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Celei de-a doua Conferințe a șefilor de state 
și guverne ai țârilor neangajate

DUPA TREI TRIMESTRE Solemnitatea unor decorări
Spre noi realizări 
în îndeplinirea planului 
și a angajamentelor

Oamenii muncii din industria 
noastră socialistă au încheiat pri
mele trei trimestre din acest an — 
cel de-al cincilea an al șesenalului 
— cu noi și însemnate succese în 
producție. Colectivele din multe în
treprinderi și chiar ramuri indus
triale întregi și-au îndeplinit înain-

la Consiliul de Stat

cesare finanțării programului de 
investiții și aplicării măsurilor de 
ridicare a nivelului de trai.

Lunile următoare sînt hotărîtoare 
pentru îndeplinirea integrală a pla
nului și pregătirea în bune con
diții a producției anului viitor. In 
lumina experienței ' marii majorități 

te de termen sarcinile de plan pe a- a colectivelor, eăre au dobîndit suc- 
ceastă perioadă. Planul producției 
globale industriale a fost îndeplinit 
și depășit, producția crescînd în- 
tr-un ritm superior celui prevăzut. 
Deosebit de importante sînt reali
zările din industria construcțiilor de 
mașini, siderurgică, petrolieră, ex
ploatarea și prelucrarea lemnului. 
Au fost realizate peste plan însem
nate cantități de oțel, fontă, lamina
te, ciment, cărbune, mobilă, cheres
tea, încălțăminte ș.a. Aceste rezulta
te demonstrează încă o dată, prin 
puterea faptelor, caracterul profund 
realist al obiectivelor stabilite de 
partid și guvern în dezvoltarea eco
nomiei, ritmul înalt-în care con
tinua să crească producția noastră 
industrială.

îmbunătățind continuu activitatea 
practică pentru îndeplinirea planu
lui, numeroase colective de întreprin
deri și-au făcut un titlu de cinste 
din a îmbina în cadrul întrecerii so
cialiste lupta pentru îndeplinirea 
sarcinilor cantitative și valorice ale 
planului de producție cu preocupa
rea susținută de a spori productivi
tatea muncii, de a folosi cu spirit 
gospodăresc materiile prime și ma
terialele în scopul reducerii prețului 
de cost, de a ridica necontenit 
nivelul calitativ al 
întreprinderile din 
iești — care și-au 
7 zile mai devreme . __ __  ____
ducția globală și marfă pe 9- luni narea judicioasă cu.materii prime și 
— mai mult de 80 la sută din spo- 1 . .L.î”. _ÎT.
rul de producție a fost obținut anul care pot fi valorificate 
acesta pe seama creșterii product!- j “ * ’
vității muncii, prin folosirea mai productivității 1___ 11. _____
bună a utilajelor, a suprafețelor de este ca în întreprinderi să se urmă- 
produ jie și a timpului de lucru, 
prin perfecționarea continuă a teh
nologiei de fabricație. Materia pri
mă, materialele, fondurile bănești 
sînt gospodărite tot mai judicios, în 
întreprinderile regiunii realizîn- 
du-se pe această bază economii su
plimentare în valoare de peste 
72 000 000 de lei.

Numeroase alte colective de între
prinderi — din industria chimică, 
petrolieră, construcții de mașini, din 
industria ușoară etc. — au obținut 
realizări importante în privința creș
terii productivității muncii, reducerii 
prețului de cost, obținerii de benefi
cii peste plan, îndeplinindu-și tot
odată cu succes angajamentele luate 
în întrecerea socialistă. Pe ansam
blul industriei, în primele 8 luni ale 
anului, sarcina planificată de crește
re a productivității muncii a fost în
deplinită și depășită ; s-au realizat 
importante economii și beneficii.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din întreprinderi sînt hotărîți să 
dezvolte succesele obținute pînă a- 
cum pentru a asigura realizarea in
tegrală, la toți indicatorii, a sarci
nilor anuale de plan. Oamenii mun
cii s-au convins de-a lungul anilor 
că numai prin realizarea planului la 
toți indicatorii și la-toate sortimen
tele economia națională se poate 
dezvolta în ritmul prevăzut, poate 
primi produsele de care are nevoie, 
numai astfel pot spori economiile și 
beneficiile peste plan, în scopul a-

produselor. In 
regiunea Plo- 
îndeplinit cu 

planul la pro-

cese de seamă în îndeplinirea pla
nului și a angajamentelor, apare și 
mai evidentă necesitatea ca între
prinderile, direcțiile generale și 
ministerele să ia, în continuare, cele 
mai eficiente măsuri pentru iden
tificarea și punerea în valoare a noi 
posibilități și rezerve de sporire a 
producției și productivității muncii, 
de reducere a prețului de cost, de 
îmbunătățire a calității produselor. 
O asemenea cerință se pune îndeo
sebi în acele unități care au înre
gistrat anumite rămîneri în urmă 
în realizarea unuia sau altuia din 
indicatori.

Experiența a numeroase colective 
— de la uzinele „Industria Sîrmei“- 
Cîmpia Turzii, Fabrica de ciment 
din Bicaz, I. F. Piatra Neamț ș.a. — 
arată ce sporuri însemnate de 
productivitate se pot obține cînd se 
valorifică din plin posibilitățile 
create prin modernizarea producției 
și înzestrarea întreprinderilor cu 
tehnică nouă, se manifestă o grijă 
sporită ca fiecare mașină și utilaj să 
fie folosite la întreaga lor capacita
te, cînd forța de muncă și timpul de 
lucru sînt utilizate rațional. Pregă
tirea temeinică a fabricației, perfec
ționarea proceselor tehnologice, me
canizarea unor operații mai grele și 
cu volum mare de muncă, utilizîn- 
du-se în acest scop mai larg fondu
rile de mică mecanizare, aprovizio-

Marți, la amiază, la Consiliul de 
Stat al R. P. Romîne a avut loc 
solemnitatea înmînării de ordine și 
medalii unor membri ai echipajelor 
navelor de pescuit oceanic „Con
stanța“ și „Galați“, precum și unor 
lucrători 
peștelui.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ștefan Voitec. An
ton Breitenhofer, membru al Con
siliului de Stat, Janos Fazekaș, mi
nistrul industriei alimentare, Du
mitru Simulescu, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
precum și funcționari superiori ai 
celor două ministere.

După ce a înmînat înaltele dis
tincții, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a felicitat călduros în nu
mele C.C. al P.M.R., al Consiliului 
de Stat și al guvernului pe coman
danții și întregul echipaj al navelor 
de pescuit oceanic „Constanța“ și 
„Galați“.

El a dat o înaltă apreciere acti
vității desfășurate de echipaje care, 
purtînd cu cinste pavilionul țării 
peste mări și oceane, au obținut re
zultate remarcabile în prima lor 
cursă și datorită atitudinii și capa
cității lor au reușit, în scurt timp, 
să stăpînească tehnica modernă cu 
care sînt înzestrate cele două nave. 
Președintele Consiliului de Stat a 
subliniat că pescuitul oceanic fiind

din sectorul industriei

o ramură nouă de activitate, este 
necesară acumularea de experiență, 
pe care fără îndoială o vor dobîndi 
și o vor îmbogăți continuu coman
danții, inginerii, tehnicienii, mari
narii pescari, folosind cu maximum 
de eficiență tehnica modernă a na
velor. Partidul și guvernul vor a- 
corda și în viitor întreaga lor 
atenție acestui important sector de 
activitate economică, atît în ce pri
vește dezvoltarea flotei de pescuit, 
cît și pregătirea și încadrarea . cu 
personal de calificare corespunză
toare a acesteia.

In încheiere a urat multă sănă
tate tuturor membrilor echipajelor 
celor două nave, familiilor lor, pre
cum și noi succese în activitatea de 
pescuit pe care echipajele o vor des
fășura în cursele următoare.

în numele celor decorați, coman
dantul navei „Constanța“, Niculae 
Milu, și al navei „Galați“, Victor 
Orban, au mulțumit pentru înaltele 
distincții primite. Ei au asigurat 
conducerea partidului și statului și 
personal pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej că echipajele celor 
două nave vor munci și de aci 
înainte cu toate forțele pentru a fi 
la înălțimea încrederii și prețuirii 
acordate și vor îndeplini cu cinste 
toate sarcinile ce le revin pentru

îmi este plăcut să vă adresez 
dumneavoastră, participanți la cea 
de-a doua Conferință a șefilor de 
state și guverne ai țărilor neanga
jate, un salut călduros și urări de 
succes deplin.

Lucrările Conferinței, căreia îi a- 
tribuim o deosebită importanță și 
semnificație internațională, sînt ur
mărite în Romînia cu viu interes și 
simpatie.

In lumea zilelor noastre, înfăți- 
șînd o imagine de transformări în
noitoare, țările neangajate iau par
te tot mai activ la opera plină de 
răspundere a apărării și consolidării 
păcii, la care sînt chemate să-și a- 
ducă contribuția toate țările, indi
ferent de mărimea și forța lor.

Stă în puterea popoarelor să îm
piedice folosirea cuceririlor științei 
și tehnicii moderne în scopuri de 
distrugere. înfăptuirea dezarmării

generale și totale, calea cea mai si
gură spre înlăturarea pericolului 
nuclear, ar elibera totodată resurse 
uriașe pentru construcția pașnică.

Dezvoltarea rapidă, multilaterală, 
a țărilor recent eliberate este de 
nedespărțit de consolidarea inde
pendenței lor politice și economice.

Respectarea cu strictețe a princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, a- 
vantajului reciproc și neamestecu
lui în treburile interne, constituie 
temelia trainică a unor relații inter
naționale de cooperare rodnică.

Lupta popoarelor aflate încă sub 
dominație colonială pentru lichida
rea tuturor formelor de asuprire și 
aspirațiile lor legitime la libertate 
se bucură de calda solidaritate a 
poporului romîn.

Angajată într-un vast program de 
dezvoltare multilaterală, de ridicare

necontenită a nivelului de trai al 
poporului, Republica Populară Ro- 
mînă militează activ pentru regle
mentarea problemelor internaționale 
pe calea negocierilor, pentru stator
nicirea în relațiile între state a unui 
climat de încredere și respect reci
proc, pentru folosirea tuturor posi
bilităților pe care le au statele de a 
se înțelege și de a colabora.

întreaga activitate a Romîniei la 
O.N.U., propunerile sale în cadrul a- 
cestei organizații urmăresc cu con
secvență promovarea ideilor coexis
tenței pașnice, a cooperării interna
ționale în spiritul principiilor fun
damentale înscrise în Cartă.

îmi exprim convingerea că rezul
tatele conferinței 
vor constitui o nouă 
cauza progresului, a 
tății internaționale.

dumneavoastră 
contribuție la 
păcii și securi-

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Pregătiri pentru sărbătorirea 
Centenarului 
din București

După cum s-a mai anunțat, mani
festările închinate acestui impor
tant eveniment al vieții noastre 
științifice și culturale vor avea loc 
între 14 și 19 octombrie. Cu acest 
prilej vor apărea un studiu am
plu privind istoricul Universității 
din București, Anuarul Universită
ții cuprinzînd perioada 1938—1964, 
un volum festiv, bogat ilustrat, și 
un pliant care va prezenta în i- 
magini cea mai mare instituție de

(Continuare în pag. Il-a)

Universității

In 
va 

consa-

învățămînt superior din țară, 
ziua de 14 octombrie se 
desfășura adunarea festivă 
erată Centenarului. In aceeași zi, pe 
zidul clădirii centrale a Universității 
va fi așezată o placă comemorati
vă care va consemna sărbătorirea 
Centenarului și a celor 270 de ani 
de la întemeierea Academiei Dom
nești. La sesiunea științifică jubilia
ră a cadrelor didactice vor fi pre
zentate, în cadrul celor 12 secții, 
peste 1 000 de comunicări. Se des
fășoară intens și pregătirile pen
tru deschiderea expoziției care va 
înfățișa unele din realizările 
semnate ale Universității.

Alături de cadre didactice și 
absolvenți, studenții cinstesc Cen
tenarul, între altele prin organiza
rea unor sesiuni științifice studen
țești pentru care au fost pregăti
te 150 de lucrări. Formații artistice 
studențești vor participa la spec
tacolul de gală _
operă și balet și vor prezenta 
Casa 
grame 
ciulul 
de limbă și literatură romînă

în

de

de la Teatrul de 
la 

de cultură mai multe pro- 
artistice. Membrii cena- 

literar de la Facultatea 
vor 

de versuri închi- 
ctne-

materiale — iată alte, citeva.căi prin 
. ’ ' ; în și mai

mare măsură rezervele de creștere a 
........... muncii. Important

rească ca toate prevederile planului 
de măsuri tehnico-organizatorice să 
fie neîntîrziat aplicate.

Multe colective de întreprinderi 
— combinatele siderurgice Hune
doara și Reșița, Rafinăria Teleajen, 
Trustul de extracție Ploiești, „Elec- 
troprecizia“-Săcele, „Unio“ Satu Ma
re ș.a. — au obținut, în acest an, în
semnate economii suplimentare la 
prețul de cost, îndeosebi prin redu
cerea consumurilor specifice de ma
terii prime și materiale, eliminarea 
pierderilor de orice fel, reducerea 
cheltuielilor neproductive. Sînt însă 
și anumite unități — ca Trustul re
gional de construcții Hunedoara — 
unde costurile de deviz au fost de
pășite la multe capitole. Este bine 
ca în întreprinderi să se acorde în
treaga atenție analizării structurii 
prețului de cost pe fiecare produs, 
în scopul îndreptării eforturilor în 
primul rînd spre reducerea cheltuie
lilor care au cea mai mare pon
dere. Există încă în întreprinderi 
mari rezerve de reducere a consu
murilor specifice de materii prime, 
materiale, combustibil, energie — 
bineînțeles, fără a dăuna cu ni
mic calității produselor — impor
tante posibilități de micșorare a 
cheltuielilor neproductive și neeco- 
nomicoase, printr-o gospodărire eît 
mai bună a fondurilor materiale și 
bănești.

Fabrica de beton celular

aufoclavizat

In probe
tehnologice

La Consiliul de Stat după inmînarea decorațiilor

Corespondență din Tokio

de la trimisul nostru la j. O

scoate o plachetă de versuri închi
nată centenarului, iar membrii cine- 
clubului, cu ajutorul studioului 
„Alex. Sahia”, vor realiza un film 
documentar consacrat Universității.

PLOIEȘTI 
Ieri a intrat 
nou obiectiv 
6 ani: prima 
autoclavizat, 
brica va livra anual șantierelor de con
strucții 100 000 m c beton celular auto
clavizat. Materiile prime de bază folo
site sînt cenușa rezultată din arderea 
cărbunelui în termocentrala Doicești și 
varul livrat de fabrica de ciment Fieni. 
întregul proces de producție este me
canizat, iar unele operații sînt automa
tizate.

(coresp. „Scînteii“). — 
în probe tehnologice un 
industrial al planului de 
fabrică de beton celular 
ridicată la Doicești. Fa-

Printre întreprinderile din regiunea Ploiești care și-au îndeplinit mai devreme planul pe 9 luni Ia produc
ția globală șl mqriă se numără și Rafinăria Teleajen. Petroliștii de aici au obținut pînă acum cantități în
semnate de produse petroliere peste plan, au realizat economii suplimentare la prețul de cost în valoare 
de 4 852 000 lei șl aproape 9 700 000 lei benellcli peste plan. In fotografie : cîțiva dintre evidențiații în între
cerea socialistă de la instalația de aditivi a rafinăriei (de la stingă la dreapta) : Nicolae Ene, maistru, 
Ion Pîrvu, sudor, Gheorghe NIncă, operator. Dumitru Mihai și Ovldiu Rădulesen, operatori principali, 
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Zilele „Shuri-

18îi® $88 oului", adică ale
I;lift;.ț;W IwUrT? ploilor lungi de

loamnă, au fost
luate cu el de tai

funul Wilda, oaspetele nedorit de acum 
o săptămînă, al capitalei Japoniei, și 
duse departe, spre Pacific. Milioane de 
priviri se înalță în fiecare dimineajă spre 
cerul cu limpezimi de cristal și poate 
nici cînd ca acum n-a fost întîmpinată cu 
atîta bucurie toamna. In frumoasele gră
dini nipone, cu arbori pitici și covoare 
florale măiestrit jesute de artiștii horti
coli pe zeci de kilometri, noul anotimp 
și-a risipit cu dărnicie culorile, adăugind 
un plus de frumuseje marelui oraș. Dar 
dincolo de pitorescul străzilor, de peisa
jul traditional care te anunță la fiecare 
pas că te afli în Extremul Orient, Tokio 
trăiește din plin febra Olimpiadei. Au 
trecut patru ani de cînd, în noaptea 
caldă romană, au strălucit cuvintele în
scrise cu litere luminoase „A rividerci a 
Tokio” 
sportivi 
ralelele 
semnul 
capătul 
gătiri, care au însemnat cea mai gigan
tică operafie chirurgicală estetică făcută 
vreodată într-o capitală, Tokio se dezvă
luie astăzi privirilor ca o impresionantă 
reședință a sportului mondial.

La ceasurile cînd transmit aceste în
semnări, pe aeroportul Haneda ateri
zează ultimele avioane, aducînd cu ele 
loturile întîrziate. Tinere japoneze pur- 
tînd pe bluze ecusonul olimpic îi întîm- 
pină pe oaspeți prinzîndu-le la butonie
ră o mică floare albă de mătase și a- 
dresîndu-le tradiționala urare de bun ve
nit : „Dohefashi”. De-a lungul străzilor 
se înșiruie, ca un nesfîrșii arc de triumf, 
steagurile cu emblema celei de-a 18ra 
ediții a Jocurilor Olimpice, iar peste ora
șul feeric luminat plutesc baloane multi
colore. In Ginza, inima Tokio-ului, din 
marea de firme care scapără în toate 
culorile se desprinde un uriaș glob pă- 
mîntesc, înconjurat de cele cinci cercuri 
sub care sînt înscrise, în limba engleză, 
cuvintele : „Lumea este una", ca un sim
bol al prieteniei și spiritului olimpic al 
întrecerilor ce vor începe la 10 octom
brie pe Stadionul National.

La gimnaziul național Yoyogi ori la 
parcul Komazawa, la Waseda ca și la 
Stadionul Chichibu, antrenamentele olim
picilor se desfășoară în prezența a mii 
de spectatori. Sînt cei care n-au reușit

și iată că se apropie ziua cînd 
de pe toate meridianele și pa- 
lumii se vor întîlni din nou sub 
celor cinci cercuri olimpice. La 
a 1 456 de zile și nopji de pre-

să-și procure mult rîvnitul bilet de in
trare pentru întrecerile din timpul jocu
rilor și care jin ca. măcar urmărind pre
gătirile sportivilor să' intre în atmosfera 
olimpiadei. Ieri dimineaja, trecînd prin 
dreptul gimnaziului najional Yoyogi, care 
va găzdui probele de natafie, am văzut 
aștepfînd mii de oameni. Se puseseră în 
vînzare ultimele cîfeva sute de bilete și 
fiecare nutrea speranja că va izbuti să 
objină măcar unul.

In lotul nostru olimpic domnește buna 
dispoziție. Fiecare sportiv se pregătește 
cu rîvnă, hofărît să nu-și precupețească 
eforturile pentru a reprezenta cu cinste 
țara la marea confruntare olimpică. Aici, 
la mii și mii de kilometri depărtare de 
patrie, gîndurile tuturor sînt Ta cei dragi, 
de acasă. Și cîf de emoționante sînt cli
pele petrecute la club, ascultînd muzică 
romînească, citind ziarele care aduc vești 
din țară. Sportivi romîni, în special lo- 
landa Balaș, sînt aici în centrul atenției, 
nu numai a sportivilor lumii, ci și a pre
sei și televiziunii japoneze și străine. Du
minică dimineața, televiziunea japoneză 
a prezentat imagini de la antrenamente
le lolandei ca și ale echipei noastre de 
volei. Încerci un sentiment de mîndrie 
văzînd că marile cotidiene din Tokio 
publică reportaje, fotografii și informații 
despre sportivii romîni. Ziarul 
Daily News" scrie că italianul 
romînul Dumitrescu sînt marii 
proba de talere. Cotidianul 
acordă serioase șanse echipei 
caiac, în vreme ce „Asahi"

„Mainichi 
Rossini și 
favoriji la 
„Yomiuri" 
noastre de

.. ..... . are apre
cieri elogioase la adresa echipei mas
culine de volei, comentatorul situînd-o 
printre marile favorite olimpice.

De la fereastra etajului patru al hote
lului presei, am imaginea panoramică a 
Stadionului National. Se aud urale, iar 
pe cerul senin se desfac buchetele mul
ticolore ale artificiilor ; ai impresia că te 
afli chiar în ziua deschiderii Jocurilor O- 
limpice. Sînt ultimele repetifii pe care 
organizatorii le fac în prezenfa publicu
lui. Posturile de radio și televiziune își 
întrerup din cînd în cînd programele a- 
nunjînd itinerarul forjei olimpice, pur
tate din oraș în oraș de atleji japonezi. 
La 9 octombrie, în 
tului Imperial, va 
consacrată sosirii la 
lăforie îndelungafă, 
iul Eladei — a tradijionalei flăcări aprin
se la Olympia de la razele Soarelui.

Ion MĂRGINEANU

imensa piață a Pala- 
avea loc festivitatea 
Tokio — după o că- 
începută pe pămîn-

Juriul celei de-a IlI-a expoziții 
bienale de artă populară, deschisă 
în Capitală, a atribuit realizatorilor 
celor mai frumoase lucrări expuse 
10 premii I, 22 premii II, 43 premii 
III și 47 mențiuni. Au obținut pre
miul I la costume Ileana Coca Pop 
din comuna Săpînța, raionul Sighet, 
la țesături elevele Școlii de artă 
populară din Sibiu, iar la cusături 
Viorica Josan din comuna Găunoa
sa, raionul Hunedoara, și Ioana 
Stoica din comuna Bunești, raionul 
Rm. Vîlcea. Premiul I a 
acordat pentru piese de 
lui Stelian Ogrezeanu din 
Horezu, regiunea Argeș, și
stantin Colibaba din Rădăuți. In 
domeniul încrustăturilor în lemn a 
fost premiată lucrarea „Fragment 
de poartă“ realizată de Gh. Borodi 
din comuna Vad, raionul Sighet, și 
„Furcile de tors“ ale lui N. Cernât 
din comuna Sugag, raionul Sebeș. 
Cea mai frumoasă maramă a fost 
realizată de Florica Belu din co
muna Plosca, raionul Alexandria, 
care a primit de asemenea premiul 
I, iar la împletituri a obținut pre
miul I Ilea Kiss din comuna Cîm- 
penița, raionul Tg. Mureș, pentru 
cea mai reușită carpetă. (Agerpres)

mai fost 
ceramică 
comuna 

lui Con-

TELEGRAMĂ

Tovarășului WALTER ULBRICHT 
prim-secretar al Comitetului Central 

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

Tovarășului WILLI STOPH
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane 
Tovarășului prof. dr. JOHANNES DIECKMANN 
președintele Camerei Populare a Republicii Democrate Germane 

Tovarășului prof. dr. ERICH CORRENS 
președintele Consiliului național al Frontului Național 

al Germaniei Democrate
Berlin

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, al întregului popor romîn, vă transmitem dumneavoastră și prin 
dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania, Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, Consiliului 
de Miniștri și tuturor oamenilor muncii din Republica Democrată Ger
mană, un cald salut tovărășesc și felicitări cordiale cu prilejul celei de-a 
XV-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane.

Crearea Republicii Democrate Germane — primul stat german al 
muncitorilor și țăranilor, care a pășit pe drumul păcii, democrației și so
cialismului — a însemnat o cucerire istorică a poporului german față de 
care poporul romîn nutrește sentimente de stimă și înaltă considerație.

Poporul romîn împărtășește bucuria oamenilor muncii din R. D. Ger
mană pentru realizările de seamă pe care le-au obținut sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germania în construcția socialistă.

Propunerile Republicii Democrate Germane îndreptate spre rezolva
rea pașnică a problemei germane, de promovare a unei politici de cola
borare între toate statele, indiferent de orînduirea lor social-economică, 
constituie o contribuție prețioasă la lupta țărilor socialiste și a tuturor 
forțelor păcii pentru securitate și cooperare internațională.

Relațiile de colaborare frățească dintre Republica Populară Romînă 
și Republica Democrată Germană, bazate pe principiile marxism-leninis- 
mului, s-au dezvoltat continuu și multilateral, contribuind la unitatea 
și coeziunea statelor socialiste, la cauza socialismului și înțelegerii între 
popoare.

Succesele obținute pînă acum pe această cale creează premise pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării dintre statele noastre, pe baza egali
tății în drepturi și avantajului reciproc.

De ziua marii sărbători naționale a Republicii Democrate Germane 
vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră și întregii populații a Republicii 
Democrate Germane, noi succese în dezvoltarea multilaterală a patriei 
dv. socialiste, în lupta pentru viitorul pașnic și fericit al poporului ger
man.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ȘTEFAN VOITEC 
președintele Marii Adunări 

Naționale 
a Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
1

TELEGRAMA
Excelenței sale

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
Primind felicitările din partea Dumneavoastră, a Consiliului de Stat 

și a poporului Republicii Populare Romîne, adresate poporului Republicii 
Arabe Yemen, cu ocazia sărbătorii naționale — aniversarea revoluției de 
la 26 septembrie — vă mulțumesc călduros și urez poporului romîn prie
ten progres continuu și prosperitate, iar Excelenței Voastre multă sănă
tate și fericire.

Mareșal ABDULLAH AL-SALLAL 
președintele Republicii Arabe Yemen
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Probleme economico-financiare ale gospodăriilor colective

Cum lucrează comisiile de revizie
(Urmare din pag. I-a)

Solemnitatea unor decorări 
la Consiliul de Stat

Comisia de revizie din gospodăria 
colectivă, aleasă de adunarea gene
rală a colectiviștilor, căreia îi este 
subordonată, joacă un rol impor
tant în apărarea avutului obștesc. 
Ea are sarcina de mare răspundere 
de a veghea la păstrarea bunurilor 
gospodăriei, de a verifica periodic 
activitatea economico-financiară a 
acesteia.

Consiliul agricol al raionului Bîr- 
lad s-a îngrijit ca în comisiile de 
revizie din cele 40 de gospodării co- 
léctive existente în raion să fie a- 
lăși colectiviști pricepuți, cinstiți, 
care se bucură de stima și prețuirea 
oamenilor, muncesc neobosit pentru 
întărirea gospodăriei colective. înar
marea membrilor comisiilor de 
revizie cu cunoștințe care să-i 
ajute să-și desfășoare activitatea 
în bune condiții a constituit pen
tru consiliul agricol raional o 
preocupare permanentă. în pri
măvara acestui an, bunăoară, la 
scurtă vreme după ținerea adunări
lor generale de dare de seamă din 
gospodăriile colective, consiliul agri
col a convocat la sediul raionului pe 
toți membrii comisiilor de revizie. 
Cu acest prilej li s-au arătat amă
nunțit sarcinile care le revin, cum 
trebuie să lucreze, cum se efectuea
ză reviziile etc. Atenția cea mai 
mare s-a acordat însă îndrumării lor 
la fața locului, în gospodării, deoa
rece practica ne-a arătat că, proce- 
dînd astfel, oamenii învață mai 
repede, mai bine ceea ce au de 
făcut. Pentru a cuprinde mai 
bine gospodăriile colective și a 
da un ajutor substanțial mem
brilor comisiilor de revizie, co
mitetul raional de partid și consi
liul agricol au lărgit activul de în
drumători contabili existenți la ra
ion cu un număr însemnat de spe
cialiști din întreprinderile economi
ce și instituțiile de stat. Aceștia se 
deplasează cu regularitate, pe bază 
de plan, în gospodăriile colective de 
care răspund, și ajută comisiile de 
révizie la efectuarea verificărilor tri
mestriale.

Datorită ajutorului primit, activi
tatea de verificare și control în gos
podăriile colective s-a îmbunătățit 
simțitor. Anul acesta, cu sprijinul 
contabililor trimiși de la raion, co
misiile de revizie din marea majori
tate a gospodăriilor colective au 
reușit să facă la timp și cu mai 
multă competență reviziile trimes
triale. Colectiviștii membri în comi
siile de revizie s-au deprins să ve

Colectiviștii din satul Poiana, raionul Tg. Jiu, ajutați de mecanizatorii de la S.M.T. Tg. Jiu, au insâmințat 
pînâ acum cu grîu mai mult de jumătate din suprafața prevăzută Foto : A. Cartojan

Un ftnăr poet povestește următoarea 
tntîmplare :

Acum cttva timp, să tot fie vreo 
două luni, am fost invitat, împreună cu 
un liric mai încercat și o poetă timi
dă, la o întîlnire cu cititorii. Bineînțeles 
că n-am stat pe gînduri nici unul din 
noi I

lată-ne, deci, la Casă de cultură 
respectivă. Nu ne-am neliniștit de a- 
mînarea orară pe care unul din orga
nizatori ne-o anunțase, stînjenit. Am 
mers cu colega noastră într-o cofetărie 
din vecinătate, răsfățînd-o cu prăjituri. 
Dar, oricît de sprințare ne erau spiri
tele, ora petrecută între dulciuri ns-a 
căzut cam greu. Timiditatea se dovedea 
contagioasă, autorii fumau cu energie, 
organizatorii ne transmiteau din cînd în 
cînd scuze și implorări de așteptare. 
Nu-mi dau seama ce făceau. In sfirșit, 
putem începe. Pătrundem în sala de 
conferințe.

Mi s-a părut că numărul spectatorilor 
poate fi considerat suficient. Pășeam tul
burat, nici nu știu cînd am ajuns în 
față. Acolo o mică surpriză neplăcută : 
la o măsuță joasă, unde spectatorii ur
mau să ne privească fără voia lor de 
sus, se adusese o singură banchetă ta
pisată, îngustă, pe care ni s-a semnali
zat să ne înghesuim cum vom putea. 
Deci o dublă inferioritate. Ne-am chi
nuit să ne așezăm cu mult calm, îm- 
bărbătîndu-ne. Neșansa făcea ca eu să 
fiu cel mai tînăr : m-am ridicat și cu 
ochii aburiți de tulburare am lansat, 
tremurate, primele versuri :

„Noaptea asta toate sfelele-au ieșit 
Mai la suprafață pe sub prova Lunii, 
Curg șiroaie plopii către infinit, 
Spumegă tăcut și verde prunii...*

Deodată cineva a strigat :
— Mai tare I
M-am conformat șî am recitat mai 

tare.
— Nu se-aude I (altă voce)
— Mai tare, mai cu inimă I (voce din 

alt colț al sălii, imperativă).
Am început să sfîșii cu țipete bietele 

versuri.
— Vorbește mai în microfon I
— N-auzi că microfonul e stricat ? (a 

intervenit altcineva)
— Nu e stricat I
— Ba, e stricat I Nu merge 1
Muzele fîlfîiau din aripi, zbughind-o 

pe ferestre.
M-am oprit și m-am uitat întristat m 

sală. Un organizator cerea atenție u- 
nui spectator vîrstnic ce părea agitat. A 
precizat și starea de nefuncționare a 
stației de amplificare. Chiar în clipa a- 
cgea difuzoarele au început să șuiere, 

rifice cu exigență gestiunile maga
zinerilor, controlează cu mai multă 
competență cum este gospodărit fon
dul de zile-muncă, depistează lipsu
rile în păstrarea și îngrijirea inven
tarului proprietate obștească, în fo
losirea fondurilor bănești și, pe baza 
constatărilor, propun consiliului de 
conducere și adunării generale mă
suri corespunzătoare. Ca urmare a 
activității rodnice desfășurate de că
tre comisii, în ultima vreme au fost 
lichidate, în bună măsură, o serie 
de cheltuieli neeconomicoase care se 
efectuau la multe gospodării din 
raion, au crescut disciplina și spiri
tul de răspundere în mînuirea fon
durilor bănești și se manifestă o gri
jă sporită față de păstrarea avutului 
obștesc.

Anul trecut, la gospodăria colec
tivă din Corodești au existat destu
le deficiențe în ce privește gospodă
rirea fondului de zile-muncă. Tot
odată se făceau uneori cheltuieli 
fără a se ține seama de prevederile 
planului de producție. Sprijinită ac
tiv de către îndrumătorul contabil, 
comisia de revizie de aici și-a îm
bunătățit activitatea, a. analizat mai 
temeinic aceste stări de lucruri, a 
făcut propuneri concrete pentru 
lichidarea lipsurilor. Așa se explică 
în mare parte faptul că acum, la 
Corodești, se urmărește cu răspun
dere ca zilele-muncă să fie folosite 
în raport cu prevederile planului de 
producție și pe baza normelor apro
bate de adunarea generală, a colec
tiviștilor, iar fiecare leu să fie chel
tuit cu spirit gospodăresc.

Bine lucrează și comisia de re
vizie din gospodăria colectivă din 
Schineni. Ea își desfășoară activi
tatea pe baza unui plan în care sînt 
prevăzute cele 4 revizii trimestria
le, precum și anumite sondaje pri
vind calitatea lucrărilor executate, 
evidența consumului dé zile-muncă, 
cantitatea de lapte muls de la vaci 
și oi, îndeplinirea contractelor de 
valorificare, verificarea casei ețc. 
Procedînd în felul acesta, străduin- 
du-.se să se achite cît mai bine de 
sarcinile ce-i revin, comisia de re
vizie de aici aduce o contribuție în
semnată la îmbunătățirea activității, 
economice și financiare a gospodă
riei. Următorul exemplu este grăitor 
în acest sens. La ultimele două ve
rificări trimestriale efectuate de 
membrii comisiei, ajutați de conta
bilul Vasile Georgescu de la Ocolul 
silvic Epureni, s-au constatat o sea
mă de nereguli în ținerea evidenței

AȘA, NU! AȘA, DA!
cineva arunca în ele voce de încercare, 
luîndu-mi orice speranță de a rosti ver
suri în continuare. Am prins un moment' 
de relativă liniște și am atacat o poezie 
mai veselă :

„A fost odată că niciodată, 
am' fost odată eu, 
într-o cofetărie din Cluj...*

— Nu e bine, mi-a strigat un băfrîn 
din rîndul întîi. (Avea o față rotundă și 
binevoitoare ca luna). Altfel se spune 
asta. Uite, așa : „A fost... odată... ca 
niciodată...", și mi-a răspicat el însuși 
versurile trezind aprobare între vecini, 
majoritatea foarte vîrstnici.

Părerea mea este că povestea noas
tră oferă un exemplu tipic de ceea ce 
înseamnă muncă culturală de mîntuială, 
orientată pe mirajul scriptelor : „A a- 
vut loc o întîlnire cu poeții cutare și cu
tare... au luat parte aiîfea sute de spec
tatori..." Dar se pomenește acolo, în 
scripte, că aceste sute de- oameni au 
rămas nemulțumiți de felul în care le-a 
fost facilitat contactul cu poezia, că a- 
cești poeți au plecat întristați de un e- 
șec în comunicare neașteptat și evita
bil ? (O dovadă în acest sens: întîlni- 
rea a avut loc la puțin timp după în
cheierea „Săptămînîi poeziei" ; fiecare 
dintre noi revenise plin de impresii 
dintr-.o regiune a țării și povestea cu 
plăcere amănunte despre manifestările 
reușite la care luase parte).

Deci, așa, nul
★

Am zăbovit multă vreme la clubul 
cultural „Constructorul* din București, 
strada Logofăt Stroici, nr. 13. In biroul 
directorului mi-a atras atenția o delica
tă gheișă japoneză, păpușă mare cît un 
copil de doi ani.

— Amintire din partea unei delega
ții de constructori japonezi. Ne-au vi
zitat acum cîțiva arii, rni-a spus directo
rul, Iosif L.

De la acest suvenir grațios discuția a 
trecut firesc spre alte amănunte în le
gătură cu sediul clubului, elegant și 
spațios.

— înainte de război vila aceasta a- 
parținea unui funcționar superior, perso
naj influent, implicat în afaceri cömpli- 
cate cu moșii. Vecinii povestesc o mul
țime de lucruri. V-am arătat sălile ei, 
în casă se dădeau serate pretențioase, se 
jucau jocuri de noroc la care se tocau 
ori dobîndeau averi etc... Ce trai 1 A- 

consumului de furaje și de semințe, 
în întocmirea situațiilor de intrare- 
ieșire a laptelui etc. Unele bunuri 
erau scoase din inventar în mod 
arbitrar, iar în urmărirea diverșilor 
debitori ai gospodăriei nu exista 
încă ordine. Comisia de revizie nu 
s-a mulțumit doar să semnaleze a- 
ceste deficiențe, ci a făcut propuneri 
concrete pentru înlăturarea lor. Con
siliul de conducere, ținînd seama de 
propuneri, a luat măsuri care au 
dus la îmbunătățirea muncii în gos
podărie.

In munca lor, comisiile de revi
zie primesc un sprijin activ din 
partea colectiviștilor, ale căror se
sizări ajută la depistarea cazurilor 
de neglijență în păstrarea și mîuui- 
rea avutului .gospodăriei. Multe lu
cruri s-au pus astfel la punct în 
gospodăriile colective din Cir ja, O- 
bîrșeni, Pogana, Mireni și altele.

Totuși noi n-am reușit să obținem 
asemenea rezultate în toate gospodă
riile colective. Unele comisii de re
vizie lucrează încă unilateral, ocu- 
pîndu-se exclusiv de inventarieri și 
neglijînd sarcini însemnate, cum sînt 
verificarea îndeplinirii. planului de 
producție și financiar al gospodăriei, 
verificarea relațiilor financiare cu 
Banca de Stat și alte instituții etc. 
Se mai întîmplă uneori ca o serie 
de constatări importante făcute de 
comisiile de revizie în timpul veri
ficărilor să rămînă pe hîrtie, întru- 
cît documentele încheiate nu sînt 
aduse operativ la cunoștința consi
liului de conducere și a adunării ge
nerale a colectiviștilor, pentru a fi 
luate măsuri corespunzătoare. In 
viitor vom acorda mai multă aten
ție acestor probleme, ajutînd comi
siile de revizie să-și îndeplinească în 
totalitate sarcinile care le revin. 
Printr-o îndrumare mai temeinică a 
comisiilor de revizie, cărora adună
rile generale ale colectiviștilor le-au 
încredințat sarcina de a nu permite 
sub nici o formă înstrăinarea bunu
rilor obștești și de a urmări îndepli
nirea exemplară a planului de pro
ducție al gospodăriei colective, sin
tern siguri că ele își vor îmbunătăți 
și mai mult activitatea, vor aduce o 
contribuție tot mai însemnată la 
întărirea gospodăriilor colective.

MIhai HULUB
îndrumător contabil principal 
la Consiliul agricol raional 
Bîrlad

poi, deodată, pustiu. Luni de zile prin 
curte rătăceau doar un cîine lup și două 
servitoare... Ați văzut grădina ? Noi am 
găsit loc să instalăm un cinemascop cu 
300 de locuri ; în suprafața rămasă și 
chioșcuri, pot lua loc la mese, cu o- 
cazia serilor distractive, sute de oamenii

— De cînd s-a înființat clubul ?
— De prin 1950. Avem experiență... 

Fără experiență nu știu dacă ne-am des
curca ușor.

— Ce dificultăți întîmpinați ?
— Destule. In cadrul clubului nostru 

desfășoară activitate culturală nu mai 
puțin de 14 întreprinderi. De aceea, în 
mod necesar, o parte importantă a 
muncii noastre se orientează spre ie
șirea din sediu, spre organizarea de ac
țiuni la locul de muncă.

Celui ce lucrează în cadrul muncii 
culturale din domeniul construcțiilor 1 
se cere multă prospețime (acesta e cu- 
vîntul I), imaginație, ingeniozitate, un 
interes permanent, aș zice chiar încă- 
pățînare de a reuși...

— Ceea ce spuneți dv., tovarășe di
rector, e frumos : îmi îngădui să cred 
însă că în orice alt domeniu este bine 
ca munca culturală să îndeplinească ce
rințele pe care le-ați formulat. îmi voi 
nota cu atenție date din experiența clu
bului dumneavoastră, care vor putea fo
losi și altora.

— Vă spuneam despre dificultățile 
provocate de răspîndirea mare a oame
nilor cărora li se adresează activitățile 
noastre, despre faptul că venim în în- 
tîmpinarea acestor oameni organizînd cît 
mai variate și mai numeroase acțiuni la 
locul de muncă. Avem peste patruzeci 
de puncte de lucru I : șantiere, ateliere, 
centrale ale unor întreprinderi cum ar 
fi Trustul nr. 1 construcții montaje, Trus
tul 21 instalații. întreprinderea de con
strucții și monfaje-București, întreprin
derea construcții de locuințe București, 
întreprinderea 3 izolații și altele.

La multe șantiere și întreprinderi a- 
vem sală culturală. Unde nu, desfășu
răm acțiunile în sala de cantină care es*e 
astfel construită încîf înfr-o parte se 
poate improviza o mică scenă, cu ac
ces în încăperi pentru artiști.

Vasăzică, suim în mașină conferenția
rul ori brigada științifică, conform pro
gramului, filmul sau filmele (avem trei 
aparate de proiecție portabile 1) și la 
drum I

Blocul turn din Brâlla dat în folosință anul acesta

Spre noi realizări in îndeplinirea 
planului și a angajamentelor
(Urmare din pag. I-a)

Oamenii muncii din fabrici și 
uzine au dovedit prin fapte că pot 
produce mărfuri de un nivel calita
tiv înalt. Progresele obținute în a- 
cest domeniu pot să fie consolidate 
și dezvoltate în continuare prin noi 
realizări, pentru ca toate produsele 
fabricate de industria noastră să fie 
de calitate ireproșabilă, să cores
pundă exigențelor sporite.

Lunile care au mai rămas pînă 
la sfîrșitul anului constituie și pen
tru constructori o perioadă de acti
vitate rodnică, în vederea realizării 
planului de investiții, atît pe șan
tierele de construcții industriale, cît 
și pe cele de construcții de locuințe. 
In mod deosebit e nevoie să fie gră
bite lucrările pe șantierele obiecti
velor industriale planificate să intre 
în producție în acest an și în prima 
parte a anului viitor, de aceasta de- 
pinzînd în mare măsură realizarea 
sarcinilor de producție pe anul 1965 
în unitățile respective. Printr-o 
strînsă colaborare, proiectanții, con- ' 
structorii și beneficiarii de investiții 
au datoria să urmărească sistematic . 
stadiul lucrărilor și, împreună, să 
urgenteze — acolo unde e cazul — 
ritmul de execuție. Și pe șantierele 
de construcții de locuințe există po
sibilități pentru accelerarea ritmu
lui de execuție la blocurile începu
te, asigurîndu-se totodată continui
tatea lucrărilor prin crearea de pe 
acum a frontului de lucru pentru 
iarnă. Cu prilejul unei anchete 
întreprinse recent de ziarul nos
tru în diferite regiuni, a reieșit 
că, deși cea mai mare parte a lucră

— Operativ I
— La fel procedează și conducerea 

bibliotecii. Biblioteca centrală — 22 000 
volume — are la locurile de muncă 18 
„filiale" — biblioteci mobile. Se orga
nizează acțiuni frecvente de genul „Cu 
cartea pe șantier", prezentări de cărți, 
recenzii. In săli, la dormitoare, cu gru
puri mai restrînse... Și biblioteca se fo
losește de film...

— Să facem un calcul : cam cite fil
me rulează pe an la- sediul clubului și 
la locurile de muncă ?

— Cam 360 I Circa 700 de proiecții I 
Oamenii ne cer filme, cît mai multe : 
documentare științifice de specialitate, 
metraje medii, artistice (cu acțiune cît 
mai strînsă I). îi atrage și-i interesează 
pelicula. Din această cauză am și pro
gramat o manifestare pe tema : „Cum 
se realizează un film artistic’ ținută pe 
șantierul Complexului industrial Militari, 
pe la începutul lui septembrie.

în sprijinul calificării venim cu con
ferințe tehnice, simpozioane, referate.

— Cum stabiliți programarea diverse
lor manifestări cultural-educative?

— Pe baza tematicii generale puse 
la dispoziție de Comitetul de cultură și 
artă al Capitalei, ne consultăm cu co
misiile culturale sindicale de pe șantiere 
și din’ întreprinderi. Trebuie să vă măr
turisesc că aceste comisii ne sînt de 
mare folos și în ajutorul lor se află 
cheia multor reușite.

Desigur, nu lipsesc acțiunile în spri
jinul ridicării nivelului politic șî ideolo
gic, al îmbogățirii cunoștințelor științi
fice, artistice. La 30 septembrie în sala 
mare (300 locuri) a șantierului Drumul 
Taberei constructorii s-au întîlnit cu o 
brigadă științifică. Alături de tema prin
cipală, „Politica partidului de industria
lizare socialistă a țării”, numeroase în
trebări s-au referit la bogățiile și frumu
sețile patriei, astronomie, cunoștințe me
dicale. N-au lipsit nici întrebările privi
toare la evenimente actuale de pe glob.

O mare atenție este acordată în ca
drul clubului îmbogățirii constructorilor 
cu utile cunoștințe despre purtarea . în. 
societate, despre ținuta morală a omu
lui de tip nou, despre rolul opiniei pu
blice.

— „Clubul : construiește și el f* — 
acesta este cuvîntul nostru, spune di
rectorul. Clubul contribuie la formarea 

rilor se înscriu în grafice, totuși, pe 
unele șantiere de locuințe din Timi
șoara, Reșița și din alte localități 
lucrările de finisaj, de instalații etc 
se execută cu oarecare încetineală, 
prelungindu-se termenele de preda
re în folosință a apartamentelor.

In acest an, organele și organi
zațiile de partid, sindicatele au des
fășurat o activitate pozitivă pe linia 
concentrării eforturilor colectivelor 
de întreprinderi spre realizarea o- 
biectivelor hotărîtoare ale planu
lui. Practica a scos încă o dată 
în evidență ce însemnate rezer
ve și posibilități stau la îndemîna 
fiecărui colectiv, ce realizări impor
tante se pot obține cînd, pe parcursul 
îndeplinirii planului, organizațiile 
de partid intervin cu competență și 
operativitate în rezolvarea proble
melor care se ivesc. In lumina ex
perienței acumulate în întrecere se 
cere să fie și mai larg stimulată ini
țiativa creatoare a oamenilor mun
cii, îndreptată spre introducerea 
tehnicii avansate și perfecționarea 
metodelor de lucru.

Pe temelia trainică a rezultate
lor obținute, dezvoltînd experien
ța bună dobîndită în întrecere, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din toate întreprinderile vor obține 
prin munca lor harnică noi și în
semnate succese în realizarea sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
pe 1964, în dezvoltarea continuă și 
ascendentă a economiei naționale, 
îndeplinirea exemplară a planului 
pe anul în curs constituie o condiție 
esențială a bunei pregătiri a pro
ducției pe anul viitor.

unor oameni înaintați, serioși, energici, 
clubul contribuie la construcția lor mo
rală. îmi petrec majoritatea timpului între 
constructori. îmi place să-i urmăresc 
de-a lungul anilor, să-i văd evoluînd ad
mirabil. lată cîțiva băieți de 16—17 
ani vin pe șantier, de undeva de prin 
regiune. Sînt sfîngaci, știu atît de pu
ține despre viață. Sînt dafi pe la dife
rite echipe de muncă. Se califică, lu
crează tot mai bine, meseria îi cucereș
te (și este cucerită de ei) fulgerător. 
Sînt atît de dornici să afle, să învețe. Au 
maleabilitatea metalului bun. Noi punem 
umărul, cu mijloacele noastre, la forma
rea, educarea lor.

Sprijinul organizațiilor de partid, 
colaborarea cu comisiile culturale sin
dicale ne ajută și în următorul sens: în 
colectivele de constructori sînt cerute 
expuneri și discuții pe teme ca aces
tea : „Opinia publică și rolul ei edu
cativ" (28 septembrie, la Baza de apro
vizionare a Trustului 1), „Creșterea și 
pregătirea forței de muncă în R.P.R." 
(29 septembrie, Complexul Militari) ori 
„Socialismul și familia" — programată 
pentru 10 octombrie la Atelierul de con
fecții metalice.

★
...Fără îndoială că despre acest club 

și despre oamenii de aici, inimoși, plini 
de inițiativă, s-ar putea înnegri încă un 
număr de file. Spațiul nu-mi îngădu'e 
decît să amintesc activitatea merituoa
să a celor 11 brigăzi artistice de agita
ție (cea mai bună pare a fi cea a în
treprinderii III izolații, brigadă în care 
apar artiști amatori care au îndrăgit 
scena în urmă cu 15—16 ani, cum, de 
pildă, Eugen Mărgineanu ori Mihai Du
mitrescu) ; cele trei echipe de teatru 
(ele s-au cam „odihnit", însă, după con
cursul „Caragiale") ; cercurile clubului 
au tradiție și participare : se remarcă 
cel literar, prezent cu inițiative fru
moase între constructori, și cercul de șah 
ce revendică începuturile unor maeștri 
cunoscuți — Nicolau, Ciocîltea, Polihro- 
niade I

Ceea ce vreau să subliniez este fap- 
iul că activiștii de la clubul „Construc
torul* știu ce vor și cum să transpună 
pe planul activității cultural-educative 
ideile lor ; ei muncesc cu dragoste și 
prospețime. Sînt preocupați nu de dă
rile de seamă („au avut loc... au luat 
parte atîția și atîția.,, mare succes...") 
ci de scopul superior al activității clu
bului rezumată într-o expresie atît de 
potrivită : „și clubul construiește I* 
Așa, da I

Iile CONSTANTIN

viitoarele curse. Echipajele sînt gata 
de plecare în noile curse de pescuit 
oceanic și vor depune toate efortu
rile pentru a se întoarce în patrie 
cu maximum de rezultate.

■A
Pentru munca desfășurată de 

echipajele celor două nave în 
cursul primei călătorii de pes
cuit la mare distanță de țărmurile 
patriei, precum și pentru mo
dul de pregătire și organizare a 
acestei activități, au fost decorați 
cu „Ordinul Muncii“ clasa Il-a Ni- 
culae Milu, Victor Orban și Nico
lae Vasilescu ; cu „Ordinul Muncii“ 
clasa IlI-a : Vladimir Cosmiceanu, 
George Zamfirescu, Octav Ganea, 
Aurelian Stoleru, Alexandru Dumi- 
triu, Virgil Țipă, Triboniu Aurelian 
Stuparu, Nicolae Rusmănică, Con
stantin Bădică, Dumitru Safta, Ion 
Ștefănică, Ion Balaban, Zoltan Ka- 
szoni, Ștefan Mazăre, Marin Dan, 
Grigore Nichita, Constantin Oțe- 
leanu, Mihail Rățulescu, loan Bre- 
zoianu, Iancu Laviniu Munteanu, 
Marian Murariu, Ioan Varlam, Con
stantin Corcodel, Ivan Iulmen, Cos- 
tică Dragomir, Simion Belazor, Ion 
Roșea, Maximilian Hoinaru, Ame- 
lian Procop, Agap Malihen, Mihai 
N. Costache, Murat Abdula, Emil 
Mihail Gherghișan, Gheorghe Oprea ; 
cu „Medalia Muncii“ : Ștefan Cate-

INFOR
CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI 

POPULARE CEHOSLOVACE
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a Zilei Armatei Populare 
Cehoslovace, atașatul militar și aero 
al Republicii Socialiste Cehoslova
ce la București, col. Stanislav Ma
tas, a oferit marți o recepție în sa
loanele ambasadei. Au luat parte 
general-colonel Ion Tutoveanu, ge- 
neral-locotenent Ion Ioniță și gene- 
ral-maior Ionel Vasile, adjuncți ai 
ministrului forțelor armate, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general-maior Ion 
Dincă, secretarul Consiliului Politic 
Superior al forțelor armate, gene
rali și ofițeri superiori ai forțelor 
armate ale R. P. Romîne, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, ziariști. Au parti
cipat șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați în R. P. Romînă, ata
șați militari și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

ÎNTÎLNIRE CU LAUREAȚI 
AI CONCURSULUI 

„GEORGE ENESCU"
Universitatea populară București 

și Filarmonica de stat „George

înhumarea prof. dr. State Drăgănescu
Marți au avut loc funeraliile prof, 

dr. State Drăgăneșcu. La mitingul 
de doliu, care ș-a ținut la Institutul 
de medicină și farmacie din Bucu
rești, au luat parte numeroși pro
fesori, medici și alți oameni de ști
ință și cultură, studenți și foști co
laboratori ai celui dispărut. în ju
rul catafalcului erau dèpuse coroane 
de flori din partea Ministerului în- 
vățămîntuluî, Academiei R. P. Ro
mîne, Ministerului Sănătății și Pre
A

înhumarea prof. dr. Alexandru Buia
La Craiova au avut loc marți 

funeraliile prof. dr. Alexandru 
Buia. In fața Institutului agronomic 
„Tudor Vladimirescu“ s-a ținut mi
tingul de doliu. Au adus un ultim 
omagiu celui dispărut Tiberiu Ni
cola, prorectorul Institutului agro
nomic „Tudor Vladimirescu“ din 
Craiova, Gh. Bîlteanu, director în 
Ministerul Invățămîntului, Ioana 
Stancoveanu, vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar regional Oltenia, Vasile Opres
cu, adjunct al Secției de învăță-

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul dé stat de operetă : 

Mam-zelle Nltouche — (orele 19,30). Tea
trul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : Eminescu — (orele 19,30), (sala 
Studio) : Moartea unui artist — (orele 
19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu. nr. 1) : 
Biedermann și incendiatorii șl Inima 
mea este pe înălțimi — (orele 19,30), (sala 
Studio, str. AI. Sahia nr. 76 A): Comedia 
erorilor — (orele 19,30). Teatrul de Co
medie : Șeful sectorului suflete — (orele
20) . Teatrul „C. I. Nottara“ (sala Maghe- 
ru) : Act venețlan — (orele 19,30). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Paha
rul cu apă — (orele 19,30). Teatrul evre
iesc de stat : Pofta vine... rîzînd — (o- 
rele 20). Teatrul „Țăndărică": Băiatul și 
vîntul — (spectacol pentru copii — orele 
16), Eu și materia moartă — (spectacol 
pentru adulțl — orele 20,30). Teatrul sa- 
tlric-muzlcal „C. Tănase- (Sala „Savoy“): 
Pagini alese din revista de altădată — 
(orele 20), (sala „Victoria") : Și băieții șl 
fetele — (orele 20). Circul de stat : Spec
tacol prezentat de ansamblul circului 
chinezesc — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Străinul — cine
mascop (ambele serii) — spectacol de 
gală : Patria (orele 19,30). HatarI (ambele 
serii) : Sala Palatului R. P. Romine (se
ria de bilete nr. 1214 — orele 18), Bucu
rești (9,30; 13; 16,30; 20), Feroviar (9,30; 
13; 16,30; 20), Grlvlța (9,30; 13; 16,30; 20), 
Stadionul „Dinamo" (18,45). Ghepardul — 
cinemascop (ambele serii) : Patria (9; 13), 
Luceafărul (8,45; 12,15; 16; 19,30), Excel
sior (9,45; 13,15; 17; 20,30), Melodia (10; 
13,30; 17,15; 20,45). Viață particulară : Re
publica (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45:
21,15), Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) . Nopțile Cabirlei : Carpați (10; 12; 14;
16). Colaboratorul Ceka : Capitol (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 21), înfrățirea între po
poare (16; 18,15; 20,30), Modern (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Vînătoarea — cinemascop ; 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Dra
ma ciocîrliei : Central (9.30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45), Dacia (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Miorița (10; 12,15: 15,30: 
18; 20,30). Jocuri întrerupte : Lumina (10; 
12: 14; 16; 18,15; 20,30). Dragoste neîmpli
nită : Union (16; 18,15; 20,30). Program
pentru copii : Doina (orele 10). Galapa
gos : Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Pagini de istorie — Romînia, orizont ’64: 
Giuleștl (9; 14; 18,30). Vara în nordul săl
batic — Plonieria nr. 5/1964: Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). Doi colonei : Cul
tural (15; 17; 19; 21). Cauze drepte — ci

rinco, Petre Mureșanu, loan Bolea, 
Ioan Halus, Ioan Petcu, Mircea Ga
nia, Gheorghe Belea, Justin Niță, 
Corneliu Simionescu, Aurel Martin, 
Constantin Anastasoaiei, Ion Simio
nescu. Matei Ristea, Vasile Răduca- 
nu, Mihail Petac, Aurelian Nicules- 
cu, Mircea Cotigă, Florin loan Va- 
siu, Ion Gheorghe, Ștefan Antonov, 
Grigore Romanov, Toma Axente, 
Simion Alixei, Vavil Nlchiforov, Io
sif Butîlchin, Igor Carpov, Gheor
ghe Vasile, Vasile Brîndău, Ioan 
Ghebaur, Gheorghe Sofița, Radu 
Schiopu, Fadei Butîlchin, . Ionel. 
Dendrino, Sava Poșuncă, Petru Gre- 
ciușcă, Efim Brînză, Andrei Foma, 
Andrei Zenovei, Mihai C. Costache, 
Mircea Stănescu, Constantin Vlas, 
Ion Iacobschi, Ion Bîrcă, Velicu 
Palmut, Ion Dogaru, Nicolaie Băr
bat, Nicolae Jarnea, Petre Gavrilov, 
Gheorghe. Vlăduțu, Emil Bostănică, 
Nicolae Croltoru, Ion Cuzup, Gheor
ghe Nichita, Martin Damiean, Tăna- 
se Ivanovici, Alexandru Gheorghi- 
ță, Radion Suhov, Ion Mitrofan, Ni
colaie Iorga, Sevastian Serghiescu, 
Matei Ivanov, Petre Feodot, Ivan 
Rudenco, David Dumitru, Gurei 
Castan, Petru Crasovschi, Mihail 
Caminețchi, Mihai Busuioc, Arhip 
Anisim, Nichita Constantin, Gheor
ghe Cristea, Ioan Rusu, Constantin' 
Ciobanu, Gheorghe Niță, Gheorghe 
Pimen, Constantin Tudorică.

MATHI
Enescu“ au organizat marți seară, 
în sala mică a Palatului R. P. Ro
mîne, o întîlnire cu laureații celui 
de-al III-lea Concurs internațional 
„George Enescu". Cu acest prilej au 
vorbit prof, emerit Florica Musi- 
cescu și prof. V. Giuleanu, recto
rul Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu“. Și-au dat concursul Eli- 
sabeta Leonskaia (U.R.S.S.), Marina 
Krilovici (R. P. Romînă); Evelina 
Stoițeva (R. P. Bulgaria), André 
Gorog (Franța), Marius Rintzler și 
Gheorghe Jalobeanu (R. P. Romînă).

★

Consiliul de Miniștri al R. P. Ro
mîne a aprobat recomandările în
scrise în Protocolul celei de-a V-a 
sesiuni ordinare a Comisiei mixte 
pentru aplicarea Convenției de pes
cuit în Marea Neagră, semnat la 
Constanța la 14 iulie 1964, precum și 
recomandările și hotărîrile înscrise 
în Protocolul celei de-a Vl-a sesiuni 
ordinare a Comisiei mixte pentru 
aplicarea Convenției privind pes
cuitul în apele Dunării, semnat la. 
București la 17 aprilie 1964.

vederilor Sociale și Uniunii socie
tăților de științe medicale.

Acad. Theodor Burghele, din 
partea Institutului de medicină și 
farmacie, acad. Arthur Kreindler, 
din partea Academiei R. P. Romîne, 
conf. univ. Vlad Voiculescu și cer
cetătorul literar Horia Oprescu, din 
partea colaboratorilor- și a celor a- 
propiați, au evocat viața și activi
tatea defunctului. Cortegiul funerar 
s-a îndreptat apoi spre cimitirul 
Bellu, unde a avut loc înhumarea.

mînt din Consiliul Superior al A- 
griculturii, conducători și cadre di
dactice ai unor institute de învăță- 
mînt superior, studenți.

La catafalc au fost depuse coroane 
de flori din partea organizațiilor ob
ștești locale, a unor instituții și în
treprinderi, cunoscuți și prieteni din 
orașul Craiova și regiunea Oltenia, 
precum și din partea unor institute 
de învățămînt superior din alte o- 
rașe ale țării. înhumarea a avut loc 
la cimitirul Sineasca din Craiova.

(Agerpres)

nemascop : Buzești (14,30; 17; 19,30). Sin
gurătatea alergătorului de cursă lungă : 
Crîngași (16; 18,15; 20,30), Flacăra (15,30; 
18; 20,30). Brațul nedrept al legii : Bucegi 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30), Popular (16; 18,15; 
20,45), Cosmos (16; 18,15; 20,30). Seches
tratul din Altona : Unirea (16; 18,15;
20,30). Dragoste la zero grade : Tomis 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Aventura 
de la miezul nopții : Vltan (16: 18; 20), 
Progresul (15,30; 18; 20,15). Falsificatorul: 
Munca (16; 18,15; 20,30). Colentina (16;
18,15; 20,30). Moral ’63 : Arta (14; 16,15; 
18,45; 21), Rahova (16; 18,15: 20,30). Floa
rea Manlo : Moșilor (15; 17; 19; 21), Co- 
troceni (16: 18,15: 20,30). Ocolul pămîntu- 
lui în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Viitorul (16; 19,30). Comoara din 
Iacul de argint — cinemascop: Volga (10: 
12,15; 15,30; 18; 20,30). Ciociara : Floreasca 
(16: 18,15: 20,30), Ferentari (16; 18,15; 20,30), 
Pacea (15,45; 18; 20,15). Al nouălea nume: 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Pășesc 
prin Moscova — cinemascop : Lira (15,30; 
18; 20,30). Cei șapte magnifici — cinema
scop: Drumul Sării (11; 14,30; 17,30; 20,30).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 10,00 — 
Transmisie de la Berlin : Aspecte de la 
parada militară șl demonstrația oameni
lor muncii cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a Republicii Democrate Ger
mane.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut fru

moasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul 
a suflat în general slab. Temperatura 
aerului, la ora 14, înregistra valori cu
prinse între 21 grade la Arad, Caransebeș, 
Banloc și Berzeasca șl 13 grade la Bra
șov. In București : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul senin. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura maximă a 
atins 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
șl 10 octombrie. In țară : Vremea con
tinuă să se încălzească. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin. Innorări mai ac
centuate se vor produce în vestul țării, 
unde, Izolat, vor cădea ploi de scurtă du
rată. Vînt slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între minus I și plus 9 grade, iar 
maximele între 15 șl 25 grade. Brumă 
locală. In București : Vremea continuă 
să se încălzească. Cerul va fi variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în creștere.
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Adunarea festivă din Capitală
Marți după-amiază, la Teatrul 

C.C.S. din Capitală, a avut loc o a- 
dunare festivă organizată de Comi
tetul Orășenesc București al P.M.R. 
și Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului, cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Germane.

Au participat Alexandru Moghio- 
roș membru al Biroului Politic al 
C.C al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Dumitru Coliu, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., Avram Bunaciu, 
membru al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gh. Gaston Marin, membru al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Anton Moisescu, 
membru al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii unor institu
ții centrale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cultură, 
generali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale R. D. Germane și R. P. Romîne.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Borca, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular al Ca
pitalei.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu.

Vorbitorul a arătat că proclama
rea Republicii Democrate Germane 
constituie un act de o însemnătate 
politică deosebită, care a marcat o 
cotitură radicală în viața poporului 
german. După zdrobirea hitlerismu- 
lui, a apărut pentru prima dată în 
istoria Germaniei un stat al mun
citorilor și țăranilor care a pornit 
pe un drum nou, drumul păcii, de
mocrației și socialismului. Crearea 
R. D. Germane a însemnat împlini
rea aspirațiilor revoluționare ale 
forțelor progresiste ale poporului 
german, în frunte cu comuniștii, în 
lupta lor împotriva regimului reac
ționar, împotriva militarismului și 
hitlerismului, pentru o Germanie 
democrată și iubitoare de pace.

Poporul romîn — a spus în conti
nuare vorbitorul — prețuiește și sti
mează poporul german care a adus 
o contribuție de seamă la tezaurul 
civilizației și culturii mondiale, la 
progresul ideilor umanismului. Idea
lurile de dreptate și progres pentru

remar- 
muncii

în con-

tate în ridicarea continuă a nivelu
lui de trai.

Creșterea producției industriale, 
progresul obținut în ramurile con
strucției de mașini, a construcțiilor 
navale, crearea unei baze metalur
gice proprii, precum și a unor ra
muri industriale noi, construirea a 
numeroase combinate și uzine, dez
voltarea industriei chimice, trecerea 
țărănimii pe făgașul agriculturii so
cialiste, constituie realizări 
cabile obținute de oamenii 
din R.D. Germană.

Progresele R.D. Germane
strucția socialistă constituie rodul 
muncii și al eforturilor creatoare 
ale oamenilor muncii conduși de 
P.S.U.G. în același timp, realizările 
R.D. Germane sînt strîns legate de 
colaborarea multilaterală dintre R.D. 
Germană și celelalte țări ale lagăru
lui socialist.

Rezultatele obținute de oamenii 
muncii germani în construcția eco
nomică și de stat contribuie la creș
terea autorității și prestigiului R. D. 
Germane pe arena internațională, 
reprezintă un aport la întărirea sis
temului socialist mondial, la crește
rea forțelor păcii în lume.

După ce a relevat realizările im
portante pe tărîm politic, economic 
și social, obținute de țara noastră 
în cei 20 de ani de la eliberare, vor
bitorul a spus în continuare : în anii 
care au trecut de la proclamarea 
R. D. Germane între țările și po
poarele noastre, unite prin țelul co
mun al luptei pentru construirea so
cialismului, s-au statornicit relații 
de prietenie și colaborare frățească 
întemeiate pe principiile respectării 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, respectu
lui reciproc, întrajutorării 1 
șești și internaționalismului 
list.

Constatăm cu bucurie că 
relații, cuprinzînd domeniile 
economic și cultural-științific 
dezvoltat neîncetat în ultimii 15 ani. 
La aceasta 
importantă 
delegațiilor 
mentale.

Vorbitorul . . _
care ilustrează intensificarea schim
burilor comerciale, a colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre cele două țări, precum și cu
noașterea reciprocă a valorilor cul
turale.

Ne exprimăm convingerea — a 
spus el în continuare — că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre po
poarele Și țările noastre se vor dez- țîrii continue a condițiilor de trai ale 

____ __ ___ ____ _ __ s-_____ volta și în viitor pe baza trainică a 
care au militat cei mai buni fii ai marxism-leniriîsmului, spre binele 
poporului german își găsesc, în con
dițiile socialismului, un cadru nou de 
realizare, în folosul tuturor celor ce 
muncesc, "n cei 15 ani de existență 
a statului nuncitoresc țărănesc, în 
R.D. Germană au avut loc profunde 
transformări politice, economice și 
sociale, au fost lichidate pentru tot
deauna dominația monopolurilor, 
marile latifundii și, odată cu aceasta, 
au fost stîrpite rădăcinile economice 
ale imperialismului. întreaga putere 
politică și economică se află în mîi- 
nile clasei muncitoare, aliată cu ță
rănimea și ceilalți oameni ai muncii.

Eliberați de exploatare, oamenii 
muncii din R.D. Germană muncesc 
cu abnegație pentru dezvoltarea eco
nomiei și culturii socialiste, bucurîn- 
du-se de roadele muncii lor, reflec-

ambasado- 
București,

Democrate

tovără- 
socia-

aceste 
politic, 

s-au

au adus o contribuție 
vizitele reciproce ale 
de partid și guverna-

a prezentat apoi date

tarea pe această bază a situației 
Berlinului occidental, înlăturarea 
focarelor de încordare din diferite 
regiuni ale globului, care primejdu- 
iesc pacea mondială. Inițiativele și 
propunerile repetate ale R. D. Ger
mane cu privire la prevenirea unui 
conflict nuclear în Europa, la apro
pierea treptată dintre cele două 
state germane, se bucură de spriji
nul poporului romîn, care vede în 
ele o contribuție prețioasă la acțiu
nea tuturor forțelor păcii, pentru 
instaurarea unui climat de înțele
gere și colaborare pașnică în lume.

In încheiere, tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu a adresat un cald salut 
tovărășesc oamenilor muncii din 
R. D. Germană, urîndu-le din inimă 
noi și însemnate realizări în opera 
de construcție desfășurată a socia
lismului, în lupta pentru menținerea 
și consolidarea păcii și prieteniei 
între popoare.

în continuare a vorbit 
rul R. D. Germane la 
Anton Ruh.

înființarea Republicii
Germane reprezintă nu numai o co
titură hotărîtoare în istoria poporu
lui german, ci înseamnă în același 
timp și un eveniment de mare im
portanță internațională, a spus 
vorbitorul. Ținînd seamă de în
vățămintele ' istorice, R. D. Ger
mană a înălțat la rang de principiu 
suprem al politicii sale lupta pentru 
menținerea păcii și construirea u- 
nei orînduiri pașnice, a orînduirii 
socialiste, și se călăuzește după a- 
cest principiu.

Referindu-se la succesele obținute 
de R. D. Germană, vorbitorul a 
spus : în cei 15 ani ai existenței sa
le, R. D. Germană a devenit unul 
din primele state industriale din lu
me. Producția industrială a crescut 
în total din 1950 pînă în 1963 la 345 
la sută ; producția pe cap de locui
tor a crescut în medie între anii 
1950 și 1961 cu 10 la sută anual. Ve
nitul național realizat în Republica 
Democrată Germană în 1963 cores
punde volumului total al venitului 
național din anii 1951 și 1952 la un 
loc. Agricultura a reușit, de aseme
nea, să înfăptuiască cu succes tre
cerea la munca cooperatistă. Prime
le realizări se constată în intensifi
carea și trecerea treptată la metode 
de producție industrială, pentru ca 
astfel să se obțină și în domeniul 
agriculturii o productivitate înaltă 
a muncii. Aceste realizări — a a- 
rătat el — se concretizează din ce 
în ce mai mult pe planul îmbunătă-

ambelor noastre popoare, al cauzei 
socialismului și

împreună cu 
liste, Republica 
militează activ 
unei politici de 
între statele cu 
ferite și crearea unui climat inter
național favorabil rezolvării proble
melor litigioase pe calea tratative
lor, pentru preîntîmpinarea unui 
nou război, înfăptuirea dezarmării, 
pentru triumful cauzei nobile a pă
cii în lume. Guvernul R. P. Romîne 
consideră că o mare însemnătate 
pentru însănătoșirea climatului po
litic internațional ar avea-o înlătu
rarea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial prin încheierea Tra
tatului de pace german și reglemen-

păcii.
celelalte țări socia- 
Populară Romînă 

pentru promovarea 
coexistență pașnică 
orînduiri sociale di-

muncii stă sarcina
pro-

populației.
După ce s-a referit la noul sistem 

economic al planificării și conduce
rii economiei naționale din R. D. 
Germană, vorbitorul a arătat că în 
fața oamenilor
de a spori pînă în anul 1970 
ducția de 6 ori față de anul înfiin
țării Republicii. în această privință 
accentul cade în primul rînd pe ca
litatea produselor fabricate, astfel 
încît ele să se situeze la nivel mon
dial.

După ce a subliniat că avîntul 
continuu al R. D. Germane se da
torează în primul rînd activității 
pline de abnegație a oamenilor 
muncii, în frunte cu P.S.U.G., și în
semnătatea pe care o are pentru 
dezvoltarea Republicii colaborarea

cu Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, ambasadorul a vor
bit despre politica externă a țării 
sale.

De la începutul existenței sale — 
a spus el — R. D. Germană a spri
jinit consecvent toate eforturile ță
rilor socialiste pentru asigurarea 
păcii și pentru înfăptuirea princi
piului coexistenței pașnice și a 
prezentat și propuneri proprii pen
tru înfăptuirea acestor țeluri.

Politicii vest-germane de revan
șă și de înarmare, Republica De
mocrată Germană îi opune o politi
că care preconizează încetarea 
războiului rece în Germania și sta
bilirea de relații normale și 
practice între R.D.G. și Republica 
Federală Germană. O dovadă a 
dorinței de înțelegere, caracteris
tică pentru politica R. D. Germane, 
o constituie și cele peste 150 de pro
puneri adresate guvernului R. F. 
Germane și Senatului din Berlinul 
occidental pentru rezolvarea pro
blemei germane.

în continuare .vorbitorul a spus.: 
în cei 15 ani care au trecut,. rela
țiile între R. D. Germană și R. P. 
Romînă s-au dezvoltat și adîncit 
continuu în toate domeniile. Aceste 
relații bune se bazează pe princi
piile internaționalismului proletar, 
ale suveranității 
sînt expresia 
tructibile între

Ambasadorul
date ilustrînd dezvoltarea îndeosebi 
a relațiilor economice pe baza aju
torului, sprijinului și avantajului 
reciproc. El a subliniat importanța 
hotărîrilor luate în urma tratative
lor între delegațiile de partid și de 
stat ale celor două țări, în septem
brie 1962, cu privire la formele de 
colaborare între cele două state.

în continuare, referindu-se 
țara noastră, vorbitorul a relevat că 
în cei 20 de ani, care au trecut de la 
23 August 1944, în Romînia au avut 
loc prefaceri adînci în toate dome
niile vieții sociale.

înzestratul popor romîn, care 
construiește cu mult elan socialis
mul, a reușit, în lupta sa pentru rea
lizarea hotărîrilor celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., să obțină succese 
însemnate în îndeplinirea și depă
șirea șesenalului, succese care duc 
la consolidarea R. P. Romîne și, prin 
aceasta, la întărirea lagărului socia
list. Populația din R. D. Germană 
urmărește cu interes și cu multă 
simpatie activitatea creatoare a po
porului frate romîn în opera de 
construire a socialismului și împăr
tășește mîndria și bucuria acestuia 
pentru cuceririle sale socialiste cu 
adevărat grandioase.

Ambasadorul Anton Ruh a expri
mat cele mai calde mulțumiri Parti
dului Muncitoresc Romîn, guvernu
lui și tuturor oamenilor muncii din 
R. P. Romînă pentru ajutorul frățesc 
și sprijinul acordat în multe dome
nii, în cei 15 ani de existență a R. D. 
Germane.

In încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic. •

și neamestecului și 
prieteniei indes- 
cele două popoare, 
a çitat o serie de

La posturile de 
și televiziune

la

radso

15-a ani- 
Republicii 

ambasadorul 
în R. P. Romînă,

Cu prilejul celei de-a 
versări a proclamării 
Democrate Germane, 
R. D. Germane
Anton Ruh, a rostit marți seara o. 
cuvîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

Solemnitățile de la Berlin
BERLIN 6. (Agerpres). — La 6 oc

tombrie a avut loc la Berlin ședința 
festivă consacrată celei de-a 15-a 
aniversări a constituirii R. D. Ger
mane. Au participat peste 5 00.0 de 
persoane — reprezentanți ai tuturor 
partidelor democratice și organiza
țiilor de masă, fruntași ân produc
ție, veterani ai mișcării muncito
rești germane, ostași ai armatei 
populare naționale, delegați ai mun
citorilor din întreaga țară, precum 
și invitați din 46 de țări.

în prezidiül Adunării au luat loc 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
Willi Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Johannes Dieckmann, 
președintele Camerei Populare, și 
alți conducători de partid și de stat. 
Au luat loc, de asemenea, conducă
torii delegațiilor de peste hotare so
site la sărbătorirea aniversării R. D. 
Germane, printre care și Nicolae 
Ceaușescu, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., secretar al 
C.C. al P.M.R.

Ședința a fost deschisă de E. Cor- 
rens, președintele prezidiului Con
siliului național al Germaniei de
mocrate.

Apoi a luat cuvîntul Walter Ul
bricht. El a făcut un bilanț al rea
lizărilor obținute în cei 15 ani care 
au trecut de la constituirea R.D.G. 
Toți cetățenii R.D.G. — a spus vor
bitorul — pot să fie mîndn că în 
statul lor german a fost înfăptuită 
transformarea socialistă, că exploa
tarea omului de către om a fost des
ființată, a fost creată o puternică 
industrie a poporului și în agricul
tură s-a realizat unirea țăranilor în 
cooperative agricole de producție.

Vorbitorul a subliniat că toate a- 
ceste succese au fost obținute în ciu
da marilor distrugeri provocate de 
război pe pămîntul Germaniei. în 
prezent, datorită transformărilor so
ciale, avantajelor economiei socia
liste planificate, mulțumită muncii 
pline de abnegație a multor milioa
ne de cetățeni, pe fondul unui trecut 
întunecat se profilează un progres 
rapid.

W. Ulbricht a ilustrat progresul 
economic al R.D.G. prin cîteva fapte 
concrete, printre care acela că o da
tă cu dezvoltarea economiei națio
nale și a capacității sale s-a dezvol
tat rapid și comerțul exterior al 
R.D.G., al cărui indice global a spo
rit, de exemplu, în 1963 de șase ori 
față de 1950. Guvernul R.D.G. a în
cheiat acorduri cu 31 de țări. Rela
țiile comerciale cu țările în curs de 
dezvoltare și cu țările de peste Ocean

au o tendință permanentă de creș
tere.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a ocupat, de asemenea, îndea
proape de dezvoltarea R.D.G. pînă 
în 1970, pentru care se elaborează 
un plan de perspectivă. în îndepli
nirea planului nostru de perspectivă
— a spus el — se va urmări nemij
locit îmbunătățirea și înfrumuseța
rea vieții oamenilor muncii. Prin 
îndeplinirea obiectivelor stabilite, 
venitul real al cetățenilor R.D.G. va 
crește pînă în 1970 cu aproximativ 
20 pînă la 25 la sută.

Vorbitorul s-a referit, de aseme
nea, pe larg la dezvoltarea demo
cratică a R.D.G. Astăzi — a spus el
— putem constata cu satisfacție, că 
dreptatea și legalitatea sînt întărite 
tot mai mult în republica noastră, 
au fost întărite și mai mult garan
țiile pentru stricta respectare a 
drepturilor cetățenilor, a libertății 
și egalității lor în drepturi. în con
tinuare, el a anunțat o amnistie de
cretată de Consiliul de Stat cu oca
zia celei de-a. 15-a aniversări a 
R.D.G., amnistie care cuprinde un 
cerc mai mare de condamnați. El a 
subliniat că R.D.G. este astăzi atît 
de puternică încît prin punerea în 
libertate a unui număr de aproxi
mativ 10 mii de deținuți nu poate 
rezulta o primejdie serioasă pentru 
securitatea, ordinea și viața pașnică 
a cetățenilor.

Referindu-se la relațiile între ce
le două state germane, vorbitorul a 
spus că guvernul R. D. Germane se 
străduiește să stabilească contacte 
și să ducă tratative cu orice guvern 
vest-german. Pentru marea majori
tate a națiunii — a spus el — inte
resul național este echivalent cu 
menținerea păcii, dreptate și liber
tate pentru oamenii muncii, evi
tarea crizelor economice și sociale, 
securitate socială, dezvoltarea de
mocrației și culturii. Noi sîntem 
pentru o reunificare națională care 
să garanteze că de pe teritoriul 
german nu va mai fi dezlănțuit nici
odată un război, o reunificare me
nită să nu provoace îngrijorare în 
Europa și în lume, să nu afecteze 
frontierele altor țări, să elimine 
bomba atomică, să reducă înarmă
rile și să garanteze o dezarmare ge
nerală și totală. Guvernul R.D.G. 
a făcut pînă acum numeroase pro
puneri în vederea unei înțelegeri 
între cele două state germane și a 
asigurării păcii în Germania și a- 
cesta va urma și pe viitor o astfel 
de politică.

Vorbitorul a adresat un apel insis

tent Partidului social-democrat din 
Germania occidentală și Uniunii 
sindicatelor vest-germane de a 
duce, în interesul reunificării, o po
litică de înțelegere cu Partidul So
cialist Unit din Germania. ..în con
dițiile existenței a două state ger
mane și a unui teritoriu separat al 
Berlinului occidental, a spus vorbi
torul, asigurarea păcii în Germania 
și pentru poporul german depinde 
într-o măsură hotărîtoare de o în
țelegere între Partidul Socialist 
Unit din Germania, Partidul Comu
nist din Germania și Partidul so
cial-democrat din Germania occi
dentală, de o înțelegere și colabo
rare a sindicatelor din R.D.G. și 
sindicatelor din Germania occiden
tală. Eu nu văd o altă posibilitate 
pentru asigurarea intereselor na
ționale, pașnice, vitale ale întregu
lui popor gerrrian.

Vorbitorul a arătat că s-a întărit și 
poziția internațională a R.D.G. Țe
luri comune și o concepție comună 
despre lume, legături de prietenie; 
de ajutor reciproc și de colaborare 
indisolubile leagă R. D. Germană de 
Uniunea Sovietică și de celelalte țări 
socialiste. Prin politica sa consec
ventă de pace, prin poziția sa în fa
voarea dezarmării generale și totale; 
prin dezvoltarea relațiilor priete
nești pe baza egalității în drepturi și 
respectului reciproc cu alte țări și 
înainte de toate cu tinerele state na
ționale, R. D. Germană își aduce 
contribuția la asigurarea păcii în 
Europa și în lume, la dezvoltarea 
economică a popoarelor pînă acum 
exploatate de puterile coloniale și la 
consolidarea încrederii și securității 
internaționale.

în continuarea ședinței festive au 
rostit cuvîntări de salut șefii unor 
delegații străine.

în încheiere a avut loc un spec
tacol.

15 ANI DE SUCCESE
IN CONSTRUCȚIA SOCIALISTĂ

La 7 octombrie 1964, cetățenii Re
publicii Democrate Germane și, o 
dată cu ei, prietenii lor din lumea 
întreagă sărbătoresc cea de-a XV-a 
aniversare a proclamării primului 
stat german al muncitorilor și țăra
nilor.

Data de 7 octombrie 1949 a con
stituit o cotitură în istoria poporu
lui nostru- In cursul celor 15 ani 
care au trecut de atunci, clasa mun
citoare din Republica Democrată 
Germană, sub conducerea partidu
lui ei marxist-leninist unit, și mînă 
în mînă cu forțele reunite în ca
drul Frontului Național al Germa
niei Democrate, a făurit orînduirea 
socialistă, o orînduire a păcii, a 
dreptății sociale și a umanismului. 
In acest fel, era socialismului a în
ceput și în Germania.

Datorită acestui fapt, o treime a 
Germaniei a fost scoasă pentru tot
deauna de sub înrîurirea imperia
lismului și militarismului german, 
care poartă principala răspundere 
pentru dezlănțuirea celor două răz
boaie mondiale nimicitoare.

In cei 15 ani de existență, Repu
blica Democrată Germană a devenit 
statul german, _ în care libertatea 
poporului, ca și a fiecărui cetățean 
în parte, și-a găsit un lăcaș sigur. 
Călăuzindu-se după concluziile lui 
Lenin, potrivit cărora în epoca noas
tră principalul teren pe care se 
poartă lupta împotriva imperialis
mului se situează în domeniul ho- 
tărîtor al activității umane — sfera 
producției — Partidul Socialist Unit 
din Germania și guvernul R.D.G. au 
concentrat eforturile oamenilor 
muncii, în primul rînd, asupra re
zolvării sarcinilor economice, făuri
rii unei economii moderne, care să 
slujească interesele poporului, și a- 
supra dezvoltării democrației socia
liste.

Astăzi, Republica Democrată Ger
mană este unul din statele indus
triale de frunte. Din 1950 pînă în 
1963 producția ei industrială a cres
cut la 345 la sută. Realizările oame-
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nilor muncii din Republica Demo
crată Germană merită a fi cu atît 
mai mult prețuite cu cit, datorită 
criminalului război hitlerist, nume
roase capacități de producție aflate 
pe actualul teritoriu al Republicii 
Democrate Germane au fost în mare 
parte distruse.

în anii de după război, construcția 
industrială a fost îngreunată în mod 
deosebit datorită politicii de scinda
re a Germaniei, promovată de 
cercurile marelui capital vest-ger- 
man împreună cu puterile occiden
tale. S-au creat disproporții în in
dustriile de materii prime și de bu
nuri de consum, deoarece R. D. 
Germană a fost izolată de principa
lele baze de materii prime ale în
tregii Germanii.

Imperialiștii vest-germani au în
cercat prin toate mijloacele să slă
bească și să submineze economia 
națională a R. D. Germane ; în con
dițiile frontierei deschise existente 
pînă la 13 august 1961, ei au răpit 
R. D. Germane o parte considerabi
lă a avutului național creat de oa
menii muncii și nu s-au dat în lături 
nici de la practicarea fățișă a nego
țului cu oameni și de la momirea 
unor cetățeni ai R.D.G. recurgînd la 
promisiuni, mituiri, presiuni și min
ciuni. Prin măsurile luate la 13 au
gust 1961 pentru asigurarea frontie
rei de stat a R.D.G., imperialismului 
vest-german i s-au demonstrat în 
mod limpede limitele puterii sale, 
precum și intangibilitatea cuceriri
lor socialismului și, în acest fel, a 
devenit posibilă aplicarea întru to
tul a legilor economice ale socialis
mului.

Astăzi, furnale și oțelării, combi
nate de prelucrare a lignitului, și

giganți ai industriei chimice, șan
tiere navale moderne și o nouă flo
tă oceanică, o industrie de construc
ții de mașini cu mare randament, o 
mare industrie electrică și multe al
tele, ridicate din temelii, sînt tot a- 
tîtea dovezi ale forței creatoare a 
poporului eliberat, care, în pofida 
numeroaselor acțiuni de sabotare 
puse la cale de imperialiștii vest- 
germani, a făurit în R.D.G. o econo
mie națională stabilă.

Aceste înfăptuiri minunate ale 
oamenilor muncii în dezvoltarea 
R.D.G..- au fost și sînt de necon
ceput fără ajutorul frățesc și cola
borarea R. D. Germane cu Uniunea 
Sovietică, precum și cu celelalte 
țărj unite în cadrul Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. Coia- 
parte a Republicii Democrate Ger
mane din volumul comerțului exte
rior al țărilor-membre ale C.A.E.R. 
a fost în 1963 de 14,7 la sută, situ- 
îndu-se pe locul al doilea după U- 
niunea Sovietică. In 1963, numai 
țărilor-membre ale C.A.E.R. le-a re
venit 75 la sută din volumul comer
țului exterior al R.D.G. Colabo
rarea pe bază de egalitate în drep
turi cu Uniunea Sovietică și cu ce
lelalte țări-membre ale C.A.E.R. în 
toate domeniile economiei,, științei 
și tehnicii- va duce la creșterea în 
continuare a potențialului nostru 
economic.

In. prezent, prin noul sistem eco
nomic de planificare și conducere a 
economiei naționale se înfăptuiește 
o conducere științifică modernă a 
economiei, bazată pe avantajele ofe
rite de socialism, în scopul desăvîr- 
șirii revoluției tehnice în ritm rapid 
și cu o înaltă eficacitate, spre binele 
întregului popor.

în agricultura R.D.G. s-au petre
cut transformări adînci. Cooperati
ve agricole de producție, cu o bază 
tehnică modernă, stau mărturie re
voluției țărănești care a fost înfăp
tuită cu succes în istoria Germa
niei. De la trecerea la munca coope-

ratistă, țărănimea muncitoare a do- 
bîndit însemnate succese în produc
ție. în acest răstimp, producția de 
vite pentru tăiere a putut fi spo
rită la 285 la sută, producția de 
lapte — la 277 la sută și cea de ouă 
la 703 la sută. Astăzi, agricultura 
socialistă dispune de 19 tractoare la 
1 000 hectare suprafață agricolă. De 
la Congresul al VI-lea al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
care a avut loc la începutul anu
lui 1963 și care a enunțat progra
mul construirii desfășurate a socia
lismului în R.D.G., se înfăptuiește 
și în agricultura socialistă trecerea 
treptată la metodele industriale de 
producție.

Munca neobosită a întregii popu
lații și-a arătat roadele și a trans
format R.D.G., în cei 15 ani de exis
tență, într-un stat industrial pu
ternic. Această realizare națională 
are o mare însemnătate internațio
nală, deoarece este pentru prima 
oară cînd în inima Europei occiden
tale, într-un stat industrial cu o 
înaltă dezvoltare, economia a cu
noscut o dezvoltare planificată pe 
baze socialiste.

Avînd această bază stabilă, Re
publica Democrată Germană va a- 
dînci și mai mult colaborarea fră
țească cu poporul sovietic și cu ce
lelalte popoare ale sistemului so
cialist mondial, va lărgi relațiile de 
prietenie cu tinerele state naționar 
le și va continua cu succes întrece
rea economică cu țările imperialis
te, în special cu Germania occi
dentală.

O dată cu schimbarea ■ condițiilor 
■vieții materiale și culturale ■ se 
transformă și oamenii, iar între ei 
se dezvoltă relații noi, Rezultatul 
cel mai important al celor 15 ani 
de istorie a R.D.G. și totodată se
cretul esențial al tuturor succese
lor ei constă în formarea omului 
nou, socialist. Este un mare merit 
istoric al Partidului Socialist Unit 
din Germania faptul că, în condi
țiile complicate create de scinda
rea Germaniei, a reușit să întăreas
că și să dezvolte continuu, în pro
cesul construirii socialismului, alian
ța clasei muncitoare cu țărănimea, 
cu păturile mijlocii și cu intelectua
litatea. Niciodată în istoria Germa
niei comunitatea forțelor iubitoare 
de pace și patriotice ale poporului 
nostru , nu a fost atît de trainică și 
indestructibilă ca acum, în R. D, 
Germană. Această unitate politico- 
morală a populației este o forță so

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. Romîne

BERLIN 6 (Agerpres). — In di
mineața zilei de 6 octombrie, de
legația de partid și de stat a R. P. 
Romîne, condusă de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, care participă la 
festivitățile de la Berlin consacra
te celei de-a 15-a aniversări a pro
clamării R. D. Germane, a depus co
roane de flori la Monumentul so
cialiștilor și la Monumentul ostași
lor sovietici. Au fost prezenți Willi

Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G. și președintele 
Consiliului de Miniștri, Johannes 
Dieckmann, președintele Camerei 
Populare și vicepreședinte al Con
siliului de stat, și alți conducători 
de partid și de stat ai R. D. Ger
mane. In aceeași zi, delegația ro
mînă a vizitat Expoziția realizări
lor R. D. Germane în cei 15 ani de 
la crearea republicii.

TELEGRAM E
Cu ocazia celei de-a 15-a aniver

sări a proclamării Republicii Demo
crate Germane, tovarășul Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Romîne, a adresat tova
rășului dr. Lothar Bolz, ministrul a- 
facerilor externe al R. D. Germane; 
o telegramă prin care îi transmite 
un salut prietenesc și cordiale feli
citări.

★

Cu prilejul celei de-a 15-a . ani
versări a proclamării R. D. Germa
ne, Consiliul Central al Sindicate
lor, Uniunea Tineretului Muncitor, 
Comitetul național pentru' apăra
rea păcii și Consiliul național al fe
meilor din R. P. Romînă au trimis 
telegrame de felicitări organizații
lor similare din R. D. Germană. .

cială de neînvins, căreia îi aparține 
viitorul în întreaga Germanie.

Succesele politicii de pace pro
movată de R.D.G. în cei 15 ani au 
întărit prestigiul ei în lumea în
treagă. R. D. Germană a devenit un 
bastion al păcii în Europa. însăși 
existența statului nostru contribuie 
la îngrădirea considerabilă a in
fluenței, însemnătății șl forței im
perialismului german, al cărui ca
racter primejdios și aventurist i-a 
fost dat și poporului romîn să-l cu
noască în două rînduri, în decursul 
unei singure generații.

In acest spirit, Tratatul de prie
tenie, ajutor reciproc și colaborare, 
încheiat între R.D.G. și U.R.S.S., 
contribuie la consolidarea prestigiu
lui național șl internațional al 
R.D.G. și, de asemenea, fapt nici
decum lipsit de însemnătate, el a 
atras din nou atenția guvernanților 
de la Bonn asupra limitelor posibi
lităților lor, îndeosebi prin aceea 
că textul tratatului prevede garan
tarea intangibilității frontierelor 
R.D.G. și respinge pretențiile ane
xioniste formulate de Germania oc
cidentală cu privire la Berlinul oc
cidental.

Este însă evident, că aceste 
cercuri nu se împacă cu realitățile 
existente. Ca și în trecut, ele vor și 
astăzi să-și. înfăptuiască prin forță 
țelurile imperialiste, reprezentînd 
actualmente cea mai mare primej
die pentru pace și securitate în Eu
ropa. Republica federală vest-ger- 
mană este singura țară, .europeană 
care formulează oficial pretenții a- 
supra unor teritorii străine, iar im
perialiștii . și. militariștii .vest-ger
mani promovează pe față o politică 
de revizuire a rezultatelor celui 
de-al doilea război mondial și de 
restabilire a frontierelor din 1937.

De aceea,. în. Germania occiden
tală, spre deosebire de R.D.G., nici 
nu au fost îndeplinite prevederile 
acordului de la Potsdam, care 
stipulau ■ o denazificare, demilitari
zare și democratizare; de aceea, ar
mata vest-germană a devenit cea 
mai mare forță armată convențio
nală din cadrul N.A.T.O. și, de a- 
ceea, în sfîrșit, aceleași cercuri sus- 
amintite aspiră din răsputeri să in
tire în posesia armelor nucleare.

R.D.G. nu se lasă tentată de ilu
zia primejdioasă de a lua în serios 
vorbăria ipocrită despre libertate, 
pace ';și 'dragoste de pace a impe
rialiștilor și militariștilor vest-ger
mani, asemănătoare vorbăriei îm

păratului Wilhelm și a lui Hitler 
înaintea primului și celui de-al doi
lea război mondial.

Republica Democrată Germană, a 
cărei existență constituie o binefa
cere pentru poporul german, ca și 
pentru celelalte popoare din Eu
ropa, va depune și pe. viitor toate 
eforturile în vederea soluționării 
problemei naționale și pentru a îm
piedica imperialismul german să 
dezlănțuie de pe teritoriul Germa
niei un nou război mondial. R.D.G. 
luptă neobosit pentru aplicarea 
principiilor coexistenței pașnice și 
în relațiile dintre cele două state 
germane. Ea se pronunță în favoa
rea normalizării acestor relații și în 
favoarea tratativelor dintre cele 
două state, ca singură cale spre 
reunificarea pașnică. Cine este cu 
adevărat pentru reunificare trebuie 
să recunoască realitățile istorice.

De aceea, R.D.G. nu va conteni să 
demaște mîrșavele încercări de șan
taj ale capitalului monopolist vest- 
german, care-și găsesc expresie și în 
așa-numita doctrină Hallstein. Acea
sta este nu numai o doctrină a șan
tajului și amestecului în treburile 
altor state, ci, respingînd negocierile 
și colaborarea pe bază de egalitate 
în drepturi dintre cele două state 
germane, duce inevitabil la adînci- 
rea scindării Germaniei.

în lupta ei, R., D. Germană este 
strîns legată de țările comunității 
socialiste. în cursul celor 15 ani, re
lațiile dintre Republica Democrată 
Germană și Republica Populară Ro
mînă s-au consolidat și adîncit con
tinuu^ și există toate premisele ca 
ele să se dezvolte în continuare pe 
baza concepției comune despre lume, 
a identității relațiilor de producție 
și identității de interese.

La cea de-a 15-a aniversare a con
stituirii R.D. Germane, cetățenii eî 
privesc înapoi cu mîndrie la drumul 
de muncă grea și rodnică pe care 
l-au parcurs. Ei au făurit un stat 
industrial modern și, într-o con
fruntare crîncenă cu forțele care și 
în trecut au adus nenorociri Ger
maniei — imperialismul și milita
rismul german —. au izbutit să îm
piedice declanșarea unui nou 
război de pe teritoriu] Germaniei.

Perspectiva noastră este limpede : 
în concordanță cu interesele națiunii 
și cu puternicul ' curent al epocii 
noastre, oamenii muncii din Repu
blica Democrată Germană pășesc 
mai departe ferm și hotărît pe ca
lea construirii desfășurate a socia
lismului.

Deschiderea unei Expoziții 
de pictură, sculptură 
și grafică contemporană

Marți la amiază s-a deschis în 
sala de marmură a Casei Scînteiio 
Expoziție de pictură, sculptură și 
grafică contemporană din R. D. Ger
mană, organizată, de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări a 
proclamării R. Dl Germane. Au par
ticipat Constanța Crăciun, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, . funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură.

Au fost de față Anton Ruh, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, membri ai ambasadei și alți 
membri ai corpului diplomatic. La 
deschiderea expoziției au luat cu
vîntul Eugen Popa, vicepreședinte 
al Consiliului artelor plastice din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, vicepreședinte al Uniunii Ar
tiștilor Plastici din R. P. Romînă, 
și criticul de artă Horst Weiss, prim- 
secretar al Uniunii artiștilor plas
tici din R. D. Germană, sosit în țara 
noastră cu acest prilej.

înaintea vernisajului a avut loc 
o conferință de presă.

Spectacol de gala
Marți seara, la cinematograful 

„Republica“ din Capitală a avut loc 
un spectacol de gală organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, cu prilejul celei de-a 15-ă ani
versări a proclamării Republicii De
mocrate Germane. ,

Ion Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a vorbit despre succesele cine
matografiei din R. D. Germană. în'‘ 
continuare a fost prezentată publi
cului delegația de cineaști din R. D. , 
Germană, care se află în țara noa- 
stră.

A fost prezentat filmul „Cari von 
Ossietski“.

Au participat Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, ai 
Institutului romîn pentru relații cul
turale cu străinătatea, oameni de 
artă și cultură, un numeros public. ;

Au fost de față Anton Ruh, amba
sadorul R. D. Germane la București, 
membri ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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LA CONFERINȚA TARILOR NEANGAJATE „Le Monde“ Corespondența din Londra

A început 
dezbaterea generală

k

Convorbire a membrilor delegației 
cu conducători chinezi

CAIRO 6. Corespondentul Ager
pres, N. Plopeanu, transmite :

La cea de-a doua ședință a confe
rinței șefilor de state și de guverne 
ai țărilor neangajate, primul a luat 

■cuvîntul președintele Indoneziei, Su
karno. Trecînd în revistă evenimen
tele care au avut loc în lume după 
prima conferință a țărilor neangaja
te de la Belgrad, el a scos în eviden
ță puternica mișcare de eliberare 
națională și rolul crescînd în viața 
politică internațională a țărilor re
cent eliberate. Președintele Indone
ziei a subliniat că independența na
țională a țărilor în curs de dezvolta
re nu se poate limita la rezolvarea 
problemelor politice, ci presupune 
dezvoltarea și întărirea economiei 
naționale independente. Vorbitorul a 
avertizat împotriva uneltirilor néo
colonialiste din întreaga lume, și în 
special din Asia de sud-est, și a în
demnat țările neangajate la solidari
tate împotriva acestor uneltiri.

Președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a subliniat în cuvîntarea sa 
rolul acțiunilor comune ale țărilor 
neangajate pentru afirmarea coexis
tenței pașnice. Referindu-se la fo
carele de conflicte din lume, vorbi
torul a condamnat intervenția străi
nă din Congo, Cipru, Asia de sud- 
est și coloniile portugheze. „Toate 
problemele litigioase pot fi rezolva
te pe calea tratativelor, a subliniat 
el, cu condiția ca puterile imperia
liste să renunțe la forță în rezolva
rea lor“. Președintele R.S.F. Iugo
slavia a declarat că țările în curs de 
dezvoltare trebuie să stabilească re
lații economice cu toate țările, cu 
condiția ca aceste relații să nu fie 
însoțite de condiții politice din par
tea țărilor dezvoltate. El a declarat 
că Conferința pentru comerț și dez
voltare a Națiunilor Unite, care a 
avut loc la Geneva, s-a soldat cu 
rezultate importante și că în cadrul 
acestei organizații pot fi rezolvate

numeroase probleme economice ale 
, tuturor țărilor.

în cuvîntarea sa, președintele Tu
nisiei, Habib Bourghiba, a acordat 
atenție problemelor economice ale 
țărilor în curs de dezvoltare, subli
niind, în legătură cu aceasta, im
portanța Conferinței pentru comerț 
și dezvoltare a Națiunilor Unite.

Primul ministru al Laosului, Su- 
vanna Fumma, a cerut țărilor ne
angajate să colaboreze în acțiunea 
de eliminare a armelor nucleare. 
Totodată, el a vorbit despre necesi
tatea desființării bazelor militare de 
pe teritoriile străine.

După cuvîntarea premierului lao
țian, ședința din dimineața zilei de 
marți a luat sfîrșit. Șefii de state și 
guverne, ceilalți conducători ai de
legațiilor țărilor neangajate s-au în
trunit apoi la ora 13 pentru a hotărî 
dacă primul ministru al guvernului 
de la Leopoldville, Moise Chombe, 
va putea participa la conferință în 
calitate de reprezentant al Congou- 
lui. După încheierea acestei ședințe, 
s-a înmînat lui Chombe o rezoluție 
adoptată în unanimitate de repre
zentanții țărilor neangajate, în care 
se arată că „participarea la confe
rință a lui Moise Chombe va fi ino
portună pînă cînd comisia ad-hoc 
pentru Congo, creată de 
nu-și va îndeplini mandatul 
mod satisfăcător“.

în cadrul celei de-a treia ședințe 
a conferinței, care s-a desfășurat 
după-amiază sub președinția lui 
William Tubman, președintele Libe
riei, a luat cuvîntul președintele 
Irakului, Abdel Aref, care s-a pro
nunțat pentru desființarea bazelor 
militare străine de pe teritoriile tu
turor țărilor neangajate și pentru 
abolirea discriminărilor rasiale în 
întreaga lume. Au mai luat cuvîntul 
primul ministru al Afganistanului, 
Muhammed Yusuf, și președintele 
Libanului, Charles Helou.

Următoarea ședință 
miercuri dimineața.

PEKIN 6. Corespondentul Ager- 
pres, E. Soran, transmite : Delegația 
de partid și de stat a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
s-a înapoiat marți la Pekin, după o 
vizită la Harbin. Delegația a fost în
soțită de Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat.

La plecarea din Harbin, oaspeții 
au fost conduși la aeroport de con
ducători ai organelor locale de par
tid și de stat, precum și de numeroși 
oameni ai muncii, care au manifes
tat călduros pentru delegația ro-

mînă. Un grup de tinere fete au o- 
ferit buchete de flori.

La sosirea pe aeroportul din Pe
kin, delegația a fost întîmpinată de 
He-Lun, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat, Wan Bin-nan, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și de alte persoane oficiale.

★
PEKIN 6 (Agerpres). — în după- 

amiaza zilei de 6 octombrie, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer și ceilalți 
membri ai delegației de partid și de 
stat a R. P. Romîne, au avut o în
trevedere cu tovarășii Ciu En-lai și 
Li Sien-nien.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească.

S,R|A După demisia lui Salah Bitar

Componența noului cabinet

Un binemeritat 
succes al școlii 
romînești de canto

PARIS 6. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Sub titlul „Doi cîntăreți romîni au 
triumfat la concursul de la 
Toulouse“, ziarul Le Monde scrie în 
legătură cu succesul artiștilor ro
mîni Ia cel de-al XI-lea concurs 
internațional al cîntecului de la 
Toulouse : „Școala romînească de 
canto a meritat pe deplin dublul ei 
triumf. Așa cum a subliniat pre
ședintele juriului, Emmanuel 
Bondeville, rareori poți auzi voci și 
talente atît de dezvoltate la vîrsta 
lor. Ludovic Spiess a stupefiat pu
blicul prin vigoarea sa. De la în
ceput el a interpretat cantata nr. 

.201 de J. S. Bach cu mare forță și 
pătrundere, într-un stil foarte sigur. 
El este tipul tenorului puternic : 
statură monumentală, voce eroică, 
metalică.

Concursul de la Toulouse a fost 
bogat îndeosebi în cîntărețe avînd 
în primul rînd o mare mezzo- 
soprană : Viorica Guguianu, al că
rei timbru superb are reflexe de 
umbră. Puritatea stilului ei nu are 
egal decît în fermitatea tehnicii și 
în prezența ei scenică“.

SONDAJE PREELECTORALE

O.U.A., 
într-un

Chombe : Sînt
Desen de EUGEN TARU

Pînă după mie
zul nopții, nimeni 
nu știa dacă Moi
se Chombe a a- 
juns sau nu la 
Cairo, unde ține 
cu tot dinadinsul 
să participe la 
Conferința țări
lor neangajate. 
Plecat spre Cairo 
duminică seara 
cu un avion spe
cial „Boening 
707“, el a aterizat 
la... Atena. Apoi 
cu ajutorul unui 
avion al compa
niei etiopiene „Air 
Lines“ s-a îndrep
tat spre Cairo, 
unde a și sosit în 
aceeași zi.

i sur
venită duminică în Siria, după demisia 
lui Salah Bitar, din postul de șef al gu
vernului, vine să confirme știrile tot mai 
frecvente din presa arabă despre adin- 
cirea fricțiunilor în partidul Baas. Aceas
ta este, de altfel, cea de-a | cincea re
maniere în sînul guvernului din martie 
1963 cînd baasiștii au preluat puterea. 
După. cum se știe, 
are 
creat 
ulterior 
grupare 
Cînd în 
după o 
tea guvernului, ziarul austriac 
Presse" scria : „După mult dute-vino, 
Salah Bitar, unul din liderii moderaji ai 
Baas-ului, a creat un nou guvern, care 
intenjionează să încerce acum să facă 
punji de trecere spre păturile popuiafiei 
aflate în opozi|ie și să pună pe picioare 
economia care stagnează. De reușită se 
îndoiesc cercuri largi”.

Noul cabinet format de generalul A- 
rnin El Havez din însărcinarea Consiliu
lui prezidențial cuprinde printre alfii 
pe : Nurreddin Aftassi, vicepremier, Has
san Mariyud, ministru al afacerilor ex
terne, Mamdoum Jaber, ministru al a- 
părării, Husein al Mihany, ministrul jus
tiției. Potrivit aprecierii agenției France 
Presse, noul cabinet este „un guvern 
baasist omogen"* Cu cîteva excepții 
portofoliile ministeriale au fost încredin
țate tot unor membri ai partidului Baas. 
12 dintre ei dețin pentru prima oară 
funcfii guvernamentale, șase au făcut

Noua remaniere guvernamentală

cum se știe, partidul Baas 
o existență de 11 ani. El a fost 

pentru prima dată în Siria, iar 
și în alte țări arabe, fiind o 
politică a micii burghezii, 

luna mai Salah Bitar a revenit, 
absență de cîteva luni, în frun- 

ziarul austriac „Die 
„După mult

parte din fostul guvern, iar trei au mai 
deținut funcții ministeriale în alte gu
verne. Consiliul prezidențial a numit un 
comitet format din patru persoane 
sărcinat cu supravegherea acțiunii 
vernamenfale.

Demisia lui Bitar atît din funcția 
prim-minisfru, cît și din Consiliul prezi
dențial are loc la numai cîteva zile după 
ce presa libaneză anunța că au fost a- 
doptate măsuri represive împotriva unor 
lideri baasiști sirieni, printre care era ci
tat Akram Haurani (liderul aripi', de 
stînga a Baasului). Ziarul „Al Jaryda" 
informa că acestora li s-a fixat domiciliu 
forțat la Damasc și exprima părerea că 
autoritățile vor să-i forțeze să părăsească 
țara. In acest context, schimbările în 
componența guvernului sirian sînt apre
ciate ca „o nouă sciziune a partidului 
Baas" (U.P.I.).

Presa arabă anticipa încă din luna tre
cută posibilitatea demisiei lui Bitar, por
nind de la constatarea că acesta nu a 
fost inclus în delegația siriană care a 
participat la conferința arabă la nivel 
înalt de la Alexandria. O serie de obser
vatori au pus acest fapt, precum și de
misia lui Bifar, pe seama disensiunilor 
din partidul Baas cu privire la relațiile 
interarabe, mai precis siro-egipfene.

Pe de altă parte, agenția U.P.I. relevă 
numărul sporit al militarilor atît în com
ponența noului guvern, cît și a Consi
liului prezidențial, arătînd că „remanie
rea pare să fie o acțiune menită să în
tărească poziția generalului Havez și a 
sprijinitorilor săi militari”.

în- 
gu-

de

Dumitru ȚINU

SESIUNEA PARLAMENTULUI FRANCEZ

„Danemarca refuză 
staționarea de arme 
nucleare pe teritoriul
Declarația lui Otto Krag

COPENHAGA 6 (Agerpres). — La 
6 octombrie primul ministru danez 
Jens Otto Krag a prezentat parla
mentului noul său guvern social-de
mocrat.

în cuvîntareâ sa el a subliniat că 
sprijinirea acțiunilor O.N.U. în fa
voarea păcii va continua să fie te
melia politicii externe a Danemar
cei. Krag a spus că guvernul său va 
sprijini, de asemenea, eforturile în 
vederea lichidării ultimelor rămă
șițe ale colonialismului în lume și 
și-a exprimat îngrijorarea în legă
tură eu condițiile existente în Afri
ca de sud.

Premierul danez a declarat că țara 
sa va continua să sprijine acțiunile 
O.N.U. în Cipru. în același timp, a 
spus el. Danemarca va continua po
litica sa de sprijinire a N.A.T.O., 
dar va refuza și pe viitor staționa
rea de arme nucleare pe teritoriul ei.

PREȘEDINTELE DE GAÜLLE 
A SOSIT IN PARAGUAY

BUENOS AIRES 6 (Agerpres). — 
în timpul vizitei oficiale în Argen
tina, președintele de Gaulle a 
rostit la Universitatea din Buenos 
Aires un discurs în care a susținut 
necesitatea „respectării riguroase a 
independenței celor mai puțin pu
ternici de către cei puternici“, pre
cum și a „acordării de ajutor de 
către statele dezvoltate celor în 
curs de dezvoltare“.

în după-amiaza zilei de marți, 
președintele de Gaulle a plecat spre 
Asuncion, capitala Paraguayului, fă- 
cînd o escală la Cordoba unde a fost 
primit de Arturo Ill ia, șeful statului 
argentinian, cu care a avut o ultimă 
întrevedere.

In legătură cu lucrările sesiunii parlamentului francez, agenția 
France Presse menționează unele din problemele ce vor fi luate în dez
batere.
Referindu-se la discuțiile deputa- 

ților din după-amiaza zilei de 6 oc
tombrie cu privire la „primul pro
iect de lege ce li s-a propus în cursul 
actualei sesiuni“, agenția relatează : 
Este vorba despre o reformă privind 
pensiile civililor și militarilor, inte- 
resînd aproximativ un milion de 
francezi, dar avînd un caracter mai 
ales tehnic, și care nu riscă să ridice 
pasiuni la Palais • Bourbon (Parla
mentul francez — n.r.).

Abia vineri, cu prilejul dezbate
rilor agricole organizate în jurul 
răspunsurilor pe care le va da Ed
gard Pisani (ministrul agriculturii 
— n.r.) la întrebările orale, chestiu
nile politice își vor relua drepturile 
la tribună. Greva laptelui nu va fi 
dată uitării datorită interesului ma
nifestat față de această dezbatere în 
Adunarea Națională atît de către o- 
poziție cît și de majoritate. Dar în 
afara manifestărilor în curs sau a 
celor care urmează să aibă loc, va 
fi abordat ansamblul problemelor 
agricole.

Este destul de dificil de prezen
tat o situație a grevei laptelui. în 
unele departamente, livrările au fost 
întrerupte de două săptămîni. în 
altele n-au fost niciodată sistate cu 
adevărat. Unele grupuri au hotărît 
ieri să reia livrările, altele — să in
tensifice acțiunile greviste. Aceste 
șovăieli și divergențe de acțiune, 
criticile formulate recent de anu- 
miți conducători ai sindicatelor 
muncitorești, o aparentă plictiseală 
a producătorilor sau a consumato
rilor nu ușurează cîtuși de puțin 
sarcina sindicatelor fermierilor. Mai 
mulți observatori sînt de părere că 
se caută obținerea unui compromis“.

Regimul de la 
în fața unor noi complicații

PEKIN. A fost semnat comunica
tul comun în urma vizitei în R. P. 
Chineză a prințului Norodom Sianuk, 
șeful statului, cambodgian. în comu
nicat se arata că cele două părți au 
purtat convorbiri cu privire la si
tuația internațională și la perspecti
vele dezvoltării relațiilor de priete
nie dintre cele două țări.

Plasmă cu o temperatură 
de cîteva milioane grade

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Cu a- 
jutorul unui generator cuantic, fizi
cienii sovietici au realizat în con
diții de laborator plasmă cu o tem
peratură de cîteva milioane de gra
de și o densitate de peste 1 miliard 
de miliarde electroni pe cm.c. Deo
camdată această plasmă are o viață 
extrem de scurtă — de numai a ze
cea milioana parte dintr-o secundă.

Fluctuația în sondajele efectuate săp- 
tămînal a devenit- un fel de barometru 
electoral, minuit de institutele speciali
zate și comentat de toate ziarele de aici. 
Curba pronosticurilor a urmat un lung și 
oscilant traseu. Începînd din 1962 ți 
pînă în vara acestui an, laburiștilor li se 
acorda un avans de 7 sau 8 la sută fată 
de conservatori, suficient pentru a asi
gura o majoritate parlamentară de circa 
100 de locuri. Treptat, avansul procente
lor laburiste a scăzut, pînă la dispariția 
lui completă, după dizolvarea Parlamen
tului în luna septembrie.

Se ajunsese la un moment dat cînd 
sondajele — efectuate în săptămîna 24-30 
septembrie — arătau pe conservatori in 
frunte la o diferență de 0,5 la sută. O 
serie de ziare, mai ales „Daily Tele
graph", au acordat spații mari știrilor și 
comentariilor, arătînd că ar fi vorba de 
o „răsturnare a situației" și că partidul 
conservator ar fi virtualul posesor al ma
jorității parlamentare.

Semne prevestitoare apăruseră și la 
bursă, unde operațiunile cercurilor finan
ciare înregistrau creșteri încurajatoare ale 
acțiunilor, în special cele din industria 
metalurgică. De ce cu precădere in a- 
cest domeniu ? Pentru simplul motiv că 
o victorie conservatoare, pe care aceste 
cercuri scontează, ar însemna păstrarea 
oțelăriilor în proprietate privată, in timp 
ce un succes laburist în alegeri este 
considerat aici sinonim cu perspectiva 
naționalizării.

A intervenit însă o nouă modificare 
barometrică. Ultimele rezultate ale son
dajului Gallup îi arată pe laburiști din 
nou în fruntea cursei cu 4,5 puncte. 
Unul din specialiștii în acest domeniu, 
Peter Pulzer, arată că acest avans, înfr-o 
strictă interpretare procentuală, ar aduce 
laburiștilor o confortabilă majoritate de 
30 de locuri în Camera Comunelor. 
Presa este aproape unanimă în aprecie
rea că cifrele date de Institutul Gallup 
constituie pentru laburiști o injecție de 
optimism, bine venit cu o săptămînă 
înainte de ziua scrutinului.

Un alt efect s-a înregistrat pe sensibi
lul cadran al bursei, unde indicele zia-

rului „Financial Times" arată o scădere 
a cursului acțiunilor cu 7,1 puncte. După 
cum arată ziarul „Guardian", „schimba
rea în evaluările opiniei publice în ce 
privește șansele partidelor s-a reflee’at 
în căderea prefurilor la acțiunile oțelului 
cu un șiling pînă la trei șilingi ?' \ț e 
pencfe. Se spune însă că aceste -? it 
numai prime semne și că pină la scutiri 
se mai pot întîmpla multe în jocul ca
ruselului electoral".

Intr-adevăr, mulți observatori și co
mentatori au devenit acum mai prudenți, 
încercînd să prevină împotriva unor e- 
valuări exagerate a sondajelor. „Daily 
Telegraph", de pildă, scrie că : „E peri
culos să se prevadă rezultatele alegeri
lor prin prizma unui singur sondaj. Toate 
sondajele sînt expuse erorii".

Ce noi oscilații vor mai apare ? Deo
camdată sînt în pregătire rezultatele son
dajelor N.O.P. (National Opinion Poll) 
care urmează să apară miercuri, cit și 
cele Gallup — duminică. Ele sînt pro
babil și ultimele, înainte de consultarea 
scrutinului.

★
Cu ziua de luni s-a încheiat și pe

rioada pentru desemnarea candidaților 
în alegerile legislative din 15 octombrie. 
Lista completă va fi stabilită în cursul 
zilei de miercuri. Se apreciază totuși cS 
s-au prezentat cu aproape 200 de can
didați mai mult decît în alegerile din 
1959.

Tot luni, chestiunile de politică extn-nă 
au reținut în special atenția în căoiui 
campaniei electorale. La mitingul electo
ral de la Wandsworth, liderul laburist H. 
Wilson a reafirmai părerea : „Ideea că 
un arsenal nuclear este indispensabil 
Marii Britanii pentru a-și menține in
fluența sa pe plan internațional constituie 
o iluzie periculoasă". El a anunțat că un 
viitor guvern laburist se va opune ac
cesului vesl-german la controlul armelor 
nucleare. Primul ministru Dcuiglas-Home 
a vorbit în aceeași zi în circumscripția 
scoțiană Kinross despre existența unui 
proiect anglo-american de tratat privind 
nediseminarea armelor nucleare.

L. RODESCU

COSMO S-47
MOSCOVA 6 (Agerpres). — în 

Uniunea Sovietică a fost lansat un 
nou satelit artificial al Pămîntului — 
„Cosmos-47“. Pe bordul satelitului 
este instalată aparatură științifică 
menită să continue cercetările spa
țiului cosmic, potrivit cu programul 
anunțat de agenția TASS, la 16 
martie 1962. în afara aparaturii 
științifice, pe satelit sînt instalate: 
un aparat de radiorecepție, un sis
tem radio pentru măsurarea cu pre
cizie a elementelor orbitei, un sis
tem radiotelemetric pentru transmi
terea pe pămînt a datelor cu pri
vire la funcționarea dispozitivelor 
și aparaturii științifice. Satelitul s-a 
plasat pe orbită, iar aparatura in
stalată funcționează normal.

Ü Muncitorii pregătesc 
mare demonstrație 

® Trupe masate în jurul 
sediului Federației 
muncii

O

SAIGON 6 (Agerpres). — La Sai
gon situația a devenit din nou în
cordată. Muncitorii cer ca guvernul 
să-și îndeplinească promisiunile fă
cute în urma grevei generale din 
22 septembrie, adică să-i repri
mească la lucru pe cei concediați de 
la fabrica textilă „Vimytex“ și să 
recompenseze victimele care au su
ferit de pe urma reprimării de
monstrațiilor din luna august. 
Lideri ai Federației muncii din 
Vietnamul de sud au anunțat că vor 
organiza o mare demonstrație pe 
străzile capitalei. „Un număr impre
sionant de soldați de infanterie, 
înarmați cu mitraliere, aü înconju-

neplăcut“, transmite agenția France 
Presse. Agenția 
relatează că „la 
cientă o scînteie 
un nou cataclism 
Un mare număr 
adunat în fața sediului poliției, ce- 
rînd eliberarea unui tînăr -oprit ca 
ostatec de autorități pentru a pre- 
întîmpina o eventuală demonstrație.

Associated Press 
Saigon este sufi-, 
pentru a provoca 

pentru guvern“, 
de cetățeni s-au

VARȘOVIA. A fost semnat un pro
tocol care prevede intensificarea 
schimbului de mărfuri dintre Polo
nia și Ceylon. In cadrul convorbiri
lor dintre reprezentanți ai organiza
țiilor comerciale ale celor două țări, 
s-a prevăzut livrarea de obiective in
dustriale poloneze către Ceylon, în 
schimbul unei părți din produsele 
realizate de aceste întreprinderi.

Generalul Do Mau, fost prim- 
ministru adjunct al Vietnamului de 
sud, a părăsit marți Saigonul ple- 
cînd în străinătate. S-a anunțat, de 
asemenea, că generalul Tran Thien 
Khiem, unul din , membrii triumvi
ratului și fost comandant ău- 
prem al armatei sud-vietnameze, 
urmează să plece la rîndul lui în 
străinătate în scurt timp. Potrivit 
agenției Associated Press, se pare 
că atît Mau, cît și Khiem au fost 
amestecați în lupta pentru putere 
care a zdruncinat guvërnul acestei 

rat sediul Federației muncii pentru țări. Ambii par acum să fie „per- 
a împiedica pe loc orice incident soane eliminate“. ■ - -

, NEW YORK. Au început lucrările 
subcomitetului juridic al Comitetului 
O.N.Ü. pentru folosirea spațiului cos
mic în scopuri pașnice. Membrii sub
comitetului vor elabora două proiec
te de convenție — unul referitor la 
responsabilitățile legate de eventuale
le daune provocate de vehiculele spa
țiale și altul privitor la acordarea de 
ajutor cosmonauților aflați în pri
mejdie.

Declarația comună
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — In 

Declarația comună ungaro-ceho- 
slovacă, dată publicității, se arată că 
cele două delegații de partid și gu
vernamentale au constatat cu satis
facție că legăturile celor două țări, 
rodnice pentru ambele părți, s-au 
lărgit și mai mult. A fost acordată 
o mare atenție problemelor colabo
rării economice actuale, precum și 
celor de perspectivă dintre R. P. Un
gară și R. S. Cehoslovacă. Părțile au 
subliniat însemnătatea construirii 
în comun a hidrocentralelor pe por
țiunea ungaro-cehoslovacă a Dună
rii, pentru aprovizionarea economii
lor naționale ale celor două țări cu 
energie electrică.

In capitolul consacrat politicii in
ternaționale se arată că cele două 
țări vor contribui în continuare la 
întărirea coeziunii țărilor din siste
mul mondial socialist. Politica ex
ternă a celor două țări se călăuzește 
după principiile coexistenței pașnice 
între state cu orînduiri sociale dife-

ungara cehoslovacă 
rite. în declarație se arată că „prin 
forța unită a țărilor sistemului mon
dial socialist, a clasei muncitoare 
din țările capitaliste și a forțelor 
progresiste din aceste țări, a po
poarelor care s-au eliberat de sub 
jugul colonial, sau mai luptă încă 
pentru eliberarea lor, planurile a- 
gresive ale imperialiștilor pot fi ză
dărnicite“. Părțile consideră că sar
cina primordială a epocii noastre 
constă în încheierea acordului de 
dezarmare generală și totală. Ele se 
pronunță pentru lichidarea urgentă 
a rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial.

în declarație se menționează că 
reprezentanții P^M.S.U. și P.C. din 
Cehoslovacia au făcut un schimb de 
păreri în legătură cu activitatea lor 
și au discutat probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

A fost acceptată invitația ca o de
legație de partid și guvernamentală 
ungară să facă o vizită în Ceho
slovacia.

0 delegație de partid 
și guvernamentală ungară 
va vizita R. P. Polonă

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite: La invitația C.C. 
al P.M.U.P. și a guvernului R. P. 
Polone, în prima jumătate a lunii 
octombrie 1964 va pleca într-o vizi
tă de prietenie în Polonia o dele
gație de partid și guvernamentală 
a R. P. Ungare, condt ■ > de Janos 
Kadar. Actuala vizită în Polonia va 
constitui un răspuns la vizita 
cută la sfîrșitul anului trecut 
Ungaria de către o delegație 
partid și guvernamentală a R. 
Polone.

fă- 
în 
de
P.

PIERDERI ELECTORALE ÎNREGISTRATE
DE PARTIDELE DE DREAPTA DIN FINLANDA

ȘEDINȚA CONSILIULUI BĂNCII 
INTERNAȚIONALE PENTRU 
COLABORARE ECONOMICĂ 
ÎN CADRUL C.A.E.R.

MOSCOVA 6

HELSINKI 6 (Agerpres). — La a- 
legerile comunale care au avut loc 
în Finlanda la 4 și 5 octombrie în 
vederea desemnării a 2.1 500 de de- 
putați în organele locale ale puterii, 
au participat peste 70 la sută din 
numărul total al alegătorilor în
scriși în listele electorale. în 530 de 
comune Partidul social democrat din 
Finlanda a obținut cu 27 000 de vo
turi mai mult decît partidele de 
dreapta. în total, partidele de dreap-

ta au pierdut 295 
mai multe locuri 
partidul de coaliție 
popular suedez.

Referindu-se la 
gerilor comunale 
genția Associated 
că majoritatea observatorilor poli
tici din Helsinki au prevăzut o 
victorie a partidelor de stînga, dar 
puțini și-au imaginat o înfrîngere 
atît de categorică a partidelor bur
gheze.

SCURTE ȘTIRl
BUDAPESTA. La 6 octombrie a 

sosit la Budapesta un grup de depu- 
tați japonezi, membri ai Partidului li
beral-democrat. Grupul este condus 
de A. Fujiyama, fost ministru al a- 
facerilor externe al faponiei.

vaBAGDAD. Guvernul Irakului 
cere Organizației Națiunilor Unite să 
recunoască oficial „Organizația țări
lor exportatoare de petrol“ (O.P.E.C.) 
în calitate de agenție specializată a 
Națiunilor Unite. Reprezentantul per
manent al Irakului la O.N.U. a pri
mit instrucțiuni să prezinte această 
cerere la viitoarea ședință a Consi
liului de Securitate.

BRASILIA. Poliția din localitatea 
Belo Horizonte, statul Minas Gerais, 
a făcut cunoscut luni seara, că a ares
tat o persoană de origină siriană, 
Nawaf Gazhali, asasinul fostului pre
ședinte al Siriei, Sișakli.

MONTGOMERY. Reverendul K. L. 
Buford și profesorul Stanley II. 
Smith, reprezentanți ai populației de 
culoare, și-au ocupat locurile în Con
siliul municipal al orașului Tuskegee 
din statul Alabama, alături de alți 
trei consilieri municipali albi. Aceș
tia sînt primii doi negri aleși într-un 
organism legislativ municipal sau fe
deral, în statul Alabama, de la războ
iul civil din S.U.A. și pînă astăzi.

ROMA. Pînă la data de 4 octom
brie,în Italia au fost strînse 1273 mi
lioane de lire pentru fondul presei 
comuniste, cu 342 milioane de lire VARȘOVIA. S-a încheiat ședința 
mai mult decît anul trecut. grupei a 4-a de studiu a Organiza-

£

de locuri. Cele 
le-au pierdut 

și partidul

rezultatele ale- 
din Finlanda, a- 
Press amintește

ției Internaționale de Radiodifuziu
ne și Televiziune, care a discutat pro
bleme tehnice privind emițătoarele 
de radiodifuziune și televiziune. La 
ședință au participat specialiști de 
radio și televiziune din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Finlan
da, Polonia, R. P. Romînă și Uniu
nea Sovietică.

(Agerpres). — La 
Moscova a avut loc cea de-a 5-a 
ședință ordinară a Consiliului Băn
cii internaționale pentru colaborare 
economică în cadrul C.A.E.R. Con
siliul a luat în discuție problemele 
legate de activitatea curentă a băn
cii. Au fost adoptate o serie de mă- v 
suri menite să contribuie la conti
nua dezvoltare a operațiilor efec
tuate de bancă în ruble transfera
bile și alte valute.

Ședința, prezidată de A. Jebrovski, 
membru al Consiliului băncii, re
prezentant al R. P. Polone, s-a des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie frățească și deplină înțelegere,

CARACAS. Partidul Mișcarea re
voluționară de stînga din Venezuela 
a dat publicității o declarație în care 
cere eliberarea deținuților politici, 
printre care și parlamentari, legaliza
rea partidelor politice interzise, înce
tarea acțiunilor represive, restabilirea 
deplină a libertăților cetățenești și 
adoptarea de măsuri hotărîte în ve
derea restabilirii păcii în țară.

In timpul simpozionului internațional Mihail Eminescu care a avut loc 
la Veneția
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