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LUNA MARII PRIETENII
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Âcad prof. Petre 
Constantinescu - lași 

vicepreședinte al Consiliului 
general A.R.L.U.S.

area prietenie" — 
așa denumește po
porul nostru le

găturile frățești ro- 
mâno-sovietice. EI 
nutrește o profun

dă recunoștință față de poporul 
sovietic, ai cărui eroici fii, văr- 
sindu-și sîngele, i-au dat un 
ajutor hotărîtor pentru a se 
elibera de sub jugul fascist. 
Înfăptuind cu succes, sub con
ducerea partidului, insurecția 
armată de la 23 August 1944 
și revoluția populară, poporul 
romîn și-a luat soarta în pro- 
priile-i mîini, clădindu-și în li
bertate, în cadrul sistemului 
mondial socialist, viața nouă 
și luminoasă de astăzi. In 
prietenia, alianța și colabora
rea cu Uniunea Sovietică, po
porul nostru vede o cucerire 
esențială, un nesecat izvor de 
forță și încredere în viitor.

Acestei prietenii îi închină 
poporul romîn tradiționala 
sărbătoare, ce se desfășoară in 
fiecare an. între 7 octombrie 
— 7 noiembrie, în luna care 
precede aniversarea Marii Re
voluții Socialiste din Octom
brie.

Cu o bucurie izvorîtă din a- 
dîncul inimii sărbătorește po
porul nostru și în acest an 
„Tuna prieteniei romino-sovie- 
tice“. Manifestările largi de 
masă cuprinzind domenii va
riate, vizitele reciproce, ne îm
bogățesc cunoștințele despre 
Uniunea Sovietică, despre u- 
riașele realizări ale oamenilor 
sovietici care, conduși de glo
riosul Partid Comunist al Uni
unii Sovietice, aduc la îndepli
nire visul milenar al omeni
rii, construind societatea co
munistă.

In aceste zile Uniunea So
vietică se află în ajunul unui 
eveniment de o covîrșitonre 
însemnătate internațională : 
Congresul al XXU-lea al Par
tidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Milioanele de oa
meni sovietici s-au pregătit să 
întimpine cu cinste mărețul 
eveniment.

Planul concret al construirii 
comunismului, cuprins in pro
iectul Programului Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti-

ce, i-a însuflețit pe oamenii 
muncii din patria noastră. 
Participarea de masă la nu
meroasele conferințe organiza
te în întreaga țară în legătură 
cu proiectul de program al 
P.C.U.S-, rapiditatea cu care 
s-au epuizat tirajele impresio
nante în care s-a tipărit pro
iectul de Program, sint mărtu
rii ale uriașului interes pe 
care întregul nostru popor îl 
manifestă pentru acest docu
ment istoric denumit pe drept 
cuvînt Manifestul Comunist al 
epocii contemporane.

Cu deosebită admirație, ur
mărește poporul nostru, îm
preună cu toate popoarele ță
rilor socialiste, alături de în
treaga omenire progresistă, 
realizările pline de măreție ale 
poporului sovietic în înfăptui
rea sarcinilor septenalului, 
crearea bazei tehnicomateriale 
a comunismului, dezvoltarea 
fără precedent a științei și 
tehnicii, ridicarea continuă a 
nivelului material și de cul
tură al poporului sovietic. Vic
toriile fără seamăn obținute de 
Uniunea Sovietică în cucerirea 
spațiului cosmio demonstrează 
in fața întregii lumi geniul 
creator al constructorilor co
munismului.

In istoricele izbînzi dobîndi- 
te de poporul sovietic în con
strucția desfășurată a comu
nismului, poporul romîn, ca și 
popoarele celorlalte țări ale 
lagărului socialist, vede o ima
gine a propriului său viitor. 
Ca urmare a luptei oamenilor 
muncii conduși de partid, în 
țara noastră se dezvoltă în 
ritm susținut toate ramurile 
industriei, crește agricultura 
socialistă, se îmbunătățește 
continuu nivelul de trai al po
porului, care înfăptuiește cu 
însuflețire planul de 6 ani ela
borat de Congresul al IlI-Iea 
al partidului — mărețul nos
tru program de muncă și de

luptă pentru desăvârșirea con
strucției socialiste.

Succesele poporului nostru, 
reflectînd marea forță vitală 
a socialismului, sint strins le
gate de colaborarea și într-a- 
jutorarea tovărășească dintre 
țările lagărului socialist.

Prietenia neclintită și alian
ța indestructibilă cu Uniunea 
Sovietică și cu celelalte țări 
ale lagărului socialist consti
tuie baza politicii de stat a 
țării noastre, este cauza scum
pă a întregului nostru popor.

Acest adevăr a ieșit din 
nou cu putere in evidență cu 
prilejul vizitei pe care dele
gația de partid și guverna
mentală a țării noastre, con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a întreprins-o 
în această vară in Uniunea 
Sovietică. Vizita delegației 
noastre în U.RJSS. s-a trans
format într-o adevărată săr
bătoare a prieteniei romîno- 
sovietice. In cadrul întâlnirilor 
cu muncitorii, colhoznicii și 
intelectualii sovietici, oaspeții 
români le-au transmis un 
fierbinte mesaj de prietenie și 
solidaritate din partea poporu
lui nostru, iar oamenii sovie
tici și-au afirmat și de aceas
tă dată sentimentele frățești 
sincere pe care le poartă prie
tenilor romîni. Desfășurate în
tr-o atmosferă caldă, frățeas
că, convorbirile dintre delega
țiile de partid și guvernamen
tale ale Republicii Populare 
Romîne și Uniunii Sovietice au 
scos din nou la iveală atît de
plina unitate de vederi dintre 
conducătorii celor două state 
cit și grija comună de a asi
gura țărilor noastre, tuturor 
statelor socialiste, pacea și 
securitatea necesare pentru în. 
deplinirea planurilor lor mă
rețe de construire a socialis
mului și comunismului.

„Partidele și țările noastre 
— a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej Ia mitingul 
prieteniei frățești romino-so- 
vietice de la Moscova — merg 
cu hotărâre, neabătut, in ca
drul lagărului socialist, pe ca
lea marxism leninismului, u-
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O măsură de mare imporfanfă
pe drumul dezvoltării școlii de cultură generală

Trecerea la învățămîntul general, 
obligatoriu și gratuit de 8 ani

Consiliul de Stat al R.P. Ro
mine a emis un Decret în 
legătură cu trecerea la invă- 
țâmîntul general, obligatoriu 
și gratuit cu durata de 8 ani 
(clasele I—VIII).

In Decret se arată că în 
anii regimului de democrație 
populară, școala de cultură 
generală a cunoscut o mare 
dezvoltare ; s-a ridicat conti
nuu nivelul științific al învă
țământului și s-a îmbunătățit 
munca de educație ideologică 
a tineretului școlar. învăță
mântul de 7 ani, care s-a dez
voltat de la an 
venit școala de 
tă să asigure o 
tură pentru toți 
vârstă școlară.

In urma sarcinilor trasate 
de Congresul al Hl-lea al 
Partidului, acțiunea de înche
iere a generalizării învăță
mântului de 7 ani a fost în 
linii mari înfăptuită. în anul 
școlar 1950/1961 au fost cu
prinși în clasa a V-a 96 la 
sută din promovați’ clasei a

la an, a de- 
masă meni- 

bază de cul- 
copiii de

DESCHIDEREA MII PKIETEIVIB ROMO-SOEIEEICE

IV-a. Au fost create toate 
condițiile ca în actualul an 
școlar să fce cuprinși în cla
sa a V-a circa 99 la sută din 
elevii care au promovat cla
sa a IV-a, ceea ce însemnea
ză de fapt încheierea proce
sului de generalizare a școlii 
de 7 ani.

Decretul stabilește, ca in- 
cepind cu anul școlar 1961— 
1962, învățămîntul general, 
obligatoriu și gratuit din țara 
noastă va avea durata de 
8 ani (clasele I—VIU).

Trecerea la școala gene
rală și obligatorie d8 8 aui 
se va face treptat, incepind 
cu clasele I—V din anul șco
lar 1961-1962.

Școala de 8 ani constituie 
prima treaptă a învățământu
lui de cultură generală cu 
durata de 12 ani.

Această nouă măsură de 
mare importanță se înscrie ca 
o realizare deosebită pe linia 
înfăptuirii sarcinilor puse în 
fața școlii de Congresul al 
IH-lea al P.M.R.

Deschizând o nouă eiapă 
pe drumul dezvoltării școlii 
de cultură generală, tecerea 
la învățămîntul general, obli
gatoriu și gratuit de 8 am 
marchează un moment însem
nat în revoluția culturală ce 
se desfășoară tn țara noa
stră. (Agerpres)

Maiorul 
cosmonaut 
G. S. Titov 
va vizita 

R.P. Romină
La invitația Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romîne, în
tre 14 și 16 octombrie pilotul 
cosmonaut maiorul Gherman 
Titov, ne va vizita țara în ca
drul tradiționalei Luni a prie
teniei romîno-sovietice.

și Simenii Ștefan, toți lăcătuși la secția între-Simonfi Iosif, Rațiu loan, Căliniac Emil
ținere a Uzinei „Umrea“-Cluj, sint fruntași în producție. Dar în acelaș timp, după ora 

de program, pot fi văzuți împreună mergînd la liceul seral.
Foto : S. STEINERA 12-a aniversare a R. D. Germane

festiva din Capitala

Aspect din timpul adunării consacrate deschiderii lunii prieteniei romîno-sovietice.

Vinerii după-amiază, la tea
trul CC.S. din Capitală a avut 
loc adunarea consacrată des
chiderii lunii prieteniei ro
mîno-sovietice.

Au luat parte tovarășii 
Chivu Stoica, Leonte Răutu, 
membri ai C. C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organi
zațiilor obștești, muncitori, 
academicieni și alți oameni de 
știință, artă și cultură, gene
rali și ofițeri superiori ai for
țelor armate, ziariști.

Au participat membrii dele
gației Asociației de prietenie 
sovieto-romîne în frunte cu 
Natalia Pisarenko, președinta 
Prezidiului Asociației de prie
tenie și relații culturale cu 
țările străine din R- S. S. Mol
dovenească.

Au fost prezenți, de aseme
nea, I. K. Jegaiin, ambasado
rul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. Ilie Murgulescu, minis
trul învățământului și Cul
turii-

Despre tradiționala sărbă
toare a poporului nostru — 
Luna prieteniei romîno-sovie
tice — a vorbit acad. Petre 
Constantinescu-Iași, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L..U.S.

Vorbitorul a arătat că oa
menii muncii din țara noastră, 
însuflețiți de un sincer și 
cald atașament față de oa-

menii sovietici, constructori al 
comunismului, văd în Luna 
prieteniei romîno-sovietice un 
prilej de trepere în revistă a 
roadelor bogate ale legături
lor frățești care unesc R. P. 
Romină și U.R.S.S., un prilej 
pentru o și mai bună cunoaș
tere a epocalelor înfăptuiri ale 
poporului sovietic, care a ri
dicat patria sa pe culmile cele 
mai înalte ale civilizației 
umane.

Acad. P. Constantinescu- 
Iași a scos în evidență deose
bita însemnătate a mărețului 
program de construire a co
munismului care va fi dezbă
tut și aprobat de cel de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
El a arătat că întregul popor 
romîn a primit cu profundă 
bucurie și admirație acest im
portant document.

înaintînd cu pași rapizi spre 
ziua comunistă de mîine, po
porul nostru — a spus vorbi
torul — îndeplinește cu avînt 
și entuziasm, programul desă- 
vîrșirii construcției socialiste, 
trasat de cel de-al 3-lea Con
gres al P.M.R.

Pentru Republica Populară 
Romină o importanță hotărî- 
toare a avut și o are colabo
rarea cu Uniunea Sovietică. 
Relațiile multilaterale romîno- 
sovietice s-au dezvoltat și se 
dezvoltă în toate domeniile. O 
însemnătate deosebită pentru 
întărirea continuă a acestor 
legături are vizita în U.R.S.S. 
a delegației de partid și gu-

vemamentale a R. P- Romîne 
condusă de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Uniunea Sovietică, R. P. Ro- 
mînă și celelalte țări socialiste 
—- a arătat în continuare vor
bitorul — promovează cu con
secvență politica leninistă de 
coexistență pașnică-

în cunoașterea șl populari
zarea în țara noastră a măre
țelor hiruinți ale poporului 
sovietic, a spus vorbitorul un 
rol de seamă îl au organiza
țiile A.R.L.U.S. care, numai

th anul acesta au organizat 
peste 37 de mii de manifes
tări, la care au participat mi
lioane de oameni ai muncii.

Și anul acesta Luna priete
niei romîno-sovietice va cu
prinde numeroase și variate 
manifestări. Cu un deosebit 
interes, oamenii muncii din 
R. P. Romînă așteaptă întâl
nirile pe care le vor avea icu 
membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romîne.

♦

Succesele sondorilor 
din Oltenia

în ultimul timp sondorii din 
Oltenia au obținut succese de 
seamă în forarea rapidă și 
economică a sandelor. Redu
cerea duratei de săpare a san
delor se datorește extinderii 
forajului cu turbina. La în
treprinderea de foraj Craiova, 
de exemplu, 72,2 la sută din 
blumul de foraj realizat de 
la începutul anului a fost 
săpat cu turbina.

Lucrând cu turbina sondorii 
din această regiune au reușit 
să foreze peste plan 27.200 me
tri șl să realizeze economii la 
prețul de cost în valoare de 
4.900.000 lei. Brigăzile de son
dori conduse de Ion Popescu 
și Ion Radu au obținut econo
mii la sondele săpate în va
loare de 500.000-900.000 lei.

Vineri seara, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Democrate Ger
mane la București, WShelm 
Bick, a oferit o recepție în sa
loanele Case- Centrale a Ar
matei cu prilejul celei de-a 
12-a aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate 
mane.

La recepție au luat 
tovarășii Ion Gheorghe

Ger-

parte 
Mau-

rer, Petre Borilă, Ștefan Voi- 
tec, membri ai C.C. al P.M.R-, 
ci Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători al 
instituțiilor centrale și orga
nizațiilor obștești, oameni de 
artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In timpul recepției ambasa
dorul Republicii Democrate 
Germane, Wilhelm Bick, și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R- P. Romîne, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, au 
rostit toasturi.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
tenie.

desfășurat în
de caldă prie-

(Agerpres)

Noi construcții la Onești
Oneștivl, cel mai tînăr oraș 

al țării, s-a îmbogățit anul 
acesta cu o serie de noi con
strucții. De la începutul anu
lui și pînă în prezent chimiș- 
tii și petroliștii marelui com
plex petrochimic de pe Valea 
Trotușului, locuitori ai aces
tui nou oraș, au primit în fo
losință peste 1.000 de aparta
mente, două școli și mai mul
te magazine. De curînd con
structorii au terminat lucră
rile de zidărie la încă 13 
blocuri și la noul cinemato-

graf. Se fac ultimele pregă
tiri pentru darea în folosin
ță a complexului școlar pe
trochimic, care cuprinde 9 
săli de clasă, laborator, biblio
tecă și două cămine.

In vederea scurtării dura
tei de execuție a construcțiilor, 
constructorii noului oraș au 
trecut de curînd la ridicarea 
de blocuri din panouri mari 
prefabricate- Aceste blocuri, 
de 4 etaje vor avea fiecare 
cite 60 de apartamente.

4000.000 lei
economii

Sondorii din cadrul între
prinderii de foraj Craiova au 
reușit ca în primele nouă 
luni ale anului să foreze peste 
plan 14.400 m.

Succesele însemnate obți
nute în realizarea înainte de 
termen a prevederilor de plan 
pe primele trei trimestre ale 
anului se datoresc în mod 
nemijlocit extinderii foraju
lui cu turbina, metodă gene
ralizată în întreprindere în 
proporție de aproape 73 la 
sută. Acest lucru a dat posi
bilitate sondorilor să obțină o 
creștere a vitezei de foraj cu 
27 la sută.

Ca rezultat, prețul de cost 
a fost redus, înregistrîndu-se 
economii peste plan de la în
ceputul anului, în valoare de 
peste 4.000.000 lei.

Cuvintul ambasadorului 
Wilhelm Bick

Dragi tovarăși și prieteni!
Permiteți-ml să vă transmit, cu prilejul ce

lei de-a 12-a aniversări a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane, salutul frățesc al 
Comitetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al populației din Republica 
noastră.

Sărbătorind la 7 octombrie istorica zi a 
întemeierii primului stat german muncitoresc- 
țărănesc, oamenii muncii din. țara mea pot 
constata cu mândrie și bucurie că astăzi, Re
publica Democrată Germană, patria lor so
cialistă este un bastion al păcii ferm și puter
nic și care, în ciuda tuturor măsurilor de tul
burare ale ațâțătorilor la război vest-germani, 
datorită realizărilor oamenilor muncii și cu 
ajutorul tuturor statelor socialiste, s-a dezvol
tat în așa măsură îneît ocupă locul al cincilea 
pe lista țărilor industriale din Europa.

Cei 12 ani de existență a Republicii Demo
crate Germane sînt 12 ani de luptă dîrză în 
Germania în toate domeniile, ani de luptă 
neobosită pentru menținerea și asigurarea 
păcii, pentru înfrînarea militarismului re
vanșard care reprezintă pericolul principal

Cuvintul tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Stimate tovarășe ambasador,
Dragi tovarăși și prieteni,
Vă rog să-mi permiteți ca, în numele Comi

tetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, al Consiliului de Stat, al Guvernului 
Republicii Populare Romîne și al poporului 
romîn, să transmit Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, Con
siliului de Stat și Guvernului R.D. Germane, 
tuturor oamenilor muncii din Republica De
mocrată Germană un cald salut tovărășesc și 
cele mai sincere felicitări cu prilejul celei 
de-a 12-a aniversări a proclamării Republicii 
Democrate Germane.

Crearea Republicii Democrate Germane - 
primul stat muncitoresc-țărănesc din istoria 
Germaniei — a marcat o cotitură radicală în 
viața poporului german. Oamenii muncii din 
R.D.G. sub conducerea P.S.U.G. au înfăptuit 
profunde transformări în toate domeniile vie
ții economice, politice și sociale și, pășind cu 
hotărâre pe drumul socialismului, au obținut 
însemnate realizări în dezvoltarea economiei 
și culturii, în ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

Republica Democrată Germană, stat demo-

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 4-a)

Popularizează 
proiectul 

de Program 
al P.G.U.S

In cadrul manifestărilor 
pentru popularizarea proiectu
lui de Program al P.C.U.S. 
vineri după-amiază în aula Fa
cultății de științe juridice a 
Universității ,,C. I. Parhon", 
prof. univ. Gr. Geamănu, a 
ținut conferința „Un măreț 
program de construire a co
munismului".

★
In sala mare a Casei uni

versitarilor din Cluj, Consiliul 
regional A.R.L.U.S. și filiala 
S.R.S.C. au organizat simpozi
onul cu tema „Un grandios 
program de construire a co
munismului". Au făcut expu
neri acad. Raluca Ripan, des
pre „Știința în comunism", 
prof. univ. Bazil Popa, prorec
tor al Institutului politehnic, 
despre „Dezvoltarea tehnicii 
în comunism" și prof. univ. 
Felszegy Edmund, decanul 
Facultății de chimie a Univer
sității „Babeș-Bolyai" 
„Crearea 
riale a 
U.R.S.S.". 
participat 
didactice 
perior și

“ despre 
bazei tehnice mate- 

comunismului în 
La simpozion au 
numeroase, cadre 

din învățămîntul su- 
mediu, studenți etc.

(Agerpres)

Obiectivul principal al în
trecerii socialiste care se 
desfășoară la întreprinde
rea „Răscoala din 1907“, 
unitatea C, este realizarea 
unor fire de calitate su
perioară. In fotografie : fi
latoarele Ioana Petculescu 
șl Ana Marinescu discută 
despre felul în care se 
pot realiza numai produse 

de calitate superioară.
Foto : AGERPRES

T E LEG R A MĂ
Tovarășului WALTER ULBRICHT

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane

(Continuare în pag. a 2-a) BERLINDragi tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine, 
al Consiliului de Miniștri și ai întregului popor romîn vă tri
mitem un salut frățesc și calde felicitări cu prilejul celei de-a 
Xll a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane.

întemeierea Republicii Democrate Germane — primul stat 
german al muncitorilor și țăranilor, reprezintă o cucerire de 
importanță istorică a poporului german. R.D.G. constituie astăzi 
un factor de seamă al păcii în Europa și în întreaga lume.

Poporul romin se bucură din toată inima de marile succese 
pe care oamenii muncii din R.D.G., le-au obținut sub condu
cerea încercată a Partidului Socialist Unit din Germania, în 
opera de construire a socialismului, în dezvoltarea industriei, 
transformarea socialistă a agriculturii, ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al poporului.

Poporul nostru, popoarele puternicului și invincibilului lagăr 
socialist sînt alături de oamenii muncii din R.D.G. în lupta 
pentru pace și socialism, împotriva militarismului și revanșis- 
mului vest-german, a uneltirilor războinice ale cercurilor im
perialiste, Republica Populară Romină sprijină propunerile 
Uniunii Sovietice și Republicii Democrate Germane în vederea 
lichidării rămășițelor celui de-al II-lea război mondial prin 
încheierea Tratatului de pace cu Germania și transformarea pe 
această bază a Berlinului occidental într-un oraș liber 
tarizat; se pronunță pentru dezarmarea generală și 
pentru lichidarea definitivă a colonialismului, pentru 
rarea între popoare.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și

demili- 
totală, 

colabo-
Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colabo

rare frățească dintre țările noastre, întemeiate pe principiile 
internaționalismului proletar, se vor adinei șj dezvolta neînce
tat în interesul ambelor noastre popoare, al întregului lagăr al 
socialismului, în interesul păcii în lume.

Vă urăm, dragi tovarăși, dv și tuturor oamenilor muncii din 
R.D.G. succese tot mai strălucite în făurirea vieții noi socia
liste, în lupta pentru triumful cauzei nobile a păcii și socialis
mului.

Trăiască în veci prietenia dintre popoarele Republicii Fopu» 
lare Romîne și Republicii Democrate Germane!

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ

Prim secretar al Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne



tii, la început
de an școlar

Clopoțelul, cu clinchetul 
lui cristalin, vestește recrea
ția. Ca și altă dată, după pro
fesoară, din clasă, ies zgomo
toși elevii. Coboară repede 
treptele dar... nu încing un 
meci de fotbal și nici nu joa
că capra, lși aprind, tacticoși, 
o țigară. Școala despre care 
vă vorbim nu se află undeva, 
in oraș, ci chiar aici în in
cinta Rafinăriei Ploiești, iar 
elevii, ați bănuit desigur, sînt 
tineri muncitori de aci, care, 
înaintea schimbului sau după 
ieșirea din schimb, vin să 
soarbă știința din filele căr
ților. Sînt elevii seraliști,

Am început primele rîn- 
duri vorbind despre școala 
din uzină pentru că în acea
stă clădire impunătoare, care 
altădată era locul de desftiu 
și huzur al directorilor fostei 
societăți capitaliste, învață 
azi fiii truditorilor de acum 
20 de ani ai acestei întreprin
deri.

Dar... a sunat 
iar elevii noștri 
sint uneori mai „ 
cit profesorii lor, sînt 
la școală, și disciplina 
fel peste tot.

Să intrăm la clasa a 
A început ora de chimie.

Ora de chimie e deosebit de 
importantă, mai ales pentru 
tinerii rafinori. Un rafinor 
care nu cunoaște chimie, nu 
poate să priceapă metamor
foza țițeiului care trece prin 
zeci de conducte și cazane și 
ajunge să se transmforme 
benzină și alte produse.

De aceea Baia Niculina 
cultă atentă explicațiile 
răspunde foarte bine atunci 
cînd e întrebată. Dar tovară
șul acela cu părul cărunt 
cine e ? Nea Ion Avram de 
la atelierul de conducte. Are 
peste 50 de ani dar vrea să 
învețe și învață foarte bine. 
A terminat anul trecut clasa 
a Vil-a dar a ținut cu tot di
nadinsul să meargă mai de
parte. L-am întrebat, ca să-l 
necăjesc, desigur, ce rost mai 
are să învețe acum la bătri- 
nețe că doar mai are cîțiva 
ani pînă la pensie. In primul 
rînd, s-a supărat că l-am fă
cut bătrîn și apoi ne-a spus-o 
răspicat. „Vreau să lucrez 
anii care-i mai am de lucrat 
așa, după carte. Dacă în tre
cut nu am putut să învăț, iaca 
învăț acum ! Iar mai tirziu 
am să fiu meditatorul nepo
ților mei și, dacă vreți, la 
anul pentru cei ce vor intra 
intr-a VIII-a".

La sfîrșitul orei, în catalog 
au apărut primele note. A- 
vram Ion, C. Voica, Gh. Mi- 
rea au obținut nota 8. Ei nu 
sint „1 '. j
duit câ-și vor îndrepta 
mai curînd nota.

După oră ne-am abătut 
la cancelarie. Am găsit-o 
tovarășa Victoria lonescu, 
rectoarea școlii. Am îfștrebat-o 
cîți elevi au lipsit azi.
- Acum, dimineață... răsfo

iește un registru — nu a lip
sit nici unul!

Am cerut apoi să ne spu
nă numele câtorva tineri frun
tași la învățătură.

— Clasa a VIIl-a. E o clasă 
foarte bună, ne-a răspuns di
rectoarea fără a sta mult pe 
gînduri.

Trebuie să recunoaștem 
ne-a surprins răspunsul, 
teptam. desigur, 
rea să se 
scotocească prin 
că doar sîntem la începu
tul anului, și 
ne citează o clasă 
adică vreo 30 de elevi. Tină- 
rul profesor Ștefan Pirvuleț, 
care se afla de față, a fost 
de acord că elevii din clasa 
a VIII-a sînt foarte pregătiți 
dar... și elevii altor clase la 
materia pe care o predă sînt 
tot atît de bine pregătiți.

A trecut puțină vreme de 
cînd a început școala și iată 
că rezultatele obținute la in*
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Raid al postului 
de corespondenți 

voluntari

vățătură si frecvență tint 
foarte bune. Se remarcă de pe 
acum atenția care este acor
dată tinerilor elevi de către 
comitetul U.T.M., de către in
gineri și maiștri și mai ales 
grija deosebită a conducerii 
rafinăriei.

Aproape în fiecare zi mem
brii comitetului U.T.M. vin 
la școală și se interesează de 
felul cum se pregătesc elevii, 
dacă frecventează cu regula
ritate cursurile. Și atunci 
cînd întilnesc unele deficien
țe se iau măsuri pe loc. La 
secția-uzină de pildă a avut 
loc o ședință de comitet în 
care s-a analizat activitatea 
utemistului Ghiță Stelian care 
începuse să absenteze de la 
școală. Intr-o zi însă a venit 
la șcdală și Dumitru Cizmaru, 
responsabil al unei brigăzi de 
tineret de la atelierul meca
nic. Vroia să se intereseze de 
cei trei tineri din brigada lui 
care urmează învățămîntul de 
stat.

— Noi vrem să devenim 
brigadă fruntașă — deci tre
buie să știm cum învață bă
ieții noștri. Pentru că știți-.- 
nu putem fi fruntași în mun
că și codași la învățătură — 
i-a spus șeful de brigadă di
rectoarei.

Cînd a ieșit însă din școală 
era earn abătut. Aflase unele 
lucruri bune despre doi dintre 
băieții lui, dar despre Ștefan 
Vascascenco i s-a spus că 
este indisciplinat. că absentea
ză, vorbește urît cu colegii 
lui.

A doua zi, după orele de 
muncă, brigada s-a adunat să 
discute „cazul" lui Vascascen- 
co. .Vu mai redăm aici discu
ția awe a avut loc. Pentru 
simplul motiv că Vascascenco 
nu ar dori pentru nimic în 
lume ca brigada să-l mai dis
cute o dată.

Dar orele de învățătură nu 
se desfășoară numai aici, la 
școală, ci și în cămin, în sec
ții Mulți tineri ingineri s-au 
oferit singuri să ajute pe

muncitorii elevi la 
materii. Dacă vreodată 
tn pauza de prînz sau după 
orele de program prin secția 
conducte ai să intîlnești pe 
inginerii Hie Nicolescu și Ion 
lonescu, ajutîndu-i pe tinerii 
secției să rezolve problemele 
la algebră. Stelian Băcanu e 
acum în clasa a IX-a și succe
sele lui la învățătură le da- 
torește celor doi ingineri care 
nu-l lasă să plece acasă pînă 
nu sînt convinși că „elevul" 
lor e bine pregătit.

Condiții deosebit de bune 
pentru învățătură le sînt crea
te tinerilor muncitori elevi. 
Un cămin întreg le-a fost re
partizat numai lor. Camerele 
sint frumos mobilate. In că
min e o sală de studiu unde 
își pot pregăti lecțiile pentru 
a doua zi.

Cadrele didactice ale școlii 
unde învață muncitorii elevi 
aduc o contribuție deosebită 
în desfășurarea în bune con
diții a procesului de învă- 
țămint- Pe profesorii școlii 
nu-i intîlnești numai kt orele 
de clasă, ci îi vezi adesea 
prin secțiile rafinăriei, intere- 
sindu-se de elevii lor sau 
discutînd cu ingineri, maiștri, 
secretari ai organizațiilor de 
bază U.T.M. despre felul cum 
învață și frecventează cursuri
le, tinerii.

E firesc astfel ca cei aproa
pe 400 de muncitori elevi ai 
Rafinăriei Ploiești să obțină 
rezultate bune la învățătură 
încă de la începutul noului an 
școlar.

...Clopoțelul a sunat de mult 
sfîrșitul orelor de curs pentru 
cei care învață dimineața. 
Unii elevi au plecat deja Cei 
mai mulți însă au rămas iii 
clase- lși pregătesc lecțiile 
pînă la ora intrării în schimb. 
Nici profesorii nu au plecat. 
Au rămas și ei aici. Se plimbă 
prințe bănci și dau tinerilor 
explicațiile necesare.

diverse 
treci

NICOLAE ȘTEFAN 
tehnician

N. DUMITRACHE 
lăcătuș 

VIRGIL PANAIT 
sudor 

membri ai postului de 
corespondenți voluntari ai 

„Scinteii tineretului" de la 
Rafinăria Ploiești.

In trei luni

In loîogicdie : responsabilul de brigada Mihai Mandache 
de la sectorul mecanică redactoare al Uzinelor de utilaj 
petrolifer din Capitală, ezplicind tînărului Romeo Gherman 

ielul cum se asamblează reductorul de 12 tone.
Foto : AGERPRES
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în strânsă 
lai te țări ale familiei lagăru
lui socialist, Republica Popu
lară Romînă aduce o contribu
ție activă la întărirea forțelor 
socialismului și păcii. Apăra
rea păcii este problema fun
damentală a zilelor noastre și 
poporul romîn nu-și va precu
peți eforturile nici pe viitor 
pentru a contribui la însănă
toșirea climatului internațio
nal, la statornicirea unor re
lații de bună vecinătate și de 
colaborare între state. U.R S S., 
care construiește pe un front 
larg comunismul precum și ce
lelalte țări ale lagărului socia
list care desfășoară și ele o u- 
riașă operă de construcție sint 
profund, vital interesate în 
menținerea și consolidarea pă
cii. Uriașele resurse pe care 
țările socialiste Ie îndreaptă 
spre dezvoltarea economiei și 
culturii, gigantica operă de 
construcție pașnică ce se des
fășoară in aceste țări consti
tuie cea mai vie ilustrare a 
voinței de pace a lagărului so
cialist. Gigantica operă de 
construcție pașnică ce se des
fășoară în U.R.S.S. și în cele
lalte țări ale lagărului socia
list. este nu numai cea mai 
grăitoare dovadă a voinței de

unitate cu cele-

Adunarea festiva din Capitala
(Urmare din pag l-a)

Toate aceste manifestări răs
pund sentimentelor de priete
nie sinceră, de dragoste fier
binte ale poporului romîn față 
de Uniunea Sovietică, față de 
poporul frate sovietic.

A luat apoi cuvîntul condu
cătoarea delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, 
Natalia Pisarenko.

După ce a transmis oame
nilor muncii din R. P. Romî
nă un cald salut frățesc, vor
bitoarea a arătat că oamenii 
sovietici organizează în aceste 
zile la orașe și sate, în fabrici 
și uzine, în colhozuri, institu
te de învățămînt și de cerce-

țări științifice, adunări solem
ne, seri închinate marii prie
tenii care leagă popoarele 
UJÎ-S.S și R- P. Romine-

Tovarășa N. Pisarenko a 
arătat că poporul sovietic se 
bucură din tot sufletul de 
succesele poporului romîn în
făptuite sub conducerea glo
riosului 
Romîn.
a spus 
trăiește

270 tone fier vechi
DEVA — (Prin telefon).
Tot mai des și mai bine or

ganizate au fost acțiunile în
treprinse în ultimul timp de 
către brigăzile de muncă pa
triotică pentru colectarea și 
predarea către oțelărrie hu- 
nedorene a metalelor vechi. 
Organizațiile U.T.M. de la Ate
lierele C.F-R. și de la Nodul 
C.FJR. din orașul Simeria de 
exemplu, au stabilit îh fiecare 
zi numărul tinerilor care ur
mau să participe la această 
acțiune precum și sectorul în

care să-și desfășoare activita
tea-

Rezultatul este că in lunile 
iulie, august și septembrie 
brigăzile din cele două orga
nizați: au colectat ma: bme 
de 170 tone fier verist

întreaga cantrtate colec
tată și expediată oțelăriilor 
hunedorene de către tinerii 
din raza orașului Deva în ul
timul trimestru se ridică la 
270 tone iar de la începutul 
anului la peste 720 tone fier 
vechi.

Partid Muncitoresc 
Uniunea Sovietică — 
ea în continuare — 

zilele mărețe pline de 
însemnătate istorică din preaj
ma celui de-al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S., eveniment 
care este întâmpinat de între
gul popor cu un uriaș avînt 
în muncă-

Tovarășa N. Pisarenko a 
vorbit apoi despre neobosita 
luptă a Uniunii Sovietice pen
tru pace, pentru împiedicarea 
unui nou război mondial, des
pre măsurile concrete propu
se în această direcție de gu
vernul sovietic, măsuri care se 
bucură de sprijinul tuturor po
poarelor iubitoare de pace. In

înaintarea spre comunism a 
întregului sistem socialist mon
dial. în încheiere vorbitoarea 
a urat din toată inima noi 
succese în nobila activitate pe 
tărîmul stringerii legăturilor 
dintre popoarele U.R.S.S. și 
R- P. Romine.

Cuvântările au fost sublinia
te în repetate rînduri de vii 
aplauze, participanții la adu
nare au manifestat îndelung 
pentru prietenia de nezdrun
cinat statornicită între poporul 
romîn și popoarele Uniunii 
Sovietice.

A urmat 
tis tic.

pace a acestor țări ci și o con
tribuție hotăritoare la cauza 
scumpă a preîntimpinării răz
boiului, a zădărnicirii unelti
rilor agresive ale imperialiști
lor. Țara noastră, împreună cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste traducînd în 
viață principiul coexistenței 
pașnice militează cu fermita
te pentru apărarea păcii, pen
tru rezolvarea tuturor proble
melor litigioase pe calea tra
tativelor.

Poporul nostru privește cu 
încredere de nezdruncinat ziua 
de miine, căci în construirea 
și apărarea vieții noi făurite 
in anii regimului democrat- 
popular, sub conducerea parti
dului, el simte minunatele 
roade ale prieteniei cu poporul 
sovietic, în rîndurilc puterni
cului lagăr socialist.

In cadrul manifestărilor bo
gate și variate din această 
lună, oamenii muncii din țara 
noastră vor asculta expuneri 
închinate științei și tehnicii 
sovietice, realizărilor de pînă 
acum și perspectivelor deschi
se de proiectul de Program al 
P.C.U.S. ; vor fi popularizate 
realizările Uniunii Sovietice 
în domeniul mecanizării com
plexe și automatizării proce
selor de producție, al introdu
cerii energiei nucleare în pro
ducția industrială; reprezen
tanți de frunte ai științei din 
țara noastră vor conferenția 
în cadrul ciclului „Știința în 
slujba construcției desfășurate 
a comunismului" iar intr-un 
alt ciclu se va vorbi pe larg 
despre realizările U.R.S.S. în 
explorarea spațiului cosmic. 
De asemenea oameni ai mun
cii din patria noastră care au 
vizitat Uniunea Sovietică în 
cadrul schimburilor turistice, 
vor conferenția despre cele 
văzute în marea țară a con
structorilor comunismului.

în luna octombrie vor în
cepe manifestările prilejuite 
de aniversarea a 250 de ani 
de la nașterea marelui savant 
și ginditor rus M. V. Lomono
sov care, ia recomandarea 
Consiliului Mondial al Păcii,

va fi sărbătorită în întreaga 
lume.

Popularizarea cărții sovieti
ce prin expoziții și bazare de 
cărți, prezentarea unor filme 
documentare despre lupta U- 
niunii Sovietice și a celorlalte 
țări socialiste pentru pace, 
pentru dezarmare, pentru li
bertatea și independența po
poarelor, organizarea de expo
ziții cu tema „Un măreț pro
gram de construire a comunis
mului în U.R.S.S." — sînt nu
mai cîteva din variatele mar 
nifestări ce vor avea loc în 
cursul lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

Anul acesta, în cadrul tra
diționalei Săptămîni a filmu
lui sovietic vor fi prezentate în 
premieră noi realizări de sea
mă ale cinematografiei sovie
tice. Astfel, pe ecranele noas
tre vor rula filme ca „Cer se
nin", „învierea", „Două vieți”, 
„Evdokia" ș.a., așteptate cu 
interes de spectatorii romîni.

Programul manifestărilor ce 
vor avea Ioc în luna prieteniei 
romîno-sovietîce se va îmbo
găți prin întîlnirile și expu
nerile membrilor delegației 
Asociației de prietenie sovieto- 
romîne ce ne vizitează țara.

Prilej de manifestări sărbă
torești, dar și de rodnică cu
noaștere reciprocă a popoare
lor noastre, luna prieteniei ro- 
mîno-sovietice va fi și în acest 
an expresia celor mai calde 
sentimente ale poporului nos
tru față de prietenii noștri — 
popoarele sovietice, va cimen. 
ta și mai mult prietenia noa
stră veșnică, însuflețită de 
idealul comun al construirii 
societății comuniste.

Sărbătorind cu entuziasm 
Luna prieteniei romîno-sovie- 
tice, masele de oameni ai 
muncii, vîrstnici și tineri, își 
vor afirma hotărîrea de a păs- 
tra ca lumina ochilor, de a 
întări și dezvolta prietenia, a- 
lianța și colaborarea frățeas
că cu marea Uniune Sovietică, 
întărind continuu unitatea și 
coeziunea lagărului socialist 
în lupta pentru triumful păcii, 
socialismului și comunismului.

LAL ROMULUS

IN CADRUL LUNII PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE
Ministerul Invăfămîntului și Culturii și Consiliul General A.R.L.U.S.

organizează între 9-15 octombrie 1961 la

Cinematograful „PATRIA"

Festivalul filmului sovietic
cu următoarele filme:

9 octombrie 10 octombrie

Cer senin

Film distins cu Marele Premiu la cel de-al II-Iea Festival 
Internațional al filmului de la Moscova 1961

La începutul secolului
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In cursul dimineții de vi
neri, membrii delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-ro
mîne care participă la mani
festările Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice au vizitat Com
binatul poligrafic Casa Sein- 
teii Și Muzeul Satului. Oaspe
ții sovietici au făcut, de ase
menea o vizită la sediul Con
stantei Gene-nl AILVS.. 
nude *u foot de
--crr.'z—. ai cnMm Crnsi- 
hxli- General și cip activiști 
ai A R-L-U-S.

(Agerpres)

La biblioteca comunei
De dimineața și pînă seara

tîrziu, după program ușa bi
bliotecii din comuna Epurești, 
raionul Drăgănești-Vlașca e 
mereu deschisă. Vin aici elevi 
de școală, tineri și tinere și, 
firește, pragul este trecut și 
de cei mai vîrstnici. De la în
ceputul anului, 836 de cititori 
,f-au înscris numele în carto- 
țecile bibliotecii.

Tinerii lși aleg din rafturi 
cărțile preferate. Un ajutor le 
dă și tinăra bibliotecară An
gela Buracu. Sfatul ei e tot
deauna primit cu plăcere căci, 
cunoscîndu-și bine cititorii, 
bibliotecara știe gustul fiecă
ruia, știe ce-i interesează mai 
mult.

Mulți colectiviști, mai cu 
seamă tinerii, solicită cărți 
care să-i ajute în muncă. ,,Cum 
să le vin mai bine în ajutor? 
s-a întrebat bibliotecara. Cînd

vin prea mulți deodată, oricât
m-aș strădui tot nedreptățesc 
pe câte unul vorbindu-i mai 
în grabă. Și doar tinerii vor 
să afle cît mai mult și despre 
ultimele noutăți". A luat a- 
tunci hotărîrea să confecțio
neze panouri care să cuprindă 
titlurile cărților recomandate 
pe profesii. A ales cărți, cu 
grijă le-a notat și apoi a com
pletat listele. Astăzi cine intră 
în bibliotecă poate citi pe un 
afiș scris caligrafic liste bi
bliografice cu cărți agricole, 
zootehnice.

Dar agitația vizuală e cu 
mult mai eficientă, dacă se 
află acolo unde oamenii mun
cesc. A afișat panouri la se
diul gospodăriei, la locurile 
de muncă. Și acțiunea a dat 
bune rezultate.

LIVIU POPESCU

In curînd: deschiderea Teatrului 
popular al raionului „23 August“
ln urmă cu cîteva luni au 

fost selectate din cadrul for
mațiilor de teatru amatoare 
ale raionului „23 August" din 
Capitală cele mai talentate 
elemente.

Scopul: alcătuirea colecti
vului pentru Teatrul Popular 
al Raionului 23 August, ce-și 
va desfășura activitatea la 
Clubul Uzinelor „Republica".

Preocupat de a sprijini miș
carea artistică de amatori. 
Teatrul Tineretului a trimis 
în mijlocul entuziaștilor fău
ritori ai noului teatru popular 
creatori profesioniști care să 
ajute cu competență și dra

goste la realizarea spectaco
lelor.

Astfel, alături de artiști a- 
matori — muncitori, funcțio
nari și studenți — care vor da 
viață eroilor piesei scriitoru
lui sovietic M. Svetlov „Peste 
20 de ani“, regizorul Radu 
Pencilescu și scenografa A- 
driana Leonescu, de la Tea
trul Tineretului, își vor adu
ce contribuția la reușita spec
tacolului.

De asemenea, toate compar
timentele teatrului sprijină, în 
domeniile respective, pregăti
rile spectacolului inaugural 
care se desfășoară într-o at
mosferă de entuziasm creator.

11 octombrie

Cerul Balticei
12-13 octombrie 14 octombrie

(Seria II)
Două vieți Evdochia

(Seria I și II)

în Finlanda sînt apreciate eforturile 
constructive ale poporului romîn 

Declarația tov. Ion Pas despre vizita delegației 
Marii Adunări Naționale în Finlanda

După înapoierea în țară a 
delegației Marii Adunări Na
ționale, care a făcut recent o 
vizită în Finlanda, tov. Ion 
Pas, conducătorul delegației, a 
făcut o declarație unui redac
tor al Agenției Romine de 
Presă „Agerpres".

Vizita în Finlanda — a spus 
tov. Ion Pas — a fost făcută 
în urma invitației președinte
lui pariamenîului finlandez 
<C- K. O. Făgerhobn. și ca 
răspuns la vizita ficmă in 
țara noastră in anul trecut de 
un grup de parlamentari fin
landezi. Scopul vizitei delega
ției parlamentare române a 
fost strîngerea legăturilor de 
prietenie între popoarele noas
tre, printr-o mai bună cunoaș
tere reciprocă.

Multiplele discuții purtate
cu. personalități ale vieții pu
blice finlandeze au avut un 
caracter de informare recipro
că în domeniul vieții econo
mice șj culturale și totodată 
de confirmare a pozițiilor co
mune într-o serie de proble
me internaționale. încă odată 
s-a constatat că popoarele ro
mîn și finlandez apreciază la 
fel necesitatea de a se cu
noaște cit mai bine, de a-și 
dezvolta relațiile de colabora
re, deosebirile de sisteme po
litice și sociale neputînd fi o 
piedică în calea apropierii și 
cooperării reciproce.

Subliniind necesitatea schim
burilor interparlamentare, atît
dl. Urho Kekkonen, președin
tele Republicii Finlanda, care 
a primit delegația Marii A- 
dunări Naționale, cît și pre
ședintele parlamentului dl. 
K. O. Fagerholm, au fost de 
părere că ele trebuie conti
nuate și că în afara acestor 
întîlniri este utilă inițierea și 
a altor întîlniri între repre
zentanți ai diferitelor sectoare 
de activitate ca și a unor per
sonalități cu sarcini de răspun
dere în viața de stat.

Dl. K. O. Fagerholm a fost 
de acord că nu este prea lung 
drumul între țările noastre 
cînd este vorba ca prietenii 
buni să se întâlnească, să se 
cunoască tot mai bine, să se 
încredințeze că în marile pro
bleme care frământă epoca 
noastră, ei gîndesc și simt 
la fel.

Mi-am putut da seama — a 
spus în continuare tov. Ion 
Pas, că în Finlanda este cu
noscută și apreciată poziția 
țării noastre și a conducăto
rilor ei în problemele inter
naționale. Sînt cunoscute și

apreciate de asemenea efortu
rile constructive ale poporu
lui romîn, precum și unele din 
realizările noastre pe planul 
dezvoltării industriei și cul
turii. Președintele Finlandei a 
arătat mult interes și a făcut 
aprecieri pozitive cu privire 
la dezvoltarea industriei și a 
agriculturii din țara noastră, 
la nivelul ridicat al culturii

Referindu te ia ssele sene- 
na'-ităț: firiaadeae ea eart 
m-embrti delegatei *3 arat 
întrevederi, tov. Ion Pas a 
menționat cordialitatea mani
festată de președintele parla
mentului finlandez dl. K. O. 
Fagerholm, de vicepreședinte
le parlamentului dl. Paavo 
Aitio, conducătorul delegației 
deputaților finlandezi care au 
vizitat anul trecut țara noas
tră, de dl. Einer Sundstroem., 
conducătorul Radioteleviziunii 
finlandeze, de dl. Tauno Nur- 
mela, rectorul Universității 
din Turku, care a întîmpinat 
delegația Marii Adunări Na
ționale cu o cuvîntare de 
salut rostită în limba romînă, 
pe care o cunoaște perfect, 
precum și de alte persoane 
oficiale, oameni de artă și pul. 
tură finlandezi.

Delegația Marii Adunări 
Naționale, a spus în conti
nuare tov. Ion Pas, a fost pri
mită și înconjurată, pe toată 
durata șederii sale în Finlan
da, cu sentimente de deosebită 
cordialitate, expresie a simpa
tiei și înaltei considerații nu
trite de conducătorii vieții pu
blice finlandeze, de poporul 
Finlandei față de țara noastră, 
de conducătorii poporului nos
tru, de oamenii muncii din 
țara noastră. Cu prilejul vizi
tei ne-au devenit șj nouă cu
noscute multe aspecte poziti
ve din viața poporului Fin
landei.

Conducătorul delegației Marii 
Adunări Naționale a amintit, 
de asemenea, activitatea bo
gată pe care o desfășoară 
membrii Asociației de priete
nie Finlanda-Romînia — inte
lectuali, artiști, scriitori, mun
citori, care militează pentru 
cauza apropierii dintre cele 
două popoare.

Consider că vizita delega
ției Marii Adunări Naționale 
în Finlanda a fost utilă, a 
spus în încheiere tov. Ion Pas, 
că rezultatele ei vor fi o con
tribuție pe calea unei cît mai 
bune cunoașteri reciproce, a 
prieteniei și colaborării între 
cele două țări.

(Agerpres)

15 octombrie

învierea
(Seria I)



Sah
Campionul mondial de șah 

Mihail Botvinnik a trimis lui 
Mihail Tal o telegramă prin 
care îl felicită pentru victoria 
sa strălucită, repurtată în tur
neul internațional de la Bled.

Botvinnik a declarat cores
pondentului agenției TASS că 
turneul de la Bled a fost o 
veritabilă repetiție generală 
înaintea turneului candidați- 
lor la titlul mondial, care va 
avea loc anul viitor. Tal, a 
spus Botvinnik, rămâne unul 
dintre cei mai mari șahiști ai 
lumii. El a demonstrat întrea
ga sa forță de joc în ultima 
parte a concursului cînd a câș
tigat partidă după partidă. 
Botvinnik a apreciat, de ase
menea, jocul campionului 
S.U.A., Robert Fischer, care, 
deși nu are decît 18 ani. se 
afirmă ca un virtuos al șahu
lui. Eu cred, a spus Botvinnik, 
că Fischer, urmînd principiile 
școlii șahiste sovietice în ceea 
ce privește pregătirea turnee
lor, va obține și alte

★

La marele turneu 
țional de la Hastings
înpepe la 17 decembrie va 
participa și campionul mon
dial Mihail Botvinnik. îm
preună cu Botvinnik va face 
deplasarea Salo Flohr, în 
litate de analizator-

succese.

interna- 
care va

Baschet

ca-

Turneul internațional 
baschet la care au luat parte 
selecționatele masculine și fe
minine ale orașelor București, 
Kiev, Odesa și Harkov a luat

de

sfîrșit. La bărbați, în meciul 
pentru primele locuri s-au în
tâlnit echipele București și O- 
desa. Jucătorii romîni nu au 
reușit să reediteze partidele 
bune din primele două zile de 
concurs și au fost învinși cu 
63-87, ocupînd astfel locul doi 
în urma echipei Odesei care 
nu a pierdut nici un meci. 
Turneul feminin a revenit e- 
chipei orașului Kiev. Selecțio
nata Bucnreștiului a ocupat 
locul doi, in urma victoriei 
obținută cu scorul de 57-52 în 
fața baschetbalistelor din O- 
desa.

ței a învins cu scorul de 3—1 
echipa Italiei iar echipa Bel
giei a dispus cu 3—1 de echi
pa R. P. Ungare. în meciurile 
viitoare Franța joacă cu Bel
gia iar Iugoslavia cu R. P. Un
gară.

Gimnastică
La 14 octombrie echipele de 

gimnastică ale U.R.S.S. vor 
pleca în Japonia pentru a sus
ține mai multe întîlnirâ cu 
gimnaștii japonezi la Tokio, 
Osaka și în alte orașe- Dîn 
delegație fac parte campioana 
olimpică Larisa Latînina, Po
lina Astahova, Tamara Liu- 
hina, Pavel Stolbov, Iuri Ma- 
kurin, Victor Leontiev și alții.

Volei
La Stana Zagora s-a dispu

tat dubla întîlnire internațio
nală de volei dintre echipele 
selecționate ale R. P. Bulgaria 
și U.R.S.S. Victoriile au fost 
împărțite: la feminin echipa 
U.R.S.S a terminat învingă
toare cu scorul de 3—0, iar la 
masculin 
cu 3—2.

gazdele au cîștigat

★
a doua a turneuluiîn ziua 

internațional masculin de vo
lei de la Torino echipa Fran-

Primirea ambasadorului Republicii
Democrate Vietnam de către președintele

Consiliului de Miniștri a! Republicii
Pcpuiare Romine, Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit în 
vineri

Polo pe apă
La 10 octombrie va începe 

la Torino competiția interna
țională de polo pe apă, la 
care participă echipele selec
ționate ale R. P. Ungare, Iugo
slaviei și Italiei (cu două e- 
chiipe). În prima zi se vor 
desfășura următoarele parti
de : Italia A—Italia B și Iugo
slavia—R. P. Ungară.

Tenis de masă
Campionatele internaționale 

de tenis de masă ale Iugosla
viei se vor desfășura anul a- 
cesta între 1 și 5 noiembrie în 
localitatea Novi Sad. Pînă în 
prezent și-au anunțat partici
parea la campionate jucători 
și jucătoare din Suedia, R. F. 
Germană, Austria, R. D. Ger
mană, R. P. Ungară, R. S- Ce
hoslovacă, Belgia și Franța.

dinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate Vietnam, 
Nguyen Vam Kinh, în legă- 

cu plecarea sa definitivă 
Republica Populară Ro

(Agerpres)

Pionieri localitatea Va sile Roaită în vizită la mu
zeul de antichități

TEATRE
TEATRUL DE OPERA ȘI 

BALET AL R. P. ROMÎNE : 
Boris Godunov (orele 19,30) ; 
TEATRUL DE STAT DE O- 
PERETĂ : Lys'istrata (orele 
19.30) ; TEATRUL NAȚIO
NAL „I. L. CARAGIALE" — 
SALA COMEDIA: Oameni 
care tac (orele 19.30) ; SALA 
STUDIO : Dezertorul (orele 
19.30) ; TEATRUL „C. NOT- 
TARA“ — SALA MAGHERU: 
Fîntîna Blanduziei (orele 
19„30); SALA STUDIO : Viori 
de primăvară (orele 20) ; 
TEATRUL „LUCIA STURD- 
ZA BULANDRA" — SALA 
FILIMON SÎRBU : Take, Ian- 
ke și Cadîr (orele 19.30); TEA
TRUL C.F.R. GIULEȘTI : O 
lună de confort (orele 19,30);

TEATRUL DE COMEDIE: 
Prietena mea Pix (orele 19,30); 
TEATRUL PENTRU TINE
RET ȘI COPII — SALA PEN
TRU TINERET : Marele flu
viu își adună apele (orele 20); 
SALA PENTRU COPII : Mar- 
țienii (orele 18) ; TEATRUL 
EVREESC DE STAT : Ultimul 
tren (orele 20) ; TEATRUL 
„C. TĂNASE" - SALA SA
VOY : Revista 62 (orele 20) ; 
SALA DALLES : „Un cîntec 
pentru dumneata (orele 20) ; 
TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ — 
SALA ACADEMIEI: Harap 
Alb (orele 16) ; SALA ORFEU: 
Albă ca zăpada (orele 16) ; 
CIRCUL DE STAT : Prezen
tare de modă (U.C.E.C.O.M. — 
orele 18).

CINEMATOGRAFE
CINCI CARTUȘE : Sala Pa

latului R.P.R.. V. Alecsandri, 
I. C. Frimu; APROAPE DE 
SOARE: Patria, București, Li
bertății; MARELE RĂZBOI : 
Republica, Elena Pavel, 23 
August : LEON GARROS ÎȘI • 
CAUTĂ PRIETENUL : Flacă
ra. Gh. Doja; O ZI ZGOMO
TOASĂ: înfrățirea între po
poare. 30 Decembrie; O FA
MILIE DE REVOLUȚIO
NARI : Magheru, Lumina; 
UNDE NU AJUNDE DIAVO
LUL: Central; GARIBALDI : 
Victoria; ZIUA UNEI ARTIS
TE și DIN TOAMNĂ PÎNĂ 
ÎN PRIM AP ARĂ : M. Gorki; 
PALATUL DE CLEȘTAR — 
POȘTA AERIANA: Timpuri 
Noi; PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII (dimineața): 
13 Septembrie ; DRAGOSTEA 
ȘI PILOTUL SECUND (după- 
amiază): 13 Septembrie ; S-A 
FURAT UN TRAMVAI : Ti
neretului, A. Vlaicu : DRA
GOSTE DE SEPTEMBRIE :

Cultural, T. Vladimirescu ; EL 
HAKIM: 8 Martie; PORTRE
TUL UNUI NECUNOSCUT: 
Grivița; MUNTELE: V. Roai
tă; SĂRITURA ÎN ZORI: Uni
rea; GENEVIEVE: Arta, Mio
rița; SECȚIUNEA A V-A: 
Munca, C. David; O ÎNTÎM- 
PLARE EXTRAORDINARA : 
(sferiile I—II): Popular; FATA 
CU ULCIORUL : Moșilor; 
RĂZBOI ȘI PACE (seriile I-II): 
Donca Simo; VALS PENTRU 
UN MILION: Al. Sahia, 16 
Februarie; VIRAJ ÎN NOAP
TE: M. Eminescu; RAIDUL 
VĂRGAT: 8 Mai; PESCUI
TORII DE BUREȚI: Floreas- 
ca; PÎINE ȘI TRANDAFIR: 
Ilie Pintilie; DIN NOU DIMI
NEAȚA : N. Bălcescu ; STRA
DA PRERIILOR: G. Coșbuc; 
FAMILIA MIANNARD : G. 
Bacovia, Olga Bancic; PRI
CHINDELUL : Drumul Serii; 
KER OGLÎ: B. Delavranceă; 
LUMINĂ LA FEREASTRĂ : 
Al. Popov, Volga.

fotogiaiie : inginerul loan Csorik, împreună cu monto- 
„Infrățirea" din Oradea, con-

In 
nil Iosif Benke, de la Uzina ..

trolează mersul unui nou lot da mașini de găurit.

Foto : AGERPRES

Recolta în hambare, 
sămința sub brazdă !

Cîștiqâtor în întrecere
gospodăria colectivă

Și anul acesta co
lectiviștii din comu
na Gostavăț, regiu
nea Oltenia, s-au 
convins că buna or
ganizare a muncii 
în timpul campa
niilor agricole duce 
la efectuarea lucră
rilor la timp, în 
cele mai bune con
diții. Organizate 
în schimburi, de zi 
și de noapte, brigă
zile au fost antre
nate intr-o însufle
țită întrecere la 
stringe’-ea recoltei 
de pe cele peste 400 
de hectare cultivate 
cu porumb. Frunta
șă in această între
cere, brigada a V-a 
a terminat recolta
rea suprafeței re
partizate în numai 
patru zile, față de 
cinci cîte erau pla
nificate. Echipa de

tineret din brigada 
a IV-a a obținut un 
rezultat asemănă
tor : în patru zile 
ea a terminat re
coltarea porumbu
lui de pe întreaga 
suprafață pe care 
o avea 
Tinerii 
colae,
Sandu, 
Băluță, după termi
narea parcelelor re
partizate au conti
nuat munca în ace
lași ritm, ajutin- 
du-i pe ceilalți. At
mosfera de întrece
re care se face 
simțită la tot pasul 
i-a cuprins și pe 
cei care au lucrat 
la pregătirea tere
nului pentru însă- 
mînțări. Astfel că, 
numai la o zi-două 
de la terminarea 
recoltatului, pe su-

în primire. 
Stoian Ni- 
Marin P.

Georgeta

prafața destinată 
însămințării cu griu 
s-au efectuat ară
turile adinei. Prin
tre fruntașii la pre
gătirea terenului 
pentru însămînțări 
au fost tinerii Va- 
sile Ristea, Ion Po
pa, Sevastian Talea 
și alții- Deși recol
tările și pregătirea 
terenului 
terminate 
întrecerea 
cu aceeași intensi
tate. De data aceas
ta însă pe ogoarele 
gospodăriei unde se 
însămînțează griul 
de toamnă, din so
iurile de înaltă pro
ductivitate. întrece
rea va fi cîștigată, 
desigur, de toți co
lectiviștii. de întrea
ga gospodărie co
lectivă.

C. STATE

au fost 
de mult, 
continuă

La strînsul recoltei în G. A. S
au recoltat 
patru ore 

fasole.

în decursul 
aproximativ 

S-au evidențiat

brigăzi ei 
a numai 
1.400 kg 
tinerii Trifan Anton, M:hai Anton, 
Profir Mihai și Gheorghe Nicolae. 
Săptămîna aceasta elevii-briga- 
dieri ajută gospodăria de stat la 
recoltarea porumbului.

T. OANCEA

Inaugurarea celui de-al treilea

pavilion de mostre

de bunuri de

Cel de-al treilea pavilion de 
mostre de bunuri de consum 
a fost inaugurat vineri după- 
amiiază. La festivitate au luat 
parte miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații economice, reprezen
tanți ai diferitelor întreprin
deri producătoare de bunuri 
de consum, numeroși invitați.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de ministrul Co
merțului, Gogu Rădulescu.

S-a vizitat apoi pavilionul 
care ilustrează grăitor tradu
cerea în viață a sarcinilor 
puse de partid în vederea 
creșterii continue a producției 
de bunuri de consum și îm
bunătățirea calității lor- Pro
dusele expuse, care vor apare 
în anul viitor, tind să satis
facă gusturile, preferințele și 
exigențele sporite ale maselor 
largi de consumatori.

Pavilionul cuprinde un mare 
număr de produse noi reali
zate în urma studierii cererii 
de consum.

Sînt expuse cele mai dife
rite produse electrotehnice și 
aparate pentru uz casnic : a- 
parate de radio, frigidere, ara
gazuri, mașini de spălat rufe 
și de cusut electrice etc. Ele 
prezintă multe îmbunătățiri 
față de cele similare fabricate 
pînă acum. O mare parte a 
pavilionului este consacrată 
textilelor, confecțiilor și trico
tajelor, blănurilor, încălțămin
tei și marochinăriei. Atrage a- 
tenția numărul mare de noi 
modele de încălțăminte de o 
calitate superioară- Multe țe
sături noi cu o mare varietate 
de desene și culori, folosirea 
largă a firelor sintetice, linia 
nouă, modernă a confecțiilor 
și tricotajelor și execuția lor 
fină, iată cîteva din caracteris
ticile acestor standuri.

Sînt prezentate de asemenea 
o mare varietate de produse 
alimentare.

Consultarea directă asupra 
acestor produsa va sta la

de ponimb ale 
din Stoenești,

Pe tarlalele 
colectiviștilor 
raionul Caracal, e maie ani
mație. Colectiviștii se strădu
iesc să siringă la timp re
colta. Grămezile de știuleți 
aurii cresc văzînd cu ochii. 
Pe drumul dintre cîmpuri un 
șir de căruțe, încărcate dol
dora cu porumb, se îndreaptă 
spre pătulele colectivei; a- 
colo se mută grămezile din 
cîmp. Culegătorii abia țin pa
sul cu tinerii conductori de a- 
telaje.

In acest timp o remorcă i 
trasă de un tractor se plimbă 
de la o brigadă la alta fără 
să transporte nimic. Utemistul 
Mihai Călugărița, din brigada 
de tractoare care deservește 
gospodăria, a făcut scurtă la 
limbă tot întrebîndu-i pe bri
gadieri :

— De unde să încarc ? Văd 
că n-ați făcut grămada.

Și primește mereu același 
răspuns :

— Ba, am făcut mai multe, 
dar le-am transportat cu ate
lajele repartizate brigăzii- 
N-am cerut ajutor suplimentar 
pentru că nu aveam nevoie. 
Dacă vrei, mai așteaptă.

— Ce să aștept, doar n-am 
timp de pierdut 1

Și totuși o remorcă și un 
tractor au pierdut două zile 
bune de lucru, plimbîndu-se 
pe cimp de la o brigadă la 
alta din cauza unei greșite 
planificări a transporturilor pe 
care a făcut-o consiliul de 
conducere al gospodăriei co
lective.

S-au pierdut două zile bune 
de lucru în care remorca pu
tea fi folosită la iransportul 
porumbului, eliberîndu-se ast
fel o parte din atelajele care 
puteau fi repartizate la căra
tul unor importante cantifăți 
de îngrășăminte naturale la 
cîmp.

S. CONSTANTIN

consum
baza contractărilor dintre in
dustrie și comerț pentru măr
furile care vor apare în ma
gazine în anul 1962. Chestio
narele și fișele de sondaj, ca
ietele de sugestii, completate 
cu observațiile consumatori
lor, întîlnirile dintre vizita
tori și reprezentanții fabrici
lor producătoare și alte forme 
de consultare vor permite o 
largă studiere a cererii popu
lației, o cunoaștere îndeaproa
pe a părerilor și preferințelor 
oamenilor muncii, a propune
rilor privind îmbunătățirea 
calității și realizarea de noi 
produse.

Informații
Vineri dimineața a sosit în 

Capitală cu trenul, artista po
porului a Uniunii Sovietice, 
Sofia Bereseneva Ghâațintova, 
de la Teatrul „Leninski Kom
somol", membră în conduce
rea Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă, care face parte 
din delegația Asociației de 
prietenie sovieto-romînă la 
manifestările din cadrul Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

★
Poeții Jens Gerlach și Heinz 

Kahlau din R. D. Germană, 
care ne-au vizitat țara în ca
drul convenției dintre Uniu
nea Scriitorilor din R. P. Ro- 
mină și Uniunea Scriitorilor 
din R. D. Germană, au pără
sit Capitala.

TELEGRAME EXTERNE
Lucrările Adunării Generale

a O. N. U.
NEW YORK 6 (Agerpres). — 

La ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 5 octombrie a 
Adunării Generale a O.N.U. au 
continuat dezbaterile de poli
tică externă. Ministrul Aface
rilor Externe al Tailandei, 
Tanat Koman, care a luat 
cuvîntul primul, a propus cre
area unui comitet special al 
„păcii în lume” în cadrul 
O.N.U., care să fie format din 
cinci membri permanenți și 
cinci sau mai mulți reprezen
tanți ai Asiei, Africii, Euro
pei și Americii- Koman a lă
sat să se înțeleagă că acest 
comitet va trebui să se sub
stituie Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. care, după 
expresia lui, întîmpină în pre
zent în activitatea sa nu
meroase ..piedici".

Referindu-se la „problema 
berlineză”, Koman și-a expri
mat regretul că Organizația 
Națiunilor Unite nu participă 
la rezolvarea ei. ♦

Apoi a rostit o amplă cuvân
tare ministrul Afacerilor Ex
terne ale Bulgariei, Karlo 
Lukanov. Șeful delegației 
bulgare s-a oprit pe larg asu
pra problemei încheierii Tra
tatului de pace cu Germania 
și a reglementării situației 
anormale care s-a creat în 
Berlinul occidental.

Guvernul Bulgariei, a spus 
el, consideră că în viața inter
națională nu există în prezent 
o problemă mai urgentă decît 
problema 
de pace 
germane, 
blemă a 
înfrînării 
mului și 
siv german 
capul în R.F.G.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Bulgariei a sprijinit cu căl
dură propunerile de dezar
mare prezentate la sesiunea 
în curs a O.N.U. de către de
legația sovietică.

Lukanov s-a pronunțat din 
nou

Balcanilor șl a regiunii 
Adriaticii într-o zonă liberă 
de arma atomică.

Reprezentantul Bulgariei a 
cerut restabilirea de urgență a 
drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în 
Organizația Națiunilor Unite-

Apoi s-a dat cuvîntul minis
trului Afacerilor Externe al 
Republicii Somalia, Isse, care 
a subliniat că existența de 
baze militare pe teritorii stră-

ine este una din principalele 
surse ale încordării interna
ționale.

Ministrul Afacerilor Externe 
al Somaliei a atras atenția 
delegaților asupra situației 
anormale care s-a creat la 
O.N.U. ca urmare a absenței 
din această organizație a 
reprezentantului Republicii 
Populare Chineze.

Dezbaterile de politică gene
rală continuă.

0. N. U. trebuie să reflecte 
transformările din ultimii 15 ani

puterilor 
neutre și 
să obțină 
exercita o

încheierii Tratatului 
cu cele două state 
că principala pro- 
zilei este problema 
la timp a militaris- 
revanșismului agre- 

care își ridică

pentru transformarea

Chombe d ctează
din nou condiții

LEOPOLDVILLE 6 (Ager
pres). — Șeful operațiunilor 
civile ale O.N.U. din Congo, 
M. Khiari, a declarat că va 
remite primului 
Adoula mesajul 
în care acesta 
„consimte să 
Leopoldville o delegație alcă
tuită din doi miniștri. Khiari a 
adăugat că s-ar putea ca 
Chombe să se alăture ulterior 
delegației.

Totodată Khiari și-a expri
mat mirarea față de faptul că 
Chombe cere garanții 
puterile occidentale și 
la O.N.U.

Cercurile ziaristice 
litice locale apreciază 
rația lui Khiari ca o recunoa
ștere a poziției O-N.U. în tra
tativele cu Chombe care a 
dictat o nouă condiție autori
tăților pentru a tergiversa 
rezolvarea problemei katan- 
gheze.

ministru 
lui Chombe 
declară că 
trimită la

de la 
nu de

și po- 
decla-

★
ELISABETHVILLE 6 (Ager

pres). — „Sînt dispus să trimit 
ambasadori la Leopoldville, a 
declarat „președintele" mario
netă al Katangăi, Chombe, 
unui corespondent al agenției 
France Presse, 
dacă cele trei 
Anglia, Franța 
Unite — îmi vor oferi garan
ții”. Chombe a adăugat că nu 
intenționeasă să plece „tntr- 
un viitor apropiat” la Leo- 
polldville.

dar numai 
puteri — 
și Statele

DELHI 6 (Agerpres). — 
Comentînd propunerile sovie
tice cu privire la organele 
executive ale O.N.U., săptă- 
mînalul „INDIA” scrie : „Or
ganizația Națiunilor Unite 
trebuie să reflecte transformă
rile care au avut loc în lume 
în ultimii 15 ani. Ea trebuie 
să înceteze să mai fie o armă 
docilă în mîinile 
occidentale. Țările 
comuniste trebuie 
posibilitatea de a
influență efectivă asupra acti
vității acesteia. Chinei trebuie 
să-i fie recunoscute drepturile 
legitime în O.N.U., iar com
ponența Consiliului de securi
tate trebuie lărgită astfel 
îneît țările neangajate să 
poată fi reprezentate eficient 
în acest organ.

Referindu-se la problema 
dezarmării, săptămînalul scrie: 
„Ar fi absurd dacă s-ar încerca 
separarea problemei încetării

experiențelor nucleare de pro
blema dezarmării generale. 
Dacă ar fi semnat un tratat 
cu privire la dezarmarea ge
nerală, nimeni, atît Rusia cit 
și S.U.A., nu ar putea efectua 
experiențe nucleare. Dacă 
reprezentanții guvernelor din 
întreaga lume, adunați la New 
York, se vor consacra rezol
vării neîntîrziate a acestor 
probleme, viața pe pămînt ar 
deveni mai bună pentru toți 
locuitorii planetei.

Ziarul „TIMES OF INDIA” 
publică, de asemenea, un arti
col intitulat „O propunere 
foarte promițătoare”, în care 
salută ultima propunere con
ciliantă sovietică cu privire la 
conducerea provizorie a secre
tariatului O.N.U. Această pro
punere, arată 
o bază pentru 
care ar ușura 
tualul impas-

ziarul, creează 
un compromis 

ieșirea din ac-

adresată de N. S. Hrușciov 
tui Suvanna Fumma

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Nikita Hrușciov a adresat primu
lui ministru al guvernului regal a! 
Laosului, prinfului Suvanna Fum- 
ma, o telegramă de felicitare cu 
prilejul aniversării a 60 de ani de 
la nașterea sa.

Guvernul sovietic, se spune 
printre altele în telegrama de fe
licitare a președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., este con-

vins ci lupta poporului laoțian 
pentru realizarea felurilor trasate 
în programul de activitate al gu
vernului dv. și în comunicatul de 
la Zurich al înalfilor reprezentanți 
ai celor trei forte politice din 
Laos, se va încheia cu succes, de
oarece ea se bucură de sprijinul 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace, inclusiv al poporului și gu
vernului U.R.S.S.

în cinstea Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S.

MOSCOVA 6 (Agerpres). - 
In fiecare zi noi și noi colec
tive de oameni ai muncii din 
întreaga Uniune Sovietică ra
portează despre îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor lor 
în cinstea celui de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S.

Constructorii hidrocentralei 
de la Votkinsk au început ză
găzuirea fluviului Kama. 120 
de autocamioane basculante 
puternice descarcă în albia 
fluviului piatră 
beton.

Pe șantierul 
de la Bratsk, 
siberian Angara, se toarnă în 
prezent la baraj cel de-al doi
lea milion de metri cubi de 
beton. Bratskul este situat la 
o latitudine mai sudică decît 
Moscova. Totuși aici au și în
ceput gerurile. Constructorii 
au de învins greutăți tot mai

și blocuri din

hidrocentralei 
de pe fluviul

Evenimentele din Siria
DAMASC 6 (Agerpres). - 

După cum transmite cores
pondentul din Damasc al a- 
genției Associated Press, noii 
conducători ai Siriei au salu
tat recunoașterea independen
ței țării lor de către președin
tele RA.U-, Nasser.

Comentînd declarația radio
difuzată a președintelui Nas
ser că nu va împiedica admi
terea Siriei în O.N.U. sau în 
liga Țărilor Arabe, arată co
respondentul, primul ministru 
Kuzbari a declarat : „Sîntem 
bucuroși că președintele 
Nasser înțelege situația reală.

Ii întindem lui și poporului 
egiptean o mînă prietenească 
pentru a stabili noi relații 
prietenești pe baza libertății 
și legalității11.

în timp ce Nasser vorbea 
la Cairo, adaugă coresponden
tul, postul de radio Damasc 
cerea să se stabilească relații 
prietenești și să înceteze răz
boiul propagandistic între Si
ria și Egipt.

cu
în

mari. Ei însă îndeplinesc 
succes angajamentele luate 
cinstea congresului.

Sînt în toi și lucrările 
pregătire pentru construirea 
marii hidrocentrale de pe flu
viul Inguri cu o putere 
1.630.000 kW. Ea va avea 
baraj în formă de arc înalt 
300 de metri și va furniza 
nual economiei naționale a 
Gruziei 5 miliarde kWh de 
energie electrică.

în munții Armeniei a înce
put zilele acestea construirea 
unei hidrocentrale care va a- 
vea cel mai înalt baraj din 
U.R.S.S. Pe turbinele acestei 
hidrocentrale apele vor cădea 
de la o înălțime de 600 de 
metri.

Constructorii hidrocentralei 
de la Buhtarminsk din Ka- 
zahstanul de est se pregătesc 
să dea în funcțiune cel de-al 
V-lea agregat al hidrocentra
lei. Numai în ultima lună a- 
ceastă hidrocentrală a produs 
peste plan 6 milioane kWh de 
energie electrică ieftină.

La 6 octombrie a fost pus 
în funcțiune cel de-al 5-lea 

• turbogenerator de 100.000 kW 
al termocentralei din regiunea 
Mării Baltice. Astfel, puterea 
termocentralei 
500.000 de kW. 
cea mai mare 
din nord-vestul 
vietice. Ea a produs deja peste 
2 miliarde kWh de energie e- 
lectrică.

de

de 
un 
de 
a-

a ajuns la 
Aceasta es e 
termocentrală 

Uniunii So-

(Agerpres)
(Agerpres)

«r *
Exponate din cadrul celui de-al treilea pavilion de mos tre de bunuri de consum.

Foto : AGERPRES

AV Pp scurt

NEW YOK. - în dimineața 
zilei de 6 octombrie, A. A- 
Gromiko, ministrul Afaceri
lor Externe al U R.S S. a ple
cat din New York Ia Washing, 
ton pentru a se întîlni cu J. 
Kennedy, președintele S.U A,. 
conform înțelegerii reciproce 
dintre ambele părți.

HAVANA. — In seara zilei 
de 5 octombrie s-a înapoiat la 
Havana Osvaldo Dorticos, pre
ședintele Republicii Cuba. La 
aerodromul din Havana, Dor
ticos a fost intîmpinat cu căl
dură de membri ai guvernului 
cuban în frunte cu primul mi
nistru Fidel Castro, de repre
zentanți ai organizațiilor re
voluționare din țară. In piața 
din fața palatului prezidențial 
a avut loc cu această ocazie 
un mare miting.

HIN HOP. - în dimineața 
zilei de 6 octombrie a avut loo 
la Hin Hop prima ședință din 
cadrul întilnirii conducătorilor 
celor trei grupări politice din 
Laos. Intre cei trei prinți au 
început tratativele în proble
ma formării unui guvern de 
coaliție, numirii primului mi
nistru, precum și în problema 
stabilirii membrilor guvernu
lui și repartizării portofoliilor 
ministeriale. Tratativele celor 
trei prinți laoțieni continuă.

BUDAPESTA. - Agenția 
M. T. I. transmite eă Ia 5 
octombrie a avut loc o șe
dință a Consiliului de Mi* 
niștri al R. P. Ungare care a 
ascultat și a aprobat un raport 
al ministrului Apărării Națio
nale cu privire Ia măsurile 
necesare in actuala situație 
internațională pentru întări
rea capacității de apărare a 
țării 
nice 
gar. 
1960 
nale 
ministrul Apărării Naționale 
să amine provizoriu lăsarea Ia 
vatră a soldaților care iși ter
mină serviciul militar în toam
na acestui an.

și apărarea muncii paș- 
creatoare a poporului un* 
în baza legii nr. 4 din
— Legea Apărării Națio-
— guvernul a hotărit ca

JOHANNESBURG. - După 
cum scrie corespondentul 
din Johannesburg al ziarului 
„New York Times" fermierul 
sud-african David B. Pratt, 
care a încercat să-l asasineze 
anul trecut pe primul mi
nistru al țării, Verwoerd, a 
fost găsit mort intr-o cameră 
a spitalului de boli nervoasa 
din Bloemfontein, unde fusese 
internat în luna septembrie. 
Potrivit poliției sud-africane, 
Pratt s-ar fi sinucis.



12 ani 
de la proclamarea 

R. D. Germane

Se împlinese astăzi 12 ani 
de la data memorabilă 
a întemeierii Republicii 

Democrate Germane — primul 
stat muncitaresc-țărănesc din 
istoria Germaniei. Crearea 
R. D. Germane este o cucerire 
glorioasă a clasei muncitoare 
și a întregului popor ger
man. Existența R. D. Germane 
este o expresie puternică a 
schimbărilor hotăritoare pe
trecute în Germania și în în
treaga lume în favoarea forțe
lor păcii și socialismului.

Harnicul și talentatul popor 
al R. D. Germane, eliberat de 
povara exploatării și militaris
mului, a pășit cu hotărîre, sub 
conducerea Partidului Socia
list Unit din Germania, pe ca
lea socialismului. Marile succe
se ale construcției pașnice 
din R. D. Germană se bucură 
de aprecierea tuturor popoare
lor iubitoare de pace. An de 
an se întărește forța economi
că a R. D. Germane. Datorită 
eforturilor încununate de 
succes ale oamenilor mun
cii astăzi R, D. Germană 
ocupă locul al cincilea în 
Europa în ceea ce priveș
te producția industrială și lo
cul al treilea în lume in 
ceea ce privește producția 
chimică. Au fost obținute, de 
asemenea, succese însemnate 
în domeniul extracției mine
reului de fier și al producției 
de fontă. Producția de energie 
electrică crește neîncetat. Dacă 
în 1950 au fost produse 19,5 
miliarde kWh de energie elec
trică, în 1960 s-a ajuns la 40,3 
miliardo kWh. Tocmai datori
tă marilor realizări economi
ce, poporul R D. Germane a 
obținut mari succese în creș
terea nivelului său de viață. 
Salariul mediu a crescut de la 
459 mărci în 1955 la 575 de 
mărci în 1960. In aceeași pe
rioadă, indicele costului vieții 
a scăzut de la 171 la 69. Reali
zări însemnate au fost obți
nute și de către agricultura so
cialistă a R. D. Germane.

O contribuție valoroasă Ia 
remarcabilele succese econo
mice ale țării îl are tineretul 
R. D. Germane. Sub îndru
marea organizației Tineretu
lui Liber German, condusă de 
P.S U.G., tinerii muncitori, ță
rani, studenți, elevi desfășoa
ră o muncă entuziastă, plină 
de avînt, în toate domeniile 
construcției socialiste a țării-

Alături de întregul nostru 
popor, tineretul romîn se 
bucură sincer de succesele do- 
bîndite de poporul și tinere
tul R. D. Germane, sub con
ducerea P S-U.G., pe drumul 
luminos al construirii socialis
mului.

Prin politica sa internă și 
externă R. D. Germană și-a 
cucerit stima tuturor popoare
lor iubitoare de pace. Presti
giul internațional al R. D. 
Germane a crescut neîncetat, 
an de an.

Prevederile acordului de la 
Potsdam privind Germania au 
fost întrutotul respectate nu
mai pe teritoriul Republicii 
Democrate Germane. Fascis
mul și militarismul au fost 
pentru totdeauna și definitiv 
lichidate în R. D. Germa
nă. Din primele zile ale 
existenței sale, R. D. Germană 
a promovat o politică de pace, 
care corespunde intereselor . 
vitale ale întregului popor 
german.

întreaga istorie de 12 ani a 
R. D. Germane este istoria 
luptei pentru afirmarea în 
Germania a ideilor păcii, prie
teniei și colaborării între 
state, indiferent de orînduirea 
lor socială- In decursul aces
tei perioade R. D. Germană a 
prezentat nu mai puțin de 150 
de propuneri, printre care și 
recentul plan de pace german, 
urmărind ca prin tratative în
tre cele două state germane 
să se creeze o bază pentru 
dezvoltarea întregii Germanii 
pe calea pașnică și democra
tică. Dar revanșarzii de la

Pe Unter den Linden, prin
tre copacii ajunși la 
vremea desfrunzirii, se 

profilează poarta Branden
burg. O observi de la sute 
de metri depărtare, dih clipa 
in care din piața Marx-Engels 
pășești pe caldarîmul largu
lui și animatului bulevard pe 
care se înșiruie străvechi mo
numente ale culturii germane. 
Lași in urmă vitrinele strălu
citoare ale magazinelor, șiru
rile nesfîrșite de automobile, 
rțiulțimea ce se plimbă calmă 
savurînd neașteptata căldură 
a unei zile de toamnă.

Poarta Brandenburg a în
cetat de a mai fi o simplă 
curiozitate turistică, un monu
ment despre care un ghid 
plictisit relatează cu o voce 
anostă o sumedenie de date

Bonn au respins cu înverșu
nare toate aceste propuneri. 
In Germania occidentală, sub 
oblăduirea și cu sprijinul pu
terilor imperialiste în frunte 
cu S.U.A., sînt agitate din nou 
vechile sloganuri fasciste și re
vanșarde. Succesorii politici 
și chiar complicii direcți ai 
lui Hitler sînt cei care ocupă 
posturile de comandă în statul 
de la Bonn, în a cărui poli
tică agresivă și provocatoare 
se vădesc tot mai brutal și 
mai precis trăsăturile caracte
ristice politicii Germaniei 
hitleriste în ajunul celui de-al 
doilea război mondial.

Profitând de situația anor
mală din Berlinul occidental, 
puterile imperialiste și guver
nul vest-german au transfor
mat partea de apus a Berli
nului într-un centru de spio
naj, diversiune și provocări în
dreptate împotriva R. D. Ger
mane și a celorlalte țări socia
liste. Măsurile luate de guver
nul R. D. Germane la Berlin 
la 13 august 1961, care s-au 
bucurat de sprijinul unanim al 
întregului popor din R.D G. 
precum și al tuturor popoare
lor iubitoare de pace, au dat 
o puternică lovitură provoca
torilor și amatorilor de aven
turi agresive de la Bonn. A- 
ceste măsuri s-au dovedit a fi 
în interesul păcii și securității 
în Europa.

împreună cu celelalte țări so
cialiste, R. D. Germană sprijină 
cu hotărîre propunerile Uniunii 
Sovietice privind încheierea 
încă în cursul acestui an a 
Tratatului de pace cu cele 
două state germane și norma
lizarea pe această bază a si
tuației din Berlinul occiden
tal. Popoarele iubitoare de 
pace văd în încheierea Trata
tului de pace german, în li
chidarea definitivă a rămăși
țelor celui de-al doilea război 
mondial, crearea unei bariere 
în calea forțelor militarismu
lui și revanșismului din Ger
mania occidentală. Abordarea 
realistă a problemei germane 
nu poate porni în prezent de- 
cît de Ia recunoașterea faptu
lui că în lume există două 
state germane : Republica De
mocrată Germană și Republi
ca Federală Germană. înche
ierea Tratatului de pace cu 
Germania nu mai poate fi a- 
mînată !

R. P. Romînă și R- D. Ger
mană, membre ale invincibi
lului lagăr socialist, pășesc 
împreună sub steagul mărețe
lor idei ale marxism-Ieninis- 
mului. Popoarele țărilor noas
tre sînt unite printr-o strînsă 
și indestructibilă prietenie. 
Relațiile de colaborare și prie
tenie între țările noastre se 
dezvoltă an de an, în intere
sul păcii și socialismului.

Cu prilejul marii sărbători 
a poporului R. D. Germane, ti
neretul romîn, alături de în
tregul nostru popor, îi adre
sează un cald salut frățesc și 
ii urează să obțină noi și mari 
succese în construirea socialis
mului, în lupta pentru înche
ierea Tratatului de pace și 
normalizarea situației din Ber
linul occidental, în lupta dusă 
în apărarea păcii și securității 
lumii.
„SCÎNTEIA TINERETULUI"

A.

In vizită la muzeul
Sachsenhausen

BERLIN 6 — Co
respondentul Ager- 
pres transmite: In 
cursul zilei de -vi
neri delegația de 
partid și guverna
mentală a R. P. 
Romine condusă de 
tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al 
Biroului Politic al 
C. C. al P. M. R.,

prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de 
Miniștri, care par
ticipă la sărbători
rea celei de-a 12-a 
aniversări a pro
clamării R. D. Ger
mane, a vizitat fos
tul lagăr de con
centrare de la Sach
senhausen, trans

Prin telefon 
de la trimisul 
nostru special

istorice. Masiva construcție ce 
despică artera Berlinului nu-i 
o oarecare atracție muzeis
tică, ci o filă de istorie con
temporană. Cîțiva pași ne 
despart de o altă lume. De 
pe faimosul Reichstag, un 
post de observație britanic 
scrutează Unter den Linden-ul. 
După un copac, un polițist 
vest-berlinez ne urmărește cu 
binoclul. O mașină blindată 
se răsucește pe caldarîm iar 
apoi o zbughește alarmată

O cucerire de importanță istorică 
a popornlni german

Ziua internațională de luptă a tineretului 
împotriva primejdiei de război pentru rezolvarea 

pașnică a problemei germane

Cuvintarea rostită de W.lHbricht

ia adunarea festivă de la Berlin
j stăzi, 7 octombrie, în întreaga lume se 

sărbătorește Ziua internațională de 
luptă a tineretului împotriva primej

diei de război, pentru rezolvarea pașnică și 
imediată a problemei germane. Milioane de 
tineri de pe toate continentele își vor ridica 
în această zi glasul în apărarea păcii, de- 
monstrînd hotărîrea lor de a lupta pentru 
zădărnicirea uneltirilor cercurilor agresive, 
pentru triumful păcii.

Această zi se sărbătorește din inițiativa 
Federației Mondiale a Tineretului Demo
crat. Inițiativa aceasta corespunde năzuințe
lor celor mai largi mase ale tineretului. In 
numeroase țări au loc acțiuni de masă în 
apărarea păcii la care participă reprezen
tanți ai celor mai diferite organizații de ti
neret. In Italia, în Franța, în Anglia, în 
Belgia etc., tineri de diferite convingeri po
litice, filozofice și religioase acționează in 
comun în cadrul unor puternice manifestații 
împotriva reînvierii militarismului vest- 
german, împotriva provocatorilor, revanșar
zilor de la Bonn, pentru încheierea chiar în 
acest an a Tratatului de pace cu Germania. 
Mase importante de tineret din Germania 
occidentală și din Berlinul vestic înțeleg tot 
mai bine consecințele nefaste ale politicii lui 
Adenauer. în această parte a Germaniei se 
desfășoară acțiuni cu participarea a numeroși 
tineri în sprijinul rezolvării pașnice a pro
blemei germane, împotriva reînvierii noului 
Wehrmacht.

Recent, a avut loc la Berlin întâlnirea or
ganizațiilor de tineret din Europa în spri
jinul reglementării pașnice și imediate a 
problemei germane. La această întâlnire au

participat reprezentanți ai numeroase orga
nizații de tineret nu numai din Europa ci 
și din Asia, Africa și America Latină. De 
la tribuna întâlnirii a răsunat cu putere 
glasul generației tinere ce a înfierat milita
rismul și revanșismul vest-german și s-a 
pronunțat pentru încheierea neîntârziată a 
Tratatului de pace cu Germania. Partici- 
panții la întâlnirea organizațiilor de tineret 
din Europa și-au exprimat adeziunea față 
de politica pașnică a R.D. Germane și au 
subliniat că o abordare realistă a problemei 
germane în prezent nu se poate baza decît 
pe recunoașterea existenței a două state 
germane. Documentele adoptate în unanimi
tate au chemat tineretul lumii să lupte pen
tru ca să nu se mai repete niciodată crimele 
făptuite de hitleriști. Un apel special a fost 
adresat tinerilor vest-germani chemîndu-i 
să zădărnicească uneltirile revanșarzilor de 
la Bonn.

La întâlnire, delegația tineretului romîn a 
exprimat năzuințele de pace ale generației 
tinere din țara noastră care muncește pe 
frontul construcției pașnice a socialismului. 
Tineretul romîn ca și întregul nostru popor 
se pronunță pentru încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și normalizarea pe acea
stă bază a situației din Berlinul occidental, 
pentru triumful ideilor coexistenței pașnice.

Astăzi, cu prilejul Zilei internaționale de 
luptă a tineretului în lumea întreagă gene
rația tânără își va rosti cuvîntul ei hotărît 
în apărarea păcii, pentru soluționarea pro
blemei germane, împotriva cercurilor impe
rialiste care amenință pacea popoarelor

Manifestări în fără închinate 
aniversării R. D. Germane

Vineri seara la Casa univer
sitarilor din Capitală, a avut 
loc o seară culturală, organi
zată de Institutul romîn pen
tru relațiile culturale cu stră
inătatea, cu prilejul celei de-a 
12-a aniversări a proclamării 
R. D. Germane. A conferențiat 
tov. Florea Neacșu, redactor 
șef al ziarului „Munca", care 
a vizitat R. D. Germană.

Au luat parte reprezentanți 
ai I.R.R.C.S., ai Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de 
cultură, studenți.

Au fost de față Wilhelm 
Bick, ambasadorul R. D. Ger
mane la București și membri 
ai Ambasadei.

TELEGRAMĂ

Tovarășul Cornelia Mănes- 
cu, ministrul Afacerilor Exter
ne al R. P. Romine, a adresat, 
cu prilejul celei de-a 12-a ani
versări a proclamării Republi
cii Democrate Germane, tova
rășului dr. Lothar Bolz, mini
strul Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Germa
ne, o telegramă prin care-i 
transmite multă sănătate și 
noi succese în activitatea rod
nică pentru cauza păcii și co
laborării internaționale.

format în muzeu. 
La Sachsenhausen 
au fost deținuți 
luptători antifas
ciști din mai multe 
țări ale Europei- 

La încheierea vi
zitei membrii dele
gației au semnat în ’ 
cartea de onoare a 
muzeului.

către monumentul trufiei pru
sace a cărui siluetă o desci
frăm destul de clar.

O pornim pe Wilhelmstrasse, 
strada pe care-și avea reșe
dința Hitler. Din faimosul lui 
cancelariat nu a mai rămas 
decît o movilă acoperită de 
iarbă și o grădiniță. O bri
gadă de constructori lucrează 
în apropiere la întărirea zi
dului de la graniță. Karl Heinz 
Gerhardt a părăsit pentru 
cîteva zile șantierul blocului 
de locuințe pe care muncea 
și a venit aci pe linia de de
marcație.

— Ridicăm o stavilă de ne
trecut în calea provocatorilor, 
a spionilor și diversioniștilor 
pe care cei de la Bonn îi toc
mesc cu ziua spre a ne tul

A fost prezentat apoi filmul 
„Unul dintre noi“.

Vineri dimineața, cineaștii 
din R. D. Germană care ne 
vizitează țara — Frank Beyer, 

O imagine din Berlinul democrat: Noile construcții de pe 
Stalin-Alee.

Foto : M. RAMURA

bura munca pașnică — spune 
el.

Un elicopter american se a- 
gită deasupra graniței. Co
boară și urcă vertiainos.

— Domnii sînt nervoși... — 
ride Karl Heinz Gerhardt.

Potsdamerplatz. Niște indi
vizi se chinuiseră să așeze 
un rușinos panou de vînzare- 
cumpărare. Solicită vînzarea 
conștiințelor și promit cumpă
rarea lor. Preț: zece mii de 
mărci vest-qermane. Comerț 
falimentar. Ca și al dughene- 
lor scunde si dărăpănate în 
care se aciuiseră speculanți 
ce făceau afaceri de mili
oane. De-a lungul liniei de 
demarcație apăruseră ca ciu
percile prăvălioarele mizere 
ce vindeau fleacuri „Made în 
U.S.A." si cinematografe ce 
aduceau pe ecran mocirla lu
mii gangsterilor, prostituate
lor și spionilor. Acum dughe- 
nele și cinematografele s-au 
închis. Măsurile luate la 13 
august de guvernul R.D. Ger
mane la Berlin a pus capăt 
acțiunilor spionilor, diversio
niștilor și speculanților. Re
clama „Trink Coca-cola“ a 
rămas uitată pe un oblon 
de lemn. Intr-o baracă vop
sită în roșu fusese ame
najată o circiumă în care 
se serveau specialități al
coolice pe gustul... cow-boy- 
lor. De cîteva săptămîni, un 
lacăt ruginește pe ușă.

Negustorii „orașului de 
front“ au descoperit un alt 
business. Au instalat niște 
platforme pentru uzul curioși
lor, de obicei turiști veniți 
de dincolo de ocean. Taxa : 
jumătate marcă plus o marcă 
și jumătate pentru folosirea 

regizorul filmului „Cinci car- 
tușe“ și Ernst Georg Schwill, 
interpret în același film — 
s-au întîlnit, la Athenee Pa
lace, cu ziariști din Capitală.

(Agerpres)

blnoclulul. Comerțul nu-1 prea 
înfloritor. Prin binoclu nu se 
vede nimic senzațional. Doar 
nu ca să constate calmul de- 
săvîrșit al vieții din Berlinul 
democrat, plătesc două mărci 
domnii cu haine negre și tra
buc în colțul gurii urcați pe 
platforma metalică.

Deodată observăm un per
sonaj, pare-se, obișnuit pe-a- 
ici. Sărmanul. Stătea plictisit 
pe platformă și căsca lipsit 
de elementara cuviință. Apa
ratul de fotografiat îi atîrnă 
de gît inutil. Dar n-avea în
cotro. Patronul ziarului din 
vest așteaptă poze „teribile" 
de la granița berlineză iar el, 
reporterul de duzină, își con
sumă zilele pîndind, în acest 
început de toamnă, imaginile 
rîvnite.

De la cîțiva metri distanță 
îl privea ironic un tînăr ostaș 
al poliției populare, un băiat 
înalt, cu trăsături fine, subli
niate de ochelari.

— Se cîștigă greu mărcile 
dincolo... — rostește rîzînd.

Facem cunoștință. Se nu- 
Albrecht Heinz. Ii notăm bio
grafia. Intîi, vîrsta : 26 de ani. 
înainte de a intra în armată 
a fost strungar la Gohten. Ca 
și tatăl său. A îmbrăcat uni
forma militară pentru că pa
tria socialistă, cuceririle is
torice ale clasei muncitoare, 
trebuie apărate. Tocmai de 
aceea în ultimele săptămîni 
220.000 de mebri ai F.D.J. 
(Tineretul Liber German) au 
cerut să intre în rîndurile ar
matei populare.

Friedrichstrasse. Ungă ba
raca albă pe care scrie „U.S. 
Army" a fost ridicat un zid 
din saci de nisip. Niște băie- 
țandri stau grămadă. Aflăm

BERLIN 6 (Agerpres). — La 6 
octombrie a avut loc la Opera 
de Stat din Berlin adunarea festi
vă consacrată celei de a 12-a a- 
niversări a proclamării Republi
cii Democrate Germane. Aduna
rea a fost deschisă de prof. Dr. 
Erich Correns, președintele Consi
liului Național al Frontului Națio
nal al Germaniei democrate. El 
a adresat cuvinte de salut delega
țiilor de partid și guvernamentale 
din țările socialiste, delegațiilor 
partidelor comuniste din Franța 
și Italia, delegațiilor guvernamen
tale din Cuba, Guineea, Irak, Iu
goslavia și delegației parlamen
tului finlandez care iau parte la 
sărbătorirea celei de-a 12-a ani
versări a proclamării R. D. Ger
mane.

W. Ulbricht a rostit o cuvîntare. 
Populația R.D.G., a decla

rat W. Ulbricht, sărbătorește 
cea de-a 12 a aniversare a re
publicii, împreună cu priete
nii săi, sub semnul luptei ce 
se dezvoltă cu succes pentru 
Tratatul de pace german. 
Chiar dacă în prezent forțele 
iubitoare de pace din Germa
nia occidentală nu pot încă să 
obțină participarea statului 
vest-german la tratatul de 
pace german, chiar dacă tre
buie să mai treacă un anumit 
timp pînă ce în Germania 
occidentală vor fi create pre- 
mizele pentru încheierea tra
tatului de pace, statul vest- 
german va avea posibilitatea 
să se alăture mai târziu Tra
tatului de pace german.

Cînd politicienii vest-ger
mani ai revanșei au început 
acum cîteva luni ofensiva ge
nerală împotriva puteirii mun- 
citorești-țărănești din R.D.G. 
și au intenționat după exem
plul lui Hitler să pregătească 
terenul pentru un război civil 
și pentru un război în gene
ral, a spus W. Ulbricht, clasa 
muncitoare Ie-a dat răspunsul 
cuvenit. Reprezentanții tutu
ror păturilor populației au 
cerut să se pună capăt activi
tății subversive și diversio
niste desfășurată din Berlinul 
occidental, să se pună capăt 
negoțului cu oameni, speculei 
și și-au luat angajamentul 
să-și consacre toate forțele 
cauzei întăririi R.D.G., adică 
cauzei asigurării păcii.

Constatăm cu satisfacție și 
mulțumire, a spus W. Ul- 
bricht, că U.R.SB. și președin
tele Consiliului de Miniștri al 
URSS, prietenul nostru N .S. 
Hrușcxjv, au dat dovadă de o I 
largă inițiativă in sprijin ul re
vendicării noastre naționale j 
juste cu privire la încheierea 
Tratatului de pace și rezolva
rea pe baza lui a problemei 
Berlinului occidental.

Relevând că în legătură cu 
pregătirile în vederea încheie
rii tratatului de pace german^ 
R. D. Germană, U.R.S.S. și ce
lelalte țări participante la tra
tatul de la Varșovia au luat 
o serie de măsuri cu caracter 
politic și militar, W. Ulbricht 
a subliniat că aceste măsuri 
trebuie să-i avertizeze pe duș
manii păcii să se abțină de 
la acțiuni nechibzuite.

W. Ulbricht a relevat cu sa
tisfacție că dorința forțelor iu
bitoare de pace ale poporului 
german de a se încheia trata
tul de pace este sprijinită nu 
numai de oamenii de stat din. 
tr-o serie de țări neangajate, 
tn prezent, a spus el, chiar și 
în țările N.A.T.O., inclusiv în 
cercuri influente. începe să-și 
croiască drum înțelegerea fap
tului că, dat fiind noul raport 
de forțe din lume, nu rămâne 
altă alternativă decît să Se re
nunțe la anumite idei nerea- 
liste față de Germania și să 
se privească lucrurile în mod 
realist 

că sînt derbedeii recrutați de 
autoritățile vest-berlineze și 
plătiți cu ora spre a orga
niza provocări. Uneori vocife
rează, agită pumnul, mai 
sparg cîte un geam iar apoi, 
direct, trec pe la casierie.

In fața lor, pe trotuarul ce
lălalt se găsesc calmi șl 
demni ostașii poliției popu
lare.

Alfred Mularczyk are doar 
20 de ani și a intrat de puțină 
vreme în poliția populară. Pe 
uniforma lui este prinsă in
signa de onoare a F.D.J. 
L-am rugat să-mi povestească 
cu ce prilej a primit-o. A tă
cut modest. Mi-au povestit 
însă tovarășii săi. Intr-o du- 
pă-amiază un agent al spio
najului vestic, prins de eveni
mente în Berlinul democrat a 
furat o limuzină de pe Frie- 
derichstrasse și-a încercat să 
treacă în mare viteză peste 
linia de demarcație în secto
rul american. Alfred Mularc
zyk a zădărnicit planul spio
nului și l-a arestat.

II privesc pe Mularczyk șl 
pe tovarășii săi. Sînt apără
tori de nădejde ai muncii 
pașnice a R.D. Germane.

Peste drum, nefericitul foto
graf stătea la fel de plictisit 
și inutil. Părea chiar nervos. 
Pur și simplu nu avea ce fo
tografia. Nu avea ? De fapt, 
nu-i adevărat. Avea. Dacă aș 
fi fost convins că mă ascultă, 
i-aș fi propus să fotografieze 
inscripția care străjuia intra
rea în Berlinul democrat: 
„Socialismul învinge".

EUGENIU OBREA

Berlin, octombrie 1961

W. Ulbricht s-a pronunțat 
în continuare pentru dezar
marea treptată a celor două 
state germane în așa fel încît 
după o perioadă stabilită să ră- 
mînă numai forțe polițienești 
•pentru menținerea securității 
interne.

W. Ulbricht a vorbit pe larg 
despre succesele obținute de 
oamenii muncii din R.D.G. în1 
construcția socialistă.

Nimic nu ne poate împie
dica să desăvârșim construirea 
socialismului, prima fază a 
comunismului, pentru ca apoi 
— după exemplul Uniunii So
vietice — să începem con
struirea societății comuniste.

în ziua celei de-a 12-a ani
versări a RD. Germane jurăm 
să facem tot ce ne va sta în 
putere pentru ca R. D. Ger-

Cuvîntul tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag l-a)

cratic, iubitor de pace, luptă 
consecvent împotriva milita
rismului și revanșismului 
vest-german, promovează o 
politică conformă cu inte
resele naționale ale poporu
lui german, ale păcii și 
securității internaționale. Dar 
revanșarzii vest-germani și 
susținătorii acestora din 
N.A.T.O. nu vor să se împace 
cu existența statului socialist 
german. Folosindu-se de lip
sa unui tratat de pace cu 
Germania și de regimul de 
ocupație din Berlinul occi
dental, cercurile conducătoare 
de la Bonn, cu sprijinul și 
încurajarea puterilor occiden
tale, își refac, într-un ritm 
accelerat, potențialul militar 
și proclamă ca obiectiv al 
politicii lor agresive revizui
rea frontierelor stabilite ca 
urmare a înfrîngerii hitleris- 
mului.

Germania occidentală, al 
cărui rol în N.A.T.O. sporește 
pe zi ce trece, a devenit prin
cipalul focar de război în 
Europa, primejduind pacea și 
securitatea tuturor popoarelor.

Tocmai de aceea, împreună 
cu celelalte țări socialiste, Re
publica Populară Romînă 
sprijină propunerile UJLSB. 
cu privire la lichidarea rămă
șițelor celui de-al doilea 
război mondial prin încheie
rea Tratatului de pace cu 
Germania și transformarea pe 
această bază a Berlinului oc
cidental într-un oraș liber și 
demilitarizat. Este neîndoielnic 
că încheierea Tratatului de 
pace cu Germania ar ridica o 
barieră în calea planurilor 
revanșarde ale militarismului 
vest-german șl ar aduce o 
contribuție importantă la în
sănătoșirea relațiilor dintre 
statele europene, la destinde- 
derea încordării internațio
nale.

Din păcate puterile occi
dentale opunîndu-se încheie
rii Tratatului de pace cu Ger
mania, au răspuns propuneri
lor constructive ale țărilor so
cialiste prin intensificarea

Cuvîntul ambasadorului 
Wilhelm Bick

(Vrmart din pag l-a)

nu numai pentru pacea în 
Germania, dar și pentru toate 
popoarele Europei.

Sărbătorim cea de-a 12-a a- 
niversare a Republicii noastre 
sub semnul luptei pentru 
pace, luptei pentru încheierea 
unui Tratat de pace cu cele 
două state germane și pentru 
soluționarea pașnică a proble
mei Berlinului occidental, ne
cesități imperioase dacă vrem 
să preîntâmpinăm pericolul 
unui al treilea război mon
dial, atomic.

Se știe că pericolul ce ame
nință pacea din partea forțe
lor imperialiste, militariste și 
revanșarde din Germania oc
cidentală a crescut vertiginos. 
Planul unor adenaueri și 
straussi consta în a spori tot 
mai mult peste măsură pro
vocările și manifestările re
vanșarde împotriva Republi
cii Democrate Germane. Re
publica Democrată Germană 
urma să fie subminată eco- 
nomicește, iar după alegerile 
pentru Bundestag să fie în
globată, printr-un așa-numit 
„război mic", în sfera de do
minație a imperialismului 
vest-german.

La 13 august oamenii mun
cii din Republica Democrată 
Germană au dat un răspuns 
ferm și dar ațâțătorilor vest- 
germani la război. Prin mă
surile înfăptuite de guvernul 
Republicii Democrate Germa
ne de comun acord cu statele 
membre ale Tratatului de la 
Varșovia, a fost ridicată o ba
rieră în fața planurilor 'de 
război ale extremiștilor de la 
Bonn și s-a cîștigat o bătălie 
în favoarea păci. Primul stat 
german iubitor de pace a dat 
din nou dovadă de un înalt 
simț al răspunderii, de forță 
și de fermitate.

Cercurile dominate de la 
Bonn nu vor însă să recu
noască realitate și raportul 
de forțe care s-a schimbat 
în lume. Ei duc acum o 
politică de ultim risc, o 
politică de război revan- 

mană să-și îndeplinească cu 
curaj și perseverență rolul 
său istoric de stegar al na
țiunii germane, a spus în în
cheiere W. Ulbricht. Și să nu 
uităm niciodată că Republica 
Democrată Germană duce a- 
ceastă luptă nu numai în inte
resul cetățenilor noștri, ci tot
odată în interesul cetățenilor 
din Germania occidentală, în 
interesul viitorului întregii 
națiuni germane.

A luat apoi cuvîntul A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte a| Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., conducătorul delega
ției de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice. (La închiderea 
ediției transmiterea cuvîntării con
tinuă).

pregătirilor militare și ame
nințări războinice.

Popoarele țărilor socialiste 
nu pot fi însă intimidate de 
nici un fel de amenințări.

Poziția noastră este bine 
cunoscută : noi dorim să sem
năm Tratatul de pace cu cele 
două state germane cu parti
ciparea tuturor statelor inte
resate. Dacă însă puterile oc
cidentale se vor menține pe 
o poziție negativă, guvernul 
Republicii Populare Romine 
— așa cum s-a arătat în repe
tate rînduri - va semna Tra-t 
tatul de pace cu Republica 
Democrată Germană, alături 
de toate statele socialiste și 
de alte state care vor dori a- 
ceasta.

între Republica Populară 
Romînă și Republica De
mocrată Germană s-au stator
nicit relații de strînsă prie
tenie, colaborare tovărășească 
și ajutor reciproc, care se 
dezvoltă necontenit. Ele oglin
desc comunitatea de interese 
și țeluri ce leagă indestructi
bil popoarele noastre care 
pășesc victorioasă pe drumul 
luminos al socialismului și 
luptă unite pentru apărarea 
păcii în lume.

Ingăduiți-mi, dragi tovarăși, 
să urez noi și mari succese 
oamenilor muncii dm Repu- 
blica Democrată - ja
construirea «nr-a1-.--»-,- pen
tru inflormea și întărirea con
tinuă a Republicii Democrate 
Germane.

Vă propun să ridicăm pa
harul :

Pentru Partidul Socialist 
Unit din Germania și Comi
tetul său Central în frunte cu 
tovarășul Walter Ulbricht 1

Pentru Guvernul Republicii 
Democrate Germane în frun
te cu tovarășul Otto Grote- 
wohl!

Pentru prietenia frățească 
de nezdruncinat dintre po
poarele țărilor noastre !

Pentru prietenie și colabo
rare între toate popoarele !

Pentru pace trainică în lu
mea întreagă !

șard, atomic. Trebuie să 
li se pună firîu prin încheie
rea unui Tratat de pace și 
prin transformarea Berlinului 
occidental într-un oraș liber 
și demilitarizat. Dacă însă pu
terile occidentale și guvernul 
de la Bonn vor continua să 
se sustragă acestor reglemen
tări imperioase, atunci Trata
tul de pace va fi încheiat cu 
Republica Democrată Ger
mană.

Statele socialiste duc lupta 
pentru menținerea și salvarea 
păcii în alianță cu toate for
țele iubitoare de pace. Popu
lația țării noastre acordă o 
înaltă prețuire sprijinului po
litic și economic pe care po
porul frate romîn îl dă Re
publicii Democrate Germane.

Permiteți-mi, de aceea, să 
mulțumesc din inimă Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Con
siliului de Stat, guvernului și 
populației țării dv.

Vă dorim noi și mari succe
se în opera de desăvîrșire a 
construcției socialismului în 
patria dv.

Vă rog să ridicăm paha
rele :

Pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn !

în sănătatea primului se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn și președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej !

Pentru guvernul Republicii 
Populare Romîne și președin
tele său, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer 1

în sănătatea și pentru feri
cirea tuturor celor prezenți 
aici, tuturor cetățenilor Repu
blicii Populare Romîne, pen
tru prietenia trainică și de 
nezdruncinat dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Democrată Germană !

Pentru unitatea și coeziu
nea de neclintit a lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pentru Tratatul de 
pace și pentru victoria păcii 
în lumea întreagă !
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