncile agricole de toamnă
Pregătiri pentru însămînțări
ZALĂU (coresp. „Scîn- 

teii"). — In gospodăriile 
colective din raionul 
Zalău se dă atenfie deo
sebită pregătirilor pen
tru însămlnfările de 
toamnă. La iiecare gos
podărie găsești un plan 
amănunțit în care sînt 
prevăzute tarlalele pe 
care se va însămînța 
griul și celelalte culturi 
de toamnă, plantele pre
mergătoare, măsurile a- 
grotehnice ce trebuie 
aplicate pe iiecare tarla 
în parte, timpul optim 
de însămînțare etc.

La consiliul agricol 
raional s-a întocmit un 
plan de schimb al se
mințelor pe soiuri și de 
iolosire rațională a ce
lor peste 140 trioare și 
selectoare. In multe gos
podării colective, pregă
tirile pentru însămînțări 
sînt avansate.

La gospodăria colecti
vă din Someș-Odorhei 
s-au transportat pe cîmp 
peste 700 tone bălegar, 
s-au triorat peste 60 
tone sămînță de grîu. De 
asemenea s-a stabilit 
stadiul de coacere a 
culturilor unde urmează 
să se însămînțeze griul 
de toamnă și ordinea de 
recoltare. In prezent se 
recoltează sfecla de za
hăr, iar pe terenul eli
berat s-a trecut la exe
cutarea arăturilor pentru 
însămînțări. Colectiviștii 
din Horoalu-Crasnei vor 
însămînța cu grîu de 
toamnă 570 ha. Brigada 
de tractoriști de la 
S.M.T. a arat pînă acum 
peste 200 ha. Și aici a 
început de cîteva zile 
recoltatul sfeclei de za
hăr și se lucrează la 
arături.

Întreaga cantitate de

sămînță a fost triorată. 
S-au transportat pe cîmp 
peste 900 tone bălegar. 
Plugurile, semănătorile 
și grapele au fost repa
rate.

Și gospodăria colecti
vă din Crasna s-a pre
gătit intens în vederea 
campaniei de însămîn- 
țări.

Mai slab stau lucru
rile cu pregătirea cam
paniei de însămînțări Ia 
gospodăriile colective 
din Aghireș, Cizer, Cri- 
șeni și altele. La gospo
dăria colectivă din Cri- 
șeni, de pildă, nu este 
asigurată întreaga canti
tate de sămînță, nu a 
început curățirea semin
ței din lipsă de trioare 
ele. Aceste gospodării 
au nevoie de o îndru
mare mai atentă din 
partea consiliului agri
col raional.

In prezidiu au luat loc mem
brii delegației de partid și guver
namentale a R. D. Germane : to
varășul Walter Ulbricht, condu
cătorul delegației, Bruno Leus
chner, dr. Lothar Bolz, Hans Rei
chelt, Günther Wyschofsky, Er
win Kerber, Johannes König, 
prof. dr. Wolfgang Schirmer, 
Frieda Sternberg, Annerose Sei
fert, Wilhelm Bick și tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă. Chivu Stoica, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Stefan Voitec, 
Mihai Dalea, Alexandru Bîrlă
deanu, Avram Bunaciu, Corneliu 
Mănescu, Gheorghe Gaston Ma
rin, Mihail Florescu, Florian Dä- 
nălache, Ion Cozma, Mihail Petri, 
Stefan Cleja, prof. univ. Remus 
Răduleț, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, Ion 
Cristea, turnător la Uzinele „23 
August", și studenta Valeria Tu
dor.

La miting au participat mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat, ai guvernului, re
prezentanți ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor obștești, 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei, oa
meni de știință, artă și cultură, 
ziariști romîni și corespondenți ai 
presei străine.

Au asistat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului di
plomatic și membrii Ambasadei 
R. D. Germane.

S-au intonat imnurile de stat 
ale R. D. Germane și R. P. Ro
mîne.

Mitingul a fost deschis de tov. 
Florian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.M.R.
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Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cuvîntarea tovarășului 
Walter Ulbricht Folosesc toate resursele la însilozarea furajelor

Dragă tovarășe Ulbricht,
Dragi tovarăși și prieteni,
De cîteva zile se află în țara 

noastră, într-o vizită de prietenie, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Democrate Ger
mane, în frunte cu prietenul și to
varășul nostru Walter Ulbricht, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane. (Aplauze puternice).

Această vizită a prilejuit o caldă 
și puternică manifestare a prieteniei 
și alianței de nezdruncinat care 
leagă popoarele noastre, animate de 
aceleași interese și țeluri — con
struirea socialismului și apărarea 
păcii. Pretutindeni pe unde a tre
cut — la București, în regiunea 
Ploiești, la Brașov, m gospodăria 
colectivă din Hărman, la1 Combina
tul chimic de la Borzești, în orașul 
Onești — delegația Republicii De
mocrate Germane a fost întîmpi- 
nată cu inimă deschisă, cu căldură 
și ospitalitate.

Poporul romîn prețuiește și’ sti
mează harnicul și înzestratul popor 
german, cate a adus de-a lungul 
istoriei o mare contribuție la îmbo
gățirea tezaurului civilizației mon
diale și din sînul căruia s-au ridi
cat oameni de știință și cultură 
eminenți, mulți luptători de frunte 
pentru progresul omenirii. Poporul 
german i-a dat lumii pe Goethe, 
Schiller, Bach, Beethoven, pe ge
nialii întemeietori ai comunismului 
științific, Karl Marx și Friedrich 
Engels, a crescut conducători și mi- 
litanți curajoși ai clasei muncitoare 
ca August Bebel, Karl Liebknecht, 
Klara Zetkin, Ernst Thä'lmann,. 
Wilhelm Pieck și alții.

In anii întunecați ai regimului 
hitlerist, fiii cei mai buni ai clasei 
muncitoare, patrioți adevărați din 
Germania, în primul rînd comuniș-

tii, au înfruntat eroic sălbatica re
presiune nazistă, și-au primejduit 
și jertfit viața pentru a-și salva 
țara de urgia fascismului.

După zdrobirea .hitlerismului, a 
apărut, pentru prima oară în isto
ria poporului german, un stat al 
muncitorilor și țăranilor, care a pă
șit pe un drum cu totul nou — al 
păcii, democrației, libertății și so
cialismului. Aceasta constituie o 
uriașă cucerire revoluționară a po
porului german, o cotitură radicală 
în viața acestuia, un eveniment de 
mare importanță internațională.

In Republica Democrată Germană 
au avut loc profunde .transformări 
politice, economice și sociale. Au 
fost lichidate pentru totdeauna do
minația marilor concerne industriale 
și bancare capitaliste, marile lati
fundii și, o dată cu aceasta, au fost 
stîrpite rădăcinile economice ale im
perialismului. întreaga putere poli
tică și economică se află în mîinile 
clasei muncitoare, aliată cu țărăni
mea și ceilalți oameni ai muncii, 
care urmează cu încredere Partidul 
Socialist Unit din Germania. (A- 
plauze puternice).

Eliberați de exploatarea omului 
de către om, de șomaj și nesigu
ranța zilei de mîine, oamenii mun
cii din Republica Democrată Ger
mană trăiesc o viață nouă, bucurîn- 
du-se de rezultatele dezvoltării con
tinue a economiei socialiste, de în
făptuirile statului popular pe tărîm 
social-cultural.

In același timp, în cealaltă parte 
a Germaniei — Republica Federală 
Germană — reînvie militarismul și 
revanșismul, marile monopoluri in
teresate'în cursa înarmărilor'își exer
cită din plin influența lor nefastă, 
foști generali și ofițeri hitleriști, na
ziști notorii ocupă funcții de răspun
dere în aparatul de stat, drepturile

Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej ! 
Dragi tovarășe și tovarăși !
Dragi prieteni romîni I
Delegația de partid și guverna

mentală a Republicii Democrate 
Germane vă transmite dv. și între
gului popor romîn Un salut priete
nesc și frățesc din partea populației, 
a Consiliului de Stat și Guvernului 
primului stat german al muncitori
lor și țăranilor. (Aplauze puternice). 
Permiteți-mi să exprim, în numele 
delegației noastre, mulțumirile cele 
mai cordiale pentru invitație și pen
tru primirea călduroasă și prietènea- 
scă de care ne-am bucurat aici și 
pretutindeni în Republica Populară 
Romînă. Sîntem fericiți că avem po
sibilitatea de a vorbi în cadrul aces
tei manifestări de prietenie oameni
lor muncii din Capitală, constructo
rilor socialismului, în centrul patriei 
voastre.

(Continuare în pag. a Il-a)

Dragi oameni ai muncii din orașul 
București !

Sîntem entuziasmați de frumuse
țea capitalei dv. Dumneavoastră, 
oameni ai muncii din Capitală, ați 
arătat prin aceste construcții fru
moase și prin transformările profun
de în viața economică și socială că, 
aflîndu-vă în primele rînduri ale 
poporului romîn, construiți cu suc
ces socialismul. Capitala dv. și 
construcțiile industriale moderne, 
înainte de toate în regiunile petro
liere, caracterizează cotitura funda
mentală care a fost înfăptuită în 
R. P. Romînă și în Balcani.

Delegația noastră a avut ocazia 
în timpul șederii în minunata dv. 
țară să cunoască realizările dv. în 
construirea socialismului. Atît în Ca
pitală, cît și în cadrul vizitei prin 
țară am fost primiți peste tot cu 
căldură» și ne-am simțit ca între 
buni prieteni. La întîlnirile cu mun
citorii și inginerii din regiunea pe
trolieră, precum și cu oamenii de 
știință și cu țăranii colectiviști, 
ne-am dat seama cît de puternică

este legătura frățească ce s-a dez
voltat între cele două popoare, între 
cele două state ale noastre.

Schimbul de experiență pe care 
l-am avut atît în centrele industria
le, cît și în domeniul agriculturii, 
ne-a dat posibilitatea de a afla une
le lucruri noi și de a cunoaște unele 
inițiative. Inginerii și chimiștii dv. 
ne-au vorbit plini de mîndrie des
pre construcția noilor combinate 
chimice, iar țăranii colectiviști ne-au 
povestit cum intenționează să ridice 
producția vegetală și animală.

Noi am văzut nu numai construc
țiile industriale foarte moderne, am 
văzut, înainte de toate, oamenii care 
în anii puterii populare, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, stăpînesc din ce în ce mai bine 
tehnica nouă, spre binele întregului 
popor romîn. In aceasta și constă 
cheia înfăptuirii sarcinilor mari pe 
care dv. vi le-ați pus în planul șe- 
senal.

în felul acesta realizările dv. so
cialiste ne-au convins că, după eli
berarea de către glorioasa Armată 
Sovietică, în istoria patriei dv. a în
ceput o epocă nouă.

Delegația noastră este profund 
impresionată de succesele' mărețe 
ale construcției dv. socialiste. Dez
voltarea impetuoasă a industriei și 
importanta creștere a producției sînt 
o dovadă a marii forțe creatoare a 
clasei muncitoare și a intelectuali
tății romîne. Cu viu interes am ur
mărit expunerile țăranilor colecti
viști și agronomilor în legătură cu 
transformarea socialistă a agricul
turii.

Vă felicităm pentru aceste succese 
mari de care, pe drept cuvînt, puteți 
fi mîndri. (Vii aplauze). Prin aceas
ta ați creat premise pentru a sa
tisface din ce în ce mai bine nece
sitățile populației în domeniul ali
mentației, precum și necesitățile e- 
conomiei în privința materiilor pri-
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BACĂU (coresp. „Scîn- 
feii“). — Colectiviștii din 
Faraoani, raionul Bacău 
lucrează de zor la însilo- 
zarea furajelor. Unii 
transporta de la cîmp 
vîrfuri. de porumb, aljii le 
trec prin tocătoare și le 
amestecă cu colete de 
sfeclă și dovleci focaji. în 
apropiere — o batoză 
treieră floarea-soarelui. 
Capiiulele sînf imediat 
transportate la gropile de 
siloz, unde sînt amesteca
te cu porumb. Colectivis
tul Farțade M. Scurtu co
ordonează întreaga mun
că de însilozare.

— Pînă în prezent — 
ne spune el — am în- 
silozaf 700 tone de fu
raje. în două gropi am 
însilozaf porumb simplu,

în alta porumb amestecat 
cu dovleci. înfr-o altă 
groapă — cu o capaci
tate de 250 töne — am 
pus lucernă verde, frun
ze și pălării de floarea- 
soarelui, __.bosfani, în a- 
mesfec cu vîrfuri de po
rumb. în afară de po
rumb mai însilozăm co- 
letele de sfeclă de zahăr 
de pe 60 ha, apoi bosta
nii și resturile de la gră
dină, în amestec cu plea
vă și coceni foca|i.

Mergînd pe drumul 
dintre tarlalele de po
rumb pentru boabe, pe o 
lungime de aproape un 
km, de ambele părți, se 
poate vedea că lanurile 
au vîrfurile tăiate. Colec
tiviștii au socotit pe drept 
cuvînf că vîrfurile de po

rumb constituie o sursă 
bună de furaje și le-au 
însilozaf în amestec cu 
alte nutrejuri.

Și în alte gospodării se 
însilozează intens, folo- 
sindu-se toate resursele 
furajere. Gospodăria co^ 
lectivă din Răcăfău este 
fînără. Colectiviștii de aici 
au însilozaf cantități mari 
de porumb în amestec cu 
bostani și resturi de la 
grădină. Ei au hofărît să 
însilozeze și colefele și 
frunzele de sfeclă de za
hăr în amestec cu pleavă 
și mohor, capitule de 
floarea-soarelui, ierburi, 
rogoz și resturi de la 
grădină ; în felul acesta 
vor depăși planul cu 200 
de tone.Pe șantierele de construcții

(coresp. „Scîn- 
teii"). — Colec- 

__  tivul Trustului re
gional de construcții din Cluj 
este preocupat în tot mai mare 
măsură 
strucții

CLUJ

introducerea în con- 
unor metode tehno-

de 
a 

logice moderne. In cartierul Gri- 
gorescu din Cluj, unde se exe
cută în prezent un volum mare de 
locuințe, s-a trecut la organizarea 
centralizată a pregătirii materiale
lor de construcții. Printre altele, s-a 
organizat o stație centrală de be
toane și mortare. Ea este prevăzută 
cu utilaje pentru mecanizarea sor
tării și ciuruirii agregatelor, cu dis
pozitive de dozare a materialelor, 
cu laboratoare pentru urmărirea ca
lității mortarelor și betoanelor. Sta
ția asigură aprovizionarea cu be
toane și mortare a tuturor șantiere
lor din acest cartier și a altor șan
tiere din apropiere.

Tot aici s-a organizat un atelier 
central de pregătire și confecționare 
a cofrajelor. Este în 
nizare un asemenea 
tru pregătirea și 
armăturilor.

O stație centrală 
rarea betoanelor

cuis de orga- 
atelier și pen- 
confecționarea

Semnarea Comunicatului cu privire la vizita 
de prietenie făcută in. R. P. Romînă de către 

delegația de partid și guvernamentală a R. D. Germane
La 19 septembrie, la Palatul R. P. Romîne, a avut loc semnarea Co

municatului cu privire la vizita de prietenie făcută în R. P. Romînă 
de către delegația de partid și guvernamentală a R. D. Germane.

Comunicatul a fost semnat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, și de tovarășul Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane.

La semnarea comunicatului au fost de față :
Din partea romînă : Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil 

Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Alexandru Bîrlădeanu, Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. Romîne în R. D. Ger
mană, membri ai C. C. al P.M.R., miniștri.

Din partea R. D. Germane, membrii delegației de partid ți guver
namentale a R. D. Germane : Bruno Leuschner, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Germane, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., membru al Consiliului de Stat, dr. Lothar Bolz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul afacerilor externe al R. D. 
Germane, președintele Partidului Național Democrat din Germania, Hans 
Reichelt,' ministrul agriculturii, colectărilor și silviculturii, Günther 
Wyschofsky, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării, Erwin 
Kerber, adjunct al ministrului comerțului exterior și intergerman, Jo
hannes König, adjunct al ministrului afacerilor externe, prof. dr. Wolf
gang Schirmer, membru supleant al C.C. al P.S.U.G., directorul Uzine
lor „Walter Ulbricht“ — Leuna, Frieda Sternberg, președinta coopera
tivei agricole de producție „Ernst Thälmann“ din Bennewitz, raionul 
Wurzen, Annerose Seifert, muncitoare chimistă la Uzinele „Walter 
Ulbricht” — Leuna, Wilhelm Bick, ambasador extraordinar șî plenipo
tențiar al R. D. Germane în R. P. Romînă.
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Tovarășii Walter Ulbricht șl Gheorghe Gheorghiu-Dej semnlnd comunicatul cu privire la vizita de 
de către delegația de partid șl guvernamentală a R. D. Germane.

prietenie făcută In R. P. Romînă

pentru prepa- 
și mortarului a 

fost organizată și pe șantierul din 
cartierul Oprișani din Turda.

Pe diferite șantiere ale trustului 
se aplică pe scară tot mai largă 
unele metode avansate de lucru. 
Acum cîteva zile a început construc
ția a 4 blocuri în structură fagure 
cu pereți de beton armat, care se 
execută în cofraje demontabile con
fecționate din placaj bachelitizat. 
Prin aplicarea acestei metode se ob
țin mari economii de materiale și se 
elimină parțial o seamă de tencu
ieli interioare.

Se folosește cu succes și metoda 
cofrajelor glisante la executarea lu
crărilor 
apă de 
Cîmpia 
un ritm 
ducere simțitoare a consumului de 
materiale. In curînd va începe gli
sarea unui bloc turn în piața Abator 
din Cluj.

înalte, cum este castelul de 
la gospodăria de stat din 
Turzii, asigurîndu-se astfel 
de lucru mai rapid și o re-

(coresp. „Scîn- 
teii"). — Lucrările 
de construcții de 

locuințe de la Iași pe malurile 
Bahluiului, pe străzile Avram Iancu 
și Broșteni se desfășoară într-un 
ritm viu. Constructorii șantierului nr. 
3 reușesc să-și depășească zilnic 
sarcinile de producție scurtînd ter
menul de dare în folosință al lo
cuințelor. Dacă pe primul semestru 
al anului la unele blocuri lucrările 
au fost întîrziate, acum toate cele 
280 de apartamente din panouri 
mari prefabricate și 60 apartamente 
din ziduri monolit de pe malul drept 
al Bahluiului, care trebuiau să fie 
gata la sfîrșitul anului, sînt termi
nate și date în folosință.

De asemenea, sînt avansate lu
crările și la blocul A 3 cu 40 de 
apartamente, la blocurile A 5, C 1 
șl B 12. Constructorii au reușit ca 
la aceste blocuri să cîștige un a- 
vans de o lună. La acest succes s-a 
ajuns prin organizarea lucrului în 
brigăzi mari, precum și printr-o mai 
bună aprovizionare cu materiale a 
șantierului. A ajutat mult organi
zarea unei stații centrale de prepa
rare a mortarului pentru toate punc
tele de lucru.
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MITINGUL OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
Cuvîntul tovarășului Florian Dănălache

prim-sec ret ar al Comitetului orășenesc București al P. M. JL
(Urmare din pag. I-a)

democratice ale oamenilor muncii 
sînt știrbite sistematic, iar luptă
torii pentru pace și progres social 
sînt persecutați, mulți dintre ei fiind 
aruncați în închisori.

Republica Democrată Germană 
este citadela și reazemul de nădejde 
al forțelor progresiste din întreaga 
Germanie. (Aplauze). Oamenii 
cij înaintează cu succes pe
mul construcției socialiste. Creș
terea producției industriale, 
greșul rapid obținut în

mun- 
dru-

, Pro
gresul rapid obținut în ramu
ra construcției de mașini și a 
construcțiilor navale, crearea unei 
baze metalurgice proprii, precum și 
a unor noi ramuri industriale, con
struirea a numeroase combinate și 
uzine moderne, trecerea țărănimii 
pe făgașul agriculturii socialiste 
constituie realizări remarcabile ale 
Republicii Democrate Germane. în- 
tr-un singur deceniu, 1950—1960, 
producția industrială a Republicii 
Democrate Germane a sporit de a- 
proape trei ori, producția de oțel a 
crescut aproape de trei ori și ju
mătate, cea de energie electrică de 
peste două ori, producția de ciment 
de peste trei ori.

în vederea continuei dezvoltări a 
forțelor de producție ale țării, Par
tidul Socialist Unit din Germania 
și conducerea statului au luat mă
suri pentru înnoirea, reconstrucția 
și modernizarea întreprinderilor pe 
baza noilor cuceriri ale științei și 
tehnicii, pentru creșterea producti
vității muncii și sporirea producției 
agricole. Toate aceste realizări au 
transformat Republica Democrată 
Germană într-un stat înaintat care 
ocupă un loc de frunte în Europa.

Desăvîrșirea construcției socialiste 
— obiectivul pentru care luptă oa
menii muncii din Republica Demo
crată Germană — va întări și mai 
mult în toate domeniile puterea sta
tului muncitoresc-țărănesc, în inte
resul și spre binele întregului popor 
german. (Aplauze). Prin activitatea 
sa politică și economică, Republica 
Democrată Germană își aduce con
tribuția la întărirea neîncetată a 
lagărului socialist, la creșterea for
țelor păcii în lume.

Noi ne bucurăm din 
de realizările obținute 
muncii din Republica 
Germană și le dorim noi succese în 
opera de desăvîrșire a construcției 
socialiste. (Aplauze prelungite).

Dragi oaspeți,
în scurta dumneavoastră vizită 

ați putut cunoaște viața poporului 
romîn, munca* lui entuziastă pentru 
dezvoltarea economiei și culturii.

Poporul romîn își consacră toate 
forțele operei de desăvîrșire a con
strucției socialiste. Se înfăptuiesc 
succes sarcinile planului șesenal 
doptat de Congresul al III-lea 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
primii doi ani ai șesenalului, produc
ția industrială a crescut în medie 
cu peste 16 la sută, iar sarcinile de 
plan pe 
au fost 
102,6 la 
crescînd 
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. Intr-o serie de ramuri indus
triale importante — energie electri
că, construcția de mașini, industria 
chimică — creșterile au fost de peste 
20 la sută.

Dotarea economiei naționale cu 
tehnică nouă, înaintată, înzestrarea 
noilor întreprinderi și reutilarea ce
lor existente cu mașini, utilaje și 
instalații la nivelul ultimelor cu
ceriri ale tehnicii mondiale. în ve
derea ridicării rapide a productivi
tății muncii, constituie o preocupare 
de prim ordin a partidului și statului 
nostru, o premisă fundamentală a 
realizării și depășirii planului de 
șase ani.

După încheierea colectivizării și 
reorganizarea conducerii agricultu
rii, eforturile principale ale țărăni
mii colectiviste, ale tuturor lucrăto
rilor de la sate sînt îndreptate 
direcția ridicării agriculturii pe 
treaptă mai înaltă, a dezvoltării 
multilaterale, a sporirii continue 
producției agro-alimentare.

în pas cu progresele obținute în 
dezvoltarea economiei naționale, cu 
creșterea venitului național, creș
te nivelul de trai material și cul
tural al oamenilor muncii.

întregul popor înfăptuiește nea
bătut politica Partidului Muncito
resc Romîn, care exprimă interesele 
lui cele mai vitale. Unitatea moral- 
politică a poporului nostru, dragos
tea și încrederea sa față de partid 
sînt o chezășie a înfăptuirii țelului 
nostru măreț : desăvîrșirea construc
ției socialismului și crearea condi
țiilor pentru trecerea treptată spre 
comunism, (aplauze puternice).

Tovarăși,
Țările noastre construiesc socialis

mul în strînsă unir.e frățească cu 
Uniunea Sovietică șl celelalte state 
socialiste. Poporul sovietic, sub con
ducerea încercată a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, dezvoltă 
în ritm rapid giganticul potențial 
economic al țării, acordă un sprijin 
internaționalist multilateral celor
lalte țări socialiste. Se lărgește și 
se întărește colaborarea frățească 
între țările socialiste.

Este îmbucurător să constatăm că 
relațiile dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Democrată 
Germană, bazate pe principiile inter
naționalismului socialist, se dezvoltă 
continuu, în spiritul Declarației co
mune semnate la Berlin în anul 
1957. (Aplauze).

Ca urmare a intensificării schim
burilor comerciale de mărfuri și 
produse necesare economiilor națio-

toată inima 
de oamenii 
Democrată

cu 
a- 
al 
în

opt luni ale anului în curs 
îndeplinite în proporție de 
sută, producția industrială 
cu 14,7 la sută față de pe-

nale ale ambelor noastre țări, între 
1957 și 1961, volumul schimburilor 
dintre Republica Populară Romînă 
și Republica Democrată Germană a 
crescut de circa două ori. Acordul 
comercial încheiat între țările noas
tre pentru anii 1961—1965 prevede o 
creștere a livrărilor de mărfuri de 
circa 50 la sută în comparație cu 
perioada 1956—1960.

Un exemplu de colaborare econo
mică multilaterală îl constituie Com
binatul de industrializare a stufului 
de la Brăila, construit cu eforturi 
comune de țara noastră, Republica 
Democrată Germană, Polonia și 
Cehoslovacia în spiritul avantajelor 
și intereselor reciproce.

Se lărgesc mereu schimbul de in
formații și colaborarea tehnico-știin- 
țifică, în special în industria con
structoare de mașini și industria 
chimică ; continuă să se întărească 
legăturile pe plan cultural și ar
tistic.

Convorbirile rodnice care au avut 
loc zilele acestea între delegațiile 
noastre au relevat că dezvoltarea 
în perspectivă a celor două țări 
creează noi posibilități de a lărgi și 
mai mult relațiile economice, cola
borarea frățească în toate domeniile. 
De comun acord, am stabilit ca, în 
vederea dezvoltării acestor relații, 
să creăm o comisie guvernamentală 
mixtă de colaborare economică.

Partidul Muncitoresc Romîn, gu
vernul Republicii Populare Romîne 
își aduc întreaga lor contribuție la 
consolidarea și dezvoltarea colabo
rării bi și multilaterale dintre toate 
țările socialiste, acționînd în spiritul 
principiilor fundamentale ale divi
ziunii internaționale socialiste a 
muncii, elaborate de sesiunea a 
XV-a a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. Adîncind colabora
rea, perfecționînd coordonarea pla
nurilor, specializarea și cooperarea, 
creăm condiții pentru avîntul rapid 
al economiei fiecărei țări în parte, 
pentru creșterea forței întregului 
sistem mondial socialist și pentru 
egalizarea treptată a nivelurilor de 
dezvoltare economică a țărilor socia
liste. îmbunătățirea continuă a co
laborării economice între țările so
cialiste va duce, o dată cu dezvolta
rea producției, la satisfacerea mai 
deplină a nevoilor de trai ale popu
lației cu cheltuieli minime de muncă 
socială, va constitui un factor esen
țial al succesului în întrecerea paș
nică cu capitalismul.

între partidele noastre există uni
tate de vederi în toate problemele 
fundamentale ale mișcării comuniste 
și ale vieții internaționale contem
porane ; ele se conduc neabătut 
după hotărîrile luate în comun la 
Consfătuirile de la Moscova din 
1957 și 1960 și militează cu consec
vență pentru apărarea purității 
marxism-leninismului, pentru întă
rirea unității și coeziunii lagărului 
socialist, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. (Aplauze 
puternice).

Tovarăși,
Salvgardarea păcii este problema 

fundamentală a zilelor noastre. în 
rezolvarea ei sînt interesate 
popoarele, întreaga omenire, 
tualele condiții de dezvoltare 
nicii militare, un nou război
dial — în mod inevitabil termonu
clear — ar aduce cu sine calamități 
incomparabil mai mari decît răz
boaiele trecute.

Apărînd interesele vitale ale tu
turor popoarelor, statele socialiste 
nu-și precupețesc eforturile pentru 
apărarea păcii, promovează consec
vent politica leninistă de coexistență 
pașnică, militează perseverent pen
tru soluționarea pașnică a proble
melor internaționale litigioase.

Merite de neprețuit și-a cîștigat 
în fața omenirii Uniunea Sovietică 
prin consecvența și energia cu care 
apără interesele popoarelor, prin 
inițiativa ei inepuizabilă pe arena 
internațională și prin înaltul spirit 
de răspundere pe care-1 manifestă 
în toate situațiile complexe ale 
vieții internaționale. (Aplauze puter
nice).

în calea statornicirii unei 
trainice mai sînt încă serioase 
stacole. Cercurile agresive din
tele Unite, sprijinindu-se pe milita- 
riștii vest-germani și ceilalți aliați 
din blocul Atlanticului de nord, 
continuă politica de intensificare a 
cursei înarmărilor, de agravare a

catastrofă. la un război racheto- 
nuclear. Un atac împotriva Cubei, 
ar fi un atentat împotriva păcii ge
nerale, care ar stîrni mînia legitimă 
a popoarelor, le-ar ridica în apă
rarea bravului popor cuban. (Aplau
ze puternice).

Declarația agenției TASS, din 11 
septembrie, care precizează poziția 
guvernului sovietic față de pregă
tirile militare desfășurate de Statele 
Unite ale Americii împotriva Cubei, 
reprezintă, un act pătruns de spiri
tul înaltef răspunderi față de soarta 
păcii, un avertisment serios dat a- 
depților politicii de aventură, un 
apel adüesat guvernului Statelor 
Unite ale: Americii la rațiune și lu
ciditate. Poporul și guvernul romîn 
sprijină pe deplin această Declara
ție, afirmându-și, alături de celelalte 
țări socialiste, de toate forțele iubi
toare de pace, solidaritatea cu cauza 
dreaptă a Cubei libere. (Aplauze 
prelungite).

Lichidarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial prin încheie
rea Tratatului de pace german și 
reglementarea pe această bază a si
tuației Berlinului occidental consti
tuie una din problemele fundamen
tale ale vieții internaționale. Carac
terul agresiv, primejdios, al politicii 
duse în această problemă de pu
terile occidentale în alianță cu mi- 
litariștii vest-germani își găsește 
expresie în situația din Berlinul oc
cidental, care, sub ocupația trupelor 
americane, engleze și franceze, a 
devenit un focar permanent de tul
burări și acțiuni ostile împotriva 
Republicii Democrate Germane și a 
altor state socialiste, s-a transfor
mat într-un cap de pod militar al 
N.A.T.O. pe teritoriul unei țări so
cialiste. In ultimele săptămîni, ele
mentele fasciste din Berlinul occi
dental, instigate de revanșarzii vest- 
germani, s-au dedat la noi acte pro
vocatoare. Singura cale pentru în
sănătoșirea climatului internațional 
în centrul Europei constă în lichi
darea regimului de ocupație, eva
cuarea trupelor puterilor occiden
tale și transformarea Berlinului oc
cidental într-un oraș liber, neutru, 
demilitarizat.

Inițiativele și acțiunile pe care le 
întreprind Uniunea Sovietică și Re
publica Democrată Germană 
scopul reglementării pașnice a 
blemelor privind Germania și 
linul occidental se bucură de 
jinul deplin al
noastre. (Aplauze puternice), 
nia publică din țara noastră a apro
bat măsurile luate de guvernul Re
publicii Democrate Germane pentru 
a asigura* o pază de nădejde și un 
control eficace la frontiera cu Ber
linul occidental, pentru a lichida 
activitatea subversivă desfășurată 
din Berlinul apusean, a întări 
ritatea Republicii Democrate 
mane.

Sînt cunoscute propunerile
täte ale Republicii Democrate Ger
mane pentru slăbirea încordării șl 
statornicirea relațiilor de coexis
tență pașnică între cele două state 
germane, pentru dezvoltarea con
tactelor și a' legăturilor dintre ele, 
pentru crearea unei confederații 
germane, care ar pregăti calea spre 
unificarea lor deplină.

în condițiile cînd în Republica 
Federală Germană cercurile milita
riste germane devin din ce în ce 
mai agresive, se fac auzite tot mai 
des declarații revanșarde îndreptate 
împotriva țărilor socialiste, se pre
conizează înzestrarea Bundeswehru- 
lui cu arma atomică, politica iubi
toare de pace a guvernului Republi
cii Democrate Germane face să 
crească continuu prestigiul țării ca 
exponent adevărat al intereselor și 
năzuințelor întregului popor ger
man, ca factor activ a'l vieții inter
naționale și al luptei popoarelor 
pentru o pace trainică. (Aplauze 
prelungite). Nici un fel de perdele 
de fum ale propagandei reacționa
re nu pot ascunde o realitate in
contestabilă a lumii contemporane : 
Republica Democrată Germană 
există, ea se dezvoltă și se conso
lidează neîncetat. Conducători ai 
numeroase state, oameni politici de 
vază, cercuri largi ale opiniei pu
blice din diferite țări ale lumii a- 
preciază astăzi că 
vind 
mod

guvernului

în 
pro- 
Ber- 
spri- 
țării 
Opi-

secu-
Ger-

repe-

toate 
în ac- 
a teh- 
mon-

în 
o 
ei 
a

păci 
ob- 

Sta-

încordării internaționale.
Romînia, ca și celelalte state so

cialiste, consideră că drumul cel mai 
sigur pentru înlăturarea pericolului 
de război și asigurarea unei păci 
trainice este dezarmarea generală și 
totală. La Comitetul celor 18 state, 
Republica Populară Romînă și-a a- 
dus contribuția activă în sprijinul 
propunerilor cuprinse în proiectul 
sovietic de tratat cu privire la de
zarmarea generală sub un strict 
control internațional. După cum se 
știe, lucrările Comitetului nu au dat 
pînă acum rezultate concrete dato
rită poziției neconstructive a state
lor occidentale. Din aceeași cauză 
nu s-a putut ajunge și la un acord 
privind interzicerea experiențelor 
nucleare în toate mediile. Recenta 
declarație cu privire la reluarea în- 
tr-un viitor apropiat de către Sta
tele Unite ale Americii a experien
țelor nucleare în atmosferă, inclusiv 
la mare altitudine, denotă limpede 
că ele n-au intenția reală de a a- 
junge la un acord în această pro
blemă, deși el este pe deplin posibil 
și necesar.

Poporul romîn condamnă acțiunile 
agresive ale Statelor Unite împo
triva eroicei Cube, acțiuni ce con
stituie nu numai încălcări ale drep
turilor popoarelor la libertate și in
dependență națională, ci și provo
cări care pot împinge lumea la o

Germania se 
realist numai

problemele pri- 
pot aborda în 
pornindu-se de

la faptul istoric al existenței celor 
două state germane și că a venit 
de mult timpul ca acestea să fie 
recunoscute și primite in Organi
zația Națiunilor Unite. Ca rezultat 
al deplasărilor ce au loc în opinia 
publică, chiar și în Germania occi
dentală se ridică tot mai multe 
voci care condamnă rigiditatea ofi
cialității din Republica Federală 
Germană și cer să se dea dovadă 
de mai mult simț realist, în intere
sul poporului german însuși.

Țările noastre vor continua să 
depună eforturi pentru ca toate 
statele participante la coaliția anti- 
hitleristă să ia parte la încheierea' 
Tratatului de pace german. Prac
tica internațională a adus în ultima 
vreme noi confirmări ale posibili
tății reglementării prin tratative 
pașnice a unor probleme spinoase, 
așa cum s-a întîmplat în problema 
laoțiană și a Irianului de vest. De 
ce nu s-ar putea obține în acela'și 
mod și reglementarea pașnică a 
problemelor privind Germania ?

Dacă însă puterile occidentale vor 
persevera pe linia neconstructivă 
de pînă acum, țările socialiste vor 
semna' Tratatul de pace cu Repu
blica Democrată Germană, cu toate 
consecințele care decurg de 
(Aplauze puternice).

Republica Populară Romînă, 
publica Democrată Germană, 
preună cu celelalte state ale lagă
rului socialist, vor milita și pe viitor 
cu consecvență pentru apărarea 
păcii și coexistența pașnică între 
state cu sisteme sociale diferite, 
călăuzite de convingerea că în epo
ca contemporană, ca' urmare a 
schimbărilor în raportul de. forțe 
pe arena internațională, prin acțiu
nea unită a statelor socialiste, a 
altor state iubitoare de pace, a 
tuturor forțelor păcii, războiul 
poate fi preîntîmpinat, pacea poa
te fi salvgardată și consolidată ! 
(Aplauze prelungite).

Un factor puternic al păcii și pro
gresului sînt popoarele cate au 
scuturat jugul robiei coloniale. Ele 
se conving prin proprie experiență 
că prietenia și colaborarea cu țările 
socialiste reprezintă un reazem de 
nădejde în lupta' lor pentru conso
lidarea independenței naționale și 
propășire, împotriva încercărilor 
colonialiștilor de a-și redobîndi pri
vilegiile. Lupta popoarelor din Asia, 
Africa, America Latină pentru in
dependență, pentru lichidarea defi
nitivă a* robiei coloniale se bucură 
de caldă simpatie și de solidaritatea 
poporului romîn.

Tovarăși,
în zilele noastre, ideile lui Marx, 

Engels, Lenin au pus stăpînire pe 
inimile și mințile a sute de milioane 
de oameni de pretutindeni. Puterni
cul sistem mondial socialist exerci
tă o influență hotărîtoare asupra 
înaintării omenirii spre cele mai 
înalte culmi ale progresului, spre 
socialism și comunism.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Democra
te Germane în țara noastră, con
vorbirile purtate, rezultatele rodni
ce consemnate în Comunicatul co
mun pe care l-am semnat constituie 
o contribuție la întărirea legăturilor 
frățești, internaționaliste, dintre 
partidele, statele și popoarele noas
tre, a unității și coeziunii puterni
cului lagăr socialist. (Aplauze 
puternice).

Vă rugăm, dragi oaspeți, să trans
miteți oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Germană salutul 
tovărășesc al poporului romîn și cele 
mai calde urări de noi și mari succe
se în lupta pentru înflorirea patriei 
lor socialiste, spre binele întregului 
popor german, pentru apărarea 
păcii. (Aplauze puternice).

Trăiască în veci prietenia dintre 
Republica Populară Romînă și Re
publica Democrată Germană !

Trăiască harnicul și talentatul po
por german ! •

Trăiască Partidul Socialist Unit 
din Germania, Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Walter 
Ulbricht, eminent om de stat și 
fruntaș al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale !

Trăiască pacea în lumea întreagă !
(Aplauze puternice — urale. Asis

tența, în picioare, ovaționează înde
lung).

și tovarăși,
permiteți să adre- 

populației Capitalei 
un salut călduros

Dragi oaspeți
Vă rog să-mi 

sez, în numele 
patriei noastre,
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Democrate Germa
ne, în frunte cu tovarășul Walter 
Ulbricht, prlm-secretar al Comite
tului Central al Partidului Socialist

Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Cetățenii din București, ca și din 
celelalte regiuni ale țării noastre, 
v-au întîmpinat cu multă bucurie, 
exprimîndu-și astfel sentimentele de 
adîncă și sinceră prietenie față de 
muncitorii, țăranii și intelectualii din 
Republica Democrată Germană, har-

nici constructori ai socialismului. îri 
persoana dumneavoastră salutăm pe 
solii primului stat german muncito- 
resc-țărănesc, factor activ al luptei 
pentru socialism și pace.

Deschid mitingul oamenilor mun
cii din București organizat în cins
tea vizitei în țara noastră a dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane.

Cuvîntul tovarășului Ion Cristea
muncitor la Uzinele „23 August“

aici.

Re- 
îm-

Dragi oaspeți din Republica De
mocrată Germană,

Dragi tovarăși,
Muncitorii, tehnicienii și inginerii 

de la Uzinele „23 August“ și din ce
lelalte întreprinderi industriale ale 
Bucureștiului, transmit scumpilor 
noștri oaspeți un fierbinte salut to
vărășesc.

în dimineața acestei zile, colecti
vul Uzinelor „23 August“ a avut 
cinstea să primească în mijlocul 
său pe oaspeții noștri dragi, mem
brii delegației de partid și guver
namentale a Republicii Democrate 
Germane. Ne-ați găsit în plină mun
că. în uzina noastră, asemenea tu
turor întreprinderilor din Capitală, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
își pun întreaga lor capacitate crea
toare în slujba înfăptuirii sarcinilor 
stabilite de cel de-al treilea Con
gres al Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Datorită activității lor entu
ziaste, planul producției globale 
uzinei noastre a fost îndeplinit 
primele șapte luni ale acestui ari 
proporție de 103,4 la sută.

în Capitala patriei noastre, ca 
în întreaga țară, au avut loc în anii 
puterii populare schimbări înnoi
toare. Din anul 1948 și pînă în pre
zent 
deri 
fost 
șini

a 
pe 
în

șl

s-au construit 42 de întreprin- 
noi, iar peste 140 de fabrici au 
dezvoltate și reutilate cu ma- 
și agregate de nivel tehnic ri-

dicat. Volumul producției întreprin
derilor bucureștene — care repre
zintă mai mult de o cincime din 
producția industrială a țării — este 
cu 20 la sută mai mare decît întrea
ga producție industrială din anul 
1938 a Romîniei burghezo-moșierești.

O dată cu dezvoltarea economică, 
Capitala cunoaște un puternic 
avînt al vieții social-culturale. Nu
mai în ultimii doi ani s-au construit 
în București 23 000 de apartamente, 
iar în acest an se vor da în folosin
ță încă 13 000 în cadrul unor gru
puri și ansambluri arhitectonice 
menite să asigure confortul familii
lor noastre și să contribuie la în
frumusețarea orașului.

Noi privim cu încredere spre ziuă 
de mîine. Clasa noastră muncitoare, 
întregul nostru popor strîns unit în 
jurul partidului, al Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, muncește 
cu abnegație, fără a precupeți efor
turile, pentru realizarea programu
lui desăvârșirii construcției socia
lismului.

Dragi
Vizita 

noastră 
ție la 
nezdruncinat dintre țările și po
poarele noastre, a solidarității care 
leagă clasa muncitoare din Romî-

oaspeți,
dumneavoastră în țara 

înseamnă o nouă contribu- 
întărirea prieteniei de

nia de clasa muncitoare germană. 
Ne unesc aceleași țeluri, ne înflă
cărează în muncă și luptă același 
steag — steagul atotbiruitoarei în
vățături a lui Marx, Engels și Lenin.

Din toată inima ne bucurăm de 
realizările Republicii Democrate 
Germane, obținute în dezvoltarea 
economiei și culturii, în întreaga* 
operă de construire a vieții noi. Noi 
știm că aceste cuceriri socialiste ale 
oamenilor muncii din țara dum
neavoastră consolidează continuu 
orînduirea populară, întăresc forțele 
patriotice și progresiste din întrea
ga* Germanie.

Oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană au în clasa 
noastră muncitoare, în poporul ro
mîn, un prieten de nădejde. Sîntem 
alături de poporul german în lupta 
sa neobosită pentru pace și socia
lism.

Trăiască Partidul Socialist Unit 
din Germania, Comitetul său Cen
tral în frunte cu tovarășul Walter 
Ulbricht !

Trăiască Partidul 
Romîn, Comitetul său 
frunte cu tovarășul 
Gheorghiu-Dej !

Trăiască prietenia și
frățească dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Democrată 
Germană !

Muncitoresc
Central în 

Gheorghe

colaborarea

Cuvîntul tovarășei Valeria Tudor
studentă la Institutul medico-farmaceutic din București

Dragi tovarăși,
Tineretul din capitala Romîniei 

socialiste vă salută pe dumneavoa
stră. dragi oaspeți din Republica 
Democrată Germană, cu aceeași 
căldură cu care ați fost întîmpinați 
pretutindeni în țara noastră. Folo
sim acest prilej, pentru a vă asigura 
că tinerii din patria noastră sînt 
însuflețiți de sentimente de adîncă 
și trainică prietenie față de tine
retul Republicii Democrate Germa
ne, față de talentatul popor german, 
constructor al patriei sale socialiste.

Tineretul studios din țara noastră 
are astăzi largi posibilități de învă
țătură, cum n-a cunoscut în trecut 
nici o altă generație. Numai în Ca
pitală există 14 institute de învăță
mînt superior cu 51 de facultăți, în 
care învață peste 40'000 de studenți, 
o dată și jumătate mai mulți decît 
erau în întreaga țară în anul 1938. 
învățămîntul de 8 ani și mediu din 
București cuprinde de 7 ori mai 
mulți elevi decît în anul 1938. Prin 
grija statului democrat-popular, e- 
levii din învățămîntul de opt ani 
primesc, în mod gratuit, manualele 
necesare. In întregul învățămînt nu 
se plătesc taxe școlare ; majoritatea 
studenților sînt bursieri.

Statul investește sume importante 
pentru asigurarea bazei materiale a

învățămîntului. în ultimii 3 ani au 
fost construite în București 39 școli 
cu 750 săli de clasă. S-au construit 
și amenajat în Capitală cămine stu
dențești care cuprind 20 000 locuri, 
cantine la care iau masa 18 000 stu- 
denți, noi laboratoare, biblioteci, 
complexe sportive. Pentru următorii 
ani se prevede construirea unui nou 
local al Institutului Politehnic cu o 
capacitate pentru 10 000 studenți, 
utilat la un înalt nivel tehnic.

Viața și munca noastră sînt 
călăuzite de un înalt ideal — desă- 
vîrșirea construcției socialiste. Ne 
însușim cu sîrguință tezaurul știin
ței și culturii. Ne pregătim temeinic 
pentru a fi buni ingineri și arhitecți, 
agronomi, medici, profesori, pentru 
a face parte cu cinste din frontul 
constructorilor socialismului și co
munismului. Așa înțelegem să răs
pundem grijii cu care ne înconjoară 
partidul și guvernul, întregul nostru 
popor.

Dragi tovarăși,
Din devotamentul profund pentru 

patrie, pentru socialism, izvorăște 
atașamentul tineretului nostru pen
tru cauza 
nerii din 
pentru un 
lume fără

păcii. Sîntem uniți cu ti- 
întreaga lume în lupta 
viitor luminos, pentru o 
arme și fără războaie,

pentru înțelegere și colaborare între 
toate popoarele lumii.

Tineretul romîn urmărește cu in
teres și profundă simpatie munca 
creatoare pe care o desfășoară, îm
preună cu întregul popor, tineretul 
Republicii Democrate Germane, 
pentru consolidarea și dezvoltarea 
cuceririlor socialiste, pentru o pace 
trainică.

Ne exprimăm bucuria și satis
facția pentru strîngerea continuă a 
legăturilor frățești dintre tineretul 
nostru și cel al Republicii Demo
crate Germane, dintre organizațiile 
noastre, 
citor și 
Sîntem 
noastre 
turi de 
tineri din alte țări, printre care și 
din Republica Democrată Germană 
prietenă.

Vă rugăm, dragi oaspeți, să trans
miteți tineretului Republicii Demo
crate Germane, tuturor oamenilor 
muncii din țara dumneavoastră, 
urarea sinceră de noi succese în dez
voltarea economiei și 
construirea societății 
apărarea păcii.

Trăiască prietenia 
poarele noastre !

Trăiască pacea în lume !

Uniunea Tineretului Mun- 
Tineretul Liber German, 
bucuroși că în instituțiile 
de învățămînt superior, ală- 
studenții romîni, învață și

culturii, în 
socialiste, în

dintre po-

Cuvîntul tovarășului 
prof. Univ. Remus Răduleț

directorul Institutului de energetică al Academiei 
Republicii Populare Romîne

Stimați oaspeți,
Dragi tovarăși,
Vă rog să fiți părtași ai bucuriei 

mele de a adresa un călduros salut 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Democrate Ger
mane, în frunte cu tovarășul Walter 
Ulbricht.

Este un salut al întregii noastre 
intelectualități, atît al celei mai 
vîrstnice, cît și al celei tinere, al 
oamenilor de știință și artă din Re

(Urmare din pag. I-a)

Au rostit cuvîntări de salut to
varășii Ion Cristea, turnător la 
Uzinele „23 August", studenta 
Valeria Tudor, din anul VI al fa
cultății de medicină generală de 
la Institutul medico-farmaceutic 
din București, și prof. univ. Re
mus Răduleț, membru corespon
dent al Academiei R. P. Romîne, 
directorul Institutului de energe
tică al Academiei R. P. Romîne.

Primiți cu aplauze îndelungate 
și urale au luat cuvîntul tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Walter Ulbricht.

Cuvîntările conducătorilor ce
lor două țări au fost subliniate 
în repetate rînduri de aplauze, 
și urale puternice pentru priete
nia frățească dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Democrată Germană. In aplau
zele îndelungi ale asistenței, to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
șl Walter Ulbricht își string 
mâinile, se îmbrățișează.

SALA PALATULUI P. ROMI bl £
Tn încheierea mitingului, 

rășul Florian Dănălache a
Dragi oaspeți,
Cetățenii Capitalei patriei noas

tre, întruniți la acest miting, vă 
roagă să transmiteți oamenilor 
muncii din Republica Democrată 
Germană înalta prețuire pentru 
realizările obținute sub conduce
rea Partidului Socialist Unit din 
Germania și calde urări de noi 
succese în opera de construire 
a socialismului, de apărare a 
păcii.

Trăiască prietenia romîno-ger- 
mană !

Trăiască puternicul lagăr 
socialismului !

Trăiască pacea în lumea 
treagă !

In timpul mitingului sala a
sunat adesea de ovații în cins
tea Partidului Socialist Unit 
din Germania și Comitetului său 
Central, în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht, în cinstea 
Partidului Muncitoresc Romîn si 
Comitetului său Central, in

tova- 
spus :

al

în-

ră-

frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pentru puternicul 
lagăr al socialismului, pentru 
pace în lumea întreagă. Era 
parcă ecoul prelungit al entu
ziasmului cu care oaspeții au fost 
primiți de cetățenii Bucureștiului 
și celui mai tînăr oraș al țării — 
Oneștiul, de petroliștii Văii Pra
hovei, de țăranii colectiviști și 
specialiștii în agricultură de la 
Hărman și Fundulea, de zecile de 
mii de oameni ai muncii care au 
salutat trecerea delegației prin 
toate locurile străbătute.

„Freundschaft und Frieden“, 
„Prietenie și Pace" — sub sem
nul acestor luminoase cuvinte s-a 
desfășurat și s-a încheiat vizita 
delegației de partid și guverna
mentale a R. D. Germane, care 
s-a înscris ca un eveniment de 
seamă în dezvoltarea relațiilor 
frățești dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Demo
crată Germană, constituind o 
nouă contribuție la întărirea uni
tății lagărului socialist, la cauza 
păcii în Europa și în lume.

i

publica Populară Romînă, care, Probleme excepționale, care se 
îndrumați și sprijiniți de partidul pun contemporaneității, impun întă- 
clasei muncitoare. își pun activita
tea și energia în serviciul ridicării 
nivelului de viață al maselor largi, 
al celor care muncesc pentru desă- 
vîrșirea construcției

Niciodată în țara 
existat condițiile de 
și materiale, pentru 
cialiștilor și pentru activitatea* oa
menilor de știință și artă, pentru 
înflorirea culturii. Dezvoltarea fără 
precedent a învățămîntului de toate 
gradele, organizarea de instituții 
care cuprind și stimulează activi
tatea originală de creație științifică, 
de creație . artistică a poporului 
nostru, îmbinată cu o prețuire a- 
tentă a tuturor realizărilor noastre 
de valoare — iată ce explică în
făptuirile și avîntul creator al știin
ței și culturii noastre, la care luăm 
parte. Devotați mărețelor sarcini 
ale înfloririi patriei lor, însuflețiți 
de progresele științei și tehnicii 
mondiale, intelectualii noștri din 
toate generațiile își dau, în aceste 
condiții noi, contribuția lor activă 
la îndeplinirea cu succes a sarcini
lor stabilite 
Congres al 
Romîn.

Călăuzită 
leninistă, 
nobile idealuri ale umanității, inte
lectualitatea din Republica Populară 
Romînă urmărește cu interes acti
vitatea creatorilor științei și artei 
din Republica Democrată Germană, 
ce continuă bogata tradiție de gîn- 
dire a poporului german, marile lui 
realizări în știință și tehnică, în 
muzică, în literatură și artele plas
tice — realizări intrate în patrimo
niul cultural al omenirii.

socialismului. 
noastră nu au 
astăzi, morale 
formarea spe-

de cel de-al III-lea 
Partidului Muncitoresc

de ideologia marxist- 
inspirată de' cele mai

rirea și mai puternică a legăturilor 
noastre. în adevăr, odată cu pro
gresul științelor naturii și tehnicii, 
capacitatea de distrugere pe care o 
au mijloacele de atac produse de 
om, distanțele pînă la care acestea 
pot fi lansate au crescut într-o mă
sură atît de măre încît o conflagra
ție viitoare ar fi un dezastru pentru 
omenire. De aceea, lupta contra po
liticii de reînviere a militarismului 
german, crearea condițiilor pentru 
lichidarea războaielor și asigurarea 
coexistenței pașnice a țărilor cons
tituie o problemă centrală a vieții 
internaționale contemporane. Iată 
de ce prețuim faptul că R. D. Ger
mană, primul stat al muncitorilor și 
țăranilor din istoria poporului ger
man, se situează în lagărul păcii, în 
concertul națiunilor socialiste. •

Cu încredere nelimitată în pro
gres, în forța științei și artei creatr 
pentru binele omului, pentru cons
truirea unui viitor luminos umani
tății, vă rog să transmiteți salutul 
frățesc al intelectualității romîne 
către poporul prieten al țării pe care 
o conduceți, către muncitorii ei din 
domeniul creației intelectuale, care 
colaborează cu noi nu numai în spe
cialitate, ci și întru împlinirea aces
tor comandamente supreme ale epo
cii noastre.

Primiți, deci, prin glasul meu de 
muncitor pe ogorul științei, urările 
intelectualilor din Republica Popu
lară Romînă pentru noi succese pe 
drumul progresului social al poporu
lui german, pentru întărirea păcii 
în întreaga lume.

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre Republica Democrată Ger
mană și Republica Populară Romînă!
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me. Știința și tehnica modernă vor 
determina din ce în ce mai mult 
dezvoltarea agriculturii. Aceste re
zultate excelente în munca dv. de 
construcție întăresc întregul lagăr 
socialist și fac să crească autorita
tea Republicii Populare Romîne 
pe plan internațional.

Pentru mine personal, care am a- 
vut cinstea să mă bucur de ospita
litatea țării dv. acum doi ani, este 
o bucurie mare de a vedea, de e- 

' xemplu, cum s-a dezvoltat în acest 
timp scurt construcția rapidă a Ca- 

I pitalei dv. frumoase, socialiste, cu 
ce elan îndrăzneț au fost ridicate 
numeroase întreprinderi moderne, 
multe blocuri de locuințe și edificii 
culturale. Acest lucru a fost posibil 
numai datorită faptului că în pro
cesul transformărilor socialiste, sub 
conducerea consecventă a partidu
lui dv. marxist-leninist — Partidul 
Muncitoresc Romîn — în frunte cu 
prietenul nostru drag, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (aplauze 
puternice), toate forțele poporului au 
fost descătușate și statul dv. de de
mocrație populară s-a întărit.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Demo
crate Germane slujește consolidării 
și adîncirii continue a prieteniei, co
laborării, întăririi luptei comune 
pentru pace a celor două țări ale 
noastre. în tratativele duse între 
delegațiile noastre, care au decurs 
într-o atmosferă extrem de cor
dială, s-au obținut rezultate bune. 
Noi am semnat astăzi o declarație 
comună, în care constatăm cu sa
tisfacție că părerile noastre și punc
tele noastre de vedere cu privire la 
situația internațională, la lupta 
pentru înlăturarea rămășițelor ce
lui de-al doilea război mondial, cu 
privire la încheierea unui tratat de 
pace cu Germania și rezolvarea pe 
cale pașnică a problemei Berlinului 
occidental, precum și cu privire la 
problema dezarmării generale și to
tale, coincid pe deplin. în vederea 
lărgirii și adîncirii relațiilor de 
prietenie dintre țările și partidele 
noastre s-au hotărît o serie de mă
suri. Am învățat multe pentru pro
pria noastră construcție socialistă, 
din schimbul de experiență reciproc 
și din discuțiile numeroase cu oa
menii muncii romîni, înainte de 
toate cu acei din industria chimică 
și din agricultură și ducem cu noi 
numeroase imbolduri.

Ambele noastre state și popoare 
construiesc socialismul conducîn- 
du-se după învățătura invincibilă a 
marxism-leninismului. Noi trăim în 
perioada trecerii la socialism în în
treaga lume. Chiar și militariștii 
vest-germani simt că planurile lor 
agresive sînt sortite eșecului. Lagă
rul socialist, sub conducerea Uniunii 
Sovietice, sub steagul păcii și al so
cialismului determină din ce în ce 
mai mult direcția principală a dez
voltării în lume. Cît dé uriașe sînt 
succesele muncitorilor și oamenilor 
de știință sovietici, care au făcut po
sibil zborul în grup al eroilor Uniu
nii Sovietice cosmonauții Nikolaev 
și Popovici ! în epoca noastră, care 
se caracterizează prin trecerea de la 
capitalism la socialism, la asigu
rarea păcii și la victoria socialismu
lui în întrecerea pe plan mondial 
cu capitalismul contribuie și cele 
două state ale noastre. Ele au obți
nut succese importante în această 
direcție. Situația specială din Ger
mania constă în aceea că pe terito
riul german stau față în față două 
sisteme sociale opuse — Republica 
Democrată Germană, socialistă, și 
Republica Federală vest-germană, 
capitalist monopolistă.

Clasa muncitoare din Republica 
Democrată Germană, în alianță cu 
toți ceilalți oameni ai muncii, a reu
șit să înfăptuiască o cotitură funda
mentală în istoria poporului german. 
Imperialismul, militarismul, exploa
tarea și subjugarea capitalistă au 
fost înlăturate pentru totdeauna. 
Statul nostru muncitoresc-țărănesc 
și-a întors fața către viitor, către o 
lume a păcii și socialismului.

în statul vest-german guvernează 
însă din nou vechile forțe reacțio
nare ale capitalului monopolist și 
ale militarismului, care în decursul 
unei singure generații au împins 
poporul german șl popoarele Euro
pei în două războaie mondiale pus
tiitoare. Experiența istoriei și pre
zentul poporului german ne învață 
că problema națională vitală a po
porului german constă în a duce la 
victorie socialismul în Republica 
Democrată Germană și în înlătura
rea dominației militarismului, a mo
nopolurilor de armament și a neona- 
zismului, pentru ca poporul german 
să poată trăi în pace, fericire și 
bunăstare. (Aplauze puternice).

Sarcina istorică a Republicii De
mocrate Germane, ca avangardă a 
națiunii germane, constă în epoca 
actuală în a face din R. D. Germa
nă fundamentul unei viitoare Ger
manii unitare, pașnice, democratice 
și socialiste. Republica Democrată 
Germană promovează pacea și pro
gresul. (Aplauze). Datorită marilor 
eforturi depuse de oamenii muncii 
din țara noastră și datorită colabo
rării prietenești în cadrul familiei 
popoarelor socialiste, sub conduce
rea Uniunii Sovietice, în R. D. Ger
mană socialismul se dezvoltă nestă
vilit și nu mai poate fi oprit de ni
meni. Puterea noastră a muncitori
lor și țăranilor se bazează pe un 
fundament solid.

După război, oamenii muncii din 
țara noastră au avut de luptat cu 
mari dificultăți pentru a curăța 
ruinele și a lichida haosul lăsate de 
fascism. Scindarea Germaniei a a- 
dus Republicii Democrate Germane 
dificultăți suplimentare, deoarece 
odată cu sfîșierea de către puterile 
occidentale, în interesul monopoliști- 
lor, a organismului economic isto
ricește format al Germaniei, cen
trele vechii industrii grele germa
ne de pe Rin și din regiunea Ruhr 
au fost rupte de industria prelucră
toare de pe teritoriul Republicii 
Democrate Germane de astăzi. De 
aceea, noi am fost obligați să cons
truim baza industriei noastre grele 
într-un ritm accelerat, cu mari sa
crificii și eforturi. Situația^ a fost 
îngreunată' si prin faptul că oame
nii muncii din Republica Democra
tă Germană au construit socialis

mul, timp de mulți ani, în condiții
le unei granițe deschise cu lagărul 
imperialist, în luptă crîncenă împo
triva sabotajului și a acțiunilor de 
subminare, puse la cale de către 
serviciile secrete și agenturile impe
rialiste de pe teritoriul Germaniei 
occidentale și Berlinului occidental, 
în urma cărora economia noastră 
națională a suferit pierderi ce se 
cifrează în miliarde.

Avînd în vedere aceste condiții 
complicate trebuie apreciate și mai 
mult realizările oamenilor muncii 
din Republica Democrată Germană, 
realizări pe care le-au obținut și le 
obțin zi de zi, sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
în lupta pentru socialism (vii aplau
ze). Ei depun mari eforturi pentru 
întărirea economiei naționale a Re
publicii noastre. Dv. știți că aceasta 
este necesar pentru a îndeplini sar
cinile istorice ale statului muncito- 
resc-tărănesc german : asigurarea 
păcii și victoria socialismului.

în momentul de față ne concen
trăm atenția spre un ritm mai ra
pid în dezvoltarea forțelor de pro
ducție. în producție, oamenii mun
cii obțin rezultate mari sub lozinca : 
„Să gîndim temeinic, să socotim cu 
grijă, să îmbunătățim tehnica, să 
muncim cinstit !'.

în primul semestru al anului 1962, 
în Republica Democrată Germană 
producția globală a crescut cu 7 la 
sută și productivitatea muncii cu 9 
la sută. Toate strădaniile noastre le 
concentrăm în momentul de fată 
spre realizarea unui progres tehni- 
co-științific pentru a atinge nivelul 
mondial în toate ramurile produc
ției, pentru creșterea productivității 
muncii, pentru ridicarea rentabili
tății întreprinderilor. Acesta este 
drumul pe care vom merge înainte 
în mod planificat și cu succes.

Si țăranii republicii noastre au 
pășit cu succes pe unica cale care 
le asigură lor și tuturor cetățenilor 
republicii noastre o perspectivă fe
ricită în condițiile socialismului și 
păcii și s-au unit în cooperative a- 
gricole de producție. în ciuda com
plicațiilor care rezultă din trecerea 
de la gospodăria mică individuală 
la marea producție cooperatistă s-a 
putut dovedi superioritatea produc
ției cooperatiste. în toate coopera
tivele agricole de producție, munca 
colectivă și aplicarea științei și teh
nicii moderne constituie veriga cea 
mai importantă în întărirea rela
țiilor socialiste de producție.

în Republica Democrată Germană 
avem, o clasă muncitoare harnică, o 
intelectualitate capabilă și țărani co
lectiviști sîrguincioși. Oamenii mun
cii de la noi sînt hotărîți și sînt 
în măsură să desăvîrșească con
strucția socialismului în colaborare 
strînsă, frățească, cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări socialis
te. Prin aceasta creăm un exemplu 
măreț care îi va ajuta pe oamenii 
muncii vest-germani să se elibereze 
de sub dominația militariștilor și 
marilor capitaliști, să instaureze o 
orînduire cu adevărat democratică și 
să pășească, din propria convingere, 
pe drumul socialismului, ținînd sea
ma de condițiile specifice ale Ger
maniei occidentale.

Eforturile comune de a face viața 
popoarelor celor două țări ale noa
stre mai frumoasă, mai bogată și 
mai fericită își găsesc împlinirea în 
asigurarea unei păci trainice. De a- 
ceea noi considerăm că sarcina noa
stră cea mai urgentă constă în a face 
mai puternică, mai strînsă, colabo
rarea dintre cele două popoare ale 
noastre în lupta pentru pace.

în centrul atenției mondiale se 
află astăzi problemele cu privire la 
dezarmarea generală, totală și con
trolată, propusă tuturor popoarelor 
de către Uniunea Sovietică. Propu
nerile constructive ale Uniunii So
vietice, care sînt sprijinite în în
tregime de toate statele socialiste și 
de multe state neutre, neangajate, 
pornesc de la faptul că ele exprimă 
interesele tuturor popoarelor, inde
pendent de orînduirea lor socială Si 
politică.

Activitatea intensă desfășurată de 
Republica Populară Romînă în ca
drul conferinței de la Geneva pen
tru dezarmare și la sesiunea O.N.U„ 
eforturile ei de a crea în regiunea 
Balcanilor o zonă fără arma ato
mică și de a normaliza relațiile în
tre toate statele balcanice servesc 
aceleiași cauze ca și propunerile 
R. D. Germane cu privire la dezar
marea celor două state germane. 
Călăuzindu-se de înalta sa răspun
dere pentru asigurarea păcii, R. D. 
Germană a propus ca cele două sta
te germane să înceapă dezarmarea 
generală și totală. Noi am propus ca 
ambele state germane să se pronunțe 
pentru o zonă denuclearizată în 
Europa centrală, iar în cadrul unui 
tratat să se stabilească neutralitatea 
lor militară și renunțarea reciprocă 
Ia folosirea forței. Acesta este dru
mul coexistenței pașnice în relațiile 
dintre cele două state germane și 
numai astfel devine posibilă coexis
tența ambelor state și formarea 
unei confederații. Acesta este sin
gurul drum posibil care duce la o 
unificare viitoare a Germaniei.

Tovarășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov a pus în gardă în mod se
rios opinia publică mondială, cu 
ocazia primirii curajoșilor cosmo- 
nauți Nikolaev și Popovici, care au 
înscris o nouă pagină de glorie în 
cercetările sovietice ale Cosmosului 
prin zborul lor m grup, cate ser
vește cauzei păcii. El a spus : „Duș
manii socialismului trebuie să înțe
leagă că acum nici o forță, nici un 
efort al ■ reacțiunii nu pot întoarce 
timpurile apuse ale dominației ab
solute a capitalului. Nimeni nu va 
reuși să lichideze orînduirea socia
listă în statele unde ea a învins și 
se dezvoltă cu succes. Este timpul ca 
reprezentanții lumii vechi să înțelea
gă, în sfîrșit, învățămintele istoriei”.

Cea mai importantă învățătură 
din istoria germană este că preten
țiile teritoriale și revanșarde duc 
întotdeauna la catastrofă. Acela 
care dorește într-adevăr ca pacea 
să fie asigurată trebuie să contri
buie la înlăturarea' rămășițelor ce
lui de-al doilea război mondial în 
Germania și. înainte de toate, Jn 
Berlinul occidental. Dună orice răz
boi mondial s-a procedat la o ac
țiune generală de deminare. în 
Berlinul occidental șl în Germania

și în însuși interesul normalizării 
relațiilor dintre cele două state ger
mane. Acest lucru ar fi foarte im
portant pentru destinderea încordă
rii internaționale și pentru asigura
rea securității în lumea întreagă.

In toate aceste probleme există o 
deplină unitate de vederi între Re
publica Populară Romînă și Repu
blica Democrată Germană. Delega
țiile celor două partide și guverne 
ale noastre au căzut de acord în 
timpul tratativelor, că este nece
sară, în vederea întăririi lagărului 
socialismului și al păcii, o colabo
rare economică mai strînsă, pe baza 
hotărîrilor Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

în fața popoarelor noastre stau 
sarcini mari. Noi le vom realiza cu 
atît mai bine cu cît vom folosi mai 
mult posibilitățile de colaborare 
existente. De aceea delegațiile au 
hotărît să fie creată o comisie eco
nomică a guvernelor Republicii 
Popülare Romîne și Republicii De
mocrate Germane. S-a hotărît să fie 
lărgit comerțul și s-a stabilit coor
donarea relațiilor economice reci
proce pe perioada pînă în anul 1970.

Republica Populară Romînă dis
pune de o industrie extractivă și 
prelucrătoare petrolieră foarte mo
derne, de produse foarte valoroase, 
în momentul de față și noi sîntem 
pe punctul de a construi un com
binat modern de prelucrare a pe
trolului, pentru care cantitățile de 
petrol necesare ne vor fi livrate de 
către Uniunea Sovietică prin con
ducta petroliferă „Prietenia” ce se 
află în construcție.

Vom dezvolta colaborarea noa
stră în domeniul siderurgiei. Vom 
lărgi în continuare colaborarea noa
stră atît de rodnică în folosirea ma
rilor dv. bogății de stuf. Ceea ce 
n-au reușit să facă capitaliștii în 
decurs de decenii în ciuda unor 
mari eforturi, au realizat muncito
rii și oamenii de știință din Repu
blica Populară Romînă, Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Republica 
Populară Polonă și Republica De
mocrată Germană construind în co
laborare socialistă combinatul de 
prelucrare a stufului în Republica 
Populară Romînă.

Și în ramura construcțiilor de 
mașini se va ajunge la o lărgirea 
colaborării prin specializare și co
operare în domeniul unor produse 
ale industriei constructoare de ma
șini, în special a mașinilor-unelte, 
a mașinilor pentru industria ali
mentară, precum și a celor de me
canică fină și optică. Au fost sta
bilite măsuri pentru colaborarea 
și în domeniul metalurgiei.

în domeniul agriculturii colabora
rea noastră se va referi, înainte de 
toate, la producția de semințe, la un 
schimb de experiență pe plan tehni- 
co-științific cu privire la ridicarea 
producției animale și vegetale și 
conducerea socialistă a agriculturii.

Dragi prieteni și tovarăși,
Importantele rezultate ale colabo

rării ambelor noastre țări le dato
răm faptului că facem parte din 
familia popoarelor socialiste. în 
lupta lor pentru construirea orîn- 
duirii socialiste în țările lor, Parti
dul Socialist Unit din Germania 
și Partidul Muncitoresc Romîn se 
conduc după ideile victorioase ale 
marxism-leninismului, idei aplicate 
în mod strălucit și dezvoltate în 
mod creator în Declarațiile repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești și în documentele Con
gresului al XXII-lea al P.C.U.S. 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, avangarda mișcării munci
torești și comuniste internaționale, 
a indicat prin noul său program și 
popoarelor noastre drumul spre vii
torul luminos al socialismului, al 

' comunismului (vii aplauze).
în schimbul de păreri care a avut 

loc între ambele noastre delegații 
s-a constatat o deplină unitate de 
vederi în sensul că ambele noastre 
partide muncitorești vor lupta ca și 
pînă acum pentru puritatea teoriei 
marxist-leniniste, împotriva oricăror 
devieri revizioniste, dogmatice și 
sectariste, împotriva manifestărilor 
de naționalism burghez. în unitatea 
și coeziunea lagărului socialist re
zidă puterea și forța lui. Pe teme
lia de nezdruncinat a internaționa
lismului socialist țările noastre îna
intează impetuos pe drumul progre
sului social, al socialismului, al co
munismului. împreună cu toate ce
lelalte state ale lagărului socialis
mului și al păcii, în frunte cu Uniu
nea Sovietică, vom frîna pe ațîță- 
torii la război și pe revanșarzi și 
vom consolida pacea în lume, (a- 
plauze puternice).

Dragi prieteni,
Am ascultat cu mare interes cu- 

vîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Această cuvîntare 
arată că între noi există o identi
tate deplină de vederi și că sîntem 
hotărîți să colaborăm și mai strîns 
în domeniul politic, economic și cul
tural, să dezvoltăm mai departe co
laborarea noastră, să o ridicăm la 
înălțimea sarcinilor care ne revin 
în cadrul lagărului socialist.

Mulțumim prietenului nostru 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru ex
punerea sa și sîntem bucuroși că 
prin cele spuse de el în legătură 
cu tratativele din aceste zile, unita
tea frățească dintre cele două po
poare și state s-a consolidat și mai 
mult.

Dragi tovarăși și prieteni romîni,
Vă dorim dv., oamenilor muncii 

din Capitală și întregului popor ro
mîn succese mari și pe viitor în 
dezvoltarea economiei naționale și 
în desăvîrșirea construcției socia
liste. Oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană se simt legați 
de dv. frățește, în lupta pentru a- 
ceastă măreață cauză comună.

Trăiască prietenia trainică și co
laborarea frățească dintre ambele 
noastre state și popoare!

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Central, în 
frunte cu eminentul luptător 
Gheorghe Gheorghiu-Dej !

Trăiască sistemul mondial al so
cialismului, în frunte cu glorioasa 
Uniune Sovietică!

Trăiască pacea în lumea întreagă!
(Aplauze prelungite — urale^ A- 

sistența, în picioare, ovaționează în
delung).

N.A.T. O. — Berlinul 
Faptul că Republica 
Germană este gata

occidentală se găsesc însă și astăzi 
minele celui de-al doilea război 
mondial. Aceste mine cu explozie 
întârziată amenință permanent pa
cea. De aceea lichidarea rămășițe
lor celui de-al doilea război mon
dial și încheierea unui tratat de 
pace german sînt sarcinile cele mai 
urgente pentru a se ajunge la o 
destindere a încordării și la dezar
mare. (Aplauze).

In conformitate cu propunerile gu
vernelor Uniunii Sovietice și Repu
blicii Democrate Germane, încheie
rea tratatului de pace german este 
legată de lichidarea bazei militare
N. A.T.O. în Berlinul occidental. 
Este în interesul poporului german 
și al tuturor oamenilor iubitori de 
pace din lumea întreagă și mai ales 
în interesul populației din Berlinul 
occidental ca el să fie transformat în
tr-un oraș neutru, liber, demilitarizat.

Camera Populară și guvernul Re
publicii Democrate Germane au a- 
dresat un apel Bundestagului de la 
Bonn și guvernelor S.U.A. și pute
rilor occidentale de a da curs, rn 
sfîrșit, sentimentelor umanitare și 
de ti înceta ațîțările revanșarde, 
provocările fasciste de-a lungul gra
nițelor și alte aventuri în Berlinul 
occidental. Nici un om cu mintea 
întreagă nu crede că bazele N.A.T.O. 
servesc „apărării libertății locuito
rilor din Berlinul occidental". Apă
rarea statutului de ocupație, a a- 
gen'.urilor străine și a politicii re
vanșarde în Berlinul occidental — 
toate acestea n-au nimic comun cu 
libertatea. Aici este vorba de aceeași 
„libertate" pe care Hitler a cerut-o 
înaintea agresiunii împotriva Aus
triei și Poloniei.

In acordul de la Potsdam, cele 
trei mari puteri au stabilit că mi
litarismul german și nazismul tre
buie să fie lichidate și să se pună 
capăt dominației marilor monopo
luri. în acest sens Berlinul devenise, 
după victoria trupelor sovietice, un 
oraș cu o administrație unică, anti- 
fascist-democratică, cu o constituție 
democratică. Cînd însă reprezentan
ții puterilor occidentale se plîng că 
în ziua de 13 august 1961 Republica1 
Democrată Germană și-a asigurat 
granița de stat împotriva agresiuni
lor inițiate de către extremiști, a- 
tunci ei vor să facă uitat faptul că 
înseși puterile occidentale au fost 
acelea care au creat această gra
niță în Berlin. Puterile occidentale 
au introdus în anul 1948 în Germa
nia' occidentală și în Berlinul occi
dental o valută separată și prin a- 
ceastă măsură au scindat Germania 
în două. Prin asigurarea granițelor, 
noi n-am făcut altceva decît să ri
dicăm o stavilă solidă în fața ten
dințelor „spre răsărit" ale revan
șarzilor vest-germani_ și am izolat 
avanpostul 
occidental.
Democrată __  . _ __
să acorde Berlinului occidental, pe 
baza unui tratat de pace german, 
statutul unui oraș liber de bazele 
militare N.A.T.O. și de presiunea mi
litariștilor vest-germani, statut care 
ar putea fi garantat prin autoritatea
O. N.U., reprezintă o mare concesie, 
deoarece acest oraș se află în mijlo
cul teritoriului Republicii Democra
te Germane. Salutăm tratativele 
duse între reprezentanții Uniunii 
Sovietice și ai Statelor Unite în pro
blemele legate de încheierea unui 
tratat de pace german și de rezol
varea problemei Berlinului occiden
tal. Ar fi bine dacă pauza actuală 
în tratativele cu privire la Berlinul 
occidental, adică timpul pînă la a- 
legerile din S.U.A., ar fi folosită în 
Berlinul occidental, în Germania oc
cidentală și în alte țări N.A.T.O. 
pentru a aprecia just situația, pen
tru a înceta ațîțarea revanșardă, 
pentru a opri provocările fasciste 
din Berlinul occidental ; s-ar crea 
astfel o atmosferă favorabilă conti
nuării tratativelor în legătură cu re
glementarea pașnică a problemei 
germane, pentru înlăturarea bazelor 
militare N.A.T.O. din Berlinul occi
dental și pentru transformarea Ber
linului occidental într-un oraș liber, 
demilitarizat.

Republica Populară Romînă și Re
publica Democrată Germană sprijină 
propunerea Uniunii Sovietice de a 
fi staționate temporar în Berlinul 
occidental, ca garanție suplimentară, 
trupe O.N.U. aparținînd unor țări 
neutre. Orașul liber Berlinul occi
dental ar obține în acest fel cele 
mai eficiente garanții internaționale.

Ziua de 13 august a dus la o at
mosferă de trezire a puterilor occi
dentale. Politicieni de frunte ai pu
terilor occidentale s-au văzut siliți 
să aprecieze mai real raportul de 
forțe și situația din Germania. Zi
dul de apărare antifascist din Ber
lin a făcut să se vadă clar limitele 
puterii imperialismului vest-german. 
Puterile occidentale au trebuit să ia 
cunoștință de faptul că este imposi
bil de a ignora existența Republicii 
Democrate Germane și ca cineva să 
se atingă de suveranitatea și de gra
nițele ei.

Rămășițele celui de-al doilea răz
boi mondial trebuie să fie înlătd- 
rate pas cu pas. Acestui scop îi ser
vește și hotărîrea 
U.R.S.S. cu privire la desființarea 
Comandamentului și a garnizoanei 
trupelor sovietice din Berlin. Aceas
tă măsură a fost necesară pentru a' 
contracara intențiile puterilor occi
dentale de a folosi în continuare 
statutul cvadripartit cu privire la 
Berlin—lichidat de ele însele încă din 
anul 1948 — drept pretext pentru 
un amestec în treburile interne ale 
Republicii Democrate Germane.

Dacă se va vedea că nici pe vii
tor puterile occidentale nu sînt dis
puse să contribuie în mod serios la 
lichidarea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, atunci trata
tul de pace german va fi Jmcheiat 
între Republica Democrată Ger
mană și toate statele care sînt gata' 
să-l semneze. (Vii aplauze).

Prin semnarea tratatului de pace 
cu Republica Democrată Germană 
se va crea o situație nouă și se vor 
realiza transformări importante în 
favoarea păcii în inima Europei, 
ceea ce este în interesul tuturor 
popoarelor iubitoare de pace. Pri
mirea celor două state germane în 
O.N.U. ar fi în interesul stabilirii 
unor relații, bazate pe dreptul inter
național. între Republica Democrată 
Germană și celelalte state, precum

guvernului

Miercuri seara, conducătorul dele
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane, 
primul secretar al. C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, tovarășul Walter 
Ulbricht, și soția, au oferit o recep
ție la Casa Centrală a Armatei.

La recepție au luat parte tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, A- 
lexandru Drăghici, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leon tin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, Corneliu

Toastul tovarășului Bruno Leuschner
Scumpe tovarășe Gheorghiu-Dej,
Scumpe tovarășe Maurer,
Stimați prieteni și tovarăși,
Permiteți-mi să vă salut din toată 

inima în numele delegației dé 
partid și guvernamentale a R.D.G. 
și în mod deosebit în numele pri
mului secretar al C.C. al P.S.U.G. și 
președintele Consiliului de Stat, 
Walter Ulbricht.

Dragi tovarăși și prieteni, am fost 
oaspeții țării dv. timp de cinci zile. 
Mîine ne întoarcem în patrie și cînd 
vom face darea de seamă la noi în 
R.D.G., nu ne va fi ușor să găsim 
cuvinte, pentru a descrie căldura și 
cordialitatea cu care am fost încon
jurați aici, să redăm sentimentele 
de prietenie și simpatie pe care 
le-ați exprimat față de poporul și 
guvernul nostru.

Am călătorit prin țara dv. fru
moasă. Am văzut noua Romînie in
dustrială. Am cunoscut minunății 
dv. oameni, destoinicii dv. munci

Toastul tovarășului Ion ' Gheorghe Maurer
Dragă tovarășe Ulbricht,
Stimați tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi să vă mulțumesc din 

inimă pentru cuvintele calde tovără
șești, pentru urările de bine adresa
te poporului nostru constructor al 
socialismului, partidului nostru și 
guvernului Republicii Populare Ro
mîne.

Ne bucură înaltele aprecieri, pe 
care dv., soli dragi ai poporului 
R. D. Germane, le-ați făcut în 
timpul vizitei, pretutindeni pe unde 
ați fost în țara noastră, despre mun
citorii, țăranii și intelectualii noștri, 
despre entuziasmul muncii lor con
structive, despre realizările lor.

Așa cum s-a remarcat de atîtea ori, 
între delegațiile noastre de partid 
și guvernamentale a avut loc un 
schimb rodnic de păreri, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, scoțînd încă o dată în evi
dență deplina identitate de vederi a 
țărilor noastre în aprecierea proble
melor discutate.

Crearea Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare Economică și 
tehnico-științifică, despre care to
varășul Leuschner a vorbit aici, ex
primă dorința noastră comună dea

Printre muncitorii Uzinelor „23 August“

Intr-una din secțiile uzinei
Miercuri dimineața, Bruno Leusch

ner, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
membru al Consiliului de Stat, Hans 
Reichelt, ministrul agriculturii, co
lectărilor și silviculturii, Günther 
Wyschofsky, vicepreședinte al Comi
siei de Stat a Planificării, Erwin 
Kerber, adjunct al ministrului co
merțului exterior și intergerman, și 
alți membri ai delegației de partid 
și guvernamentale a R.D. Germane 
au vizitat Uzinele metalurgice „23 
August” din București.

împreună cu membrii delegației 
au venit tovarășii Chivu Stoica, 
Mihai Dalea, Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R., Ștefan Cleja, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. D. 
Germană.

La intrarea principală a uzinelor, 
oaspeții au fost întîmpinați de Cons
tantin Tuzu, ministrul metalurgiei 
și construcțiilor de mașini, de co
lectivul de conducere al uzinelor, 
precum și de un mare grup de me- 
talurgiști care i-au salutat călduros 
oferindu-le flori.

Directorul general al uzinelor, 
ing. Aurel Bozgan, a rostit un cu- 
vînt de salut. A răspuns tovarășul 
Bruno Leuschner.

In sala de consiliu, directorul ge
neral al uzinelor face o succintă 
prezentare a istoricului întreprin
derii, subliniind puternica dezvolta
re pe care a cunoscut-o în anii pu
terii populare.

Uzinele „23 August” de astăzi, a- 
devărată mîndrie a industriei noas
tre constructoare de mașini, joacă 
un rol important în înzestrarea in
dustriei siderurgice, chimice, a ma
terialelor de construcții și transpor
turilor. Aici se fabrică puternice 

Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. D. Germană, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești și instituțiilor 
centrale, generali și ofițeri superiori, 
academicieni și alți oameni de ști
ință, artă și cultură, ziariști romîni 
și corespondenți ai presei străine

Au luat parte membrii delegației 
de partid și guvernamentale a Re
publicii Democrate Germane.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă, precum și membrii Ambasa
dei R. D. Germane.

tori și țărani, chimiștii dv., con
structorii dv. de mașini, tehnicienii 
și artiștii dv., da, într-adevăr oa
meni minunați. Cu inima plină de 
bucurie am văzut cum progresează 
totul la dv. Nu exagerăm dacă 
spunem : Puteți fi mîndri de succe
sele dv. și toate aceste fapte, cred 
eu, constituie dovada unei mîini 
înțelepte, unei coordonări juste, care 
știe să pună în valoare talentele și 
capacitățile multilaterale ale po
porului, făcîndu-le să prospere. Asta 
înseamnă, că toate acestea nu sînt 
numai o laudă pentru oamenii mun
cii ci și pentru partidul care con
duce această operă de construcție. 
Am văzut și ne-am convins, cu cită 
abnegație lucrează poporul romîn la 
construirea socialismului, cîtă stimă 
și dragoste manifestă populația față 
de partidul muncitoresc și față de 
statul său, cît de atașată este de 
orînduirea socialistă.

Venim tocmai de la un miting 
al populației Capitalei, unde tova
rășul Walter Ulbricht a expus po

găsi noi forme pentru adîncirea co
laborării economice dintre cele două 
țări ale noastre.

Examinînd cu deosebită atenție 
cele mai importante probleme ale 
vieții internaționale, delegațiile noa
stre și-au reafirmat adeziunea lor 
față de propunerile sovietice pentru 
realizarea dezarmării generale și to
tale și hotărîrea fermă de a-și adu
ce și pe viitor întreaga contribuție 
la înfăptuirea acestui nobil țel.

Prin glasul cel mai autorizat, R. P. 
Romînă s-a pronunțat din nou 
pentru lichidarea cît mai neîn
târziată a rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial prin semnarea 
tratatului de pace german și trans
formarea Berlinului occidental în
tr-un oraș liber, demilitarizat. Așa 
cum a fost afirmat cu tărie aici, dacă 
eforturile țărilor socialiste de a se a- 
junge Ia un acord în această proble
mă, esențială pentru pacea în Euro
pa, se vor lovi în continuare de ob
strucția puterilor occidentale, alături 
de celelalte state socialiste, în inte
resul păcii și securității propriilor 
noastre popoare și al păcii în lume, 
R. P. Romînă va semna tratatul de 
pace cu R. D. Germană.

utilaje și agregate chimice, linii de 
ciment, motoare Diesel, vagoane 
cisterne și altele. Pînă în prezent 
uzina a livrat un însemnat număr 
de vagoane cisternă pentru Repu
blica Democrată Germană. In anul 
1963, producția întreprinderii va fi 
de două ori mai mare decît în 1959.

...Marea hală a forjei. Cu fețele 
încinse de dogoarea cuptoarelor, 
muncitorii își întrerup cîteva clipe 
lucrul pentru a face semne priete
nești oaspeților dragi. Membrii de
legației remarcă condițiile de muncă 
prielnice create în această secție 
prin microclimatul artificial.

La noua și moderna, secție de scu- 
lărie, scăldată în lumina odihnitoare 
a lămpilor fluorescente, oaspeții ur
măresc cu atenție procesul de muncă. 
Ei se întrețin cu strungarul Gheorghe 
Dragomirescu, unul dintre cei mai 
vechi muncitori din uzină, care lu
crează la. o mașină de rectificare, cu 
ajustorul Emil Pop — despre produ
sele pe care le fac, remarcînd grija 
pentru Calitatea acestora.

Referindu-se la dotarea acestei 
secții cu utilaj modern, de înaltă 
tehnicitate, tovarășul Chivu Stoica 
a subliniat că în întreaga uzină se 
duce o acțiune susținută pentru reu- 
tilare și modernizarea utilajului spre 
a fi la nivelul sarcinilor actuale.

„Salut fierbinte oamenilor muncii 
din R.D. Germană, constructori ai 
socialismului” — cu această lozincă 
scrisă în limbile romînă și germană 
i-a primit pe oaspeți colectivul sec
ției de motoare. O discuție vie are 
loc la standul de probă, unde oaspe
ții au asistat la încercarea unui mo
tor Diesel de mare putere. Ingine
rul Vasile Hohilcu și maistrul Ion 
Coman dau explicații amănunțite 
cu privire la caracteristicile tehnice 
ale acestuia.

La începutul recepției au fost iiw 
tonate imnurile de stat ale R. P. Ro« 
mîne și R. D. Germane.

în timpul recepției, tovarășii Bru
no Leuschner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. Ger
mane, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., membru al Consi
liului de Stat, și Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o at-i 
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

litica Republicii Democrate Germa
ne. .Stimatul dv. tovarăș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a vorbit foarte pe 
larg despre colaborarea politică și 
economică în cadrul lagărului socia
list. Credem că întîlnirile noastre au 
arătat cît de strîns unite sînt po
poarele noastre, oît de apropiate 
sînt, cît de mare este răspunderea 
lor comună pentru cauza păcii și a 
socialismului.

Permiteți-mi, în încheiere, să vă 
mulțumesc din toată inima, dragi 
prieteni și tovarăși romîni, pentru 
fericitul eveniment pe care l-a con
stituit pentru noi această vizită. Vă 
rog pe toți cei de față să ridicați 
paharul pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn și pentru primul său secre
tar, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru guvernul Republicii 
Populare Romîne și pentru pre
ședintele său, tovarășul Maurer, 
pentru prosperitatea harnicului po
por romîn, pentru frumoasa dv. 
țară, pentru colaborarea frățească 
socialistă între cele două state ale 
noastre și popoarele noastre.

Iubite tovarășe Ulbricht,
Iubiți tovarăși, membri ai dele

gației,
Sîntem cu toții convinși că hotă- 

rîrile noastre vor fi îndeplinite cu 
succes, contribuind la dezvoltarea 
operei de colaborare frățească între 
partidele și statele noastre socialis
te, spre binele propriilor noastre po
poare, al comunității țărilor socia
liste, vor servi cauzei păcii în Eu
ropa și în întreaga lume.

Permiteți-mi să ridic paharul în 
cinstea prietenului nostru stimat, 
tovarășul Walter Ulbricht, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, în sănătatea 
tovarășului Leuschner și a tuturor 
membrilor delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Germane !

Din toată inima urăm poporului 
frate din R. D. Germană noi și mă
rețe succese în munca și lupta pen
tru continua înflorire a patriei sale, 
pentru socialism !

Să trăiască și să înflorească prie
tenia de nezdruncinat dintre țările 
noastre !

Trăiască pacea î

La secția construcții mecanice 
oaspeților li se înfățișează hala 
unde se fabrică linii de ciment. Un 
popas mai îndelungat — în fața 
unor strunguri-carusel importate 
din R. D. Germană. In aceeași hală 
oaspeții au examinat un alt strung- 
carusel fabricat de Uzinele „23 Au
gust”.

In încheierea vizitei a avut loc, 
în sala de consiliu, un schimb de 
păreri cu privire la organizarea 
actuală și perspectivele de dezvol
tare ale uzinei.

După ce membrii delegației R. D. 
Germane semnează în cartea de 
onoare a uzinei, li se înmânează din 
partea, colectivului de muncă de 
aici daruri simbolice — macheta 
unui vagon cisternă de tipul celor 
pe care uzina le produce pentru 
export în R. D. Germană, un album 
cu fotografii oglindind aspecte din 
munca și viața colectivului, precum 
și plachete cu emblema uzinei. 
Mulțumind pentru daruri, tovarășul 
Bruno Leuschner oferă din partea 
delegației o frumoasă stat.uietă înfă- 
țișînd un, muncitor turnător.

La plecare, tovarășul Bruno Leu
schner, mulțumind pentru primirea 
cordială făcută, a spus : Sîntem 
foarte impresionați de realizările, 
de ideile dv., de principialitatea, de 
energia și curajul cu care pășiți 
înainte.

Părăsind uzina, oaspeții sînt în
soțiți de aplauzele și aclamațiile 
muncitorilor, care manifestă, cu 
căldură pentru prietenia și unitatea 
indestructibilă a țărilor noastre în 
cadrul puternicului lagăr al socia
lismului și păcii.

VICTOR BÎRLĂDEANT’ 
ION MÄRGINEANU
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Miercuri la amiază s-a înapoiat în 
Capitală delegația economică gu
vernamentală a R. P. Romîne, con
dusă de Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de' Mi
niștri, care a făcut o vizită în Japonia.

Din delegație au făcut parte 
Gheorghe Gaston Marin, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării, Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, Sergiu Bulgacoff 
și Ion Velea, vicepreședinți ai Co-

mitetului de Stat al Planificării, 
experți și specialiști.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față tovarășii Emil Bod- 
năraș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Bujor Almășan, Con
stantin Tuzu, miniștri, George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, adjuncți ai minis
trului comerțului exterior, membri 
ai conducerii Comitetului de Stat al 
Planificării, ai unor instituții cen
trale economice.
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Pentru apărarea 
și consolidarea păcii

Mitingul de la Toronto

(Agerpres)

delegații economice austriece
Miercuri a sosit în Capitală o de

legație economică austriacă — for
mată din reprezentanți ai industriei 
etatizate — condusă de ing. Anton 
Schopf, director general al Direcției 
întreprinderilor etatizate din Cance
laria federală austriacă, care face o 
.vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
'delegația a fost întîmpinată de Ște
fan Constantinescu, adjunct al mi
nistrului metalurgiei și construcții-

★

lor de mașini, Nicu Șerban, director 
adjunct al protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
conducerii Comitetului de Stat al 
Planificării, funcționari superiori din 
Ministerul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, directori ai unor 
întreprinderi de comerț exterior.

Au fost prezenți dr. Paul Wetzler, 
ministrul Austriei în R. P. Romînă, 
și membri ai legației.

(Agerpres)
ür

F NEW YORK 19 (Agerpres). — j 
[ „Pacea este o cauză a tuturor” j 
( — sub această lozincă s-a desfă- j 
I șurat mitingul organizat la To- J 
[ ronto de „Mișcarea canadiană j 
( pentru dezarmarea nucleară” și j 
( de alte nouă organizații cana-) 
! diene.

După cum anunță agenția J 
( Associated Press, la miting au j 
I luat cuvîntul d-na J. B. Priest- ] 
[ ley, arheolog, soția cunoscutului ) 
I scriitor englez, d-na Diana Col- j 
f lins, soția canonicului John Col- j 
[lins, unul din conducătorii „Miș- j 
țcării pentru dezarmarea nuclea- ) 
( ră” din Anglia, Margueritte Epco [ 
[din Nigeria, prima femeie depu- j 
[ tată a parlamentului acestei țări, j 
( și d-na Sarodjini Ayar din India. I 
[ La miting a luat, de asemenea, j 
[ cuvîntul ziarista sovietică O. Ce- J 
f ciotkina. 1

© Primirea a patru noi state @ Alegerea președinților comite
telor și vicepreședinților celei de-a 17-a sesiuni — Reprezen
tantul R. P. Romîne ales vicepreședinte al sesiunii © Rezoluții 

anticolonialiste adoptate de comitetul celor 17 țări.

Miercuri după-amiază, ministrul 
Austriei în R. P. Romînă, dr. Paul 
Wetzler, a oferit un cocteil în sa
loanele hotelului Athenée Palace în 
cinstea delegației economice austrie
ce, care face o vizită în țara noastră.

Au participat Ștefan Constanti- 
nescu, adjunct al ministrului meta
lurgiei și construcțiilor de mașini, 
Nicolae Anghel, adjunct al minis-

trului comerțului exterior, Mihai 
Ciobanu, președintele Camerei de 
comerț a R. P. Romîne, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Comitetul de Stat al Pla
nificării. directori ai unor întreprin
deri de comerț exterior, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă.

„Sprijinim Cuba 
liberă“

o®o

Plecarea la Londra a ministrului economiei forestiere,
Suder

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd spre Londra, minis
trul : ----- - -
der, 
nor, 
din 
zită

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, au fost prezenți miniștri, func-

------ ----  OgO-

economiei forestiere, Mihai Su- 
care Ia invitația lordului Rad- 
președintele Comisiei forestiere 
Marea Britanie, va face o vi- 
în această țară.

ționari superiori din Ministerul E- 
conomiei Forestiere, Ministerul Co
merțului Exterior și Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Marii Britanii 
în R. P. Romînă, James Mc Ghie, și 
membri ai legației.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Marți, în ziua deschiderii celei de-a 
17-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., în fața sediului acestei orga
nizații internaționale a avut loc o 
mare demonstrație de protest împo
triva politicii agresive a S.U.Â.'față 
de Cuba. „Să se pună capăt provo
cărilor militare împotriva Cubei !”, 
„Vrem de lucru și nu război 1”, 
„Sprijinim Cuba liberă 1”, scria pe 
panourile purtate de demonstranți. 
„Jos mîinile de pe Cuba 1”, scandau 
participanții la demonstrație.

„Un atac împotriva Cubei ar în
semna o catastrofă pentru S.U.A.”, 
se spunea în manifestele difuzate 
de participanții la demonstrație.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : Preluînd postul 
de președinte al celei de-a 17-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
în care a fost ales în urma votului 
secret, Mohammed Zafrulla-Khan a 
rostit o cuvîntare mulțumind dele
gation

Apoi, sesiunea a admis ca membri 
ai O.N.U. patru noi state — Repu
blica Ruanda, Regatul Burundi, Ja
maica și statul Trinidad-Tobago, a 
căror primire a fost recomandată 
de Consiliul de securitate. In aplau
zele celor prezenți delegațiile aces
tor patru noi state au luat loc la 
masa Adunării Generale.

In numele țărilor socialiste repre
zentantul Bulgariei, Milko Taraba- 
nov, a felicitat cu căldură noile țări 
membre ale O.N.U. urîndu-le succes.

Reprezentanții noilor țări membre 
ale O.N.U. au luat cuvîntul spre a 
mulțumi pentru felicitări și și-au a- 
sumat obligația că vor îndeplini în
tocmai toate obligațiile ce le revin 
membrilor O.N.U.

★
NEW YORK 19 (Agerpres). — în 

dimineața zilei de 19 septembrie, în 
comifelele Adunării Generale a O.N.U. 
au avut loc alegerile președinților co
mitetelor. Președintele comitetului nr. 1 
(Comitetul politic) a fost ales reprezen
tantul Sudanului, Omar Adeel, al co
mitetului politic special — Leopoldo 
Benites (Ecuador), al comitetului nr. 2 
(pentru problemele economice și finan
ciare) — Bogdan Lewandowski (Polo
nia), al comitetului nr. 3 (pentru pro
blemele sociale, umanitare și culturale) 
— N. Kaslival (India), al comitetului 
nr. 4 (comitetul de tutelă și pentru 
problemele teritoriilor neautonome) — 
Florez Avendano (Guatemala), al co-

ad-
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mitefului nr. 5 (pentru problemele 
ministrative și bugetare) — Bannir 
landa), al comitetului nr. 6 (pentru pro
blemele judiciare) — Kestafiadis (Gre
cia).

In ședința plenară din dimineața zi
lei de 19 septembrie Adunarea Gene
rală a O.N.U. a ales 13 vicepreședinți 
ai celei de-a 17-a sesiuni.

Prin vot secret, ca vicepreședinți ai 
celei de-a 17-a sesiuni a Adunării Ge
nerale au fost aleși reprezentanții Ior
daniei, Madagascarului, Guineei, Co
lumbiei, Haiti, Romîniei, Belgiei, Aus
traliei, Angliei, U.R.S.S., S.U.A., Fran
ței, precum și ciankaișistul.

★
NEW YORK 19 (Agerpres). — Co

mitetul O.N.U. al celor 17 țări, con
stituit pentru a supraveghea apli
carea declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, a aprobat marți 
o rezoluție cerînd în termeni hotărîți 
Portugaliei să acorde libertate An- 
golei. Această rezoluție a fost 
adoptată cu 13 voturi pentru, 3 con
tra (S.U.A., Anglia și Australia) și 
o abținere (Italia). Ea va fi pre
zentată Adunării Generale pentru 
ratificare.

Comitetul a aprobat de asemenea 
un proiect de rezoluție formulat de 
patru țări (Etiopia, Mali, Tanganica 
și Tunisia) proclamînd dreptul po
porului Kenyei la libertate și inde
pendență.

Comitetul a aprobat de ase
menea un document oglindind 
„părerea majorității” în proble
ma teritoriului Africii de sud- 
vest, care se află sub tutela Re
publicii Sud-Africane. în document 
este condamnată politica R.S.A. față 
de acest teritoriu.

Apelul P. ,C
PARIS 19 (Agerpres). — Ziarul 

„L’HUMANITÉ” a publicat apelul 
Partidului Comunist din Algeria a- 
dresat poporului algerian în legă
tură cu alegerile parlamentare care 
au loc la 20 septembrie.

„Partidul Comunist di» Algeria, 
se spune în apel, își exprimă satis
facția că prin intervenția hotărîtă a 
oamenilor muncii și a întregului 
popor s-a reușit să nu fim atrași 
într-o aventură și într-un război 
civil din cauza contradicțiilor ascu
țite existente în rîndurile Frontului 
de Eliberare Națională. Partidul 
nostru salută călduros maturitatea 
politică a algerienilor care își dau 
seama că divergențele politice și 
ideologice dintre conducătorii Fron
tului de Eliberare Națională nu tre
buie să ne facă să dăm uitării că 
principalul dușman al țării noastre 
continuă «să fie colonialismul și a- 
liații lui atlantici.

C. din Algeria își exprimă re-p.

gretul în legătură cu metodele ne
democratice folosite în ce pri
vește propunerea candidaților, lu
cru care și-a găsit expresia în în
lăturarea cîtorva curente politice, în 
reducerea numărului femeilor de pe 
listele de candidați și în primul 
rînd, în neincluderea pe aceste liste 
a adevăraților reprezentanți ai clasei 
muncitoare, în special a activiștilor 
Partidului Comunist din Algeria”. .

„Cu toate aceste laturi negative ’ I 
și dorind în primul rînd, ca țara 
noastră să aibă instituții legale 
trainice, Partidul Comunist din Al
geria își reafirmă hotărîrea :

— de a nu prezenta liste de can
didați Ia aceste prime alegeri ;

— de a vă chema să votați pentru 
candidații Biroului Politic al Fron
tului de Eliberare Națională, cerînd 
acestor candidați să-și asume în 
mod public obligația de a lupta sin
cer pentru îndeplinirea programului 
elaborat la Tripoli”.

■ooo-

(onicrinfa primilor miniștri ai țârilor Commonwealthului

Neliniștea și dezaprobarea multor delegaji 
exprimate în comunicatul comun

(Agerpres)

LONDRA 19 (Agerpres). — La 19 
septembrie și-a încheiat lucrările la 
Londra conferinfa primilor miniștri ai 
țărilor membre ale Commonwealthului.

In comunicatul comun se recunoaște 
că numeroși delegafl la conferință 
și-au exprimat serioase neliniști și chiar 
dezaprobarea față de Intrarea Angliei 
în Piața comună și față de urmările a- 
cestei aderări. Unele țări din Africa, 
ca de pildă Ghana, Tanganica, Nige
ria, precum și alfi membri ai Common
wealthului, au refuzat asocierea la 
Piața comună, care le-a fost oferită.

Un alt grup de țări, printre care In
dia, Pakistan și Ceylon, precizează co
municatul, au făcut cunoscut că dacă 
acordurile economice actuale cu An
glia ar fi denunțate sau anulate ca 
urmare aderării Marii Britanii la

Piața comună, aceasfo ar face „$ă 
scadă simțitor“ rezervele lor de de
vize, ceea ce ar compromite viitoarea 
lor dezvoltare economică.

Comunicatul subliniază, de aseme
nea, necesitatea unor garanții care să 
protejeze interesele economice ale ță
rilor cu profil agricol, membre ale 
Commonwealthului.

In domeniul politicii externe — se 
arată în încheiere în comunicat — 
primii miniștri ai țărilor membre ale 
Commonwealthului își exprimă spe
ranța că se va găsi o calo privind re
zolvarea situației din Congo și că la 
conferința de la Geneva a celor 18 
state pentru dezarmare se vor conti
nua eforturile în vederea rezolvării 
problemei dezarmării.

Semnarea planului pentru aplicarea pe anii 1902-1963 
a acordului de colaborare culturală 

dintre R. P* Romînă și Republica Irak
La 19 septembrie a avut loc la 

Ministerul Afacerilor Externe sem
narea Planului pentru aplicarea pe 
anii 1962—1963 a Acordului de co
laborare culturală dintre R. P. Ro
mînă și Republica Irak.

Planul prevede dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării între ,cele 
două țări în domeniul științei, în- 
vățămîntului, culturii ‘ și sportului.

Din partea romînă, planul a fost 
semnat de Eduard Mezincescu. ad
junct al ministrului afacerilor ex-

terne, iar din partea irakiană de Na- 
jim .Abbas, subsecretar de stat la 
ministerul educației.

La semnare au fost de față Virgil 
Florea, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Alexandru Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.. funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, Mi
nisterul învățământului și Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
membrii delegației culturale irakie
ne, care au participat la tratative.

------------o«o------------

Consfătuirea pe țară a operatorilor de proiecție și a tehnicienilor 

din rețeaua cinematografică de stat

între 17 și 19 septembrie a avut 
loc în Capitală consfătuirea pe țară 
a operatorilor de proiecție și a teh
nicienilor din rețeaua cinematogra
fică de stat.

Consfătuirea a adoptat un plan 
de măsuri privind îmbunătățirea •

------------Ooo

continuă a prezentării spectacolelor 
cinematografice, ridicarea calificării 
tehnicienilor și operatorilor de pro
iecție, întreținerea utilajelor de pro
iecție și a copiilor de filme etc, 

(Agerpres)

ședințele consiliului municipal, Evaghe- fost proclamat imam al Yemenului.

ETAPĂ LÀ RUGBI

sărbătoresc, pe

Atletism ‘

susținut meciurile celui 
Selecționata R.P. Ro
la egalitate : 2—2 cu 
(Ciocîltea—Porat 0—1 1 
remiză ; Gheorghiu— 
Soos—Kridman remiză).

S.U.A.—

Dsmonstrație Ia Montevideo (Uruguay) a învățătorilor pentru 
salarii omenești și organizarea, pe baze democratice, a învățămin. 
tului. Pe pancartele purtatei de demonstranți stă scris : „O sută de 
mii de copii au rămas în afara școlii", „Apărăm școala laică 1“, 
„Vrem o salarizare mai bună 1“

Olimpiada de șah
VARNA 19 (Agerpres). — în cadrul 

Olimpiadei de șah de la Varna, echipele 
din grupa B au 
de-al doilea tur. 
mine a terminat 
echipa Izraelului 
Ghitescu—Aloni 
Czerniak 1—0 ; 
Alte rezultate din grupa B : 
R. P. Bulgaria 2—2 : R. P. Mongolă —; 
Tunisia 2,5—1,5 j Elveția—Porto Rico
2—1 (1). în clasament conduc R. P. Ro
mînă și S.U.A. cu 6 puncte.

SALONIC. Pavilionul R. P. Romîne la 
Tîrgul international de la Salonic conti
nuă să fie vizitat de oficialități, precum 
și de un numeros public, bucurindu-se 
de succes. La 18 septembrie, pavilionul 
tării noastre a fost vizitat de primarul 
orașului Salonic, Papailiachis, de pre-

los Kanavos, precum și de alți-membri 
ai consiliului municipal din Salonic. „Fe
licitări pentru pavilion, expresia progre
sului Romîniei. Vă dorim noi succese ' a 
scris în cartea de aur a pavilionului pri
marul orașului Salonic, Papailiachis.

CAIRO. După cum a relatat zia
rul „Al Ahbar”, Comitetul suprem 
pentru problemele electrificării al 
R.A.U. a hotărit să trimită la spe
cializare în Uniunea Sovietică apro
ximativ 300 de ingineri, tehnicieni 
și muncitori egipteni, care vor lucra 
în viitor la exploatarea nodului hi
draulic de la Assuan.

LONDRA. Circa 5 000 de munci
tori de la uzina companiei „Wolf

MÂȚII

(Agerpres)

© Teatrul National „Vasile Alecsan- 
dri” din Iași și-ă deschis stagiunea, pre- 
zentînd în premieră „Romagnola”, dra
mă de Luigi Squarzina.

stiinte din S.U.A. în scurta vizită pe care 
o face în tara noastră, oaspetele va 
purta discuții cu conducerea Academiei 
R. P. Romine în vederea dezvoltării co
laborării între Academia R. P. Romine și 
Academia Națională de Stiinte din S.U.A.

INFOR

K. H. Zambaccian

© Miercuri a sosit în Capitală colec
tivul ansamblului de revistă berlinez 
„Friedrichstadt-Palast”, care întreprinde 
un turneu în țara noastră. Ansamblul va 
prezenta o serie de spectacole în sala 
Palatului R. P. Romîne.

© La invitația Prezidiului Academiei 
R. P. Romîne a sosit în Capitală dr. 
Harrison Brown, secretar cu problemele 
internaționale al Academiei naționale 'de

S-a stins din viață in ziua de 18 
septembrie Krikor H. Zambaccian, 
mare colecționar și critic de artă, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Populare Romîne, mem
bru al Uniunii Artiștilor Plastici.

K. H. Zamba'ccian s-a născut la 
6 februarie 1889. Dragostea lui pa
sionată pentru artă, orizontul săju 
larg, entuziasmul mereu proaspăt 
pentru valorile artistice autentice, 
au făcut din K. H. Zambaccian, 
timp- de peste patru decenii, una 
dintre personalitățile de frunte ale 
vieții artistice romînești.

Sprijinul și prețuirea sa au fost 
pentru mulți dintre artiștii noștri de 
seamă un stimulent rntr-o vreme 
în care oficialitățile vechiului ^regim 
manifestau cea mai totală nepăsare 
față de artă și artist.

însuflețit de un fierbinte patrio
tism K. H. Zambaccian a dăruit sta
tului și poporului bogata sa colec
ție de artă romînească. devenită 
după 1947 Muzeul Zambaccian, una 
din cele mai cunoscute și mai pre
țuite instituții artistice din capitala 
patriei noastre.

Spiritul viu, interesul permanent 
cu care a urmărit desfășurarea vie
ții artistice, siguranța gustului și-au 
găsit de asemenea expresia în re
marcabile studii de artă („Pagini de 
artă", monografiile Grigorescu.^ Pe- 
trașcu, Tonitza) și într-o bogată ac-

tivitate de comentator și populari
zator entuziast al unora dintre cele 
mai semnificative figuri și eveni
mente ale artei romînești și străine. 
In anii de după eliberare K. H 
Zambaccian a salutat și apreciat cu 
căldură, în cronici și conferințe, 
succesele artiștilor noștri și tot pro
gresul ce se înfăptuia în arta și cul
tura socialistă.

însuflețit de convingeri progre
siste, K. H. Zambaccian s-a situat 
în anii celui de-al doilea război 
mondial pe poziții, hotărit antifas
ciste. In anul 1946 el a fost primit 
în rîndurile partidului clasei mun
citoare.

Meritele sale pe tărîmul artei și 
culturii 
statului 
1948, K. 
membru
R.P.R. iar în Î957 a fost decorat cu 
Ordinul Muncii clasa I.

Moartea lui K. H. Zambaccian re
prezintă o grea pierdere pentru 
viața artistică ; amintirea sa, con
tribuția sa la dezvoltarea culturii ar
tistice a poporului rămîn însă vii și 
pilduitoare.

Academia Republicii 
Populare Romîne

Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă 

Uniunea Artiștilor Plastici

Intr-un cadru 
stadionul Republicii s-au deschis 
ieri după-amiază campionatele in
ternationale ale Republicii noa
stre, competifie devenită tradițio
nală, aflată la, a patrusprezecea 
ediție.

Iubitorii de atletism țin minte 
peste ani duelul Zatopek-Kuf, re
cordurile lolandei Balaș, perfor
manțele marilor sprinteri și sări
tori care au înnobilat cu prezența 
și performanțele lor această ’arenă.

Spectatorii au părăsit aseară 
tribunele în jurul orei 21 cu sa
tisfacția de a fi asistat la ci leva 
momente de admirabilă întrecere, 
gustînd din frumusețile subtile ale 
atletismului. Mă gîndesc la due
lul dintre Petrenko (U.R.S.S.) și 
Läufer (R.D.G.), cîștigat de acesta 
din urmă la capătul unei lupte

Iată rezultatele obținute de învingă
torii probelor desfășurate ieri : bărbați : 
100 m : 1. Ozolin (U.R.S.S.) 10”6/10 ; 400 
m garduri : 1. Kriunov (U.R.S.S.) 51”8/10; 
400 m plat : 1. Trousil (R. S. Cehoslova
că) 47”4/10 ; 1 500 m : 1. Kiss (R. P. Un
gară) 3’46” ; 5 000 m : 1. Barabaș (R.P.R.) 

lungime : 1. Kalocsai (R. P. Un- 
m ; prăjină : 1. Läufer (R. D.
4,60 m î suliță : 1. Bizim

14’15” : 
gară) 7,38 
Germană)

FOTBAL
s-au bucurat de prețuirea 
și poporului nostru. In 
H. Zambaccian a fost ales 
corespondent al Academiei

ieri pe stadionul Giulești, me-Disputat
ciul de fotbal dintre Rapid București și 
selecționata feroviară a R. S. Ceho
slovace s-a terminat cu o categorică vic
torie a echipei romîne. Scor final : 5-0

*
în meci retur pentru „Cupa cupelor” 

la fotbal, echipa bulgară „Botev Plov
div” a întrecut pe teren propriu cu 5-1 
(4-0) echipa Steaua București și s-a cali
ficat In turul al doilea,

★

Ieri s-a disputat la Sarajevo întîlnirea 
de fotbal din cadrul turneului balcanic 
intercluburi între formația locală Sara
jevo și echipa Steagul roșu Brașov. 
Victoria a revenit fotbaliștilor iugoslavi 
cu scorul de 2-0 (1-0).

(Agerpres)

Electric Tools” din Alperton (Midd
lesex) au declarat grevă în semn de 
protest împotriva concedierilor fă
cute de administrație.

TAIZ. Postul de radio al Yemenului a 
anunțat că imamul Ahmed a încetat 
din viată. Prințul Mohammed el Badr a

BEIRUT. Tribunalul militar din 
Liban a condamnat la moarte 11 0- 
fițeri și civili, membri af. organiza
ției de tip fascist partidul popular 
social care au participat la încerca
rea neizbutită de lovitură de stat 
din 31 decembrie 1961. Restul de 
circa 200 de persoane aflate pe 
banca acuzării au fost condamnate 
la închisoare pe diverse termene. 
Alți 68 de participanți la lovitura de 
stat au fost condamnați la moarte 
în oontumacie.

TEHERAN. Ploi puternice au avut 
loc în provinciile din nordul Iranu
lui — Ghilian și Azerbaidjan. Ploile 
au făcut să crească extrem de mult 
nivelul apelor și au pricinuit mari

pagube semănăturilor din aceste re
giuni. Totodată, în regiunile zguduite 
de recentul cutremur s-a înregistrat 
o simțitoare scădere a temperaturii.

MOSCOVA. La Moscova a încetat 
din viață, în vîrstă de 62 de ani, 
după o boală îndelungată, remar
cabilul dramaturg sovietic, laureat 
al Premiului Lenin, Nikolai Po
godin.

HANOI. După cum transmite 
genția V.N.A., între 20 și 
tembrie, doamna Hartini 
va vizita R.D. Vietnam la 
președintelui Ho Și Min.

SAIGON. Agenția Associated 
Press relatează că un elicopter 
aparținînd forțelor militare ameri
cane s-a prăbușit în regiunea mun
toasă din partea centrală a Vietna
mului de sud. Cei șapte „consilieri“ 
militari aflați la bordul elicopteru
lui au fost grav răniți.

23 sep- 
Sukarno 
invitația

foarte disputate, terminate cu un 
record al stadionului — 4,60 m -, 
mă gîndesc la aruncarea splendidă 
a lui Bizim (80,60 m), care ne-a 
făcut să uităm decepția de la 
Belgrad, mă gîndesc la cursa lui 
Barabaș, la atacul său desfășurat 
pe 400 metri, susținut într-un ritm 
infernal la capătul altor 4 kilo
metri și jumătate, parcurși într-o 
încordare ce s-a transmis și asis
tenței.

„Internaționalele" continuă azi, 
cu probe Ia fel de interesante și 
dorim reprezentanților noștri suc
cesele atît de așteptate.

Cu mai multă atenție din partea 
organizatorilor s-ar putea face 
ceva pentru ca monotonia să fie 
îndepărtată și probele să capete 
un ritm mai susținut.

EUGEN BARBU

1. Varju(R.P.R.) 80,60 m ; greutate :
(R. P. Ungară) 18,62 m.

Femei : 100 m : 1. Motina
12” ; 800 m : 1. Teodorov
2’10”2/10 ; înălțime : Iolanda
(R.P.R.) 1,80 m î disc : 1. Kontsek (R.P.U.) 
55,37 m j suliță : 1. Strasser (Austria)
50,12 m.

Astăzi întrecerile încep la ora 17,30.

m :
(U.R.S.S.)

(R.P.R.)
Balas

Scorurile mici cu care s-au sfîrșit ma
joritatea jocurilor de ieri din Campiona
tul republican de rugbi au demonstrat 
că echipele s-au resimțit după efortul 
depus în etapa de duminică. O singură 
excepție : Dinamo care a realizat un 
scör major 20-3 în dauna ultimei clasate, 
Olimpia. Surpriza zilei poate fi conside
rată victoria în deplasare a studenților 
timișoreni care, deși conduși la un mo
ment dat cu 3-0 de Știința București, au 
reușit să-și apropie succesul înscriind 14 
puncte.

Un joc greu a trecut liderul clasamen
tului, Grivita Roșie, dispunînd de Metalul 
cu 6-0, în vreme ce Steaua, o altă can
didată la șefia clasamentului, a întrecut 
la limită pe Știința Cluj, 3-0. Trei puncte 
prețioase au obținut, de asemenea, Pro
gresul în fata Unirii (scor 6-3), iar la 
Deva, Știința Petroșeni și-a menținut po
ziția din clasament învingînd pe C.S.M.S, 
Iași cu 3-0.

E. V.

în cîteva rînduri
La 18 septembrie 

cova meciul pentru 
nin de șah dintre actuala campioană a 
lumii Elisabeta Bîkova și Nona Gaprin- 
dașvili. Regulamentul prevede disputarea 
a 16 partide. Șahista care va acumula 
prima 8,5 sau 9 puncte va fi declarată 
învingătoare. La scor egal (8—8) Bîkova 
își păstrează titlul.

Prima partidă s-a întrerupt la mutarea 
42 cu material egal pe tablă, dar 
părerea specialiștilor cu avantaj 
tional pentru Gaprindașvill.*

Marți, In cupa campionilor europeni la 
fotbal s-au disputat două întîlniri. Echipa 
daneză Odense a învins cu 7—1 formația 
Aliance Dudelange din Luxemburg și s-a 
calificat pentru turul doi. Jucînd In de-

a început la Mos- 
titlul mondial femi-

după 
pozi-

plasare,. campioana. Angliei, Ispwich 
Town, a întrecut cu 4—1 echipa Flo- 
riana La Valetta din Malta,

★

Titlul de campion mondial 
la categoria ușoară a fost 
sovieticul Vladimir Kaplunov 
zultat de 415 kg. Pe locul 
fostul campion mondial 
(R.P. Polonă) — 412,5.

Cu prilejul Congresului
temationale da handbal, tlnut recent la 
Madrid, s-a hotărit ca viitoarele cam
pionate mondiale masculine de handbal 
în 11 să aibă loc In 1963 în Elveția, iar 
cele de handbal în 7, in anul 1964, in 
R.S. Cehoslovacă.

de haltere 
cîștigat de 
cu un re- 

doi s-a clasat
Baszanovski

Federațiel in-

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN 
INFERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Matei Millo) : TACHE, 
IANKE ȘI CADIR - (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
MUZICA BAT-O VINA — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURIS
TIC CIRCUL — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. REPORTAJ CU 
ȘTREANGUL DE GÎT : Patria (orele 20). 
LAZZARILLO DE TORMES : Magheru 
(9; 11; U; 15), Tineretului (9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30), V. Alecsandrl
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Miorița (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Grădina Progresul (orele 19,45). CON
TELE DE MONTE CRISTO — cinema
scop (seria I-a) : Patria (8; 10; 12; 14; 16;
22.45) , Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19,30;
21,30 — grădină 19), 1 Mal (9; 11; 13,30; 
15,45; 18; 20,30), Gh. Doja (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,30), Floreasca (10; 16; 18; 20,30), 
Stadionul Dinamo (orele 19,15), Stadionul 
Giulești (orele 19,45). . ' ’
MELODII : Republica (9,30; 11,30 
16,45; 19; 21,15), București (9; 11; 
17; 19; 21), Volga (10; 12; 15; 17; 
START ---------- -------------------- a
gheru (18; 
11,45; "
dină 
18,15; 20,30). 
August (14,30;
19.45) . ÎMPOTRIVA ZEILOR
(10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30), 
(10,15; 12; 15; 17; 19; 21 
C-tin David (15,30; 18; 
RILE DRAGOSTEI : Victoria (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 10; 21,15), Grădina 13 Septem
brie (orele 19,30), 713 CERE ATERIZA
REA : Central (10,30; 12.30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Ilie PintUie (16; 18; 20; — 
grădină 19,30). PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII : 13 Septembrie (orele 
10). FANTOMELE DIN SPESSART ; 13 
Septembrie (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
8 Mai (15; 17; 10; 21). ÎN NOAPȚEA DE 
AJUN — ZGRIBULICI - SPORT Nr, 
4/1962 : Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
PLANETA FURTUNILOR : Maxim Gorki 
(16; 18,15; 20,30). 16 Februarie (16; 18; 20). 
SOARE ȘI UMBRA : înfrățirea între 
popoare (16; 18; 20). ULTIMA REPRIZA: 
Cultural (16; 18,15; 20,30). VlNATOAREA 
DE LUPI — FRAȚII KOMAROV : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la orele 
9,45 pînă la orele 21). O VIAȚA : 8 Mar
tie (11; 15; 17; 19; 21,10; — grădină 20,30), 
Unirea (10; 16; 18; 20; 22), Arta (11;
15; 17; 19; 21; — grădină 20). COPILUL 
ȘI ORAȘUL : Grlvița (16; 18; 20), T. Vla
dimirescu 20), Moșilor (16; 18,15; —
grădină 20). TINTIN ȘI MISTERUL 
„LINEI DE AUR” ; V. Roaită (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30; — grădină 19; 
21). Popular (10,30; 15; 17; 19; 21), Olga

CĂTRE
20,30), 

14; 16,15;
19,30), G.

ȘAMPANIE ȘI 
................ ; 13,45;

13; 15; 
19; 21). 

NECUNOSCUT : Ma- 
I. C. Frimu (9,30; 

18,30; 20,45; — gră-
Coșbuc (10; 12; 16;

VÎNTUL SUDULUI : 23 
16,45;_J9; 21; - grădină 

Lumina 
Alex. Sahia 

— grădină 10,30), 
20,30). RĂTĂCI-

Banclc (15; 17; 19; 21). DESTĂINUIRI ; 
Flacăra (16; 18,15; 20,30). 49 DE ZILE IN 
PACIFIC : Munca (16; 18,15; 20,30), Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). COCOȘUL SPERIE 
MOARTEA rulează la cinematograful 
Donca Simo (16; 18; 20,15; — grădină 20). 
REVISTA DE LA MIEZUL NOPȚII — 
cinemascop : M. Emlnescu (16; 18,30; 21). 
FOC IN LINIA DOUA : Libertății 
(16,30; 18,30; 20,30). ACORD FINAL:
Luceafărul' (15; 17; 19; — grădină 20), 
Drumul Serii (15; 17; 19; 21). VIRSTA 
DE AUR A COMEDIEI rulează la cine
matograful G. Bacovia (15; 17; 19; 21) 
CIND COMEDIA ERA REGE : 30 Decem
brie (10; 12; 15; 17; 19; 21). PLĂCERII,« 
ORAȘULUI : B. Delavrancea 16; 18; 20). 
CULISELE VARIETEULUI rulează la 
Grădina T. Vladimirescu (orele 19,30), 
T. Vladimirescu — sală (16; 18). ROSE
MARIE: Grădina Libertății (orele 19,30), 
Libertății (10; 12). TOM DEGEȚELUL: 
Moșilor — ora 11.

TELEVIZIUNE. In jurul orei 9 trans
misia plecării delegației de partid șl gu
vernamentale a -
ne-a vizitat țara, 
transmisie de la ________ ___....... .
aspecte de la desfășurarea celei de a 
14-a ediții a campionatelor 
nale de atletism ale R. ~ 
continuare jurnalul ________________
siune de teatru .,AL 4-lea“, de Konstan
tin Simonov. In încheiere : Poșta televi
ziunii și ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară. Vremea a fost schimbă

toare și s-a răcit în Ardeal, Moldova și 
Muntenia. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros, exceptînd regiunea Dobro- 
gea. Au căzut ploi intermitente șl 
alocuri cu caracter de averse în n 
dul Moldovei șl local în Muntenia 
Transilvania. Vîntul a suflat slab din 
sectorul nordic în jumătatea de nord- 
vest a țării și din sectorul estic in rest. 
Temperatura aerului la ora 14 se afla 
cuprinsă între 13 grade Ia Sînnicolau- 
Mare șl 27 grade la Craiova, Tr. Severin 
și Tg. Jiu.

In București. Vremea a fost schimbă
toare, cu cerul variabil mal mult noros. 
A plouat intermitent în timpul dimi
neții. vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă în aer a fost de 23 grade, iar 
pe sol 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 septembrie. In țară. Vremea se 
va menține instabilă și va continua să 
se răcească. Cerul va fl variabil, tem
porar noros. Ploi sub formă de averse, 
vor cădea în cea mal mare parte a ță
rii. Vîntul potrivit din nord-vest. Tem
peratura în scădere, minimele vor fi cu
prinse între 0 și 10 grade, iar maximele 
între 14 și 24 de grade.

In București. Vreme relativ răcoroasă, 
cu cer variabil. Temporar ploaie. Vînt 
moderat. Temperatura în scădere.

R. D. Germane, care 
In jurul orei 17,30 
stadionul Republicii : 

a 
internațio- 

P. Romîne. în 
televiziunii. Emi-
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