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O călduroasă manifestare a prieteniei
dintre R. P. Pomină si R D. Germană

Mitingul oamenilor muncii
din București

Palatului R. P. R.
In sala Palatului R. P. Ro

mîne a avut loc, miercuri după 
amiază, mitingul oamenilor 
muncii din Capitală organizat 
cu prilejul vizitei în țara noa
stră a delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Ger
mane, în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht.

Fundalul scenei era domi
nat de stemele Republicii De
mocrate Germane și Republi
cii Populare Romîne și de 
drapelele de stat ale celor 
două țări prietene. De o parte 
și de alta a scenei erau înscri
se pe mari pancarte în limbile 
romînă și germană lozincile : 
„Trăiască prietenia romîno- 
germană !“, „Trăiască marele 
și puternicul lagăr al socialis
mului !“.

Apariția înalților oaspeți și 
a conducătorilor partidului și 
statului nostru a fost primită 
de cei peste 3 000 de oameni 
ai muncii, prezenți la miting, 
cu îndelungi aplauze și urale.

în prezidiu au luat loc mem
brii delegației de partid și 
guvernamentale a R. D. Ger
mane tovarășul Walter Ul
bricht, conducătorul delegației, 
Bruno Leuschner, dr. Lothar 
Bolz, Hans Reichelt, Gunther 
Wyschofsky, 
Johannes 
W ol f gang 
Sternberg, 
Wilhem 
Gheorghe 
Gheorghe 
Apo-stol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Chivu Stoica, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Dră
ghici, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, Ale
xandru Bîrlădeanu, Avram 
Bunaciu, Corneliu Mănescu, 
Gheorghe Gaston Marin, Mi- 
hail Florescu, Florian Dănă- 
lache, Ion Cozma, Mihai Pe
tri, Ștefan Cleja, prof. univ. 
Remus Răduleț, membru co
respondent al Academiei R. P. 
Romîne, Ion Cristea, turnător

Erwin Kerber, 
König, prof. dr. 
Schirmer, Frieda 
Annerose Seifert, 

Bick și tovarășii 
Gheorghiu-Dej, Ion 
Maurer, Gheorghe

(Continuare în pag. a UI-a)

oamenilor 

organizat 

de partid

Cuvîntarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Cuvîntarea tovarășului
Walter Ulbricht

po- de

Dragă tovarășe Ulbricht,
Dragi tovarăși și prieteni,De cîteva zile se află în țara noastră, într-o vizită de prietenie, delegația de partid și guvernamentală v*a Republicii Democrate Germane, în frunte cu prietenul și tovarășul nostru Walter Ulbricht, prim-se- cretap al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, (a- 

plauze puternice).Această vizită a prilejuit o caldă și puternică manifestare a prieteniei și alianței de nezdruncinat care leagă poarele noastre, animate aceleași . interese și țeluriconstruirea socialismului și a- părarea păcii. Pretutindeni pe unde a trecut — la București, în regiunea Ploiești, la Brașov, în gospodăria colectivă din Sărman, la Combinatul Chimic de la Borzești, în orașul ’ Onești — delegația Republicii Democrate Germane a fost întîmpinată cu inimă deschisă, cu căldură și ospitalitate.Poporul romîn prețuiește și stimează harnicul și înzestratul popor german, care a a- dus de-a lungul istoriei o mare contribuție la îmbogățirea tezaurului civilizației mondiale și din sînul căruia s-au ridicat oameni de știință și cultură eminenți, mulți luptători de frunte pentru progresul o- menirii. Poporul german i-a dat lumii pe Goethe, Schiller, Bach, Beethoven,. pe genialii întemeietori ai comunismului științific, Karl Marx și Friedrich Engels, a crescut conducători și militanți curajoși ai clasei muncitoare ca August Bebel, Karl Liebknecht, Klara Zetkin, Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck și alții.în anii întunecați ai regimului hitlerist, fiii cei mai buni ai clasei muncitoare, patrioți adevărați din Germania, în primul rînd comuniștii, au în.
Semnarea Comunicatuini

cu privire h vizita de prietenie făcută 
in R. P. Romină de către delegația

de partid și guvernamentală
a R. 0. Germane

fruntat eroic sălbatica represiune nazistă, și-au primejduit și jertfit viața pentru a-și salva țara de urgia fascismului.După zdrobirea hitlerismu- lui a apărut, pentru prima oară în istoria poporului german, un stat al muncitorilor și țăranilor, care a pășit pe un drum cu totul nou — al păcii, democrației, libertății și socialismului. Aceasta constituie o uriașă cucerire revoluționară a poporului german, o cotitură radicală în viața acestuia, un eveniment de mare importanță internațională.în Republica Democrată Germană au avut loc profunde transformări politice, economice și sociale. Au fost lichidate pentru totdeauna dominația marilor concerne industriale și bancare capitaliste, marile latifundii și, o dată cu aceasta, au fost stîrpite rădăcinile economice ale imperialismului. întreaga putere politică și economică se află în mîinile clasei muncitoare, aliată cu țărănimea și ceilalți oameni ai muncii, care urmează cu încredere Partidul Socialist Unit din Germania, (a- 
plauze puternice).Eliberați de exploatarea o- mului de către om, de șomaj și nesiguranța zilei de mîine, oamenii muncii din Republica Democrată Germană trăiesc o viață nouă, bucurîn.du-se de rezultatele dezvoltării continue a economiei socialiste, de înfăptuirile statului popular pe tărîm social-cultural.în același timp, în cealaltă parte a Germaniei — Republica Federală Germană — reînvie militarismul și revanșis- mul, marile monopoluri interesate în cursa înarmărilor își exercită din plin influența lor nefastă, foști generali și ofițeri hitleriști, naziști notorii, ocupă funcții de răspundere în aparatul de stat, drepturile democratice ale oamenilor muncii sînt știrbite sistematic, iar luptătorii pentru pace și progres social sînt persecutați, mulți dintre ei fiind a- runcați în închisori.Republica Democrată Germană este citadela și reazemul de nădejde al forțelor progresiste din întreaga Germanie, (aplauze).Oamenii muncii înaintează cu succes pe drumul construcției socialiste. Creșterea producției industriale, progresul rapid obținut în ramura construcției de mașini și a construcțiilor navale, crearea unei baze metalurgice proprii, precum și a

Scumpe tovarășe
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Dragi tovarășe și tovarăși, 
Dragi prieteni romîni,Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Democrate Germane vă transmite dv. și întregului popor romîn un salut prietenesc și frățesc din partea populației, a Consiliului de Stat și Guvernului primului stat german al muncitorilor și țăranilor, (a- 

plauze puternice). Permite- ți-mi să exprim în numele delegației noastre, mulțumirile cele mai cordiale pentru invitație și pentru primirea duroasă și care ne-am bucurat aici pretutindeni în Republica Populară Romînă. Sîntem fericiți că avem posibilitatea de a vorbi în cadrul acestei manifestări de prietenie oamenilor muncii din Capitală, constructorilor sociălîsfdului', în centrul patriei voastre.
Dragi oameni ai muncii din 

orașul București !Sîntem entuziasmați de frumusețea Capitalei dv. Dv., oameni ai muncii din Capitală, ați arătat prin aceste construcții frumoase și prin transformările profunde în viața economică și socială că, aflîn- du-vă în primele rînduri ale poporului romîn, construiți cu succes socialismul. Capitala dv. și construcțiile industriale moderne, înainte de toate în regiunile petroliere, caracterizează cotitura fundamentală care a fost înfăptuită în R.P. Romînă și în Balcani.Delegația noastră a avut ocazia în timpul șederii în minunata dv. țară să cunoască realizările dv. în construirea socialismului. Atît în Capitală, cît și în cadrul vizitei prin țară am fost primiți peste tot cu căldură și ne-ăm simțit ca între buni prieteni. La întîl- nirile cu muncitorii și inginerii din regiunea petrolieră, precum și cu oamenii de știință și cu țăranii colectiviști, ne-am dat seama cît de puternică este legătura frățească ce s-a dezvoltat între cele două popoare, între cele două state ale noastre.Schimbul de experiență pe care l-am avut atît în centrele industriale, cît și în domeniul agriculturii, ne-a dat posibilitatea de a afla unele lucruri noi și de a cunoaște unele inițiative. Inginerii și chimiștii dv. ne-au vorbit plini de mîndrie despre construcția noilor combinate chimice, iar țăranii colectiviști ne-au povestit cum intenționează să ridice producția vegetală și animală.

căi-prietenească deȘi

Noi am văzut, nu numai construcțiile industriale foarte moderne, am văzut, înainte de toate, oamenii care în anii puterii populare, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, stăpînesc din ce în c’e mai bine tehnica nouă, spre binele întregului popor romîn. în aceasta și constă cheia înfăptuirii sarcinilor mari pe care dv. vi le-ați pus în planul șe- senal.în felul acesta realizările dv. socialiste ne-au convins că, după eliberarea de către glorioasa Armată Sovietică, în istoria patriei dv. a început o epocă nouă.Delegația noastră este profund impresionată de succesele mărețe ale construcției dv. socialiste. Dezvoltarea impetuoasă a industriei și importanta creștere a producției sînt o dovadă a marii forțe creatoare a clasei muncitoare și a intelectualității romîne. Cu viu interes am urmărit expunerile țăranilor colectiviști și agronomilor în legătură cu transformarea socialistă a agriculturii.Vă felicităm pentru aceste succese mari de care, pe drept cuvînt, puteți fi mîndri. (vii 
aplauze). Prin aceasta ați creat premise pentru a satisface din ce în ce mai bine necesitățile populației în domeniul alimentației, precum și necesitățile economiei în privința materiilor prime. Știința și tehnica modernă vor determina din ce în ce mai mult dezvoltarea agriculturii. A- ceste rezultate excelente în munca dv. de construcție întăresc întregul lagăr socialist și fac să crească autoritatea Republicii Populare Romîne pe plan internațional.Pentru mine personal, care am avut cinstea să mă bucur de ospitalitatea .țării dv. acum doi ani, este .o bucurie mare de a vedea, de exemplu, cum s-a dezvoltat în acest timp scurt construcția rapidă a Capitalei dv. frumoase, socialiste, cu ce elan îndrăzneț au fost ridicate numeroase întreprinderi moderne, multe blocuri de locuințe și edificii culturale. Acest lucru a fost posibil numaj datorită faptului că în procesul transformărilor socialiste, sub conducerea consecventă a partidului dv. marxist-leninist — Partidul Muncitoresc Romîn — în frunte cu prietenul nostru drag, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej (aplauze puternice), toate forțele poporului au fost descătușate și sta-

Cartea tehnică
la îndemîna fiecărui tînăr ’

artea tehnică ! Iată un mijloc foarte eficace de a-i 
ajuta pe tineri să-și ridice în permanență calificarea 
profesională, să-și însușească tehnica nouă. In legă

tură cu felul cum este ea folosită, zilele trecute corespon
denții noștri au vizitat două întreprinderi: Uzina „Lamino
rul“ Brăila și Schela petrolieră Boldești. Ce au constatat 
ci?

O experiență bunăBiblioteca tehnică centrală Uzinei „Laminorul“ dinaBrăila are peste 6 300 volume, fără a mai număra zecile de reviste tehnice de specialitate. Și, cum e firesc, aici comitetul U.T.M. se ocupă îndeaproape de popularizarea cărții tehnice în rîndul tineretului. Ceea ce trebuie subliniat de la bun început este faptul că în această acțiune, aici există o permanentă colaborare între comitetul U.T.M. și biblioteca tehnică centrală. Aceasta a contribuit ca în atragerea tinerilor la citirea și studierea cărții tehnice aici să se folosească forme variate, atractive: panouri de popularizare, afișe, recenzii, consfătuiri cu cititorii, concursuri gen „Cine știe cîștigă“ etc. De asemenea, pentru a ușura pătrunderea cărții tehnice în rîndul muncitorilor, bibliotecara Cornelia Epuran, a înființat 5 biblioteci volante în secțiile uzinei. Această măsură s-a dovedit a fi deosebit de eficientă.. Ori de cîte ori un tînăr muncitor are o problemă tehnică neclară, o greutate în producție, sau îl preocupă o idee îndrăzneață (realizarea unei inovații sau a unei perfecționări teh nice) biblioteca volantă îi vine în ajutor. De acest lucru s-au convins nu o dată și tinerii Răhăianu Stoica de la atelierul central, laminoriștii Ion Telehoi și Mihai Lemna- ru care, studiind cu sîrguință și perseverență literatură tehnică, și-au îmbogățit cunoștin-

țele profesionale, muncesc mai bine în producție.Dar cartea tehnică este un ajutor și în lărgirea orizontului de cunoștințe tehnico- științifice. Că acesta este adevărul, ne-o demonstrează și faptul că din cei 141 de tineri cititori ai bibliotecii, 38 diotre ei au reușit să pătrundă mai adînc tainele tehnicii, să devină inovatori și raționaliza- tori. Tinerii Uzinei „Laminorul” din Brăila se mîndresc pe bună dreptate cu faptul că cele 52 de propuneri de inovații și raționalizări făcute de ei în acest, an, aduc economii antecalculate în valoare de 85.000 lei.Inovațiile propuse de ei, pe lîngă economiile pe care le-au adus în producție, au ușurat eforturile fizice într-o serie de locuri de muncă. „Dispozitivul pentru punerea colacilor de sîrmă pe virtelniță", conceput și confecționat de tînă- rul .Satnoianu Traian și „Dispozitivul de strîngere a axelor excentrice“, conceput de tînă- rul I. Stoica, au îmbunătățit în mod simțitor procesul de producție, au ușurat eforturile muncitorilor și au contribuit la creșterea productivității muncii. Și în toate aceste realizări ale tinerilor brăileni cartea tehnică are meritele ei:

i-a ajutat să-și însușească tehnica înaintată, să. muncească mai bine, să fie mai folositori producției.
T. OANCEA

— ■. ifl .oiji
„Cărțile tehnice 

nu se împrumută"O bibliotecă tehnică are — cum e și firesc — și Schela petrolieră Boldești din regiunea Ploiești. Numai că biblioteca este confundată de cei care răspund de activitatea, ei cu o mică anexă enciclopedică a bibliotecii Academiei. Despre ce ste voțba ? Biblioteca este într-adevăr înzestrată cu tot felul de cărți. Surprinde însă faptul că puține dintre acestea răspund, prin conținutul lor, problemelor tehnice care i-ar interesa pe muncitorii petroliști. Cităm spre edificare cîteva titluri pe care le-am întîlnit la biblioteca volantă a atelierului mecanic : „Exploatarea straturilor subțiri de cărbune", „Lucrări de dulgherie și cofraje“, „Hidraulica subterană", tansformatorilor", putea continua.Cum se explică tuație ? Mai întîi ten, tehnician la tehnic, înalță din umeri, apoi adaugă :— Din astea ne trimite I.D.T. (Institutul de documen-

„Calculul și lista araceastă si- Viorel Su- cabinetul
I. TEOHARIDE

(Continuare în pag. a IV-a)

planul 9 luni
îndeplinit

La 19 septembrie. Ia Palatul R, P. Romîne, a avut loc 
semnarea Comunicatului cu privire la vizita de prietenie 
făcută în R. P. Romînă de către delegația de partid și gu
vernamentală a R. D. Germane.

Comunicatul a fost semnat de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Stat al R. P. Romîne. și de tovarășul Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C, al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Germane.

La semnarea comunicatului au fost de față :
Din partea romînă : Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 

Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu. 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Ale
xandru Bîrlădeanu, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. Romîne în R. D. 
Germană, membri ai C.C. al P.M R„ miniștri.

Din partea R. D. Germane, membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R. D. Germane : Bruno Leuschner, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G., membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., membru al Consiliu
lui de Stat, dr. Lothar Bolz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul afacerilor externe al R.D.G., pre
ședintele Partidului Național Democrat din Germania, Hans 
Reichelt, riiinistrul agriculturii, colectărilor și silviculturii, 
Günther Wyschofsky, vicepreședinte al Comisiei de Stat a 
Planificării, Erwin Kerber, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și intergerman, Johannes König, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, prof. dr. Wolfgang Schirmer, 
membru supleant al C.C. al P.S.U.G., directorul Uzinelor 
„Walter Ulbricht“ — Leuna, Frieda Sternberg, președinta 
cooperativei agricolp de producție „Ernst Thälmann“ din 
Bennewitz raionul Wurzen, Annerose Seifert, muncitoare 
chimistă la Uzinele „Walter Ulbricht" — Leuna, Wilhelm 
Bick, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. D. 
Germane în R. P. Romînă.

(Continuare în pag. a Il-a)(Continuare în pag. a Ill-a)

Colectiviștii din 
ți au terminat

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și Walter Ulbricht tși strîng cu căldură miinile după semnarea Comunicatului cu privire la vizite 
făcută în R. P. Romînă de către delegația de partid și guvernamentală.a R, D...Germane,

Colectivul Fabricii de țevi 
din Roman a realizat la 17 
septembrie planul de produc
ție la toți indicii pe primele 
trei trimestre ale anului. Pro
ducția de laminate dată în a- 
ceastă perioadă a fost realiza
tă cu cheltuieli mai mici de
cît cele prevăzute. Obținerea 
acestor succese se datorește 
aplicării unor măsuri eficiente 
care au contribuit la creșterea 
productivității muncii, redu
cerea consumurilor specifice 
de metal și îmbunătățirea ca
lității țevilor laminate. Încăl
zirea țaglelor care urmează să 
fie supuse prelucrării, de 
exemplu, se face acum simul
tan în două cuptoare, ceea ce 
are ca rezultat o utilizare mai 
bună a capacității agregatelor.

La 18 septembrie, muncito
rii de la fabrica de ciment 
București au realizat integral 
sarcinile prevăzute pe prime
le . trei trimestre ale anului. 
Toate sortimentele de ciment 
trimise șantierelor de la înce
putul anului si pînă în prezent 
au rezistențe mai mari cu 
10—20 la sută decît marca pre
scrisă.

Printre întreprinderile bucu- 
reștene care și-au îndeplinit 
înainte de termen planul de 
producție pe primele 9 luni 
ale anului se numără și Fabri
ca de bere Rahova.

Economiile 
muncitorii de 
în primele 8 
se cifrează la

realizate de 
de aici, numai 

luni ale anului, 
1 785 000 de lei.

(Agerpres)

Gata pentru însammțărâ
regiunea Ga- 
condifionarea 

griului de sămînță ce urmează 
să fie folosit la însămînțările de 
toamnă. Ei vor însămînța mai 
mult de 90 la sută din suprafața 
prevăzută pentru cultura griului 
numai cu sămînță din soiuri de 
mare productivitate. Aceasta, ca 
urmare a organizării de loturi 
• emincere. pe care au înmulțit

semințele de grîu din soiurile 
ce au dat cele mai bune pro
ducții.

In gospodăriile agricole co
lective din regiune s-au făcut 
pregătiri în vederea tratării se
mințelor, stabilindu-se totodată 
perioada și terenul de însămîn- 
țare pentru fiecare soi în parte.

(Agerpres)



Mitingul oamenilor muncii din București
Cuvîntarea tovarășului Walter Ulbricht Cuvîntul tov. Cristea Ion 

muncitor la Uzinele „23 August**
(Urmare din pag. 1)tul dv. de democrație populară s-a întărit.Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Democrate Germane slujește consolidării și adîncirii' continue a prieteniei, colaborării, întăririi luptei comune pentru pace a celor două țări ale noastre. în tratativele duse între delegațiile noastre, care au decurs într-o atmosferă extrem de cordială, s-au obținut rezultate bune. Noi am semnat astăzi o Declarație comună, în care constatăm cu satisfacție că părerile noastre și punctele noastre de vedere cu privire Ia situația internațională, la lupta pentru înlăturarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, cu privire la încheierea unui tratat de pace cu Germania și rezolvarea pe cale pașnică a problemei Berlinului occidental, precum și cu privire la problema dezarmării generale și totale coincid pe deplin. în vederea lărgirii și adîncirii relațiilor de prietenie dintre țările și partidele noastre, s-a hotărît o serie de măsuri. Am învățat multe pentru propria noastră construcție socialistă, din schimbul de experiență reciproc și din discuțiile numeroase cu oamenii muncii romîni, înainte de toate cu acei din industria chimică și din agricultură și ducem cu noi numeroase imbolduri.Ambele noastre state și popoare construiesc socialismul conducîndu-se după învățătura invincibilă a marx- ism-leninismului. Noi trăim în perioada trecerii la socialism în întreaga lume. Chiar și militariștii vest-germani simt că planurile lor agresive sînt sortite eșecului. Lagărul socialist, sub conducerea Uniunii Sovietice, sub steagul păcii și al socialismului determină din ce în ce mai mult direcția principală a dezvoltării în lume. Cît de uriașe sînt succesele muncitorilor și oamenilor de știință sovietici, care au făcut posibil zborul în grup al eroilor Uniunii Sovietice—cosmonauții Nikolaev și Popovici! în epoca noastră, care se caracterizează prin trecerea de la capitalism la socialism, la asigurarea păcii și la victoria socialismului în întrecerea pe plan mondial cu capitalismul contribuie și cele două state ale noastre. Ele au obțjxit succese importante în această direcție. Situația specială din Germania constă în aceea că pe teritoriul german stau față în față două sisteme sociale opuse — Re- , publica Democrată Germană^ socialistă, și Republica Federală vest-germană, capitalist- monopolistă.Clasa muncitoare din Republica Democrată Germană în alianță cu toți ceilalți oameni ai muncii, a reușit să înfăptuiască o cotitură fundamentală în istoria poporului german. Imperialismul, militarismul, exploatarea și subjugarea capitalistă au fost înlăturate pentru totdeauna. Statul nostru muncitoresc-țărănesc și-a întors fața către viitor, către o lume a păcii și socialismului.în statul vest-german guvernează însă din nou vechile forțe reacționare ale capitalului monopolist și ale militarismului, care în decursul unei singure generații au împins poporul german și popoarele Europei în două războaie mondiale pustiitoare. Experiența istoriei și prezentul poporului german ne învață că problema națională vitală a poporului german Constă în a duce la-victorie socialismul în Republica De- ,J;<, mocrată Germană și în înlăturarea dominației militarismului, a monopolurilor de armament și a neonazismului, pentru ca poporul german să poată trăi în pace, fericire și bunăstare, (aplauze puternice).Sarcina istorică a Republicii Democrate Germane, ca avangardă a națiunii germane, constă în epoca actuală în a face din R. D. Germană fundamentul unei viitoare Germanii unitare, pașnice, democratice și socialiste. Republica Democrată Germană promovează pacea și progresul. (aplauze). Datorită marilor eforturi depuse de oamenii muncii din țara noastră și datorită colaborării prietenești în cadrul familiei popoarelor socialiste, sub conducerea Uniunii Sovietice, în Republica Democrată Germană socialismul se dezvoltă nestăvilit și nu mai poate fi oprit de nimeni. Puterea noastră, a muncitorilor și țăranilor, se bazează pe un fundament solid.După război, oamenii muncii din țara noastră au avut de luptat cu mari dificultăți pentru a curăța ruinele și a lichida haosul lăsate de fascism. Scindarea Germaniei a adus Republicii Democrate Germane dificultăți suplimentare, deoarece, o dată cu sfîșie- rea de către puterile occidentale, în interesul monopoliști- lor, a organismului economic istoricește format al Germaniei, centrel vechii industrii

grele germane de pe Rin și din regiunea Ruhr au fost rupte de industria prelucrătoare de pe teritoriul Republicii Democrate Germane de astăzi. De aceea, noi am fost obligați să construim baza industriei noastre grele într-un ritm accelerat, cu mari sacrificii și eforturi. Situația a fost îngreunată și prin faptul că oamenii muncii din Republica Democrată Germană au construit socialismul, timp de mulți ani, în condițiile unei granițe deschise cu lagărul imperialist, în luptă crîncenă împotriva sabotajului și a acțiunilor de subminare, puse la cale de către' serviciile secrete și agenturile imperialiste de pe teritoriul Germaniei occidentale și Berlinului occidental, în urma cărora e- conomia noastră națională a suferit pierderi ce se cifrează în miliarde.Avînd în vedere aceste condiții complicate trebuie apreciate și mai mult realizările oamenilor muncii din Republica Democrată Germană, realizări pe care le-au obținut și le obțin zi de zi, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, în lupta pentru socialism, (vii aplauze). Ei depun mari eforturi pentru întărirea economiei naționale a republicii noastre. Dv. știți că aceasta este necesar pentru a îndeplini sarcinile istorice ale statului muncitoresc-țărănesc german : asigurarea păcii și victoria socialismului.în momentul de față ne concentrăm atenția spre un ritm mai rapid în dezvoltarea forțelor de producție. în producție, oamenii muncii obțin rezultate mari sub lozinca: „Să gîndim temeinic, să socotim cu grijă, să îmbunătățim tehnica, să muncim cinstit!“.în primul semestru al anului 1962, în Republica Democrată Germană producția globală a crescut cu 7 la sută și productivitatea muncii cu 9 la sută. Toate strădaniile noastre le concentrăm în momentul de față spre realizarea unui progres tehnico-științific pentru a atinge nivelul mondial în toate ramurile producției, pentru creșterea productivității muncii, pentru ridicarea rentabilității întreprinderilor. A- cesta este drumul pe care vom merge înainte în mod planificat și cu succes.Și țăranii republicii noastre au pășit cu succes pe unica cale care le asigură lor și tuturor cetățenilor republicii noastre o perspectivă fericită în condițiile socialismului și păcii și s-au unit în cooperative agricole de producție. în ciuda complicațiilor care rezultă din trecerea de la gospodăria mică individuală la marea producție cooperatistă, s-a putut dovedi superioritatea producției cooperatiste. în toate cooperativele agricole de producție, munca colectivă și aplicarea științei și tehnicii moderne constituie veriga cea mai importantă în întărirea relațiilor socialiste de producție.în Republica Democrată Germană avem o clasă muncitoare harnică, o intelectualitate capabilă și țărani colectiviști sîrguincioși. Oamenii muncii de la noi sînt hotărîți și sînt în măsură să desăvîr- șească construcția socialismului în colaborare strînsă, frățească, cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialistă Prin aceasta creăm un exemplu măreț care îi va ajuta pe oamenii muncii vest-germani să se elibereze de sub dominația militariștilor și marilor capitaliști, să instaureze o orînduire cu adevărat democratică și să pășească, din propria convingere, pe drumul socialismului, ținînd seama de condițiile specifice ale Germaniei occidentale.Eforturile comune de a face viața popoarelor celor două țări ale noastre mai frumoasă, mai bogată și mai fericită își găsesc împlinirea în asigurarea unei păci trainice. De a- ceea noi considerăm că sarcina noastră cea mai urgentă constă în a face mai puternică, mai strînsă, colaborarea dintre cele două popoare ale noastre în lupta pentru pace.în centrul atenției mondiale se află astăzi problemele cu privire la dezarmarea generală, totală și controlată, propusă tuturor popoarelor de către Uniunea Sovietică. Propunerile constructive ale Uniunii Sovietice, care sînt sprijinite în întregime de toate statele socialiste și de multe state neutre, neangajate, pornesc de la faptul că ele exprimă interesele tuturor popoarelor, independent de orînduirea lor socială șl politică.Activitatea intensă desfășurată de Republica Populară Romînă în cadrul conferinței de la Geneva pentru dezarmare și la sesiunea O.N.U., eforturile ei de a crea în regiunea Balcanilor o zonă fără arma atomică și de a normaliza relațiile între toate statele balcanice, servesc aceleiași cauze ca și propunerile Republicii Democrate Germane cu privire la dezarmarea celor două state germane. Călăuzin- du-se de înalta sa răspundere pentru asigurarea păcii, Repu

blica Democrată Germană a propus ca cele două state germane să înceapă dezarmarea generală și totală. Noi am propus ca ambele state germane să se pronunțe pentru o zonă denuclearizată în Europa centrală, iar în cadrul unui tratat să se stabilească neutralitatea lor militară și renunțarea reciprocă la folosirea forței. Acesta este drumul coexistenței pașnice în relațiile dintre cele două state germane și numai astfel devine posibilă coexistența ambelor state și formarea unei confederații. Acesta este singurul drum posibil care duce la o unificare viitoare a Germaniei.Tovarășul Nikita Serghe- evici Hrușciov a pus în’ gardă în mod serios opinia publică mondială, cu ocazia primirii curajoșilor cosmonauți NiRo- laev și Popovici, care au înscris o nouă pagină de glorie în cercetările sovietice ale Cosmosului prin zborul lor în grup, care servește cauzei păcii. El a spus: „Dușmanii socialismului trebuie să înțeleagă că acum nici o forță, nici un efort al reacțiunii nu pot întoarce timpurile apuse ale dominației absolute a capitalului. Nimeni nu va reuși să lichideze orînduirea socialistă în statele unde ea a învins și se dezvoltă cu succes. Este timpul ca reprezentanții lumii vechi să înțeleagă, în sfîrșit, învățămintele istoriei“.Cea mai importantă învățătură din istoria germană este că pretențiile teritoriale și revanșarde duc întotdeauna la catastrofă. Acela care dorește într-adevăr ca pacea să fie a- sigurată trebuie să contribuie la înlăturarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial în Germania și, înainte de toate, în Berlinul occidental. După orice război mondial s-a procedat la o acțiune generală de deminare. în Berlinul occidental și în Germania occidentală se găsesc însă și astăzi minele celui de-al doilea război mondial. Aceste mine cu explozie întîrziată a- menință permanent pacea. De aceea lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial și încheierea unui tratat de pace german sînt sarcinile cele mai urgente pentru a se ajunge la o destindere a încordării și la dezarmare, (aplauze).în conformitate cu propunerile guvernelor Uniunii Sovietice și Republicii Democrate Germane, încheierea tratatului de pace german este legată de lichidarea bazei militare N.A.T.O. în Berlinul occidental. Este în interesul poporului german și al tuturor oamenilor iubitori de pace din lumea întreagă și mai ales în interesul populației din Berlinul occidental ca el să fie transformat într-un oraș neutru, liber, demilitarizat.Camera Populară și Guvernul Republicii Democrate Germane au adresat un apel Bundestagului de la Bonn și guvernelor S.U.A. și puterilor occidentale de a da curs, în sfîrșit, sentimentelor umanitare și de a înceta ațîțările revanșarde, provocările fasciste de-a lungul granițelor și alte aventuri în Berlinul occidental. Nici un om cu mintea întreagă nu crede că bazele N.A.T.O. servesc „apărării libertății locuitorilor din Berlinul occidental“. Apărarea statutului de ocupație, a agenturilor străine și a politicii revanșarde în Berlinul occidental — toate acestea n-au nimic comun cu libertatea. Aici este vorba de aceeași „libertate“ pe care Hitler a cerut-o înaintea agresiunii împotriva Austriei și Poloniei.în acordul de la Potsdam, cele trei mari puteri au stabilit că militarismul german și nazismul trebuie să fie lichidate și să se pună capăt dominației marilor monopoluri, în acest sens, Berlinul devenise, după victoria trupelor sovietice, un oraș cu o administrație unică, antifascist-de- mocratică, cu o constituție democratică. Cînd însă reprezentanții puterilor occidentale se plîng că în-ziua de 13 august 1961 Republica Democrată Germană și-a asigurat granița de stat împotriva agresiunilor inițiate de către extremiști, atunci ei vor să facă uitat faptul că înseși puterile occidentale au fost acelea care au creat această graniță în Berlin. Puterile occidentale au introdus în anul 1948 în Germania occidentală și în Berlinul occidental o valută separată și prin această măsură au scindat Germania în două. Prin asigurarea granițelor, noi n-am făcut altceva decît să ridicăm o stavilă solidă în fața tendințelor „spre răsărit“ ale revanșarzilor vest- germani și am Izolat avanpostul N.A.T.O. — Berlinul occidental. Faptul că Republica Democrată Germană este gata să acorde Berlinului occidental, pe baza unui tratat de pace german, statutul unui oraș liber de bazele militare N.A.T.O. și de presiunea militariștilor vest-germani, statut care ar putea fi garantat prin autoritatea O.N.U., reprezintă o mare concesie, deoarece a-

cest oraș se află în mijlocul teritoriului Republicii Democrate Germane. Salutăm tratativele duse între reprezentanții Uniunii Sovietice și ai Statelor Unite în problemele legate de încheierea unui tratat de pace german și de rezolvarea problemei Berlinului occidental. Ar fi bine dacă pauza actuală în tratativele cu privire la Berlinul occidental, adică timpul pînă la alegerile din S.U.A., ar fi folosită în Berlinul occidental, în Germania occidentală și în alte țări N.A.T.O. pentru a aprecia just situația, pentru a înceta ațîțarea revanșardă, pentru a opri provocările fasciste din Berlinul occidental; s-ar crea astfel o atmosferă favorabilă continuării tratativelor în legătură cu reglementarea pașnică a problemei germane, pentru înlăturarea bazelor militare N.A.T.O. din Berlinul occidental și pentru transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber, demilitarizat.Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană sprijină propunerea U- niunii Sovietice de a fi staționate temporar în Berlinul occidental, ca garanție suplimentară, trupe O.N.U. aparținîna' unor țări neutre. Orașul liber Berlinul occidental ar obține în acest fel cele mai eficiente garanții internaționale.Ziua de 13 august a dus la o atmosferă de trezire a puterilor occidentale. Politicieni de frunte ai puterilor occidentale s-au văzut siliți să aprecieze mai real raportul de forțe și situația din Germania. Zidul de apărare antifascist din Berlin a făcut să se vadă clar limitele puterii imperialismului vest-german. Puterile occidentale au trebuit să ia cunoștință de faptul că este imposibil de a ignora e- xistența Republicii Democrate Germane și ca cineva să se atingă de suveranitatea și de granițele ei.Rămășițele celui d'e-al doilea război mondial trebuie să fie înlăturate pas cu pas. Acestui scop îi servește și hotărîrea guvernului U.R.S.S. cu privire la desființarea Comandamentului și a garnizoanei trupelor sovietice din Berlin. Această măsură a fost necesară pentru a contracara intențiile puterilor occidentale de a folosi în continuare statutul cvadripar- tit cu privire la Berlin — lichidat de ele însele încă din anul 1948 — drept pretext pentru un amestec în treburile interne ale Republicii Democrate Germane.Dacă se va vedea că nici pe viitor puterile occidentale nu sînt dispuse să contribuie în mod serios la lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, atunci tratatul de pace german va fi încheiat între Republica Democrată Germană și toate statele care sînt gata să-1 semneze. (vii aplauze).Prin semnarea tratatului de pace cu Republica Democrată Germană se va crea o situație nouă și se vor realiza transformări importante în favoarea păcii în inima Europei, ceea ce este în interesul tuturor popoarelor iubitoare de pace. Primirea celor două state germane în O.N.U. ar fi în interesul stabilirii unor relații, bazate pe dreptul internațional, între Republica Democrată Germană și celelalte state, precum și în însuși interesul normalizării relațiilor dintre cele două state germane. Acest lucru ar fi foarte important pentru destinderea încordării internaționale și pentru asigurarea securității în lumea întreagă.în toate aceste probleme e- xistă o deplină unitate de vederi între Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană. Delegațiile celor două partide și guverne ale noastre au căzut de acord, în timpul tratativelor, că este necesară, în vederea întăririi lagărului socialismului și al păcii, o colaborare economică mai strînsă, pe baza hotărîri- lor Consiliului d'e Ajutor Economic Reciproc.în fața popoarelor noastre stau sarcini mari. Noi le vom realiza cu atît mai bine cu cît vom folosi mai mult posibilitățile de colaborare existente. De aceea delegațiile au hotărît să fie creată o comisie e- conomică a guvernelor Republicii Populare Romîne și Republicii Democrate Germane. S-a hotărît să fie lărgit comerțul și s-a stabilit coordonarea relațiilor economice reciproce pe perioada pînă în a- nul 1970.Republica Populară Romînă dispune de o industrie extractivă și prelucrătoare petrolieră foarte moderne, de produse foarte valoroase. în momentul de față și noi sîntem pe punctul de a construi un combinat modern de prelucrare a petrolului, pentru care cantitățile pe petrol necesare ne vor fi livrate de către U- niunea Sovietică prin conducta petroliferă „Prietenia“, ce se află în construcție.Vom dezvolta colaborarea noastră în domeniul siderurgiei. Vom lărgi în continuare 

colaborarea noastră atît de rodnică în folosirea marilor dv. bogății de stuf. Ceea ce n-au reușit să facă capitaliștii în decurs de decenii în ciuda unor mari eforturi, au realizat muncitorii și oamenii de știință din Republica Populară Romînă, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Populară Polonă și Republica Democrată Germană, construind în colaborare socialistă combinatul de prelucrare a stufului în Republica Populară Romînă.Și în ramura construcțiilor de mașini se va ajunge la o lărgire a colaborării prin specializare și cooperare în domeniul unor produse ale industriei constructoare de mașini, în special a mașinilor unelte, a mașinilor pentru industria alimentară precum și a celor de mecanică fină și optică. Au fost stabilite măsuri pentru colaborarea și în domeniul metalurgiei.în domeniul agriculturii, colaborarea noastră se va referi, înainte de toate, la producția de semințe, la un schimb de experiență pe plan tehnico-științific cu privire la ridicarea producției animale și vegetale și conducerea socialistă a agriculturii.
Dragi prieteni și tovarăși,Importantele rezultate ale colaborării ambelor noastre țări le datorăm faptului că fa. cem parte din familia popoarelor socialiste. în lupta lor pentru construirea orînduirii socialiste în țările lor, Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Muncitoresc Romîn se conduc după ideile victorioase ale marxism-leni- nismului, idei aplicate în mod strălucit și dezvoltate în mod creator în Declarațiile reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești și în documentele Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, avangarda mișcării muncitorești și comuniste internaționale, a indicat prin noul său program și popoarelor noastre drumul spre viitorul luminos al socialismului, al comunismului (aplauze).în schimbul de păreri care a avut loc între ambele noastre delegații s-a constatat o deplină unitate de vederi în sensul că ambele noastre partide muncitorești vor lupta ca și pînă acum pentru puritatea teoriei marxist-leniniste, împotriva oricăror devieri revizioniste, dogmatice și secta- riste, împotriva manifestărilor de naționalism burghez. în unitatea și coeziunea lagărului socialist rezidă puterea și forța lui. Pe temelia de nezdruncinat a internaționalismului socialist țările noastre înaintează impetuos pe drumul progresului social, al socialismului, al comunismului, împreună cu toate celelalte state ale lagărului socialismului și al păcii, în frunte cu Uniunea Sovietică, vom frîna pe ați'ță- torii la război și pe revanșarzi și vom consolida pacea în 

lume, (aplauze puternice).

Dragi prieteni,Am ascultat cu mare interes cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Această cuvîntare arată că între noi există o identitate deplină de vederi și că sîntem hotărîți să colaborăm și mai strîns în domeniul politic, economic și cultural, să dezvoltăm mai departe colaborarea noastră, să o ridicăm la înălțimea sarcinilor care ne revin în cadrul lagărului socialist.Mulțumim prietenului nostru Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru expunerea sa și sîntem bucuroși că prin cele spuse de el în legătură cu tratativele din aceste zile, unitatea frățească dintre cele două popoare și state s-a consolidat și mai mult.
Dragi tovarăși și prieteni ro- 

mini,Vă dorim dv., oamenilor muncii din Capitală, și întregului popor romîn succese mari și pe viitor în dezvoltarea economiei naționale și în desăvîr- șirea construcției socialiste. Oamenii muncii din Republica Democrată Germană se simt legați de dv. frățește, în lupta pentru această măreață cauză comună.Trăiască prietenia trainică și colaborarea frățească dintre ambele noastre state și popoare!Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central, în frunte cu e- minentul luptător Gheorghe Gheorghiu-Dbj!Trăiască sistemul mondial al socialismului, în frunte cu glorioasa Uniune Sovietică!Trăiască pacea în lumea întreagă!
(aplauze puternice și urale, 

asistența în picioare ovațio
nează îndelung).

Dragi oaspeți din Republica 
Democrată Germană,

Dragi tovarăși,Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la Uzinele „23 August“ și din celelalte întreprinderi industriale ale Bucu- reștiului transmit scumpilor noștri oaspeți un fierbinte salut tovărășesc.în dimineața acestei zile, colectivul Uzinelor „23 August“ a avut cinstea să primească în mijlocul său pe oaspeții noștri dragi, membrii delegației de partid și guvernamentale a Republicii Democrate Germane. Ne-ați găsit în plină muncă. în uzina noastră, asemenea tuturor întreprinderilor din Capitală, muncitorii, inginerii și tehnicienii își pun întreaga lor capacitate creatoare în slujba înfăptuirii sarcinilor stabilite de cel de-al treilea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. Datorită activității lor entuziaste, planul producției globale a uzinei noastre a fost îndeplinit pe primele șapte luni ale acestui an în proporție de 103,4 la sută.în Capitala patriei noastre, ca și în întreaga țară, au avut loc în anii puterii populare schimbări înnoitoare. Din a- nul 1948 și pînă în prezent s-au construit 42 de întreprinderi noi, iar peste 140 de fabrici au fost dezvoltate și reu-
Cu vìntili tinerei Tudor Valeria

siuden^ă ia medico-farmaceutic din București

Dragi tovarăși,Tineretul din capitala Romîniei socialiste vă salută pe dumneavoastră, dragi oaspeți din Republica Democrată Germană, cu aceeași căldură cu care ați fost întîmpinați pretutindeni în țara noastră. Folosim acest prilej, pentru a vă asigura că tinerii din patria noastră sînt însuflețiți de sentimente de adîncă și trainică prietenie față de tineretul Republicii Democrate Germane, față de talentatul popor german, constructor al patriei sale socialiste.Tineretul studios din țara noastră are astăzi largi posibilități de învățătură, cum n-a cunoscut în trecut nici o altă generație. Numai în Capitală există 14 institute de învăță- mînt superior cu 51 facultăți, în care învață peste 40 000 studenti, o dată și jumătate mai mulți decît erau în întreaga țară în anul 1938. în- vățămîntul de 8 ani și mediu din București cuprinde de 7 ori mai mulți elevi decît în anul 1938. Prin grija statului democrat-popular, elevii din învățămîntul de opt ani primesc, în mod gratuit, manualele necesare. în întregul în- vățămînt nu se plătesc taxe școlare ; majoritatea studenților sînt bursieri.Statul investește sume importante pentru asigurarea
Cuvîntul prof. univ. Remus Radulei

directorul Institutului de energetica al Academiei 
Republicii Populare Romîne

Stimați oaspeți,

Dragi tovarăși,Vă rog să fiți părtași ai bucuriei mele de a adresa un călduros salut delegației de partid și guvernamentale a Republicii Democrate Germane, în frunte cu tovarășul Walter Ulbricht.Este un salut al întregii noastre intelectualități, atît al celei mai vîrstnice, cît și al celei tinere, al oamenilor de știință și artă din Republica Populară Romînă, care, îndrumați și sprijiniți de partidul clasei muncitoare, își pun activitatea și energia în serviciul ridicării nivelului de viață al maselor largi, al celor care muncesc pentru desăvîrșirea construcției socialismului.Niciodată în țara noastră nu au existat condițiile de astăzi, morale și materiale, pentru formarea specialiștilor și pentru activitatea oamenilor de știință și artă, pentru înflorirea culturii. Dezvoltarea fără precedent a învățămîntului de toate gradele, organizarea de instituții care cuprind și stimulează activitatea originală de creație științifică, de creație artistică a poporului nostru, îmbinată cu o prețuire atentă a tuturor realizărilor noastre de valoare — iată ce explică înfăptuirile și avîntul creator al științei și culturii noastre, 

tilate cu mașini și agregate de nivel tehnic ridicat. Volumul producției întreprinderilor bucureștene — care reprezintă mai mult de o cincime din producția industrială a țării — este cu 20 la sută mai mare decît întreaga producție industrială din anul 1938 a Romîniei burghezo-moșie- rești.O dată cu dezvoltarea economică, Capitala cunoaște un puternic avînt al vieții socialculturale. Numai în ultimii doi ani s-au construit în București 23 000 de apartamente, iar în acest an se vor da în folosință încă 13 000 în cadrul unor grupuri și ansambluri arhitectonice menite să asigure confortul familiilor noastre și să contribuie la înfrumusețarea orașului.Noi privim cu încredere spre ziua de mîine. Clasa noastră muncitoare, întregul nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheòrghe Gheor- ghiu-Dej, muncește cu abnegație, fără a precupeți eforturile pentru realizarea programului desăvîrșirii construcției socialismului.
Dragi oaspeți,Vizita dumneavoastră în țara noastră înseamnă o nouă contribuție la întărirea prieteniei de nezdruncinat dintre 

bazei materiale a învățămîn- tului. în ultimii 3 ani au fost construite în București 39 școli cu 750 săli de clasă. S-au construit și amenajat în Capitală cămine studențești care cuprind 20 000 locuri, cantine la care iau masa 18 000 studenti, noi laboratoare, biblioteci, complexe sportive. Pentru următorii ani se prevede construirea unui nou local al Institutului politehnic cu o capacitate pentru 10 000 studenti, utilat la un înalt nivel tehnic.Viața și munca noastră sînt călăuzite de un înalt ideal — desăvîrșirea construcției socialiste. Ne însușim cu sîr- gumță tezaurul științei și culturii. Ne pregătim temenic pentru a fi buni ingineri și arhitecți, agronomi, medici, profesori, pentru a face parte cu cinste din frontul constructorilor socialismului și < omu- nismului. Așa înțelegem să răspundem grijii cu care ne înconjoară partidul și guvernul, întregul nostru popor.
Dragi tovarăși,Din devotamentul profund pentru patrie, pentru socialism, izvorăște atașamentul tineretului nostru pentru cauza păcii. Sîntem uniți cu tinerii din întreaga lume în lupta 

la care luăm parte. Devotați mărețelor sarcini ale înfloririi patriei lor, însuflețiți de progresele științei și tehnicii mondiale, intelectualii noștri din toate generațiile își dau, în aceste condiții noi, contribuția lor activă la îndeplinirea cu succes a sarcinilor stabilite de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.Călăuzită de ideologia mar- xist-leninistă, inspirată de cele mai nobile idealuri ale umanității, intelectualitatea din Republica Populară Romînă urmărește cu interes activitatea creatorilor științei și artei din Republica Democrată Germană, ce continuă bogata tradiție de gîndire a poporului german, marile lui realizări în știință și tehnică, în muzică, în literatură și artele plastice — realizări intrate în patrimoniul cultural al omenirii.Probleme excepționale, care se pun contemporaneității, impun întărirea și mai puternică a legăturilor noastre. în adevăr, o dată cu progresul științelor naturii și tehnicii, capacitatea de distrugere pe care o au mijloacele de atac produse de om, distanțele pînă la care acestea pot fi lansate, au crescut într-o măsură atît de mare încît o conflagrație viitoare ar fi un dezastru pentru omenire. De aceea, 

țările și popoarele noastre, a solidarității care leagă clasa muncitoare din Romînia de clasa muncitoare germană. Ne unesc aceleași țeluri, ne înflăcărează în muncă și luptă a- celași steag — steagul atotbiruitoarei învățături a lut,- Marx, Engels și Lenin.Din toată inima ne bucurăm de realizările Republicii Democrate Germane, obținute în dezvoltarea economiei și culturii, în întreaga operă de construire a vieții noi. Noi știm că aceste cuceriri socialiste ale oamenilor muncii din țara dumneavoastră consolidează continuu orînduirea populară, întăresc forțele patriotice și progresiste din întreaga Germanie.Oamenii muncii din Republica Democrată Germană au în clasa noastră muncitoare, în poporul romîn, un prieten de nădejde. Sîntem alături dej poporul german în lupta saț ' - neobosită pentru pace și socialism.Trăiască Partidul Socialist Unit din Germania, Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Walter Ulbricht !Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej !Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană !

pentru un viitor luminos, pen. tru o lume fără arme și fără războaie, pentru înțelegere și colaborare între toate popoarele lumii.Tineretul romîn urmărește cu interes și profundă simpatie munca creatoare pe care o desfășoară, împreună cu întregul popor, tineretul Republicii Democrate Germane, pentru consolidarea și dezvoltarea cuceririlor socialiste, pentru o pace trainică.Ne exprimăm bucuria și satisfacția pentru strîngerea continuă a legăturilor frățești dintre tineretul nostru și cel al Republicii Democrate Germane, dintre organizațiile noastre, Uniunea Tineretului Muncitor și Tineretul Liber German. Sîntem bucuroși că în instituțiile noastre de învă- țămînt superior, alături de studenții romîni, învață și tineri din alte țări, printre care și din Republica Democrată Germană prietenă.Vă rugăm, dragi oaspeți, să transmiteți tineretului Republicii Democrate Germane, tuturor oamenilor muncii din țara dumneavoastră, urarea sinceră de noi succese în dezvoltarea economiei și culturii, în construirea societății socialiste, în apărarea păcii.Trăiască prietenia dintre popoarele noastre !Trăiască pacea în lume !

lupta contra politicii de reînviere a militarismului german, crearea condițiiloi- pentru lichidarea războaielor și a- sigurarea coexistenței pașnice a țărilor constituie o problemă centrală a vieții internaționale contemporane. Iată de ce prețuim faptul că R. D. Germană, primul stat al muncitorilor și țăranilor din istoria poporului german, se situează în lagărul păcii. în concertul națiunilor socialiste.Cu încredere nelimitată în progres, în forța științei și artei create pentru binele o- mului, pentru construirea unui viitor luminos umanității, vă rog să transmiteți salutul frățesc al intelectualității romîne către poporul prieten al țării pe care o conduceți, către muncitorii ei din domeniul creației intelectuale, care colaborează cu noi nu numai în specialitate, ci și întru împlinirea acestor comandamente supreme ale epocii noastre.Primiți, deci, prin glasul meu de muncitor pe ogorul științei, urările intelectualilor din Republica Populară Romînă pentru noi succese pe drumul progresului social al poporului german, pentru întărirea păcii în întreaga lume.Trăiască prietenia și colaborarea dintre Republica Democrată Germană și Republica Populară Romînă!



Recepția oferita 
de tovarășul Walter Ulbricht

(Urmare din pag. I)unor noi ramuri industriale, construirea a numeroase combinate și uzine moderne, trecerea țărănimii pe făgașul a- griculturii socialiste constituie realizări remarcabile ale Republicii Democrate Germane. într-un singur deceniu, 1950—1960, producția industrială a Republicii Democrate Germane a sporit de aproape trei ori, producția de oțel a crescut aproape de trei ori și jumătate, cea de energie electrică de peste două ori, producția de ciment de peste trei ori.în vederea continuei dezvoltări a forțelor de producție ale țării, Partidul Socialist Unit din Germania și conducerea statului au luat măsuri pentru înnoirea, reconstrucția și modernizarea întreprinderilor pe baza noilor cuceriri ale științei și tehnicii, pentru creșterea productivității muncii și sporirea producției agricole. Toate aceste realizări au transformat Republica Democrată Germană într-un stat înaintat care ocupă un loc de frunte în Europa,Desăvîrșirea construcției socialiste — obiectivul pentru care luptă oamenii muncii din Republica Democrată Germană — va întări și mai mult în toate domeniile puterea statului muncitoresc-țărănesc, în interesul și spre binele întregului popor german, (aplauze). Prin activitatea sa politică și economică, Republica Democrată Germană își aduce contribuția la întărirea neîncetată a lagărului socialist, la creșterea forțelor păcii în lume.Noi ne bucurăm din toată inima de realizările obținute de oamenii muncii din Republica Democrată Germană și le dorim noi succese în opera de desăvîrșlre a construcției socialiste, (aplauze prelungite).
Dragi oaspeți,în scurta dumneavoastră yi- zită ați putut cunoaște viața poporului romîn, munca lui entuziastă pentru dezvoltarea economiei și culturii.Poporul romîn își consacră toate forțele operei de desă- vîrșire a construcției socialiste. Se înfăptuiesc cu succes sarcinile planului șesenal a- doptat de Congresul al III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn. în primii doi ani ai șese- nalului, producția industrială a crescut în medie cu peste 16 la sută, iar sarcinile de plan pe opt luni ale anului în curs au fost îndeplinite în proporție de 102,6 la sută, producția industrială crescînd cu 14,7 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. într-o serie de ramuri industriale importante — e- nergie electrică, construcția de mașini, industria chimică— creșterile au fost de peste 20 la sută.Dotarea economiei naționale cu tehnică nouă, înaintată, înzestrarea noilor întreprinderi și reutilarea celor existente cu mașini, utilaje și instalații la nivelul ultimelor cuceriri ale tehnicii mondiale, în vederea ridicării rapide a productivității muncii, constituie o preocupare de prim ordin a partidului și statului nostru, o premisă fundamentală a realizării și depășirii planului de șase ani.După încheierea colectivizării și reorganizarea conducerii agriculturii, eforturile principale ale țărănimii colectiviste, ale tuturor lucrătorilor de la

Ieri în sala
Palatului RP.R.

(Urmare din pag. I) 
la Uzinele „23 August", și stu
denta Valeria Tudor.

La miting au participat 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat, ai guver
nului, reprezentanți ai institu
țiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești, oameni ai mun
cii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei, oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști 
romîni și corespondenți ai pre
sei străine.

Au asistat șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai cor
pului diplomatic și membrii 
Ambasadei R. D. Germane.

S-au intonat imnurile de 
stat ale R. D. Germane și R. P. Romîne.

Deschizînd mitingul, tov. 
Florian Dănălache, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., a salutat căl
duros, în numele populației 
Capitalei, delegația de partid 
și guvernamentală a R.D. Ger
mane.

Cetățenii din București, ca 
și din celelalte regiuni ale 
țării noastre — a spus vorbito
rul, adresîndu-se oaspeților —, 
v-au întimpinat cu multă 
bucurie, exprimîndu-și astfel 
sentimentele de adîncă și sin
ceră prietenie față de munci 
torii, țăranii și intelectualii 
din Republica Democrată Ger
mană, harnici constructori ai 
socialismului. In persoana 
dumnevoastră salutăm pe so- 
■ii primului stat german mun
citoresc-țărănesc, factor activ

Mitingul oamenilor muncii 
din București

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
sate sînt îndreptate în direcția ridicării agriculturii pe o treaptă mai înaltă, a dezvoltării ei multilaterale, a sporirii continue a producției agro- alimentare.în pas cu progresele obținute în dezvoltarea economiei naționale, cu creșterea venitului național, se ridică nivelul de trai material și cultural al oamenilor muncii.întreg poporul înfăptuiește neabătut politica Partidului Muncitoresc Romîn, care exprimă interesele lui cele mai vitale. Unitatea moral-politi- că a poporului nostru, dragostea și încrederea sa față de partid sînt o chezășie a înfăptuirii țelului nostru măreț: desăvîrșirea construcției socialismului și crearea condițiilor pentru trecerea treptată spre comunism, (aplauze pu
ternice).

Tovarăși,Țările noastre construiesc socialismul în strînsă unire frățească cu Uniunea Sovietică și celelalte state socialiste. Poporul sovietic, sub conducerea încercată a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, dezvoltă în ritm rapid giganticul potențial economic al țării, acordă un sprijin internaționalist multilateral celorlalte țări socialiste. Se lărgește și se întărește colaborarea frățească între țările socialiste.Este îmbucurător să constatăm că relațiile dintre Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană, bazate pe principiile internaționalismului socialist, se dezvoltă continuu, în spiritul Declarației comune semnate la Berlin în anul 1957. (aplauze).Ca urmare a intensificării schimburilor comerciale de mărfuri și produse necesare economiilor naționale ale ambelor noastre țări, între 1957 și 1961, volumul schimburilor dintre Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană a crescut de circa 2 ori. Acordul comercial încheiat între țările noastre pentru anii 1961—1965 prevede o creștere a livrărilor de mărfuri de circa 50 la sută în comparație cu perioada 1956—1960.Un exemplu de colaborare economică multilaterală îl constituie Combinatul de industrializare a stufului de la Brăila, construit cu eforturi comune de țara noastră, Republica Democrată Germană, Polonia și Cehoslovacia în spiritul avantajelor și intereselor reciproce.Se lărgesc mereu schimbul de informații și colaborarea tehnico-științifică, în special în industria constructoare de mașini și industria chimică ; continuă să se întărească legăturile pe plan cultural și artistic.Convorbirile rodnice care au avut loc zilele acestea între delegațiile noastre au relevat că dezvoltarea în perspectivă a celor două țări creează noi posibilități de a lărgi și mai mult relațiile economice, colaborarea frățească în toate domeniile. De comun acord, am stabilit ca, în vederea dezvoltării acestor relații, să creăm o comisie guvernamentală mixtă de colaborare economică.Partidul Muncitoresc Romîn, guvernul Republicii Populare Romîne își aduc întreaga lor contribuție la consolidarea și dezvoltarea colaborării bi și multilaterale dintre toate țările socialiste, acțio- 

al luptei pentru socialism și 
pace.

Au rostit cuvîntări de salut 
tovarășii Ion Cristea, turnător 
la Uzinele „23 August“, stu
denta Valeria Tudor din anul 
VI al facultății de medicină 
generală de la Institutul me- 
dico-farmaceutic din Bucu
rești și prof. univ. Remus Ră- 
duleț, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, 
directorul Institutului de ener
getică al Academiei R. P. Ro
mîne.

Primiți cu aplauze îndelun
gate și urale au luat cuvintul 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Walter Ulbricht.

Cuvîntările conducătorilor 
celor două țări au fost subli
niate în repetate rînduri de 
aplauze și urale puternice 
pentru prietenia frățească din
tre Republica Populară Romînă și Republica Democrată 
Germană. în aplauzele înde
lungi ale asistenței, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Walter Ulbricht își strîng mii- 
nile, se îmbrățișează.

Cei prezenți au ovaționat 
puternic pentru Partidul So
cialist Unit din Germania și 
Comitetul său Central, in 
frunte cu tovarășul Walter Ul
bricht, pentru Partidul Mun
citoresc Romîn și Comitetul 
său Central, în frunte cu to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru puternicul lagăr 
al socialismului, pentru pace 
în lumea întreagă.

Mitingul a fost transmis de 
posturile noastre de radio și 
televiziune.

(Agerpres) 

nînd în spiritul principiilor fundamentale ale diviziunii internaționale socialiste a muncii, elaborate de sesiunea a XV-a a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. Adîn- cind colaborarea, perfecționînd coordonarea planurilor, specializarea și cooperarea, creăm condiții pentru avîntul rapid al economiei fiecărei țări în parte, pentru creșterea forței întregului sistem mondial socialist și pentru egalizarea treptată a nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor socialiste. îmbunătățirea continuă a colaborării economice între țările socialiste va duce, o dată cu dezvoltarea producției, la satisfacerea mai deplină a nevoilor de trai ale populației cu cheltuieli minime de muncă socială, va constitui un factor esențial al succesului în întrecerea pașnică cu capitalismul.între partidele noastre există unitate de vederi în toate problemele fundamentale ale mișcării comuniste și ale vieții internaționale contemporane ; ele se conduc neabătut după hotărîrile luate în comun la Consfătuirile de la Moscova din 1957 și 1960 și militează cu consecvență pentru apărarea purității marxism-leninis- mului, pentru întărirea unității și coeziunii lagărului socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
(aplauze puternice).

Tovarăși,Salvgardarea păcii este problema fundamentală a zilelor noastre. în rezolvarea ei sînt interesate toate popoarele, întreaga omenire. în actualele condiții de dezvoltare a tehnicii militare, un nou război mondial — în mod inevitabil termonuclear — ar aduce cu sine calamități incomparabil mai mari decît războaiele trecute.Apărînd interesele vitale ale tuturor popoarelor, statele socialiste nui-și precupețesc eforturile pentru apărarea păcii, promovează consecvent politica leninistă de coexistență pașnică, militează perseverent pentru soluționarea pașnică a problemelor internaționale litigioase.Merite de neprețuit și-a cîș- tigat în fața omenirii Uniunea Sovietică prin consecvența și energia cu care apără interesele popoarelor, prin inițiativa ei inepuizabilă pe arena internațională și prin înaltul spirit de răspundere pe care-1 manifestă în toate situațiile complexe ale vieții internaționale, (aplauze puter
nice).în calea statornicirii unei păci trainice mai sînt încă serioase obstacole. Cercurile a- gresive din Statele Unite, spri- jinindu-se pe militariștii vest- germani și ceilalți aliați din blocul Atlanticului de nord, continuă politica de intensificare a cursei înarmărilor, de agravarea încordării internaționale.Romînia ca și celelalte state socialiste, consideră că drumul cel mai sigur pentru înlăturarea pericolului de război și asigurarea unei păci trainice este dezarmarea generală și totală. La Comitetul celor 18 state, Republica Populară Romînă și-a adus contribuția activă în sprijinul propunerilor cuprinse în proiectul sovietic de tratat cu privire la dezarmarea generală sub un srict control internațional. După cum se știe, lucrările Comitetului nu au dat pînă acum rezultate concrete, datorită poziției neconstructive a statelor occidentale. Din aceeași cauză nu s-a putut ajunge și la un acord privind interzicerea experiențelor nucleare în toate mediile. Recenta declarație cu privire la reluarea într-un viitor apropiat de către Statele Unite ale Americii a experiențelor nucleare în atmosferă, inclusiv la mare altitudine, denotă limpede că ele n-au intenția reală de a ajunge la un acord în această problemă, deși el este pe deplin posibil și necesar.Poporul romîn condamnă acțiunile agresive ale Statelor Unite împotriva eroicei Cube, acțiuni ce constituie nu numai încălcări ale drepturilor popoarelor la libertate și independență națională, ci și provocări care pot împinge lumea la o catastrofă, la un război racheto-nuclear. Un atac împotriva Cubei ar fi un a- tentat împotriva păcii generale, care ar stîrni mînia legitimă a popoarelor, le-ar ridica în apărarea bravului popor cuban. (aplauze puter
nice).Declarația agenției TASS, din 11 septembrie, care precizează poziția guvernului sovietic față de pregătirile militare desfășurate de Statele Unite ale Americii împotriva Cubei, reprezintă un act pătruns de spiritul înaltei răspunderi față de soarta păcii, un avertisment serios dat a- depților politicii de aventură, un apel adresat guvernului Statelor Unite ale Americii la rațiune și luciditate. Poporul și guvernul romîn sprijină pe deplin această declarație, a- firmîndu-și, alături de celelalte țări socaliste, de toate forțele iubitoare de pace, solidaritatea cu cauza dreaptă a Cubei libere (aplauze prelungite).

Lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial prin încheierea tratatului de pace german și reglementarea pe această bază a situației Berlinului occidental constituie una din problemele fundamentale ale vieții internaționale. Caracterul agresiv, primejdios, al politicii duse în această problemă de puterile occidentale în alianță cu militariștii vest-germani își găsește expresie în situația din Berlinul occidental, care, sub ocupația trupelor americane, engleze și franceze, a devenit un focar permanent de tulburări și acțiuni ostile împotriva Republicii Democrate Germane și a altor state socialiste, s-a transformat într-un cap de pod militar al N.A.T.O. pe teritoriul unei țări socialiste. în ultimele săptă- mîni, elementele fasciste din Berlinul occidental, instigate de revanșarzii vest-germani, s-au dedat la noi acte provocatoare. Singura cale pentru însănătoșirea climatului internațional în centrul Europei constă în lichidarea regimului de ocupație, evacuarea trupelor puterilor occidentale și transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber, neutru, demilitarizat.Inițiativele și acțiunile pe care le întreprind Uniunea Sovietică și Republica Democrată Germană în scopul reglementării pașnice a problemelor privind Germania și Berlinul occidental se bucură de sprijinul deplin al guvernului țării noastre, (aplauze puternice). Opinia publică din țara noastră a aprobat măsurile luate de guvernul Republicii Democrate Germane pentru a asigura o pază de nădejde și un control eficace la frontiera cu Berlinul occidental, pentru a lichida activitatea subversivă desfășurată din Berlinul apusean, a întări securitatea Republicii Democrate Germane.Sînt cunoscute propunerile repetate ale Republicii Democrate Germane pentru slăbirea încordării și statornicirea relațiilor de coexistență pașnică între cele două state germane, pentru dezvoltarea contactelor și a legăturilor dintre ele, pentru crearea unei confederații germane, care ar pregăti calea spre unificarea lor deplină.în condițiile cînd în Republica Federală Germană cercurile militariste germane devin din ce în ce mai agresive, se fac auzite tot mai des declarații revanșarde îndreptate împotriva țărilor socialiste, se preconizează înzestrarea Bun- deswehrului cu arma atomică, politica iubitoare de pace a guvernului Republicii Democrate Germane face să crească continuu prestigiul țării ca exponent adevărat al intereselor și năzuințelor întregului popor german, ca factor activ al vieții internaționale și al luptei popoarelor pentru o pace trainică, (aplauze prelun
gite). Nici un fel de perdele de fum ale propagandei reacționare nu pot ascunde o realitate incontestabilă a lumii contemporane : Republica Democrată Germană există, ea se dezvoltă și se consolidează neîncetat.Conducători a numeroase state, oameni politici de vază, cercuri largi ale opiniei publice din diferite țări ale lumii apreciază astăzi că problemele privind Germania se pot aborda în mod realist numai pornindu-se de la faptul istoric al existenței celor două state germane și că a venit de mult timpul ca acestea să fie recunoscute și primite în Organizația Națiunilor Unite. Ca rezultat al deplasărilor ce au loc în opinia publică, chiar și în Germania occidentală se ridică tot mai multe voci care condamnă rigiditatea oficialității din Republica Federală Germană și cer să se dea dovadă de mai mult simț realist, în interesul poporului german însuși.Țările noastre vor continua să depună eforturi pentru ca toate statele participante la coaliția antihitleristă să la parte la încheierea tratatului de pace german. Practica internațională a adus în ultima vreme noi confirmări ale posibilității reglementării prin tratative pașnice a unor probleme spinoase, așa cum s-a întîmplat în problema laoția- nă și a Irianului de vest. De ce nu s-ar putea obține în același mod și reglementarea pașnică a problemelor privind Germania ?Dacă însă puterile occidentale vor persevera pe linia neconstructivă de pînă acum, țările socialiste vor semna Tratatul de pace cu Republica Democrată Germană, cu toate consecințele care decurg de aici, (aplauze puter
nice).Republica Populară Romînă, Republica Democrată Germană, împreună cu celelalte șta- 

te ale lagărului socialist, vor milita și pe viitor cu consecvență pentru apărarea păcii și coexistența pașnică între state cu sisteme sociale diferite, călăuzite de convingerea că în epoca contemporană, ca urmare a schimbărilor în raportul de forțe pe arena internațională, prin acțiunea unită a statelor socialiste, a altor state iubitoare de pace, a tuturor forțelor păcii, războiul poate fi preîntîmpinat, pacea poate fi salvgardată și consolidată ! (aplauze prelun
gite).Un factor puternic al păcii și progresului sînt popoarele care au scuturat jugul robiei coloniale. Ele se conving prin proprie experiență că prietenia și colaborarea cu țările socialiste reprezintă un reazem de nădejde în lupta lor pentru consolidarea independenței naționale și propășire, împotriva încercărilor colonialiștilor de a-și redobîndi privilegiile. Lupta popoarelor din Asia, Africa, America Latină pentru independență, pentru lichidarea definitivă a robiei coloniale se bucură de caldă simpatie și de solidaritatea poporului romîn.

Tovarăși,în zilele noastre, ideile lui Marx, Engels, Lenin au pus stăpînire pe inimile și mințile a sute de milioane de oameni de pretutindeni. Puternicul sistem mondial socialist exercită o influență hotărîtoare a- supra înaintării omenirii spre cele mai înalte culmi ale progresului, spre socialism și comunism.Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Democrate Germane în țara noastră, convorbirile purtate, rezultatele rodnice consemnate în Comunicatul comun pe care l-am semnat constituie o contribuție la întărirea legăturilor frățești, internaționaliste, dintre partidele, statele și popoarele noastre, a unității și coeziunii puternicului lagăr socialist, (aplau
ze puternice).Vă rugăm, dragi oaspeți, să transmiteți oamenilor muncii din Republica Democrată Germană salutul tovărășesc al poporului romîn și cele mai calde urări de noi și mari succese în lupta . pentru înflorirea patriei lor socialiste, spre binele întregului popor german, pentru apărarea păcii 
(aplauze puternice).Trăiască în veci prietenia dintre Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană !Trăiască harnicul și talentatul popor german !Trăiască Partidul Socialist Unit din Germania, Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Walter Ulbricht, e- minent om de stat și fruntaș al mișcării comuniste și muncitorești internaționale !Trăiască pacea în lumea întreagă !

(Aplauze puternice și urale, 
asistența in picioare ovațio
nează îndelung).

Printre muncitorii Uzinelor „23 August"

în timpul vizitei la Uzinele „23 August“ din București.

Miercuri dimineața, Bruno 
.euschner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
membru al Consiliului de Stat, 
Hans Reichelt, ministrul agri
culturii, colectărilor și silvi
culturii, Gunther Wyschofsky, 
vicepreședinte al Comisiei de 
Stat a Planificării, Erwin Ker 
ber, adjunct al ministrului co
merțului exterior și interger- 
man, și alți membri ai delega
ției de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane au vizi
tat Uzinele metalurgice „23 
August“ din București.

împreună cu membrii dele
gației au venit tovarășii Chivu 
Stoica, Mihai Dalea, Florian 
Dănălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi

Miercuri seara, conducătorul 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Democrate 
Germane, primul secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, tovarășul Walter Ulbricht, 
și soția, au oferit o recepție la 
Casa Centrală a Armatei.

La recepție au luat parte to
varășii Gheorglie Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorglie 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, Corneliu Mănescu, mini-

Scumpe tovarășe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,

Scumpe tovarășe Maurer,
Stimați prieteni și tovarăși, Permiteți-mi să vă salut din toată inima în numele delegației de partid și guvernamentale a R.D.G. și în mod deosebit în numele primului secretar al C.C. al P.S.U.G. și președintele Consiliului de Stat, Walter Ulbricht.Dragi tovarăși și prieteni, am fost oaspeții țării dv. timp de cinci zile. Mîine ne întoarcem în patrie și, cînd vom face darea de seamă la noi în R.D.G., nu ne va fi ușor să găsim cuvinte pentru a descrie căldura și cordialitatea cu care am fost înconjurați aici, să redăm sentimentele de prietenie și simpatie pe care le-ați exprimat față de poporul și guvernul nostru.Am călătorit prin țara dv. frumoasă. Am văzut noua Romînie industrială. Am cunoscut minunății dv. oameni, destoinicii dv. muncitori și țărani, chimiștii dv., constructorii dv. de mașini, tehnicie-

Dragă tovarășe Ulbricht,
Stimați tovarăși și prieteni,Permiteți-mi să vă mulțumesc din inimă pentru cuvintele calde tovărășești, pentru urările de bine adresate poporului nostru constructor al socialismului, partidului nostru și guvernului Republicii Populare Romine.Ne bucură înaltele aprecieri, pe care dv., soli dragi ai poporului R. D. Germane, le-ați făcut în timpul vizitei, pretutindeni pe unde ați fost în țara noastră, despre muncitorii, țăranii și intelectualii noștri, despre entuziasmul muncii lor constructive, despre realizările lor.Așa cum s-a remarcat de atîtea ori, între delegațiile noastre de partid și guvernamentale a avut loc un schimb rodnic de păreri, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, scoțînd încă o dată în evidență deplina identitate de vederi a țărilor noastre în aprecierea problemelor discutate.Crearea Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică și tehnico-ști- ințifică, despre care tovarășul Leuschner a vorbit aici, exprimă dorința noastră comună de a găsi noi forme pentru adîncirea colaborării e- 

Vizitele delegației de partid și guvernamentale a R. D. Germane

tetului orășenesc București al 
P.M.R., Ștefan Cleja, ambasa
dorul R. P. Romîne in R. D. 
Germană.

La intrarea principală a uzi
nelor, ei au fost întimpinați de 
Constantin Tuzu, ministrul me
talurgiei și construcțiilor de 
mașini, de colectivul de con
ducere al uzinelor, precum și 
de un mare grup de metalur- 
giști care au salutat călduros 
pe oaspeți, oferindu-le flori.

Directorul general al uzine
lor, ing. Aurel Bozgan, a rostit 
un cuvînt de salut. A răspuns 
tovarășul Bruno Leuschner.

In sala consiliului tehnic al 
întreprinderii, membrii dele
gației au fost informați despre 
istoricul acestei importante 
unități a industriei construc
toare de mașini, despre apor- 

strul afacerilor externe, Ștefan 
Cleja, ambasadorul R. P. Romi- 
ne în R. D. Germană, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor obștești și 
instituțiilor centrale, generali și 
ofițeri superiori, academicieni și 
alți oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine.

Au luat parte membrii dele
gației de partid și guvernamen
tale a Republicii Democrate Ger
mane,

Au participat șefii unor misi
uni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, precum și mem
brii Ambasadei R. D. Germane.

Toastul tovarășului 
Bruno Leusclinernii și artiștii dv., da, într-a- devăr oameni minunați. Cu inima plină de bucurie am văzut cum progresează totul la dv. Nu exagerăm dacă spunem : Puteți fi mîndri de succesele dv. și toate aceste fapte, cred eu, constituie dovada unei mîini înțelepte, u- nei coordonări juste, care știe să pună în valoare talentele și capacitățile multilaterale ale poporului, făcîndu-le să prospere. Asta înseamnă, că toate acestea nu sînt numai o laudă pentru oamenii muncii ci și pentru Partidul care conduce această operă de construcție. Am văzut și ne-am convins cu cită abnegație lucrează poporul romîn la construirea socialismului, cită stimă și dragoste manifestă populația față de Partidul Muncitoresc și față de statul său, cît de atașată este de o- rînduirea socialistă.Venim tocmai de la un miting al populației Capitalei, unde tovarășul Walter Ulbricht a expus politica Republicii Democrate Germane.

Toastul tovarășului
Ion Gheorghe Maurerconomice dintre cele două țări.Examinînd cu deosebită a- tenție cele mai importante probleme ale vieții internaționale, delegațiile noastre și-au reafirmat adeziunea lor față de propunerile sovietice pentru realizarea dezarmării generale și totale și hotărîrea fermă de a-și aduce și pe viitor întreaga contribuție la înfăptuirea acestui nobil țel.Prin glasul cel mai autorizat, R. P. Romînă s-a pronunțat din nou pentru lichidarea cît mai heîntîrziată a rămășițelor celui de-al doilea război mondial prin semnarea Tratatului de pace german și transformarea Berlinului occidental într-un oraș liber, demilitarizat. Așa cum a fost afirmat cu tărie aici, dacă e- forturile țărilor socialiste de a se ajunge la un acord în a- ceastă problemă, esențială pentru pacea în Europa, se vor lovi în continuare de obstrucția puterilor occidentale, alături de celelalte state socialiste, în interesul păcii și securității propriilor noastre popoare și al păcii în lume, R. P. Romînă va semna Tratatul de pace cu R. D. Germană.

Iubite tovarășe Ulbricht,
Iubiți tovarăși, membri ai 

delegației,Sîntem cu toții convinși că 

tul ei la înzestrarea tehnică a 
economiei noastre naționale. 
Oaspeții au vizitat apoi unele 
din secțiile principale de pro
ducție ale uzinei.

La secția sculerie, la una din 
freze, membrii delegației au 
examinat cu atenție o piesă 
principală pentru liniile de 
ciment care sînt produse de 
întreprindere. In sectorul fa
bricație motoare, la standul de 
probă, oaspeții au asistat la 
încercarea unui motor Diesel 
de mare putere. In continuarea 
vizitei prin uzină, în hala de 
construcții mecanice ei au dis
cutat cu muncitorul Cornel 
Stoica, care lucrează la un 
strung Carusel — fabricat în 
R. D. Germană, interesîndu-se 
de felul cum funcționează ma
șina. In aceeași hală ei au

La începutul recepției au fost 
intonate imnurile de stat ale 
R. P, Romîne și R. D. Germane.

In timpul recepției, tovarășii 
Bruno Leuschner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R, D. Germane, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
membru al Consiliului de Stat, 
și Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

( Agerpres) j

Stimatul dv. tovarăș Gheorghe Gheorghiu-Dej a vorbit foarte pe larg despre colaborarea politică și economică în cadrul lagărului socialist Credem că întîlnirile noastre au arătat cît de strîns unite sînt popoarele noastre, cît de a- propiate sînt, cît de mare este răspunderea lor comună pentru cauza păcii și a socialist mulul.Permiteți-mi, în încheiere, să vă mulțumesc din toată inima, dragi prieteni și tovarăși romîni, pentru fericitul eveniment pe care l-a constituit pentru noi această vizită. Vă rog pe toți cei de față să ridicați paharul pentru Partidul Muncitoresc Romîn și pentru primul său secretar, tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej, pentru guvernul Republicii Populare Romîne și pentru președintele său, tovarășul Maurer, pentru prosperitatea harnicului popor romîn, pentru frumoasa dv. țară, pentru colaborarea frățească socialistă între cele două state ale noastre și popoarele noastre.

hotărîrile noastre vor fi îndeplinite cu succes, contribuind la dezvoltarea operei de colaborare frățească între partidele și statele noastre socialiste, spre binele propriilor noastre popoare, al comunității țărilor socialiste, vor servi cauzei păcii în Europa și în întreaga lume.Permiteți-mi să ridic paharul în cinstea prietenului nostru stimat, tovarășul Walter Ulbricht, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, în sănătatea tovarășului Leuschner și a tuturor membrilor delegației de partid și guvernamentale a R. D. Germane!Din toată inima urăm poporului frate din R. D. Germană noi și mărețe succese în munca și lupta pentru continua înflorire a patriei sale, pentru socialism!Să trăiască și să înflorească prietenia de nezdruncinat dintre țările noastre!Trăiască pacea!

examinat un alt strung Caru
sel — fabricat de Uzinele „2t 
August“.

După încheierea vizitei în 
secțiile uzinei, membrii dele
gației s-au interesat de o se
rie de probleme ale producției 
acestei mari uzine, printre care 
profilarea și specializarea, co
operarea cu alte întreprinderi, 
organizarea calificării munci
torilor.

înainte de a părăsi uzina, 
tovarășul Bruno Leuschner, 
mulțumind pentru primirea 
cordială făcută, a spus : Sin- 
tem foarte impresionați de 
realizările, de ideile dv., dt 
principialitatea, de energia și 
curajul cu care pășiți înainte.

(Agerpres)
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A XlV-a ediție a
ale

campionatelor de atletism
R. P. Romine

I rima zi la //Internaționale77

„Sprijinim Cuba liberă!4

stadio- 
găzdu-

ca de

de la 
nenu-

Ca-n fiecare toamnă, 
nul din Dealul Spirii 
iește Campionatele internațio
nale de atletism ale R.P.R., 
aflate acum la a XIV-a edi
ție.

Mai puțină animație 
obiceii și pe teren și în tribu
ne. După „Europenele" 
Belgrad — deci, după 
mirate concursuri de selecție, 
cantonamente, calificări, serii, 
semifinale, finale — nu-i greu 
de înțeles că toată lumea „vrea 
acasă“. Vom mulțumi deci, 
înainte de toate inimoșilor oa
speți care și-au prelungit vo
iajul de întoarcere printr-un 
popas de câteva zile în Capi
tala noastră!

In ciuda participării redu
se, regăsim pe „Republicii“ a- 
celași aer de duminică în mij
locul săptămânii. Privim cu 
încredere copilărească pista 
netedă, gazonul strălucitor, li
niile albe de marcaj, stegule- 
țele multicolore, indicînd di
feritele recorduri. O noutate 
care atrage atenția: groapa 
de cădere, la prăjină, nu mai 
este umplută cu nisip, ci cu 
un fel de talaj auriu, adevă
rată movilă de burete, mult 
mal eficace pentru amortiza
rea aterizărilor de la circa 5 
metri! Acolo ș-au petrecut, 
ca totdeauna lucruri foarte in
teresante. Duelul dintre ger
manul Laufer și sovieticul Pe- 
trenko, a oferit faze de mare 
spectacol, plus un nou record 
al stadionului —4,60 m, stabi
lit de ambii atleți. De reți
nut că atletul din R.D.G., câș
tigătorul probei, a trecut din 
prima încercare toate înălți
mile, inclusiv... 4,67 m! Din 
păcate, această performanță 
excelentă a fost ratată, în ul
tima clipă, prin căderea de
fectuoasă a prăjinei...

Un nou record al stadionu- 
lui a stabilit și discobola 
ghiară Kontsek Jolan. La 
ma aruncare, campioana 
noastre, Lia Manoliu ne 
duse speranțe, cu cifra de 
51,04 '— reabilitîndu-se întru
câtva după eșecul de la Bel
grad. Chiar în seria următoa
re, după o piruetă impecabilă, 
Kontsek trimite discul la 55,37 
m, răpindu-i Liei, o. dată cu 
primul loc și recordul pe ca- 
re-l deținea de la ediția ante
rioară.

Dar, fără îndoială, „cloul" 
primei zile îl constituie per
formanța lui Alexandru Bi- 
zim, primul sulițaș romîn care 
trece, în fine, granița de aur 
a celor 80 de metri! Adăugind 
60 de sutimi acestei cifre pre
stigioase, Bizim întrece de 
justețe cea mai bună arun
care văzută de publicul bucu- 
reștean — acel 80,47 „semnat“ 
de fostul recordman mondial 
Janusz Sidlo, la 16 IX 1956.

Nu ne putem opri să obser
văm, cu legitimă... melancolie, 
că un rezultat echivalent, rea
lizat însă cu cîteva zile in 
urmă, la Belgrad, i-ar fi adus 
recordmanului nostru nici mai 
mult nioi mai puțin decît 
titlul de campion al Europei! 
Acolo, din păcate, Bizim a a- 
runcat cu vreo 13 metri mai

ma- 
pri- 
țării 
dă-

După vizita făcută în Japonia delegația 
economică guvernamentală a R. P. Romîne 

s-a înapoiat în Capitală
Miercuri la amiază s-a înapoiat 

tn Capitală delegația economică 
guvernamentală a R. P. Romîne, 
condusă de Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a făcut o vizită țn 
Japonia.

Din delegație au făcut parfe 
Gheorghe Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Gogu Rădulescu, mi
nistrul comerțului exterior, Sergiu 
Bulgacoff și Ion . Velea, vicepre-

Semnarea planului pentru aplicarea pe anii 
1962—63 a acordului de colaborare romîno-irakian

La 19 septembrie a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe sem
narea Planului pentru aplicarea 
anii 1962—1963 a Acordului 
colaborare culturală dintre R. 
Romînă și Republica Irak.

Planul prevede dezvoltarea 
mai departe a colaborării 
cele două țări în domeniul știin
ței, învăfămînfului, culturii și spor
tului.

Din partea romînă planul a fost 
semnat de Eduard Mezincescu, ad
junct

pe 
de
P.

pe 
între

al ministrului Afacerilor Ex-

Cartea tehnică
la îndemîna fiecărui tinăr !

(Urmare din pag I-a) tehnică) și E.S.I.P. (Edi- de stat pentru imprimate ca să acoperetare tura și publicații) suma abonamentelor.— Și dumneavoastră le primiți ?— Da ! Din moment ce ne sînt trimise...La prima vedere s-ar părea poate că aceasta este o mică deficiență în munca de răspîn- dire a cărții tehnice în Schela Boldești. în realitate însă abia de aici încep deficiențele. Deși în Schelă lucrează peste 700 de tineri petroliști, nu se desfășoară aproape nici un fel de muncă pentru atragerea aces-

Dan Deșliu

Vilmos, 
de me~

puțin, ratînd astfel intrarea în 
finală...

A patra modificare în tabe
la de recorduri a competiției, 
este opera proaspătului cam
pion european, Varju 
mre a expediat bila 
tal la 18,62 m.

Demne de amintit, 
menea, 
de la 
Motina, 
au sosit în ordine, pe 2 zecimi 
de secundă, și lungime băieți, 
cu 3 concurenți pe 13 cm, ci-

★

Rezultate tehnice : bărbați : 100 
m : 1. Ozolin (U.R.S.S.) 10’'6/10;
2. Robay (R. P. Ungară) 10"6/10;
3. Bertoli (Italia) 1O''7/1O; 400 m
garduri : 1. Kriunov (U.R.S.S.)
51"8/10; 2. Kumiszce (R. P. Polo
nă) 52"8/10; 3. Meszaros (R.P.R.) 
53’'5/10; 400 m plat : 1. Trousil 
(R. S. Cehoslovacă) 47"4/10; 2.
Pernevaert (Belgia) 47'6/10; 3.
Ferenczi (R.P.R.) 49'7/10; 1 500 m
1. Kiss (R. P. Ungară) 3'4’6” ; 2.
Dăndărău (R.P.R.) 3'46”2/10 ; 3.
Mihaly (R.P.R.) 3'49”4/10 ; 5 000
m : 1. Barabaș (R.P.R.) 14’15" ;
2. Simon (R.P. Ungară) 14’15”2/10;
3. Tomas (R. S. Cehoslovacă)
14'19"2/10; lungime : 1. Kalocsai 
(R. P. Ungară) 7,38 m , 2. Po-
povschi (R.P.R.) 7,32 m; 3. Cal- 
nicov (R.P.R.) 7,25 m , prăjină :
1. Laufer (R. D. Germană) 4,60 m;
2. Petrenko (U.R.S.S.) 4.60 m; 3. 
Barras (Elveția) 4,40 m; suliță : 1,

de ase- 
duelurile palpitante 

100 m femei — unde 
Petrescu și Bertoni

comitetele Adunării Ge- 
O.N.U. au avut loc ale-

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Tn dimineața zilei de 19 septem
brie, în 
nerale a

Aspect din timpul probei săritura cu prăjina.
Foto : V. RANGA

ședinfi ai Comitetului de Stat al 
Planificării, experfi și specialiști.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost de față tovarășii Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Bujor Almășan, 
Constantin Tuzu, miniștri, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, adjunefi ai mi
nistrului comerfului exterior, mem
bri ai conducerii Comitetului de 
Stat al Planificării, ai unor insti
tuții centrale economice.

stat

Vir- 
Co-

terne, iar din partea irakiană de 
Najim Abbas, subsecretar de 
la Ministerul Educației.

La semnare au fost de fafă 
gil Florea, vicepreședinte al 
mitefului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Alexandru Buican, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul fnvăfămîntului 
și Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, membrii delegației 
culturale irakiene care au partici
pat la tratative.

tora la cunoașterea cărții tehnice. (Biblioteca are totuși peste 1500 de volume printre care se găsesc și cărți de specialitate). Mai ,mult, a- tunci cînd unii tineri au manifestat dorința de a împrumuta acasă unele cărți, ca de pildă, „Cartea sondorului de intervenție la extracția țițeiului“, s-au izbit de refuzul net, al inginerului Nicolae Nițu care a decretat: „Cărțile tehnice nu se împrumută" !Sarcina de atragere a tinerilor la studierea cărții tehnice n-a stat în suficientă măsură nici în atenția comitetului U.T.M. pe schelă. Dacă 

frele promițătoare ale lui Ba- 
rabaș, învingător la 5 000 m 
cu 14,15 și Dăndărău — 3,46,4 
— loc II și record personal la 
1 500 m.

Cu totul neașteptată înfrân
gerea vicecampioanei europe
ne la suliță, Maria Diaconescu, 
în fața austriecei Stfasser. 
Relaxarea pretimpurie își spu
ne, probabil, cuvîntul...

Dar, in definitiv, neprevăzu
tul își are partea sa de con
tribuție la farmecul spectaco
lului sportiv. Să sperăm că 
probele de azi ne vor oferi 
numeroase prilejuri să sem
nalăm cititorilor noștri numai 
surprize plăcute !

★

(R.P.R.) 80,60 'm; 2. Macho- 
(R. P. Polonă) 74,32 m; 3. 
(R.D.G.) 71,40 m; greutate :

Bizim 
wina 
Bade
1. Varju (R.P. Ungară) 18,62 m;
2. Komar (R. P. Polonă) 17,85 mî
3. Raica (R.P.R.) 16,58 m.

Femei : 100 m : 1. Motina
(U.R.S.S.) 12" î 2. Petrescu (R.P.R.) 
12”2/10; 3. Bertoni (Italia) 12"3/1O; 
800 m: 1. Teodorov (R.P.R.) 2'10" 
2/10; 2. Grecescu (R.P.R.) 
4/10; 3. Frunză (R.P.R.) 
înălțime : Iolanda Balaș 
1,80 m; 2. Bieda (R. P. 
1,58 m; 3. Voroneanu 
1,54 m; disc : 1. Koritșek 
55,37 m; 2. Manoliu (R.P.R.) 51,04 
m; 3. Rikowska (R. P. Polonă)

Strasser (Au- 
2. Diaconescu 
Antal (R.P.U.)

2'10'’
2’13” ,• 

(R.P.R.j 
Polonă) 
(R.P.R.) 
(R.P.U.)

3. Rikowska l 
50,25 m: suliță : 1. 
stria) 50,12 m; 
(R.P.R.) 48,15 m; 3. 
47,90 m.

Astăzi întrecerile 
17,30.

încep la ora 
(Agerpres)

Informații
Miercuri dimineața a părăsii 

Capitala, plecînd spre Londra, mi
nistrul economiei forestiere, Mihai 
Suder, care la invitația lordului 
Radnor, președintele Comisiei fo
restiere din Marea Britanie, va 
face o vizită în această țară.

★
Miercuri a sosit in Capitală o 

delegație economică austriacă — 
formată din reprezentanți ai in
dustriei etatizate — condusă de 
ing. Anton Schopp, director gene
ral al Direcției întreprinderilor 
etatizate din Cancelaria federală 
austriacă, care face o vizită în 
țara noastră.

★Miercuri după amiază, ministrul Austriei în R. P. Romînă, dr. Paul Wetzler a oferit un cocteil în saloanele hotelului Athenee Palace în cinstea delegației economice austriece, care face o vizită în țara noastră.
★

Miercuri a părăsit Capitala, ple
cînd spre patrie, d-na Virginia 
Inness Brown, membră în Comite
tul Executiv al Societății „Ameri
can Național Theafre and Aca- 
demy“ (A.N.T.A.) din New York, 
care ne-a vizitat țara la invitația 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

(Agerpres)

acesta ar fi organizat unele acțiuni concrete pentru propagarea cărții tehnice — recenzii, concursuri pe meserii gen „Cine știe meserie răspunde“ etc. — interesul față de cartea tehnică ar fi sporit cu siguranță.A demonstra tinerilor ce mare importanță prezintă studierea permanentă a cărții tehnice rămîne ca o sarcină de seamă a conducerii schelei, a comitetului U.T.M. care trebuie să ia măsuri concrete și eficiente pentru îmbunătățirea difuzării și studierii cărții tehnice — această călăuză a tinerilor în muncă.
REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA.; București. Piața „Scînteli“, Țel, 17.60.10, Tiparul) Combinatul Poligrafic „Casa Scînteil",

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Preluînd postul de președinte al 

celei de-a 17-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U. în care a 
fost ales în urma votului secret, 
Mohammed Zaflulla-Khan a rostit 
o cuvîntare mulțumind delegaților.

Apoi, sesiunea a admis ca 
membri ai O.N.U. patru noi state 
— Republica Ruanda, Regatul Eu- 
rundi, Jamaica’și statul Trinidad- 
Tobago, a că’ror primire a fost re
comandată de Consiliul de secu
ritate. In aplauzele celor prezehți 
delegațiile acestor patru noi state 
au luat loc la masa Adunării Ge
nerale.

In numele țărilor socialiste re
prezentantul Bulgariei, Milko Ta- 
rabanov, a felicitat cu căldură 
noile țări membre ale O.N.U. 
urîndu-le succes. Sporirea număru
lui de membri ai O.N.U., a subli
niat el, constituie o dovadă a de
strămării sistemului colonial sub 
presiunea luptei de eliberare na
țională a popoarelor. Salutăm cu 
bucurie admiterea celor patru noi 
membri în organizația noastră in
ternațională, a spus Tarabanov, 
dar totodată nu uităm pe acei 
care mai luptă încă pentru elibe
rare de sub jugul colonialist. Re
prezentantul Bulgariei a subliniat 
necesitatea îndeplinirii cit mai 
grabnice și în mod necondiționat 
a prevederilor Declarației cu pri
vire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale.

Reprezentanții noilor țări mem
bre ale O.N.U. au luat cuvîntul 
spre a mulțumi pentru felicitări și 
și-au asumaf obligația că vor în
deplini întocmai toate obligațiile 
ce le revin membrilor O.N.U.

legătură cu alegerile parlamentare

Apelul P. C. din Algeria
adresat poporului algerianPARIS 19 (Agerpres). — Ziarul „l’Humanite“ a publicat apelul Partidului Comunist din Algeria adresat poporului algerian în legătură cu alegerile parlamentare care au loc la 20 septembrie.„Partidul Comunist din Algeria, se spune în apel, își exprimă satisfacția că prin intervenția hotărîtă a oamenilor muncii și a întregului popor s-a reușit să nu fim atrași în- tro aventură și într-un război civil din cauza contradicțiilor ascuțite existente în rîndurile Frontului de Eliberare Națională. Partidul nostru salută călduros maturitatea politică a algerienilor care își dau seama că divergențele politice și ideologice dintre conducătorii Frontului de Eliberare Națională nu trebuie să ne facă să dăm uitării că principalul dușman al țării noastre continuă să fie colonialismul și aliații lui atlantici.Recunoașterea Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională ca putere centrală pînă la crearea guvernului central — recunoaștere pentru care partidul nostru a luptat hotărît — sădește mari speranțe în inimile tuturor com- patrioților noștri.Să se pună capăt anarhiei și amenințărilor de colonizare, să fie biruită foametea îngrozitoare, șomajul, bolile, moralul scăzut, să înceteze abuzurile și să se renunțe la metodele antidemocratice care contravin bunului renume și intereselor

precum 
consi- 

Salonic.

un loc 
în a-

Tehe-

SALONIC. — Pavilionul 
R. P. Romîne la Tîrgul inter
național de la Salonic conti
nuă să fie vizitat de oficiali
tăți, precum și de un nume
ros public, bucurîndu-se de 
succes. La 18 septembrie, pa
vilionul țării noastre a fost 
vizitat de primarul orașului 
Salonic, Papailiachis, de pre
ședintele consiliului municipal, 
Evanghelos Kanavos, 
și de alți membri ai 
jiului municipal din

„Felicitări pentru pavilion, 
expresia progresului Romî- 
niei. Vă dorim noi succese“ — a 
scris în cartea de aur a pa
vilionului primarul orașului 
Salonic, Papailiachis.

TEHERAN Cercurile politice 
din Teheran continuă să co
menteze viu relațiile sovieto- 
iraniene. Presa rezervă 
de frunte materialelor 
ceasta problemă.

Cercurile politice din 
ran sînt de părere că în urma 
schimbului de note care a a- 
vut loc între Iran și U.R.S.S. 
războiul rece dintre cele două 
țări trebuie considerat ca ter
minat, scrie ziarul 
shad“. Ziarul 
niază că „în 
cii externe 
cu Uniunea 
ează spre o 
dicală. S-ar 
gheața războiului rece se 
pește".

BONN. — Circa 8 000 
muncitori de la întreprinderile 
industriei de hîrtie din lan
durile vest-germane Saxonia 
inferioară, Schleswig-Holstein 

„Bam- 
„Jazdan“ subli- 

domeniul politi- 
relațiile noastre 
Sovietică evolu- 

îmbunătățire ra- 
putea spune că 

to-

de

gerile președinților comitetelor. 
Președintele comitetului nr. 1 (Co
mitetul politic) a fost ales repre
zentantul Sudanului, Omar Adeel, 
al comitetului politic special — 
Leopoldo Benites (Ecuador), al co
mitetului nr. 2 (pentru probleme
le economice și financiare) — 
Bogdan Lewandowski (Polonia), 
al comitetului nr. 3 (pentru pro
blemele sociale, umanitare și cul
turale) — N. Kaslival (India), al 
comitetului nr. 4 (comitetul de tu
telă și pentru problemele terito
riilor neautonome) — Florez Aven
dano (Guatemala), al comitetului 
nr. 5 (pentru problemele admi-

popoarelorNEW YORK 19 (Agerpres). Comitetul O.N.U. al celor 17 țări, constituit pentru a supraveghea aplicarea declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, a aprobat marți o rezoluție, cerînd în termeni ho- tărîți Portugaliei să acorde libertate Angolei. Această rezoluție a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 3 contra (S.U.A-, Anglia și Australia) și o abținere (Italia). Ea va fi prezentată Adunării Generale pentru ratificare.Comitetul a aprobat de asemenea un proiect de rezoluție formulat de patru țări (Etiopia, Mali, Tanganica și Tunisia) proclamînd dreptul poporului Kenyei la libertate și independență.Proiectul de rezoluție cere Angliei, în calitate de autoritate 

patriei noastre, să se înfăptuiască rapid reorganizarea armatei naționale de eliberare — iată ce speră în prezent toți algerienii și ceea ce va deveni posibil datorită statului algerian de după viitoarele a- legeri pentru Adunarea Constituantă.Partidul Comunist din Algeria, se spune în continuare în apel, își exprimă regretul în legătură cu metodele nedemocratice folosite în ce privește propunerea candidaților, lucru care și-a găsit expresia în înlăturarea cîtorva curente politice, în reducerea numărului femeilor de pe listele de candidați și în primul rînd, în ne- includerea pe aceste liste a a- devăraților reprezentanți ai clasei muncitoare, în special a activiștilor Partidului Comunist din Algeria“.Subliniind că toate acestea pot „stînjeni mobilizarea și entuziasmul creator al maselor“, partidul comunist declară: „Cu toate aceste laturi negative și dorind, în primul rînd, ca țara noastră să aibă instituții legale trainice, Partidul Comunist din Algeria își reafirmă hotărîrea.— de a nu prezenta liste de candidați la aceste prime alegeri ;— de a vă chema să votați pentru candidații Biroului Politic al Frontului de Eliberare Națională, cerînd acestor candidați să-și asume în mod public obligația de a lupta sincer pentru îndeplinirea programului elaborat la Tripoli“.
PE SCURTI «j PE SCURT

trei
cer 

la

de
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12 
condi-

și Hamburg se află 
săptămîni în grevă, 
sporirea salariilor cu 
sută și îmbunătățirea 
țiilor de muncă. In fața porți
lor a 22 de fabrici de hîrtie 
din R.F.G. patrulează 
de greviști.

pichete

19 sep-
Republi-

BELGRAD. — La 
tembrie, președintele 
cii Populare Federative Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, și cu 
soția, l-au primit pe pilotul 
cosmonaut sovietic Gherman 
Titov, cu soția.

Președintele Tito l-a deco
rat pe cosmonautul sovietic cu 
„Steagul iugoslav“, cel mai 
mare ordin al R.P.F. Iugosla
via, care se conferă cetățeni
lor străini, și a oferit o masă 
în cinstea cosmonautului so
vietic.

Tur- 
neli-

ANKARA. — în urma pu
blicării de către presa de opo
ziție a unor fotografii și arti
cole care glorifică pe condam- 
nații în procesul de la Yassi 
Ada (adică pe conducătorii 
regimului Menderes, răstur
nat prin revoluția din 27 mai 
1960), relatează France Presse, 
în cercurile politice din 
cia domnește o oarecare 
niște și nervozitate“.

La 17 septembrie au 
arestați doi directori ai ziare
lor de 
Izmir, 
riale 
regim

RIO 
cum relatează agențiile 
presă, Hermes Lima, primul 
ministru al noului guvern

fost

opoziție din Ankara și 
care au publicat mate- 
în sprijinul fostului 
Menderes.
DE JANEIRO. — După 

de

septembrie 
O.N.U. a 

ai celei

nistrative și bugefare) — Bannir 
(Olanda), al comitetului nr. 6 
(pentru problemele juridice) — 
Kestafiadis (Grecia).

In ședința plenară din dimi
neața zilei de 19 :
Adunarea Generală a 
ales 13 vicepreședinți 
de-a 17 sesiuni.

Prin vot secref, ca 
ședinfi ai celei de-a 17-a sesiuni 
a Adunării Generale au fost aleși 
reprezentanții Iordaniei, Mada
gascarului, Guineei, Columbiei, 
Haiti, Romîniei, Belgiei, Australiei, 
Angliei, U.R.S.S., S.U.A., Franței, 
precum și ciankaișisful.

vicepre-

colonialeadministrativă a acestui teritoriu, să organizeze alegeri generale pe bază de vot universal și să creeze toate condițiile pentru a asigura ca poporul din Kenya să obțină independența în cel mai scurt timp posibil. Comitetul a aprobat de asemenea un document oglindind „părerea majorității“ în problema teritoriului Africii de sud-vest care se află sub tutela Republicii Sud-Africane. In document este condamnată politica R.S.A. față de acest teritoriu, se arată că a- ceastă politică este de natură să agraveze încordarea și se cere ca O.N.U. să ia măsuri urgente, inclusiv aplicarea de sancțiuni împotriva R.S.A., pentru a o împiedica să anexeze acest teritoriu pe care îl guvernează în baza unui mandat dat de Liga Națiunilor. Documentul cere ca Africa de sud-vest să obțină independența cît mai grabnic posibil.
------------•------------

W

ț-i

împotriva 
persecutării

tinerilor antifasciști

------------•------------

Tineretul
FranțeiTineretul democrat al
Franței cere încetarea
represiunilor la care 

sînt supuși tinerii antifasciști 
care au condamnat războiul 
colonial din Algeria.

Uniunea Tineretului Comu
nist din Franța a făcut o de
clarație în care cere elibera
rea soldaților antifasciști fran
cezi din închisori și amnisti
erea lor. De asemenea, cere 
epurarea armatei de toate ele
mentele O.A.S.-iste, desfiin
țarea Legiunii străine și a 
unităților speciale.

brazilian, a declarat că sar
cina principală a Cabinetu
lui de Miniștri va fi desfă
șurarea la 7 octombrie, în 
bune condiții, a alegerilor 
pentru Congres, pentru gu
vernatorii unei serii de state, 
locale de autoconducere. Pri
mul ministru a subliniat că 
în domeniul politicii externe 
guvernul său se va situa pe 
vechea poziție.

MOSCOVA. — La Moscova 
a încetat din viață, în vîrstă 
de 62 de ani, după o boală în
delungată, remarcabilul dra
maturg sovietic, laureat al 
Premiului Lenin, Nikolai Po
godin.

STOCKHOLM. — La 19 
septembrie, regele Suediei a 
aprobat o serie de schimbări 
în componența guvernului 
suedez. In postul de ministru 
al afacerilor externe, în locul 
Iui E. Unden, pensionat din 
motive de vîrstă, a fost nu
mit Turstcn Nilsson, care a 
deținut pînă acum postul de 
ministru al problemelor so
ciale. Ca ministru al proble
melor sociale a fost numit 
Sven Aspling, secretar al con
ducerii Partidului social-de
mocrat din Suedia.

DELHI. — La 18 septembrie 
s-a deschis la Deliii a 15-a se
siune ordinară a Comitetului 
regional al Organizației mon
diale a sănătății pentru Asia 
de sud-est. La lucrările sesiu
nii participă și reprezentanții 
Republicii Populare Mongole 
— noul membru al Organiza
ției mondiale a sănătății.

NEW YORK 19 (Agerpres). — Marți, în ziua deschiderii celei de-a 17-a sesiuni a A- dunării Generale a O.N.U., în fața sediului acestei organizații internaționale a avut loc o mare demonstrație de protest împotriva politicii agresive a S.U.A. față de Cuba. „Să se 
pună capăt provocărilor mili
tare împotriva Cubei!“, „Vrem 
de lucru și nu război„Spri
jinim Cuba liberă !“, scria pe panourile purtate de demonstranți. „Jos mîinile de pe 
Cuba scandau participariții la demonstrație.

„Un atac împotriva Cubei 
ar însemna o catastrofă pen
tru S.U.A.“, se spune în manifestele difuzate de partici- panții la demonstrație. Manifestele cereau să se trimită telegrame și scrisori senatorilor și reprezentanților, să se participe la demonstrații, mitinguri, și marșuri, să se lupte pe toate căile pentru apărarea păcii.

★

RIO DE JANEIRO 19 (Ager- 
preș). — In orașul Recife, ca

Nouă recorduri mondiale stabilite 
pe elicopterele sovietice „Mi 6“

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ultima săp- 
tămînă pe elicopterele sovie- 

.tice „Mi-6“ cu motor furbo- 
propulsor au fost stabilite 
nouă recorduri mondiale.

Echipajul condus de Rafail 
Kaprelian a ridicat la o înăl
țime de 2 700 de metri o în
cărcătură de 20 117 kg înre- 
gisfrînd astfel în același timp 
trei recorduri mondiale ; la 
ridicarea încărcăturii maxime 
la o înălfime de 2 000 de me
tri și recordurile de înălfime 
pentru elicopterele cu încărcă
tură comercială de 15 și 20 
tone.

- $ ■

Echipajul elicopterului sovietic „M.I.-6“,

Situația din ArgentinaBUENOS AIRES 19 (Agerpres). — De două zile a re- izbucnit în Argentina criza militară care a opus în ultima vreme diferite grupuri de ofițeri superiori din această țară. Conducătorii a două importante unități militare argenti- nene — importanta bază de la Campo Mayo din apropierea capitalei și trupele de cavalerie — s-au revoltat fățiș împotriva ministrului de război. Titularul acestui departament, generalul Saravia, dispusese destituirea generalilor Pistarini, comandantul trupelor de cavalerie, Alsogaray, comandant al bazei de la Campo Mayo, Luchesi, subșe- ful statului major general. Cei trei generali cărora li s-au a- lăturat și alți ofițeri superiori, au refuzat să recunoască ordinul ministrului de război iar
încheierea lucrărilor conferinței Comnionwealthului

Dezaprobare față de intrarea Angliei
Ain comună

Londra miniștri : Com- înce-care

LONDRA 19 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că la 19 septembrie și-a încheiat lucrările la conferința primilor ai țărilor membre ale monwealth-ului, care a put la 10 septembrie.Comunicatul comun, exprimă concluziile lucrărilor acestei conferințe, se referă aproape în întregime la negocierile pe care Anglia le poartă în prezent cu cele șase țări vest-europene, membre ale „Pieței comune”, pentru aderarea în acest organism.în comunicat se recunoaște că numeroși delegați la conferință și-au exprimat serioase neliniști și chiar dezaprobarea față de intrarea Angliei Piața comună și față de mările acestei aderări.în comunicat se spune, asemenea, că unele țări Africa, ca de pildă Tanganica, Nigeria, precum și alți membri ai Common- wealth-ului, au refuzat asocierea la „Piața comună“, care 

înur-de din Ghana,

pitala statului Pernambuco, dl 
avut loc un mare miting la 
care au luat parte 30 000 de 
reprezentanți ai diferitelor pă
turi ale populației. Participan
ta la miting au aprobat cu 
căldură mesajul organizațiilor 
țărănești, căruia i-a ddt citire 
conducătorul acestor organiza
ții Francisco Juliao.

In mesaj este condamnată 
cu hotărîre agresiunea pe care 
o pregătesc Statele Unite în- 
potriva Cubei. Imperialismul, 
se spune în mesaj, intențio
nează să invadeze Cuba. Ken- 
nedy a chemat sub arme alți 
150 000 de soldați. Pentagonul 
și Departamentul de Stat din 
S.U.A. nu mai ascund faptul 
că pregătesc o agresiune îm
potriva Cubei, unde la putere 
se află muncitorii și țăranii. 
Exprimîndu-și solidaritatea cu 
poporul iubitor de libertate 
de pe această insulă eroică, ță
ranii din Brazilia au declarat 
că lupta pentru apărarea păcii 
este o cauză comună a tuturor 
popoarelor.

Pe o distanfă de 1 000 de 
km cu o încărcătură de peste 
două tone la bord, un elicop
ter „Mi-6“ avînd comandant 
de echipaj pe Boris G'alijki, a 
desfășurat o viteză de 300,377 
km pe oră iar pe al doilea cir. 
cuit de 500 de km viteza des
fășurată a fost de 315,657 km 
pe oră. Aceste performanfe re
prezintă recorduri mondiale de 
zbor în circuit închis de 500 
și 1 000 km fără încărcătură, 
precum și pe 1 000 de km 
cu o încărcătură de 1 și două 
tone.

Recorduri mondiale a stabi
lit și echipajul sub comanda 
lui Vasili Koloșcenko.

IHIB

Telefofo: TASS-MOSCOVA

generalul Ongania, fost comandant al trupelor de cavalerie înlăturat și el recent din postul sau, a preluat cu asentimentul acestora comandamentul suprem al trupelor de la Campo Mayo.Din relatările agențiilor de presă occidentale reiese că situația din Argentina era miercuri destul de tulbure, ne- știindu-se exact ce trupe sprijină pe generalii rebeli și pe ce unități poate conta guvernul.Sursele oficiale din Buenos Aires explică rebeliunea generalilor prin nemulțumirea manifestată de aceștia față de faptul înalte matei, numit nu ofițeri activi.
că în diverse posturi din comandamentul ar- ministrul de război a generali în retragere și

le-a fost oferită, ele, ca de pildă iar unele din Sierra Leone, și-au rezervat dreptul de a lua singure hotărirj în această problemă.Un alt grup de țări, printre care India, Pakistan și Ceylon, precizează comunicatul, au făcut cunoscut că dacă acordurile economice actuale cu Anglia ar fi denunțate sau anulate ca urmare a aderării Marii Britanii la „Piața comună“, aceasta ar face „să scadă simțitor“ rezervele lor de devize, ceea ce ar compromite viitoarea lor dezvoltare economică.în domeniul politicii externe — se arată în încheiere în comunicat — primii miniștri ai țărilor membre ale Com- monwealth-ului își exprimă , speranțe că se va găsi o cale privind rezolvarea situației ■ din Congo și că la conferința de la Geneva a celor 18 state pentru dezarmare se vor continua eforturile în vederea rezolvării problemei dezarmării.


