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tineretului

— Bun sosit delegației - 
de partid și guvernamentale

a B. B. Germane
Muncitor

Sîmbătă 15 septembrie 1962

două pore flectînd a socialis- legate de

Organ Central al Uniunii Tineretului

Spor la muncă

I. G. MurguiescuAcad
ministrul învățămîntului

Delegația

R. P. Romîne

la cea de-a

XVII-a sesiune

a Adunării(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășul Walt er

Anul XVIII, seria II nr. 4148 4 PAGINI — 20 BANI

Foto : N. STELORIAN

ineretul, alături de întregul nostru popor, salută astăzi cu căldură sosirea în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale a R. D. Germane condusă de tovarășul Walter Ulbricht. prim-se- cretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. face o vizită de prietenie în Republica Populară Romînă.Vizita înalților. oaspeți din Republica Democrată Germană reprezintă o nouă manifestare a prieteniei trainice dintre cele două popoare ale noastre, o contribuție la întărirea continuă a lagărului socialist.Poporul, tineretul nostru, urmăresc cu multă simpatie și dau o înaltă apreciere succeselor dobîndite de oamenii muncii din R- D. Germană, sub conducerea P.S.U.G., în opera de construire a socialismului. în comparație cu perioada antebelică, producția industrială a R.D.G. a sporit de

peste trei ori, republica si- tuîndu-se la un loc de frunte în Europa în ce privește nivelul dezvoltării industriale. S-au obținut succese însemnate pe drumul dezvoltării industriei, agriculturii, științei și culturii. A crescut nivelul de trai material și cultural al poporului.Vizitînd patria noastră, înalții oaspeți din R.D.G. vor putea cunoaște mai îndeaproape realizările dobîndite de poporul romîn. Oamenii muncii din țara noastră, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, obțin noi succese în dezvoltarea continuă a economiei, în înflorirea culturii, în creșterea continuă a bunăstării.Realizările celor poare ale noastre, marea forță vitală mului, sînt strînscolaborarea și întrajutorarea frățească din cadrul lagărului socialist și, în mod deosebit, de ajutorul frățesc, multilateral al Uniunii Sovietice.Poporul romîn și poporul R. D. Germane sînt unite printr-o strînsă prietenie în cadrul lagărului socialist- între R.P.R. și R.D.G. s-au statornicit relații de colaborare tovărășească și ajutor reciproc care se dezvoltă necontenit, spre binele și folosul

țărilor noastre, ca și al întregii familii a statelor socialiste. Aceste relații oglindesc comunitatea de interese și țeluri ce leagă indestructibil popoarele noastre care pășesc victorioase pe drumul luminos al socialismului și luptă unite . pentru apărarea păcii în lume.împreună cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări ale lagărului socialist, Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană promovează o politică consecventă de apărare a păcii, de coexistență pașnică între toate statele.Desfășurînd cu succes o- pera de construcție pașnică, R. D. Germană — primul stat muncitoresc-țărănesc din istoria Germaniei — constituie un factor de seamă al păcii și securității pe continentul european și în lume. Lupta ei fermă împotriva reînvierii militarismului și revanșismu- lui vest-german slujește intereselor întregului popor german, intereselor păcii și securității internaționale. R.D.G. și-a cucerit astfel stima și prețuirea tuturor popoarelor iubitoare de pace, cîștigîndu-și un tot mai mare prestigiu internațional-Poporul și guvernul romîn sprijină cu toată hotărîrea importantele propuneri ale

U.R.S.S. și R. D. Germane menite să asigure lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial și reglementarea, pe această bază, a problemei Berlinului occidental, transformîndu-1 dintr-un focar de încordare și sursă de primejdii pentru cauza păcii, într-un oraș liber, demilitarizat, cu o atmosferă curățită de miasmele războiului. E- sențial pentru rezolvarea a- cestei probleme este să se pornească de la faptul istoric al existenței celor două state germane, să se asigure stricta respectare a suveranității R. D. Germane și să se pună capăt regimului de ocupație din Berlinul occidental.Salutând cu dragoste frățească sosirea înalților oaspeți din R. D. Germană, poporul nostru este profund încredințat că această vizită va aduce o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între R.P.R. și R.D.G., la întărirea continuă a unității puternicului lagăr socialist, în interesul cauzei socialismului și păcii.Tineretul nostru alături de întregul lutul său călduros oaspeți:Bine ați venit noastră 1
transmite popor sa- înalțilorîn patria

stăzi, școlile din 
patria noastră 
își deschid din 
nou porțile. în
cepe un nou an 
școlar. După o 
vacanță de ne

uitat, petrecută în taberele 
de odihnă de la mare șt de 
la munte, în excursii și dru
meții, în cluburi, elevii se în
dreaptă din nou spre școală 
și umplu cu voioșia și ti
nerețea lor sălile de clasă. 
Ca în fiecare an, școlile au 
venit și ele în întâmpinarea 
elevilor. înnoite cu săli de 
clasă, laboratoare, mobiliere, 
material didactic, școlile i-au 
întâmpinat pe elevi cu tradi
ționalul „Bine ați venit!“, cu 
flori și cărți pe pupitre.

Deschiderea anului școlar 
e o sărbătoare nu numai a 
elevilor, ci a tuturor celor ce 
muncesc din patria noastră. 
Prin eforturile întregului po
por, școlile se deschid ■ de 
fiecare dată în condiții tot 
mai bune. Pentru dezvolta
rea bazei materiale a învăță
mîntului de toate gradele, 
care în țara noastră este 
gratuit, prin grija partidului 
și a guvernului au fost alo
cate și în acest an, ca și în 
anii precedenți, fonduri im
portante. Nu se precupețește 
nici un efort pentru împlini
rea dorinței tineretului de a 
învăța, de a cuceri, redută cu 
redută, cetatea științei. Ast
fel, odată cu prima zl de

_______________________

școală, se inaugurează, atît 
la orașe cit și la sate sute 
de școli noi cu săli spațioase 
și luminoase, cu laboratoare 
și biblioteci bogat înzestrate. 
Noile localuri moderne de 
școli, construite din fonduri 
centrale de stat, din resurse 
locale și prin contribuția vo
luntară a cetățenilor, însu
mează peste 5 000 săli de 
clasă. împreună cu cele a- 
proape 7 000 date în folosință 
în anii 1960-1961, ele dau ga
ranția îndeplinirii și depăși
rii sarcinii trasate de Con
gresul al III-lea al P.M.R. 
ca pînă în 1965 să se con
struiască 15 000 noi săli 
clasă.

Lărgirea rețelei școlilor 
face posibilă cuprinderea 
învățămîntul de cultură ge
nerală (clasele I—XI) a cea. 
trei milioane de elevi, cu 
peste 200 000 mai mulți elevi 
decît în anul școlar trecut. 
Numai în clasa I vor fi șco
larizați anul acesta cca. 
421000 copii, Iar în clasele 
V-VII cca. 1 064.000 de elevi, 
adică cu aproape 125 000 mai 
mulți decît în anul școlar 
1961/1962. Școala medie cu
noaște șl ea o continuă dez
voltare. Volumul școlarizării 
la clasele VIII-XI a crescut 
simțitor față de anul trecut.

Numărul cadrelor didactice 
pentru învățămîntul de cul
tură generală va spori și el 
cu 2 800 de profesori.

Creșterea numărului elevi
lor a făcut necesară și o creș
tere a tirajului manualelor. 
In acest an se editează 386 
titluri într-un tiraj total de 
20 600 000 exemplare. Dintre 
acestea 17 400 000 reprezintă 
manualele pentru clasele 
I-VII care sînt distribuite 
gratuit elevilor. Școlile sînt 
de asemenea, înzestrate cu

noi tipuri de material didac
tic (stații meteorologice, vol- 
tametre, aparate care de
monstrează structura atomi
lor etc.), menit să sprijine 
predarea, să facă mal ușoară 
însușirea cunoștințelor.

Noul an școlar începe sub 
semnul înfăptuirii treptate a 
sarcinii trasate de Congresul 
al III-lea al P.M.K. privind 
trecerea la învățămîntul ge
neral și obligatoriu de 8 ani. 
Clasele I-VI își desfășoară 
deja activitatea pe sistemul 
școlii de 8 ani care va da un 
orizont de cultură mai larg

Astăzi, 15 septem
brie, în jurul orei 
12,00, posturile noas
tre de radio și televi
ziune vor transmite 
sosirea în Capitală a 
delegației de partid 
și guvernamentale a 
R. D- Germane, con
dusă de tovarășul 
Walter Ulbricht, prim- 
secretar al Comitetu
lui Central al Parti
dului Socialist Unit 
din Germania, pre
ședintele Consiliului 
de Stat al R- D. Ger
mane.

Ulkrickt

de

va 
în

Au îndeplinit planul
pe primele trei trimestre

Sondorii Constantin Baba și Gheo rghe Buzatu de la schela Boldești, 
executînd la una din sonda o intervenție de bună calitate.

Foto: S. NICULESCU

Generale

Walter, Ulbricht, născut la 
30 iunie 1893 la Leipzig, ca 
fiu al unui muncitor social
democrat, luptă din fragedă 
tinerețe pe linie politică și 
sindicală în mișcarea munci
torească. In 1908, la vîrsta de 
15 ani, pe cînd era ucenic-tîm- 
plar, a devenit membru al 
Tineretului Muncitor Socia
list ; doi ani mai tîrziu a in
trat în sindicat, iar în 1912 a 
aderat la Partidul Social-De
mocrat din Germania. :

La, izbucnirea primului răz
boi mondial a făcut parte din 
grupul Liebknecht. Persecutat 
și arestat în repetate rînduri

Wilhelm Pieck pentru dezvol
tarea Partidului Comunist din 
Germania ca partid marxist- 
leninist al clasei muncitoare. 
A fost ales deputat în Reichs
tag.

Cînd fascismul și-a instau
rat regimul de teroare în 
Germania, Walter Ulbricht a 
devenit unul dintre conducă
torii Partidului Comunist din 
Germania intrat în ilegalitate. 
Din hotărîrea partidului a ple
cat în străinătate, pentru a 
continua de acolo lupta îm
potriva barbariei hitleriște.

In-timpul celui de-al doilea 
război mondial, Walter Ul-

... , ,. ,

Tot mai multe colective de muncă din întreprinderi anunță 
îndeplinirea înainte de termen a planului de producție pe pri
mele trei trimestre ale acestui an, expresie a dorinței lor de a 
realiza și depăși angajamentele luate în întrecerea socialistă.

Siderurgiștii și con
structorii de mașini 
de la UZINELE ME
TALURGICE DIN 
NĂDRAG, de exem
plu, au îndeplinit 
planul producției 
globale prevăzut pe 
primele 9 luni ale a- 
nului în curs cu a- 
proape 20 de zile mai 
devreme. T ot îna
inte de termen au 
îndeplinit planul pro
ducției globale pe 
primele 9 luni Uzi
nele „OȚELUL RO
ȘU", Fabrica de pro
duse chimice „SOL
VENTUL” TIMIȘOA
RA, ÎNTREPRINDE
REA FORESTIERĂ 
TIMIȘOARA 
unități din 
Banat.

și alte 
regiunea

★

de laPetroliștii
SCHELA BOLDEȘTI, 
schelă fruntașă pe 
trustul foraj extracție 
Ploiești, au atins încă 
de la 13 septembrie

nivelul producției 
stabilit pentru pri
mele trei trimestre. 
Sortimentele de țiței 
planificate au fost 
trimise la timp rafi
năriilor și cu impu
rități sub cifra ad
misă. Prețul de cost 
al tonei de țiței li
vrat a fost redus 
simțitor, obținîndu-se 
pînă în prezent, pe 
schelă, economii su
plimentare în valoare 
de peste 5 000 000 
lei.

★

Printre colectivele 
din regiunea MARA
MUREȘ care au a- 
nunțat realizarea pla
nului la producția 
globală și marfă pe 
primele trei trimestre 
se află și cele ale în
treprinderilor fores
tiere. Colectivele în
treprinderilor din Vi- 
șeu, Baia Mare și Si- 
ghet, de exemplu, au 
realizat prevederile

planului 
perioadă 
țin de 8

pe această 
în mai pu- 
luni*

-fc 
producțieiPlanul

globale și de marfă 
pe primele trei tri
mestre ale anului a 
fost îndeplinit, încă 
de la 12 septembrie, 
și de către muncitorii 
forestieri din regiu
nea SUCEAVA. In 
perioada care a tre
cut de la începutul 
anului și pînă acum 
ei au realizat din ar
borii tăiați cu peste 
31 790 mc mai mult 
lemn de lucru de 
rășinoase și fag decît 
era prevăzut.

La obținerea aces
tor succese au merite 
deosebite muncitorii 
forestieri din Fălti
ceni, Frasin și Cîrnpu- 
lung, care au realizat 
planul pe primele 3 
trimestre ale anului 
cu 20 de zile mai de
vreme.

(Agerpres)

a O. N. U.Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne a numit delegația R. P. Romîne la cea de-a XVII-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U.Delegația este condusă de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe. Din dele- gație mai fac parte : Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, prof. Mihail Hașeganu, ambasador, reprezentantul permanent al Republicii Populare Romîne la Organizația Națiunilor Unite, prof. Mircea Nicolaescu, ambasadorul Republicii Populare Romîne la Cairo, Traian Io- nașcu, deputat în Marea A- dunare Națională, directorul Institutului de cercetări juridice.Delegația este însoțită de membri supleanți, consilieri și experți.

premisă pentru lichidarea mo
ștenirii lăsate de fascism și 
pentru victoria socialismului 
in Germania.

Ca prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
Walter Ulbricht duce parti
dul, clasa muncitoare, oame
nii muncii din Republica De
mocrată Germană din succes 
în succes.

Ca prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, tova
rășul Ulbricht a contribuit în 
mod hotărîtor la construcția 
primului stat muncitoresc-țără- 
nesc din Germania. La 10 fe
bruarie 1960, Walter Ulbricht 
a devenit președinte al Consi
liului Național al Apărării. 
La 12 septembrie 1960, depu
tății Camerei Populare l-au 
ales președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Demo
crate Germane.

Pentru munca și activitatea 
sa în interesul clasei munci
toare și al oamenilor muncii 
din Republica Democrată Ger
mană, Walter Ulbricht a pri
mit, printre altele, următoare
le distincții: Ordinul „Karl 
Marx", Ordinul „Merite Pa
triotice" în aur; în 1953 și 
1958 i s-a decernat titlul de 
onoare 
Ordinul 
Ordinul 
cl. I al
Democrate Coreene ; Medalia 
„Luptătorilor împotriva fas
cismului 1933—1945“ ; Meda
lia pentru participarea la 
luptele armate ale clasei mun
citoare germane din anii 1919 
pînă în 1923; Medalia „Hans 
Beimler"; Insigna de onoare 
a Prieteniei Germano-Sovie- 
tice, cl. I; Medalia „Ernst 
Grube“ ; Medalia „Johannes 
R. Becher" în aur.

Tovarășul Walter Ulbricht 
a mai fost în țara noastră în 
septembrie 1950, cînd a con
dus o delegație guvernamen
tală a R. D. Germane, și în 
iunie 1960, cînd a condus de
legația P.S.U.G. la Congresul 
al III-lea al P.M.R.

,Erou al Muncii“; 
„Drapelul Muncii" ; 
„Drapelul de Stat“ 
Republicii Populare

pentru atitudinea sa antimili- 
taristă, a reușit, în 1918, 
evadeze din închisoare, 
înrolat imediat din nou 
rîndurile 
cus'

să
S-a 

în 
„Grupului Sparta- 

și a devenit, la Leipzig,
coîntemeietor al Partidului 
Comunist din Germania.

In 1923, Walter Ulbricht a 
devenit membru și secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Germania, 
iar mai tîrziu a fost ales în 
Biroul Politic. El a luptat ală
turi de Ernst Thălmann și de

bricht a luptat direct pe front, 
iar ca membru al Comitetului 
Național „Freies Deutschland“ 
(Germania Liberă) a luptat 
pentru înfrîngerea fascismu
lui german. După capitularea 
Germaniei hitleriște, a desfă
șurat o activitate remarcabilă 
in formarea cadrelor P.C.G., 
care fuseseră în ilegalitate și 
în lagărele de concentrare. 
Cot la cot cu Wilhelm Pieck, 
el a militat pentru restabili
rea unității clasei muncitoare 
germane, cea mai importantă

Pregătiri pentru 
însămînțările 

de toamnă

RASPUIDERE PLNIRII ÎNFLORIREA COLECTIVEI
— Eram — zice.
— Și-acum ?
— Acuma sînt aici. Am lăsat 

acolo, pentru o jumătate de zi, 
un înlocuitor și m-am 
pînă. 
aduo

e tânărul conduc
tor de atelaje Va
sile A. Vasile ■ îl 

:. cunosc toți colecti
viștii din Dobreni, 

I raionul Oltenița. 
Asta pentru că de

cînd a intrat în gospodărie, el 
n-a lipsit niciodată de la lucru ; 
cît despre muncă, el este pre
zent pestet tot locul. Dacă te 
duci, de pildă, în aceste zile fe
brile ale campaniei de toamnă 
la tarlalele de porumb, îl gă
sești pe Vasile cu carul încărcat, 
dînd zor să ajungă mai repede 
la pătule să descarce. Dacă te 
duci peste o zi-două la cons
trucții, îl vezi descărcînd din 
același car material lemnos pen
tru construirea unor padocuri.

— Bine, bine •— îi zici — dar 
parcă ieri erai Ia culesul porum
bului ?

repezit 
în pădure la Budești să 
lemnele astea.
N-ai obosit ?
face că n-a auzit întreba-Se

rea și continuă :
— ...Că uite, se apropie iarna 

și nici construcțiile nu pot ră- 
mîne așa. De mîine dimineață 
sînt iar Ia culesul porumbului.

A doua zi, cînd îl cauți Ia 
lanul de porumb, afli că el a 
încărcat 
descarcă 
sești, în 
parte să 
el.

din zori carul și acuma 
la pătule. Acolo îl gă- 
fine, și îl chemi deo- 
stai puțin de vorbă cu

— Mai bine să vorbim aci, în 
car- —• te îmbie el. Eu descarc

porumbul, că trebuie să ajung 
repede la cîmp, să nu mă aș
tepte oamenii de acolo și, cît 
fac treabă, vorbim !

In timpul ăsta miinile nu i-au 
stat o clipă și, nici nu știi cînd,

co
cu
cu

te pomenești și tu umplînd 
șui cu porumb împreună 
Vasile A. Vasile și discutând 
dînsul. Nu despre felul cum 
muncește,, ci despre cum va fi

vremea, dacă o să plouă ori nu, 
sau despre ultimul meci de fot
bal de pe stadionul „23 August*’ ■ 
din Capitală.

Ăsta-i Vasile A. Vasile. Un 
tînăr nițel cam oacheș, plin 
de-un veșnic neastîmpăr, găsind 
mereu cîte ceva de făcut în gos
podărie, Pe scurt, îl întîlnești 
întotdeauna acolo unde colecti
va are mai multă nevoie de cl, 
unde este mai greu.

Muncește foarte mult și foarte 
bine, fiindoăi așa simte el că 
trebuie sa facă. Dar despre 
munca Iui, Vasile nu ți-ar spune 
mai mult dei două-trei vorbe; 
Treaba fără vorbe mai e cum 
mai e, dar vorbele fără o trea
bă ca lumea, nu fac două para
le — spune el adesea.

In schimb, cînd e vorba de 
muncă, nu prea sînt mulți care 
să-l întreacă. De pildă, în timpul

secerișului. Ca să asigure ali
mentarea cu snopi a celor două 
batoze ce lucrau în două schim
buri din zori și pînă-n noapte, 
el cu soția și cu ceilalți colec
tiviști, au pus umărul vîrtoi la 
treabă.

— Dar nu trebuia așa ? Sigur 
că da ! — răspunde tot el, Prin
cipalul nu e asta, cum am mun
cit noi, ci că treaba s-a terminat 
la timp și că n-am avut pierderi 
la recoltat și treierat.

Ar mai putea, de pildă, Vasile 
A. Vasile să-ți mai vorbească și 
despre felul în care își întreține 
el atelajul, pe care gospodăria 
i I-a dat în primire. N-ar lăsa 
să i se piardă nici un cui ț des-

PETRE GHELMEZ

în regiunea Dobrogea se fac ultimele pregătiri în vederea începerii însămînțării griului de toamnă.Mecanizatorii au arai: întreaga suprafață care a fost cultivată cu păioase și o mare parte din terenurile de pe care s-au strîns porumbul, floarea- soarelui și alte culturi. Aceste terenuri, care urmează să fie insămînțate, au fost fertilizate, folosindu-se mai mult de 100 000 de tone de îngrășăminte naturale și chimice. De asemenea, au fost condiționate pînă acum peste 31 000 de tone de grîu de sămînță, care se vor folosi în toamna aceasta.O mare atenție acordă gospodăriile agricole de stat și gospodăriile colective întreținerii arăturilor și pregătirii unui bun pat germinativ. în acest scop, arăturile au fost grăpate, iar pentru sfărîmarea bolovanilor unele terenuri au fost tăvălugite.
(Continuare în pag. a III-a) (Agerpres)



AZI, ȘCOLILE DIN ÎNTREAGA ȚARA 
ÎȘI REDESCHID PORȚILE

ÎN ȘCOLI NOI
Culoare largi, săli luminoa

se, mobilier nou, miros 
proaspăt de vopsea, zu

grăveală cu gust, odihnitoare — 
iată suita de atribute pe care 
le acorzi de la prima vedere noii 
școli din Breaza, raionul Cîmpi- 
na. Cu două etaje, 16 săli de 
clasă, 2 laboratoare și o capaci
tate totală de 640 de locuri Am 
vizitat școala și cu cîteva săptă- 
mîni în urmă cînd ea se mai 
afla încă în lucru. Tov. Anton 
Ștefan, directorul adjunct al 
școlii, era prezent din primele 
ceasuri ale zilei în incinta ei. îl 
supăra că de jur-împrejurul noii 
clădiri se mai afla încă moloz, 
gropi de var, resturi de cărămizi 
și cherestea. Dar aceasta s-a re
zolvat repede. Personalul școlii 
și mai mulți elevi de la „mediu*

Printre numeroasele localități 
din regiunea Oltenia în care, în- 
cepînd din acest an vor funcțio
na școli noi, se 
Schela, Glodeni și 
curiei elevilor de 
școli luminoase și
sestrate cu ateliere și laboratoa-

află și satele 
Mușeteși. Bu- 
a învăța în 
spațioase, în-

care veniseră să-și vadă 
școală, s-an oferit voluntar 
înlăture molozul și 
terenul. 1

noua 
să 

să niveleze

C.
•k

STELIANdin orașulSute de elevi <" Tulcea pășesc în acest an școlar pe porțile a două școli noi: O' școală medie cu 16 săli de clasă, cu laboratoare de fizică, chimie și științe naturale, dotată în întregime cu mobilier nou și o școală de meserii care, pe lîngă cele 8 săli de clasă mai este înzestrată cu ateliere în care elevii tea învăța meseriile plar, croitor, mecanic
OSMAN 

tîmplar

patriotica
re, i se adaugă și satisfacția că 
Ia ridicarea acestora au contri
buit voluntar părinții, frații lor 
și chiar ei. Prin muncă patrio
tică a fost confecționată cără
mida necesară construcțiilor, au 
fost extrase din cariere și trans
portate pietrișul și nisipul și 
s-au executat diferite lucrări 
care nu cereau o muncă califi
cată. în acest fel, construcțiile 
au costat mai puțin și an putut 
fi terminate într-un timp mai 
scurt.

vor pu- de tîm- etc.
IZET

La revedere, am plecat la școală I
Fotografii ! N. STELORIAN(Agerpres)

de școala voastr la munca
înd frunzele 
încep să bată 
în ruginiu, și 
noaptea își 
deschide mai 
devreme ochii 
visele noas- 
infră tot mai 

școala de al 
' vă apropiați,

stelelor, în 
tre de vară 
stăruitor ; 
cărei prag 
dragi copii, cu emoția re
vederii... De cîte ori n-am 
bătut eu însămi drumul în 
copilărie, de cîte ori nu 
m-am apropiat eu însămi 
mai tîrziu, cu neliniștea 
dăscăliței, dornică să-și re
găsească iarăși elevii în 
prag. Neliniște explicabilă 
căci în anii războiului nici 
lunile de vacanță și nici 
trimestrele de școală nu a- 
duceau bucuriile pe care

viața ni le oferă azi cu a- 
mîndouă mîinile, cu inima 
părintească și caldă. Școala 
noastră era o clădire mă
runtă cu două încăperi 
pentru cele patru clase pri
mare, cu sobe care nu țin 
minte să fi împărțit vreo
dată generos căldura, cu 
bănci înguste în care copiii 
se înghesuiau cîte cinci 
pe un manual jerpelit de 
zeci de predecesori. Școala 
noastră 
cată în 
pomi 
noastră
au căzut 
du-mi pentru totdeauna ne- basmele povestite școlarilor 
terminate caietele a doi co- „în afara programului obli- 
pii, a rămas azi un capitol gator". Dar azi, dragi copii, 
de amintire. Cînd am vrut

Veronica Porumbacu

de suburbană, arun- 
ulița în care sădeam 
primăvara, 
în preajma 

bombele,

școala 
căreia 
lăsîn-

să-mi revăd cartierul măr
ginaș, „Apărătorii patriei", 
tramvaiul m-a lăsat cu două 
stații mai departe, înaintea 
unui complex școlar de ne
închipuit în anii de umbră. 
Pereții albi și roșii, care lă
sau lumina să inunde clase
le prin ferestre imense, la
boratoare și săli de educa
ție fizică, o grădină în fața 
școlii, o livadă îndărătul ei, 
făceau din noul complex 
un castel pe care nu îndră
zneam nici să-l zărim în

voi deschideți porțile șco-

Iilor în vremea cînd mira
colele au intrat în obiceiul 
zilelor și al orelor. Vă a- 
șteaptă călătoria spre con
tinente și spre astre, vă a- 
șteaptă, arid dar surprinză
tor, țărmul științelor exacte 
și poarta spre comorile lite
raturii. Vă așteaptă, odată 
cu ele, atelierele pentru ac
tivități practice unde să 
puteți cunoaște și deprinde 
încă în școală buciiria mun
cii libere, descătușate. Pen
tru ca voi să puteți învăța 
azi fără nici o piedică, pen
tru ca vai să puteți trece, cu 
aceeași căldură pragul pri
mei clase primare ca și al 
ultimului an universitar, pă
rinții voștri au avut de în-

fruntat
ai trecutului, frații voștri 
mai mari au clădit și pentru 
voi temeliile unei vieți libe
re. Partidul, a cărui grijă 
părintească o simțiți în fie
care clipă, a desfășurat stea
gul roșu al luptei și victori
ei poporului, pentru ca voi 
să puteți purta cu mîndrie 
cravatele de pionieri și car
netul de membru al Uniunii 
Tineretului Muncitor. Înce
peți un an nou de școală. 
Un an de viață e la vîrsta 
voastră, a pătrunderii în 
științele necunoscute, bogat 
ca un deceniu. Fiți demni de 
școala voastră, dragi șco
lari, fiți demni de vremea 
înaltă ce o trăim 1

vitregia -anilor grei în noul an școlar
(Urmare din pag. 1)

Bine aii venit!
â intrat în tradiția școlii 

noastre — Școala profe
sională de mecanici a- 

gricoli din Buzău — ca în 
fiecare an să-i primim sărbă
torește pe elevi și să le facem 
surprize. Pentru deschiderea 
anului școlar, ne-am pregătit 
din vreme cu 
răbdare. Azi, 
din vacanță, 
noastre găsesc

Pentru noill 
amenajat un atelier de 
parat motoare, tractoare 
autocamioane, dotat cu scule
le, instrumentele și întreg uti
lajul necesar. De asemenea, 
am amenajat un atelier 
pentru rodajul și încercarea 
motoarelor și unul pentru re
pararea mașinilor agricole. Ne
cesitatea înființării acestor a- 
teliere a reieșit din experien
ța noastră în pregătirea teo
retică și practică a cadrelor 
de mecanizatori agricoli.

Nici celelalte cabinete, la
boratoare și ateliere nu au 
rămas așa cum le-au lăsat ele
vii la plecarea în vacanță. 
Dimpotrivă, inventarul lor s-a 
îmbogățit cu piese noi, cu 
machete și secțiuni de mo
toare, cu desene și planșe. 
Astfel, cabinetul de tractoare 
va fi dotat anul acesta cu 
secțiunea în mărime naturală 
a motorului de tractor „Uni
versal 27“ și a motorului de 
autocamion „Steagul roșu", 
precum și cu toate secțiunile 
pieselor ce alcătuiesc aceste 
motoare.

Anul acesta nu va exista 
nici o singură lecție teoretică 
fără material didactic adecvat. 
La lecții vor exista planșele 
tuturor pieselor despre care 
se va preda sau se Va face 
proiectarea lor pe ecran.

Pe lîngă săli de clasă și la
boratoare, cabinete de lucru și 
ateliere, școala dispune și de 
un parc propriu de mașini și 
unelte agricole. In timpul a- 
nului școlar, elevii execută cu 
aceste mașini lecții practice în 
cadrul gospodăriei didactice 
experimentale. Gospodăria di
dactică experimentală este în
zestrată cu o fermă de vaci, 
cu o 
cu o

emoție și ne
ta întoarcerea 
elevii școlii 

totul pregătit, 
ari școlar, ani 

re- 
și

școlii a mai primit cîteva sute 
de volume, ajungînd azi să 
numere 20 000. Elevii găsesc 
aici tot materialul bibliografic 
necesar. Clubul școlii a fost și 
el înzestrat cu mobilier nou, 
cu jocuri de șah, tenis de 
masă, radio și televizor...

Viitorii mecanici agricoli au 
aici, încă din această primă 
zi de școală, tot ce le trebuie 
pentru a-și însuși temeinic 
meseria aleasă și a se forma 
ca oameni înaintați ai zilelor 
noastre.

NICOLAE TUDOR 
directorul Școlii profesionale 
de mecanici agricoli — Buzău

Prima oară
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copiilor și va face, deci, po
sibilă ridicarea nivelului de 
învățătură în școlile medii 
și profesionale.

Pentru asigurare» în tot 
mai mare măsură a unui în- 
vățămînt de calitate, se va 
continua experimentarea pre
dării pe obiecte de către 
profesori de specialitate Ia 
clasele I-IV. Rezultatele 
bune dobîndite în anul tre
cut la cele 200 de școli expe
rimentale unde s-a aplicat 
acest sistem de predare ne 
îndreptățesc să studiem mai 
adine și să urmărim mulți-'’ 
piele lui aspecte. în compa
rație cu situația de la clasele 
de control, la clasele experi
mentale a existat un procent 
de promovați mai mare, no
tele obținute de școlari au 
fost mai bune, reflectînd o 
cunoaștere mai completă a 
disciplinelor predate. Se pre
conizează ca în următorii 
ani sistemul predării pe o- 
biecte de către profesori de 
specialitate, să fie extins la 
un număr mai mare de școli 
de 8 ani.

Tot în vederea ridicării ca
lității învățămîntului și a le
gării lui de practica construc
ției socialismului la sate, în 
anul acesta, în urma sarci
nii trasate de Sesiunea 
Extraordinară a Marii Adu
nări Naționale din aprilie 
1962, în școala de 8 ani din 
mediul rural se va preda un 
nou obiect: „Agricultura". 
Pentru pregătirea profesori
lor care să predea acest 
obiect s-a organizat în toate 
regiunile cursuri de perfec
ționare de o lună la care au 
participat peste 6 000 de ca
dre didactice. Cursurile au

de 
Și

fost conduse de profesori 
la Institutele agronomice 
de specialiști cu înaltă cali
ficare de la stațiunile expe
rimentale și din consiliile a- 
gricole.

Așa dar, noul an școlar în
cepe pe o treaptă mai înaltă 
a dezvoltării învățămîntului 
de toate gradele din țara 
noastră. O rețea mai largă a 
școlilor, un număr sporit de 
profesori, un conținut mai 
bogat al învățămîntului re
flectat în programele școlare 
îmbunătățite — iată caracte
risticile școlii în noul an. De 
bună seamă, și roadele vor fi 
inai fructuoase. Dar pentru 
aceasta e nevoie de conlucra
rea. încă din prima zi de 
școală, a factorilor răspun
zători : cadre didactice, or
ganizațiile U.T.M. și de pio
nieri. familia.

învățătorilor și profesori
lor li s-a încredințat de că
tre partid, de către întregul 
popor, sarcina de a se ocupa 
de instruirea și educarea co
piilor, de a-i pregăti temei- 
nio pentru a deveni harnici 
și pricepuți constructori ai 
vieții noi ce înflorește pe 
meleagurile patriei noastre. 
E o sarcină nobilă, dar și de 
mare răspundere. Prin efor
turile întregului popor, învă
țătorii și profesorii au astăzi 
condiții din ce în ce mai bune 
pentru îndeplinirea acestei 
sarcini. Colegii lor din gene
rațiile mai în vîrstă, care au 
predat în clase strimte, fără 
lumină, fără sobe, fără cărți, 
nici nu cutezau să viseze la 
condițiile minunate de azi. 
Ne exprimăm încrederea că 
învățătorii și profesorii de 
azi, în mare parte tineri en
tuziaști, proaspeți absolvenți 
ai universităților și institu-

telor pedagogice de 3 anî, 
vor porni la muncă cu însu
flețire în noul an de învăță- 
mint.

Astăzi, la începerea unui 
nou an școlar, urăm profe
sorilor și învățătorilor succe
se depline în munca lor atît 
de necesară patriei. In acti
vitatea pe care o desfășoa
ră, profesorii și învățătorii 
să ceară permanent sprijin 
organizațiilor U.T.M. și de 
pionieri care au sarcina, în
credințată de partid, de a 
ajuta școala în formarea 
unui tineret bine pregătit 
din toate punctele de ve
dere. Urăm, de asemenea, 
succes în muncă noii promo
ții de tineri absolvenți ai 
universităților și institutelor 
pedagogice de 3 ani care urcă 
în această zi, pentru prima 
oară, la catedră. In fața lor 
se află un cîmp larg de ac
tivitate, plin de satisfacții, 
pe care numai profesiunea 
de educator, de dascăl al ce
lei mai tinere generații le 
poate da.

Vouă, dragi elevi, vă urez 
în noul an școlar note cît 
mai bune care să reflecte 
cunoștințe bogate, temeinice, 
învățătura este principala 
voastră îndatorire. O înda
torire cetățenească, patrioti
că, de care, fără îndoială, 
veți ști să vă achitați cu cin
ste. Prin învățătură și muncă 
vă îndreptați către realiza
rea celor mai frumoase vi
suri. Fie ca notele slabe să 
dispară din catalog, locul lor 
luîndu-1 cele bune și foarte 
bune. întregul popor își pune 
mari nădejdi în voi. Dove
diți că sînteți în stare să îm
pliniți aceste nădejdi.

la catedră
elevii mei să îndrăgească 
materie, să devină stăpîni

îngrășătorie de porci și 
crescătorie de păsări.
decursul acestor două 
de vacanță, ne-am stră

duit să aducem unele îmbună
tățiri și localului. Clasele au 
fost vopsite din nou, cantina 
a fost mărită cu încă 100 de 
locuri, astfel 
servi masa 
serie.

Pe timpul

că elevii pot 
într-o singură

verii, biblioteca

u două săptămini In urmă, 
cele cinci prietene nici nu 
se cunoșteau. S-au îritîlnit 

aici la Școala de 8 ani din Sălard 
ca tinere absolvente ale diferitelor 
facultăți și institute din țară. S-au 
împrietenit însă repede. Pasiunea 
pentru profesia de educator, do
rința de a face din fiecare elev un 
om folositor societății noastre, 
iată numai cîteva din cărămizile 
pe care se clădește prietenia celor 
cinci tinere.

Toate cinci așteaptă cu înfrigu
rare și vădită emoție primul sunet 
de clopoțel, clipa cînd se vor ve. 
dea singure în fața elevilor.

— Clipa aceea va avea 
solemrl, ceva de neuitat, 
Irina Molnar. Atunci hi se va în
credința cu adevărat educația și 
instruirea celor mai tineri locuitori 
ai comunei noastre. Nu este a- 
ceasta oare expresia înaltei răs
punderi ce o avem noi, educato. 
fiii

Pe cele cinci prietene le-am în
tîlnit în laboratorul școlii. Rîndu- 
iau materialele didactice. Toate 
trebuie puse la punct pînă la 
prima chemare a clopoțelului.

Biografia celor cinci tinere pro
fesoare este simplă, obișnuită zi
lelor noastre. Fiice de muncitori 
și colectiviști, au străbătut urcușul 
științei pe drumul deschis de 
partid tuturor tinerilor spre învă
țătură. Crescute în anii aceștia Iu. 
minoșit Lucia Ghirifă, Irina Molnar,

ceva 
spunea

Penate Holh, Corodl Ecaterina și 
Szekely Ana au părăsit aulele fa
cultăților, hotărîte să devină buni 
pedagogi Și educatori în orice 
colț a| țării. S-au întîlnit aici, la 
Sălard, într-o comună bogată, Io. 
cuită de colectiviști harnici. Elevii 
lor vor fi fiii acestor colectiviști 
care din prima clipă le-âu primit 
cu drag în mijlocul lor.

Dar să ne întoarcem la școală, 
acolo unde le.am găsit trebăluind 
de zor. In emoțiile începutului se 
înfiripă și planuri, visuri de vii
tor. La ce visează aceste tinere 1 
Să le ascultăm.

Irina Molnar, de pildă, care va 
preda Agricultura și științele na
turii, mi-a mărturisit emoționată ț
“ Fac parte din generația ace

lor pedagogi care vor preda pen. 
tru prima oară în școlile noastre 
obiectul Agricultura. Această răs
pundere reclamă multă pregătire, 
multă grijă pentru fiecare lecție în 
parte. De pe acum mă pregătesc 
pentru viitoarele lecții. Mi-am 
cumpărat o serie de lucrări de 
specialitate. Voi preda în așa fel 
ca toate cunoștințele teoretice ale 
elevilor să le îmbin cu practica. 
Voi pune un deosebit accent pe 
lucrările ce le vom executa cu e- 
levii pe lotul primit de la gospo
dăria colectivă. Am luat legătura 
cu inginerul agronom al gospodă
riei care mă va ajuta să-mi îmbo
gățesc lecțiile cu exemple con
crete din gospodăria noastră. Do-

resc ca 
această 
pe cèle mai avansate metode a- 
grozoofehnice.

— Vreau ca lecțiile ce le voi 
preda să trezească pasiunea pen. 
tru literatură și dragostea elevilor 
pentru creațiile scriitorilor noștri 
și cei de peste hotare — mărtu
risea profesoara de limba romînă 
Holh Renale.

— Prin lecțiile predate de mine 
dorèse ca elevii mei să-și însu
șească și să îndrăgească limba 
marii noastre prietene, Uniunea 
Sovietică — spunea profesoara 
Ana Szekely.

Profesoare de literatură, de a. 
gronomie, de chimie, fiecare din 
cele cinci absolvente văd In vii-

tor realizarea idealurilor cu care 
au pășit pentru prima oară pe 
culoarele facultăților și institutelor 
pedagogice.

...Sînt cîteva gîndtiri de viitor, 
cîfeva planuri, acum, la început de 
an școlar. De fapt sînt realități 
pe care cele cinci tinere profe
soare le vor trăi în fiecare zi, în 
primul lor an la catedră.

Venite aici din diferite colțuri 
ale țării, cele cinci absolvente ale 
promoției 1962 vor deveni oa
meni activi în viața culturală a 
acestei comune, se vor încadra în 
ritmul trepidant cu care azi fie
care sat, fiecare comună, pășește 
cu

Vîrsta înaltelor

Ț7 acanță, cu neasemuitele ei 
ț/ bucurii, a rămas undeva 

în urmă. Fortificați, cu o- 
brajii arși de soarele verii, la 
munte sau la mare, ne-am întors 
în școlile noastre dornici cu to
ții să începem un nou an de 
muncă.

Nouă, elevilor claselor a X-a 
din școlile medii, anul acesta ne 
pune în față o însemnată pro
blemă legată firesc de profesiu
nea noastră viitoare — alegerea 
secției la care vom învăța. Fie
care dintre noi s-a frămîntat în
delung, gîndindu-se mult și se
rios la ceea ce va trebui să-și a- 
leagă. Încă din anul școlar trecut

pași siguri spre viitor.

VIORICA C. DRAGOTÄ

răspunderi

fiecare și-a cîntărit posibilitățile, 
aptitudinile și înclinațiile. Cei 
mai mulți ne-am decis pentru 
secția reală, pentru că activită
țile cu profil real ne atrag mai 
mult. Visăm fiecare să devenim 
buni matematicieni, buni ingi
neri și arhitecți, Specialiști de 
nădejde ai producției noastre so
cialiste. Și vom deveni, desigur, 
printr-o muncă asiduă și consec
ventă, pentru că visele genera
ției noastre se împlinesc întot
deauna. Ceilalți colegi ai noștri, 
pasionați de literatură și limbă, 
S-au înscris la secția umanistică. 
Né place să întrevedem în ei pe 
viitorii profesori, ba chiar — de

ce nu ? — pe viitorii scriitori și 
poeți. Și ei, ca și noi, își vor a- 
duce aportul, pentru că știm că 
oriunde îți este locul de muncă
— la cîmp, în uzină, în școală
— poți fi la fel de folositor dacă 
lucrezi cu pasiune, cu entuziasm. 
Niciodată nu am așteptat cu mai 
multă emoție ca acum deschide
rea anului școlar, niciodată, pă
șind pe poarta școlii, nu ne-am 
simțit inima bătînd mai tare. 
Profesorii noștri, îndrumători a- 
tenți și neobosiți, ne așteaptă cu 
drag. Mulți dintre dînșii ne sînt 
cunoscuți încă din anii 
denți, iar alții se află pentru 
prima oară la catedrele noastre, 
îi privim cu dragoste pentru că 
împreună, elevi și profesori, vom 
alcătui o adevărată familie : fa
milia mare a școlii. Sălile de 
clasă sînt reînnoite, mobilierul e 
nou, o curățenie strălucitoare te

prece-

întîrnpină pretutindeni, școala 
întreagă pare mai nouă, mai tî- 
nără. Totul e nou și sărbătoresc 
pentru noi, cei care pășim as
tăzi pentru prima oară pe dru
mul ce ni l-am ales, totul ne în
deamnă, ne insuflă încredere. E 
atît de minunat să înveți, 
muncești cu conștiința că 
ceea ce faci e în sprijinul pregă
tirii tale pentru viață, e în spri
jinul aportului pe care tu îl vei 
aduce în aurind societății care 
te-a crescut și te-â învățat.

Ne simțim ca și cum am fi 
crescut nU numai cu un an, nu 
numai cu o clasă, ci cu o vîrstă 
întreagă : vîrsta înaltei răspun
deri.

să 
tot

VASILICA MERCHI 
elevă în clasa ă X-a, 
Școala medie nr. 27 

din București

alături de școală

Sînt mamă a doi elevi dela Școala medie nr. 1 din Constanța și trăiesc, alături de ei, emoțiile deschiderii noului an școlar. Cînd eram de vîrsta lor n-am avut parte de asemenea bucurii.îmi crește inima de bucurie cînd îmi văd copiii, alături de ceilalți prieteni ai lor de joacă, îndreptîndu-se spre școală în uniforme noi, cu brațele pline de flori, cu ne-

lipsitul zîmbet pe buze. La școală îi așteaptă sălile de clasă care strălucesc de curățenie, cărțile pe care le vor primi gratuit, grija părintească a învățătorilor și profesorilor.La pregătirile care s-au făcut pentru deschiderea noului an școlar am participat cu dragă inimă și noi, părinții. Participarea la acțiunile școlii este — după părerea mea — una dintre cele mai însem-

nate răspunderi ale părinților, indiferent de locul lor de muncă. In munca de formare și educare a tinerei generații, un rol important îl are strînsa legătură dintre școală, familie și organizațiile U.T.M. și de pionieri. Putem ajuta școala trimițîndu-ne cu regularitate copiii la școală, creîndu-la condiții de învățătură acasă, supraveghindu-i în timpul studiului, controlîndu-i zilnic cum, își pregătesc comportări au în stradă.Situația lor lași disciplină o vom cunoaște mai bine participînd, cînd sîntem invitați, la adunările generale U.T.M. deschise și la ședințele cu părinții. Noi, părinții, va trebui să sprijinim și mai mult activitatea practică pe care o desfășoară elevii Școlii medii nr. 1 în producție.Ca să putem continua acasă cu succes munca de instruire și educația pe care o desfășoară la școală profesorii și organizația U.T.M., va trebui să ținem o legătură permanentă cu școala, să ne interesăm îndeaproape cum merg fiii noștri cu învățătura.Acesta ar trebui să fie angajamentul nostru, al tuturor părinților, la început de an școlar. în felul' acesta vom contribui la formarea schimbului de mîine al constructorilor socialismului.

lecțiile, ca familie, pa
învățătură

FILOFTEIA GEORGESCUConstanța



NE ÎNDEPLINIM
ANGAJAMENTELEu cîteva luni în urmă, utemiștiidin raionul Negru Vodă, regiuneaDobrogea, au dezbătut cu însuflețire în adunări generale U.T.M. sarcinile care le reveneau în munca pentru îndeplinirea hotărîrilor C.C. al P.M.R. și ale sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale din aprilie a.c. în adunări au fost stabilite măsuri concrete pentru mărirea contribuției tineretului la munca de întărie economico- organizatorică a G.A.C., tru îmbunătățirea muncii educare comunistă a tului.în această perioadă, tetul raional U.T.M. Vodă a acordat o deosebită atenție ajutorării organizațiilor de bază U.T.M. pentru a da viață angajamentelor luate. în luna iunie, într-o plenară a comitetului raional U.T.M., analizîndu-se munca desfășurată în această direcție, a reieșit că pentru o mai temeinică îndrumare a organizațiilor de bază U.T.M. instructorii comitetului și membrii biroului trebuie să-și petreacă mai mult timp în mijlocul tinerilor, să participe direct la organizarea unor acțiuni interesante care să-i a- tragă pe toți tinerii la muncă, la efectuarea unor lucrări de calitate, la întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor colective.Să facem din fiecare adunare generală U.T.M. o școală de educație comunistă a tineretului, iată unul din principalele obiective ale muncii comitetului raional U.T.M. în această direcție.Organizațiile de bază U.T.M. de la Cotu Văii, Negru Vodă, Cobadin, Pecineaga, Comana

pen- da tinere-Corni- Negru

și altele au fost ajutate să pună în această perioadă în discuția adunărilor generale diferite probleme privind contribuția tinerilor la muncă în gospodărie, profilul moral al tînărului colectivist și alte aspecte din viața și munca tineretului.Organizațiile de bază au fost ajutate să recomande pe tinerii cei mai harnici și pri- cepuți să lucreze la fermele de animale ca mulgători, crescători de viței, iar pe fete, în mod deosebit, ca îngrijitoare de păsări. în prezent, peste 1 200 de tineri lucrează în zootehnie. La Li- manu, Topraisar, Cotu Văii și în alte G.A.C., tinerii îngrijitori de animale obțin bune rezultate în munca ce Ie-a fost încredințată. Utemistul Artan Gafar, de pildă, îngrijitor de viței la G.A.C. Țo- praisar, punînd multă rîvnă în însușirea meseriei a ajuns azi
de organizație

un bun specialist. Iată cartea sa de vizită : sporul zilnic de greutate al lotului de viței îngrijit de. el este de 0,600 kg. — 0,700 kg. în loc de 0,450 kg. cît a fost planificat. Cunoscută este și utemista Marcela Grosu care nu de mult a devenit crescătoare de păsări. Ea a îndrăgit repede această muncă și lucrează cu multă pasiune. Din cei 1000 de pui dați în grija ei, Marcela a trimis zilele acestea spre valorificare, cu două luni mai de vreme, 960 de pui. In raion
e-

Recital - Ion Voita
« curînd în magazine a apă
rut un disc cuprinzirld un 
recital al artistului emerit 

Ion Voicu.
Este de relevat, din capul locu

lui, la acest recital al violonistu
lui Ion Voicu, suplețea cu care 
interpretul și-a adaptat cunoscu- 
ta-i virtuozitate tehnică multiple
lor exigente stilistice ridicate, de 
un program foarte divers din cla
sicii și modernii muzicii —preocu
parea sa de căpetenie, llînțț, evi
dent, adînclrea conținutului btho- 
țional al muzicii.

In Aria pentru coarda sol de 
Bach. violonistul reușește să re
dea. alături de caracterul ei can
tabil și senin, emoția sinceră, cal
mă și meditativă care a inspirat-o. 
S-ar putea spune că Aria de Bach 
este centrul de greutate al recita
lului dacă nu ar ii tot atît de izbu
tită și interpretarea Sonatei în la 
major pentru vioară și pian de 
Rietro Locatelli, compozitor care a 
contribuit într-o bună măsură la 
dezvoltarea tehnicii violonistice, 
și căreia Ion Voicu li evidențiază 
melodiile curgătoare, caracterul el 
liric și, pe alocuri, dramatic.

Un loc de seamă este acordat 
unor piese de virtuozitate bine cu
noscute ca : Sonata a Vl-a de 
Eugene Ysaye, Dansul Vrăjitoare
lor de Paganinl și Melodii lăută
rești de Sarasate. Cîntîndu-le cu o 
deosebită bravură, Ion Voicu gă
sește totuși, de fiecare dată, ac
centul cald, uneori răscolitor, care 
să ducă pe ascultător, dincolo de 
virtuozitate, în lumea emoțională 
a sentimentelor ce stau la teme
lia acestor piese.

în sfîrșit „Frumosul rozmarin", 
în care Kreisler — unul din cei 
mai mari violoniști ai veacului 
nostru — a evocat Viena de odi
nioară, apoi compozijia personală 
a lui Ion Voicu „Dimineafa după 
nuntă” — scurtă piesă cu caracter 
programatic și în același timp de 
mare agilitate violonistică. între
gesc un program ce se ascultă cu 
plăcere și interes și Ia care con- 
tribufia interpretativă a pianistu
lui Dagobert Bucholz se face sim
țită prin însușirile-i de subtilă mu
zicalitate.

Înregistrarea e bună, captarea 
de sunet, corectă.

sînt numeroase asemenea xemple.Făcînd un studiu atent muncii tinerilor colectiviști dezvoltarea creșterii animalelor, comitetul raional U.T.M. a constatat câ în sectorul zootehnic al unor mari gospodării colective, ca cea din Pecineaga, lucrau încă foarte puțini tineri. La Pecineaga, la un moment dat, nu erau decît doi jitori de animale. Un secretar al comitetului raional U.T.M. a fost trimis atunci în această organizație de bază și rămînînd aci mai multă vreme, a ajutat comitetul organizației de bază U.T.M. să întreprindă o serie de acțiuni educative menite să dezvolte la tineri dragostea și interesul pentru nie. In U.T.M. de de perete, neri ale inginerei zootehniste, li s-a vorbit tinerilor despre importanța creșterii animalelor, despre veniturile pe caro

J. V. PANDELESCU

(Urmare din pag. I)
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Colectivul! secției

Cocteil oferitfăcut zi de odihnărandamentul și-a

Răspundere 
pentru 

înflorirea
le aduce acest sectar gospodăriei. Rezultatele n-au întârziat să se arate. în sectornl zootehnic lucrează acum mai mulți tineri și numărul lor este în continuă creștere.Organizarea și mobilizarea tinerilor în acțiuni de masă pentru însușirea unor importante metode agrozootehnice, a fost o altă preocupare a muncii comitetului raional. Pentru a dezvolta în rîndul tinerilor gustul pentru citirea cărților agrozootehnice în a- ceastă perioadă, comitetul raional U.T.M. a mobilizat un mare număr de tineri la concursul regional intitulat „Fiecare tînăr —■ participant activ la însușirea agrotehnicii,, și a- plicarea în viață a cunoștințelor agrotehnice". Comitetele organizațiilor de bază U.T.M. au îndrumat pe tineri să studieze broșuri și cărți agrozootehnice, iar cu sprijinul inginerilor agronomi și zooteh- niști s-au organizat consultații. Astfel că la faza pe comună a concursului s-au prezentat sute de tineri. Cei mai buni au fost selecționați pentru faza raională care se va desfășura peste cîteva zile.Plenara Comitetului raional U.T.M., care a analizat participarea tinerilor la întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective, a evidențiat și necesitatea acordării unui mai mare ajutor comitetelor organizațiilor de bază U.T.M. în organizarea și îndrumarea activității posturilor utemiste de control. în numai cîteva zile după plenară, la centrul de raion a fost organizată o instruire a tuturor colectivelor acestor posturi de control din gospodăriile agricole colective. Cu acest prilej le-au fost explicate sarcinile care le revin, modul în care pot și trebuie să acționeze, de ce anume trebuie să se ocupe concret în perioada următoare. Majoritatea posturilor utemiste de control adire acum o bună contribuție la mobilizarea tinerilor la muncă în gospodărie.în aceste zile, dacă treci prin gospodăriile agricole co- îngri- lective din raionul nostru al în față tabloul muncii harnicilor tineri colectiviști. La Cotu Văii, Plopeni, Comana, Viîșoara și în alte gospodării agricole colective utemiștii culeg porumbul, transportă îngrășăminte naturale pe cfrnp, extrag și transportă pentru construcții piatră din cariere.în fiecare zi tot mai multe organizații de bază U.T.M. notează în dreptul angajamentelor asumate — „realizat“ !

mașinii

Nou cvartal de locuințe din orașul lași dat de curînd în folosinjă.

al în

munca în zooteh- adunări generale brigadă, la gazeta prin diferite expu-

Tînărul Florin Ciurea, strun
gar la întreprinderea Cio
canul din orașul Tîrgoviș- 

te, se preocupă în permanență 
de sporirea randamentului strun
gului la care lucrează.

El confecționează bucșe pen
tru pompele de foraj. Prelucrate 
după vechiul procedeu, piesele 
respective cereau multă migală. 
Strungarul trebuia să stea toată 
ziua cu șublerul în mînă, să le 
verifice dimensiunile.

Pentru a înlătura acest nea
juns, tînărul Florin Ciurea a 
confecționat un dispozitiv. Cu a- 
jutorul lui, în loc de 1—2 inele, 
el produce acum 12 bucăți în a- 
celași timp.

Deci randamentul mașinii a 
fost sporit de cîteva ori. Totoda
tă au. fost eliminate eforturile 
inutile, fără a mai vorbi de ca
litatea produselor.

71nărul Lăszlo Er
nest, maistru la 
Fabrica de vi

trine-frigidere a între
prinderii „Gabor Aron“ 
din Odorhéi, calculă 
rezultatele obfinute în 
primele 5 ore de lu
cru clin ziua aceea și 
prelungi, ca de obicei, 
linia roșie de pe gra
ficul întrecerii socia
liste. Munca se desfă
șoară intens pentru 
terminarea, pînă la 
sfîrșiiul celor 8 ore de 
lucru, a încă 3 vilrine- 
frigidere planificate.

Deodată însă, în 
secție se făcu liniște.

— Ce s-a întîmplatl 
Unde ?, se întreb: u 
muncitorii.

— S-a produs un 
scurt-circuit pe unde-

va, bănui tînărul 
go Zoltan.

— Scurt-circuit, dar 
unde ?

Curînd defecțiunea 
a fost descoperită. Se 
defectase cablul elec
tric subteran. Pentru 
înlocuirea lui era ne
cesar un volum mare 
de săpături, care ur
mau să dureze cel 
puțin două zile. Dar 
Soos Lăszlo, muncitor 
fruntaș în producție, 
a propus o soluție :

— Să montăm un 
(cablu nou pe un drum 
cît mai scurt și nu pe 
cel pe care ți străba
te cablul defect.

Și astfel lucrul a în
ceput. Montafori și 
electricieni ajutați de 
numeroși muncitori,

Cser- - au croit 
nou. Cu gîndul la 
planul care nu se în
deplinise pe ziua res
pectivă,-toți au muncit 
cu însuflețire. Nu a 
durat nici măcar o oră 
și mașinile au fost re
puse în funcțiune.

Tinerii Ferensy la- 
nos, Fekefe Arpad, 
Kovacs Ferenc și cei
lalți muncitori, au fă
cut ca pe graficul în
trecerii să apară ca 
realizate și celșlalte 
trei V ' 
din planul 
respectivă. ifc^

întregul colectiv al 
secției și-a I 
deplin datoria.

v/frinp^rigiQ'e.Q
pe 4aiua

făcut pe

EUGEN MIKLOȘ 
lăcătușIn sciinb de experiență

AUREL I. PREDA
funcționar

Duminică. în jurul orei 9, 
grupuri de tineri și tine
re de la sectorul de In

dustrializare a lemnului din Vi- 
șeul de Sus, ieșeau din oraș, tre
ceau podul și urcau pe cărările 
înguste care șerpuiesc spre Va
lea Vinului. Cele trei izvoare de 
apă minerală, cabana turistică și 
terasa de dans, natura uimitor de 
frumoasă, îi așteptau pe tineri. 
Acolo, sus, la 
tare, curat. Și 
cristalin.

Inițiativa Ca 
că of'zi în aer 
dc cotnitctill organizației de bază 
U.T.M. Pentru ca timpul să fie 
petrecut în mod plăcut și edu
cativ, a fost pregătit din vreme 
un concurs „Cine știe, cîștigă" cu 
tema : „Să ne cunoaștem patria", 
la care au participat numeroși 
tineri,

A urmat apoi un program ar
tistic susținut de soliști vocali și 
instrumentiști, după care, pe te- 
— ” numeroase perechi de ti- 

au

înălfime, aerul e 
rîsul pare mai

tinerii să petrea- 
liber a fost luată

pre grija lui deosebită față do 
animale. Dar nu-ți vorbește.

— N-are rost — zice el. Să 
mă laud ?

In adunările generale ale or
ganizației U.T.M., însă, vorbește. 
Atunci vorbește cu însuflețire 
despre munca lui și a celorlalți 
tineri ,despre cum ar trebui 
să muncească și mai bine.

— Atunci nu te lauzi ?
— Nu ! Atunci se cheamă 

transmitem o experiență — 
simte dator să precizeze.

Aflînd atîtea lucruri despre 
el și devenind prieteni în puți
nul timp în care am stat de 
vorbă, am îndrăznit să-l întreb :

— Spune-mi, în munca, faci 
vreo deosebire între gospodăria 
colectivă și gospodăria dumitale 
personală?

— Fac! îmi răspunde prompt 
Vasile. Aici în gospodărie, cînd 
mă apuc de treabă, apoi trebuie 
s-o fac cu rost, ca la carte, 
pentru că nu-i vorba numai de 
mine, ci de noi toți. Acasă, hai, 
mai treacă-meargă, mai închizi 
ochii cîteodată cînd o treabă nu 
iese prea bine. Dar aici, la gos
podărie, n-ai dreptul să faci 
asta.

Vasile A, Vasile este un tînăr 
conductor de atelaje de la gos
podăria colectivă din Dobreni, 
foarte iubit de colectiviști, de 
brigadieri, de consiliul de con
ducere. Un ostaș mereu prezent 
în primele rînduri ale măreței 
bătălii pentru belșug.

ei

că
•e

de ambasadorul
Republicii

CubaAmbasadorul Republicii Cuba la București, Manuel Yepe Menendez, a oferit vineri seara un cocteil cu prilejul prezenței în țara noastră a delegației de profesori universitari cubanezi condusă de Frances- co Maso Vasquez, profesor de matematică la Universitatea din Oriente, care ne vizitează țara în baza programului de schimburi în domeniul cației, științei și tre R. P. Romînă Cuba.Au luat parte superiori din Ministerul învă- țămîntului și Ministerul Afacerilor Externe, conducători și cadre didactice de la institutele de învățămînt superior din București, oameni de știință și artă, (Agerpres)

edu- culturii dinți Republicafuncționari
rasa, 
neri, dansat pînă scara tîr-

artistic în cinstea colectiviști
lor din comuna Lopătari.

De un deosebit suCPeȘ''S^ttă 
bucurat soliștii vocali Lilt Ba
boi și Nicu Stănescu, precum ți formația de instrumentiști 
a Casei raionale de cultură, 
condusă de Mihai Constantin.

Zilele trecute, în sala că
minului cultural din co
muna Lopătari, raionul ‘ 

Buzău, a avut loc un schimb 
de experiență între colectivul 
Casei raionale de cultură ?i 
formația de dansuri a căminu
lui din localitate, fruntașe pe 
raion în activitatea cultural- 
artistlcă. Cu acest prilej a fost 
prezentat un frumos program

MOCANU ION 
corespondent voluntar

NELU MUTU
corespondent voluntar

NICOLAE GHERASE 
pțfm^șecretar al Comitetului 
raional U.T.M. Negru Vodă

Diti-Diaconescu—medalia de argint

Foiot AGERPRES

Vedere din Oradea.

La gospodăria agricolă colectivă „Arieșul“ din comuna Mihai Viteazu, regiunea Cluj, a început și 
recoltatul sfeclei de zahăr.

'I.

■■

Succese aie atletibr noștri 
la eurepenele de atletism 

©Iolanda Balas-medalia de aur®Maria

BELGRAD 14 (prin telefon de Ia 
trimisul special Agerpres, P. Ochi- 
albi).

Vineri am fost martorii primelor 
succese ale sportivilor noștri. în
tre medaliații și protagoniștii În
trecerilor au figurat și reprezentan
ții R. P. Romîne : Iolanda Balaș a 
cîștigat medalia de aur la săritura 
în înălțime, iar Maria Diti-Diaco
nescu, medalia de argint la arun-

APLAUZE BINEMERITATE

■
 tagiunea teatrală 

s-a deschis, dacă 
nu de drept, de 
fapt, cu turneul 
Teatrului Național 
din Budapesta, în 
țara noastră.

Teatru cu vechi tendințe 
realiste, Naționalul budapes- 
tan s-a străduit să ne prezin
te, prin cele trei opere drama
tice jrlcate pe scena Operei, 
un „rezumat“, sau mai bine 
zis o „sinteză" grăitoare a re
pertoriului său și a felului în 
cdre regizorii, actorii, sceno
grafii primei scene din R. P. 
Ungară înțeleg să transpună, 
astăzi, lucrări dintre cele mai 
reprezentative ale repertoriu
lui universal și național.

Alegerea artiștilor s-a oprit 
asupra tragediei antice „Oe- 
dip-Rege" de Sofocle, a uneia 
din Cete mai reușite piese 
scflse de Brecht „Galileo Galilei" (lucrare pe care am a- 
vut Ocazia s-o vizionăm acum 
cîțiva ani și în interpretarea 
cunoscutului „Berliner En- 
semble“) și, în sfîrșit, asupra 
piesei scriitorului contempo
ran Ungur Darvas Jozsef „Cer 
întunecat“.

Rindurile de față nu vor să 
fie de fapt o cronică dramati
că, ci mai mult o notație de 
prime impresii pe marginea

unor spectacole. De aceea ele 
nu vor analiza cronologic pro
ducțiile scenice prezentate în 
acest turneu, ci vor căuta să 
sintetizeze câteva. învățămin
te, câteva constatări pe mar
ginea acestor spectacole.

*
Ceea ce impresionează în 

primul rînd pe spectator, și,

Cel mai bun exemplu în 
acest sens este jocul lui Bes- 
senyei Ferenc în rolul lui 
„Galileo Galilei", în care ac
torul înțelegînd cu ajutorul 
regiei imperativul teatrului 
brechtian de transmitere di
rectă a principalelor idei, îm
bină acest mod de exprimare 
cu un joc inspirat de tradiția 
realistă, ți în care dacă unii

proape tragismul acestei bă
tălii cît ți contradicțiile exis
tente în persoana marelui 
savant italian, reflectate cu 
atîta măiestrie de marele dra
maturg.

Soluțiile regizorale proprii 
ale lui Major Tamăs au apă
rut în multe alte momente 
ale piesei. Am aminti doar 
crearea impresiei de spațiu

însemnări pe marginea turneului 
Teatrului Național din Budapesta

de ce n-âm spune, și pe spe
cialist, este îmbinarea mește
șugită a tradiției jocului rea
list actoricesc cu o viziune 
modernă a punerii în scenă.

S-ar putea spune că afirma
ția de mai sus e un „loc co
mun“ pentru foarte multe tea
tre. Fără îndoială. Cu singura 
obiecție că în spectacolele 
actorilor maghiari se produ
ce, dacă nu totdeauna, în cele 
mai multe cazuri, o „osmoză“ 
ce ferește actorul de maniera 
învechită și obligă regizorul 
ca, ținînd seama de formația 
trupei, să fie nou dar nu es- 
chibiționist.

ar reproșa moderarea la o așa 
zisă „distanțare“ puțin rece, 
li s-ar putea contrapune pre
zența privirii critice asupra 
personajului, pe care tensiu
nea tumultoasă a actorului nu 
numai că nu o umbrește ci 
dimpotrivă o scoate cu mai 
multă pregnanță în relief.

Și pentru că am vorbit de 
„Galileo Galilei“ să ne oprim 
puțin asupra înscenării pe 
care ne-a înfățișat-o Major 
Tamăs, artist al poporului. 
Regizorul a înțeles pe deplin 
mesajul brechtian ți a scos în 
evidență atît ideea luptei pen
tru adevăr, dramatismul, a-

imens, copleșitor al arsena
lului din Veneția sau a Pala
tului ambasadorului Florenței 
la Roma cu ajutorul ecoului 
pe care îl produc vocile și care 
înlocuiește cu succes un decor 
copleșitor; conducerea cu 
mină sigură a actorilor — 
dintre care remarcăm pe Mâ
ngâi La jos (Sagredo), Gelley 
Kornel (Inchizitorul), Gozon 
Gyula (lectorul Gsffone), Ba
gă Lăszlo (un călugăr).

Am sezisa ca mai puțin 
realizată scena de masă a 
carnavalului, ea a fost pală, 
forțată, nesugestivă. Iată în 
schimb cum în „Oedip-Rege“,

scenele corului, scenele de 
masă i-au prilejuit regizoru
lui Marton Endre cele mai fru
moase momente. Conceput 
sobru, îmbinînd recitarea cu 
cîntecul, grupîndu-se conven
țional dar foarte sugestiv ceea 
ce dădea o notă de solemni
tate, corul a adus acea undă 
de dramatism atît de necesară 
unei tragedii de proporțiile 
capodoperei lui Sofocle. Pro
tagoniștii au dovedit multă 
înțelegere, dragoste și dărui
re; Băști Lajos (Oedip), Bărsi 
Bella (vestitorul) s-au ridicat 
de multe ori la înălțimea 
fiorului tragic cerut de piesă, 
redînd creații notabile.

In sfîrșit să nu uităm că 
ceea ce impresionează în 
ambele spectacole este preci
zia și ținuta, urmărirea atentă 
a ideii, impresia scenică so
bră, dar nici un moment sea
că și faptul că jocul actorilor 
este potențat și pus în valoare 
de procedeele regizorale, adec
vate, iventive și îndrăznețe. 
Iată pentru ce spectacolele na
ționalului budapestan s-ău 
bucurat de aplauze unanime, 
binemeritate.

LUCIAN GIURCHESCU

carea suliței. Și alțl concurenți ro- 
mîni au obținut ieri rezultate bune. 
In calificările pentru finala probei 
de lungime femei, Viorica Belme- 
ga, cu rezultatul de 6,14 m, a sta
bilit un nou record al tării noas
tre. Petre AStaiei, folosind o pră
jină din fibre supraelastice a să
rit 4 40 m în calificări, iar Zoltan 
Vamoș a realizat al treilea timp 
8’43"4/10 în seriile probei de 3 000 
m obstacole.

Întrecerea la proba de înălțime 
femei a durat aproape 3 ore și ju
mătate. La 1,76 m rămăseseră în 
concurs doar Iolanda Balaș și iu
goslava Gere. Atleta noastră a tre
cut ștacheta din prima încercare, 
Gere a reușit din cea de-a doua 
încercare, stabilind un nou record 
iugoslav. La 1,79 m, Gere ratează 
toate cele trei încercări, în timp, 
ce Iolanda nu întîmpină nici o di
ficultate. Rămasă singură în con
curs, Iolanda încearcă la 1,83 și 
sare din prima încercare. Cu acest 
rezultat ea cîștigă titlul de cam
pioană a Europei, pentru a doua 
oară consecutiv.

Sovietica Elvira Ozolina și Ma
ria Diți-Diaconescu au fost princi
palele concurente la suliță. Pînă 
la urmă a cîștigat Ozolina cu o 
aruncare de 54,93 m în timp ce 
Di(i a ocupat locul doi cu 52,10 m.

Trecînd la celelalte finale vom 
sublinia comportarea excelentă a 
sportivilor sovietici. Igor Ter-Ova- 
nesian a cîștigat la lungime cu 
8,19 m. Maria Itkina, campioană 
europeană la 400 m plat a egalat 
recordul mondial în 53"4/10. La 
pentatlon, Galina Blstrova a cîști
gat medalia de aur cu 4 833 de 
puncte.

O frumoasă victorie a repurtat 
și atletul maghiar Vilmoș Varju, 
clasat pe locul întîi la aruncarea 
greutății cu 19,02 m.

Seara tîrziu, s-a terminat dispu
ta decatloniștilor. Atletul sovietic 
Vasili Kuznețov s-a clasat pe lo
cui întîi cu 8 026 puncte.

Baschet
în® Meciurile disputate vineri 

cadrul campionatului internațional 
feroviar de baschet masculin s-au 
soldat cu următoarele rezultate : 
R. P. Romînă—U.R.S.S. 54—42 ; 
R. P. Polonă—R. P, Bulgaria
63-—57 ; R. S. Cehoslovacă—Elve
ția 84—27 i Franța—Belgia 56—42.

(Agerpres)

Inserierile pentru concursul 
de admitere au început în ziua 
de 20 august.

Concursul de admitere va 
avea loc în ziua de 18 septem. 
brie.

în cadrul institutului vor 
funcționa în anul universitar 
1962—1963 următoarele facul
tăți și secții:

Facultatea de economie ge
nerală cu secțiile :

— Economie politică și pla
nificare

— Statistică
Facultatea de finanțe, cre

dit și evidență contabilă 
secțiile:

— Finanțe și credit
— Evidența
Facultatea 

secțiile:
— Economia 

terior
Economia 

terior
— Merceologie
Concursul de admitere 

facultățile de : Economie 
nerală, Finanțe, credit și evi
dență contabilă și Ia secția Co. 
merțului interior constă din 
următoarele probe :

co
da

oral

cu

contabilă 
de comerț

comerțului

comerțului

cu

in.

cx.

Ia
ge-

— Economie politică — oral
— Matematică (aritmetică, 

algebră și trigonometrie) — 
scris și oral.

— Geografia R.P.R. — scris 
și oral

La secția de Economia 
merțului exterior se vor 
următoarele probe :

— Economie politică —
— Matematică (aritmetică, 

algebră, trigonometrie) — scris 
și oral.

— Geografia R.P.R. — oral
— O limbă străină la alege, 

rea candidatului (rusă, fran. 
ceză, germană, engleză) — scris și oral.

La secția de Merceologie se 
vor da probe la:

— Economie politică — oral
— Chimie — scris și oral
— Matematică (aritmetică, 

algebră, trigonometrie) — scris 
și oral.

Informații suplimentare se 
pot obține de Ia secretariatele 
facultăților din București — 
Piața Romană nr. 6 (tramvai 
nr. 15—19, troleibuz 82—83, 
autobuz 31—33—34 — Stația 
Piața Romană) și Ia telefon : 
11.06.10, 11.06.18, 11.06.19.



Plecarea din Japonia
a delegației

guvernamentale

Ședința Subcomitetului
pentru încetarea experiențelor

cu arma nucleară

TOKIO. — La 14 septem
brie a plecat din Tokio spre 
patrie, delegația guvernamen
tală economică romînă în 
frunte cu Al. Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne.

Ședința consiliului fle Stat
al R. D. Germane

GENEVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: Subcomite
tul celor trei puteri (U.R.S.S., 
S.U.A. și Anglia) pentru înce
tarea experiențelor cu arma 
nucleară, s-a întrunit, în după- 
amiaza zilei de 14 septembrie, 
într-o ședință ordinară. A- 
ceasta este prima ședință a 
subcomitetului după întreru
perea activității Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare. Subcomitetul își va 
continua activitatea în 
timpul întreruperii lucrărilor 
Comitetului celor 18 state, în 
următoarea componență: S. K. 
Țarapkin (U.R.S.S.), Stelle 
(S.U.A.), Smithers (Anglia).

Stelle și aliatul său britanic 
au repetat din nou argumen
tele deja cunoscute în spriji
nul cererii lor cu privire la 
controlul internațional și ins
pecția obligatorie la fața locu
lui, pe care le-au pus la baza 
proiectului de tratat cu privire 
la încetarea experiențelor în 
toate mediile, știind dinainte 
că sînt inacceptabile pentru 
U.R.S.S. Ei au afirmat de ase
menea, că o alternativă a unui 
„tratat atotcuprinzător“ ar pu
tea fi un acord parțial cu pri
vire la încetarea experiențelor 
numai în atmosferă sub apă șl 
în Cosmos, deși un astfel de a- 
cord parțial urmărește în rea
litate legalizarea experiențelor 
subterane.

S. K. Țarapkin a expus pozi
ția delegației sovietice.

In condițiile inexistenței 
unui acord cu privire la de
zarmare, cînd pregătirile de 
război ale puterilor occidentale 
devin tot mai intense, a spus 
el, orice fel de control inter
național, orice fel de inspecție 
internațională pe teritoriul 
Uniunii Sovietice poate fi fo
losit fără prea mari dificul
tăți de către puterile occiden
tale în scopuri de recunoaștere 
și spionaj. Uniunea Sovietică 
nu poate admite așa ceva. De 
aceea propunerea comună a 
S.U.A. și Angliei din 27 au
gust, care prevede instituirea 
unui control internațional și a 
inspecției obligatorii, nu poate

constitui baza pentru tratative 
viitoare, o bază pentru un a- 
cord. Reprezentantul U.R.S.S. 
și-a exprimat speranța că de
legațiile occidentale vor 
seama însfîrșit de acest 
și pe viitor nu vor mai 
trage atenția Comitetului 
discuții inutile în jurul acestor 
propuneri inacceptabile.

Totodată reprezentantul 
U.R.S.S. a arătat că există po
sibilități pentru a se ajunge 
la o înțelegere cu privire la 
încetarea tuturor experiențe
lor cu arma nucleară. Aceste 
posibilități constau în a se a- 
junge la o înțelegere cu pri
vire la încetarea tuturor ex
periențelor cu arma nucleară 
pe baza controlului asupra res
pectării acestui acord cu aju
torul mijloacelor naționale 
existente de detectare a explo
ziilor nucleare.

Referindu-se la cealaltă pro
punere a puterilor occidentale, 
care prevede limitarea acordu
lui numai la incetarea ex
periențelor în atmosferă, în 
Cosmos și sub apă, repre
zentantul U.R.S.S. a spus: A- 
ceastă propunere înseamnă că 
S.U.A. vor să-și rezerve drep-

ține 
fapt 
sus- 
prin

tul de a continua experiențele 
cu arma nucleară.

In condițiile în care S.U.A. 
ar continua să-și perfecționeze 
arma nucleară, acordul parțial 
propus de ea va fi iluzoriu. El 
nu va avea valoarea unui mij
loc de reținere a cursei înar
mărilor nucleare și de împie
dicare a răspîndirii continue 
în lume a acestei arme groaz
nice de exterminare în masă.

Această desfășurare a eveni
mentelor, a subliniat Țarapkin, 
poate fi împiedicată numai 
prin încetarea fără excepție a 
tuturor experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în Cos
mos, sub apă și sub pămînt.

Problema aceasta poate fi ra. 
pid rezolvată pe baza propu
nerii Uniunii Sovietice din 28 
noiembrie 1961 sau pe baza 
propunerii țărilor neutre. Re
prezentantul sovietic a decla
rat că delegația sovietică este 
gata să depună toate efortu
rile pentru ca în timpul cel 
mai scurt să rezolve problema 
încetării tuturor experiențelor 
nucleare pentru totdeauna.

Următoarea ședință a sub
comitetului va avea loc la 18 
septembrie.

TOKIO 14 (Agerpres). — La 
13 septembrie a.c., Ion Abra- 
dovici, ministrul R.P.R. la 
Tokio, a dat o recepție în 
cinstea delegației guvernamen
tale economice condusă de Al. 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Au participat: H. Fukuda, 
ministrul industriei și comer
țului internațional al Japoniei, 
Y. Kurogane, secretarul gene
ral al cabinetului de miniștri, 
S. Shima și S. Izuka, miniștri 
adjuncți ai Afacerilor Externe, 
șefii unor misiuni diplomatice 
reprezentanți ai ministerului 
industriei și comerțului inter
național, și ai altor ministere 
economice, conducători ai Ca
merei de comerț, conducătorii 
unor mari Întreprinderi in
dustriale, companii comerciale 
și bancare și alți oameni de 
afaceri, ziariști.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

BERLIN 14 (Agerpres). — La 13 
septembrie a avut loc la Berlin o 
ședință a Consiliului de Stat al 
R. D. Germane sub președinția lui 
W. Uibricht.

După cum se arată în comuni
catul dat publicității după termi
narea ședinței, a fost examinată 
problema dezvoltării relațiilor 
contractuale internaționale în spe
cial cu statele din Asia de sud- 
est.

Consiliul de Stat al R.D.G. a 
constatat că dezvoltarea largă a 
relațiilor contractuale ale R. D. 
Germane în anii de după război 
cu numeroase țări din întreaga 
lume, este expresia creșteri] per-

manente a prestigiului internațio
nal al R.D.G.

Identitatea dintre politica R.D.G. 
și a principalelor state din Asia 
de sud-est în probleme funda
mentale ale politicii internaționale 
contemporane, precum și simpatia 
și sprijinul pe care popoarele din 
Asia de sud-est le manifestă față 
de R.D.G. în lupta pentru înche
ierea tratatului de pace și rezol
varea pașnică a problemei Berli
nului occidental, se spune în co
municat, constituie o bază bună 
și creează toate premisele pentru 
consolidarea continuă și dezvol
tarea colaborării.

Nota guvernului R. S. Cehoslovace 
remisă ambasadei engleze la PragaPRAGA 14 (Agerpres). — După cum transmite agenția Ceteka, la 13 septembrie la Ministerul Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace a fost remisă ambasadorului Marii Britanii la Praga o notă a guvernului R. S. Cehoslovace în legătură cu provocările revanșarde care au avut loc în Berlinul occidental cu prilejul așa-numitei Zile a patriei.Guvernul R. S. Cehoslovace consideră ca o obligație a sa — se arată în notă — să pro-

testeze hotărît împotriva noii provocări care a avut loc în sectorul englez al Berlinului occidental în zilele de 1 și 2 septembrie a.c. și care au fost îndreptate împotriva inviolabilității și integrității teritoriale a R. S. Cehoslovace. Au fost enunțate din nou pretenții asupra așa-numitelor „teritorii germane din est“, au a- vut loc ieșiri jignitoare împotriva R. S. Cehoslovace.Guvernul R. S. Cehoslovace așteaptă ca Guvernul Marii Britanii să acorde atenția cuvenită acestui protest hotărît al său față de activitatea revanșardă din Berlinul occidental.
al R. P. R. la Viena

—•—
In Comitetul

O. N. U. pentru 
folosirea 

Cosmosului 
în scopuri 

pașniceNEW YORK 14 (Agerpres). — TASS transmite : De două zile în Comitetul O.N.U. pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice continuă discuțiile generale, la care au luat parte reprezentanți ai 13 țări.Discursurile rostite de delegații occidentali sînt pătrunse de tendința de a evita, sub diferite pretexte, adoptarea u- nor norme juridice legate de activitatea statelor în Cosmos. Astfel, reprezentantul Angliei a cerut „să nu se manifeste o grabă inutilă' în examinarea proiectului de declarație sovietic cu privire la principiile fundamentale ale activității statelor în domeniul cercetării și folosirii spațiului cosmic. Delegatul Franței a căutat să abată atenția membrilor comitetului de la această problemă importantă, încercînd să-și convingă auditoriul de „necesitatea' de a se examina cu prioritate raportul prezentat de subcomitetul tehnico-științific.în același timp, reprezentanții a numeroase țări s-au pronunțat în favoarea adoptării cit mai grabnice a unui cod de norme juridice care să determine activitatea statelor în domeniul cercetării și fo- losirii spațiului cosmic. Acestei sarcini, a declarat delegatul Poloniei, îi corespunde proiectul de declarație sovietic. Reprezentantul Ungariei a condamnat efectuarea de către Statele Unite a exploziei nucleare la mare altitudine și lansarea sateliților- șpioni americani.în lipsa unor norme de natură să reglementeze folosirea și cercetarea spațiului cosmic, a spus reprezentantul Indiei, pot fi întreprinse Cosmos multe acțiuni care ar fi de dorit.Reprezentantul Braziliei
în nu
a spus că delegația sa se pronunță în principiu pentru a- doptarea unei declarații asupra principiilor folosirii cercetării spațiului cosmic.Luînd cuvîntul, acad. Blagonravov, membru al delegației sovietice, a subliniat că lipsa de norme juridice u- nanim recunoscute frînează colaborarea internațională în Cosmos. El a demonstrat caracterul artificial al încercărilor întreprinse de delegațiile occidentale de a-și justifica cu orice preț refuzul de a adopta proiectul de declarație cu privire la principiile fundamentale ale activității statelor în domeniul cercetării șl folosirii spațiului cosmic.Comitetul își continuă lucrările.

Și
A.

Solidari cu Cuba
GUAYAQUIL 13 (Agerpres). — 

După cum anunfă agenjia Prensa 
Latina, Gorki Elizalde, secretar ge
neral al conducerii Federației stu
denților din Ecuador, a anunțat 
formarea în Ecuador a unui front 
unit al studenților, fără deosebire 
de concepții politice, în apărarea 
Cubei revoluționare.

SANTIAGO 14 (Agerpres). — 
Senatorul chilian Alejandro Rojas 
a deolarat că dacă va avea loc o 
nouă agresiune militară împotriva 
Cubei, întreaga răspundere va re
veni Statelor Unite.

Rojas a îndemnat toate po
poarele Americii Latine să se mo
bilizeze pentru a-i împiedica pe 
imperialiștii americani să atace 
Cuba. Dacă ei o vor ataca totuși, 
a subliniat senatorul, „oamenii 
muncii și toți oamenii progresiști 
din Chile vor ști să se ridice în 
apărarea revolufiei cubane".

Corespondentul agenfiei Prensa 
Latina relatează că pe străzile 
din Santiago au apărut manifeste 
în care se spune : „Ferifi-vă yan
kei I Cuba este o parte a marii 
noastre patrii — America Latină. 
Noi, chilienii, vom ști să ne ridi
căm în apărarea patriei noastreI“.

(Ager- 
Prega, 
a unei

RIO DE JANEIRO 14 
preș). — TASS ■ transmite : 
firea de către Statele Unite 
invazii în Cuba stîrnește mînie și 
indignare în Brazilia. Opinia pu
blică cere guvernului brazilian să 
se mențină la poziția apărării Cu
bei și respectării principiilor auto
determinării și neamestecului în 
treburile interne ale altor țări. Ser. 
gio Magalhaes, deputat în Con
gresul național, a cerut guvernu. 
lui brazilian „să protesteze îm
potriva pregătirilor militare ale 
S.U.A. în vederea unui atac crimi
nal asupra Cubei“.

Opinia publică democrată apro
bă cu căldură poziția Uniunii So
vietice, care a declarat că spri- 
țină Cuba revoluționară.

VIENA. — La 13 septembrie tîrgul internațional de mostre de la Viena a fost vizitat de președintele Austriei Scharf, însoțit de Finanțelor, Klauss nistrul Comerțului strucției Fritz Bock. tehnico-comercial al R.P. Romîne președintele Adolf Scharf și ministrul Fritz Bock au fost primiți de către

Adolf ministrul și mi- și recon- La biroul
dr. Victor Dimitriu, ministru plenipotențiar al R.P. Romîne în Austria, Stoica Constantin, consilier economic, directorul biroului mîne.Vizita mosferănico-comercial al R.P. Romîne ă fost vizitat de asemenea primarul Vienei, Jonas.

comercial al R.P. Ro-a decurs într-o at- cordială. Biroul teh-
de

0 declarație a lai Haul Cèstro

CIUDAD DE MEXICO 14 
(Agerpres). — După cum in
formează agenția Prensa Lati
na, în Mexic au luat o am
ploare deosebită acțiunile de 
solidaritate cu Cuba revolu
ționară. La 13 septembrie, se
cretarul general al Federației 
muncitorilor revoluționari, An- 
gel Alivio Solis, a dat publici
tății o declarație în care con
damnă recentele acțiuni pro
vocatoare ale S.U.A. împotriva 
Cubei.

HAVANA 14 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la școala de ofițeri din provincia Matan- zas, Râul Castro, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul forțelor armate revoluționare al Cubei, a declarat: „Uniunea Sovietică a avertizat guvernul Statelor Unite că dacă vor ataca Cuba ar putea izbucni un al treilea război mondial și că rachetele vor nimeri teritoriul

lor“. Avertismentul sovietic, a subliniat Râul Castro, este o chemare la pace, la dezarmare, o chemare la înțelegere. Ministrul forțelor armate revoluționare a cerut ostașilor armatei cubane să întărească și mai mult vigilența, să-și ridice pregătirea militară, să-și strîngă și mai mult rîn- durile spre a da o ripostă oricăror uneltiri .ale dușmanului.
Conferința de presă

a președintelui Kennedy

apărarea Cubei.

o

S.U.A.

In fotografie ; lon

donezi monifestînd

tmpo-

eroice.

Opinia publică in

ternațională con

damnă planurile a- 

gresiva ale 

îndreptate 

trlva Cubei

PE SCURT O
MOSCOVA. — Andrei Gro- 

mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a fost con. 
firmat conducător al delega
ției sovietice la cea de-a 17-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., care își va începe lu
crările în ziua de 18 septem. 
brie la New York.

NEW 
genției 
tional, Ministerul de Război al 
S.U.A. a declarat la 13 sep
tembrie că „lucrează la un 
plan de recrutare a cubanilor 
fn forțele armate americane 
și de instruire a lor în unită
țile militare alcătuite din 
ostași care vorbesc limba spa
niolă”. Referindu-se la ziarul 
„Miami News“, agenția Asso
ciated Press arată că Ministe
rul de Război intenționează să 
recruteze în următoarele două 
săptămîni 5—6 mii de per
soane dintre cubanii care lo
cuiesc în S.U.A. și în Porto 
Rico.

YORK. — Potrivit a- 
United Press Interna-

ALGER. — In legătură cu 
alegerile care urmează să aibă 
loc la 20 septembrie pentru

Adunarea Națională Consti
tuantă a Algeriei, la Alger au 
fost publicate noi liste 
candidați.

După cum anunță ziarul 
„Depèche d’Algérie“, listele de 
candidați pentru alegerile de 
deputați în Adunarea Națio
nală Constituantă din partea 
departamentelor Alger și Con
stantine au suferit cele mai 
importante modificări. între 
altele, pe aceste liste nu a fost 
inclus președintele Guvernu
lui Provizoriu al Republicii 
Algeria, Yussef Ben Khedda.

de

PRAGA — Cu prilejul unei 
conferințe de presă, organi
zată în sala spaniolă a caste
lului din Praga (Hradcany), 
dr. Jaromir Neumann, direc
torul Institutului de teoria și 
istoria artei de pe lingă Aca
demia de Științe a R. S. Ceho
slovace, a comunicat că la 
Hradcany și în alte castele din 
țară au fost descoperite peste 
50 de tablouri aparținînd unor 
maeștri ai picturii. Au fost 
identificate lucrări de Tinto- 
reto, Veronese, Rocco Marconi, 
Bassano, Eberhard Keil, Jan

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — TASS transmite: 
La conferința de presă din 
13 septembrie, președintele 
S.U.A., Kennedy, a dat ci
tire unei declarații, pregă
tită dinainte, cu privire la 
politica S.U.A. față de Cuba. 
Referindu-se la livrările so
vietice către Cuba, Kennedy 
a repetat declarația sa ante
rioară că „aceste noi livrări 
nu reprezintă o primejdie se
rioasă pentru vreo altă parte 
a acestei emisfere".

„O intervenție militară uni
laterală din partea Statelor 
Unite, a declarat în continuare 
Kennedy, nu poate fi în mo
mentul de față nici necesară, 
nici justificată“.

El și-a exprimat regretul că 
„discuțiile lipsite de răspun
dere cu privire 
acțiuni ale S.U.A: 
nuanță de autenticitate 
mațiilor că o asemenea 
mejdie există.

Imediat după aceasta, 
ședințele S.U.A. a făcut însă o 
declarație, care se deosebește 
prea puțin de „discuțiile lip
site de răspundere“, pe care 
tocmai le condamnase. „Dacă 
în vreun moment sporirea for
țelor comuniste din Cuba va 
pune în primejdie sau va tul
bura în vreun fel securitatea 
noastră, inclusiv a bazei noa-

la asemenea 
pot da o 

afir- 
pri-

pre-

stre de Ut Guantanamo... sau 
dacă Cuba va deveni o puter
nică bază militară ofensivă 
pentru Uniunea Sovietică, a- 
tunci această țară (adică 
S.U.A. — n.r.) va face tot 
posibilul pentru a apăra 
securitatea sa și securitatea a- 
liaților ei",

Kennedy a recunoscut de 
fapt că în S.U.A. se fac pregă
tiri pentru răsturnarea guver
nului Cubei. „Vom lucra ca și 
pînă acum cu liderii refugia- 
ților cubani care, ca și noi, 
sînt devotați cauzei revenirii 
în viitor a acestei țări la li
bertate“, a «pas el. ,•>

Kennedy a proferat amenin
țări abia disimulate și la adre
sa „prietenilor din N.A.T.O.", 
pe care i-a îndemnat „să țină 
seama de consecințele folosi
rii navelor lor în comerțul 
cu Cuba".

In continuare
Kennedy a răspuns la între
bările corespondenților. Cea 
mai mare parte a întrebărilor 
s-a referit, de asemenea, la 
Cuba, dar răspunsurile la ele 
nu au adăugat nimic substan
țial declarației președintelui, 

între altele Kennedy a con
firmat că S.U.A. intenționează să efectueze încă o serie de 
explozii nucleare la mare al
titudine în regiunea insulei 
Johnston.

președintele

Kupecky, Petr Brandl, Hans 
von Aachen etc. O mare pîn- 
ză reprezentînd „Adunarea 
zeilor în Olimp“ se presupune 
că este o operă de tinerețe a 
lui Rubens.

WASHINGTON — La 14 
septembrie a sosit la Washing
ton ministrul Economiei 
R. F. Germane, Ludwig Er- 
hard, care timp de o săp- 
tămînă va avea o serie 
de întrevederi cu reprezen
tanții guvernului și cercurile 
economice americane. Agenția 
UPI, relatează că imediat 
după sosirea sa la Washington, 
Erhard a fost primit de pre
ședintele Kennedy. Potrivit 
relatărilor agenției UPI, în 
timpul vizitei sale, Erhard, va 
discuta cu înaltele personali
tăți americane, printre alte 
probleme, și problema even
tualei aderări a Angliei la 
Piața comună.

ACCRA. — Ministerul de 
Interne al Ghanei a dat publi
cității un decret prin care se 
stabilește pedeapsa cu moar
tea pentru toți agenții impe
rialiști care vor fi găsiți în

posesia nnor explozibile. A. 
cest decret face parte din mă
surile luate de autoritățile 
ghaneze împotriva agenților 
imperialiști care au pus la 
cale în ultima vreme mai 
multe atentate în urma cărora 
au fost uciși numeroși gha- 
nezi.

CAPE CANAVERAL. După 
cum anunță agenția France 
Presse, la 13 septembrie Sta
tele Unite au înregistrat un 
nou eșec în încercarea de a 
lansa o rachetă balistică de 
tip „Skybolt". Racheta, după 
ce a fost lansată de pe bor
dul unui bombardier „B-59“, 
a deviat de pe traiectorie.

BONN. — Potrivit relatări
lor ziarului „Deutsche Zei
tung“, guvernul R.F.G. inten
ționează să ia măsuri în ve
derea încetării „oricărui trans, 
port de mărfuri pentru Cuba 
pe vase comerciale vest-ger- 
mane“. Prin aceasta guvernul 
R.F.G. vrea să demonstreze 
că sprijină în întregime poli
tica americană de agresiune 
împotriva Cubei, declară zia
rul.

I
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REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București. Piața „Scinteli“,

Berlinul democrat — capitala 
Republicii Democrate Germane 
se înfrumusețează mereu. Se 
ridică noi construcții, noi 
blocuri de locuințe pentru oa
menii muncii, lată în fotogra
fia noastră un bloc-turn din 

Berlinul democrat

E VENIMENTELE
DIN BRAZILIA

© Demisia guvernului brazilian ® Sub 
presiunea maselor Senatul a aprobat 

referendum popular privind 
împuternicirile prezidențiale

Contraste

semnificativeBRASILIA 14 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că în dimineața zilei de 14 septembrie guvernul primului ministru Brochado da Rocha a demisionat. Această demisie, spun agențiile, a fost provocată de refuzul Congresului de a aproba organizarea unui referendum la care poporul brazilian să fie chemat pentru a-și spune cuvîntul în chestiunea împuternicirilor prezidențiale. Se știe că parlamentar, considerabil președintelui, a fost adoptat de Congres acum un an în toiul crizei politice care fră- mînta Brazilia în urma demisiei președintelui Quadros, pusă la cale de cercurile reacționare strâns legate de interesele Washingtonului. Noul președinte, Joao Goulart, a fost nevoit să admită această modificare deoarece, altminteri Brazilia era amenințată de instaurarea unui regim militar reacționar. Parlamentul brazilian, dominat de forțele conservatoare, a folosit împuternicirile ce i-au fost acordate pentru a pune bețe în roate tuturor încercărilor guvernului și președintelui Goulart de a efectua reformele fundamentale, ca cea agrară, cerute de grava situație politică, economică și socială din țară. |Iată de ce se Impunea cu o urgență tot mai mare revizuirea actualului sistem parlamentar și revenirea la sistemul care acorda președintelui puteri mai largi.In ultimul timp, organizațiile sindicale, de țărani, stu- denți și o mare parte a conducătorilor armatei s-au alăturat președintelui Goulart exer- citînd o puternică presiune a- supra parlamentului.Primul ministru demisionar Brochado da Rocha motivînd în fața parlamentului demisia cabinetului său, a acuzat pe liderii majorității conservatoare de rea credință, arătînd că a- ceștia, la sfîrșitul ultimei sesiuni parlamentare, își luaseră angajamentul de a fixa o dată

actualul sistem care știrbește împuternicirile

Scopul vizitei

lui Gilpatric la Bonn
BONN 14 (Agerpres). “ La 

13 septembrie a sosit la Bonn 
R. Gilpatric, ministrul adjunct 
de război al S.U.A. El va duce 
tratative cu ministrul de 
război al R.F.G., Strauss, cu 
privire la viitoarea strategie 
a N.A.T.O. și politica militară 
a S.U.A. și R.F.G.

Vizita lui Gilpatric este in
terpretată la Bonn în lumina 
cererilor persistente emise în 
ultimul timp de cercurile mi
litare ale Germaniei occiden
tale cu privire 
N.A.T.O.". '
cereri

la „reforma 
îndărătul acestor 

se ascunde tendința 
Bonnului de a obține pentru 
Bundeswehr arma de extermi
nare în masă.

După cum anunță presa, un 
loc important la tratative va 
fi rezervat problemei livrări
lor americane de armament 
pentru Bundeswehr, care se 
ridică la uriașa sumă de apro
ximativ 3 miliarde de mărci. 
Cercurile militare vest-germa- 
ne consideră că există o legă
tură directă între programul 
acestor livrări și recenta de
clarație făcută de Strauss Va 
Academia superioară de război 
a Bundeswehrului de la Ham
burg că „strategia intimidării" 
trebuie promovată „cit se poa
te mai mult“.Tel. 17.60.10, Tiparul ; Combinatul Poligrafic „Casa Scìnteli'

pentru referendum, angajament pe care nu l-au respectat.Intre timp continuă în întreaga țară manifestațiile de sprijin pentru președintele Goulart și acțiunea sa. La Porto Alegre, capitala statului Rio Grande do Sul, generalul Dantas Ribeiro, comandantul armatei a treia, a trimis o telegramă ministrului de război declarînd că referendumul popular este „singura soluție la problemele națiunii“.Consiliul de conducere a peste 2 000 de organizații sindicale a declarat la 14 septembrie grevă generală în semn de protest împotriva obstrucției pe care o face Congresul la cererea de a se organiza grabnic un referendum.O telegramă a agenției France Presse anunță că, sub presiunea maselor, senatul brazilian a adoptat după o ședință care a durat o noapte întreagă, un proiect de lege fixînd data de 6 ianuarie 1963 pentru ținerea referendumului popular. Proiectul urmează să fie adoptat și de Camera Depu- taților. După cum precizează France Presse, este puțin probabil ca aceasta să fixeze data referendumului înainte de 30 aprilie anul viitor. A- ceasta ar echivala însă cu o încercare de a tergiversa din nou soluționarea gravelor probleme ce se pun Braziliei în momentul de față.

tă In cele două părți ale Berlinului vacanța școlară a luat sfîrșit. Exis- însă o uriașă deosebire între felul cum Senatul vest-berlinez și consiliul municipal din Berlinul democrat s-au preocupat de organizarea vacanței copiilor. O mare parte a copiilor din Berlinul occidental și-au petrecut vacanța pe străzile orașului. Senatul vest-berlinez „nu a avut bani“ pentru a organiza transportul și întreținerea copiilor pe malurile lacurilor sau în rile din împrejurimile lui.Cu totul altfel și-au cut vacanța copiii din nul democrat și cei din R. D. Germană. Foarte mulți copii au fost trimiși în tabere de vară ca, de pildă, aceea de la Hoelzerner See. în vilele și corturile ridicate aici de Uzina „Elektrokohle“ din Berlin s-au odihnit în fiecare serie peste 800 de copii. Pînă în prezent au fost construite 20 de vile. Numărul lor urmînd să crească în anii viitori. Copiii au făcut sport, au participat la excursii și la diferite manifestări cu caracter cultural.Alți copii din Berlinul democrat au avut la dispoziție cluburile tineretului din oraș unde au fost organizate activități sportive, culturale etc.în fiecare an guvernul R. D. Germane alocă 65 milioane de mărci pentru organizarea vacanței de vară a unui număr de 1,8 milioane de copii.

pădu- orașu-petre- Berli-

La Conferința Commonwealthului 
Ostilitate generală 

față de intenția Angliei 
de a adera la fiața comunaLONDRA' 14 (Agerpres). — Vineri comitetele instituite de conferința Commonwealthului pentru examinarea amănunțită a problemelor concrete privind relațiile economice cu Piața comună în eventualitatea aderării Angliei la acest bloc și-au continuat lucrările, între timp, primul ministru britanic Macmillan și cîțiva din colaboratorii săi apropiați desfășoară, după cum relatează France Presse, o intensă „activitate de culise“ în încercarea de a-i determina, în ultimă instanță, pe primii mi-

niștri ai Commonwealthului să schimbe convingerea încetățenită la conferință că „Commonwealthul a fost distrus de Europa (occidentală) și trădat de Marea Britanie”. Guvernul britanic, relatează în continuare aceeași șgenție, a fost dezamăgit de ostilitatea generală a primilor miniștri întruniți la Malborough House. El este nemulțumit în special de opoziția „foarte regretabilă“ a majorității statelor africane față de statutul de „state asociate" la Piața comună,
încheierea Congresului 

partidului Uniunea Sudaneză
BAMAKO 14 (Agerpres). — 

La 12 septembrie, în capitala 
Republicii Mali — Bamako, 
și-a încheiat lucrările Congre
sul al VI-lea al partidului 
Uniunea Sudaneză.

Congresul a ales organele 
de conducere ale partidului. 
Ca secretar general al parti
dului Uniunea Sudaneză a 
fost reales în unanimitate 
președintele Republicii Mali, 
Modibo Keita.

Congresul a aprobat noul 
statut al partidului în pream
bulul căruia se consemnează 
printre altele : „Fiind condu
cătorul și organizatorul po
porului mali, Uniunea Suda
neză își propune ca sarcină 
să-l conducă cit se poate de 
repede pe calea socialismului 
în condițiile păcii, unității și 
frăției, spre bunăstare și pros
peritate".

La ședința de închidere a 
celui de-al VI-lea Congres al 
partidului Uniunea Sudaneză, 
delegații au adoptat rezoluții 
în problemele politice, organi
zatorice, economice și sociale.

Declarînd că s-a și făcut o 
alegere definitivă și de nes
trămutat în favoarea socialis
mului, congresul a trasat acti
viștilor și organizațiilor de 
masă sarcina să întărească 
unitatea națională, să ridice 
conștiința socialistă a fiecărui 
cetățean, să asigure și să dez
volte întrecerea în toate ra
murile de activitate națio
nală.

Congresul a chemat condu
cerea partidului să extindă 
participarea statului în econo
mie și comerț pe calea creă
rii cooperativelor de consum 
și a introducerii cooperației 
in agricultură și în producția 
meșteșugărească.


