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Au îndeplinit planul
pc primele trei trimestre

în ultimele zile numeroase alte colective de muncă din 
treprinderile industriale au anunțat îndeplinirea înainte 
termen a planului de producție • ' i~’
anul în curs.

® Colectivul laminorului de 
profite (650 mm) de la COMBI
NATUL SIDERURGIC din HU
NEDOARA, de exemplu, a rea
lizat mai devreme cu 14 zile 
producția de laminate prevăzu
tă pe primele nouă luni ale a- 
cestui an. Datorită folosirii pro
cedeului de laminare la dimen
siuni cerute de uzinele con
structoare de mașini, cit și pu
nerii în practică a altor măsuri 
pentru o mai bună gospodărire 
a metalului, siderurgiștii de aici 
au realizat economii suplimenta
re în valoare de peste 3 000 000

pe primele trei trimestre

în
de 

din

pri-© O dată cu încheierea 
mei decade din luna septembrie 
siderurgiștii de la Uzinele „OȚE
LUL ROȘU" din regiunea Banat 
au realizat și producția globală 
planificată pe primele trei tri
mestre ale anului. La acest 
succes a contribuit mărirea pro
ductivității muncii cu 9,4 la 
sută față de plan, o mai bună 
folosire a capacității cuptoarelor 
și liniilor de laminare.

Mașinile textile produse la 
Uzina metalurgică „Unirea“ din 
Cluj sînt apreciate mult de 
harnicele muncitoare din indu
stria textilă. Alături de munci
tori, un rol important în crea
rea acestor mașini îl au și oa
menii de ta planșetă, inginerii 
și tehnicienii atelierului de 
proiectare al fabricii. Printre a- 
ceștia, tînăra desenatoare Gi- 
glia Drăgan se remarcă prin 
dragostea și priceperea cu 

care lucrează la proiecte.
Foto : Agerpres

© în prima zi din această 
suptămînă au vestit îndeplinirea 
planului pe primele trei trimes
tre și colectivul minei URICANI 
din Valea Jiului. Minerii de aici 
au trimis siderurgiei, în perioa
da care a trecut din acest an, cu 
16 000 tone mai mult cărbune 
cocsificabil decît prevedea pla
nul. Acest spor de producție a 
fost obținut în deosebi pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Toate brigăzile din abataje și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile de 
plan. Prin reducerea prețului de 
cost al fiecărei tone de cărbune 
extras, minerii din Uricani au 
realizat economii suplimentare 
în valoare de peste 400 000 lei.

(Agerpres)

Sursele de economii
la în de mina noastră

recuse mai bine de 
o oră de 
în adunarea 
rală U.T.M. se 
za contribu(ia 
de tinerii 
noastre Ia reducerea 

unuia dintre cei mai importanți 
indici economici — prețul de 
cost al produselor.

— Este drept, planul de pro- 
duefie îl îndeplinim; firele reali
zate de noi sînt de calitate din 
ce în 
nu la 
veșfe 
mănui 
înfr-o 
seefia 
fire pe schimb — a spus utemisla 
Elena Buzoianu.

Prinfre „autoarele” risipei se nu
mărau și tinerele filatoare Elena 
Rotaru, Maria Giurgea, Aurelia 
Dumitru și altele, care lucrau ne
glijent, prindeau fire, făceau risi
pă de țevi, de fuse sau nu-și în
grijeau mașinile.

Adunarea generală a organiza
ției U.T.M. a hofărîf cîteva mă
suri pentru a schimba starea de

ce mai bună. Din păcate, 
fel stau lucrurile în ce pri- 
grija pentru economii. Ni- 
nu-i face cinste faptul că 
lună se înregistrează la 
ringuri pierderi de 40 kg

lucruri existentă : să le ajute pe 
tinerele mai slab pregătite să-și 
perfecționeze pregătirea profesio
nală, fiecare tînăr să se deprindă 
cu ordinea, cu disciplina, cu grija 
pentru fiecare gram de maferie 
primă. în acest scop, chiar în adu
narea generală U.T.M. s-au făcut 
numeroase propuneri. Utemisfele 
fruntașe în muncă s-au angajaf 
să le ajufe pe tinerele aminfite. 
Alți tineri au sugerat metode noi 
de lucru care duc la reducerea 
deșeurilor. Așa, de pildă, fînăra 
Elisabefa Barfolomeu a propus 
o nouă mefodă de legare a firu
lui penfru derularea completă a 
acesfuia de pe țeavă. Aplicarea a- 
cesfui procedeu a redus fimpul de 
mînuiri, iar pe de altă parfe a 
adus reducerea procentului de 
fire deșeuri cu circa 12 la sută, 
în vederea folosirii mai depline 
a mașinilor, tovarășii Virfan Ion 
și Ștefan Zaharia au înlocuit su
portul înfinzăfor al curelușelor la 
frenul de laminare cu un nou dis
pozitiv. Prin aplicarea acestei 
inovații, înlocuirea unui , suporf 
rupt (acestea se rupeau des) 
nu mai necesită 4 ore, ca înainte, 
ci numai două minufe.

Ac|iunea întreprinsă de organi- 
zafia U.T.M. în vederea înlăturării 
risipei de materiale și timp pro
ductiv a căpătat un aspect com
plex. Astfel, membrii comitetului 
U.T.M. din secție și birourile 
organizațiilor de bază U.T.M. pe' 
schimburi i-au ajutat pe fineri 
să-și stabilească, în întrecerea so
cialistă angajamente concrete 
în legătură cu realizarea de 
economii. Sub îndrumarea or-

ganizafiei de partid, 
nut pe fiecare schimb 
și expuneri despre consumul cît 
mai rațional al materialelor, s-a 
explicat muncitorilor că risipa de

OTILIA SEREA 
secretara comitetului 
organizației U.T.M. 

secția ringuri 
F.R.B. — București

(Continuare în pag. a ll-a)
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Laboratorul uzinei
Laboratorul, în via|a cotidiană 

a Combinatului siderurgic 
din Hunedoara, poate fi 

asemui) cu rolul pe care-l înde
plinește o busolă pe o navă. De
terminările cantitative și calitative 
care se fac aici la probele de 
fontă, oțel sau laminate, indică 
dacă prim topitorii au luat bine 
sau nu ,,capul de compas“, dacă 
șarja este sau nu în „derivă“.

Anual la laborator se fac zeci 
de mii de analize, fapt pentru 
care și aici pentru bunul mers al 
producjiei există o sectorizare a 
muncii. ; Laboratoarele de analiză 
rapidă determină la „moment“ cî- 
teva elemente din probele de me
tal și deservesc nemijlocit secji- 
ile pur siderurgice, pe cînd la la
boratorul central se fac analizele 
finale, analize care însoțesc măr
cile de o[el destinate ulterior di
verselor utilizări.

Ca în orice sector de muncă, 
noul este prezent și aici. Pe lîngă 
clasicele eprubete, biurete și pa
hare de laborator sînt prezente 
insfalajii moderne, se aplică noi 
metode, care fac munca laboran
tilor spornică și ușoară. Așa de 
exemplu la furnale și cuptoarele 
Martin unele din analize se efec
tuează cu un aparat sovietic denu
mit „Stilometru“. Timpul necesar 
analizelor este redus astfel de la 
90 de minute la 5 minute.

Munca sîrguincioasă, atitudinea 
creatoare fată de fot ceea ce este 
nou, a permis laborantilor G'roza 
Gheorghe, Susan Ion, Morar Na- 
dia, inginerilor Istoc Valentina, 
Benta Mircea și altora să objină 
rezultate deosebit de bune în 
muncă. Și, cum e firesc, siderur
giștii au numai cuvinte de laudă 
la adresa colectivului de muncă da

la laborator. Dacă în primele 8 
luni din acest an ei au dat peste 
prevederile planului 3 200 tone 
fontă, peste 29 500 tone produse 
laminate, aceasta se datorește și 
laborantilor.

Laboratorul, o secjie auxiliară I 
Și totuși, fără avizul lucrătorilor a- 
cestei secții nu se naște un gram 
de metal în marele combinat hu- 
nedorean.

ALEXANDRU NAGY

ft a sfîrșitul anului
1962, în gospodării
le colective din ra
ionul Botoșani nu
mărul animalelor va 
fi dublat, iar la li
nele specii chiar

triplat față de anul trecut. Este 
normal deci ca pentru adăpos- 
tirea acestor animale, colectivi
știi de aici să se fi gîndit la con
struirea unui important număr 
de grajduri, saivane, maternități 
pentru scroafe, cotețe pentru pă
sări etc. Sînt planificate să se 
construiască în acest an încă 340 
obiective în sectoarele zooteh
nice.

Pînă acum în raion s-au ter
minat lucrările principale la 
193 obiective din care : 94 graj
duri, 27 îngrășătorii și materni
tăți, 48 saivane, 24 cotețe și pu- 
iernițe. Prin aplicarea soluțiilor 
celor mai economice în construc
ție s-a realizat o economie de 
780 000 lei. Așa, spre exemplu, la 
gospodăria colectivă din comuna 
Pleșani, echipa de constructori 
condusă de Ioan Țurcanu a avut 
încă din primăvară preocuparea 
permanentă de a termina con
strucțiile planificate. A confec
ționat din timp chirpici, s-a 
procurat lemn de salcîm, plop, 
salcie de pe terenurile defrișate 
pentru agricultură, iar pentru a-

In vizită la Complexul Brazi Foto : Agerpres

în regiunea Ploiești
Duminică dimineața, delega

ția de partid și guvernamen
tală a R. D. Germane, în 
frunte cu tovarășul Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Ger
mane, a plecat într-o că
lătorie prin țară. împreună 
cu delegația au plecat to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Ștefan Cleja, amba
sadorul R. P. Romine în R. D. 
Germană și alte persoane ofi
ciale.

In drum spre regiunea Plo
iești, numeroși locuitori din 
comunele situate de-a lungul 
șoselei au salutat călduros pe 
oaspeți. In satul Potigrafu, la 
trecerea în regiunea Ploiești, 
membrii delegației R. D. Ger
mane Și conducătorii partidu-

lui și statului nostru au fost 
întîmpinați de tovt Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului regional Ploiești al 
P.M.R., Gheorghe Stan, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular regional 
Ploiești și de alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat ale regiunii și 
raionului Ploiești, de un mare 
număr de locuitori din împre
jurimi.

Tov. Dumitru Balalia a urat 
oaspeților bun sosit în regiune. 
Fete îmbrăcate in frumoase 
costume naționale au înmînat 
oaspeților buchete de flori. To
varășul Walter Ulbricht a 
mulțumit pentru primirea fă
cută și a adresat urări pentru 
prietenia dintre R. P. Romină 
și R. D. Germană.

Delegația s-a îndreptat apoi

Complexul de reformare catalitică a benzinei și de hidrofinare a motorinei de la Brazi
Foto : AGERPRES'

Construcțiile zootehnice
ate ia timp’

coperiș a folosit stuful. Cu ase
menea materiale locale au fost 
terminate cele două grajduri de 
cîte 100 capete bovine, o puier- 
niță, o maternitate pentru scroa
fe și îngrășătoria pentru porci.

De asemenea, la gospodăria 
colectivă din Socrujeni, un nu
măr mare de colectiviști, printre 
care foarte mulți tineri, au fost 
mobilizați pentru a confecționa 
100 000 chirpici, cît și la asigu
rarea altor materiale de construc
ție. Cele trei echipe de construc
tori au lucrat din plin în tot 
timpul acestor luni, astfel că au 
reușit să termine un grajd pen
tru 100 capete bovine, o îngră- 
șătorie pentru 500 porci, o ma
ternitate pentru 50 scroafe, două 
puiernițe și un saivan.

Construcții zootehnice într-un 
stadiu avansat sînt, de asemenea, 
și la gospodăriile colective Bobu-

Iești, unde s-au terminat de con
struit 4 grajduri, la Dumbrăveni 
etc. Organizațiile U.T.M. din a- 
ceste comune și din multe alte 
gospodării colective, așa cum ar 
fi la gospodăria colectivă Călă
rași, au mobilizat un număr

Raid prin raionul 
Botoșani

mare de tineri la procurarea 
materialului lemnos din resurse 
locale, la confecționarea chir- 
picilor și la alte acțiuni.

Trebuie arătat însă că în 
raionul Botoșani mai este încă 
de executat un volum mare de 
lucrări la construcțiile zootehni
ce. Chiar la multe din cele

care în evidență 
ca „terminate“", 
făcut multe lu

crări : de pus geamuri, uși, de 
podit etc. Cît despre celelalte 
peste 130 obiective care nu sînt 
terminate, unele au ajuns de-abia 
la fundație, iar altele nu 
nici începute.

O asemenea situație se 
de exemplu, la gospodăria colec
tivă Rediu, din comuna Răuseni. 
Pentru a putea adăposti bovine
le, colectiviștii de aici și-au pla
nificat să construiască încă 2 
grajduri cu o capacitate de 170 
capete, iar pentru cele 1 000 oi, 
să construiască un saivan.

La această gospodărie de-abia 
sc execută lucrările de zidărie la 
un grajd de 100 capete. Treaba a 
început de cîteva luni, dar nu 
• a lucrat continuu din cauză că

193 
silit 
mai

obiective 
trecute 
sînt de 

de

sînt

affa,

nu s-au asigurat materialele 
care de altfel se puteau procura 
pe plau local. Constructorii, 
neavînd materiale de construcție, 
au părăsit lucrarea ți au mers 
ți ei să lucreze la recoltatùl pă- 
ioaselor. Nici acum nu se lu
crează într-uu ritm mai intens.

Iată ți o altă situație asemănă
toare. La gospodăria colectivă 
Iurești, din ; comuna Todireni, 
colectiviștii au un număr mare 
de animale : 411 bovine, 1116 o- 
vine, 300 porci etc. Pentru a a- 
sigura adăpostul tuturor anima
lelor s-a planificat să se mai con. 
struiască două grajduri cu o ca
pacitate de 100 capete fiecare, o 
maternitate ți o. puierniță. Dar 
din toate acestea a fost ridicat 
numai un grajd pînă Ia centură. 
Cînd am vizitat această gospo- 

, darie, utemiștii Dumitru Rusu și 
Neculai Sîța lucrau de zor la 
tencuieli. Dar lucrau numai ei 
singuri, din cauză că aici con
structorii duceau lipsă de mate- 

: riale. Și aici e imperios
I să fie mobilizați mai
, colectiviști la lucru 

terminarea grajdului și 
i pronului care de-abia a 
i să se construiască ; să se recol-

necesar 
mulți 

pentru 
a șo- 

început

AURELIA CÄRUNTU

(Continuare în pag. a ll-a)

spre Complexul de reformare 
catalitică 
drofinare 
Brazi.

In fața
ții au fost întimpinați 
varășul Mihail Florescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., mini
strul industriei petrolului și 
chimiei, de colectivul de con
ducere al complexului, de nu
meroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni. Ing. Bujor Olteanu, 
directorul Complexului-Brazi, 
a urat bun sosit oaspeților. 
După ce au parcurs în mașini 
aleile interioare ale rafinăriei, 
străjuite de mari agregate, 
oaspeții s-au oprit pe plat
forma de reformare catalitică, 
unde le-au fost prezentate 
mostre din produsele obținute 
aici, au vizitat casa de co
mandă automată a instalațiilor 
și reactoarele secțiilor de pre
lucrare. Conducătorii de partid 
și de stat ai R. D. Germane 
s-au interesat de procesul teh
nologic, de diferitele produse 
care se realizează aici, de pre
gătirea cadrelor.

In sala pavilionului tehnico- 
administrativ, membrii delega
ției au fost informați pe larg 
despre perspectivele de dez
voltare a acestei importante 
unități a industriei noastre so
cialiste.

Oaspeții au primit daruri ,din 
partea Comitetului regional 
Ploiești al P.M.R. și a rafino
rilor de la Brazi în amintirea 
vizitei făcute.

In continuare delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. D. Germane a vizitat sche
la Boldești, una din cele mai 
mari exploatări petroliere de 
pe Valea Prahovei.

Directorul schelei, Constau-

a benzinei și 
a motorinei

Complexului,

de hi
de la

oaspe- 
de to-

în pag

tin Stan, în numele petroliș
tilor, a urat înalților oaspeți 
bun venit. La clubul munci
torilor, membrii 
R. D. Germane au 
ple explicații cu 
producție și la 
tehnologice folosite la lucră
rile de foraj și extracție.

A urmat vizitarea schelei.
Un grup de copii a oferit 

tovarășilor Walter 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
celorlalte 
buchete 
pionierești.

La plecare tovarășul Walter. 
Ulbricht a semnat în cartea 
de onoare a schelei.

Din partea petroliștilor din 
Boldești oaspeților li s-au în
mînat daruri.

In timpul vizitei în regiu
nea Ploiești, tovarășul Walter 
Ulbricht a apreciat călduros 
experiența petroliștilor 
mini.

De la schela Boldești, 
Ioana de mașini a intrat 
orașul Ploiești, a 
principalele artere 
mare centru al 
noastre petroliere, 
de petroliști, metalurgiști 
la marile uzine constructoare 
de utilaj petrolier din regiune, 
constructori, colectiviști din 
împrejurimi și alți oameni ai 
muncii, formind un adevărat 
coridor viu, au ovaționat pe 
conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări prie
tene.

' Dintr-o mașină deschisă, 
tovarășii Walter Ulbricht , și 
Gheorghe 
răspuns 
mulțimii.

delegației 
primit am- 
privire la 
procedeele

Ulbricht, 
și 

persoane oficiale 
de flori și cravate

70-

co- 
în 

străbătut 
ale acestui 

industriei 
Mii și mii 

de

Gheorghiu-Dej au 
cordial aclamațiilor

a lll-a

Vizitele delegației de partid 
și guvernamentale $

a R. D. Germane în regiunile j 
Brașov și Bacău

TELEGRAMĂ
Tovarășului’GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
' . Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
București

Vă mulțumim sincer pentru urările cordiale și' călduroase 
exprimate cu ocazia celei deva 17-a aniversări a creării R.D. 
Vietnam.

Dorim poporului romîn frate ca sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn și a guvernului R.P. Romine “ ’ . “
succese și mai mari în construirea socialismului, contribuind 
astfel la apărarea pșcii în Europa și în lume.

Fie ca prietenia și colaborarea frățească între cele două 
țări ale noastre să se întărească și să înflorească cu fiecare 
zi tot mai mult.

să obțină

.j HO ȘI MIN
Președintele C. C. al Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam
Președintele R. D. Vietnam 

FAM VAN DONG 
Prim-ministru al guvernului R.D. Vietnam

Decorarea acad. Ion Agîrbiceanu
Prin decret al Consiliului 

de Stat, s-a conferit academi
cianului Ion Agîrbiceanu pen
tru merite literare deosebite,

cu prilejul împlinirii a 80 de 
ani, Ordinul „Steaua Republi
cii Populare Romine" clasa 
I-a,



■
—• Ce părere aveți despre 

echipele participante ?
La 2 200 metri înălțime. O echipă de geologi condusă de Emil Bufnaru, cercetează pe muntele 

Căliman o deschidere naturală în care apar urma de minereu
Foto i Agerpre»

MARC PERNOT, președintele Uniunii Sportive 
Internationale a feroviarilor despre :Campionatul internațional feroviar masculin de baschet

imp de trei zile, orașul București a fost gazda cam
pionatului internațional feroviar masculin de bas
chet, competiție care a stirnit un viu interes în 
rîndurile iubitorilor acestei frumose și spectacu
loase discipline sportive. La această competiție a 
asistat și dl. Marc Pernot, președintele U.S.I.C. 
(Uniunea sportivă internațională a feroviarilor), 

căruia ne-am adresat în dorința de a-i afla părerea despre 
campionatele de la București precum și impresiile de la prima 
sa vizită in țara noastră.

întrecere la canotaj pe lacul Snagov

— Uniunea sportivă interna
țională a feroviarilor se mân
drește cu faptul că la startul 
acestei competiții s-au prezentat 
opt echipe reprezentative ale 
muncitorilor feroviari din dife
rite țări ale Europei. Lucrul 
acesta reprezintă un promițător 
succes. M-a bucurat faptul că, 
alături de formația feroviarilor 
francezi, a participat apreciata 
formație a lucrătorilor din căile 
ferate ale Uniunii Sovietice și 
cea a Poloniei, că aici la Bucu
rești s-au întîlnit, alături de cele 
amintite, și echipe din Belgia 
Elveția, Bulgaria, Cehoslovacia 
și România. Campionatele s-au 
bucurat așa dar de o participare 
reprezentativă, permițînd un va
loros schimb de experiență întreA XIV-A EDITIE A

echipe și. ceea ce este mai im
portant, un nou prilej de strân
gere a legăturilor de prietenie și 
colaborare între sportivii fero
viari din atîtea țări.

Din punct de vedere tehnic, 
mi-au plăcut echipele reprezen
tative feroviare ale României și 
Poloniei, care practică un joc 
modern, în viteză, în care inge
nioase scheme tactice se îmbină 
armonios cu fantezia fiecărui 
jucător în parte. Victoria a re
venit în final echipei romîne, o 
formație mai omogenă și care 
și-a depășit partenerul printr-un 
plus de precizie în finalizarea 
fazelor de sub panou. Celelalte 
formații, și mă refer mai ales la 
echipele Uniunii Sovietice, Bul
gariei, Franței și Cehoslovaciei, 
au dovedit multă combativitate 
și o temeinică pregătire, oferind 
spectatorilor interesante partide. 
Rar, indiferent de partea cărei 
formații a fost victoria în acea
stă competiție, ea a fost o 
victorie a spiritului de solidari
tate muncitorească, a sportului 
ca mijloc de înfrățire și cunoa
ștere reciprocă între popoare.

la îndemîna noastră
(Urmare din pag. I)

de atletism ale R. P. R.
— Ce impresie v-a făcut 

Bucurețtiul ?

tadionul „Republi- 
cii“ va găzdui în- 
cepînd de mîine a 
XI V-a ediție a 
campionatelor in
ternaționale de a- 
tletism ale R.P.R-, 
care și-a creat o 

tradiție pe plan
competiție 
puternică 
mondial.

Pînă în prezent și-au confir
mat participarea atleți din An
glia, Austria, Belgia^ Ceho
slovacia, Elveția, ~ 
Germană, Italia, 
Ungaria și U.R.S.S. 
ritatea participanților 
direct de la Belgrad, unde au 
participat la campionatele eu
ropene de atletism.

Publicul nostru va avea oca
zia să admire măiestria proas
peților campioni europeni, Ta- 
mara Press (U.R.S.S.) greutate, 
și disc, Ozolina (U.R.S.S.) su
liță, Varju (R.P.U.) greutate, 
Iolanda Balaș precum și a a- 
tleților care au obținut meda
lii de argint și bronz la aceste 
campionate ca de pildă Geo- 
vani Cornacchia (Italia) — 
110 m garduri, Jolan Kontsek 
(R.P.U.) — disc, Maria Dia- 
conescu și Zoltan Vamoș.

Participarea acestor atleți

R. D. 
Polonia,

Majo- 
vin

de mare valoare, alături de 
al ți finaliști de la campiona
tele europene, va contribui la 
realizarea de performanțe 
deosebite, așa cum ne-am 
obișnuit și la celelalte ediții 
ale campionatelor internațio
nale de atletism ale R.P.R.

Alături de concurenții stră
ini, vor participa și cei mai 
buni atleți ai țării noastre.

Atît atleții noștri partici- 
panți la campionatele euro
pene cît și ceilalți componenți 
ai reprezentativei noastre au 
sosit ieri în București. Majo
ritatea au făcut un antrena
ment ușor pe stadionul „23 
August“ arătînd o bună pre
gătire.

Pentru atleții romîni aceste 
campionate sînt un prilej ex
celent de verificare a stadiului 
de pregătire în vederea obți
nerii unei forme sportive cît 
mai ridicate. Jocurile balca
nice de atletism care se vor 
desfășura la sfîrșitul acestei 
luni în Turcia vor constitui un 
examen greu pentru reprezen
tativa de atletism a țării 
noastre.

Pe stadionul „Republicii" se 
fac în aceste zile ultimele a- 
menajări. Pista de alergări,

elanurile pentru sărituri, 
cercurile de aruncări s-au... 
gătit pentru a-și primi oaspe
ții. Spre deosebire de anii pre
cedenti, groapa pentru sări
tura cu prăjina a fost umplută 
cu bureți pentru a amortiza 
șl mai bine căderile atleților.

De asemenea, s-au făcut ul
timele verificări ale aparatului 
de înregistrat sosirile electric 
—- telesaid — construit de un 
inginer romîn, aparat solicitat 
și de forurile sportive din 
Turcia pentru apropiata des
fășurare a jocurilor balcanice 
de atletism din acest an.

In tribunele stadionului „Re
publicii“ sînt așteptați cît mai 
mulți spectatori, iubitori ai a- 
tletismului. încurajările lor 
calde vor stimula pe reprezen
tanții țării noastre să obțină 
performanțe cît mai bune în 
întrecerea cu valoroși atleți de 
peste hotare.

SILVIU DUMITRESCU
antrenor

Pe s curt

cu 
altă 
Am

cu 
de

— Excelentă! Cred că 
greu am mai fi putut găsi o 
gazdă atît de primitoare, 
fost cucerit în primul rînd de 
fețele vesele ale oamenilor, de 
dragostea și sinceritatea 
care ne-au primit. Profitînd
zilele însorite ale acestei toamne 
de aur am vizitat orașul, cu noile 
și zveltele sale construcții, cu 
marile și modernele sale baze 
sportive, cu bulevardele și minu
natele sale parcuri. Apoi, sta
dionul „23 August”, așezat în
tr-un minunat parc, și dotat cu 
atîtea instalații interesante și 
moderne, ne-a atras în mod 
deosebit.

Profit de acest prilej pentru 
a mulțumi încă odată, din inimă 
prietenilor romîni pentru inega
labila găzduire și excelenta or
ganizare a campionatului inter
național feroviar de baschet și 
îi rog să vadă în regretul mani
festat de fiecare jucător străin 
că peste puțin timp va părăsi 
Bucureștiul, o nouă dovadă a 
prinosului lor de recunoștință.

MARCEL RUSESCU

...Un gong și lumina din sală 
se stinge. Cortina grea de ca
tifea se retrage discret și în 
fața a sute de spectatori înce
pe spectacolul cu piesa „Se
cunda 58". Muncitorii Fabricii 
de țevi din Roman urmăresc 
cu emoție tot ce se petrece 
pe scenă ; fapte interesante 
trăite parcă și de ei, în urmă 
cu cîțiva ani, atunci cînd mun
ceau la ridicarea impunătoa
rei întreprinderi de azi...

Cele de mai sus nu sînt 
desprinse dintr-o cronică dra
matică. Așa își începe scri
soarea sa corespondentul no
stru voluntar Alexandru Hat
manii.

Așadar, cine sînt artiștii 
care în seara aceea au cules 
aplauzele spectatorilor? Strun
gari, laminoriști, frezori, mem
brii formației de teatru a clu
bului, care se pregătesc cu pa
siune pentru a oferi tovarăși
lor lor de muncă spectacole 
bune, care să-i emoționeze, să 
răspundă setei lor de a cu
noaște.

Dintr-un alt colț de țară, la 
cîteva sute de kilometri de 
orașul Roman, tehnicianul Va
lentin Coșeru din Timișoara 
scrie și el redacției despre ce 
oferă tinerilor cluburile mun
citorești din localitate. De la 
el aflăm că, alături de alte 
activități variate și interesan
te, sîmbăta și duminica seara 
cluburile timișorene organi
zează seri cultural-distractive 
urmate de dans în care tinerii 
— petrecîndu-și o parte din 
ceasurile lor libere — învață 
ceva nou, într-un domeniu ori 
altul, se distrează.

— Concursurile organizate 
în aceste seri se bucură de o 
bună apreciere din partea ti
neretului — ne relatează co
respondentul. La clubul „2 A- 
prilie“ de exemplu s-au or
ganizat concursuri pe temele 
„Compozitori și melodii de 
muzică ușoară", „Zborul na-

velor cosmice Vostok 3 
și altele. De multe ori 
tinerii propun temele acestor 
concursuri din domeniile pre
ferate. Apoi se organizează 
concursuri de recitări, de 
cîntece, de dans...

— Deosebit de îndrăgite de 
tineret sînt cercurile care 
funcționează în cadrul clubu
lui nostru — ne relatează di
rectorul clubului „Grivița ro
șie’ din Capitală. Cercul de 
aeromodele, condus de electri
cianul Gheorghe Dumitrescu, 
a cîștigat diferite premii la 
concursurile pe țară, dar mai 
ales cîștigă mereu noi adepți 
ai acestui pasionant sport. $i 
cercul de artă plastică are o 
activitate frumoasă. în anul 
acesta, cu lucrările membrilor 
cercului s-au organizat expo-

?1 4“, 
chiar

scrisorile 
sosite la redacție

• Etapa de duminică a campio
natului categoriei A de fotbal a 
cuprins in programul ei numai 5 
jocuri, disputate in provincie. Li
derul clasamentului, echipa Știința 
Cluj, a objinut o nouă victorie, 
cu scorul de 2—0, in fața forma
ției Dinamo Bacău. Cu mult inte
res era așteptat meciul de la Con
stanța dintre Farul și Rapid. lu
cind viguros atît în 
in apărare, fotbaliștii 
au realizat o victorie 
cu scorul de 4—2. La 
ciul dintre Crișana și 
Încheiat cu victoria 
scoul de 3—2. Pe 
Știința Timișoara a 
de Steagul roșu cu 
minutul 67. Pină la 
nirii fotbaliștii timișoreni reușesc 
să Înscrie două puncte, astfel că 
rezultatul final a iost de 2—1 in 
favoarea lor. La silrșitul meciului 
dintre Minerul Lupeni și Progresul 
București tabela de marcaj indica 
scor alb : 0—0.

atac cit si 
constănțeni 
confortabilă 
Oradea me- 
Viitorul s-a 

orădenilor la 
teren propriu, 
iost condusă 
1—0 pină In 
silrșitul Intil-

• Rugbiștii de la Grivița Roșie 
au întîlnit o rezistență mai mare 
decît se așteptau din partea Pro
gresului. La pauză conducea Pro
gresul cu 6—3. în minutul 75, Teo- 
dorescu 
acțiune, fructificată de Costel Stă- 
nescu / 
Wusek (transformare).
toria cu scorul de 8—6 Grivița 
Roșie preia conducerea în clasa- 

Steaua-—Dinamo 
de prima echipă

creează o spectaculoasă

(încercare pe centru) și 
Prin vie-

ment. întîlnirea 
a fost cîștigată 
cu 14—5 (6—0).

Alte rezultate 
rea—Olimpia 3—0 ; C.S.M.S. Iași— 
Știința Timișoara 22—3 ; Știința 
Petroșeni—Știința București 6—6 i 
Știința Cluj—Metalul 6—3.

In clasament: 1. Grivița Roșie 
— 34 puncte. 2. Steaua — 33 
puncte i 3. Dinamo — 33 puncte > 
4. Știința Petroșeni — 29 puncte 
etc.

ale etapei : Uni-

ziții la club, la casa de cul
tură a tineretului din raion și 
în parcul Herăstrău. Pe lingă 
club mai funcționează cercuri 
de pian, vioară, acordeon, 
croitorie și un 
frecventat de 
copii.

— La clubul 
rul' — ne 
Tonta Constantin 
nut în anul 
conferințe pe teme politice, 
profesionale, culturale care au 
fost audiate de peste 16.000 
constructori din Onești. Iată 
cîteva din temele care au tre
zit un larg interes : „Coexis
tența pașnică — bază de ne
clintit a politicii externe a ță
rilor socialiste“, „Construcții 
de locuințe realizate prin me
toda cofrajelor glisante“, „Or
ganizarea punctului de lucru, 
factor hotărîtor în îndeplinirea 
sarcinilor de producție“, „Cla
sicii literaturii noastre și citi
torii lor de azi' și multe altele.

Tot de la Onești mai pri
mim și o altă știre la fel de 
interesantă. Este vorba de fe
lul în care au primit oneștenil 
expoziția organizată la club 
de un grup de graficieni și ar
tiști plastici din București cu 
lucrări inspirate din viața a- 
cestui tînăr centru industrial. 
Timp de două săptămîni, lo
cuitorii Oneștlului, tineri și 
vîrstnicî, au admirat — de astă 
dată Imortalizat în tablouri — 
peisajul industrial atît de cu
noscut lor, chipurile fruntași
lor în producție, arhitectura 
modernă a orașului.

acordeon, 
cerc de balet 
peste 130 de

„Constructo- 
scrie mecanicul 

s-au ți- 
acesta zeci de

Petru Postelnicu ne descrie 
succesul obținut de brigada 
artistică de agitație a fabricii 
de încălțăminte din Jimbolia, 
Coadă Alexandru ne vorbește 
despre corul și echipele de 
dansuri care activează pe 
lîngă Clubul „I. C. Frimu" din 
Brăila, alții despre cele care 
activează la cluburile din Plo
iești și Reșița, din București 
și în alte centre muncitorești. 
Din toate se desprinde faptul 
că tineretul a îndrăgit această 
activitate, că spectacolele pre
zentate de formațiile artistice 
de amatori sînt așteptate de 
muncitori, se bucură de 
succes.

Nu s-ar putea încheia aceste 
rînduri fără a cita corespon
dențele care ne vorbesc des
pre activitatea bibliotecilor 
din cluburi, despre interesul 
cu care primesc tinerii boga
tele manifestări de populari
zare a cărții. Simpozioanele, 
serile literare, întîlnirile cu 
scriitori adună în sălile de 
lectură ale cluburilor mii și 
mii de tineri, cîștigă zi de zi 
noi cititori.

Biblioteca clubului central 
din cadrul complexului Săvi- 
nești — ne informează Teodor 
Stavăr — numără peste 7 500 
de volume, iar cititori peste 
850. Deseori II poți întîlni la 
serile literare, audiind recen
zia Unui roman nou apărut, 
ori pur și simplu discutînd cu 
aprindere despre scriitorul 
preferat.

Biblioteca clubului „Grivița 
roșie“ are un fond de cărți 
de peste 45 000 volume. în co
laborare cu cercul literar 
„Vladimir Maiakovski“ care 
activează pe lîngă club aci se 
organizează dese acțiuni cu 
cartea. Așa, de pildă, s-au or
ganizat în ultima vreme seri 
literare pe 
ieri și ,azi“, 
socialismul' 
teratură' și

...Seară de seară la clubu
rile muncitorești din țară ti
nerii participă la activități va
riate ’și atrăgătoare care-1 a- 
jută să;și lărgească orizontul 
politic, cultural și profesional, 
să-și petreacă ceasurile libere 
plăcut și folositor. La tot ce 
oferă cluburile tineretului o 
contribuție importantă și-o 
aduc și organizațiile U.T.M. 
care, în colaborare cu comi
tetele sindicatelor, cu condu
cerile cluburilor, asigură întoc
mirea unor programe intere
sante, cu un bogat conținut e- 
ducativ precum și o partici
pare largă a tinerilor la reali
zarea lor. Despre toate acestea 
ne vorbesc multe din scrisorile 
sosite la redacție.

materii prime și materiale încarcă 
considerabil 
produselor și 
de micșorare 
producfie.

Agitația vizuală s-a dovedit, de 
asemenea, a fi un prejios mijloc 
de stimulare a acfiunilor între
prinse de organizația U.T.M. în 
vederea înlăturării risipei și reali
zării de economii. S-au alcătuit și 
afișat în secție panouri demon
strative privind sursele de econom 
mii, s-au alcătuit grafice de urs 
mărire a îndeplinirii indicelui da 
plan privind consumul de mate
riale. Totodată, de un real folos z 
a fost crearea în secție a unei 
„vitrine a calității" la care au fost 
expuse mostre din fusele cu fire 
bune sau cu fire de calitate sla
bă. Postul utemist de control a 
fost, de asemenea, prezent și el 
în acțiunea de realizare de econo- 
mii.

Pentru generalizarea metodelor 
noi de muncă, pentru îmbunătă
țirea calității firelor și în vederea 
realizări de cît mai multe econo
mii, împreună cu comitetul sin
dicatului, am organizat mai multe 
schimburi de experiență, urmate 
de demonstrații practice. Un ase
menea schimb de experiență a 
fost organizat, de pildă, cu mun
citorii schimbului I. Comunistele 
Maria Stanciu, Lica Zilnică și ufe- 
niista Elena Poduceoiu, unele din 
cele mai bune muncitoare din 
secție, au vorbit despre metoda 
de legare a tirului la începutul 
levatei, au arătat celorlalte mun- 
citoare cum au reușit ele să eli
mine definitiv deșeurile. In urma 
acestui schimb de experiență și 
celelalte muncitoare au început să 
aplice metoda lor de muncă.

în secția noastră, unele munci
toare din schimbul de noapte lu
crau mai neglijent, aruncau țevi 
pe jos, nu-și curățau mașinile de 
scamă. Membrii biroului organi
zației de bază U.T.M. au mers și 
au discutat cu fiecare tînăr în 
parte, le-au arătat ce daune aduc 
asemenea neglijențe. Munca poli
tică desfășurată de organizația 
U.T.M. a contribuit la crearea unei 
puternice opinii colective împofri. 
va acelora care mai lucrau de 
mîntuială, care nu păstrau cu 
grijă mașinile sau care făceau 
risipă de materiale.

Evident, toate aceste acțiuni au 
dat roade. Porțile prin care se 
risipeau adesea materia primă și 
materialele auxiliare au început 
încet, încet să se închidă. Astfel, 
în cele opt luni care au trecut de 
la începutul anului s-au dat peste 
plan 50 897 kg fire bumbac finite. 
La prețul de cost au fost înregis
trate economii de peste 300 000 
lei, din care aproape 100 000 re
vin secției noastre.

prefui de cost al 
li s-au arătat căile 
a cheltuielilor de

zootehnice
terminate la timp !

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

temele : „Școala 
„Liberi construim 
„23 August în 11- 
altele.

teze atuful cu care se vor acoperi 
aceste construcții. De asemenea, 
e necesar să se facă reparații la 
grajdurile mai vechi, la mater
nitățile pentru scroafe și la sai- 
vanuri.

Ce concluzii se desprind din 
Cele arătate mai sus ? In primul 
rînd, consiliul agricol raional Bo
toșani trebuie să ajute mai mult 
gospodăriile colective în această 
direcție. Să trimită specialiști 
care să-i ajute pe colectiviști să 
realizeze proiectele pe care și 
le-au făcut, ca să termine con
strucțiile zootehnice la timp.

Pentru terminarea lucrărilor de 
construcții să fie mobilizați un 
număr cît mai mare de colecti
viști care să ajute la confecțio
narea chirpicilor, să recolteze 
stuful și să asigure procurarea 
materialului lemnos pe plan lo
cal.

Este, de asemenea, de datoria 
Comitetului raional U.T.M. Boto
șani sa ajute mai mult organiza
țiile de bază U.T.M. din gospo
dăriile colective la mobilizarea 
tinerilor la lucru, în așa fel încît 
toate construcțiile zootehnice din 
raion să fie terminate cît mai re
pede.

MARIETA VIDRAȘCU

velodromul Dinamo a găzdui! 
duminică întrecerile finale ale 
Campionatului de ciclism pa 
pistă. în fotografie i o Imagl. 
ne din întrecerea de semlfond.

Fotof t. PBTR8

_- „Europenele" la atletism —
BELGRAD 17 (prin 

telefon de la trimisul 
special Agerpres, P.

' Ochialbi) : — Ultima 
zi a campionatelor 
europene de atletism

1 de la Belgrad a oferit
i spectatorilor un splen

did spectacol sportiv 
soldat cu două recor
duri europene, mai 
multe recorduri națio
nale și mai ales pa
sionante întreceri în 
cursele de garduri, 
ștafetă, 1 500 m și 
3 000 m obstacole. Pen-

, tru culorile sportive 
ale R. P. Romîne ziua 
de închidere a corn* 

. petiției a coincis cu 
un remarcabil succes 

î obținut de Zoltan Va
moș, cîștigâtorul me
daliei de argint la 
3 000 m obstacole. A- 

i ceasta a fost de altfel 
una dintre cele mai 
palpitante și mai dis
putate probe ale cam
pionatelor. Chiar de 
la plecare, belgianul 
Roelants preia con
ducerea plutonului, 
imprimînd o cadență 
foarte rapidă. El este 
urmat de romînul Va
moș și germanul Buhl, 
performerul mondial 
al probei în acest an.

i După 500 m, Roelants 
se detașează și ia un 
avans de 10 m unui

mic grup condus de 
Buhl și Vamoș. La ju
mătatea cursei belgia
nul este ajuns din 
urmă de Vamoș dar el 
„demarează'' imediat 
și iarăși se distanțea
ză. Numai Vamoș 
reușește să se menți
nă la cîțiva metri în 
spatele lui. Atletul ro
mîn cu un admirabil 
efort reușește să-l 
prindă pe belgian 
care încetinește rit
mul. Din urmă vine 
tare germanul Buhl 
care-i ajunge pe cei 
doi din față. înaintea 
ultimului tur de pistă 
Roelants atacă din 
nou, dar la 250 m de 
sosire Vamoș îl 
ajunge pentru a ddua 
oară. Atletul nostru 
nu rezistă însă ulti
mului atac plasat de 
belgian care cîștigă 
cursa. Totuși Va
moș va sosi de
tașat al doilea, va 
Întrece cu peste 3 
secunda pe al treilea 
clasat, sovieticul So
kolov, și va stabili un 
nou record al țării 
noastre.

Un nou record eu
ropean a stabilit atle
tul maghiar Gyula 
Zsivotski la aruncarea 
ciocanului cu o arun
care de 69,64 m. Pe

locul doi s-a clasat so
vieticul Bakarinov cu 
66,41 m. Proba de 
săritură în Înălțime a 
fost cîștigată de re
cordmanul lumii Valeri 
Brumei (U.R.S.S.). Deși 
bolnav, Brumei a reu
șit să treacă pesta 
ștacheta ridicată la 
2,21 m. Cursa de 110 
m garduri nu a avut 
istoric. Atletul sovietic 
Anatoli Mihailov a 
condus din ștart pînă 
la sosire fiind crono
metrat cu timpul de 
13" 8/10. Pe locul doi 
s-a situat italianul 
Cornacchia — 14". In 
schimb la 80 m gar
duri a fost nevoie de 
fotografie pentru a 
departaja pe cele 
patru concurente care 
au realizat același 
timp (10" 6/10). După 
developarea fotogra
fiei s-a dat următoarea 
ordine a sosirii! 1. 
Ciepla (R. P. Polonă), 
Balzer (Germania), 
Fisch (Germania), Piat- 
kowska (R. P. Polonă).

Ca și la 100 m plat, 
marii favoriți au fost 
învinși și în proba de 
sprint de 200 m plat. 
A cîștigat suedezul 
Jonson cu 20" 7/10, 
urmat de Foik (R. P. 
Polonă) și Ottolina 
(Italia).

Ștafetele au fost 
cîștigate de echipele 
Germaniei 4 X 100 (39" 
5/10) și 4 X 400 (3’ 
05" 8/10) bărbați șl de 
echipa R. P. Polone la 
4 X 100 m femei in 
44" 5/10. In sfîrșit 
cursa de maraton a 
revenit englezului 
Brian Kilby care a 
parcurs clasica dis
tanță de 42,195 km in 
2h 23’ 08" 8/10,

★
A 7-a ediție a cam

pionatelor europene 
de atletism a relevat 
din nou înalta valoa
re a sportivilor sovie
tici care au cîștigat 
29 de medalii, dintre 
care 13 de aur, 6 de 
argint și 10 de bronz. 
In urma echipei 
U.R.S.S. s-a situat e- 
chipa Angliei cu 14 
medalii — 5 de aur, 
3 de argint, 6 de 
bronz. Germania 23 de 
medalii — 4 medalii
de aur, 11 de argint, 
8 de bronz. In clasa
mentul pe medalii e- 
chipa R. P. Romîne a 
ocupat locul 8 din 28 \
de țări cu o medalie 
de aur și 2 de argint, 
în urma echipei noas
tre s-a situat Finlanda, , 
Olanda, Belgia, Suedia, 
R. S.- Cehoslovacă, 
Iugoslavia etc.

„Soare și umbră” face parte 
dintre acele valori originale ale 
ecranului care lărgesc spectato
rului sfera de înțelegere pentru 
varietatea genurilor, stilurilor ci
nematografice, eliberîndu-l de 
prejudecăfi față de opera arti
stică. Ruperea publicului de con- 
venfionalisme se produce uneori 
brusc, energic. Ne surprinde „In
sula" prin ineditul — aproape 
derutant — al formulei sale, ne 
copleșește „9 zile dinfr-un an" 
prin simplitatea desăvîrșită a sti
lului în care se dezbat marile 
probleme filozofice ale epocii 
noastre. Noul film bulgar (fără a 
atinge firescul șl adîncimea ca. 
podoperei lui Romm) Incintă prin 
vibrația sentimentelor, prospeți
mea metaforei, concentrata expri
mare simbolică a ideii, a ima
ginii artistice. Tlnărul cineast 
Ranghel Vilcianov (autor al „Vo
cilor în insulă" și coautor al „Ste
lelor") realizează aici o meditație 
poetică pe tema păcii și a răz
boiului, a vieții și spectrului în
fricoșător al morfii. Eseul său 
liric omagiază puterea dragostei, 
capabilă să scoată de sub obse
sia morfii, a pericolului atomic, o 
tînără crescută într-un stat capi
talist.

Cu vocafia amplelor generali
zări, regizorul își confruntă eroii, 
doi adolescenți însetați de viată, 
dar răspunzînd în chip diferit în
trebărilor ei. în timp ce fata tră
iește sub impresia spaimei, a „i- 
nevitabilitătii" unul cataclism nu
clear, băiatul are încredere în 
forfa rațiunii umane, în capacita-

tea colectivității conștiente de a 
înlătura groaznicul deznodămînt.

Pozifia lor izvorăște nu atît din- 
tr-o deosebire de structură Intimă 
(natura foarte sensibilă, exaltată 
a fetei, opusă firii echilibrate a 
băiatului), ci de educație, de so
cietatea diferită care i-a format 
așa pe acești copii.

Se înfîlnesc într.o vacantă, pe 
litoralul bulgar, ea, tînără turistă, 
el localnic. Nu se fac precizări 
biografice, aflăm doar în treacăt 
că tatăl fetei e 
fizician, iar cel 
al băiatului con
structor. Nume
le copiilor ne 
rămîn necunoscu
te ca și cele ale 
părinților, dar cit 
de sigur le de
terminăm con. 
cepfiile, mentali
tatea, mediul di
ferit care i-a format. „Cance. 
rul e o explozie atomică dis
persată în mii de organis
me" citează fata teoria tată
lui, savantul lucid care nu vede 
însă și ieșirea din prăpastia în 
care a împins capitalismul șfiin- 
fa. „Tata are pasiunea liniilor ar
monioase, a culorilor" — mărtu
risește fînărul ceva din preocupă
rile luminoase ale părintelui trans
mise sub forma echilibrului, să- 
nătății morale, optimismul celui 
care clădește, nu distruge. Băia
tul afirmă, fata neagă. La început 
în glumă, cu scepticism, spre a-și 
necăji noul prieten: „Să nu-mi 
vorbești de realizările voastre, de 
ceea ce vă desparte de noi" mă-

teșle flnăra fără să-și dea sama, 
distanța. Dar Iubirea îl apropie, 
treptat, îi înfrînge rezisfenfa pre
concepută, adolescenta începe să 
vadă în altă lumină totul. Trans
formarea peisajului sub acțiunea 
miraculoasă a dragostei (vegeta
ția fascinantă a mării, tăcerea sau 
muzica apelor, jocul amefitor al 
liniilor elegantelor construcții) nu 
constituie decît o parte a argu
mentației poetice șl filozofice a 
filmului. Străina nu descoperă

nerări sub acțiunea iubirii este 
societatea noastră în care se pol 
materializa cele mai frumoase, no
bile aspirații ale tinereții. Socie
tatea în care știlnfa a fost pusă 
în slujba omului, a progresului și 
nu a distrugerii, a morfii. Fără a- 
ceste determinări, studiul poetic al 
lui Vîlcianov ar rămîne un exer
cițiu virtuos dar lipsit de finalitate, 
o proslăvire a unei iubiri atempo
rale, în afara societății și a suflu
lui epocii. Dar, deși nu apar de

cît cei doi eroi 
proiectați pe un 
fundal uman în
suflețit, prezenfa 
colectivităților pe 
care le reprezin
tă ei, a cruciale
lor probleme ce 
frămîntă societa
tea noastră, se 
face permanent 
simțită. E o cali

tate esențială pentru opera pe care 
unii — prin caracterul ei mai 
deosebit ar fi dispuși să o limi
teze la noțiunea „experiment" 
Desigur, există aici multe și une
ori artificioase căutări. Jocul de-a 
copilăria cu care începe filmul e 
pufln făcut, nefiresc, pentru acei 
ce-șl pun asemenea întrebări fi
lozofice (el ar putea fi definit 
prin replica existentă în film: 
„prlvlfi ce naivi șl drăgălași sîn- 
fem noi /"). în schimb, ce admi
rabile sînt momentele apropierii 
celor doi tineri, ce poezie degajă 
ecranul — parcă fascinat — de 
atingerea îndrăgosfifllor în timpul 
dansului sub apă, de declarația 
lor prin sticla aruncată In mar«

însă un univers idealizat, artificial 
înfrumusețat de dragoste, ci o 
lume reală, fără cortina de pre
judecăți cu care venise aici turista. 
Desigur, ea nu va putea înțelege 
totul. Va începe să înțeleagă însă 
esențialul: că noi sîntem adepfil 
vieții și nu al morfii, mal mult, 
că reprezentăm și forfa capabilă 
să se opună morfii.

lată deci cum pe parcurs fil
mul debufînd cu ideea mai ge
nerală — dragostea poate infrin
ge prejudecățile, elibera individul 
de soaime, a-l însănătoși, adică 
a-i oferi perspective, certitudini 
— se îmbogățește cu un sens 
concret și profund : climatul mo
ral cel mai prielnic acestei rege-

— „S.O.S., oameni buni, ne Iu
bim, salvați-ne l’’—motiv sonor ca 
revine apoi zguduitor pe imagi
nea coșmarului fetei.

Regizorul lansează cu Inteli
gență pe parcursul tulburătoare
lor, subtilelor momente de Iubire 
înfiripată, abia mărturisită în gînd, 
motivele grave filozofice. El le 
prelucrează apoi, cu ostentație, 
pînă atinge un paroxism : obsesia 
morfii revenită în coșmarul fetei, 
apoi treptata ei destindere, elibe
rare, revenire la viață. Operatorul
— autentic talent — îi preia in
tențiile, le tălmăcește plastic dar 
nu în valori independente, ci în 
cadre afingînd mult rîvnita sinte
ză. Sinteza de mare forță artistică 
generalizatoare. De pildă acea 
retrospectivă sonoră (jocurile lor 
naive, vorbele de dragoste rostita 
în cadrele de început, care răsu
nă acum tragic pe imaginea rui
nelor, trupurilor arse, mutilate de 
viziunea apocaliptică a exploziei 
atomice). Ori, supraimpresionarea 
chipurilor exaltate de fericire ale 
eroilor alergînd pe plajă, eu beția 
de linii, dinamica frumusețe a 
peisajului edilitar, excelent trans
figurată înfr-o imagine de simbol. 
Pentru umanismul mesajului și 
pregnanta inspirație poetică, fil
mul „Soare și umbră" a fost 
distins la Festivalul de la Karlovy 
Vary din vara aceasta cu premiul
— exigent — al criticii cinemato
grafice.

ALICE MĂNOIU
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Colectiviștii romîni și germani din Hărman 
au primit cu entuziasm pe înalții oaspeți

Da la Ploiești, oaspeții au 
plecat cu trenul pe pitoreasca 
Vale a Prahovei, spre regiunea 
Brașov. In localitățile pe 
unde a trecut trenul, nu
meroși oameni ai muncii au 
salutat cordial pe oaspeți.

In gara Predeal, care mar
chează trecerea în regiunea 
Brașov, oaspeții au fost întim- 
pinați de tov. Aldea Militam, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Brașov al P.M.R., și 
loan Mărcuș, președintele Sfa
tului popular al regiunii Bra
șov, care le-au urat bun venit.

La ora 16 trenul s-a oprit în 
gara Hărman, de unde mem
brii delegației R. D. Germane 
și conducătorii de partid și de 
stat ai țării noastre s-au în
dreptat spre gospodăria agri
colă colectivă.

Colectiviști, mecanizatori din 
S.M.T., lucrători ai G.A.S. 
din Hărman și din comunele 
învecinate, tineri și vîrstnici, 
fete îmbrăcate în pitorești co
stume naționale, purtînd stegu. 
lețe și buchete de flori, au fă
cut oaspeților o frumoasă pri
mire, au ovaționat pentru 
prietenia frățească ce leagă 
cele două țări.

Vizitînd gospodăria colectivă 
înalții oaspefi s-au oprit in 
fața unui panou pe care sînt 
înscrise date comparative pri
vind dezvoltarea continuă a a- 
cestei unități agricole socia
liste unde muncesc laolaltă, 
înfrățiți, colectiviștii romîni 
și germani. Aici le-a fost pre
zentat pe scurt istoricul gos
podăriei, decorată cu Or
dinul Muncii cl. I pentru 
succesele obținute în cre
șterea producției agricole și 
dezvoltarea șeptelului.

Au fost vizitate apoi fermele 
de animale. Tovarășul Walter 
Ulbricht s-a întreținut înde
aproape cu colectiviștii.

Membrii delegației s-au in
teresant îndeosebi de măsu
rile luate de colectiviști pen
tru mecanizarea unor lucrări 
în sectorul zootehnic, pentru 
ridicarea productivității mun
cii, pentru asigurarea bazei 
furajere.

In cursul vizitării gospodăriei, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a vorbit membrilor delega
ției R. D, Germane despre o 
serie de măsuri întreprinse de 
partid pentru dezvoltarea a- 
griculturii socialiste în țara 
noastră, printre care reorgani
zarea conducerii agriculturii 
prin crearea consiliilor agri
cole și sprijinul pe care îl a- 
cordă statul gospodăriilor a- 
gricole colective prin înca
drarea cu specialiști cu califi
care superioară, extinderea în
vățământului agrozootehnic de 
masă.

După vizitarea gospodăriei, 
tn piața din mijlocul comunei 
a avut loc o întîlnire a delega
ției de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane cu colec
tiviști din Hărman și comunele 
învecinate.

La întîlnire a luat cuvîntul 
tov. Mihai Kovacs, prim-secre
tar al Comitetului raional de 
partid Sf. Gheorghe, care a 
spus printre altele : Salutăm 
cu adîncă bucurie prezența în 
mijlocul nostru a delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Democrate Ger
mane, în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

A luat apoi cuvîntul pre
ședintele gospodăriei agricole 
colective din Hărman, Ion Gir- 
ceag. După ce a adus înalților 
oaspeți un salut călduros din 
partea colectiviștilor, el a vor
bit despre succesele obținute 
în creșterea producției agri
cole vegetale și animale și în 
ridicarea nivelului de trai al 
țăranilor colectiviști din a- 
ceasta comună.

In primăvara acestui an — 
a spus el — s-au împlinit 12 
ani de cînd am pus bazele 
gospodăriei noastre. Suprafața 
gospodăriei este acum de peste 
2 000 de hectare. Fondul de 
bază a crescut anul trecut la 
aproape 6 000 000 lei, iar la 
sfîrșitul acestui an va ajunge 
la 7 500 000 lei.

Aplicînd metode agrotehnice 
înaintate am realizat an de an 
recolte tot mai bogate, și pe a- 
ceastă bază veniturile noastre 
bănești au crescut mereu. A- 
nul acesta am prevăzut să a- 
vem la 100 de hectare un venit 
care întrece de aproape 11 ori 
pe cel realizat în 1950. Colecti
viștii noștri nu se mulțumesc 
însă numai cu rezultatele obți
nute pînă acum. Aplicînd in
dicațiile partidului nostru, noi 
sîntem hotărîți să ajungem an 
de an la rezultate și mai mari.

In încheiere, președintele 
G.A.C. Hărman a spus că ță
ranii colectiviști, alături de cei. 
lalți oameni ai muncii din pa
tria noastră, urmăresc cu viu 
interes și satisfacție succesele 
popoarelor frățești din țările 
socialiste Și se bucură din tot 
sufletul de realizările pe care 
le obțin oamenii muncii din 
R. D. Germană.

Broser Edda. învățătoare în 
comuna Hărman a vorbit des
pre activitatea culturala care 
se desfășoară în comună des
pre condițiile minunate create 
în anii puterii populare pentru 
culturalizarea maselor.

In Hărman, a spus ea, ca ur
mare a trecerii la generali
zarea învățămîntului elemen
tar de opt ani funcționează 
o școală de 8 ani cu 20 de clase 
m care toți copiii colectiviști
lor — romîni și germani —■ în
vață împreună fiecare în 
limba lui maternă.

In comună există . cămin 
cultural unde se desfășoară o 
multilaterală activitate cultu- 
ral-artistică. Ne mândrim cu 
formațiile noastre de cor, tea
tru, dansuri populare, brigada 
artistică de agitație, care în 
programele lor cîntă viața 
noastră nouă, socialistă, în 
limba lui Eminescu și în cea 
a lui Schiller. Biblioteca co
munală are un fond de cărți 
de 5 000 volume, din care peste 
1 000 sînt în limba germană. 
Acestea sînt tot atitea dovezi 
ale avîntului pe care l-a luat 
cultura de masă in anii regimu
lui democrat-popular.

In numele delegației de 
partid și guvernamentale a 
R. D. Germane a luat cuvîn
tul Frieda Sternberg, președin
ta cooperativei agricole din 
Bennewitz, raionul Wurzen, 
care a transmis un salut căl
duros și frățesc din partea oa
menilor muncii din R. D. Ger
mană. din partea țăranilor co
operatori.

Noi ne-arn convins — a spus 
vorbitoarea — că țăranii colec
tiviști din R. P. Romînă — ca 
și țăranii cooperatori din R. D. 
Germană — nu precupețesc ni-

Cu multS căldură îi îniîmpină colectiviștii romîni și germani din Hărman ps membrii delegației 
de partid și guvernamentale a R.D. Germane și pe conducătorii partidului șl statului nostru.
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conllnuîndu-?i călătoria prin 
țară, delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Democrate Germane, în frun
te cu tovarășul Walter Ul
bricht, împreuna cu tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chi- 
vu Stoica, Mihail Florescu, 
membru al C.C. al P.M.R., 
ministrul industriei petrolului 
și chimiei, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe 
și Ștefan Cleja, ambasadorul 
R. P. Române în R. D. Germa
nă, și alte persoane oficiale 
au sosit luni dimineață în 
gara Borzești.

Oaspeții au fost întîmpinați 
de tovarășii Gheorghe Roșu, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.M.R., 
Ștefan Boboș, președintele 
Sfatului popular regional, și de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. Un 
mare număr de oameni ai 
muncii au aclamat îndelung 
pe oaspeți. Copii și fete în pi- 
toescul port de pe aceste me
leaguri au oferit înalților oas
peți buchete de flori.

De la gară, membrii dele
gației R. D. Germane și con
ducătorii partidului și statului 
nostru s-au îndreptat spre 
Onești, „orașul petrochimiei", 
care are un aspect sărbătoresc. 
De la ferestrele și balcoanele 
blocurilor, împodobite cu flori 
și covoare, cu motive naționa
le, de pe schelele noilor blo
curi de locuințe aflate în con- 
strucție, oamenii i-au salutat 
cu căldură pe înalții oaspeți. 
De o parte și de alta a străzi
lor largi s-au adunat un mare 
număr de locuitori care flu
turau stegulețe și buchete de 
flori.

Tovarășii Walter Ulbricht și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
cum și ceilalți oaspeți, au răs
puns la manifestările de dra
goste și prietenie ale locuito
rilor noului oraș.

Ing. Gheorghe Cișmaș, vice
președinte al Sfatului popular 
al orașului Onești, a prezentat 
oaspeților noile construcții ri
dicate aici și perspectivele de 
dezvoltare a orașului. Mem
brii delegației au vizitat ma
gazine aflate la parterul unor 
noi blocuri.. Tovarășul Walter 
Ulbricht a apreciat utilarea 
modernă a magazinelor, apro
vizionarea lor bogată și va
riată.

Oaspeții s-au îndreptat apoi 
spre marile întreprinderi con
struite în ultimii ani în apro
pierea orașului care au schim
bat radical înfățișarea acestor 
locuri.

Vizita a început cu Combi
natul de cauciuc sintetic. Aici 
oaspeții au vizitat una din 

mic pentru a contribui la ri
dicarea nivelului de trai _p,l 
poporului muncitor.

In continuare, ea a înfățișat 
aspecte din activitatea coope
rativei agricole pe care o con
duce.

Ne bucurăm de succesele 
dv. la fel ca de propriile noa
stre succese, a spus ea în în
cheiere. Vă dorim noi succese 
în activitatea dv. de viitor și 
vă urăm multă sănătate și pu
tere de muncă.

Primit cu aplauze îndelun
gate, a luat cuvîntul tovarășul 
Walter Ulbricht, care, adre- 
sîndu-se colectiviștilor, a ară
tat că țăranii doresc să-și lu
creze ogoarele în pace. Sar
cina statelor noastre socialiste 
este asigurarea unei păci trai
nice. Pentru ca pacea să fie 
asigurată este necesar, printre 
altele, ca rămășițele celui de-al 
doilea război mondial să fie 
înlăturate prin încheierea unui 
tratat de pace german și re
glementarea pașnică a proble
mei Berlinului occidental.

In încheiere, tovarășul Wal
ter Ulbricht a urat colectivi
știlor din Hărman noi Și mari 
succese în întărirea gospodă

în „orașul petrochimiei“
noile secții intrate în produc
ție, diferite instalații și labo
ratorul central. Directorul ge
neral, Anton Moldoveana, a 
înfățișat oaspeților realizările 
de pînă acum în construcția 
combinatului și a vorbit des
pre noile obiective care se 
construiesc aici. La plecare, 
tovarășul Walter Ulbricht a 
semnat în cartea de onoare a 
combinatului.

S-a vizitat în continuare 
rafinăria nr. 10 — Onești. Și 
aici, un număr mare de mun
citori, tehnicieni și ingineri au 
salutat cordial pe oaspeți.

La Combinatul chimic Bor
zești oaspeții au fost întîmpi
nați de colectivul de condu
cere al acestei importante uni
tăți industriale, de fruntași în 
producție. Au fost vizitate sec
țiile de electroliză, clor-lichid 
și ambalaje metalice. In la
boratorul central, directorul 
general al combinatului, Co- 
stache Sava, a înfățișat etapele 
construcției și dezvoltării 
combinatului. Tovarășul Wal
ter Ulbricht a apreciat con
strucțiile industriale de la 
Onești ca mari realizări teh- 
nico-științifice care dovedesc 
capacitatea oamenilor muncii 
din R. P. Romînă de a stăpî- 
ni tehnica cea mai avansată.

După ce au vizitat com
binatul, oaspeții s-au în- 
tilnit în marea hală a ate
lierului mecanic, cu muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la 
Combinatul chimic Borzești 
și de la alte unități din acest 
important centru industrial.

La întîlnire a luat cuvîntul 
tov. Gheorghe Roșu, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Bacău al P.M.R. Salutîndu-i 
pe oaspeți în numele locuito
rilor regiunii Bacău, vorbito
rul a spus : Ne bucurăm, că in 
cadrul vizitei pe care o faceți 
în țara noastră, avem prilejul 
să vă înfățișăm realizări ale 
oamenilor muncii din regiu
nea Bacău. Muncitorii, tehni
cienii și inginerii din Borzești, 
alături de întregul nostru po
por, urmăresc cu deosebit in
teres și-și manifestă satisfacția 
pentru importantele înfăptuiri 
ale constructorilor socialismu
lui din Republica Democrată 
Germană. Noi dăm o înaltă 
prețuire acestor realizări care 
reprezintă o însemnată contri
buție la întărirea forțelor so- 
ciâsmului, la apărarea păcii 
în Europa și In lume.

A luat apoi cuvîntul ingi
nerul șef al combinatului, 
Gheorghe Uță, care și-a expri
mat bucuria prilejuită de vi
zita înalților oaspeți la Com
plexul petrochimic Borzești- 
Onești. 

riei lor colective și le-a înmî- 
nat în dar un acordeon.

înaintea plecării, colectivi
știi au oferit daruri membrilor 
delegației Republicii Demo
crate Germane.

Oaspeții s-au îndreptat apoi 
cu mașinile spre Brașov. MU 
de locuitori ai orașului, aflați 
de-a lungul străzilor, au făcut 
o primire prietenească mem
brilor delegației R. D, Ger
mane și conducătorilor de 
partid și de stat ai țării 
noastre.

Seara, Comitetul regional 
Brașov al Partidului Muncito
resc Romîn și sfatul popular 
regional au oferit o masă în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Ger
mane.

In timpul mesei au rostit 
toasturi tovarășii Aldea Mili- 
taru, prim-secretar al Comite
tului regional Brașov al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
Hans Reichelt, ministrul agri
culturii, colectărilor și silvicul
turii din R. D. Germană și 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R D. 
Germane.

Referindu-se la istoricul 
construcției, la perspectivele 
de dezvoltare a combinatului, 
vorbitorul a arătat că din 1960 
și pînă în prezent, aici au in
trat in funcție numeroase 
instalații, printre care și uzi
na de sodă caustică-elec- 
troliticd; în anul acesta și în 
următorii doi ani vor fi date 
în producție secțiile uzinei de 
policlorură de vinii și alte 
instalații.

Prin punerea în funcțiune a 
capacităților de producție 
prevăzute în Directivele Con
gresului al IlI-lea al P.M.R., 
combinatul va da anual 95 000 
tone de sodă caustică, 83 000 
tone de clor, 36 000 tone de 
mase plastice și alte produse, 
ceea ce va extinde baza in
dustriei noastre chimice. în
treaga activitate de producție 
se împletește strîns cu munca 
științifică de cercetare. Mun
citorii, tehnicienii și inginerii 
din combinatul nostru au con
diții bune de muncă, de trai 
și de învățătură în noul oraș 
Onești, în care se înalță noi 
locuințe, magazine, așezăminte 
social-culturale.

Vă rugăm, a spus în înche
iere vorbitorul, ca la înapoie
rea dv. în patrie, să duceți 
muncitorilor din industria 
chimică, clasei muncitoare 
germane, purtătoare a unor 
vechi și glorioase tradiții re
voluționare, salutul nostru de 
luptă, de-solidaritate proleta
ră, cele mai sincere ''arări de 
noi succese în construcția so
cialismului, în făurirea unei 
vieți fericite.

Tabloul realizărilor noa
stre, de care ați luat cuno
ștință — a spus în cuvîntul 
său Elvira Tripșa, operator 
chimist — exprimă și avîntul 
în muncă al tinerilor din a- 
ceastă modernă întreprindere 
a chimiei noastre. Sîntem 
mîndri că cei mai mulți din
tre noi am crescut odată cu 
construcția acestui combinat. 
Vîrsta medie a colectivului no
stru nu depășește 26 de ani. 
Veniți din toate colțurile țării, 
tineri care pînă nu de mult 
se îndeletniceau cu lucrarea 
pămîntului sau se găseau pe 
băncile școlilor, ale universi
tăților, au pătruns tainele 
științei, au devenit stăpîni ai 
mașinilor moderne, muncitori 
cu o înaltă calificare, iscusiți 
operatori chimiști, laboranți, 
maiștri, tehnicieni, ingineri.

Tinerii din întreprinderea 
noastră, ca și întreaga gene
rație tânără din țara noastră, 
luptă cu entuziasm pentru în
făptuirea obiectivelor puse de 
partid în fața întregului po
por, învățînd cu stăruință, 

temeinic, însușindu-și cele mai 
noi cuceriri ale științei și 
tehnicii pentru a merge per
manent în pas cu ritmul im
petuos al vieți. La noi, în în
treprindere, fiecare al 8-lea 
lucrător este absolvent al șco
lii medii, iar fiecare al 10-lea 
are studii superioare. Peste 
500 de muncitori tineri ur
mează cursurile școlii medii 
serale, iar numeroși alții sînt 
studenți la diferite facultăți.

Cuoîntarea tovarășului
Chimi Stoica

Subliniind căldura cu care 
înalții oaspeți sînt întîmpinați 
în cursul vizitei pe care o fac 
în Romînia, tovarășul Chivu 
Stoica a arătat că aceasta 
exprimă sentimentele de prie
tenie frățească pe care 
poporul nostru le are față 
de oamenii muncii din Repu
blica Democrată Germană, 
harnici șl talentațl construc
tori ai socialismului.

Relațiile prietenești ce s-au 
statornicit între țările noastre 
— a spus în continuare vorbi
torul — se întemeiază pe co
munitatea țelurilor ce le ur
mărim — construirea socia
lismului și apărarea păcii, 
pe fidelitatea Partidului Mun
citoresc Romîn 
lui Socialist Unit 
nia față de 
marxist-leninist, 
rile frățești ce le 
drul puternicului

și Partidu- 
din Germa- 

învățătura 
pe legătu- 

unesc în ca- 
_ _ ___ _ lagăr socia
list. Poporul romîn se bucură 
din toată inima de întărirea 
și dezvoltarea primului stat 
din Istoria Germaniei, în care 
puterea aparține muncitori
lor, țăranilor și celorlalți oa
meni ai muncii. Crearea Re
publicii Democrate Germane 
este cucerirea cea mal de 
preț a poporului german. 
Ea este un eveniment 
epocal în istoria Europei. 
Existența pe o parte a terito
riului german a unui stat iu
bitor de pace, socialist, care 
se afirmă tot mai puternic ca 
un factor activ al colaborării 
internaționale, are o mare im
portanță pentru statornicirea 
unei păci trainice în Europa 
și în lume.

însemnatele succese pe care 
oamenii muncii din Republica 
Democrată Germană, uniți în 
jurul Partidului Socialist Unit 
din Germania, a Comitetului 
său Central în frunte cu to
varășul Walter Ulbricht, le 
obțin în opera de făurire a so
cialismului sînt o vie mărtu
rie a capacității creatoare a 
poporului german.

în continuare vorbitorul a 
subliniat că poporul nostru, 
ca și toate celelalte po
poare iubitoare de pace și 
progres, vede în Republica 
Democrată Germană reazemul 
de nădejde al forțelor demo
cratice, patriotice, progresiste, 
din întreaga Germanie, în 
lupta lor pentru realizarea as
pirațiilor spre unitate și pace 
ale poporului german.

Intre Republica Populară 
Romînă și Republica Demo
crată Germană s-au statorni
cit și se dezvoltă strînse rela
ții de colaborare bazate pe 
principiile egalității în drep
turi și avantajului reciproc. 
S-au intensificat în ultimii ani 
legăturile economice, livrările 
reciproce de mărfuri, co
laborarea tehnico-științiflcă, 
schimburile culturale dintre 
țările noastre. Sîntem convinși 
că actuala vizită a delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Democrate Ger
mane va contribui la dezvol
tarea continuă a acestor legă
turi.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Democrate Germane are 
loc în condiții cînd oa
menii muncii din țara noa
stră obțin noi realizări în 
înfăptuirea prevederilor pla
nului de stat pe anul în 
curs pe 
fixate de 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn. Avîntul întregii 
noastre economii, dezvoltarea 
ei armonioasă, în ritm susți
nut au ca temelie trainică 
înfăptuirea consecventă a po
liticii partidului de industria
lizarea socialistă a țării-

în actuala etapă de dezvol
tare a țării, partidul și guver
nul nostru consideră ca o sar
cină centrală și de prim ordin 
ca în construcția de uzine noi 
și de reutilare a celor vechi 
să se urmărească permanent 
însușirea proceselor celor mai 
avansate și dotarea cu echipa
mentul cel mai modern, la ni
velul tehnicii mondiale.,

Preocupîndu-se de făurirea 
unei industrii moderne care 
să valorifice multilateral re
sursele țării, partidul și gu
vernul nostru au acordat și 
acordă o deosebită atenție dez
voltării industriei chimice, 
pentru care dispunem de im
portante baze de materii pri
me.

Ca 
făcute, a măsurilor 
ducția industriei 
fost în anul 1961 
mai mare decît în 
Sarcinile trasate 
greșul al IlI-lea al 
Muncitoresc Romîn, industriei 
chimice, ca una din principa
lele ramuri ale bazei tehnico- 
materiale a socialismului, se 
înfăptuiesc cu succes. Indus
tria chimică crește într-un 
ritm superior celui realizat în 
întreaga industrie. Astfel, în 
perioada 1960—1962, ea a înre
gistrat un ritm mediu anual 
de creștere de 23,6 la sută față 
de 15,8 la sută pe totalul In
dustriei. Perspective și mai 
mari sînt deschise industriei 
chimice în anii viitori. Potrivit 
prevederilor planului șesenal,

baza obiectivelor 
cel de-al IlI-lea

urmare a investițiilor 
luate, pro- 
chimice a 
de 14 ori 
anul 1938. 
de Con- 
Partidului

Viitorul nostru luminos, a 
spus ea în încheiere, împlini
rea visurilor noastre înaripa
te sînt strîns legate de trium
ful unei păci trainice. De a- 
ceea, tineretul romîn sprijină 
cu hotărîre acțiunile guverne
lor țărilor noastre și ale ce
lorlalte țări socialiste pentru 
înfăptuirea dezarmării gene
rale, pentru destinderea în
cordării internaționale, pen

se construiesc noi întreprin
deri ale industriei chimice, 
din care unele sînt echipate 
cu utilaje fabricate în țară.

Roadele politicii partidului 
și statului nostru de industria
lizare socialistă, de ridicare 
economică-culturală a tuturor 
regiunilor țării se vădesc din 
plin în dezvoltarea impetuoa
să pe care o cunoaște în anii 
puterii populare regiunea 
Bacău.

Aici au fost ridicate aseme
nea întreprinderi cum sînt Hi
drocentrala V. I. Lenin de la 
Bicaz, care împreună cu termo
centralele Borzești și Comăne- 
ști au o putere instalată de 
aproape 500 000 kW, fabrica 
de țevi fără sudură de la Ro
man, noile unități ale indus
triei materialelor de construc
ții și altele. Astăzi, producția 
globală industrială a regiunii 
este de circa opt ori mai mare 
decît în 1938. Aici, la Onești, 
s-a construit un nou și puter
nic centru industrial al țării 
— Complexul petrochimic O- 
nești-Borzești înzestrat cu o 
tehnică modernă, pe care tî- 
nărul și entuziastul său colec
tiv o folosește cu pricepere.

Se dezvoltă agricultura re
giunii Bacău. încheierea pro
cesului de colectivizare aici, 
ca șl în întreaga țară, deschi
de perspective prielnice pen
tru realizarea unor culturi 
intensive de cereale, dezvol
tarea largă a creșterii anima
lelor, a pomiculturii și viti
culturii în regiune. Crește con
tinuu nivelul de trai material 
și cultural al celor ce muncesc 
din țara noastră. Acest fapt 
este ilustrat și de situația din 
regiunea Bacău, unde între 
anii 1955—1960, volumul 
mărfurilor cumpărate de 
populație din comerțul socia
list a crescut de la 1 311 000 000

Cuoîntarea tovarășului
Bruno Leuschner

Bruno Leuschner 
salutări cordiale 

oamenilor muncii

noa- 
socia-

cineva 
mai

Tovarășul 
a transmis 
din partea 
din R. D. Germană. Am venit 
cu multă plăcere la dv., la 
muncitorii, funcționarii, chi- 
miștii și tehnicienii Combina
tului chimic de la Borzești — 
a spus vorbitorul. Aici, în 
întreprinderi pulsează adevă
rata viață, aici bate inima și 
în aceasta rezidă forța și tă
ria fiecărui stat socialist.

Ne bucurăm și vă mulțumim 
din toată inima pentru sim
patia pe care ne-au arătat-o 
oamenii muncii din țara dv., 
prin frumoase cuvinte și ma
nifestări de prietenie. Ne 
bucurăm în mod deosebit de 
marile progrese pe care le-ați 
obținut.

Petrecem astăzi a treia zi în 
frumoasa dv țară. în aceste 
zile am văzut Romînia nouă, 
Romînia industrială și țin să 
vă spun că sîntem foarte im
presionați.

Socialismul a schimbat din 
temelie fața țării dv. Țara dv. 
a fost întotdeauna bogată dar, 
sub orînduirea capitaliștilor 
și a moșierilor, Romînia era 
considerată numai ca un 
furnizor de materii prime 
pentru capitalul străin. N'u a 
existat o industrie chimică 
autohtonă. Astăzi, această sta
re de lucruri s-a schimbat 
fundamental. Terenul pe care 
toate acestea au putut să se 
înalțe este orînduirea 
stră bună, orînduirea 
listă.

Dacă ne-ar întreba 
ce anume ne-a plăcut 
mult în Romînia — numeroa
sele uzine nou construite, a- 
paratele și utilajele moderne 
sau noile complexe de locuin
țe — atunci am răspunde : da, 
toate acestea ne-au plăcut 
foarte mult. Sînt succese mari, 
impresionante. Dar cel mai 
mult, cel mai de preț lucru în 
țara dv sînt oamenii care au 
înfăptuit toate acestea, oame
nii care au alungat pe capi
taliști și moșieri, care și-au 
construit cu multă hărnicie și 
energie propria lor orînduire, 
orînduirea socialistă.

Și noi avem în republica 
noastră numeroase întreprin
deri chimice ca uzinele Leuna 
și Buna, ale căror produse au 
renume mondial. în ce pri
vește petrochimia, dv sînteți 
mult mai avansați față de noi. 
Noi sîntem abia pe cale să 
construim această ramură mo
dernă și importantă a chimiei.

Credem că țările noastre 
posedă posibilități bune și a- 
vanta joase pentru ambele 
părți, în ceea ce privește o 
colaborare și mai strînsă.

în continuare vorbitorul s-a 
referit la posibilitățile existen
te pentru dezvoltarea conti
nuă a colaborării economice 
între țările lagărului socialist.

Referindu-se la situația exi
stentă în Germania vorbitorul 
a spus : în ultimul timp oa
menii din toate țările au a- 
flat prin presă și radio multe 

tru buna înțelegere între po
poare.

Primiți cu aplauze furtu
noase, au luat cUvîntul tova
rășii Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., și 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.

S-aulei la 2 090 000 000 lei. 
construit mii de apartamente, 
au fost date în folosință zeci 
și zeci de școli, cămine cul
turale, s-au electrificat nu
meroase sate.

însuflețit de perspectiva lu
minoasă a desăvîrșirii con
strucției socialismului și a tre
cerii treptate spre comunism, 
întregul nostru popor mun
cește cu avînt, strîns unit în 
jurul partidului și Comitetu
lui său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

în continuare tovarășul 
Chivu Stoica a arătat că succe
sele dobîndite de țările noas
tre, ca și de celelalte țări 
frățești, sînt strîns legate de 
colaborarea și întrajutorarea 
tovărășească dintre statele so
cialiste și, în primul rînd, de 
sprijinul multilateral acordat 
de Uniunea Sovietică. Măre
țele realizări ale Uniunii So
vietice, ale celorlalte țări so
cialiste, contribuie la afir
marea superiorității socialis
mului în întrecerea economică 
pașnică cu capitalismul, exer
cită o putere de atracție cres- 
cîndă asupra conștiinței po
poarelor. Marea familie a țări
lor lagărului socialist este 
reazemul de nădejde al păcii 
în lume. împreună cu celelal
te state socialiste, Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Populară Romînă se 
călăuzesc neabătut în politica 
lor externă după principiile 
coexistenței pașnice a statelor 
cu sisteme sociale diferite, 
militînd neobosit pentru asi
gurarea unor legături normale 
între state și rezolvarea pe 
calea tratativelor a probleme
lor internaționale litigioase. 
O premiză indispensabilă pen
tru rezolvarea problemelor in-, 
ternaționale litigioase este spi- 

occidental ? Permi
să vă spun urmă- 

muncitorii, țăranii, 
simpli ca și mi- 

de oameni ai mun- 
țara noastră vor

despre țara noastră, despre 
Germania, despre Berlin. Ce 
s-a întîmplat ? Ce este în 
Berlinul 
teți-mi 
toarele : 
oamenii 
lioanele 
cii din 
să trăiască în liniște și pace 
la fel ca și toate celelalte po
poare. în ce constă deci pro
blema ? în prezent în Repu
blica Federală militarismul 
german a renăscut. Guvernul 
vest-german ridică pretenții 
revanșarde. Aceasta înseamnă 
că evoluția în Republica Fe
derală Germană merge pe a- 
ceeași linie ca atunci cînd 
Germania hitleristă se pregă
tea pentru războiul de agre
siune. în Berlinul occidental, 
deci, în inima republicii noa. 
stre, se duce de ani de zile 
„politica orașului de front“. 
De acolo, Republica Democra
tă Germană este expusă de 
ani de zile unei permanente 
agresiuni.

Am așteptat timp îndelun
gat, dar apoi guvernul Repu
blicii Democrate Germane a 
făcut ceea ce este normal 
pentru oricare stat suveran: 
am luat măsuri pentru ca 
frontiera dintre statul german 
iubitor de pace și statul mi- 
litariștilor să devină sigură și 
solidă.

Acest fapt a pus în mișcare 
întreaga reacțiune din Germa
nia occidentală și din Berli
nul occidental. în Berlinul oc
cidental a fost ațîțată toată 
pleava fascistă, au fost orga
nizate provocări la granițele 
noastre. Cine nu a vrut să-și 
dea seama de aceasta, a aflat-o 
acum : Berlinul occidental, așa 
cum este el acum reprezintă 
o primejdie acută pentru pace.

Noi spunem popoarelor că 
principalele lucruri sînt ade
vărul și claritatea. Nu aceste 
granițe asigurate îi despart 
pe germani. Acela care îi des
parte este imperialismul ger
man. El este acela care duce 
o nouă politică războinică în 
Germania 
?oporul și familiile 

n ceea ce privește 
Democrată 
vorbitorul, 
mai multe încercări în lupta 
pentru pace și socialism. Sîn
tem prgătiți pentru că știm 
că acestea nu au fost ul
timele. S-a dovedit însă că 
Republica Democrată Germa
nă este un stat trainic și 
că are prieteni buni și pu
ternici. în ceea ce privește 
frontierele noastre, ele vor fi 
și în viitor bine și cu nă
dejde apărate. Probabil unii 
se întreabă : ce se va întîmplă 
mai departe în caz că partea 
vest-germană nu va voi să 
renunțe la planurile sale pri
mejdioase și va duce în con
tinuare o politică agresivă ? 
Există oare o ieșire ?

Anul 1939 nu se va mai 
repeta. De astădată, revanșar
zii și militariștii nu vor reuși 
să-și facă de cap. Astăzi există 

și care a scindat 
..... 1 noastre.

privește Republica 
Germană, a spus 

ea a trecut prin

ritul realist, luarea în consi
derare a faptelor vieții.

O realitate incontestabilă a 
lumii contemporane este 
existența celor două state 
germane. Puterile occidentale, 
care se mai cramponează pe 
pozițiile „nerecunoașterii“ Re
publicii Democrate Germane, 
nu pot să mai ignoreze fap
tul că primul stat muncitoresc- 
țărănesc iubitor de pace din 
istoria Germaniei există și se 
dezvoltă independent de vo
ința lor.

Evenimentele petrecute în 
ultimele luni în Berlinul occi
dental, provocările organizate 
acolo de militaristi și revan
șarzi, arată și mai mult că 
menținerea statutului de ocu
pație a forțelor N.A.T.O. în 
această parte a Berlinului este 
într-o flagrantă contradicție 
cu interesele păcii. Inițiativele 
și propunerile Uniunii Sovie
tice și ale R.D. Germane în
dreptate spre reglementarea 
pașnică a problemelor pri
vind Germania se bucură 
de un sprijin internațional tot 
mai larg.

Republica Populară Romînă, 
întregul nostru popor, susțin 
cu fermitate propunerile re
zonabile ale Uniunii Sovie
tice și Republicii Democrate 
Germane, privind încheierea 
tratatului de pace german și 
normalizarea pe această bază 
a situației din Berlinul occi
dental, prin transformarea lui 
într-un oraș liber și demili
tarizat.

Dacă puterile occidentale 
vor continua să nu dea ascul
tare glasului rațiunii, să nu 
răspundă eforturilor depuse de 
țările socialiste pentru a se a- 
junge la o reglementare de 
comun acord a acestor pro
bleme, atunci țara noastră, îm
preună cu celelalte state so
cialiste și alte state care vor 
dori să o facă, va semna tra
tatul de pace cu Republica 
Democrată Germană. Un rol 
pozitiv în destinderea în
cordării internaționale îl poa
te juca Organizația Națiu
nilor Unite a cărei sesiune 
anuală se deschide mîine la 
New York — a spus vorbito
rul în continuare. Popoarele 
așteaptă ca în concordanță cu 
profundele lor năzuințe de 
pace, lucrările sesiunii să dea 
un impuls tratativelor pentru 
încheierea unui tratat de 
dezarmare generală și totală, 
pentru reglementarea proble
melor internaționale litigioase, 
pentru întărirea păcii și secu
rității în lume.

s-a întîmplat în 
Populară Romînă 
se întîmplă și în 
Democrată Ger-

o altă situație în lume, față 
de acea de atunci. Astăzi im
perialiștii nu mai pot acționa 
după bunul lor plac. Lagărul 
socialist, în frunte cu Uniu
nea Sovietică, este puternic. 
Astăzi pacea se află în mîini 
solide și sigure. în zilele noa
stre soarta și mersul lumii sînt 
determinate de forțele socia
lismului. Aceasta înseamnă că 
există în mod.obiectiv factori 
importanți care pun frînă for
țelor agresive. A sosit de 
mult timpul de a se pune 
capăt evoluției nefaste din 
Germania occidentală și Ber
linul occidental. Tocmai de 
aceea : vrem să se încheie tra
tatul de pace german — pen
tru ca rămășițele celui de-al 
doilea război mondial să fie 
înlăturate și pentru ca să se 
facă liniște la frontierele de 
stat din Europa. Tocmai de 
aceea vrem ca pe această bază 
să fie soluționată problema 
Berlinului occidental.

Știm că lupta noastră nu este 
ușoară, că în drumul nostru 
spre socialism trebuie să în
vingem multe greutăți. Știm 
însă tot atît de bine că nu 
există forțe capabile să anu
leze faptele istorice împlinite. 
Socialismul merge înainte în 
mod legic și se afirmă tot mai 
mult. Așa 
Republica 
și tot așa 
Republica 
mană.

Fiți convinși că aveți în 
Republica Democrată Germa
nă un prieten și aliat de 
nădejde și ferm. Vă asigur 
întrutotul că militariștii și 
revanșarzii nu-și vor mai 
putea niciodată restaura pu
terea pe pămîntul nostru, 
pentru că marșul spre răsă
rit, peste frontierele noastre, 
nu va mai fi niciodată posi
bil. în această privință, ad
versarii nu au putut realiza 
nimic la noi și nici nu vor 
putea realiza vreodată. Pozi
țiile socialismului în Republi
ca Democrată Germană sînt 
ferme și de nezdruncinat.

Cuvântările au fost subli
niate în repetate rînduri cu 
aplauze și îndelungi ovații.

Miile de participanți la în
tâlnire au ovaționat pentru 
prietenia dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Democrată Germană, pentru 
marele și puternicul lagăr dl 
țărilor socialiste, pentru pace 
în lumea întreagă.

*
La amiază, Comitetul regio

nal Bacău al P.M.R. și Comi
tetul executiv al Sfatului 
popular regional au oferit în 
cinstea oaspeților o masă la 
Combinatul chimic Borzești.

Au toastat Gheorghe Roșu, 
primul secretar al Comitetului 
regional Bacău al P.M.R. și 
Lothar Bolz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. D. Germane.

In cursul serii delegația ș-a 
înapoiat în Capitală

(Agerpres)



O declarație

a agenției TASS
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

Guvernul sovetic a autorizat 
agenția TASS să facă urmă
toarea declarație în legătură 
cu desființarea comandamen
tului garnizoanei trupelor so
vietice din Berlin.

După desființarea de către 
Uniunea Sovietică a comanda
mentului garnizoanei trupelor 
sovietice din Berlin, guvernele 
S.U.A., Angliei și Franței au 
făcut la 24 'august o declarație 
în care încearcă să prezinte 
lucrurile ca și cum Berlinul 
ar continua să rămînă ca și 
pînă acum sub administrația 
celor patru puteri și că aici 
continuă să fie în vigoare îm
puternicirile comandamentului 
aliat cvadripartit.

în legătură cu aceasta agen
ția TASS este autorizată să 
declare că asemenea afirma
ții sînt lipsite de orice temei.

Nici un fel de organe cva- 
dripartite pentru administrația 
Berlinului nu există din anul 
1948 cînd din vina celor trei 
puteri comandamentul aliat 
și-a încetat activitatea. Nu 
există, de asemenea, nici un 
Berlin unic. Prin acțiunile lor 
separate S.U.A., Anglia și 
Franța au lichidat „răspunde
rea cvadripartită și procedu
rile cvadripartite stabilite în 
Berlin“, au introdus în Ber
linul occidental un statut de 
ocupație special, au creat un 
comandament militar separat 
tripartit. Uniunea Sovietică nu 
are nici o legătură cu aceste 
acțiuni unilaterale ale puteri
lor occidentale și nu poate 
purta răspunderea pentru ur
mările lor.

Rezultatul acestei politici a 
S.U.A., Angliei și Franței a 
fost că regimul de ocupație

din Berlinul occidental a pier
dut orice legătură cu acordu
rile puterilor coaliției antihi
tleriste cu privire la Germa
nia. Berlinul occidental a de
venit acum o bază militară a 
blocului agresiv al Atlanticu
lui de Nord îndreptat împotri
va U.R.S.S., R.D.G. și a altor 
state iubitoare de pace. Co
mandamentele militare ale 
S.U.A., Angliei și Franței care 
funcționează acolo sînt 
realitate comandamente 
N.A.T.O. și situația de fapt 
din Berlinul occidental 
firmă în întregime acest lucru.

Guvernul sovietic a arătat 
în repetate rîndurî întreaga 
primejdie pe care o comportă 
situația ce s-a creat și care 
este folosită de cercurile a- 
gresive revanșarde din Ger
mania occidentală pentru ne
contenite provocări și activi
tate subersivă împotriva cau
zei păcii. Situația din Berlinul 
occidental care s-a agravat în 
ultima vreme și pentru care 
autoritățile puterilor occiden
tale poartă întreaga răspun
dere, confirmă în mod impe
rios necesitatea lichidării ne
întârziate în Berlinul occiden
tal a bazei militare a N.A.T.O. 
care se află în interiorul teri
toriului R.D.G. și al comuni
tății țărilor socialiste și este 
îndreptată spre pregătirea de 
acte agresive împotriva lor.

Desființarea comandamentu. 
lui garnizoanei trupelor sovie
tice din Berlin constituie un 
pas pe calea lichidării depline 
a rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial 
riul Republicii 
Germane suverane, 
buie să fie și va fi

în 
ale

con-

pe terito- 
Democrate 

care tre- 
înfăptuită.

Conferința Commonwealthului
sub seninul divergențelor

7 îi \\3g? :l HOTARE India salută dezvoltarea comerțului 
cu țările socialiste ale Europei
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Deschiderea celei de-a 17-a sesiuni
a Adunării Generale a 0. N. U.

— DECLARAȚIILE LUI A. A. 
GROMÎKO LA NEW YORK —

LONDRA 17 (Agerpres). — 
în ședința plenară de luni di
mineața a Conferinței primi
lor miniștri a Commonweal
thului, ședință care, după cum 
relatează agenția Reuter, s-a 
desfășurat „într-o atmosferă 
de tensiune”, s-au încheiat 
discuțiile în legătură cu im
plicațiile pentru 
wealth ale aderării 
la Piața 
torii au 
de acord 
la Piața 
ceasta ar aduce serioase pre
judicii economiei țărilor lor.

Diefenbaker, primul mi
nistru ai Canadei, a declarat, 
printre altele, că Piața co
mună produce perturbări se
rioase în comerțul mondial 
și a preconizat convocarea 
eventual a unei conferințe 
pentru reglementarea proble
melor comerțului mondial, la 
care să participe membrii 
Commonwealthului, membrii

Common- 
Angliei 

comună. Toți vorbi- 
declarat că nu sînt 
cu aderarea Angliei 

comună, întrucît a-

Pieței comune, membrii altor 
grupări economice, precum și 
„oricine dorește să discute 
problemele schimburilor co
merciale”. Cu excepția repre
zentantului Sierrei Leone, re
latează France Presse, toate 
statele africane membre ale 
Commonwealthului s-au opus 
asocierii la Piața comună. 
Conducătorii africani, subli
niază agenția, se tem, în spe
cial, de consecințele politice 
ale unei asemenea asocieri. 
„Aceasta, declară ei, ar echi
vala cu o aliniere la politica 
Occidentului, ceea ce este in
compatibil cu politica lor de 
neutralitate”. „Refuzul aces
tor state de a se asocia într-o 
formă 
mună, 
Press, 
pentru
distruge toate șansele ca a- 
ceste state să acorde vreun 
sprijin țelurilor politice ale 
Pieței comune“.

NEW YORK 16 (Agerpres).
— TASS transmite: La 15 
septembrie au sosit la New 
York, pentru a lua parte la 
cea de-a XVII-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., 
delegația Uniunii Sovietice în 
frunte cu A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., delegația R.S.S. U- 
crainene în frunte cu Luka 
Palamarciuk, ministrul afa
cerilor externe al R.S.S. Ucrai
nene, și delegația R.S.S. Bie
loruse în frunte cu Kuzma 
Kiseliov, ministrul afacerilor 
externe al R.S.S. Bieloruse.

într-o declarație făcută co
respondenților la sosire, A. A. 
Gromîko a declarat:

„în primul rînd aș vrea să 
transmit, în numele guvernu
lui sovietic și în numele de
legației sovietice, cele mai 
bune urări cetățenilor orașului 
New York, întregului popor 
american.

După cum se știe, actuala 
situație din lume este de așa 
natură îneît probleme inter
naționale de cea mai mare im
portanță rămîn nerezolvate, 
ceea ce creează o încordare 
periculoasă. în aceste condi
ții, sînt necesare măsuri efi
ciente care să ofere omenirii 
o garanție sigură împotriva 
unei desfășurări periculoase a 
evenimentelor, împotriva pe
ricolului unui nou război.

Iată de ce popoarele sînt în
dreptățite să aștepte că apro
piata sesiune a XVII-a a Adu
nării Generale a O.N.U. va 
depune toate eforturile pentru 
a obține rezultate practice în 
rezolvarea acestei sarcini ur
gente.

Delegația noastră reprezin
tă la sesiune statul sovietic, a 
cărui politică a fost și rămî
ne o politică a păcii și a prie
teniei între popoare. Delegația 
sovietică va face tot ce de
pinde de ea pentru rezolvarea 
celor mai importante proble
me care 
sesiunea 
interesul

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
Astăzi se deschide cea de-a 17-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. La New York au sosit în 
ultimele zile șefii a numeroase 
delegații, în majoritate miniștri de 
externe ai țărilor respective.

Anul acesta, în marea sală de 
ședințe se vor reuni reprezentan
ții a 104 țări, mai mult decît du
blul numărului celor care au 
participat la prima sesiune a A- 
dunării Generale ; iar, chiar în 
prima parte a actualei sesiuni, alte 
state noi vor fi primite în O.N.U., 
la recomandarea Consiliului de 
Securitate, și anume statele afri
cane, Ruanda și Burundi, Jamaica, 
Trinidad și Tobago — constituite 
în fostele colonii britanice din 
Marea Caraibilor. Astfel, însăși 
componența Adunării Generale a 
O.N.U. ilustrează viu destrămarea 
sistemului 
progresului 
popoarelor 
nialismului.

colonial, desfășurarea 
ireversibil al eliberării 
de sub povara colo- 
Tofuși mai este mult

pînă la aplicarea deplină a 
clarației adoptate de Adunarea
Generală la propunerea U.R.S.S. 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale. Puteri coloniale ca Portu
galia, Republica Sud-Africană,
Belgia, Anglia, împiedică activita
tea Comitetului O.N.U. pentru 
supravegherea traducerii în viață 
a acestei declarații.

Pe locul de frunte între cele 
89 de probleme înscrise pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale este, firește 
dezarmarea generală și totală.

Poziția adoptaiă in Comitetul 
celor 18 țări pentru dezarmare 
de reprezentanții puterilor occi
dentale, a împiedicat rezolvarea 
problemei dezarmării — proble
ma cea mai urgentă a zilelor noa
stre. Franța — una din puterile 
occidentale —- a refuzat în gene
ral să participe la lucrările Comi
tetului. Din cauza poziției puterilor 
occidentale, pînă în prezent nu s-a

J. Bernal despre situația
internațională

LENINGRAD 16 (Agerpres). 
— „Situația internațională în 
lume este astăzi mai calmă decît, 
de pildă, acum un an. Declarația 
agenției TASS a avut un efect 
liniștitor asupra omenirii și a 
readus la realitate pe unii poli
ticieni americani” — aceasta 
este părerea prof, JOHN BER- 
NAL, președintele executiv al 
Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii, care a primit la 16 
septembrie pe reprezentanții

de-

DELHI 17 (Agerpres). — 
Comentând apropiata vizită a 
delegației comerciale indiene 
într-o serie de țări socialiste 
din Europa, care va discuta 
problemele lărgirii legăturilor 
comerciale pe bază de avantaj 
reciproc, presa indiană rela
tează că comerțul între India 
și aceste țări va spori consi
derabil în anul 1963.

Luînd cuv'mtul recent la 
conferința reprezentanților or
ganizațiilor de import-export, 
ministrul Comerțului și Indu
striei al Indiei K. C. Reddy, 
a salutat dezvoltarea comerțu

lui cu țările socialiste ale Eu
ropei de răsărit. Reddy a fă
cut cunoscut că în primele 
sase luni ale anului curent; 
exportul Indiei în aceste țări 
a sporit cu 113 milioane rupi 
în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut, atingînd cifra totală de 
400 milioane rupi. în același 
timp, el a constatat că volu
mul comerțului Indiei cu An
glia și țările Pieței comune sa 
reduce continuu, ceea ce stîr- 
nește o serioasă neliniște în 
cercurile politice și de afaceri 
ale țării.

Campania electorală din Algeria

de

î
V
A

PE SCURT
SOFIA. — După cum anun

ță B.T.A., la 16 septembrie 
1962 a avut loc deschiderea 
festivă a celui de-al 20-lea 
Tîrg Internațional jubiliar de 
Ia Plovdiv. La cel de-al 20-lea 
Tîrg de la Plovdiv, în afară 
de Bulgaria, participă 26 de 
țări. Țara noastră participă cu 
un Birou de informații co
merciale. La deschidere a fost 
prezentă o delegație economi
că guvernamentală a R. P. 
Romîne condusă de Janos Fa- 
zekaș, ministrul industriei a- 
limentare. 
oficială a 
informații 
Romîne a 
ducători de partid și de stat 
ai R. P. Bulgaria, în frunte 
cu Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P. C. Bulgar.

MOSCOVA. — La 15 sep
tembrie și-a încheiat lucrările 
cea de-a 7-a sesiune a Adună
rii generale a Federației mon
diale a oamenilor de știință, 
organizație care reunește peste 
200 000 de oameni de știință. 
La sesiune au participat circa 
300 de delegați reprezentînd 
38 de țări.

In cadrul lucrărilor au luat 
cuvîntul, alături de numeroși 
oameni de știință, acad. prof. 
Andrei Oțetea, prof. Corneiiu 
Penescu și Ion Nistor, membri 
ai delegației R. P. Romîne. 
Ședința de închidere a lucră
rilor a fost prezidată de acad. 
Alexandr Oparin, asistat de 
prof. Ștefan Bălan, vicepre
ședinte al Adunării generale, 
șeful delegației R, P. Romîne. 
în cursul sesiunii a fost ales 
Consiliul executiv al federației 
din care fac parte 16 țări, 
printre care Anglia, U.R.S.S., 
Franța, Rominia, Cehoslovacia 
și altele.

COVENTRY 16 (Agerpres). 
La 15 septembrie s-au înche
iat lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Federației mondia
le a orașelor înfrățite. La 
acest congres, care s-a desfă
șurat sub lozinca 
prieteniei dintre popoare, 
participat primari din 
meroase orașe ale lumii, 
partea Republicii Populare 
Romîne au participat pre
ședinții comitetelor executive 
ale sfaturilor populare ale 
orașelor Iași și Cluj.

VARȘOVIA. — La 17 sep
tembrie, în Palatul culturii și 
al științei din Varșovia Și-a 
început lucrările cel de-al

După deschiderea 
Tîrgului, Biroul de 
comerciale al K. P. 
fost vizitat de con-

întăririi 
au 

nu- 
Din

trebuie examinate la 
Adunării Generale în 
asigurării păcii“.
---- O-----

N. S. Hrușciov l-a primit
pe vice-cancelarul

sau alta la Piața co- 
relatează Associted 

înseamnă o înfrîngere 
Macmillan, întrucît

Societății18-lea Congres al 
internaționale de istorie a me- 
dicinci, la care participă 250 
de medici 
care peste 
știință de 
prezentanți 
Delegația R.
Congres va prezenta 12 co
municări. Din delegație fac 
parte prof. dr. Valeriu Bologa, 
de la I.M.F. Cluj, președintele 
Societății de istorie a medici- 
nei din R.P.R., prof. dr. losif 
Spielmann și conf. dr. Iulian 
Gelerter de la I.M.F. Tîrgu- 
Mureș și dr. Benone Duțescu, 
șef de lucrări Ia I.M.F. Bucu
rești.

EREVAN. — La 16 septem
brie în capitala R.S.S. Arme
ne, Erevan, s-a deschis o ex
poziție a operelor unor pictori 
romîni din colecția de tablo
uri a Galeriei de stat din 
Armenia. Sînt expuse peste 60 
de lucrări semnate de 33 de 
pictori și graficieni din a doua 
jumătate a secolului al XIX- 
lea și din secolul al XX-lea. în 
centrul atenției se află ta
blourile lui Theodor Aman, 
Ion Andreescu și Nicolae 
Grigorescu.

WASHINGTON. — Cea de-a 
2-a sesiune a Congresului 
S.U.A. a celei de-a 87-a legis
laturi, ales în noiembrie 1960, 
se apropie de sfîrșit. O tre
cere în revistă a activității 
Congresului în această sesiu
ne arată că ea s-a situat pe 
linia activităților precedente. 
In plus, cea de-a doua sesiu
ne s-a caracterizat printr-o 
atmosferă de adevărată isterie 
anticubană și anticomunistă 
în care s-au desfășurat lucră
rile Congresului. în schimb, în 
ce privește măsurile legislati
ve imperios necesare pentru 
satisfacerea necesităților po
porului american, Congresul 
a dat dovadă de o carență și 
un dezinteres în contrast fla
grant cu graba cu care au 
fost votate alocările militare.

Congresul S.U.A. nu a luat 
nici o măsură pentru apăra
rea drepturilor cetățenești ale 
populației de culoare, dar a 
hotărît să prelungească exi
stența faimoasei Comisii pen
tru cercetarea activităților an
tiamericane.

VIENTIANE — Guvernul 
provizoriu al Unității națio
nale a Laosului a adoptat pla
nul de dezvoltare economică

și istorici, printre
100 oameni de 

peste hotare, re- 
a 22 de țări.

P. Romîne la

MOSCOVA
— TASS transmite : 
septembrie, N. 
președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., l-a 
mit în cabinetul său de I 
din Kremlin pe Bruno 
terman, vice-cancelarul 
triei.

17 (Agerpres).
La 17 

S. Hrușciov, 
1 de 

pri- 
lucru 

Pit- 
Aus-

✓.

PE SCURT
socială a Laosului pe perioada 
1962-1963, plan elaborat de 
prințul Sufanuvong, vicepre
ședinte al guvernului și mi
nistru al economiei și planifi-. 
cării al Laosului.

Planul prevede dezvoltarea 
multilaterală a agriculturii, 
industriei și atelierelor mește
șugărești, construirea de noi 
linii de transport, dezvoltarea 
învățămîntului și ocrotirii să
nătății. Pentru realizarea a- 
cestui plan, se spune în comu
nicatul publicat după ședința 
guvernului, este necesar să se 
sprijine înainte de toate pe 
resurse naturale proprii și pe 
rezerve de materiale și oa
meni și apoi pe ajutorul din 
partea țărilor prietene.
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presei cu prilejul sosirii sale la 
Leningrad.

„Unii 8enatori americani pot, 
desigur, să îndemne la o invazie 
în Cuba. Dar aceștia sînt oame
nii trecutului, prezentul nu le 
aparține” — a declarat prof. 
John Bernal. „Părerea poporului 
englez, a spus el, este cît se 
poate de limpede : nici un răz
boi din cauza Cubei, nici un 
război din cauza Berlinului”,

, %
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U.R.S.S. : Expedierea unui nou lot de tractoare sovietice pentru oa
menii muncii din Cuba.

J, RESTON: „O blocadă asupra Cubei

constituie un act de război“
NEW YORK 17 (Agerpres). - 

Instituirea unei blocade asupra 
Cubei constituie un act de război, 
scrie J. RESTON, comentator al 
ziarului NEW YORK TIMES, refe- 
rindu-se la cererile insistente for
mulate în acest sens de unii con
gresmeni americani.

Senatorii Goldwater, Tower și 
Thurmond se numără printre cei 
care pledează pentru o formă sau 
alta de blocadă cu sprijinul celor
lalte republici americane, dacă va 
fi posibil,, și fără ele, dacă va fi 
necesar, subliniază Reston. Des
pre aceasta se vorbește la adu
nările politice ca și cum cuvîntul 
blocadă reprezintă ceva în genul 
unei competijii pentru cupa Ame- 
ricii în care am putea să-l strivim 
pe Fidel Castro fără un risc 
deosebit...

Dar lucrurile nu sînt chiar atît 
de simple, avertizează Reston, a- 
mintind că dreptul internațional 
stabilește că o blocadă este „un 
act de 
militare 
trimise | 
spre o 
dușman 
plecarea 
țărm“.

Reston 
senatorii 
Thurmond 
oficial că 
război cu

război săvîrșit de navele 
ale părții beligerante, 

pentru a închide accesul 
anumită parte a țărmului 
sau pentru a împiedica 

i navelor de la acest

pune întrebarea : Oare 
G'oldwater, Tower și 
sînt gata să declare
țara este în stare de
Cuba, ceea ce repre-

zintă 
blocadei ? In 
gata să oprească navele 
noștri din Atlantic și din emisfera 
occidentală, dacă acești aliați vor 
fi împotriva războiului și împotriva 
blocadei ?

In afară de aceasta ce vom face 
dacă navele sovietice, engleze și 
norvegiene care transportă arma
ment- și specialiști sovietici în 
Cuba vor refuza să recunoască 
blocada și își vor continua dru
mul spre Havana ? In acest caz să 
fie sau nu scufundate aceste nave? 
(După cum se știe, autoritățile 
britanice care au declarat că na
vele respective transportau măr
furi și nu armament pentru Cuba 
au respins cererea guvernului 
S.U.A. de a anula aceste 
transporturi. Și celelalte țări occi
dentale, după cum sublinia U.P.I., 
s-au arătat tot atît de puțin dis
puse să participe la o eventuală 
blocadă organizată de S.U.A. îm
potriva Cubei — nr).

Dacă vom supune Cuba unei 
blocade, scrie comentatorul ame
rican, ce îi poate împiedica pe 
ruși să instituie o blocadă în 
Marea Neagră și să interzică na
velor care transportă armamen
tul nostru să-și continua dru
mul spre Turcia ? Ce vom

singura cale de instituire a 
cazul acesta- sînt ei 

aliaților

face în acesf caz ? Să ne împă
căm cu blocada lor sau să ne 
croim drum cu ajutorul armelor?

Atrăgînd atenția asupra „riscu
lui de război“ pe care-l implică 
această politică, Reston consideră 
„necinstit“ ca în cadrul campaniei 
electorale să se rostească dis
cursuri despre blocadă ca și cum 
aceasta ar fi o rezolvare ieftină a 
problemei. Blocada, arată, el, ur
mărește să-l constrîngă pe adver
sar să capituleze, chiar dacă este 
vorba numai de o blocadă comer
cială. Dacă nu duce la aceasta 
nu-și atinge scopul, iar dacă își 
atinge scopul este un act de 
război.

Evcmsnealtele
BRASILIA. — S-a încheiat 

greva generală a oamenilor 
muncii din Brazilia, declarată 
la 14 septembrie, care a 
continuat timp de trei zile. 
Joao Goulart, a semnat pro
iectul de lege aprobat de Con
gres cu privire la desfășurarea 
unui referendum la 6 ianuarie 
1963 și a fost de acord să 
examineze o serie de revendi
cări ale oamenilor muncii in-

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scînteii“,

ajuns la un acord cu privire la 
încetarea experiențelor nucleare. 
Mai mult decît atît, exact cu cî- 
teva zile înainte de deschiderea 
celei de-a 17-a sesiuni, guvernul 
american a anunțat că va efec
tua o nouă serie de explozii nu
cleare la mare altitudine.

Și alte rezoluții adoptate
Adunarea Generală în trecutele 
sesiuni nu sînt înfăptuite ca, de 
exemplu, cea adoptată împotri
va voinței puterilor occidentale, în 
cadrul celei de-a 16-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. cu 
privire la transformarea Africii în
tr-o zonă denuclearizată, cea cu 
privire la lichidarea scindării Con- 
go-ului, și altele.

In cadrul conducerii secretaria
tului Organizației Națiunilor Unite 
nu se oglindește pînă în prezent, 
după cum trebuie, raportul de for
țe din lume din care cauză nu a 
fost asigurată deplina universali
tate a activității O.N.U. Se știe 
că nici pînă acum în Organizația 
Națiunilor Unite nu este reprezen
tat poporul chinez.

O grea răspundere revine pu
terilor occidentale și în primul 
rînd Statelor Unite pentru încor
darea primejdioasă existentă în 
lume, lată de ce se fac încercări, 
sub camuflajul indiferenței, de a 
scăpa de răspundere în fața unui 
forum internațional atît de impor
tant, cum va fi sesiunea a 17-a a 
Adunării Generale a O.N.U. lată 
de ce ziarul „New York Herald 
Tribune“ într-un articol consacrat 
acestei sesiuni declară fără drept 
de apel : Are oare vreo impor
tanță ce întorsătură va lua acti
vitatea apropiatei sesiuni ?

însăși viața dezminte asemenea 
afirmații. La sediul Organizației 
Națiunilor Unite, în rîndurile mem
brilor majorității covîrșitoare a 
delegațiilor, 
feră laborioasă, o 
de răspundere față 
sesiune.

In convorbirile 
membrii delegațiilor țărilor socia
liste, ai statelor Asiei și Africii, 
subliniază că delegațiile lor sînt 
profund interesate ca activitatea 
celei de-a 17-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. să fie rodnică, 
efectivă. Aceste țări sînt gafa să 
aducă o contribuție reală la re
zolvarea problemelor urgente ale 
zilelor noastre, la asigurarea unei 
păci trainice pe pămînt,

ALGER 17 (Agerpres). — 
Agenția France Presse rela
tează că, în cadrul campaniei 
elec.torale care a început în 
Algeria în vederea alegerilor 
de la 20 septembrie pentru 
Adunarea Constituantă, Fron
tul de Eliberare Națională a 
dat publicității lozincile în 
care sînt prezentate principa
lele prevederi ale programu
lui său.

Potrivit relatărilor aceleiași 
agenții, prin afișele publicate 
Frontul de Eliberare Naționa
lă cheamă populația algeria
nă să voteze la 20 septembrie 
pentru candidații F.L.N. „A- 
dunarea Constituantă, se spu
ne în chemările F. L. N., va 
avea ca sarcină principală să

stabilească regimul politic al 
Algeriei independente”.

Rezumînd în cinci puncte 
diferitele capitole ale progra
mului de la Tripoli, F.L.N. 
cere algerienilor să voteze 
„pentru un stat republican 
care să garanteze securitatea 
și libertatea sa" ; „pentru li
bertate economică și dreptate 
socială“; „pentru triumful as
pirațiilor profunde ale po
porului algerian care cere o 
adevărată reformă agrară, in
dustrializarea țării, pîine și 
demnitate pentru toți“ ; „pen
tru salvgardarea și consolida
rea independenței naționale” ; 
„pentru o Algerie liberă și în
floritoare“.

Puterile occidentale 
agraveaxă criza congoleză
LEOPOLDVILLE 17 (Ager

pres). — TASS transmite : La 
14 septembrie, la sediul parti
dului Mișcarea națională con
goleză din Leopoldville a avut 
loc o conferință de presă la 
care unul dintre liderii parti
dului, Gaston Sumialu, a ex
pus poziția partidului în le
gătură cu actuala situație din 
Congo și cu noul plan cu pri
vire la Congo al puterilor oc-

cidentale, prezentat sub aus
piciile O.N.U.

în prezent, a declarat Su
mialu, soarta poporului con- 
golez nu este hotărîtă de fapt 
de guvernul central sau de 
parlamentul congolez, ci de 
puterile occidentale. Ele au 
creat și au agravat criza con
goleză. în prezent, ca și în 
trecut, puterile occidentale ur
zesc planuri de cotropire a 
țării noastre.

covîrșitoare 
domnește o atmos- 

atitudine plină 
de apropiata

o

l ____ _

2 000 000 de copii 
nu au loc în școli

I
oul an școlar nu a 
avut darul să adu
că bucurii copiilor 
din Vietnamul de 
Sud. Anul acesta 
peste două milioa
ne de copii sud- 

de vîrstă școlară vor 
afara școlilor, mărind 
procentul analfabeți-

vietnamezi 
rămîne în 
substanțial 
lor din această țară. Cifra, care 
pare de-a dreptul uriașă, a fost 
confirmată de ministrul 
vietnamez al Educației, 
Quan Trinh, cu prilejul 
conferințe internaționale în pro
blemele educației, care a avut 
loc în Japonia. El a precizat și 
procente ; din numărul total al 
copiilor de vîrstă școlară, 40 la 
sută nu au locuri în școli.

Căror cauze se datorește acea
stă situație ? O privire aruncată 
asupra bugetului sud-vietnamez 
pe anul 1962 oferă un răspuns 
complet. In timp ce 80 la sută 
din fondurile bugetare sînt alo
cate de guvern pentru cheltuie
lile militare, învățămîntul bene
ficiază de mai puțin de 6 Ia 
sută. Și toate acestea în condi
țiile în care lipsesc săli de clasă, 
profesori, cămine, cantine etc. 
După cum a scris ziarul sud-viet
namez „Ngon Luan”, bugetul în
vățămîntului nu ajunge să aco
pere în întregime nici măcar sa
lariile învățătorilor și profeso
rilor.

Oricît de mult sînt aservite cli
cii lui Ngo Dinii Diem, în fața 
realității, ziarele din Saigon sînt 
deseori nevoite să scrie despre 
„situația catastrofală a școlilor 
din Vietnamul de Sud”. Nu de 
mult la Saigon a avut loc o con
ferință a părinților elevilor din 
școlile elementare. Participanții 
la această conferință au dezbă
tut în primul rînd problema lip
sei sălilor de cursuri din acest

sud-
Nguen 

unei

dsn Eeazuiua
privire la majorarea 
La cererea greviști-

clusiv cu 
salariilor.
lor au fost eliberați aproape 
400 de conducători ai grevei, 
arestați de Carlos Lacerda, 
guvernatorul statului Guana- 
bara. 
ciated 
cuvînt 
lart a 
desemnat pe Hermes Lima cu 
formarea noului guvern.

Potrivit agenției Asso- 
Press, un purtător de 
al președintelui Gou- 
anunțat că acesta l-a

Tel. 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii",

Apelul „Asociației studenților“ 
din Danemarca

„Asociația stu
denților“ din Dane
marca — organiza
ție progresistă — a 
adresat un apel gu
vernului și Folke- 
tingului în care se 
arată că în cercu
rile largi ale po
porului danez dom
nește o profundă 
îngrijorare față de 
planurile includerii

Danemarcei în Pia
ța comună. Dane
marca nu trebuie 
să se lege prin tra
tate de blocurile 
politice care men
țin încordarea mi
litară, economică 
și socială în. lu
me. Danemarca tre
buie să-și asigu
re libertatea de ac
țiune atît în politi-

ca economică inter
nă cit și în cea ex
ternă.

„Asociația studen
ților" cere ca gu
vernul să acorde 
poporului danez po
sibilitatea de a-și 
spune părerea îna
inte de luarea ho- 
tăririi definitive în 
legătură cu Piața 
comună.

if- ,.T:

oraș. S-a arătat, printre altele, că 
într-o clasă învață 
patru serii de elevi, 
termină cursurile la 
ții. Cît privește 
existente în școlile 
ziarul „Ngon Luan” 
acestea pot fi numite fără gre
șeală „cuptoare pentru prăjit 
copii”. Chiar și primarul orașu
lui Saigon a fost nevoit să recu
noască, cu prilejul ultimei sesi
uni a Adunării Naționale 
vietnameze, că în multe școli 
din capitală, din cauza 
sălilor de cursuri, elevii nu pot 
învăța mai mult de o oră sau 
o oră și jumătate pe zi.

In ultimii ani, în Vietnamul 
de Sud se petrece și un alt fe
nomen, care a făcut ca țara să 
dețină un „record mondial” pu
țin obișnuit: acela al celui mai 
mare număr de absolvenți ai 
liceului care cad la examenele 
de bacalaureat. Să fie oare acești 
elevi atît de slab pregătiți sau 
profesorii lor atît de severi ? 
Nu, Totul se încadrează în poli
tica oficială a guvernului lui 
Ngo Dinh Diem care, pentru a 
înfrînge lipsa de entuziasm a ti
neretului față de înrolarea în ar
mata sudvietnameză, a ordonat 
pur și simplu ca un număr cît 
mai mare de elevi să fie „trîn- 
tiți” la bacalaureat. Așa se face 
că, după cum subliniază ziarul 
din Saigon „Dong Nai”, numărul 
absolvenților liceelor care au 
căzut la examenul de bacalau
reat a atins în anul școlar 
196111962 procentul de... 90 la 
sută. Majoritatea lor au fost 
chemați imediat în armată și 
trimiși să lupte împotriva pa- 
trioților sud-vietnamezi.

Deosebit de grea se prezintă 
anul acesta și situația studenți
lor din Vietnamul de Sud. Pen
tru învățămîntul superior alocă
rile bugetare se ridică la.., 0,7 
la sută din întregul buget al 
țării. Dar chiar și aceste fon
duri nu sînt cheltuite pentru la
boratoare, săli de cursuri sau 
cămine. Nu de mult, presa sud
vietnameză a dezvăluit descope
rirea unui scandal răsunător la 
facultatea de științe din Saigon, 
unde, din fondurile bugetare au 
fost construite locuințe particu
lare și au fost cumpărate auto
mobile pentru membrii consiliu
lui de conducere al facultății. 
Exemplul s-a repetat și în nu
meroase alte institute de învăță
mînt superior aruneînd o lumină 
asupra corupției care domnește 
în rîndurile cadrelor de condu
cere și profesorilor universitari 
sud-vietnamezi.

Cît privește pe studenți, numă
rul acestora scade an de an. 
Piedici de tot felul : taxe mă
rite, dificultăți la examene, au 
fost ridicate în fața lor numai 
și numai pentru a-i constrînge 
să se înroleze în armata ngo-

zilnic cîte 
Ultima serie 
miezul nop- 
„condițiile” 
elementare, 
a scris că

„Greutățile 
studenților 

Sud — a scris re-

sud-

lipsei

dinhdiemistă. 
mai mari ale 
Vietnamul de 
vista studențească care apare la 
Saigon, „STUDENT NEWS” sînt: 
recrutarea forțată în armată, 
taxele mari universitare și lipsa 
posibilităților de a se întreține 
în timpul cît urmează universi
tatea”.

Dificultățile 
școlii

ccle 
din

u prilejul deschideri; 
școlilor în Italia, zia
rul elvețian „DIE 
TAT" a publicat un 
articol al corespon
dentului său la Ro
ma în care se spu-

altele: 
italiană se găsește în 
fata unor mari greu-

ne, printre
„Școala 

prezent In 
tăți. Clădirile de școală sînt în
vechite și într-un număr insuficient, 
iar mijloacele bănești necesare 
nu vin de nicăieri. Lipsesc săli de 
clasă, material didactic și manua
le. Din această cauză 
orașe, ca de pildă la Neapole, 
procesul de învățămînt se desfă
șoară în trei serii zilnic, în școli 
învechite care, în multe cazuri, 
nu prezintă siguranța că nu se 
vor prăbuși. La toate acestea se 
adaugă lipsa de profesori care 
devine din zi în zi mai cata
strofală”.

După cum subliniază ziarul, 
torităfile italiene încearcă să 
plinească lipsa de profesori 
nînd la catedre pedagogi cu 
slabă pregătire profesională 
care cauză cel mai mult are 
suferit buna pregătire a copiilor. 
In afară de aceasta „planurile de 
învățămînt sînt foarte des criti
cate întrucît multe persoane con
sideră că programa analitică cores
punde ma; curînd societății aristo
cratice din secolul a| XlX-lea 
decît unei societăți moderne”.

„Criza învățămîntului — relevă 
„Die Tat" — Se datorește înainte 
de toate unor probleme de ordin 
financiar. Cheltuielile pentru în
vățămînt nu au ținut pasul cu 
cheltuielile pentru alte ramuri de 
activitate. A sporit mult procentul 
copiilor de vîrstă școlară așa în- 
cît, pentru a putea face față cre
șterii progresive a numărului ele
vilor, în momentul de față este 
nevoie de o sporire a numărului 
profesorilor de la 56.000 la 
105.000, chiar și această ultimă 
cifră fiind considerată insuficientă”. 
Ziarul citează păreri ale diferiți— 
lor specialiști în probleme de în
vățămînt, potrivit cărora „pentru 
a se asigura strictul necesar de 
cadre didactice în școlile italiene 
se simte nevoia imediată a unui 
număr de încă cel puțin 100.000 
de profesori".

în marile

au- 
su- 
pu- 

o 
din 
de


