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som # A DELEG.Affi DE PADEID 
SI GUVERNAMENTALE A R. D. GERMANE

Sîmbătă la amiază a sosit în 
Capitală delegația de partid și 
guvernamentală- a Republicii 
Democrate Germane în frunte 
cu tovarășul Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germa
ne, care la invitația Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a Consi
liului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
face o vizită de prietenie în 
țara noastră. Din delegație 
fac parte: Bruno Lcusch- 
ner, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.G., 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., membru al 
Consiliului de Stat, dr. Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul 
Afacerilor Externe al R.D.G., 
președintele Partidului Națio
nal Democrat din Germania, 
Ilans Reichelt, ministrul Agri
culturii, Colectărilor și Silvi
culturii, Günther Wyschofsky, 
vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării, Erwin 
Kerber, adjunct al ministru
lui Comerțului Exterior și In- 
tergerman, Johannes König, 
adjunct al ministrului Afaceri
lor Externe, prof. dr. Wolf
gang Schirmer, membru su
pleant al C.C. al P.S.U.G., di
rectorul uzinelor „Walter Ul
bricht“ — Leuna, Frieda Stern
berg, președinta Cooperativei 
agricole de producție „Ernst 
Thälmann“ din Bennewitz, ra
ionul Wurzen, Annerose Sei
fert, muncitoare chimistă la

Cuviniarea

irea inaljilor oaspejî,

Uzinele „Walter Ulbricht" ■— 
Leuna, și Wilhelm Bick, am
basador extraordinar și pleni
potențiar al R.D.G. în R.P.R.

Tovarășul Walter Ulbricht

Pe aeroport, la sos 

este însoțit de tovarășa Lotte 
Ulbricht, soția sa.

Aeroportul Băneasa, era pa
voazat festiv cu drapelele de 
stat ale R. D. Germane și 
R. P. Romîne. Pe clădirea ae-

rogării se aflau portretele to
varășilor Walter. Ulbricht și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pe 
mari pancarte erau scrise, în 
limbile romînă și germană, 
urările „Bine ați venit, oa-

speți dragi !“, „Trăiască prie
tenia frățească dintre Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Democrată Germană!“,

(Continuare în pag. a IlI-a)

tovarășului Cuvmtarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej Walter Ulbricht

Dragă tovarășe Ulbricht,
Dragi tovarăși membri ai 

delegației de partid și guver
namentale a Republicii Demo
crate Germane,

La sosirea dumneavoastră 
pe pămîntul patriei noastre, 
permiteți-mi ca în numele Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat și al gu
vernului Republicii Populare 
Romîne, în numele întregului 
nostru popor, să vă urez un 
călduros și frățesc bine ați 
venit.

Vizita dumneavoastră în Re
publica Populară Romînă va 
prilejui încă o manifestare a 
prieteniei de nezdruncinat ce 
leagă țările și popoarele noa
stre.

In zilele ce le veți petrece 
în mijlocul nostru vom fi 
bucuroși să vă împărtășim din 
rezultatele muncii pe care o 
desfășoară cu abnegație po
porul romîn în desăvîrșirea 
construcției socialismului, în
făptuind neabătut Directivele 
Congresului al III-Iea al Parti
dului Muncitoresc Romîn pen
tru continua dezvoltare și în
florire a patriei sale.

Poporul romîn dă o înaltă 
prețuire succeselor de seamă 
obținute sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din 
Germania de către oamenii 
muncii din Republica Demo
crată Germană, în opera de 
construire a socialismului și 
de întărire a primului stat 
german al muncitorilor și 
țăranilor.

Statele noastre, împreună cu

celelalte state socialiste, duc 
cu consecvență o politică ex
ternă îndreptată spre salvgar
darea păcii, militează pentru 
coexistența pașnică a statelor 
cu sisteme sociale diferite, 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale și sub un strict 
control internațional, pentru 
reglementarea pe calea trata
tivelor a problemelor interna
ționale litigioase. Republica 
Populară Romînă sprijină în- 
trutotul inițiativele Uniunii 
Sovietice și ale Republicii De
mocrate Germane pentru lichi
darea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial prin în
cheierea Tratatului de pace 
german și transformarea pe 
această bază a Berlinului oc
cidental în oraș liber, demili
tarizat.

Ne exprimăm convingerea, 
dragi tovarăși, că vizita dv. 
în Republica Populară Romi- 
nă, convorbirile pe care le 
vom avea, vor contribui la 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre ță
rile și partidele noastre, la 
întărirea unității de nezdrun
cinat a puternicei comunități 
a țărilor socialiste și a mișcă
rii comuniste mondiale, vor 
prilejui o nouă afirmare a ho- 
tărîrii noastre de a apăra pacea.

Să trăiască și să se dezvol
te neîncetat prietenia dintre 
Republica Populară Romînă și 
Republica Democrată Germa
nă !

Trăiască familia frățească a 
țărilor socialiste !

Trăiască pacea în lumea în
treagă !

Dragă tovarășe Gheorghiu- 
Dej,

Dragă tovarășe Maurer,
Scumpi tovarăși și prieteni,
Dragi locuitori ai orașului 

București,
Ingăduiți-mi să vă transmit 

dumneavoastră și prin dum
neavoastră întregului popor 
frate romîn cel mai călduros 
salut frățesc în numele Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, precum și în numele 
tuturor partidelor unite în 
Frontul Național al Germaniei 
Democrate, în numele Camerei 
Populare, al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al popu
lației Republicii Democrate 
Germane.

Vă mulțumesc, scumpe to
varășe Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru cordialele dum
neavoastră cuvinte de salut. 
Ele exprimă prietenia de 
nezdruncinat dintre cele două 
popoare ale noastre, comuni
tatea țelurilor și luptei noa
stre. Puteți fi siguri că acea
stă prietenie, această comuni
tate de țeluri și de luptă este 
foarte apropiată inimilor noa
stre.

Vă mulțumim dv„ dragi lo
cuitori ai Bucureștiului, pen
tru primirea atît de însufle
țită, ce né-ați făcut. Salutăm 
în persoana dv., pe reprezen
tanții frumoasei și glorioasei 
dv capitale.

Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii De
mocrate Germane a sosit în 
frumoasă dv. țară la invitația 
Comitetului Central al Parti-

dului Muncitoresc Romîn, a 
Consiliului de Stat și a guver
nului Republicii Populare Ro
mîne. Vă exprimăm mulțumi
rile noastre pentru această in
vitație Ia care am răspuns 
cu mare bucurie.

Ne bucurăm mult să putem 
vedea și studia în timpul șe
derii noastre noile realizări ale 
muncitorilor, țăranilor colecti
viști și intelectualilor țării dv. 
socialiste.

Sîntem ferm convinși că vi
zita noastră în țara dv. și con
vorbirile noastre comune vor 
întări și intensifica relațiile 
politice și economice dintre ță
rile noastre. Aceasta va con
tribui la mersul înainte al 
construcției socialiste în cele 
două țări ale noastre, la întă
rirea sistemului mondial so
cialist și Ia asigurarea păcii 
in Europa.

Vizita noastră în țara dv., 
dragi tovarăși și prieteni, are 
loc într-o perioadă de luptă 
încordată a tuturor forțelor 
păcii pentru triumful princi
piilor (Coexistenței pașnice între 
state cu orînduiri sociale di
ferite, pentru dezarmarea ge
nerală și totală, pentru asigu
rarea unei păci trainice în 
Europa și în lumea întreagă. 
In această luptă are o însem
nătate deosebită încheierea 
Tratatului de pace german și 
lichidarea situației anormale, 
primejdioase, din Berlinul oc
cidental, prin transformarea
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Palatul
R. P. Romîne
Sîmbătă la ora 14,00 mem

brii delegației de partid și gu
vernamentale a R. D. Germane 
în frunte cu tovarășul Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germa
ne, au fost primiți la Palatul 
R. P. Romîne de tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de 
Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de 
Miniștri, membri- ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., 
membri ai C.C. al P.M.R. 
și ai guvernului.

Pe drumul'străbătut de ma
șinile oficiale de la reședința 
delegației germane și pină în 
Piața Palatului R. P. Romîne 
un, mare număr de . bucureș- 
teni au salutat călduros pe 
oaspeți.

Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie,

(Agerpres)

Sîmbătă s-au redes
chis în întreaga țară 
cursurile școlilor de 
cultură generală, profe
sionale și tehnice. După 
o vacanjă plăcută și re
confortantă, petrecută 
pe culmi de munți sau 
pe țărmul mării, în dru
meții și tabere, sutele 
de mii de elevi s-au re- 
întîlnif cu profesorii și 
învățătorii lor, care 
îi vor ajuta să dobîn- 
dească noi cunoștințe.

(n această zi de săr
bătoare pentru elevii 
învățămîntului de toate 
gradele, o dată cu noi
le localuri de școli s-au 
inaugurat numeroase la
boratoare, biblioteci, a- 
teliere de practică etc.

(Agerpres)

★
Niciodată strada Va- 

sile Roaifă din Brașov 
nu a cunoscut afîfa ani
mație. Este prima zi a 
anului școlar și grupuri 
de elevi, foarte mulfi 
însoțiți de părinții lor, 
se îndreaptă către Școa
la medie nr. 3 din car
tierul Tractorul. Tofi sînt 
îmbrăcafi în uniforme, 
iar în brațe duc buche
te de flori. Printre ei îl 
intilnim pe Ionică Bar- 
bu dintr-a opta. Tatăl 
său, muncitorul Barbu 
Ion de la Uzinele de 
tractoare, a plecat de 
dimineață la uzină. Ma
ma, însă, care lucrează 
în schimbul de după a- 
miază, a ținut cu orice 
preț să-și însoțească fe
ciorul la școală. Este e- 
moționată. Acum 20 de 
ani ar fi dorit din suflet 
să aibă fericirea de a 
merge și ea la școală. 
Dar n-a putut merge. 
Se bucură însă că as
tăzi își vede împlinit 
visul prin fiul său.

Tovarășul director 
Georgescu Valentin este 
și el emoționat.

— Nu numai elevii 
își încep astăzi activi
tatea, ne spune dinsul,

Intîlnire cu tovarășa învățătoare în prima , zi 3e școală.
Foto : AGERPRES

ci și școala însăși: nouă, 
strălucind de lumină și 
curățenie. în curtea 
școlii domnește o at
mosferă sărbătorească. 
La tot pasul se simte 
bucuria atît de firească 
primei zile de curs în
tr-o școală nouă. Sînt 
prezenți — alături de 
elevi și profesori — pă
rinții, bucuroși că fiii 
lor pornesc din nou pe 
drumul învățăturii pe 
care părtidul, părintele 
iubit l-a deschis copii
lor. Atmosfera sărbăto
rească este subliniată 
și de cuvintele partici- 
panților — reprezentanți 
ai organelor locale de 
partid și de sfat, tova
răși din conducerea uzi
nelor de tractoare, p-o- 
fesori, diriginfi și elevi. 
După ce festivitatea de 
deschidere a luat sfîrșit,

-tradițional a panglică 
inaugurală a fost tăiată 
și primii elevi au tre
cut pragul școlii. Clase
le albe și spațioase mi
rosind încă a var și vop
sea, băncile noi i-au 
primit ospitalier pe fiii 
muncitorilor de la Uzi
nele de tractoare.

Ora 10,00. Pe culoa
rele școlii se aude su
netul clopoțelului. în
cep primele lecții, pri
mele notițe, primele e- 
mofii. In fața clasei a 
IX-a B s-a oprit o tînă- 
ră ce nu pare să aibă 
mai mult de 22 ani. 
Este Daniela lliescu, 
proaspătă absolventă a 
Facultății de matematică 
din București. Va fi 
oare în stare să ramînă 
liniștită, să nu-și tră
deze emoția î Peste o

clipă, pentru prima dată 
în viață în fața unei cla
se de priviri atente în
dreptate asupra ei va 
rosti, în calitate de pro
fesoară, cuvîntul : elevi.

Emoțiile primei lecții 
au trecut. Pe Daniela 
lliescu o așteaptă însă 
la fiecare pas înfîmplări 
inedite, impresii la fel 
de puternice. Băieții 
și fetele care i-au deve
nit atît de dragi vor 
crește odată cu școala, 
vor pleca mai departe 
și vor da viață cunoș
tințelor căpătate. în lo
cul lor vor veni alți 
elevi. Apoi alții. Ea 
însă va rămîne aci la 
școală unde ieri a trăit 
o zi atît de fericită, ur- 
cînd pentru prima oară 
la catedră.

ADRIAN 
.VASILESCU

Au început Respect pentru
recoltatul 

porumbului
De cîteva zile, gospodăriile 

colective din raioanele Crișft 
Oradea, Salonta și Marghita" 
din regiunea Crișana au'- 
început culesul porumbului. 
Totodată, ele au intensificat 
recoltarea celorlalte culturi de 
toamnă. Pină acum porumbul, 
floarea-soarelui și sfecla de 
zahăr au fost strinse de pe 
mai mult de 6 000 de ha.

Colectiviștii din comunele 
Simand, Olari, Chișineu Criș, 
Socodor din raionul au
realizat de pe suprafețe de 
200—350 hectare, recolte de 
5 500—6 000 kg de porumb boa
be la hectar. Pe aceste tere
nuri, lucrările agricole au fost 
efectuate in perioade optime 
și la un înalt nivel agrotehnic, 

Paralel cu recoltarea cultu
rilor de toamnă, gospodăriile 
colective execută arăturile și 
livrează produsele contractate 
pentru acest an,

(Agerpres)

„marca fabricii“

■
 zina metalurgică 

Colibași. în între
cerea socialistă, 
muncitorii, ingine
rii și tehnicienii a- 
cestei uzine sînt 
preocupați de în

deplinirea uneia din principa
lele ei cerințe — continua îm
bunătățire a calității produse
lor. Printre ei sînt mulți ti
neri, buni gospodari care se 

străduiesc să realizeze produse 
de înalt nivel tehnic.

La ce se gîndesc ei în între
cere ? La bunul nume al uzi
nei, la „marca fabricii“ care 
trebuie să constituie un certi
ficat dat muncii depuse de co
lectiv în ansamblul său de fie
care muncitor în parte.

Să poposim mai întîi în sec
ția prelucrări mecanice. Nu e 
greu de observat că tinerii de 
aici dau o mare atenție res
pectării procesului tehnologic 
— condiție esențială în reali
zarea unor produse de bună 
calitate. Ei sînt conștienți de 
faptul că o cît de mică negli
jență poate strica munca a 
zeci de alți oameni, poate crea 
mari greutăți în realizarea 
sarcinilor de plan. Seriile noi 
de piese, ridică în fața mun
citorilor destul de multe pro
bleme. Zeci și sute de piese

trebuie să se încadreze în to
leranțele prescrise, toleranțe 
care sînt de cele mai multe 
ori de ordinul zecimilor de mi
limetru. Tinerii cunosc acest 
lucru și nu este de mirare că 
se străduiesc să realizeze cît 
mai corect prinderea piesei pe 
dispozitiv și centrarea freze
lor. O freză necentrată corect, 
sau descentrată pe parcurs, 
face ca piesa să aibă diferen
ță de pas (dușmanul nr. 1 al 
roților dințate) trecînd-o în 
grupul rebuturilor sau, în cel 
mai fericit caz, al pieselor re
maniate. Remanierea, făcută 
printr-o nouă frezare a dantu
rii, pe lingă pierdere de timp, 
înseamnă și un produs de ca
litate slabă, mediocră.

Cunoscînd tocmai aceste ce
rințe, organizația U.T.M. din 
secție s-a ocupat mult de fe
lul în care respectă tinerii 
procesul tehnologic, a inițiat 
numeroase acțiuni menite să 
sporească răspunderea pentru 
munca lor. Astfel, în adunări
le generale U.T.M. au fost in
vitați maiștri cu experiență 
îndelungată care le-au vorbit 
tinerilor despre importanța 
fiecărei operații. Maistrul Stan 
Preda le-a explicat tinerilor 
ce înseamnă o piesă remania
tă, ce pagube poate pricinui,

Locuințe noi
In ultimul timp 

la Turda au fost 
date in folosință 
peste 100 de noi a- 
partamente. Alte 70 
de apartamente au 
fost depuse la dis
poziția siderurgiști- 
lor din orașul Cim- 
pia Turzii.

In orașul Turda 
se află intr-un sta
diu avansat con- 

. strucția a încă 5

blocuri cu cîte 40 
de apartamente fie
care, iar la Cîmpia 
Turzii alte 5 blocuri 
însumînd 108 apar
tamente.

4r
Pe strada George 

Coșbuc din Vulcan 
au început recent 
lucrările de con
strucție a încă 29 
de blocuri cu peste 
80 de apartamente. 
La aceste blocuri

se folosește cu 
succes procedeul de 
turnare a betoane- 
lor în elevație. Se 
utilizează de ase
menea panouri de 
placaj pentru tur
nare, ceea ce per
mite obținerea unor 
însemnate econo
mii . de material 
lemnos. Panourile 
pot fi refolosite de 
aproape 20 de ori.

dîndu-le exemple concrete. Ti
nerii frezori Ilie Vasile, Vasi- 
le Vîlcu și rectificatorul Du
mitru Florea au demonstrat 
practic felul în care, respectîn- 
du-se întocmai prescripțiile 
tehnologice, folosindu-se scu
lele pregătite bine, se pot rea
liza produse de calitate supe
rioară.

Grija pentru cele mal mici 
lucruri, respectarea disciplinei 
tehnologice, au avut rezulta
tul așteptat. Piesele lucrate în 
secția prelucrări mecanice, 
sînt finisate cu grijă, iar pro-

ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a III-a)

începerea convorbirilor dintre delegațiile 
de partid și guvernamentale 

ale R. P. Romîne și R. D. Germane
Tn după-amiaza zilei de 15 septembrie, la Pala

tul R. P. Romîne au început convorbirile dintre 
delegațiile de partid și guvernamentale ale R. P. 
Romîne și R. D. Germane.

Din partea romînă la convorbiri participă : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului de Stat, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Mi
niștri, Chivu Stoica, membru al Biroului Politic 
al C.C. a! P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, Mihail Fio- 
rescu, membru al C.C. al P.M.R., ministrul indus
triei petrolului și chimiei, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Mihail Petri,. adjunct 
al ministrului comerțului exterior, Ștefan Cleja, 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în R. D. Germană.

Din partea R. D. Germane la convorbiri parti
cipă : Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, Bruno Leuschner, vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., membru al 
Consiliului de Stat, dr. Lothar Bolz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și ministrul afacerilor 
externe al R. D. Germane, președintele Partidu
lui Național Democrat din Germania, Hans Rei
chelt, ministrul agriculturii, colectărilor și silvi
culturii, Gunther Wyschofsky, vicepreședinte al 
Comisiei de Stat a Planificării, Erwin Kerber, 
adjunct al ministrului comerțului exterior și in- 
tergerman, Johannes Konig, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, prof. dr. Wolfgang Schir- 
mer, membru supleant al C.C. al P.S.U.G., direc
torul Uzinelor „Walter Ulbricht“-Leuna, Frieda 
Sternberg, președinta Cooperativei agricole de 
producție „Ernst Thălmann“ din Bennewitz, raio
nul Wurzen, Annerose Seifert, muncitoare chi
mistă la Uzinele „Walter .Ulbricht“-Leuna, Wil- 
helm Bick, ambasador extraordinar și plenipoten
țiar al R. D. Germane în R. P. Romînă

Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească. Aspect din timpul convoroiriior între« delegațiile de partid și guvernamentale ale R. P. Romîne și R. D. Germane



Plecarea zidarului

Bărăgan (II)
luviile și rlurile au 
fost adesea asemă
nate de poeji cu ar
borii. Ridicate pe 
verticală —• In în
chipuire — devin ar
bori de cristal viu,

cu crengi limpezi și luminoase, 
încărcate de roadele pămîntului. 
Cu vîrlurile la înălțimea munților, 
crengile pe cit de înalte, sînt a- 
fît de grele, Incit sub povara 
roadelor se îndoaie așa do mult, 
că ating cîmpia. Imaglnlnd în 
acest fel, Ialomița, înălțată plnă 
la muntele Omul, ea își sprijină 
roadele pe o imensă cimpie t 
Bărăganul.

Mult timp însă, 
puiuț bucura de o 
parație. Acest rlu, 
tre rlurile noa
stre, nu putea fi 
imaginat decît 
culcat și amorțit, 
pierdut In praf, 
printre casele de 
lut și paie, prin
tre ciulinii Bără
ganului. Culcat 
sub arșiță 
sub viscol, 
ajungea la 
năre cam 
identitate ; 
mai mult luate 
dintre cele două 
lalomijei și Vadul Oii — fixate 
pe harfă lingă vărsarea rîului în 
Dunăre ; Vadul Oii se 
mai mult.

Cind, In timpul nostru, cursul de 
sus al lalomijei — venind de ia 
Omul — o fost trezit și, din pu
terea apei, hidrocentrala de la 
Moroleni a dat lumină, — și cînd 
muncitorii au făcut ca apele ace
luiași rlu să se intilnească cu căr
bunele locului și să dea fot lu
mină prin termocentrala de la 
Doiceșfi, — rîul care zăcuse afîta 
vreme culcat și nedesprins de lut, 
a dat și el prilejul să fie închipuit 
înălțat și asemănat de poeți cu un 
arbore. Și nu cu un arbore oare
care, ci cu un arbore de lumină.

Valea lalomifei ne dă acum 
imaginea bogată a unor regiuni 
renăscute, cu frumuseți și daruri 
desfășurate impetuos. Riul, venind 
din muntele Omul spre cîmpie, 
după ce părăsește înălțimile din
tre brazi, curge printre stîlpii de 
înaltă tensiune, printre sonde noi 
ridicate pe dealuri cu podgorii 
noi, ca să intre apoi în imensa 
vale a roadelor cîmpiei, în Valea 
grînelor de pe pămînturile colec
tivizate.

„Și eu am văzut... acolo șesud 
fără margini prin care aerul, răs
firat în unde diafane sub arșița 
soarelui de vară, oglindește ier
burile și bălăriile din depărtare și

lalomifa nu »-• 
asemenea corn
ea niciunul din-

le preface, dinaintea vederii noas
tre, în cetăți de mii de minarete, 
în palate cu mii de îneîntări“, 
spunea Odobescu în Pseudokine- 
ghetikos. înșelătoarele palate, 
palafele-nălucl care tremurau 
pe orizonturi, născute și înălțate 
din țocul nebun al aerului cu ar
șița soarelui de amiază I

Singurele minuni profilate pe 
cerul cîmpiei, singurele palate 
strălucitoare erau nălucile care 
dansau în așa-zisa apă a morților.

Valea grînelor e străbătută azi,

zboară aviația agricolă care îm
prăștie îngrășăminte chimica. Pe 
marea fecundă a pămînturllor nu 
te mal vrăjesc fi nu te mal atrag 
nălucile născuta din jocul aerului 
cu arșița de amiază. Convoaiele 
tractoarelor roșii și ale combine
lor argintii, intrate vara în grîu, 
stăpînesc la orizonturi cîmpia. 
Construcțiile gospodăriilor colec
tive desfășurate în toate satele 
bărăgăuane sînt marile realități pa 
care închipuirea nu le putea visa. 
In Bărăganul vestit altădată pen
tru satele cu case mici de lut și 
de paie se află una dintre cele 
mai mari și mai moderne fabrici 
de cărămizi din fără : la Țăndărei, 
pa Valea lalomiței.

In 1938, în fostul județ Ialomița, 
pentru lumea satului erau desti-

Vallza în mînă și-n ea 
tirul cu plumb și mistria, 
șapca pe ceată, pe boltă o stea 
urmîndu-ml pasul, fidelă 
cerului, tulburînd vlsterla.

PJec... ff orașul tot mtt petrece, 
Btalate terestre de unsprezece ori 
clipesc ca o geană ce cheamă, 
ca o inimă Încinsă de dor.
Pămîntul respiră 
Prin rotocoale de ilorl.

Mi wr mmAwrm
istui |uoe[ iciumi/a, 
satului erau desti

nati doar 14 me
dici. Ca o mărtu
rie istorică tragi
că : unul dintre 
cei 14 medici ai

a 
tifos 

în 
ai 

Salu*

erau
in
nume

seamă oile :
Gura

impusese

pe tarlalele de mii de hectare, de 
construcțiile vaste ale gospodări
ilor colective, ale S.M.T.-urilor și 
ale gospodăriilor de stat. In mij
locul cîmpiei, la Ciulnița se desfă
șoară, de pildă, cvartalele de lo
cuințe cu aspect de vile ale lu
crătorilor de la gospodăria de stat 
Dragalina, clubul, atelierele meca
nice cu porji mari, în arcadă, ha
lele cu mașini moderne ale fabri
cii de furaje combinate, clădirile 
etajate ale crescătoriilor de păsări, 
remizele din care țîșnesc în fie
care dimineață, în anotimpurile 
de muncă, autocamioane, zeci de 
tractoare și de mașini agricole. 
Oamenii acestor noi cuceriri trans
formă în fiecare an cîmpia înfr-o 
imensă vale a grînelor și a tur
melor.

Am cunoscut la Dragalina trei 
tineri tractoriști : Bursuc, Gîrjea și 
Grozea, care erau deopotrivă 
meni ai muncii pe cîmp și 
meni ai cărții de tehnică și 
agronomie. In valea grînelor 
paminturile arate, semănate și
cerate cu combina au obținut în 
ultimii ani recolte de grîu de cite 
4000 kg de grîu la hectar. Primă
vara, pe deasupra tractoarelor și 
plugurilor cu cinci brăzdare care 
răstoarnă întinderile cîmpiei,

oa- 
oa- 
de 
pe 
se-

In prag
de stagiune

Colectivul Teatrului de stat 
din Baia Mare face ulti
mele pregătiri pentru noua 

stagiune. Sub conducerea regi
zorului Mihai Radoslavescu se re
petă piesa „îndrăzneala" de 
Gheorghe Vlad care are ca temă 
întărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective. 
Este a treia stagiune pe care tea
trul băimărean o inaugurează cu 
o piesă de stringentă actualitate. 
Din distribuție tac parte 
Lulu Savu, loan Săsăran, 
Olaru, Radu Dumitriu și 
Turturică. Ceilalți actori ai 
lui tac ultimele pregătiri ale unui 
recital da fabulă romînească. 
Acest recital va fi prezentat In 
fața muncitorilor din întreprinde
rile băimărene iar apoi și In alte 
localități din regiunea Maramureș.

actorii 
Mircea 

Teofil 
teatru-

y. MOINEAGU

Bărăganului 
murit de 
exantemafic 
anii crunți 
războiului, 
lui de lut care 
avea în 1938 cea 
mai mare morta
litate 

satului cu
Și

infantilă 
analfabeti 

pelagră, 
totul nou, 

temelii,

din Europa, 
bolnavi de malarie 
i-a luat locul un sat cu 
construit temeinic din 
cu locuințe din cărămidă și din 
piatră, electrificate și radiolicate, 
cu case 
țioase, 
teci 
plină cimpie, la Fundulea, Mărcu- 
Iești, Slobozia institutele de cer
cetări agricole și zootehnice des
coperă an de an noi măsuri pen
tru frumusețile și bogățiile din 
valea grînelor.

N-au fost în Bărăgan zeci de 
ani alte drumuri, decît drumurile 
subțiri de colb, Irînte la fiecare 
hat, drumurile foamei și ale se
cetei, care dădeau roată în sate 
ogrăzilor pustii ale oamenilor să
raci. In vasta rețea de șosele pie
troase care leagă satele bogate 
ale Bărăganului, străbat acum cîm
pia și cele două autostrăzi asfal
tate, aceea care leagă Bucureștii 
de Călărași și aceea dintre Capi
tală și Marea Neagră.

De la muntele Omul spre Du
năre și mare, Valea lalomijei, te 
poartă prin trei grădini: valea 
energiei, valea sondelor șl valea 
grînelor.

ere nașteri, școli spa- 
cinematografe, bibiio- 

și terenuri de sport. In

ȘTEFAN BÄNULESCU

Ci ți va copil, poate vreo zece, 
mă-ntreabă cu priviri pătimașe t 
»f Nene zidar,

unde vei tace 
de-acuma orașe f”

Plec, lăsîndu-mi aici o iubire, 
plec undeva, peste zare : 
atîtea orașe

deocamdată în lașe, 
mi-au trimis urgent

cîte-o chemare.

atît a orche- 
publicului.

dați citeva 
asemenea lu-

ION CHIRIC 
muncitor-Galați

Cu dirijorul Mircea Basarab
La ștandul de cărfi de la Fabrica 
de încălțăminte „Durabil” din 

Timișoara.

Despre noua stagiune muzicală
e »fișierele Capitalei n-au apărut încă anunțurile 
care înștiințează de obicei inaugurarea unei 
noi stagiuni muzi cale.

Impunătoarele uși ale sălii de concerte n-au fost 
încă deschise. Dar acum, în zilele ce premerg inau
gurării stagiunii, sala Ateneului, culisele ei, cunosc 
o activitate febrilă.

Repetițiile sînt în toi.
Se pun la punct amănuntele unor viitoare programe simfo

nice și ale concertului care va fi susținut într-o mare întreprin
dere bucureșteană cu prilejul deschiderii stagiunii. în răstimpul 
unei scurte pauze din cursul unei repetiții, artistul emerit 
Mircea Basarab, tinărul dirijor permanent al Filarmonicii bucu- 
reștene, răspunde cu amabilitate cîtorva întrebări cu privire la 
programele simfonice pregătite pentru noua stagiune.

— Pregătiți probabil iubito
rilor muzicii surpriza unui lung 
ciclu de prime audiții ?

— Dorința mea principală 
est» să pot contribui la educa
rea
prin prezentarea permanentă în

publicului fi a orchestrei

programele Filarmonicii a unor 
lucrări noi.

Anul acesta voi acorda o aten
ție deosebită muzicii clasice și 
preclasice. Muzica clasicilor pu
ne in fața muzicienilor deose
bite probleme de stil ți este, in 
general, un excelent mijloc de

Vedere parfială a «edorvlul zoote Knie • O.A.S, Urziceni. I

educație muzicală 
stranților cit și a

—- Vreți să-mi 
exemple ale unor 
crări pe care le pregătiți pentru
a fi prezentate în noua stagi
une ?

— Un ciclu de concerte 
grossi de Haendel (concertele 
nr. 1, 4, 8 și 12 din op. 6), cîte
va simfonii ale lui Mozart care 
n-au mai fost interpretate de 
orchestra noastră (simfoniile 29, 
26, 28) și 3—4 simfonii în pri
mă audiție de Haydn.

— Veți îngloba cu siguranță 
în repertoriul dv. și noi lucrări 
romantice și în special contem
porane ?

— Atenția cu care publicul 
urmărește lucrările vocal-simfo- 
nice, mă face să mă gîndesc la 
posibilitatea programării in pri
mă audiție a unor oratorii ca 
„Paradis și Peri" de Schumann, 
„Regele David" de A. Honegger 
fi la reluarea „Ioanei pe rug" 
care, după cum știți, s-a bucu
rat de mult succes tntr-o trecută 
stagiune.

— Și din repertoriul contem
poran ?

— Iată citeva lucrări aflate 
In prezent în studiu: „Buchetul 
de flori” de B. Martinu, „Suita 
scită" de Prokofiev, Concertul 
pentru coarde al compozitorului 
bulgar Lazăr Nicolov, „Ricer- 

cari” al compozitorului maghiar 
Maro» Rudolf, Concertul pentru 
orchestră de Eutoslavski și al
tele.

Un loc deosebit voi acorda 
programării unor lucrări romî
nești. Simfonia a IV-a de Sigis
mund Toduță, „Cintecele pentru 
orchestră fi voce” de Cornel 
Țăranu, o lucrare simfonică de 
Dumitru Bughici, — iată doar 
citeva din lucrările romînești 
ce le pregătesc pentru viitoarea 
stagiune de concerte 
gramul căreia nu vor 
altfel în nici o săptămînă piese 
scrise de compozitori romini.

— In sfîrșit, ce programe veți 
dirija în concertele din străină
tate ?

— Programe definitivate 
am în prezent decît pentru 
nifestările pe care le vom pre
zenta în cursul lunii viitoare în 
R. P. Ungară. Aici voi conduce 
un concert care va cuprinde 
Simfonia I de Enescu, „Ricer- 
cari” de Maros Rudolf și Sim
fonia a IV-a de Brahms.

Definitives acum programul 
concertelor pe care le voi pre
zenta cu prilejul altor turnee 
pe care le voi întreprinde în 
cursul stagiunii atît în străină
tate cit și în orașele noastre de 
provincie.

...Soneria anunță sfirșitul pau
zei. Mircea Basarab și-a ocupat 
locul de la pupitrul dirijoral, tn 
sală pătrund primele acorduri 
ale Simfoniei I de Enescu.

Repetiția pentru 
inaugural al stagiunii

Teatre

» till If I J.

Foto t AGERPRES

O NOUĂ AFIRMARE A ARTEI NOASTRE
Cu optsprezece ani în urmă, 

in eruditul studiu introductiv 
la un album de Pictură romină 
contemporană scos de sub tipa
rul unei edițiuni elvețiene, pro
fesorul G. Oprescu consemna o 
stare de fapt caracteristică pen
tru modul în care publicul 
străin cunoștea, în vremea ace
ea, valorile artistice ale poporu
lui nostru : „...fie că e vorba de 
arta țăranului romîn, ale cărei 
izvoare se pierd în preistorie ți 
care a rămas aproape tot atît de 
proaspătă ca și acum o sută de 
ani... fie că e vorba de arta 
plastică modernă, mult mai re
centă, care nu datează decît de 
Ia începutul veacului trecut, sub 
toate aceste forme ale ei, arta 
romînească e prea puțin cunos
cută dincolo de granițele Romî- 
niei”. Nu au trecut nici două 
decenii de cînd profesorul 
Oprescu așternea cu amărăciune 
aceste rînduri și, iată, prestigiul 
artei romînești și-a deschis drum 
sigur spre admirația popoarelor 
de pe aproape întregul glob. 
Jocul și cîntecul romînesc, tea
trul și plastica, arta păpușarilor 
și-au eîștigat un prestigiu des
pre care vorbesc cu elocvență 
nu numai numeroasele distincții 
internaționale, ei și mărturiile 
entuziaste ale ziarelor și reviste
lor străine, ale eriticilor de 
specialitate și ale publicului 
larg.

Grija regimului nostru de a 
face cunoscute valorile culturale 
create de poporul romîn a fost 
încununată eu nu succes cate
goric.

Nu de mult, un nou fapt de 
cultură a venit să se adauge

^Pictori romîn.?'
mărturiilor despre 
preșionant pe care 
nească l-a parcurs 
rea valorii ei universale, 
egida UNESCO, a fost publicată 
la Paris o lucrare intitulată 
Pictori romini.

22 de diapozitive (a căror 
calitate tehnică e vrednică de 
tbată lauda) transpun în lumină 
ți culoare unele dintre cele mai 
cunoscute opere ale picturii 
noastre clasice. Alese din lucră
rile prezentate la expoziția de 
artă romînească de la Paris, 
organizată în toamna lui 1961, 
cele 22 
precizie 
plastice 
cu eare 
propriu 
nesc ți

Să prezinți un veac de pic-
a 

și două de lucrări este, 
o sarcină deosebit de 
Arta noastră plastică 
spre lume sute și sute 

în care 
însit-

din pro- 
lipsi de

nu
ma-

concertul 
continuă...

I SAVA
f‘ * -A

Concurs „Cine știe, risponde“
CUM ORGANIZĂM ACȚIUNI CULTURAL-EDUCATI- 

VE PENTRU TINERET

drumul im- 
arta romî- 

spre afirma- 
Sub

de picturi fixează cu 
originalitatea gîndirii 

a artiștilor noștri, forța 
vorbesc, într-un limbaj 
despre pămîntul romî- 

despre oamenii lui.

tură prin intermediul doar 
douăzeci 
evident, 
dificilă, 
deschide
de ferestre luminoase, 
culorile scapără uimitor, 
flețite de freamătul vieții. Să a- 
legi din numărnl acesta nesfîrșit 
de ferestre deschise spre viața 
poporului numai cîteva, fără să 
modifici perspectiva, fără s-o 
sărăcești, e o operă care impune 
gust și pricepere, cunoașterea 
artei noastre. Cei care au făcut 
alegerea pentru recentul set de

diapozitive dovedesc eă posedă 
aceste însușiri.

Un comentariu succint, măr
turisind informație și sensibili
tate, însoțește prezentarea fie
cărei reproduceri. El o semnat 
de Dan Hăulică, la a cărui largă 
activitate de eritio literar ți de 
artă, 
ca o 
tații 
tare, 
Fără 
țifio 
transformă 
în parte într-un avîntat poem 
în proză, dedicat inegalabilei 
frumuseți a picturilor pe eare le 
prezintă. El surprinde în deta
liile tabloului elemente grăitoa
re pentrn arta pictorilor noștri 
clasici, pentru vibrația lor sufle
tească. Dan Hăulică știe să des
copere în pictura lui Grigorescu 
ți Andreescu, Luchian și To- 
nitza, Petrașcu și Pallady, Iser 
ți Steriadi, trăsăturile eare unese 
în mod fericit caracterul speci
fic național, eu universalitatea 
artei noastre.

Introducerea, aparținînd tot 
lui Dan Hăulică, reconstituie în 
30 de pagini istoria patetică a 
artei noastre moderne; arta pic
torilor prezentați prin cele 22 
de diapozitive e privită în pers
pectiva afirmării 
simțului plastic 
nostru. Drama lui 
șitul prematur al

recenta lncrare se adaugă 
mărturie fericită a maturi- 
mijloacelor sale do cerce- 
a limbajului său critic, 
să neglijeze aspectul țtiin- 
al operei sale. Dan Hăulică 

fiecare comentariu

glonoase ■ 
al poporului 
Luchian, afîr- 
lui Andreeacu

sînt înțelese ea o expresie sim
bolică a drumului plin de dă
ruire și de sacrificii pe caro 
l-a străbătut întreaga noastră 
artă. In condițiile unei totale 
nepăsări oficiale oare, așa cum 
preciza cu patru decenii în ur
mă o revistă democratică — „la
să să se fure tablourile lui 
Aman și nu mișcă măcar un de
get tn fața tragediei lui Lu
chian”, cu prețul unor jertfe 
neînchipuite, artiștii noștri cla
sici au făcut din creația lor un 
mesager strălucit al sufletului 
unui popor înzestrat cu minuna
te daruri artistice. E ceea ce 
subliniază Dan Hăulică vorbind 
despre tradiția profund realistă 
a picturii noastre, despre legă
tura ei puternică cu spiritul 
poporului, cu gîndurile și aspi
rațiile lui. In cadrul acestei sin
teze, criticul realizează cîteva 
portrete de o mare finețe, sub
tile, subliniind caracteristicile 
individuale ale artiștilor noștri 
do frunte.

Editorii au depus o lăudabilă 
grijă spre a prezenta în condiții 
excelente acest tezaur al artei 
noastre naționale. Prin prezen
tare și prin diapozitivele ace
stea, arta poporului nostru a fă
cut un pas însemnat spre afir
marea ei și mai puternică pe tă- 
rim internațional. Vibrația au
tentică a celor cițiva artiști

romini ie 
amploare, 
globului, 
minuscule
mină, preenm ți 
care le însoțește, 
tici ai unei arte 
tului general al
stru cunoscut și respectat astăzi 
în lumea întreagă.

comunică astfel 
pe toate meridianele
Cele cîteva crîmpeie 

de culoare și de lu- 
slova inspirată 
sint soli auten- 
mari, ai sufle- 
poporului no-

In activitatea multor 
cămine culturale s-a 
încetățenit o mani
festare deosebit de a- 
tractivă : concursul
„Cine ști», răspunde". 
Temele variate — is
torie, literatură, geo- 
gralie etc.—dau posibi
litate tinerilor pârtiei- 
panți să-și Îmbogă
țească cunoștințele. De 
asemenea, modul de 
desfășurare al con
cursului stîrnește atît 
interesul participanți- 
lor cit și al spectato
rilor, 
ușor 
bun 
știe, 
deajuns să anunți te
ma, să-I aștepți pe 
concurenți să se în
scrie și să suie pe 
scena căminului pentru 
a răspunde. Concursul 
necesită o Îndelungată 
și atentă pregătire. 
Un bun exemplu In 
această privință îl 
constituie felul în care 
consiliul de conducere 
al căminului cultural 
din comuna Apa, co
mună ailată pe me
leagurile maramureșe
ne, a organizat con
cursul pe tema: „Sar
cinile trasate de Con
gresul al III-lea a! 
P.M.R. privind spori
rea producției agricole 
vegetale șl animale".

După lixarea temei.

Nu este insă 
să organizezi un 
concurs „Cine 
răspunde”. Nu-i

directorul căminului, 
tovarășul Ion Văleanu, 
Împreună cu membrii 
comitetului comunal 
U.T.M. au stat de vor
bă cu tinerii. Larga 
popularizare a con
cursului tăcută prin 
aiișe, discuții de la 
om la om, anunțuri 
cu prilejul spectacole
lor, a dat roade. Cifra 
concurenților s-a ridi
cat la 18.

Perioada 
tire a iost 
curenți o 
școală. Indrumali în
deaproape, ei au reușit 
să acumuleze noi și 
folositoare Învățămin
te. Biblioteca le-a pus 
la dispoziție liste bi
bliografice privind 
cultura păioaselor, a 
porumbului, a plante
lor tehnice, precum și 
In legătură cu hrăni- 
rea și îngrijirea ani
malelor. Pe aceeași 
temă s-a organizat o 
expozi/ie de cărți la 
sectorul zootehnic. 
Pentru Însușirea te
meinică a problemati
cii concursului s-au 
organizat și alte ma- 
nifestări la căminul 
cultural. Astfel tinerii 
au fost invila/i la o 
expunere despre „Ro
lul hrănirii diferen
țiate în asigurarea 
producției mari de 
lapte", pe care a pre-

de pregă- 
pentru con- 

adevărată

zenlat-o medicul ve
terinar. în timpul ex
punerii, participanții 
și-au notat problemele 
care aveau legătură 
cu bibliografia con
cursului. La căminul 
cultural s-a organizat 
o interesantă seară de 
discujii despre con
tribuția tineretului la 
Înflorirea gospodăriei 
colective. Manifestă
rile organizate în ca
drul căminului cultu
ral au fost de un real 
ajutor pentru tinerii 
concurent!.

In ziua concursului, 
cei 18 tineri s-au pre
zentat bine pregătiți. 
La Întrebările puse de 
examinator se primeau 
răspunsuri car» vă
deau o atentă docu
mentare. Dar nu nu
mai din partea lor cl 
și din a spectatorilor 
(aproape trei sute) 
care deși n-au trecut 
prin fata juriului, 
și-au putut verifica 
propriile răspunsuri. 
Participaseră doar îm
preună la toate mani
festările amintite, stu
diaseră documentele, 
bibliografia pentru că 
era vorba de munca 
lor. Atît pregătirea cit 
și desfășurarea con
cursului s-a dovedit 
eficientă, educativă.

ANDREI 
CROITORU

TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" (sala Matei Millo), 
ora 19,30 : Tache, Ianke șl Cadlr : 
(la Teatrul de vară 23 August) ora 
19.30: Mamouret; TEATRUL „C. I. 
NOTTARA” (la Teatrul de vară 
din parcul Herăstrău), ora 19,30 ; 
Scandaloasa legătură dintre dom
nul Kettle și doamna Moon ; (la

Teatrul de vară din parcul N. Băl- 
cescu) ora 19,30 : Pigmalion : TEA
TRUL EVREIESC DE STAT, (la gră
dina din str. Mircea Vodă 5), ora 
20,15: Soacra și nora ; TEATRUL 
SATIRIC MUZICAL „C. TĂNASE” 
la grădina Boema), ora 20 : Vorba 
revistei, CIRCUL DE STAT, ora 
16 și 20; Punct turistic, Circul.

Cinematografe
SOARE ȘI UMBRĂ: 23 August: 

CONTELE DE MONTE CRISTO — 
seria I — Sala Palatului R.P.R., 
Patria, Elena Pavel; VINTUL 
SUDULUI: Republica, București,

rWrătiI£? Intre popoare, G. Coș- 
bfle : START. Șj>țtE NECUNOSCUT: 
Magheru, I. C, Frimu: TINTIN ȘI 
MISTERUL „LINEI DE AUR" : 
Alex. Sahia, Volga: ÎMPOTRIVA 
ZEILOR : V. Alecsandri, Lumina, 
Gh. Doja, Libertății ; COPILUL ȘI 
ORAȘUL : Tineretului, Olga Ban- 
cic; RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI : 
Tineretului; 49 DE ZILE IN PA
CIFIC s Victoria, V. Roaită; UL
TIMA NOAPTE PE TITANIC : 
Central; TOM-DEGEȚELUL: 13
Septembrie (10, 12,30 dimineața); 
după amiază : SENTINȚA SE 
VA DA JOI ,■ LINGĂ PRĂ
PASTIA ABRUPTĂ (VÎNĂTOA- 
REA DE LUPI) — DRAGO
NUL — COPIII CINTĂ — FOT
BAL PE GLOB : Timpuri Noi ; 
FANTOMELE SPESSART :

Maxim Gorki, Tudor Vladimi- 
rescu ; COCOȘUL SPERIE MOAR
TEA : 1 Mai ; VIKINGII : Cul
tural: FOC IN LINIA DOUA : 
Alex. Popov; 713 CERE ATERI
ZAREA : 8 Martie Arta: FRU
MOASA AMERICANĂ: Grivița, 
16 Februarie: CAVALERII TEU
TONI : C. Da vid ; DESTĂINUIRI: 
Unirea. Miorița, (dimineața A- 
CORD FINAL) ; LACRIMI TÎRZII: 
Munca: REVISTA DE LA MIEZUL 
NOPȚII : Popular: ACORD FINAL: 
Flacăra, Moșilor; VÎRSTA DE 
AUR A COMEDIEI : Donca Simo; 
CINE-I DE VINĂ ? : M. Eminescu; 
LĂSAREA NOPȚII: I. Pintilie : 
CIND VINE DRAGOSTEA: 8 Mai; 
O VIAȚĂ: Floreasca; ALBĂ CA 
ZĂPADA : Luceafărul; M-AM SA
TURAT DE CĂSNICIE : G. Baco- 
via.

Muzee
DAN GRIGORESCU

NICOLAE TONITZA Coadă la piine“

Muzeul de Istorie a Partidului 
Muncitoresc Romîn. Șos. Kiseleff 
nr, 3. Deschis intre orele 9—19. 
Muzeul de istorie a orașului Bucu
rești, B-dul 1848 nr. 2. Deschis în
tre orele 11—20. Muzeul Marx, En- 
gels, Lenin. Șoseaua Kiseleff nr. 3. 
Deschis între orele 9—19. Muzeul 
de artă al R. P. Romîne. Calea 
Victoriei nr. 53. Deschis între orele 
11—18. Muzeul de artă populară 
al R.P. Romîne. Calea Victoriei nr. 
107. Deschis între orele 11—20. 
Muzeul satului. Șoseaua Kiseleii 
nr. 20. Deschis între orele 10—14 
și 16—20. Duminică 10—12. Muzeul 
Romîno-Ruș. Strada Fundației nr. 
4. Deschis între orele 9—13 și
16— 19. Muzeul Th. Aman. Str. 
C. A. Rosetti nr. 6. Deschis între 
orele 10—13 și 16—20. Muzeul C. 
Medrea. Str. Gl. Budișteanu nr. 
16. Deschis între orele 10—13 și
17— 20. Muzeul Zambaccian. Str. 
Zambaccian nr. 21. Deschis între 
orele 10—16. Muzeul de istorie na
turală Gr. Antipa. Șoseaua Kiseleff 
nr. 1. Deschis între orele 10—19. 
Muzeul memorial pictor Gh. Tatta- 
rescu. Str. Domnița Anastasia nr. 
7. Deschis între orele 10—13 și 
16—20. Muzeul George Enescu. 
Calea Victoriei nr. 141. Deschis în
tre orele 10—13 și 18—19. Muzeul 
de artă populară Dr. Nicolae Mi- 
novici. Str. Minovici nr. 3. Des
chis Intre orele 10—13 și 16—18. 
Muzeul de artă feudală Minovici 
al Academiei R.P. Romîne. Str. 
Minovici nr. 3. Deschis între orele 
10—13 și 16—18. Muzeul Militar 
Central. Str. Izvor nr. 137. Deschis 
între orele 10—19. Muzeul științe
lor experimentale. B-dul Ana Ipă- 
tescu nr. 21.



Sosirea in Capitală a delegației de partid 
și guvernamentale a II. 0. Germane

(Urmare din pag. I)

Pe aeroport se afla un mare 
număr de reprezentanți ai oa
menilor muncii din întreprin
derile și instituțiile Bucureș- 
tiului, veniți să salute sosirea 
în țara noastră a înalților oa
speți, erau de față tineri din 
R. D. Germană aflați la studii 
în țara noastră.

în întîmpinarea delegației 
R. D. Germane, au venit to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Boriiă, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu,

Un mare număr de bucureșteni au salutat călduros pe oaspeji.

Cuvîntarea tovarășului Walter Ulbricht
(Urmare din pag. I) 

acestuia într-un oraș liber, 
demilitarizat. Noi — Uniunea 
Sovietică, Republica Democra
tă Germană, Republica Popu
lară Romînă, precum și toate 
celelalte state socialiste — am 
prezentat propuneri construc
tive în vederea soluționării a- 
cestor probleme atîi de impor
tante pentru pacea celor două 
popoare ale noastre și ale tu
turor popoarelor Europei. UI- 
trareacționarii din Germania 
occidentală și din Berlinul oc
cidental fac toate eforturile în 
vederea continuării politicii 
lor revanșarde, sortită eșecu
lui, căutînd să împiedice o re
zolvare pașnică a problemelor 
internaționale litigioase. în a- 
cest scop, ei nu se dau înlă
turi de Ia provocări periculoa
se. Acești uîtrareacționari din 
Germania occidentală și Ber
linul occidental sînt principa
lii tulburători ai păcii în Eu
ropa.

Raportul de forțe pe plan 
internațional este favorabil 
forțelor păcii și socialismului; 
ele vor învinge. Sistemul so
cialist mondial, din care cele 
două state ale noastre fac 
parte integrantă, determină

Dejun oferit de tovarășul
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, a oferit sim- 
băfă la amiază un dejun în cinstea 
delegației de partid și guverna
mentale a R. D. Germane.

La dejun au participat delega
ția R. D. Germane în frunte cu 
tovarășul Waller Ulbricht, consi
lieri ai delegafiei, precum și re
prezentanți ai Ambasadei R. D. 
Germane.

Din partea romînă au participat 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

Au rostit toasturi tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Bruno Leuschner.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a mulțumit delegației pen
tru că a răspuns invitației 
conducerii de partid și de 
stat a Republicii Populare Romîne, 
venind în vizită de prietenie în 
țara noastră.

Convorbirile și schimburile de 
păreri pe care le va prilejui — 
a spus tovarășul Gheorghiu-Dej 
— vor constitui o nouă expresie 
a unității partidelor noastre sub 
steagul marxism-leninismului, a 
prieteniei dintre popoarele noas
tre, care, umăr la umăr cu cele
lalte țări socialiste, luptă pentru 
măreața cauză a socialismului, 
păcii și progresului.

Vă rugăm, dragi tovarăși, să vă 
simțiți la noi ca între prieteni sin
ceri și apropiați.

Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor 
Patriei și Monumentul Eroilor Sovietici

Sîmbătă după-amiază, dele
gația de partid și guvernamen
tală a R. D. Germane, în frun
te cu tovarășul Walter Ulbricht, 
a depus coroane de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei și 
Monumentul Eroilor Sovietici.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Chivu Stoica, general 
de armată Leontin Sălăjan, 
Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, Florian Dă- 
nălache, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București 
al P.M.R., Ion Cozma, pre
ședintele Sfatului Popular al 
Capitalei, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, generali și 

Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Cornelia Mănes- 
cu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
al instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești, gene
rali și ofițeri superiori, oameni 
de știință, artă și literatură, 
ziariști romîni și străini.

Erau prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă, membrii Amba
sadei R. D. Germane, alți 
membri ai corpului diploma
tic.

La ora 12,15 avionul cu care 
a călătorit delegația, escortat 

astăzi dezvoltarea internațio
nală, drumul spre pace și so
cialism în lumea întreagă.

Există un stat german, iu
bitor de pace, așezat pe teme
lii solide — Republica Demo
crată Germană, primul stat 
muncitoresc și țărănesc din 
Germania. Populația Republi
cii Democrate Germane este 
conștientă de marea ei răs
pundere și de sarcina ce-i 
revine față de clasa munci
toare internațională, față de 
toate forțele păcii. Ea știe că 
întărirea politică și economică 
a primului stat muncitoresc și 
țărănesc german prezintă o 
importanță hotărîtoare pentru 
înfrînarea și înlăturarea defi
nitivă a ațîțătorilor la război 
de către forțele păcii din 
Germania occidentală. Ea știe 
că această luptă va fi încunu
nată de victorie.

în gigantica luptă împotri
va dușmanului comun, împo
triva militarismului și revan- 
șismului vest-german, Repu
blica Democrată Germană și 
Republica Populară Romînă 
luptă umăr la umăr. Popu
lația Republicii Democrate 
Germane apreciază pe deplin 
contribuția importantă pe 
care o aduce Ia această luptă

Poporul romîn vă primește pe 
pămintul ospitalier al patriei sale 
cu bucurie și cu inimă deschisă.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a toas
tat pentru înflorirea Republicii 
Democrate Germane, pentru pros
peritatea și fericirea poporului Re
publicii Democrate Germane, în 
sănătatea tovarășului Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, în sănătatea tuturor membri
lor delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Democrate 
Germane, pentru continua dezvol
tare a relafiilor de prietenie în
tre popoarele Republicii Populare 
Romîne și Republicii Democrate 
Germane, pentru întărirea conti
nuă a unității și coeziunii marelui 
și puternicului lagăr socialist, pen
tru pace în lumea întreagă.

După re a subliniat impresia 
profundă pe care a produs-o a- 
supra delegației primirea deose
bit de cordială de care s-a bucu
rat la București, tovarășul Leusch
ner a spus :

Oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană au luat cu
noștință cu mare satisfacție și 
bucurie de succesele poporului 
romîn în construcția patriei dv. 
socialiste. Dv., dragi prieteni ro
mîni, puteți fi mîndri de aceste 
rezultate ale politicii dv. Noi vom 
avea posibilitatea de a vizita o 
serie de întreprinderi și .instituții 
și unele orașe ale țării dv. Sînt 
convins că delegația noastră va 
dobîndi cu această ocazie multe

ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate.

Au fost de față membrii Am
basadei R. D. Germane la 
București. La Monumentul E- 
roilor Sovietici au fost de față 
membrii Ambasadei Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, în 
frunte cu ambasadorul I. K. 
Jegalin.

în piețele din fața monu
mentelor se afla un mare nu
măr de bucureșteni.

Gărzile de onoare aliniate în 
fața monumentelor au prezen
tat onorul. La Monumentul E- 
roilor Patriei au fost intonate 
imnurile de stat ale R. P. Ro
mîne și R- O. Germane. La 

de avioane cu reacție româ
nești, își face apariția deasu
pra aeroportului.

La coborîrea din avion, mem
brii delegației R. D. Germane 
sînt Intîmplnațl cu puternice 
aplauze. Tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Walter Ul
bricht se îmbrăți?eazâ- Con
ducătorii de partid și de stat 
ai țării noastre și membrii 
delegației R. D. Germane se 
salută cordial'.

împreună cu delegația a so
sit și ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Berlin, Ștefan 
Cleja.

Compania de onoare alinia-

Republica Populară Romînă 
prin politica ei externă și prin 
succesele ei în construirea so
cialismului. Sîntem uniți prin 
ideile victorioase ale marxism- 
leninismului. Baza acțiunilor 
noastre comune o constituie 
Declarația reprezentanților 
partidelor comuniste și munci
torești din noiembrie 1960, ho- 
tărîrile din iunie 1962 ale re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești ale 
țărilor participante Ia Consi
liul de Ajutor Economic Re
ciproc, precum și apartenența 
noastră la Tratatul de la Var
șovia.

Permiteți-mi să transmit 
încă o dată un salut cordial 
populației capitalei dumnea
voastră, București.

Trăiască Republica Popu
lară Romînă și poporul frate 
romîn!

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, în frunte cu pri
mul său secretar, iubitul no
stru prieten, tovarășul Gheor
ghiu-Dej !

Trăiască prietenia de 
nezdruncinat dintre Republi
ca Democrată Germană și Re
publica Populară Romînă!
Trăiască pacea în lumea în

treagă !

impresii noi. Sînt sigur că din a- 
ceasta vor izvorî atît inițiative noi, 
cît și măsuri practice pentru adîn- 
cirea colaborării noastre politice 
și economice.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a spus 
adineauri că menținerea păcii este 
cauza scumpă a popoarelor noa
stre. Noi — a spus vorbitorul — 
avem nevoie de pace pentru a 
continua și desăvîrși opera noa
stră de construire a socialismului. 
De aceea ambele noastre 
țări se găsesc într-un front comun 
cu Uniunea Sovietică și cu toate 
celelalte țări socialiste în lupta 
pentru asigurarea păcii, pentru 
dezarmarea generală și totală, 
pentru încheierea tratatului de 
pace german și pentru rezolvarea, 
pe această bază, a problemei Ber
linului occidental. Sîntem cu toții 
convinși ferm că vizita noastră va 
întări pe mai departe această co
munitate de luptă.

După ce a mulfumit cordial 
pentru invitația făcută delegației 
germane, tovarășul Leuschner a toa
stat In sănătatea tovarășului 
Gheorghiu-Dej și a tovarășului 
Maurer, pentru noi succese ale 
harnicului și talentatului popor ro
mîn în construirea socialismului, 
pentru strînsa comunitate de luptă 
a ambelor noastre popoare, în in
teresul asigurării păcii, pentru să
nătatea prietenilor romîni .

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

(Agerpres)

Monumentul Eroilor Sovietici 
au fost intonate imnurile de 
stat ale U.R.S.S., R. D. Germa
ne și R. P. Romîne.

După depunerea coroanelor, 
cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memo
ria eroilor romîni și sovietici.

A urmat apoi defilarea găr
zilor de onoare.

Pe panglicile coroanelor e- 
rau înscrise cuvintele : „Eroi
lor romîni ai luptei de elibe
rare antifascistă“, „Glorie și 
onoare eroilor nemuritori ai 
marelui popor sovietic“.

(Agerpres) 

tă pe aeroport prezintă onorul. 
Fanfara militară intonează 
imnurile de stat ale R. D. 
Germane și R. P. Romîne. Ră
sună 21 salve de tun.

Tovarășii Walter Ulbricht șl 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pri
mesc raportul și trec în re
vistă garda de onoare alinia
tă pe aeroport.

Membrilor delegației le sînt 
prezentați apoi șefii misiuni
lor diplomatice și celelalte 
persoane oficiale venite în în- 
tîmpinare.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej adresează oaspeților 
o cuvîntare de salut. Răspun
de tovarășul Walter Ulbricht.

Cuvîntările sînt subliniate 
de cei prezenți pe aeroport 
prin aplauze îndelungi și urale. 
Se aud lozinci închinate prie
teniei frățești dintre cele două 
țări, păcii și prieteniei între 
popoare.

Garda de onoare defilează 
apoi în fața persoanelor ofi
ciale.

Un grup de pionieri romîni 
și pionieri germani, copii ai 
personalului Ambasadei R D. 
Germane la București, îi în
conjoară pe oaspeți. îi îmbră
țișează, le oferă buchete de 
flori.

Membrii delegației R.D. 
Germane și conducătorii de 
partid și de stat ai țării noa
stre iau loc în mașini care se 
îndreaptă apoi spre reședința 
oaspeților. In prima mașină 
deschisă, încadrată de o escor
tă de moto-ticliști, iau loc to
varășii Walter Ulbricht și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pe întregul traseu străbătut 
de delegație, zeci și zeci de 
mii de bucureșteni au salutat 
cu căldură pe membrii dele
gației R.D. Germane și pe con
ducătorii partidului și statului 
nostru. Nenumăratele steaguri 
ale R. P. Romîne și R. D. 
Germane, arborate de-a lungul 
șoselei, miile de stegulețe și 
buchete de flori cu care bucu- 
reștenii au venit în întîmpina
rea oaspeților dau Capitalei 
un aspect sărbătoresc. Răsună 
îndelung ovații, urale. Oas
peții și conducătorii partidului 
și statului nostru răspund sa
luturilor oamenilor muncii 
bucureșteni.

Primirea Caldă, frățească, 
făcută de populația Capitalei 
membrilor delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. 
Germane a constituit o puter
nică manifestare a prieteniei 
trainice dintre, cele două 
popoare.

Festivitatea primirii la aero
portul Băneasa a fost trans
misă de posturile romîne de 
radio Și televiziune.

(Agerpres)

Spectacol 
de gală

Sîmbătă seara la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Ro
mîne a avut loc un spectacol 
de gală în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate 
Germane.

La spectacol au asistat 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat, ai guver
nului, conducători a unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de artă și 
cultură, activiști de partid și 
de stat, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

Au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă.

Publicul prezent a salutat 
cu aplauze prelungite apari
ția în lojile oficiale a tovară
șului Walter Ulbricht și a 
membrilor delegației R. D. 
Germane, a tovarășilor Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și a celor
lalți conducători ai partidului 
și statului nostru prezenți la 
spectacol.

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

Programul spectacolului, 
care a cuprins lucrări simfo
nice și corale, arii din opere, 
scene de balet, cântece și dan
suri populare a fost susținut de 
mari formații orchestrale și 
coruri, de ansambluri de cân
tece și dansuri populare, de 
numeroși soliști.

La sfârșitul spectacolului, 
artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea delegației 
R. D. Germane.

Spectacolul a fost televizat.
(Agerpres) Foto : N. STELORIAN

Campionatele europene de atletism
Probele desfășurate In penultima 

zi a campionatelor europene de 
atletism au atras aproape 40 000 
de spectatori în tribunele stadionu
lui Armatei din Belgrad. In cele 
șapte finale consumate sîmbătă 
s-au înregistrat multe rezultate 
bune și pe alocuri, din nou sur
prize. Atleta sovietica Tamara 
Press a cucerit a doua medalie de 
aur la această competiție, clasîn- 
du-se pe primul loc la aruncarea 
discului cu o performantă de 
56,91 m.

Seria succeselor sportivilor so
vietici a fost continuată de Tatia- 
na Scelkanova, învingătoare la să
ritura în lungime cu 6,36 m și de 
Ianis Lusis, cîștigător la arunca
rea suliței cu rezultatul de 82,04 
m. Pînă în prezent atletii sovie
tici au obținut 11 MEDALII DE 
AUR ȘI CONDUC DETAȘAT 1N 
CLASAMENTUL PE ȚĂRI.

Mare surpriză Ia 5 000 m plat ! 
Deși cu un timp mai slab declt 
cele înregistrate în serii de favo
rita probei (ZJmny și Bolotnikov), 
englezul Michel Tulloh, care a-

Intormații
Sîmbătă după-amiază a so

sit în țara noastră o delegație 
de scriitori maghiari compusă 
din Simon Istvan, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Ungară, Toth Endre șl Jova
novics Miklós.

★

Sâmbătă a părăsit țara noa
stră colectivul Teatrului Na
țional din Budapesta, care a 
prezentat o serie de spectacole 
în București.

★

Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale“ și Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ din Capi
tală și-au deschis sîmbătă sea
ra noua stagiune. Aducînd un 
omagiu marelui dramaturg al 
cărui nume îl poartă, Teatrul 
Național din București și-a 
început seria spectacolelor în 
sala Comedia cu piesa „O 
scrisoare pierdută“. în același 
timp, la Studio, s-a prezentat 
„Siciliana“ de A. Baranga.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra“ a jucat în primul 
spectacol al stagiunii în sala 
Matei Millo, piesa lui Al. I. 
Ștefănescu „Camera fierbin
te“.

Pînă la 15 octombrie își vor 
deschide stagiunea și celelal
te teatre din Capitală și din 
țară.

(Agerpres)
----•-----

Oameni ai muncii 
din Brașov în excursie

Un nou grup de oameni ai 
muncii din Brașov a plecat 
zilele acestea într-o excursie 
în R.D. Germană. De la înce
putul anului și pînă acum 
mai mult de 2 500 de brașo
veni au vizitat R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, 
R.P. Ungară și Uniunea So
vietică. In același timp, Bra
șovul a găzduit mii de turiști 
din R.P. Bulgaria, R.S. Ceho
slovacă, Ceylon, Danemarca, 
Franța, R.D. Germană, R.F. 
Germană, S.U.A., Uniunea So
vietică, R P. Ungară și din alte 
țări.

(Agerpres)

Noi cinematografe 
la sate

La Căbești, Mișca, Hidișelu, 
Halmășd — regiunea Crișana, au 
fost date în folosință zilele ace
stea noi cinematografe. Anul ace
sta, în satele regiunii au iuat 
ființă 14 cinematografe noi ; alte 
12 sînt în curs de amenajare. 
Refeaua cinematografică din a- 
ceastă parte a țării cuprinde acum 
aproape 220 de unități. Filmele 
prezentate de aceste cinemato
grafe au fost vizionate, de la în
ceputul anului și pînă acum, de 
peste 5 265 000 de oameni ai 
muncii.

(Agerpres)

Controloarea tehnică Mușaf Constanfa este întotdeauna la datorie, 
lat-o împreună cu montorul Dumitru Vasile de la Uzina 2 din 
Ploiești arătîndu-i cum trebuie lucrată piesa ca să iasă numai de 

bună calitate.

leargă desculț, a reușit să treacă 
primul linia de sosire.

Pronosticurile au fost confirma
te întocmai la săritura cu prăji
na. Învingător : finlandezul Pentti 
Nikula, cu o săritură de 4,80 m. 
Atletul romîn Petre Astafei a să
rit ca și în calificări 4,40 m ocu- 
plnd locul 11.

în calificările probei de săritura 
In înălțime bărbați, numai șapte 
concurent: (între care toți cei trei 
sovietici Brumei, Bolșov, Savlakad- 
ze) au îndeplinit standardul de 
2,03 m. Eugen Ducu a sărit 2 00 m. 
La ciocan pentru finală se anunță 
ca mare favorit maghiarul Gyula 
Zsivotski. El a aruncat In calificări 
66,17 m.

Campionatele se încheie astăzi. 
Din programul care cuprinde 12 
finale, sînt așteptate cu mare in
teres săritura în înălțime, cursa 
de maraton, ștafetele, probele de 
1 500 m plat și 3 000 m obstacole. 
In această ultimă cursă va partici
pa și sportivul romîn Zoltan Vamoș.

(Agerpres)

La nivelul tehnicii mondiale 
întreaga instalația da oxidare 
a Combinatului de cauciuc sin
tetic de la Onești se dirijează 
automat de la tabloul de 

comandă

Foto : AGERPRES

Respect pentru 
„marca fabricii“
(Urmare din pag. I)

centul de rebut a scăzut la 
0,18—0,41 la sută, față de 1 la 
sută, coeficientul admis.

Am urmărit îndeaproape fe
lul cum muncește tînărul 
strungar Ioachim Olteanu. 
Ceea ce te impresionează de 
la început la el este curățe
nia și ordinea care există la 
locul său de muncă. Piesele 
sînt aranjate în ordinea ope
rațiilor, pe suporturi speciale. 
Sculele, de asemenea, fiindu-i 
la îndemînă, îl ajută la eli
minarea timpilor morți. Avînd 
o asemenea organizare a locu
lui de muncă nu e de mirare 
că Olteanu execută fiecare o- 
perație în cele mai bune con
diții, că-și îndeplinește rit
mic sarcinile de plan, că rea
lizează produse de calitate 
superioară.

De un real folos le este ti
nerilor aplicarea ințiativei de 
la Uzinele „Tudor Vladimires- 
cu“ din Capitală. Ei au învă
țat să-și gospodărească mai 
bine locul de muncă, să-și or
ganizeze munca în mod rațio
nal, științific, fapt care-i a- 
jută în realizarea unor pro
duse la nivel calitativ superior.

Trecînd de turnare și eboș, 
oprindu-ne numai asupra pre
lucrării, am constatat că seg- 
menții au o întreagă istorie. 
Călătoria pe care ei o fac — 
strunjirea interioară și exte
rioară, tăiere-pantă, frezarea 
ferestrelor, rectificare-finiție, 
calibrare — cere din partea 
muncitorilor o înaltă măies
trie, disciplină în muncă și 
exigență sporită.

Numai reglarea mașinii (a 
cărei sensibilitate este de ordi-

PE SCURT
• In campionatul categoriei 

A de fotbal se dispută astăzi 5 
partide, toate programate nu
mai în orașe de provincie, de
oarece cele două echipe bucu- 
reștene Steaua și Dinamo, care 
trebuiau să joace în Capitală, 
sînt angajate în meciuri interna
ționale. Iată programul întâlni
rilor : Oradea : Crișana—Viito
rul ; Lupeni: Minerul—Progre
sul : Cluj : Știința—Dinamo Ba
cău ; Constanța: Farul—Rapid ; 
Timișoara : Știința—Steagul ro
șu.

• Meciul de fotbal (categoria 
B) dintre echipele Metalul 
București și CSO Craiova, dis
putat ieri în Capitală, s-a ter
minat cu scorul de 2—1 (1—0) 
în favoarea jucătorilor bucureș
teni.

(Agerpres) 

nul micronilor) reclamă o atît 
de înaltă precizie, incit, dacă 
se introduce un segment doar 
cu un milimetru mai mare, 
mașina se dereglează oprind 
astfel fluxul a mii și mii de 
segmenți, cît se produc într-o 
oră. O nouă reglare atrage 
după sine rebutarea a cîtorva 
sute de segmenți.

Ținînd cont de exigențele a- 
cestui Ioc de muncă, organiza
ția U.T.M., în urma consultării 
cu Ion Dumitru, maistru prin
cipal, a propus conducerii uzi
nei introducerea unui control 
suplimentar la operațiile de 
bază : rectificare-finiție, freza
rea ferestrelor și calibrare. Și 
rezultatele acestui control n-au 
întârziat să apară. Rebuturile 
și remanierile au scăzut sim
țitor. iar calitatea segmenților 
exprimată în rezistență, a de
pășit cu mult numărul de ki
lometri garantați.

In fiecare secție întâlnești ti
neri conștiincioși, care și-au 
pus la inimă calitatea, care se 
străduiesc ca din mîinile lor 
să nu iasă produse pe care 
controlul tehnic de calitate să 
le respingă.

Cunoscînd însă uzina, îți dai 
seama că mai sînt și unele de
ficiențe care își mai pun încă 
amprenta pe calitatea produ
selor. Deși productivitatea 
muncii pe semestrul I a cres
cut față de indicele de plan 
cu 8 la sută, uzina a înregis
trat și pierderi, datorate, în 
mare parte, rebuturilor. O 
vină o au, desigur, și acei ti
neri muncitori care nu se stră
duiesc suficient să-și îmbună
tățească munca. Dar nu nu
mai aceasta este cauza pierde
rilor, a rebuturilor. Există 
încă una pe care conducerea 
uzinei trebuie s-o înlăture — 
lucrul în asalt care se datore- 
ște neaprovizionării ritmice, 
cît și faptului că, uneori, se 
lansează în fabricație produse 
care nu au o documentație teh
nică completă. Urmarea ? 
Uneori o mare parte a pro
ducției se realizează la sfîrși- 
tul lunii, iar munca în asalt, 
se știe, nu e prietenul calită
ții.

Iată cîteva probleme impor
tante care, în întrecerea pe 
care o desfășoară metalurgi- 
știi Uzinei metalurgice dinCo- 
libași, nu trebuie neglijate. 
Ele trebuie să stea și în a- 
tenția comitetului U.T.M. care 
are datoria să-i ajute mai mult 
pe tineri în lupta generală a 
întregului colectiv pentru îm
bunătățirea continuă a calită
ții produselor.

BUCUREȘTI — Calea Griviței nr. 2 bis telefon 
BRĂILA — str. Bolintineanu nr. 16 telefon
BRAȘOV — str. Lungă nr. 188 telefon
BAIA-MARE — str. Progresului nr. 45 telefon
CLUJ — str. 1 Mai nr. 19 telefon
IAȘI — str. Sărărlei nr. 35 telefon
TIMIȘOARA — str. Simion Bărnuțiu nr. 9 telefon 
pregătesc contabili pentru unitățile sistemului financiar și de 
credit și întreprinderile industriale, de construcții și trans
porturi.

Se primesc absolvenți ai școlii medii de cultură generală 
cu și fără examen de maturitate.

Durata de școlarizare este de 2 ani.
Examenul de admitere se va ține la 30 septembrie la obiec

tele : 1. romînă și matematici.

COMITETUL GEOLOGIC
DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 

Școala tehnică de geologie
Aduce la cunoștința celor interesați că au început înscrie

rile pentru concursul de admitere în anul I Ia următoarele 
specialități:

— Tehnicieni geologi;
— Tehnicieni geofizicieni ;
— Tehnicieni topografl pentru cartografie — hărți geolo

gice.
înscrierile se fac zilnic intre orele 8—14 pînă la data de 

25 septembrie a.c.
Examenul de admitere are loc intre 25 septembrie și 1 

octombrie Și constă din următoarele probe:
Secția geologie:
— Geografia fizică generală și a R.P.R. — scris și crai;
— Matematica — oral;
— Geologia — oral.
Secția geofizică :
— Fizică — scris și oral;
— Matematică — oral;
— Geografia fizică — oral.
Secția cartografie:
— Matematică — scris și oral;
— Fizică — oral.
La înscriere se primesc absolvenți ai școlilor medii cu di

plomă de maturitate, care nu au depășit vfrsta de 25 ani.
Pentru înscriere, candidați! vor prezenta următoarele acte :
1. Certificat de naștere — copie legalizată.
2. Diploma de maturitate — în original.
3. Certificat de sănătate.
4. Declarația tip din care să rezulte starea materială a 

părinților sau susținătorilor legali.
Elevii din provincie primesc locuință în cămin șl cantină, 

contra cost.
Informații suplimentare se pot obține Ia sediul școlii, str. 

Justiției nr. 55, telefon 16.68.93.

A apărut
LUPTA DE CLASĂ
Organ teoretic și politic 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn

nr. 9 septembrie 1962
SUMAR :

N. S. HRUȘCIOV : Proble
me actuale ale dezvoltă
rii sistemului mondial 
socialist

FL. DÂNALACHE: Orga
nizațiile de partid și pro
gresul tehnic.

D. DAVIDESCU : O condi
ție hotărîtoare pentru ri
dicarea continuă a nive
lului agriculturii.

Acad EMIL POP, BOG
DAN STUGREN: învăță

mântul biologic universi
tar în etapa actuală.

HERMAN MATERN : Re
publica Democrată Germa
nă luptă pentru pace.
V. TANASESCU ; Ascu

țirea contradicțiilor eco
nomice ale capitalismului 
american.

GEORGE BĂLAN : Muzica 
simfonică și educația este
tică a maselor.
Din presa partidelor comu

niste și muncitorești
Cu privire la „integrarea“ 

imperialistă in Europa 
occidentală. (Piața comu
nă). Teze.
Critică și bibliografie

I. TURCU : Un studiu des
pre situația și lupta țără
nimii din România la în
ceputul secolului al XX- 
lea.
Pe urmele materialelor 

publicate
In legătură cu articolele: 

„Probleme actuale ale in
dustriei constructoare de 
mașini agricole“, „Rezer
ve ale creșterii acumulă
rilor bănești“ și „Arta 
spectacolului și cerințele 
vieții“.

Fier vechi ofelăriilor
Tinerii din Valea Jiului au 

colectat în cursul lunii trecu
te aproape 600 tone de metal 
vechi. în total, de la începu
tul acestui an, oțelării din 
țară au primit din Valea Jiu
lui circa 7 000 tone de metal«

(Agerpres)

T
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Plecarea delegației
sovietice la O. N. U

Lucrările Adunării generale
a Federației mondiale

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : în dimineața 
zilei de 15 septembrie au pă
răsit Moscova, plecînd lă New 
York pentru a participa la 
cea de-a 17-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., care 
se va deschide la 18 septem
brie, delegațiile Uniunii Sovie
tice în frunte cu Andrei Gro-

a oamenilor de știință
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

— TASS transmite : La Adu
narea generală a Federației 
mondiale a oamenilor de știin
ță care are loc la Moscova, 
profesorul John Bernal a pro
pus să se creeze un institut 
internațional public pentru 
studierea problemelor legate 
de menținerea păcii.

Luînd cuvîntul la ședința 
plenară, John Bernal a decla
rat că oamenii de știință tre-

buie să cunoască temeinic pro
blemele tehnice ale războiului 
și păcii. Ei trebuie să răspun
dă la numeroase întrebări 
pentru ca să se ia măsuri con
crete sau să se facă propuneri 
concrete în vederea menține
rii păcii.

Savantul englez a subliniat 
că dezbaterea problemelor teh
nice legate de menținerea pă
cii a constituit un aspect im
portant al Congresului Mon-

John Bernal an varata

la Una versata tea „IPatrice

Lumumba" dan Moscova

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : „Sînt mîndru că 
asist la această universitate care 
reprezintă ceva cu totul nou, a 
spus John Bernal la 14 septembrie 
la Universitatea „Prieteniei po
poarelor’’ — „Patrice Lumumba". 
Această universitate, care poartă 
numele unu; mare om, este stin
dardul timpurilor noastre cînd ță
rile slab dezvoltate 
teri".

Vicepreședintele 
mondiale a oamenilor 
a luat cuvîntul la clubul univer
sității, unde a fost salutat de rec. 
torul Serghei Rumianțev, drept 
„unul din cei mai mari savanți si 
luptători remarcabili pentru pace’’.

John Bernal a vorbit studenților 
despre problemele care se vor 
ridica în fața lor la întoarcerea în 
țările lor, unde „colonialiștii au

prind pu-

Federației 
de știință

avufia națională și au ținutjefuit 
poporul special în întuneric".

Bernal i-a prevenit pe tinerii 
săi auditori, spunîndu.le că „îna
inte, colonialiștii acționau groso
lan, iar acum recurg la procedee 
mai subtile".

„Fiecare popor poate în pre
zent să-și creeze bunurile nece. 
sare și avuția sa națională", a de
clarat Bernal, și a dat exemple 
concrete de felul în care pot fi 
folosite în practică cunoștințele 
dobîndife la Moscova.

Vorbind despre rezolvarea pro
blemei învățămîntului, Bernal a 
declarat : „Dacă am putea scăpa 
de povara războiului, am putea să 
rezolvăm foarte repede această 
problemă’’.

In încheierea întîlnirii, savantul 
englez a primit o medalie memo. 
rială a universității și s-a fotogra
fiat cu studenții.

dial pentru dezarmare generală 
și pace, care a avut loc în vara 
acestui an la Moscova.

Propunerea Iul John Bernal 
a fost sprijinită de Cecil Po- 
well, președintele Consiliului 
Executiv al Federației Mon
diale a oamenilor de știință.

Academicianul sovietic Ivan 
Artobolevski a dat o înaltă a- 
preciere activității Federației 
Mondiale a oamenilor de știin
ță, care în condițiile situației 
internaționale încordate, pro- 
nunțîndu-se pentru dezarma
re generală și totală, pentru 
o lume fără războaie, aduce 
un aport important la cauza 
păcii.

Acad. Artobolevski, a pro
pus să se lărgească permanent 
sfera de influență a federației, 
atrăgînd în rîndurile ei toți 
oamenii de știință care luptă 
pentru folosirea științei în in
teresul păcii.

Adunarea Generală a apro
bat rapoartele secretarului ge
neral al federației și a trecut 
apoi la dezbaterea dărilor de 
seamă în comisiile de lucru.

Schimb de note sovieto-iranian
MOSCOVA 15 (Agerpres). —■ 

TASS transmite: Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a anunțat că la 15 septembrie 
între Nikolai Pegov ambasado
rul sovietic la Teheran și 
Abbas Aram, ministrul aface
rilor externe al Iranului, a 
avut ioc la Teheran un schimb 
de note „Cu privire la neacor- 
darea dreptului statelor străi
ne de a avea pe teritoriul Ira
nului nici un fel de baze pen
tru rachete“.

în nota iraniană se dau asi
gurări că guvernul Iranului 
„nu va acorda niciunui stat 
străin dreptul de a avea vreun 
fel de bază pentru rachete pe 
teritoriul Iranului“.

în nota sovietică de răspuns 
această asigurare este primită 
cu satisfacție.

Cu prilejul schimbului de 
note, Abbas Aram, ministrul 
afacerilor externe al Iranului, 
a declarat în numele guvernu
lui său: „Declar oficial că, 
așa cum a arătat în repetate 
rînduri majestatea sa șahin- 
șahul, guvernul șahinșahului 
Iranului nu va permite nicio
dată ca Iranul să devină un 
mijloc de agresiune împotriva 
teritoriului Uniunii Sovietice”.

în declarația de răspuns 
ambasadorul sovietic și-a ex
primat convingerea că asigu
rările date de guvernul Ira
nului, precum și schimbul de 
note „vor sluji la întărirea 
bazelor relațiilor de bună ve
cinătate dintre U.R.S.S. și 
Iran, intereselor păcii și secu
rității în regiunea Orientului 
Apropiat și Mijlociu”.

mîko, ministrul 
externe al U.R.S.S., 
în frunte cu Luka 
ciuk, ministrul 
externe al R.S.S. Ucrainene, șl
Bielorusiei, în frunte cu Kuz
ma Kiseliov, ministrul aface
rilor externe al R.S.S. Bielo
rus«.

afacerilor 
Ucrainei, 
Palamar- 
afacerilor

U.R.S.S. : Piața „Smirnov* și noile blocuri de locuințe pentru oamenii muncii din Smolenslc

Evoluția situației din Brazilia

„Schimbul comercial dintre U.R.S.S

și Cuba este foarte intens
0 declarație a ministrului flotei maritime a U.R.S.S.

Aspecf din cursul unei de- 
monsfrații’a populației din Duis
burg (R. F. Germană) împo
triva politicii 'de înarmare ato
mică promovată de cercqrjle 
conducătoare din Germania 

Accidentală

MOSCOVA 15 (Agerpres). - 
TASS transmite : „Schimbul co
mercial dintre U.R.S.S. și Cuba 
este acum foarte intens. In ambe
le direcții se transportă milioane 
de tone de încărcături“ ■— a de
clarat unui corespondent al zia
rului „Sovetskaia Roșia“ V. 
Bakaev, ministrul flotei maritime 
a U.R.S.S.

Ministrul a caracterizat situajia 
actuală a flotei comerciale so
vietice pe căile navigabile spre 
Cuba și a comentat acțiunile pro
vocatoare ale aviației americane 
fată ge navele U.R.S.S. care na
vighează în larg.

„In Cuba, a spus ministrul, 
transportăm petrol, mașini agri
cole, strunguri, utilaj. La întoar
cere transportăm zahăr, spirt, 
tutun și alte mărfuri. In fiecare zi 
în drum spre Insula libertății și 
înapoi se află zeci de nave co
merciale sovietice. Circulă, și 
nave de pasageri. In U.R.S.S. 
vin muncitori și fărani din Cuba ; 
spre Insula libertății se îndreaptă 
specialiști sovietici“.

Ministrul a arătat că mărfurile 
sovietice aduse în Cuba și cele 
cubane în U.R.S.S. sînt transpor
tate și pe navele comerciale străi
ne. Armatorii mai multor t^ri în
cheie asemenea franzac(ii întru
cît ele sînt foarte avantajoase, 
„în ultimul timp, guvernul S.U.A., 
folosind N.A.T.O., exercită o pre
siune grosolană asupra Angliei, 
Norvegiei, Franjei, Italiei, Greciei 
și asupra altor fări 
oblige să renunțe 
mărfurilor în Cuba, 
nu a reușit însă să 
filor" voinfa sa”.

în legătură cu aceasta, ministrul

flotei maritime a U.R.S.S. a spus ; 
„Strategii înveferați din Pentagon 
ar trebui să știe că flota comer
cială sovietică, completată în ulti
mii ani cu nave de mare tonaj, 
în caz de nevoie va fi capabilă 
singură, fără ajutorul nimănui, să 
satisfacă toate transporturile din 
țările socialiste în Cuba și îna
poi“.

în ceea ce privește provocările 
aviației americane, V, Bakaev a 
declarat : „Oricît s-ar strădui a- 
vioanele S.U.A. să-și fluture ari
pile negre deasupra catargelor 
navelor sovietice ele nu vor reuși 
să clintească hofărîrea poporului 
țării care construiește comunismul 
să ajute frățește Cuba să-și ape
re independența“.

Eșecul unei chemări
la „blocadă1’

RIO DE JANEIRO 15 (Ager- 
preș). — Criza politică din 
Brazilia a evoluat rapid în 
cursul zilei de 15 septembrie 
cînd, după dezbateri furtunoa
se, Camera Deputaților, ac
ționînd sub impresia puterni
cei greve de solidaritate cu 
președintele Goulart, declan
șată de milioane de muncitori 
și funcționari brazilieni, a 
adoptat hotărîrea ca plebisci
tul asupra formei de conduce
re a țării să aibă loc la 6 
ianuarie, anul viitor. Această 
hotărîre este interpretată de 
observatorii politici drept o în- 
frîngere a aripii drepte a Ca
merei deputaților care s-a 
împotrivit ținerii referendu
mului pentru a-1 priva 
președintele ~ 
bilitatea de 
tuirea unor

La cîteva 
rea dezbaterilor Camerei de
putaților, agenția France 
Presse a anunțat că președin
tele Goulart a desemnat pe 
Hermes Lima în. funcția de 
prim-ministru al țării, în locul 
lui Brachado da Rocha ,al că
rui guvern a demisionat la 14 
septembrie în semn de pro
test împotriva manevrelor ob
strucționiste ale deputaților 
de dreapta. După cum scrie 
agenția France Presse, noul 
prim-ministru se bucură de 
întreaga încredere a președin
telui Goulart și va conduce 
un guvern de tranziție pînă la 
viitoarele alegeri. Potrivit u- 
nei hotărîri a Camerei depu
taților, el își va ocupa postul 
fără a mai fi necesară con- 
firmareal parlamentului.

Referindu-se la desfășura
rea grevei generale, corespon
denții agențiilor occidentale 
de presă din Rio de Janeiro 
relevă că ea a fost urmată 
într-un procent de sută la sută 
în numeroase sectoare econo-

mice printre care în transpor
tul feroviar, maritim și ae
rian. Greva a cuprins pe mun
citorii metalurgiști, textiliști, 
petroliști, constructori, precum 
și pe funcționari. „Ordinul de 
grevă — scrie agenția France 
Presse — a fost urmat atît în 
sectorul de stat cît și în sec
torul particular“. Potrivit a- 
gențiilor, guvernatorul reac
ționar din statul Guanabara, 
Carlos Lacerda, a declarat 
greva „ilegală" și a amenințat 
că va ordona ocuparea sedii
lor sindicatelor. Acționînd la

ordinul lui Lacerda, 400 mun
citori au fost arestați. în ciu
da represiunilor și în acest 
stat la grevă au participat 
sute de mii de muncitori și 
funcționari.

în după-amiaza zilei de 15 
septembrie președintele Gou
lart a adresat un apel sindi
catelor în care le cere să pu
nă capăt grevei generale. 
După cum transmite agenția 
France Presse, sindicatele au 
făcut cunoscut că luni dimi
neața situația va reveni la 
normal în întreaga țară.

căutînd să le 
la transportul 
Washingtonul 
impună „alia-

ps 
Goulart de posi- 
a trece la înfăp- 
reforme radicale, 
ore după încheie-

Bertrand Russel ; „Noul
macchartysm

într-o declarație pregătită 
pentru a fi citită la adunarea 
Comitetului pentru drepturile 
democratice din S.U.A. care 
urmează să se întrunească în 
capitala Marii Britanii, . cu
noscutul filozof englez Ber- 
trand Russel, subliniază că în 
Statele Unite „se răspîndește 
un nou macchartysm, care are 
drept scop să creeze lagăre de 
concentrare pentru idei“.

„Războiul rece — se arată 
în declarație — a atras asupra 
populației S.U.A. o totală lipsă 
de ' 'toleranță față de ideile o-

din S. U. A.u
poziționiste. Sub masca secu
rității, oamenii de la putere 
au încercat să elimine orice 
punct de vedere independent 
și să aplice sancțiunile cele 
mai asupritoare celora care 
sînt îndeajuns de cinstiți pen
tru a-i înfrunta. O bandă de 
informatori plătiți, — arată B. 
Russel — liste subversive, po
liția secretă, calomnii în presa 
iresponsabilă, toate aceste me
tode au fost folosite pentru 
„scopul nobil“ al creării unor 
lagăre de concentrare pentru 
idei“.

la Conferința țârilor commonwcaltft-ului

Divergențele profunde
nu pot fi aplanate

LONDRA 15 (Agerpres). — În
cercările Statelor Unite de a ob
ține sprijinul țărilor membre ale 
blocului N.A.T.O, pentru institui
rea unei blocade economice îm- 
ptriva Cubei au suferit un eșec. 
Potrivit relatărilor corespondentu
lui din Londra al agenției Uni- 
ted Press Internațional, 
informate j
au anunțat la 15 septembrie că 
Marea Britanie a descurajat, In
tr-un mod politicos dar ferm,

„Surse
din capitala britanică

Grevă de meri proporții în Spania
PARIS 15 (Ager

pres). —• TASS trans
mite : Abia și-a reve
nit guvernul franchist 
după puternicele ac
țiuni ale minerilor 
din Asturia, că a și 
început o nouă grevă 
de mari proporții. Do
cherii din Malaga, 
unul din cele mai mari 
porturi spaniole la 
Marea Mediterană, au 
declarat grevă și luptă 
deja de o săptămînă 
pentru satisfacerea re
vendicărilor 
vit agenției 
Française

lor. Potri- 
„l’Union 

d'lnforma-

tion“, „Franco este 
atît de alarmat de ac
țiunile muncitorilor 
portuari din Malaga 
îneîf a folosit împo
triva greviștilor mari 
detașamente de poli
tie înarmate pînă în 
dinfi.

Potrivit altor știri, la 
lupta pentru drepturi 
s-au ridicat muncitorii 
agricoli din provincia 
Cadiz. „Unitatea noa
stră este chezășia vic
toriei“. „Să ne unim 
împotriva exploatării 
și samavolniciei regi
mului franchist“, se

spune în manifestele 
răspîndite în satele și 
orășelele din această 
parte a tării.

Presa pariziană, pre
cum și cei care vin 
din Spania relatează 
despre scumpetea ne- 
maiînfîlnifă de acolo 
și despre creșterea 
prejurilor la produsele 
alimentare și la o- 
biecfele de primă ne
cesitate. Preturile la 
carne, carffoi, orez, 
pește, ouă, legume și 
fructe au crescut atît 
de mult îneît vor de
veni în curînd obiecte 
de lux...

ideea americană de a se alătura 
Statelor Unite într-o acțiune de 
blocadă a Cubei“. Același cores
pondent arată citind știri sosite 
la Londra, că „celelalte țări eu
ropene membre ale Organizației 
tratatului nord-atlantic au întors 
spatele sondajelor făcute cu 
scopul de a afla dacă sînt dis
puse să se alăture Statelor Uni
te într-im embargo posibil asupra 
Cubei“,

Subliniind că atitudinea euro
peană față de organizarea unei 
blocade împotriva Cubei „este 
negativă“ agenția scrie că „sur
se de răspundere din Londra 
și-au exprimat îndoieli în ce pri
vește oportunitatea oricărei blo
cade economice asupra regimului 
de la Havana“. „Anglia — scrie 
Associated Press —• consideră că 
o blocadă asupra Cubei nu va 
avea eficiență și va fi dificilă 
dacă ea nu este sprijinită de toa
te marile puteri maritime și de 
țările latino-americane“. Or, ara
tă agenția, la Londra „există în
doieli puternice că în stadiul ac
tual ar exista posibilitatea unei 
alinieri generale“.

„Peste tot, în toate țările eu
ropene aliate ale Statelor Unite 
— constată cu amărăciune agen
ția — se observă preferința de a 
rămîne de o parte pentru a nu 
dăuna relațiilor lor directe cu 
Cuba",

D l Barnett se opune ♦♦♦

titudinea pasivă adop
tată de autoritățile 
federale față de fă

rădelegile rasiștilor din 
statele sudice ale S.U.A. 
constituie pentru aceștia o 
adevărată încurajare și îi 
determină să sfideze fățiș 
prevederile constituției Sta
telor Unite. Un exemplu în 
acest sens îl constituie de
clarația radiotelevizată, cu 
un vădit caracter provoca
tor făcută la 13 septembrie 
de Ross Barnett, guverna
torul statului Mississippi. 
El a ordonat funcționarilor 
acestui stat să 
seama de un 
Curții supreme

nu țină 
ordin al

S.U.A.

adresat Universității din 
Mississippi cerîndu-i să li
chideze discrimarea rasială 
în vigoare la această uni
versitate și să primească 
înscrierea studentului de 
culoare James Meredith.

Barnett a spus că atâta 
timp cît el va fi guverna
tor nici o școală publică 
nu va fi integrată în Mi
ssissippi. Barnett a invocat 
așa-zisa formulă a „inter- 
poziției“, un tertip juridic 
la care recurg adesea ra
siștii din Statele Unite ți 
care plasează autoritatea 
statelor deasupra autorită
ții federale de la Washing-

LONDRA 15 (Agei-pres). — 
Lucrările comitetelor insti
tuite de conferința Common
wealth-ului pentru a examina 
implicațiile economice ale a- 
derării Angliei la Piața co
mună, relatează coresponden
tul agenției France Presse, 
„se încheie într-o atmosferă 
de confuzie și incertitudine“. 
La aceasta a contribuit și pro
punerea lui Ayub Khan pre
ședintele Pakistanului, cu pri
vire la convocarea unei con
ferințe a reprezentanților țări
lor Commonwealth-ului și ai 
Pieței comune, propunere care 
a fost întîmpinată cu scepti- 
cisim nu numai de țările Pie
ței comune, ci chiar de țările 
Commonwealth-ului. Pînă și 
delegația britanică, relatează 
corespondentul, „a întîmpinat 
cu ironie această propunere“.

Ziarele londoneze sublinia
ză în același timp că încercă
rile lui Macmaillan de a ate
nua, în convorbirile personale 
avute cu primii miniștri ai 
Commonwealth_-ului, senti
mentele lor de ostilitate față 
de Piața comună au suferit 
un eșec. „încercările lui Mac-

In acesta cocioabe, tntr-o mi-

Kw
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BAKU — „Colaborarea 
strînsă între oamenii de ști
ință din țările socialiste con
stituie una din condițiile dez
voltării cu succes a petrochi
miei romînești — a declarat 
unui corespondent al TASS 
inginerul Șerban Sever, care 
a condus delegația R. P. Ro
mîne la Consfătuirea specia
liștilor în domeniul petrochi
miei din țările membre în 
Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc, care a avut loc la 
Baku. In cadrul consfătuirii 
care a durat patru zile, au fost 
discutate noile metode de ob
ținere a metilmetacriliatului 
produs inițial prețios pentru 
producția de lină artificială și 
cauciuc artificial. Șerban Se
ver a subliniat că pentru dele
gația romînă a prezentat un 
mare interes studierea activi
tății colegilor sovietici, care au 
obținut rezultate considera
bile prin crearea unor catali
zatori de înaltă activitate pen
tru obținerea produselor în 
mari cantități. „întreaga a- 
ceastă experiență va fi extrem 
de folositoare pentru 
de știință și chimiștii 
a spus Șerban Sever.

millan de a slăbi criticile 
Commonwealth-ului, scria la 
14 septembrie „Daily Express“, 
au eșuat“. Pe de altă parte, 
guvernul englez a refuzat ce
rerea Australiei și Canadei de 
a se ține încă o conferință a 
Commonwealth-ului înainte de 
semnarea acordului definitv 
dintre Anglia și Piața comună. 
Această cerere, relatează co
respondentul ziarului „Guar- 
dian“, prezintă o mare impor
tanță pentru Diefenbaker și 
Menzies „întrucît este clar că 
ei nu pot să se întoarcă acasă 
cu mîinile goale“.

Lucrările conferinței vor fi 
reluate în ședință plenară 
luni, cînd se crede că va lua 
cuvîntul Macmillan pentru a 
răspunde criticilor primilor 
ministru al Commonwealth-u
lui și cînd toți participanții la 
conferință vor avea, după cum 
relatează France Pressse, de
licata misiune de a întocmi 
un comunicat asupra rezulta
telor lucrărilor conferinței în 
care să măsoare întreaga în
tindere a dezacordului dintre 
Regatul Unit și partenerii săi 
tradiționali“.

oamenii 
romîni",

SimbătăMOSCOVA 
după-amiază ambasada R. P. 
Romîne la Moscova a oferit un 
cocteil în cinstea artiștilor

Teatrului Operetă
Odesa care au interpretat 
opereta „Lysistrata“ de Ghe- 
rase Dendrino. Teatrul din 
Odesa, aflîndu-se în turneu la 
Moscova, a prezentat „Lysis
trata" pe scena teatrului din 
Kremlin.

La cocteil au participat, în 
afara interpreților, compozito
rul Gherase Dendrino, regizo
rul Nicușor Constantinescu și 
autorul decorurilor spectaco
lului, Gcorge Voinescu.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și ai Ministerului 
Culturii.

explozie nucleară subterană pe 
poligonul din statul Nevada.

COPENHAGA. — Ansamblul 
romînesc de cîntece și dansuri 
„Rapsodia romînă“, care se 
află în drum spre S.U.A., a 
sosit în Danemarca unde va 
susține o serie de spectacole. 
Primul spectacol, dat în Sala 
de concerte „Odd-Fellow Pal- 
laeet“, s-a bucurat de un deo
sebit succes. Presa daneză a 
publicat articole elogioase șl 
fotografii despre Ansamblul 
„Rapsodia romînă“ și despre 
succesul repurtat la primul său 
spectacol.

BONN 
tare care 
între Gilpatric, ministrul ad
junct de război al S.U.A., și 
ministrul de război vest-ger- 
man, Strauss, au fost consa
crate intensificării continue a 
cursei înarmărilor. In centrul 
atenției s-au aflat problemele 
strategiei blocului militar al 
Atlanticului de nord. După 
cum se spune în comunicatul 
dat publicității după încheie
rea tratativelor, Strauss și 
Gilpatric . au considerat „ne
cesar“ să intensifice și mai 
mult puterea militară a 
N.A.T.O. în conformitate cu 
„actualele scopuri" ale acestui 
bloc militar.

— Tratativele mili- 
au avut loc la Bonn

unui baraj în Sicilia pe rîul 
Yato, nu a fost zadarnică. In 
urma campaniei opiniei pu
blice în sprijinul acțiunii lui 
Danilo Doici, guvernul a a- 
nunțat vineri scara că a ho- 
tărît începerea lucrărilor a- 
cestui baraj, lucrări care timp 
de șapte ani au fost mereu a- 
mînate.

RANGOON. — Urmînd po
litica neutralității pozitive, 
Birmania recunoaște suvera
nitatea, independența, neutra
litatea și integritatea terito
rială a Cambodgiei, se spune 
în mesajul de răspuns al ge
neralului Ne Win, președinte
le Consiliului revoluționar, 
adresat prințului Sianuk, șe
ful statului Cambodgia.

NEW 
pentru 
nunțat 
Statele

YORK. — Comisia 
energia atomică a a- 
că la 14 septembrie 
Unite au efectuat o
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MOSCOVA. — La 11 sep
tembrie 1962, pilotul P. M. Os
tapenko, a stabilit la bordul 
unui avion „E-166” un record 
mondial de înălțime egal cu 
22 680 metri; 
desfășurat o viteză 
tă de 2 500 km pe

totodată el a 
permanen- 
oră.

foamei deROMA — Greva
nouă zile, declarată de cunos
cutul scriitor italian Danilo 
Doici, laureat al Premiului 
internațional Lenin „Pentru 
întărirea păcii între popoare“, 
pentru a determina autorită
țile să înceapă construirea

PARIS. — Organizatorul re
centului atentat împotriva 
președintelui de Gaulle, Henri 
Niaux a fost arestat la 14 sep
tembrie de către poliția fran
ceză și întemnițat. In închi
soare, transmite agenția Fran
ce Presse, el s-a sinucis.

ROMA 15 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres tran
smite : Un puternic val de gre
ve a cuprins Italia în sectoa
rele cele mai importante ale 
economiei șale — industria 
grea, industria metalurgică, 
construcțiile navale și agricul
tura.'


