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Comunicat
La invitația președintelui și primului ministru al Re

publicii Indonezia, dr. Sukarno, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, îm
preună cu președintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, va face o vizită în Indonezia în 
prima jumătate a lunii octombrie 1962.

întreprinderile regiunii SuceavaAu îndeplinit planul pe primele trei trimestre
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). Oamenii muncii 
din întreprinderile regiunii Su
ceava au realizat planul produc
ției globale pe trei trimestre 
cu 12 zile înainte de termen. O 
preocupare importantă a colec
tivelor întreprinderilor din re
giune a fost îmbunătățirea cali
tății produselor și realizarea de 
cît mai multe economii. Așa, de 
exemplu, la Uzinele textile Mol-

dova s-a economisit o cantitate 
de bumbac din care se pot pro
duce 300.000 m.p. țesături, iar 
la Fabrica de încălțăminte Stră
duința s-a realizat o economie 
de 115.000 dm.p. piele.

In perioada care a trecut 
Ia începutul anului și pînă 
cum în întreprinderile sucevene 
s-a realizat o creștere a produc
tivității muncii cu 2,5 la 
față de sarcina de plan.

Vești de
Gospodăriile agricole de stat 

din Banat au însilozat cu 
40 000 ».one mai multe nutre
țuri decît aveau prevăzut. Ele 
au asigurat astfel cîte 8-10 tone 
nutreț siloz pentru fiecare 
vacă. Cantități însemnate de 
furaje au fost însilozate și în 
gospodăriile agricole colective. 
In întreaga regiune au fost în
silozate pînă acum 500 000 tone 
de porumb ceea ce reprezintă 
70 la sută din plan. Lucrările 
de însilozare 
continuă.

pe ogoare
tei, gospodăriile agricole co
lective livrează produsele con
tractate 
pentru 
toamnă-

20 BANI

u i Muncitor

Vineri 21 septembrie 1962

Aspect general al depozitului întreprinderii de prefabricate și ma
teriale de construcfii Constanta.

La Invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, a Consiliului de Stat și a Guvernului Republicii Popu
lare Rornîne, o delegație de partid și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Germane, condusă de tovarășul Walter 
Ulbricht, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, a vizitat Republica Populară 
Romînă de la 15 Ia 19 septembrie 1962.

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Demo
crate Germane a vizitat orașul București, regiunile București, 
Ploiești, Bacău și Brașov. Pretutindeni oamenii muncii au în
tâmpinat pe solii primului stat german ai muncitorilor și țăra
nilor cu manifestații de caldă prietenie, expresie a adîncilor 
sentimente frățești pe care poporul romîn le are față de oame
nii muncii din Republica Democrată Germană, constructori ai 
socialismului.

în cursul vizitei, între delegațiile Republicii Populare Ro- 
mîne și Republicii Democrate Germane au avut loc tratative 
la care au participat:

Din partea romînă :
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului 
de Stat, Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Mihai Dalea, secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Mihail Florescu, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Mihail Petri, adjunct al ministrului comerțului exte
rior, Ștefan Cleja, ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne în Republica Democrată Germană.

Din partea germană :
Walter Ulbricht, prim-secretar al Comitetului Central al 

Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului 
de Stat, Bruno Leuschner, membru al Birouiui Politic al Co
mitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membru al Consiliu
lui de Stat, Dr. Lothar Boiz, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul afacerilor externe, președintele Partidu
lui Național Democrat din Germania, Hans Reichelt, ministrul 
agriculturii, colectărilor și silviculturii, membru ai Prezidiului

Partidului Țărănesc Democrat din Germania, Günther Wyschof- 
sky, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării, Erwin 
Kerber, adjunct al ministrului comerțului exterior și interger- 
man, Johannes König, adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, prof. dr. Wolfgang Schirmer, directorul Uzinelor „Wal
ter Ulbricht" — Veb Leuna, membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din Germania, Frieda Stern
berg, președinta cooperativei agricole de producție „Ernst Thäl
mann“ din Bennewitz, raionul Wurzen, Annerose Seifert, mun
citoare chimistă la Uzinele „Walter Ulbricht" — Veb Leuna, 
Wilhelm Bick, ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democrate Germane în Republica Populară Romînă.

Tratativele s-au desfășurat într-o atmosferă deosebit de prie
tenească și cordială. Cu acest prilej a avut loc un schimb de 
experiență asupra problemelor principale ale construcției so
cialismului în cele două țări și s-a procedat la un schimb de 
păreri asupra întăririi și adîncirii continue a relațiilor frățești 
dintre cele două țări și partide, asupra lărgirii legăturilor reci
proce politice, economice și culturale, precum și asupra princi
palelor probleme internaționale. In toate problemele examinate 
a existat o deplină unitate de vederi.

I
Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Democrate 

Germane a avut prilejul, în timpul vizitei sale în Republica 
Populară Romînă, să ia cunoștință de construcția socialistă și 
tle cuceririle poporului romîn. Delegația este adînc impresio
nată de succesele remarcabile obținute de poporul romîn de 
la eliberarea sa, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn. 
Romînia s-a transformat, dintr-o țară cu o industrie slab dez
voltată și cu o agricultură înapoiată, într-o țară cu o industrie 
socialistă care s-a dezvoltat într-o măsură însemnată și cu o 
agricultură socialistă înfloritoare.

De o mare însemnătate pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste în Republica Populară Romînă a fost încheierea 
transformării socialiste a agriculturii în primăvara anului 1962.

Succesele obținute în construcția socialistă au dus nu numai 
la o ridicare însemnată a nivelului de trai al poporului romîn, 
ci și la creșterea continuă a prestigiului Republicii Populare 
Romîpe pe arena internațională.

(Continuare în pag. a Il-a)

Plecarea delegației de partid
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a nutrețurilor

★

agricole de stal 
T. ____  _ agricole colective
din regiunea București au recol
tat sfecla de zahăr pjnă. acurrj. 
de pe aproape 60 la., sută din 
suprafața cultivata. Unitățile agri
cole socialiste din raioanele Le- 
hliur Oltenița, Slobozia și Urzi- 
cenj au executat această lucrare 
în proporție de aproape 
sută.

Totodată gospodăriile au 
portal la fabricile de zahăr 
99 la sută din cantitatea de 
de zahăr recoltată.

Gospodăriile 
și gospodăriile

70 la

trans
peste 
sfeclă

★

In regiunea Iași recoltarea 
culturilor tîrzii este în plină 
desfășurare. In raioanele Hîr- 
lău și Iași culesul porumbului 
este aproape terminat. De ase
menea, recoltarea florii-soare- 
lui a fost executată în propor
ție de peste 80 la sută în ra
ioanele Vaslui, Iași și Hîrlău.

Paralel cu strîngerea recol-

JUi/î 
num

și execută arăturile 
însămînțările de

(Agerpres)
____
• ! • n

Foto : AGERPRES și guvernamentale a R. D. Germane
«If Fiecare , cu un gsreț de cost cit mai scăzut

CUM ECONOMISIM
JÛil. I METALUl■

rii noastre
Materia

— în special metalul — repre
zintă aproape două treimi din 
prețul de cost. Este astfel evi
dent pentru oricine că la noi, 
principala cale pentru reducerea 
prețului de cost o constituie eco
nomisirea metalului. In acest 
sens, preocuparea pentru redu
cerea continuă a consumurilor 
specifice de materie primă și 
materiale, ca și răspîndirea ex
perienței acumulate în anii tre- 
cuți în buna gospodărire a me
talului, au stat în centrul aten
ției colectivului nostru.

upă cum se știe, 
Uzina „Semănătoa
rea” este profilată 
pentru a fabrica
mașini și utilaje
destinate agriculiu- 

socialiste.
primă întrebuințată

Cărți în munți
i eși deprinși, în ul

tima vreme, să a- 
| propiem fără sfială 

noțiunile de sat și 
cultură, i

• cultural” 
te izbește

un 
la 
ca

„popas 
Brezoi 

o des-

nerefuluj — băieților și fete 
din comună. Bătrînul învăță 
se adresează cîtorva dintre ei 
foșfi elevi ai săi, 
școlii primare — î. 
dreptul, trist și naiv : 
citiți

coperire.
Nu ne ___

care, ci într-o așezare izolată, de 
munte, un ținut în care timpul 
stagna, un ținut pe care circuitul 
civilizației — fie ea oricît de pre
cară — îl ocolea altădaia pe la 
mari depărtări. Sîtem în străve
chea „Țară a Loviștei", cea căță
rată pe stâncile Lotrului ; sîntem 
într-o așezare de tăietori de pă
dure care număra, în august 1944, 
peste 500 de analfabeți.

Din profilul cultural actual al 
Brezoiului, atît de bogat, de com
plex (club cu șapte formații ar
tistice — dintre care trei de tea
tru, o școală medie inaugurată 
în 1960, cu o secție serală des
chisă în toamna aceasta, trei bi
blioteci, însumînd peste 18 000 
de volume, 38 de cercuri de citit 
etc.), vom lumina, în reportajul 
de față, un singur aspect, 
nitoriu 
epoca

aflăm înfr-un sat oare-

defi-
penfru saltul săvîrșit în 
noastră : circulația cărții.

★
aici, pentru a cuprinde 
dimensiunea prezentului,

’, premianți ai 
întrebîndu-i de-a 

' : „De ce nu 
citiți Transcriem răspunsurile :

„Cînd să citim ?" (Și explicația- 
scuză : „Lucrăm în munți, la tăia
tul pădurii, din zori și pînă noap
tea târziu...”).

„De ce să citim (Și iarăși, 
deosebit de crîncen prin semni
ficația lui apăsată, motivul : „Ce 
ne poate da cartea, cititul ? Noi 
avem nevoi mult mai mari. Avem 
nevoie de pîine, de-un ceas de 
odihnă după istovirile zilei").

„Cu ce să luăm cărți ?” („Banii 
n-ajung nici de hrană. Ș-apoi și 
gazul de lampă, de, mai costă 
și el, nu-ți dă mîna să-l risipești 
fără folos, cu cititul”).

Unul dintre tinerii chestionați 
atunci se numea Gh. Achimescu. 
Omul, este azi pensionar — are 
63 de ani — și ne oferă cel mai 
bun exemplu pentru un final con
temporan al anchetei : e un citi
tor pasionat, avînd, la biblioteca 
centrală a clubului, o fișă cu 21 
de titluri. (Cărți citite de la 22 
martie a.c. încoace, deci în 
timp de numai 5 luni și

De un real folos în acțiunea 
de economisire a metalului și 
reducerea prețului de cost pe 
fiecare produs, s-a dovedit a fi 
activitatea colectivelor de desco
perire și valorificare a rezerve
lor interne. Studiile făcute de 
aceste colective în direcția or
ganizării mai bune a producției 
pe flux tehnologic, aplicării u- 
nor procedee înaintate de lucru, 
îmbunătățirii indicelui de utili
zare a metalului, scurtării ciclu
lui de fabricație, reducerii greu
tății produselor, cît și numeroa
sele propuneri făcute de mun
citori în consfătuirile de pro
ducție ne-aii ajutat să obținem 
în acest an importante economii 
bănești.

Mergînd pe linia ridicării con
tinue a randamentului mașinilor 
prin reducerea greutății proprii, 
s-a trecut la reproicctarea unor 
produse. Astfel, prin îmbunătă
țirile aduse la cositoarele pur
tate s-a redus greutatea acesto
ra cu 80 kg metal pe fiecare 
cositoare. De asemenea, prin 
modificările făcute la masa de 
tăiere a combinei pentru cerea
le, Ia fiecare bucată se econo
misesc aproape 30 kg metal.

Față de anul 1960, la combina 
de cereale (principalul produs 
al uzinei noastre) consumul de 
metal a scăzut cu aproape 200 
kg pe bucată.

Mari cantități de metal au 
economisit și muncitorii secției 
de debitare prin aplicarea pla-

nurilor de croire complexă a 
tablei. Sistemul de debitare a 
tablei cu ajutorul planurilor de 
croire complexă, acțiune în care 
s-au evidențiat tinerii Șerban și 
Neacșu Dumitru, inginerul Mi bai 
Chelaru și maistrul Dumitru Mă
ciucă, constă- în repartizarea pie
selor pe diferite planuri de croi
re, în așa fel îneît să rămînă cît 
mai puține ștraifuri sau bucăți 
de tablă. Aplicarea acestui pro
cedeu a dus la creșterea indice
lui de utilizare a tablei cu 15 la 
sută. Prin reducerea deșeurilor 
am reușit să economisim echiva
lentul de tablă necesar 
circa 300 de combine.

Exemple de acest fel 
da din toate secțiile și 
rele uzinei.

Micșorarea greutății produse
lor, paralel cu îmbuntățirea con
tiguă a caracteristicilor tehnice 
ale acestora și reducerea consu
murilor specifice 
prime și materiale, 
o importantă sursă 
a prețului de cost, 
privință organizația 
îndrumarea organizației de par
tid, a desfășurat o perseverentă 
muncă politică de masă în ve
derea mobilizării tuturor tineri-

pentru

se pot 
atelie-

de materii 
a constituit 
de reducere

In această
U.T.M. sub

MIHAI TEODORESCU 
inginer șef,

Uzina „Semănătoarea" 
București

(Continuare în pag. a Il-a)

Joi dimineața delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Democrate Germa
ne, în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht, a părăsit Ca
pitala înapoindu-se în patrie.

De la reședința oaspeților 
pînă la aeroportul Băneasa mii 
de bucureșteni au salutat cu 
căldură pe solii poporului Re
publicii Democrate Germane. 
Cu flori și stegulețe, prin, urale 
și aplauze îndelungate, oame
nii muncii manifestă pentru 
prietenia dintre R. P. Romînă 
și ,R. D. Germană.

Tovarășii Walter Ulbricht și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care 
s-au îndreptat spre aeroport 
intr-o mașină deschisă, sint 
salutați cu entuziasm 
cuitorii Capitalei.

Aeroportul Băneasa 
voazat cu drapelele de 
R.D. Germane și R.P. Romîne. 
Pe clădirea aerogării se aflau 
portretele tovarășilor Walter 
Ulbricht și Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Pe mari pancarte 
erau înscrise în limbile romînă 
și germană urările : „Salut 
fierbinte oamenilor muncii din 
R.D. Germană, 
socialismului!“, 
tenia frățească 
blica. Populară 
publica Democrată Germană!“-

Delegația Republicii Demo
crate Germane a fost condu
să, de asemenea, la plecare 
de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, 
Ueontin Sălăjan, Ștefan Voite-c, • 
Mihai Dalea, Corneliu Măne
scu, ministrul afacerilor exter
ne, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești, generali și ofi
țeri superiorii, oameni de știin
ță și cultură, ziariști romîni 
și străini.

Erau prezenți Wilhelm Bick,

ambgsadorul R.D. Germane la 
București, care a făcut parte 
din delegație, șefii altor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă. membrii 
sadei R.D. Germane.

Un mare număr de 
zentanți ai oamenilor 
din întreprinderile și instituții
le Bucureștiului se aflau pe 
aeroport pentru a-și lua rămas 
bun de .la înalții oaspeți. 

'<■ La .-so.virrea pe aeroport, - 
membrii'-delegației de partid

A-mba-

repre- 
muncii

și guvernamentale a R. D. 
Germane și conducătorii parti
dului și statului nostru sini 
întîmpinați cu urale și aplau
ze de cei prezenți.

Tovarășii Walter Ulbricht și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pri
mesc raportul gărzii de onoa
re.

Se intonează imnurile de 
stat ale Republicii Democrate 
Germane și Republicii Popu
lare Romîne. In acest timp ră-

‘iÎA
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suna in semn de salut, 2J. de 
salve de tun. .

Se trece în revistă garda de 
onoare aliniată pe aeroport.

Tovarășul Walter Ulbricht și 
membrii delegației își iau apoi 
rămas bun de la șefii misiuni
lor diplomatice și de la cele
lalte persoane oficiale aflate 
pe aeroport.

Tovarășul Gheorghe ^Gheor
ghiu-Dej, . rostește cu-vintul de 
rămas bun.

Cuvîntarea tovarășului
de Io-

era 
stat

po
ale

constructori ai 
„Trăiască prie- 
dintre Repu- 

Romînă și Re-

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Dragă tovarășe Ulbricht,
Dragi oaspeți,

Luîndu-ne rămas bun, acum 
cînd vă întoarceți acasă, aș 
vrea să exprim încă o dată 
satisfacția pentru rezultatele 
rodnice ale vizitei dv. și ale 
convorbirilor pe care le-a pri
lejuit.

Am constatat împreună de
plina unitate de vederi dintre 
conducerile de partid și de 
stat ale ambelor țări, atît în 
probleme privind relațiile din
tre cele două țări cît și în

problemele vieții internațio
nale.

Vă mulțumim pentru apre
cierile calde, pe care le-ați 
făcut în cursul vizitei dumnea
voastră la adresa poporului 
romîn, a țării noastre, a Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Vă rugăm să duceți în pa
tria dumneavoastră sentimen
tele de prietenie și stimă pe 
care le nutrește poporul romîn 
față de Partidul Socialist 
Unit din Germania, față de 
muncitorii, țăranii și intelec
tualii germani, cărora le tran-

smitem urări cordiale de noi 
și însemnate realizări în con
strucția socialistă, în dezvol
tarea continuă a economiei și 
culturii, în apărarea păcii.

Vă dorim multă sănătate și 
succese în activitatea dumnea
voastră pusă în slujba prospe
rității Republicii Democrate 
Germane și. a fericirii poporu
lui german.

Drum bun, la revedere, dragi 
tovarăși !

Răspunde tovarășul Walter 
Ulbricht.

Cuvîiitarea tovarășului
Dragă tovarășe

Gheorghe Gheorghiu-Dej,
Dragă tovarășe
Dragi prieteni 

romîni,
Zilele petrecute 

noastră de 
mentală

Maurer, 
și tovarăși

de delegația 
partid și guverna- 
frumoasa dv. țară

...Și 
exact 
un reper din istoria veche (și nu 
tocmai veche I) : este vorba de o 
„statistică a cititorilor de cărți", 
efectuată de un bătrîn învățător 
brezoian în anul 1930. Citite azi, 
din perspectiva zilelor noastre, 
cifrele uimesc, copleșesc : din cei 
200 de săteni chestionați, doar 
patru deschiseseră în anul acela 
vreo carte. Patru oameni — și 
patru cărți ! Titlurile adaugă an
chetei o notă de pitoresc și a- 
mar : „Visul Maicii domnului", 
„Genoveva de Braband”, „Snoa
ve și ghicitori” (Ultima carte, con
form mărturiei posesorului ei, a 
fost căpătată în piața din Rîm- 
nicu-Vîlcea, „de la un orășean 
zdrențăros, în haine negre, căruia 
l-am dat pe ea patru pere").

Finalul anchetei e rezervai ti-

răs- 
j “ i ceva I)

Dar exemplele de felul acesta 
se pot oferi din belșug, pentru 
că peste 700 de cititori, cei mai 
mulți tineri, vizitează foarte des 
biblioteca aceasta, întîrziind în
delungat între rafturile ce deco
rează pereții ca mari panouri 
florare. Cîteva fișe, extrase la în- 
tîmplare, spun destul despre preo
cupările acestor băieți și fete din 
singurătățile munților. Fișa Elenei 
Tioară, o fată de 18 ani, cuprinde 
și Șolohov, și A. Tolstoi, și Budai- 
Deleanu, și Sadoveanu și Gal- 
sworthy, și Jack London și Eugen 
Barbu, și romanul sovietic „Vi-I 
prezint pe Baluev". Pe fișa lui llie 
Simion (26 de ani) citim : „învie
rea“ lui Tolstoi, „Eugenie Gran-

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a Ill-a)

în

Pe eeroport, înainte de plecarea delegației
foto: AGERPflES

au fost pline de impresii 
clipe de neuitat. în momentul 
despărțirii, aducem din nou 
mulțumiri cordiale Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn și guvernului 

. Republicii Populare Romîne, 
precum și dv., dragi cetățeni 
ai Bucureștiului, întregii Re
publici Populare Romîne pen
tru ospitalitatea de care 
ne-am bucurat. în toate col
țurile minunatei dv. țări, unde 
ne-am întîlnit cu oamenii 
muncii, am fost întâmpinați 
cu sinceră prietenie, icaldă 
simpatie și cu o mare înțele

gere față) de problemele luptei 
noastre politice și economice. 
Am putut vedea cît de puter
nic este înrădăcinat în po
porul romîn sentimentul in
ternaționalismului socialist și 
al legăturii frățești dintre 
popoarele lagărului socialist, 

Sîntem profund impresio
nați de voința fermă a cetă
țenilor țării dv. de a lupta 
umăr la umăr cu statul no
stru, al muncitorilor și țăra
nilor, și cu toate statele lagă
rului socialist, în frunte cu

(Continuare în pag. a Il-a)

»

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DE] 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Scumpi tovarăși I

Părăsind țara dumneavoastră, țin în mod sincer să vă exprim 
încă o dată mulțumirea noastră cea mai profundă pentru ospi
talitatea arătată delegației de partid și guvernamentale a Re
publicii Democrate Germane.

Timpul petrecut în țara dumneavoastră a fost un eveniment 
deosebit de plăcut pentru noi și ne înapoiem în Republica De
mocrată Germană cu certitudinea că vizita noastră și tratati- 
vele purtate cu delegația de partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Romîne și rezultatele acestora vor da roade bo
gate "pentru cauza noastră comună.

Vă dorim, scumpi tovarăși, dumneavoastră și întregului popor 
romîn, succese și pe mai departe în desăvîrșirea construcției 
ocialismului. a

mai departe în desăvîrșirea construcției

al

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al Comitetului Central 
Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Trimisă de pe bordul avio
nului, la trecerea frontierei 
R. P,



COMUNICAT
privind vizita de prietenie a delegației de partid și guvernamentale

a Republicii Democrate Germane în Republica Populară Rumina
(Urmare din pag l-a)

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare 
Romîne subliniază eu deosebită bucurie succesele remarcabile 
pe care le-au înregistrat oamenii muncii din Republica Demo
crată Germană în construcția socialismului. Ea împărtășește 
sentimentele de îndreptățită mîndrie ale oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană pentru cuceririle lor socialiste. 
Sub conducerea partidului clasei muncitoare și prin colaborarea 
partidelor și organizațiilor de masă în cadrul Frontului Na
țional al Germaniei Democrate, în Republica Democrată 
Germană reînvie nobilele tradiții ale umanismului german, în
florește o nouă cultură, socialistă, continuatoare a aceleia care 
a dat omenirii pe Goethe și Schiller, Bach și Beethoven, pe ma
rii dascăli ai proletariatului, Marx și Enge's.

Cele două delegații consideră că succesele și perspectivele de 
dezvoltare ale țărilor lor se datoresc aplicării consecvente a în
vățăturii marxist-leniniste, apartenenței la mărețul lagăr al so
cialismului, colaborării și întrajutorării frățești cu celelalte 
țări socialiste și, în primul rind, sprijinului internaționalist al 
Uniunii Sovietice.

In cursul tratativelor, delegațiile au examinat pe larg pro
blemele colaborării în toate domeniile dintre Republica Popu
lară Romînă șl Republica Democrată Germană. Ambele dele
gații constată cu satisfacție că prevederile Declarației Comune 
din aprilie 1957, semnată cu prilejul vizitei în Republica De
mocrată Germană a delegației de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Romîne, au fost îndeplinite, contribuind Ia 
lărgirea relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre 
cele două state. Astfel, volumul schimburilor de mărfuri reali
zat între Republica Populară Romînă și Republica Democrată 
Germană în anul 1961 a sporit de circa două ori față de cei 
realizat în anul 1957, iar Acordul comercial și de plăți înche
iat pe anii 1961-1965 prevede creșterea continuă a schimbului 
de mărfuri. S-au intensificat, de asemenea, colaborarea teh- 
nico-științifică, schimbul de documentații și de specialiști, în 
scopul îmbunătățirii producției și calității unor produse, pre
cum și pentru construirea a noi capacități de producție.

îndeplinirea Acordurilor Guvernamentale din 1956 și 1960 cu 
privire la construirea Combinatului de industrializare a stufu
lui de Ia Brăila, la care participă Republica Populară Romînă, 
Republica Democrată Germană, Republica Socialistă Ceho
slovacă și Republica Populară Polonă, constituie un exemplu 
de colaborare a mai multor state socialiste pentru rezolvarea 
unor sarcini economice importante, în interes comun.

Ambele delegații subliniază importanța deosebit de mare a 
Consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și muncito
rești ale țărilor participante la Consiliul de Ajutor Economio 
Reciproc și a hotărîriior celei de a XVI-a Sesiuni a C.A.E.R. 
pentru întărirea continuă a sistemului economic mondial so
cialist. Ele își exprimă convingerea că adîncirea colaborării, 
coordonarea planurilor de perspectivă, continua perfecționare 
a diviziunii internaționale socialiste a muncii asigură dezvol
tarea cu succes a 
darea treptată a 
țărilor socialiste, 
pidă a economiei 
mondial socialist 
întrecerea pașnică cu capitalismul.

Cele două delegații apreciază că succesele obținute de am
bele țări în dezvoltarea economiei naționale creează condiții tot 
mai favorabile pentru lărgirea colaborării, în special în dome
niile chimiei, metalurgiei, construcției de macini, agriculturii, 
precum și pentru dezvoltarea capacității comune de cercetări, 
proiectare și construcții.

Pentru adîncirea colaborării dintre Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Democrată Germană, cele două delegații au 
hotărât să înființeze o comisie guvernamentală mixtă de cola
borare economică, ce își va începe activitatea cît mai curînd.

Cele două părți au căzut de acord ca încă în primul trimestru 
al anului 1963 să aibă loc tratative pentru lărgirea acordului 
comercial în vigoare pînă în 1965 și pentru coordonarea dezvol
tării relațiilor economice reciproce pe perioada pînă în anul 
1970.

De asemenea, au hotărît ca între Republica Populară Romînă 
și Republica Democrată Germană să se încheie un tratat de 
comerț și navigație.

Schimburile culturale dintre cele două țări, colaborarea în 
domeniul învățămîntului, precum și dintre oamenii de artă și 
cultură s-au lărgit considerabil. Ambele părți și-au exprimat do
rința de a intensifica relațiile culturale și colaborarea dintre 
instituțiile corespunzătoare, în interesul desăvîrșirii revoluției 
culturale socialiste din celle două țări.

Cele două delegații își afirmă convingerea că hotărîrile luate 
corespund pe deplin intereselor ambelor țări și popoare, luptei 
comune pentru socialism și pace.

bazei tehnico-materiale a socialismului, lichi- 
diferenței dintre nivelurile de dezvoltare ale 
creează condiții pentru dezvoltarea mai ra- 
fiecărei țări în parte și a forțelor sistemului 
în ansamblu, pentru victoria socialismului îh

Delegațiile de partid șl guvernamentale ale Republicii Popu
lare Romîne și Republicii Democrate Germane au acordat o 
atenție deosebită examinării problemelor celor mai Importante 
ale situației internaționale actuale. Cele două delegații și-au 
reafirmat hotărîrea de a continua neobosit eforturile pentru 
menținerea și consolidarea păcii— problema esențială a zilelor 
noastre.

Pentru ca mărețele realizări ale geniului uman să slujească 
vieții, progresului popoarelor și nu nimicirii a milioane de oa
meni, nu distrugerii bunurilor materiale și valorilor spirituale 
făurite de-a lungul secolelor, este necesar să fie înfăptuită nă
zuința supremă a omenirii — statornicirea unei păci trainice.

Cele două delegații împărtășesc îngrijorarea tuturor popoare
lor față de o serie de acțiuni întreprinse în ultimul timp de 
cercurile agresive, care sporesc războiul rece și încordarea in
ternațională. Astfel, Statele Unite ale Americii au reluat expe
riențele nucleare în atmosferă, au extins pregătirile militare, șl 
cursa înarmărilor, provocînd explozii nucleare în spațiul cosmic; 
deasupra teritoriilor Uniunii Sovietice și Republicii Populare 
Chineze au fost trimise avioane de spionaj „U-2“ ; au Ioc provo
cări împotriva Cubei și se pregătește o nouă agresiune împo
triva ei. Cercurile agresive și revanșarde din Republica Fede-

Plecarea delegației
de partid și guvernamentale

a R. D. Germane

Cuvîntarea tovarășului Waiter Ulbricht
(Urmare din pag I-a) 

Uniunea Sovietică, pentru asi
gurarea păcii.

•» Vă dorim din toată inima, 
dragi prieteni și tovarăși, noi 
și mari succese în desăvîrșii- 
rea construcției socialismului 
în țara dv.

Declarația noastră comună, 
semnată ieri, constituie bazia 
unor relații politice și econo
mice și mai strînse între am
bele noastre țări.

Dragi prieteni și tovarăși 
romini,

Ambele noastre popoare a- 
plică în mod creator în țările 
lor ideile marxism-leninismu- 
lui în opera de construire a 
socialismului. Unitatea și coe
ziunea indestructibilă a lagă
rului socialist, sub conduce
rea puternicei Uniuni Sovie
tice, este chezășia victoriei 
noastre în lupta 
și desăvîrșirea 
socialiste .

Ne despărțim 
convingerea că vizita noastră 
în țara dv. a contribuit la 
strîngerea și mai mult a legă
turilor de prietenie dintre 
popoarele și statele noastre.

încă o dată vă mulțumim 
din toată inima pentru ospi
talitate și vă urăm toate cele 
bune pentru viitor.

Trăiască prietenia de nez-

pentru pace 
construcției

de dv. cu

druncinat dintre popoarele șl 
statele noastre !

La revedere, dragi prieteni 
și tovarăși.

Cuvîntările au fost sublinia
te de puternice aplauze și 
urdle.

★
de pionieri romlni 
germani, copii ai

Un grup 
și pionieri 
personalului Ambasadei R. D. 
Germane la București, oferă 
solilor poporului din R. D. 
Germană buchete de flori-

Membrii delegației Republi
cii Democrate Germane își 
iau rămas bun de la conducă
torii de partid și de stat) ai 
țării noastre. Tovarășul Wal- 
ter Ulbricht se îmbrățișează 
călduros cu tovarășii G-heor- 
ghe Gheorghiu-Dej și Ion 
Gheorghe Maurer.

Tovarășul Walter Ulbricht 
răspunde încă o dată, din ușa 
avionului, ovațiilor și uralelor 
celor aflați pe aeroport.

La ora 9,30 avionul, escor
tat de avioane cu reacție ro
mînești, și-a luat zborul.

împreună cu delegația s-a 
înapoiat la Berlin, Ștefan Cle- 
ja, ambasadorul R. P. Romîne 
în R. D. Germană.

Solemnitatea plecării a fost 
transmisă de stațiile noastre 
de radio și televiziune.

(Agerpres)

rală Germană șl din Berlinul occidental foloseso baza N.A.T.O. 
și regimul de ocupație din Berlinul occidental ca adăpost pen
tru acțiuni agresive împotriva Republicii Democrate Germane 
și a celorlalte țări socialiste. Prin aceasta se menține un focar 
primejdios pentru pacea Europei.

In zilele noastre, cercurile agresive nu mal pot însă acționa 
după bunul lor plac. Cele două delegații subliniază din nou că 
datorită schimbărilor radicale care s-au produs în raportul de 
forțe in lume, în favoarea socialismului și păcii, datorită pu
ternicii comunități a țărilor socialiste, apariției noilor state inde
pendente, luptei de eliberare națională a popoarelor care se află 
încă sub jugul colonial, datorită luptei clasei muncitoare și miș
cării mondiale a partizanilor păcii, războiul poate fi preîntâm
pinat. Singura politică realistă a zilelor noastre este coexistența 
pașnică între statele cu sisteme sociale diferite.

Republica Populară Romină și Republica Democrată Germană, 
în strinsă unire cu celelalte țări socialiste frățești, cu toate for
țele iubitoare de pace, își vor da contribuția și pe viitor pentru 
înfăptuirea coexistenței pașnice și a destinderii internaționale. 

Calea cea mai sigură pentru înlăturarea pericolului de război, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace ale întregii omeniri, o 
constituie dezarmarea generală și totală.

Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană 
acordă întregul lor sprijin propunerilor concrete, realiste și efi
ciente cuprinse în proiectul sovietic de Tratat cu privire la de
zarmarea generală și totală sub un strict control internațional.

La Conferința de dezarmare a Comitetului celor 18 state, des
fășurată în cursul acestui an la Geneva, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, Republica Populară Romină, celelalte țări 
socialiste și state Iubitoare de pace, membre ale Comitetului, 
și-au adus contribuția în lupta pentru adoptarea și înfăptuirea 
unor măsuri practice de dezarmare generală și totală. Guver
nele puterilor occidentale au continuat însă să înlocuiască de
zarmarea cu controlul asupra armamentelor existente, destinat 
să le asigure avantaje unilaterale și organizarea unei rețele do 
spionaj militar pe teritoriile statelor iubitoare de pace.

Convinse că înfăptuirea propunerilor sovietice de dezarmare 
generală și totală ar asigura, încă din prima etapă, îndepărta- 
rea pericolului unui război nuclear și stăvilirea cursei înarmă
rilor, Republica Populară Romînă și Republica Democrată Ger
mană vor acționa și pe viitor pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale și vor sprijini orice propuneri constructive, 
menite să contribuie la realizarea acestui nobil țel.

Republica Democrată Germană acordă o înaltă prețuire con
tribuției active a Republicii Populare Romîne în lupta pentru 
dezarmare generală și totală.

Republica Populară Romînă sprijină propunerile Republicii 
Democrate Germane ca ambele state germane să înceapă de
zarmarea generală și totală și mai ales să cadă de acord asupra 
renunțării Ia procurarea, producerea și staționarea armelor nu
cleare.

Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană 
se declară în favoarea adoptării imediate a unor măsuri menite 
să contribuie la destindere, prin renunțarea din partea puteri
lor deținătoare de arme atomice, de a pune la dispoziția altor 
state mijloace de exterminare în masă.

Delegațiile Republicii Populare Romîne și Republicii Demo
crate Germane subliniază din nou hotărîrea guvernelor lor de 
a lupta și în viitor pentru interzicerea tuturor experiențelor cu 
arme nucleare. Cele două părți consideră că propunerile guver
nului sovietic din 27 noiembrie 1961 și memorandumul celor 8 
state neutre din 16 aprilie 1962 oferă baza necesară pentru 
cheierea unui tratat cu privire la încetarea experiențelor 
arme nucleare.

Pentru ca drumul spre dezarmare să fie curățat, trebuie 
fie înlăturate toate obstacolele care îi stau în cale. Trebuie 
se ajungă la o slăbire a încordării internaționale, ceea ce impune 
lichidarea rămășițelor celui de al doilea război mondial prin în
cheierea Tratatului de pace german și transformarea pe această 
bază a Berlinului occidental într-un oraș liber, neutru și demi
litarizat. Cele două părți au analizat amănunțit problemele le
gate de aceasta.

Cele două delegații subliniază primejdia pe care o reprezintă 
intensificarea acțiunilor agresive ale militariștîlor vest-germani, 
care cu ajutorul N.A.T.O. urmăresc să-și impună dominația în 
Europa occidentală. Pentru a-și realiza planurile agresive împo
triva țărilor socialiste, generalii hitleriști din Germania occi
dentală fac tot ce Ie stă în putință pentru a poseda și a dispune 
de arme atomice.

Provocările săvîrșite în ultima vreme la frontierele de stat 
ale Republicii Democrate Germane de către revanșarzii vest- 
germani și vest-berlinezi demonstrează din nou cît de urgent 
se impune înlăturarea regimului de ocupație din Berlinul oc
cidental și transformarea acestui oraș, care, după însăși recu
noașterea puterilor occidentale, nu face parte din Germania 
occidentală — într-un oraș liber, demilitarizat.

Ambele părți își exprimă convingerea că problema Berlinului 
occidental va fi rezolvată pe cale pașnică și că datorită tăriei 
și fermității Republicii Democrate Germane, unității indestruc
tibile a lagărului socialist, toate uneltirile și acțiunile agresive 
ale revanșarzilor și militariștilor vest-germani și vest-berlinezi 
vor fi sortite eșecului și în viitor.

Republica Populară Romînă apreciază eforturile pe care Re
publica Democrată Germană le depune în lupta împotriva mi
litarismului agresiv vest-german renăscut, pentru întărirea păcii 
și securității popoarelor. Măsurile luate de către Republica De
mocrată Germană la 13 august 1961, pe baza hotărîriior comune 
ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, pentru asigu
rarea frontierelor sale de stat, sînt îndreptate împotriva acțiu
nilor agresive ale revanșarzilor vest-germani sprijiniți de tru
pele de ocupație occidentale și au reprezentat o acțiune impor- 
tantă pentru întărirea securității Republicii Democrate Germa
ne, pentru apărarea păcii în Europa.

Existența Republicii Democrate Germane, primul stat al mun
citorilor și țăranilor din Germania, este un factor de importanță 
istorică atît pentru poporul german cît și pentru pacea și secu
ritatea Europei.

Bazindui-se ferm pe orînduirea socialistă și pe superioritatea 
acesteia asupra sistemului capitalist, Republica Democrată 
Germană depune toate eforturile pentru înfăptuirea marilor 
idei ale păcii, dezarmării, coexistenței pașnice dintre cele două 
state germane și ale creării unei confederații germane.

Republica Populară Romină subliniază că respectarea suve
ranității Republicii Democrate Germane de către puterile occi
dentale este necesară în interesul destinderii internaționale. Re
publica Populară Romînă acordă o mare însemnătate întăririi 
politice și economice continue a Republicii Democrate Germa
ne, în interesul menținerii păcii și soluționării pașnice a pro
blemei naționale a poporului german, pe baza Documentului 
Consiliului Național al Frontului Național al Germaniei De
mocrate.

Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germa
nă consideră că lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război 
mondial prin reglementarea păcii cu Germania și transforma
rea, pe această bază, a Berlinului occidental dintr-un focar de 
provocări șl bază a N.A.T.O.-ului într-un, oraș liber, demilita
rizat, este o necesitate vitală pentru întărirea păcii în Europa 
și pentru securitatea popoarelor, inclusiv a popoarelor romîn 
și german.

Propunerile Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și ale 
Republicii Democrate Germane pentru soluționarea acestor pro
bleme corespund pe deplin și în întregime intereselor tuturor 
popoarelor. De aceea, Republica Populară Romînă sprijină fără 
rezerve și cu toată puterea aceste propuneri.

București.

în- 
cu

să 
să

Prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

dacă eforturile țări- 
cu puterile ocdden- 
german și de rezol- 
vor da rezultate din 
in interesul păcii și

Republica Populară Romînă declară că, 
lor socialiste de a se ajunge la un acord 
tale pentru încheierea Tratatului de paoe 
vare a problemei Berlinului occidental nu 
pricina obstrucției guvernelor occidentale, 
securității popoarelor romîn și german și al tuturor popoarelor 
este gata să participe la încheierea Tratatului de pace cu Re
publica Democrată Germană, împreună cu celelalte țări socia
liste și cu alte state care au luptat împotriva Germaniei hitle- 
riste și care vor dori să semneze acest tratat.

încheierea Tratatului de pace cu Republica Democrată 
Germană va întări baza păcii în Europa și va netezi calea spre 
îmbunătățirea situației internaționale.

Ambele delegații consideră că normalizarea relațiilor intre cele 
două state germane și primirea lor ca membre ale Organizației 
Națiunilor Unite, conform propunerilor Republicii Democrate 
Germane, ar fi pași deosebit de importanți spre destinderea 
internațională și securitatea lumii.

O importanță salutară pentru pacea lumii ar avea încheierea 
unui pact de neagresiune între țările membre ale N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul de la Varșovia și crearea unor 
zone denuclearizate in Europa Centrală și Nordică, in Balcani, 
regiunea Adriatică și alte regiuni ale lumii.

Cele două delegații sprijină propunerile recente ale Uniunii 
Sovietice cu privire la transformarea Mării Negre înitr-o mare 
a păcii și prieteniei între popoarele riverane.

Republica Democrată Germană apreciază eforturile Republi
cii Populare Romîne pentru destindere în Balcani.

Republica Populară Romînă susține propunerile Republicii 
Democrate Germane pentru transformarea Mării Baltice într-o 
mare a păcii.

Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germa
nă condamnă cu hotărîre încercările cercurilor revanșarde 
vest-germairțe de a exercita presiuni asupra altor state și po
poare, cu ajutorul doctrinei Hallstein sau prin alte măsuri, 
pentru a împiedica stabilirea de relații normale cu Republica 
Democrată Germană.

Consecventă cu politica de coexistență pașnică și pornind de 
la existența celor două state germane, Itepublica Populară 
Romînă se pronunță pentru stabilirea de relații mormăie și cu 
Republica Federală Germană. Republica Democrată Germană 
sprijină această poziție a Republicii Populare Romîne și decla
ră la rîndul său că este gata să întrețină relații mormăie cu 
toate statele, pe baza egalității, respectării reciproce a suvera
nității și neamestecului în treburile interne.

Delegațiile Republicii Populare Romîne și Republicii Demo
crate Germane au acordat atenție evenimentelor din Marea 
Caraibilor, unde poporul cuban, sub conducerea guvernului 
său, își apără cu dîrzenie libertatea, independența și suverani
tatea, cîștigate cu atîtea jertfe. Ambele delegații sprijină pozi
ția fermă a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, care atra
ge atenția Statelor Unite ale Americii asupra primejdiei pe 
care o comportă pentru pacea lumii provocările și planurile 
agresive împotriva Cubei, și se alătură apelului Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste la rațiune și luciditate.

Cele două delegații asigură eroicul popor cuban |de toată 
simpatia și solidaritatea lor frățească.

Delegațiile Republicii Populare Romîne și Republicii Demo
crate Germane se declară din nou ferm hotărâte să sprijine 
eforturile popoarelor din Asia, Africa, America Latină, în 
lupta lor de eliberare națională, pentru lichidarea imediată a 
rămășițelor dominației colonialiste și pentru întărirea suvera
nității lor politice și economice, amenințată de neocolonialis- 
mul statelor imperialiste.

Guvernele și popoarele celor două state vor dezvolta con
tinuu colaborarea multilaterală, bazată pe principiile respec
tului reciproc și egalității în drepturi, cu popoarele care și-au 
cucerit de curînd independența.

Delegațiile Republicii Populare Romîne și Republicii Demo
crate Germane își exprimă din nou năzuința de a dezvolta 
comerțul exterior cu toate statele, fără discriminări, și se de
clară gata să participe la conferința internațională în proble
mele comerțului propusă de Consfătuirea din iunie 1962 a 
reprezentanților țărilor participante la C.A.E.R., care să dis
cute problema creării 
nale, deschisă tuturor 
economio și social.

Noul bloc fum dat recent în folosinfă în orașul Cluj
Foto : AGERPRES

La redeschiderea cursurilor
Universității muncitorești

de cultură muzicală
Interviul nostru cu muzicologul Viorel Cosma

Directorul Universității muncitorești de cultură muzicală

unei organizații comerciale internațio- 
țărilor lumii, fără deosebire de sistem

iii
In timpul vizitei, reprezentanții Partidului Muncitoresc Ro- 

mîn și Partidului Socialist Unit din Germania s-au informat 
reciproc asupra activității celor două partide și au avut un 
schimb de păreri cu privire la relațiile dintre ele.

Cele două părți au constatat cu satisfacție că relațiile de 
colaborare frățească dintre Partidul Muncitoresc Romîn și 
Partidul Socialist Unit din Germania, care au la bază princi
piile marxism-leninismului, se întăresc continuu în folosul 
operei de construire a socialismului în cele două țări și al 
unității partidelor comuniste și muncitorești din întreaga lume.

In întreaga lor activitate, Partidul Muncitoresc Romîn și 
Partidul Socialist Unit din Germania se conduc neabătut după 
tezele de însemnătate istorică elaborate de Consfătuirile de la 
Moscova din 1957 și 1960 ale reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești, a căror justețe este confirmată de 
evoluția situației mondiale contemporane.

Cele două părți subliniază din nou importanța principială a 
experienței Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în con
struirea socialismului și comunismului, rolul său de avangardă 
a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Programul 
de construire a societății comuniste în Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste., adoptat de Congresul al XXII-lea al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în care popoarele 
Republicii Populare Romîne și Republicii Democrate Germano 
văd imaginea propriului lor viitor, reprezintă o nouă etapă în 
dezvoltarea creatoare a marxism-Ieninismului.

împreună cu celelalte partide frățești, Partidul Muncitoresc 
Romîn și Partidul Socialist Unit din Germania vor aduce și 
în viitor îriireaga lor contribuție la întărirea unității lagăru
lui socialist, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
pe baza marxism-Ieninismului, garanția sigură a menținerii 
și consolidării păcii. Ele vor lupta neobosit pentru puritatea 
teoriei marxism-Ieninismului, împotriva oricăror manifestări 
de revizionism, dogmatism și sectarism, împotriva manifestă
rilor de naționalism burghez și a oricăror încercări de a slăbi 
coeziunea forțelor socialismului și păcii.

Reprezentanții celor două partide au hotărât să lărgească 
colaborarea tovărășească și schimbul 
Partidul Muncitoreso Romîn și 
Germania.

Adeseori, in străvechea sală a 
Ateneului, la obișnuitele concerte 
săptămînale ale Filarmonicii bucu- 
reștene, te întîmpină un grup de 
tineri cursanți ai Universității 
muncitorești de cultură muzicală 
care urmăresc cu răsuflarea tăiată 
fiecare frază muzicală, care citesc 
cu pasiune în pauze oricare amă
nunt din programul de sală.

în ultimii ani, Universitatea 
muncitorească de cultură muzica
lă a devenit una dintre cele mai 
interesante Instituții de învăță- 
mînt ale Capitalei, locul în cară 
sute do muncitori, tehnicieni, func
ționari, «tudenți, cel mal mulți 
dintre el tineri. Iți tnsușesc sub 
îndrumarea unora dintre cei mai 
de seamă muzicieni din țara noa
stră, temeinice cunoștințe necesa
re acelora care vor Să înțeleagă 
muzica.

Curînd universitatea Iți redes
chide porțile.

O succintă discuție cu muzico
logul Viorel Cosma, directorul a- 
cestei universități, ne permite să 
împărtășim cititorilor noștri cîteva 
amănunte cu privire la cursurile 
noului an.

— Ați început de acum pregăti
rile pentru deschiderea cursurilor?

— De foarte multă vreme. Pro
gramele au fost întocmite pînă 
la cele mai mici detalii. De altfel, 
la 17 septembrie, au început și 
înscrierile. Toată străduința noa
stră se îndreaptă în prezent spre 
cooptarea în anul I al cursurilor 
noastre, a cît mai multor munci
tori ce lucrează în marile între
prinderi industriale ala Bucu- 
reștiului.

— Cîți cursanțl veți avea deci 
în anul acesta ?

— 860 în anul 11 și aproape 
1 500 în anul I.

— Ce cursuri vor putea fi au
diate în acest an de învățămint ?

— Cursuri de Forme muzicale, 
de Teorie și Solfegii, Istoria mu
zicii romînești. Anul acesta vom

de experiență dintre 
Partidul Socialist Unit din

★
prietene își exprimă convin

★
Reprezentanții celor două țări 

gerea că vizita delegației de partid și guvernamentale a Repu
blicii Democrate Germane în Republica Populară Romină 
constituie o nouă contribuție importantă la dezvoltarea rela
țiilor frățești și întărirea prieteniei dintre țările și popoarele 
lor, Ia întărirea unității și coeziunii lagărului socialist și a 
mișcării muncitorești internaționale.

Ele își exprimă hotărîrea de a continua și dezvolta opera 
de colaborare frățească între partidele și statele lor socialiste, 
pentru pacea și fericirea propriilor lor popoare, pentru instau
rarea unei păci trainice în Europa

Gheorghe Gheorghiu-Dej
10 septembrie 1962

și în întreaga lume.

Prim(-secretar 
Președintele 

al Republicii

al C.C. al P.S.U.G., 
Consiliului de Stat 
Democrate Germane

Walter Ulbricht

avea, de asemenea, prilejul să 
consjituim din rândurile cursantilor 
un cor format din 120—140 per
soane, care va permite elevilor 
să aplice practic cunoștințele do- 
bindite în cadrul cursurilor teore
tice.

— Ce profesori vor preda în 
cursul acestui an școlar.

— Compozitori și muzicologi 
de frunte ca Ion Dumitrescu, Â. 
Mendelsohn, D. Ciortea, D. Bu- 
ghici, A. Stroe, S. Niculescu, V. 
Tomescu ț.a. Au fost de altfel 
stabilite de acum o serie de legă
turi cu soliști de frunte, ansam
bluri simfonice și corale, precum 
și teatre muzicale din Capitală 
care vor exemplifica audienților o 

amintiteseria de lucrări muzicale 
în prelegeri.

— Vreți să-mi citați 
titluri de lecții care vor 
anul acesta ?

— „Istoria muzicii și
tele ei'â 
simfonice'_ ..........._
letul", „Ce este opera și dezvol
tarea ei istorică”, „George Enescu 
și aportul său la dezvoltarea mu
zicii romînești’', „Ce este opereta 
și vodevilul” și multe altele.

— După cîte știu a existat pro
punerea ca asemenea lecții să 
tipărite ?

— într-adevăr, ținind seama do 
propuherlle făcute îh presa 
specialitate, anul acesta univer
sitatea noastră va tipări lunar cîte 
o prelegere care va putea servi 
pentru inițierea muzicală nu nu
mai a cursanților noștri ci și a 
unor mase largi de iubitori de 
muzică.

In zilele care au mai rămas 
pînă la deschiderea cursurilor, 
noi chemăm cu dragoste pe cîți 
mai_ mulți tineri din Capitală să 
se înscrie la cursurile noastre de 
educație muzicală menite să con
tribuie din plin la formarea mul
tilaterală a omului nou.

I. SA VA

citeva 
fi tinute

elemen- 
,Instrumentele orchestrei 

„Liedul”, „Ce este ba-

fie

de

Expoziții de artă plastică 
romînească

La 
mine 
pentru trimiterea peste hotare a 
unei noi expozifii de artă, cuprin- 
zînd cele mai reprezentative lu
crări selecționate din muzee și co
lecții.

După ce a fost deschisă 
București și în multe localități de 
pe litoral, expoziția retrospectivă 
a pictorului losif Ross, cuprinzind 
250 de lucrări, va fi trimisă în cursul 
lunii viitoare 1a Berlin. O altă ex
poziție cu caracter retrospectiv, 
cea a pictorului Jules Perahim, 
urmează a fi deschisă la Belgrad. 
Expozifia va cuprinde peste 100 
de lucrări — ilustrații de cărți, 
grafică de șevalet, caricaturi, 
schițe de decor.

O parte din lucrările amplei 
expoziții de scenografie deschisă 
în primăvară în țara noastră, care 
au figurat apoi în cadrul expoziției 
internaționale de la Atena, vor fi 
trimise și 1a Sofia. De asemenea, 
este în perspectivă organizarea

Muzeul de artă al R. P. Ro
se fac în prezent pregătiri

la

peste hotare
unei expoziții a pictorului Lucian 
Grigorescu în R. P. Ungară și a 
unei expozifii de desene, semnata 
de Ion Popescu Gopo în U.R.S.S.

(Agerpres)

Tinerii colectiviști 
în timpul liber

Cum economisim metalul
(Urmare din pag l-a)

lor la acțiunea de economisire a 
metalului. Organizația U.T.M. 
s-a ocupat cu grijă de ridicarea 
nivelului de cunoștințe tehnice 
al tinerilor, a organizat consfă
tuiri ți schimburi de 
generalizînd metodele bune folo
site de fruntașii in 
Tinerii uzinei noastre 
astfel din plin contribuția 
realizarea de economii. Scăderea 
continuă a greutății produselor 
și folosirea rațională a metalului 
au adus uzinei în acest an eco
nomii de aproape 400 tone me-

experiență

producție, 
și-au adus 

la

gram de metal eco- 
un dublu avantaj 
Pe de o parte, obți-

tal. Fiecare 
nomisit are 
pentru noi. 
nem o reducere concretă a pre
țului de cost, iar pe de altă 
parte, obținem o lărgire a bazei 
de materii prime întrucît se cre
ează posibilitatea realizării unui 
număr sporit de produBe din a- 
celași volum de resurse mate
riale.

Și rezultatele obținute pînă în 
prezent confirmă pe deplin pre
ocuparea colectivului de munci
tori, tehnicieni și ingineri pentru 
micșorarea prețului de cost în 
producție. Așa, de pildă, prețul

de cost al combinei de cereale 
s-a redus în -acest an, față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
cu 2,3 la sută. Această reducere 
este echivalentă cu prețul de 
cost a 80 de combine.

Inițiativele prețioase ale ino
vatorilor și raționalizatorilor au 
contribuit, de asemenea, la redu
cerea continuă a prețului de cost 
al produselor. In acest an, din 
350 de propuneri de inovații în
registrate au fost acceptate și 
aplicate 145 inovații care au a- 
dus economii antecalculate de 
2 700 000 lei. Probleme impor
tante au fost rezolvate în uzină

sprijinul propunerilor de 
inovații 
Botofei, 
radima, 
inovații 
ficarea tehnologiei unor agrega
te agricole, Ia economii de ma
noperă de zeci de mii de lei.

Una din direcțiile către care 
ne îndreptăm atenția este și 
folosirea unor înlocuitori, a u- 
nor materiale mai economicoase 
cu același efect calitativ. Iu a- 
cest sens, este demn de subli
niat aportul adus de tinerii 
Gheorgbe Tache și Nicolae Bur- 
cescu care au propus și realizat

CU
realizate de tinerii Ion 
Ion Frîncu, Mihai Ca- 

Ion Tutunaru ale căror 
aplicate au dus la modi-

înlocuirea plăcuțelor de piele de 
la pînzele transportoare ale 
combinei cu plăcuțe din material 
plastic. Noul sistem aduce anual 
economii antecalculate de 919 000 
Iei.

Deși am obținut rezultate bu
ne în ceea ce privește reducerea 
prețului de cost și realizarea de 
economii, conducerea uzinei noa
stre consideră că mai există în 
această privință multe rezerve 
nefolosite. Perseverînd pe acea
stă linie, noi nb vom strădui să 
dezvoltăm succesele obținute, să 
stimulăm avîntul luptei pentru 
produse mai bune și mai ieftine.

proape în fiecare seară, 
după o zi de muncă rodni
că pe ogoare, tinerii colec

tiviști de la G.A.C. „Oltul" din 
comuna Drăgănfești-Olt, regiunea 
Argeș, vin la Colțul roșu, unde, 
prin grija comitetului U.T.M., pot 
petrece o seară plăcută, instructi
vă. In formațiile de cor, dansuri, 
teatru și brigada artistică de agi
tație, activează numeroși tineri 
colectiviști.

Serile literare, conferințele agro
zootehnice, concursurile distracti
ve, atrag de fiecare dată pe a- 
proape toți tinerii colectiviști. Co
mitetul U.T.M. urmărește îndea
proape ca programele ce se des
fășoară aici să fie cît mai educa
tive, mai strîns legate de activi
tatea zilnică a tinerilor, de preo
cupările actuale ale gospodăriei 
colective. Astfel într-una din se
rile trecute, inginerul agronom al 
gospodăriei a vorbit despre „Con
tribuția tinerilor colectiviști în 
campania de toamnă". A urmat a- 
poi un concurs pentru cel mai bun 
solist vocal. Au participat mulți 
tineri, dar cei mai talenfați s-au 
dovedit a fi Ion Rînja, Tanța 
harta și Tanța Dorobanțu.

A fost o seară plăcută de 
care tinerii au învățat multe 
cruri folositoare.

Za-

ta 
lu-

ELENA MANEA
colectivistă



Planul comun
baza unei activități 
extrașcolare bogate

pe 
ele- 
fost 
eia-
co-

La Școala medie nr. 39 din 
Capitală, ca și în numeroase alte 
școli bucureștene sau din țară, 
se puneau la punct ultimele pre
gătiri în vederea deschiderii 
cursurilor. în atmosfera febrilă 
a acelor pregătiri, nu era uitată 
nici activitatea extrașcolară 
care trebuie s-o desfășoare 
vii în noul an școlar. Am 
invitați atunci să asistăm la 
borarea proiectului planului
mun al activităților cultural-ar- 
tistice și sportive menite să 
contribuie la educarea comuni" 
stă a elevilor.

Proiectul planului comun, în
tocmit de comitetul U.T.M. și 
conducerea Școlii medii nr, 39 
din Capitală s-a născut sub ochii 
noștri. Tovarășul profesor Gheor
ghe Popescu, secretarul comite
tului U.T.M. și tovarășa direc
toare a școli, Marioara Iordan 
au valorificat din plin experien
ța anilor trecuți cînd în școală 
s-au desfășurat acțiuni cultural- 
educative foarte interesante, 
atractive, cu un bogat conținut.

Obiectivul principal al tutu
ror acestor acțiuni — cultivarea 
în sufletul elevilor a unor pu
ternice sentimente de dragoste 
pentru patria noastră, pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
pentru eroicul nostru popor, cu
noașterea trecutului de luptă al 
poporului și a înfăptuirilor sale 
mărețe din zilele noastre, edu
carea la elevi a dragostei pentru 
frumos, formarea lor ca oameni 
sănătoși, întregi, cu alte cuvinte 
— educarea comunistă a elevi
lor — a fost urmărit pas cu pas.

Vom aminti cîteva din acțiu
nile propuse spre a fi înfăptuite 
de elevii acestei școli în primul 
trimestru al anului școlar 1962- 
1963.

Conferințele, întilnirile cu 
activiști de partid și de stat, 
cu scriitori, vizitele în între
prinderi, la muzee, expoziții $i 
prin cartierele noi ale Capitalei 
ocupă un loc de seamă. Iată, de 
pildă, se va ține, printre altele, 
conferința intitulată „Ce a dat 
regimul democrat-popular tinere
tului” ; se va organiza o întîl- 
nire cu un activist de partid și 
alta cu un tînăr scriitor. Expe
riența a dovedit că evocarea 
unor momente importante din 
viața grea din trecut a clasei 
muncitoare, dinlupta eroică a 
partidului pentru o viață mai 
bună, sublinierea, intr-un mod 
interesant, atractiv, a cuceririlor 
mărețe ale poporului nostru în 
anii regimului democrat-popular, 
în toate domeniile, au o puter
nică influență educativă asupra 
elevilor.

în vederea cunoașterii mai 
amănunțite a schimbărilor uimi
toare petrecute în București se 
va organiza o excursie prin car
tierele noi ale orașului ou tema: 
„înflorește Capitala meu”. Se 
vor face, de asemenea, vizite ld 
Muzeul de istorie a partidului, 
Muzeul de istorie a orașului 
București, Muzeul de artă al 
R.P.R., iar în timpul Lunii prie
teniei 
yor vizita

romîno-sovietice elevii 
Muzeul romîno-rus.

Tot in acest trimestru, muncito
rii de la Uzinele „Timpuri noi” 
fi întreprinderea „Flamura ro
șie" vor primi tn mijlocul lor 
elevi ai Școlii medii nr. 39.

Activitatea extrașcolqță pe 
linie cultural-artistică va fi fi 
ea bogat ilustrată, antrenînd un 
mare număr de elevi. După 
două săptămîni de la începerea 
cursurilor, va avea loc un proces 
literar pe marginea romanului 
„Setea" de Titus Popovici, ur
mat de o reuniune tovărășească 
dată in cinstea elevilor din cla
sele a VUI-a. 1și vor relua acti
vitatea formațiile artistice ale e- 
levilor. Orchestra școlii, care în 
anul trecut a repurtat succese 
de seamă, obfinînd premiul I 
pe Capitală la concursul dintre 
formajiile artistice de elevi, își 
va intensifica munca, îmbogă- 
țindu-și repertoriul, perfecțio- 
nîndu-și măiestria. Împreună cu 
formația corală și cu echipa de 
teatru, orchestra va susține 
serie de spectacole 
serbărilor ce vor fi 
în cinstea zilelor de 7 Noiembrie 
și 30 Decembrie. Se vor reorga
niza sau înființa brigăzi artis
tice de agitație pe ani de stu
dii. Intre ele se va iniția un 
concurs pentru a desemna briga
da care va reprezenta școala în 
cadrul concursului formațiilor 
de elevi pe raion. Tot pentru 
același concurs, echipa de tea
tru a școlii va pune în scenă 
piesa „In căutarea extraordina
rului”.

Se știe cit de mult le place 
tinerilor dansul. De aceea în 
plan s-a prevăzut înființarea 
unor echipe de dansuri, pe clase 
și a unei formații pe școală. Cele 
două cercuri literare din școală 
vor organiza un concurs de crea
ție în cinstea zilelor de 7 
iembrie și 30 Decembrie, 
aceeași perioadă a primului 
mestru, elevii vor viziona 
meroase filme la cinematograful 
școlii și la cinematografele din 
oraș. Un loc de seamă îl va 
ocupa vizionarea producțiilor 
cinematografice din cadrul săp
tămânii filmului sovietic, ce va 
fi organizată în Luna prieteniei 
romîno-sovietice. O grijă deose
bită se va acorda antrenării 
unui număr și mai mare de elevi 
la concursul „Iubiți cartea”.

Dintre acțiunile sportive pro
puse în proiectul planului co
mun amintim :

— Organizarea unei duminici 
sportive, în cadrul căreia vor 
avea loc competiții de volei, 
handbal, baschet, șah, lupte și 
care va fi urmată de o reuniune 
tovărășească ;

— Organizarea unui campionat 
inter-clase, în cinstea zilei de 7 
Noiembrie, la handbal, șah, 
baschet. Tot în cinstea acestei 
zile, elevii școlii vor, particip.? 
la un concurs sportiv la diferite 
discipline ce se va iniția între 
elevii școlilor medii din raionul 
Tudor Vladimirescu.

Vor participa, de asemenea, 
la crosul „Să întâmpinăm 7 No
iembrie”.

Tovarășii care au alcătuit pro-

o
cu prilejul 
organizate

No- 
In 

tri- 
nu-

INFOR MAf!!
a avut loc la cine- 

Patria din Capi-
Joi seara 

matograful 
tală un spectacol de gală cu 
filmul artistic cehoslovac „Re
portaj cu ștreangul de git“_

Regizorul Victor Iliu, de la 
studioul cinematografic „Bucu
rești“, a prezentat publicului 
spectator pe cineaștii ceho
slovaci Jaroslav Baliic, regizor 
și Libuse Svornova, protago
nista filmului, sosiți in țara 
noastră cu acest prilej.

Oaspeții au mulțumit publi- 
. cului pentru primirea făcută.

A rulat apoi filmul artistic 
„Reportaj cu ștreangul de gît“, 
ecranizare 
după 
același 
Fucik. 
roslav 
succes.

de Jan Otcenasec 
celebra lucrare cu 
titlu scrisă de Julius 

Filmul, regizat de Ja- 
Balik, s-a bucurat de

★
Joi a părăsit Capitala dele

gația economică austriacă — 
formată din reprezentanți ai 
industriei etatizate — condusă 
de ing. Anton Schopf, direc
tor general al Direcției între-

prinderilor etatizate din Can
celaria federală austriacă.

în cadrul vizitei în țara 
noastră, membrii delegației au 
purtat discuții cu reprezen
tanți ai Ministerului Metalur
giei și Construcțiilor de Ma
șini și ai unor întreprinderi 
de comerț exterior. De aseme
nea, oaspeții au vizitat unele 
întreprinderi mari metalurgi
ce din Capitală.

★

La Casa universitarilor din 
Capitală a avut loc joi o sea
ră culturală indiană, organi
zată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea.

Prof. ing. Marin 
rector general in 
Invățămîntului, a 
impresii din vizita 
făcut-o în India.

In continuare a fost prezen
tat filmul artistic indian 
raganul".

Rădoi, di- 
Ministerul 
împărtășit 
pe care a

(Agerpres)

(Urmare din pag l-a)

def“ de Balzac, „Enigma Otiliei“ 
de G. Călinescu, „Idiotul“ de 
Dosloievski, și „Nicoară Potcoavă“, 
și „Tom Sawyer“, și „întreprinde
rile Artamonov“, și „Intîlnirea din 
pămînturi“, și „Setea“... Pe fișa 
lui Vladu llie (24 de nai) : Hal- 
dar Laxness, Arghezi, Ion Brad, N. 
Filimon, Marin Preda, Ghilia, 
Aurel Mihale.

Și exemple se mai pot cita, 
încă și încă... (Pentru că nici 
unul dintre răspunsurile vechii an
chete nu mai are astăzi temei I).

Și pentru că mai există un fac
tor, desemnat îndeobște printr-o 
formulă laconică : „propaganda 
cărții“ — care a devenit în anii 
aceștia o problemă de stat, un 
important aspect al revoluției cul
turale ce se desfășoară cu succes 
în patria noastră.

Brezoiul ne va oferi, în privința 
aceasta, o poveste dintre cele 
mai captivante.

★
... lată, e o dimineață limpede 

de septembrie, cu o lumină tare, 
acidă, care gravează adînc con
tururile munților depărtați, arbo
rii stingheri de pe piscuri. E încă 
devreme, satul abia s-a trezit. La 
club (care e cea mai mare și mai 
frumoasă clădire din sat, cu largi 
scări de piatră, cu coloane înalte 
ce susțin etajul triunghiular, de 
vilă alpină), Ion Vasile, directo
rul, dă ultimele instrucțiuni unui 
Jînăr blond, nu prea voinic, dar 
.care poarta cu voinicie un rucsac

nici

uriaș, plin cu cărți : e biblioteca
rul Gheorghe Ciobanu, care 
pleca în dimineața aceasta 
munți.

Trei-patru zile pe săptămînă, 
Ciobanu pleacă în munți cu pova
ra de cărți. Fie el, fie altul — 
căci colectivul bibliotecii numără 
24 de membri I — vor colinda 
prin munți și păduri — în ore 
strălimpezi ca asta sau în altele 
aspte, cu vînturi și ploi — cu ruc
sacurile doldora de noutăți lite
rare, politice, științifice, tehnice, 
ca să le împartă celor 17 biblio
teci volante, instalate în 17 par
chete și sectoare de exploatare 
forestieră.

vacomun 
bogate și 

extrasolare 
trimestru

antifascist

creștere

iedul planului comun ne-au 
tras atenția că la numeroase ac
țiuni vor fi invitați să participet 
alături de elevi, tineri munci
tori de la întreprinderea optica 
romînă, întreprindere ce patro
nează școala.

★
Proiectul de plan astfel alcă

tuit va fi adus, în aceste prime 
zile de școală, la cunoștința e- 
levilor și a consiliului pedago
gic, al cadrelor didactice spre a 
fi îmbogățit și definitivat. In 
felul acesta, planul 
constitui baza unei 
atractive activități 
a elevilor în primul 
al anului școlar care a început.

GH. SOW

20 de ani de la asasinarea
utecistului Justin Georgescu

Inceput de an școlar în noua Școală medie nr. 5 din Tîrgu-Mureș.
Foto : AGERPRES

PE SCURT

b și miercuri, și în 
ziua a doua a „in
ternaționalelor“, ce
le mai bune rezul
tate au fost înregis
trate în probele de 
aruncări. Era și logic 

întîmple așa, avînd în vp-să se 
dere că anemomefrul a indicat in 
permanenfă un vînt potrivnic între 
2,5 și 3 m pe secundă — ceea 
stînjenește, în primul rînd, pe a- 
lergăfori și săritori.

Unica modificare în tabela 
recorduri a stadionului, o datorăm 
cehoslovacului Danek : stimulat, 
probabil, de exemplul lui Konf- 
sek, din ziua precedentă, el a ți
nui să înscrie o performanță si
milară în proba masculină, de a- 
runcarea discului, ceea ce a reușit, 
cu un măgulitor 56,59 m.

Foarte pujini centimetri i-au 
lipsit masivului Heinz Thun, pen
tru a realiza același lucru la cio
can : 66,57, din prima aruncare. 
La rîndul său Ana Sălăgean a 
cîștigat cu o cifră bună (15,80 m) 
aruncarea greutății 
un duel strîns 
(15,59 m).

Ne 
doua 
XlV-a 
ne fi 
un final dramatic, cum ne obiș-

ce

de

femei, după 
cu Helmbold

tristețe, că agîndeam cu . .
și ultima zi a celei de a 

ediții se va încheia fără să 
oferit o cursă disputată, cu

Dan Deșliu

nulsem de alifia ani. Vrînd parcă 
să confirme tradifia, 
Klaban, protagoniștii
800 m, s-au duelat

Salinger șl 
probei de 

cu strășnicie,

de la start la potou, pe parcursul 
celor două ture, acompaniafi pînă 
în ultima turnantă de tînarul și 
talentatul nostru reprezentant Be- 
regszaszi. Disputa s-a încheiat cu 
un ătac fultninant al atletului ceh, 
pe toată linia dreaptă ; Klaban 
a rezistat eroic pînă la sosire, 
unde pieptul adversarului s-a do
vedit mai ...eficace, și Salinger —

medalie de bronz la „europene" 
— a cucerit cea mai spectaculoa- 

victorie a zilei.să

Alte rezultate:
Joi, pe stadionul Republicii, fn 

ultima zi a Campionatelor inter
naționale de atletism ale R. P. Ro
mîne, reprezentanții țării noastre 
au repurtat din nou victoria în 4 
probe. Șerban Ciochină a cîștigat 
proba de triplu salt cu 15,40 m, 
intrecîndu-1 cu 9 cm pe Sorin 
loan, Maria Pândele s-a clasat pe 
primul loc la săritura în lungime 
cu 5,79 m, înaintea lui Belmega 
(5,74 m), iar Florentina Stancu a 
trecut prima linia de sosire în 
cursa de 400 m plat, fiind crono
metrată în 57"5/10. Cistiakov 
(U.R.S.S.) s-a dovedit cel mai ra
pid în proba de 110 m garduri, 
realizînd 14"3/10. Două victorii au 
obținut atletele italience : Gavoni 
și-a adjudecat proba de 200 m 
plat in 24”8/10, iar Bertoni proba 
de 80 m garduri in lr’4/10.

Iată celelalte rezultate înre
gistrate : masculin : 200 m :
Erbstosser (R.D. Germană) 21"5/10; 
înălțime: Bolșov (U.R.S.S.) 1,98 m; 
C. Porumb și E. Ducu s-au clasat 
pe locurile următoare tot cu 1,98 
m; 3 000 m obstacole : Bohumii 
Zhanal (R. S. Cehoslovacă) 8’54" 
8/10. (Recordmanul nostru Z. Va- 
moș nu a participat lă această 
probă).

• In cadrul Olimpiadei de șah 
de la Varna echipa R.P. Romine 
a Învins cu 3'/r—’/i puncle echipa 
Tunisiei. Cioclltea și Belkazim au 
căzut de acord 
Alte rezultate : Izraeî—Porto Rico 
ll/t—î’/z (1);
R. P. Mongolă 3‘/i-J/2; S.U.A.— 
Elveția 
pel B 
puncte, 
cu 91/« 
cu 81/,
• Aseară Ia 

turneului balcanic de iotbal, echi
pa Dinamo București a Învins cu 
scorul de 4—2 (2—0) pe Fener- 
bahce. Jocul s-a desiășurat pe 
stadionul „Mithat Pașa'' și a lost 
urmărit de aproape 15 000 de 
spectatori.
• La Sofia a început turneul 

internațional de tenis de cîmp
în primul tur al probei de sim

plu masculin I. Năstase j ’ 
l-a învins cu 3—6 ; 6—4 ; 6—3 pe 
Mihailov (R. P. Bulgaria). Ranghe- 
lov (R. P. Bulgaria) a dispus cu 
6—2 ; 6—2 de Boaghe (R.P.R.) iar 
Sivohin (U.R.S.S.) l-a întrecut cu 
6—0 ; 6—1 pe Lazarov (R. P. Bul
garia). *
• In orașul Lvov a Început 

campionatul de baschet al echi
pelor Armatelor prietene. In primul 
meci, Steaua București a învins cu 
75—65 (32—33) pe Dukla Praga. 
Cel mai bun jucător al echipei ro
mîne a fost Armând Novacek. 
Partida dintre Ț.S.K.A. Moscova 
țl Ț.D.N.A. Solia sa terminat cu 
rezultatul de 67—50 în iavoarea 
baschetbaliștilor sovietici.

asupra remizei.

R. P. Bulgaria —

4—0. In clasamentul gru- 
conduce 
urmată 
puncte 
puncte.

S.U.A. cu 10 
de R. P. Romînă 
și R. P. Bulgaria

Istanbul, In cadrul

(R.P.R.)

(Agerpres)

-au împlinit două
zeci de ani de la 
asasinarea de că
tre bestiile Sigu
ranței burghezo- 
moșierești a în- 
flăcăratulul pa

triot Justin Georgescu, unul 
din conducătorii organizației 
U.T.C. de la Universitatea din 
București.

Justin Georgescu s-a născut 
în mai, 1922. De mic copil el 
a rămas orfan de ambii pă
rinți. Copilăria i-a fost grea 
și plină de lipsuri. în 1933, 
după absolvirea școlii prima
re, unde se remarcase ca u- 
nul din cei mai silitori elevi, 
el a intrat la liceul „Matei 
Basarab“ din Capitală.

Anii cînd Ju
stin a trecut 
peste pragul 
copilăriei și a 
prins a înțele
ge mai bine 
viața, erau toc
mai anii întu
necați cînd bur
ghezia și mo- 
șierimea împin
geau țara pe 
calea fascizării, 
pregătindu - se 
s-o tîrască în 
criminalul răz
boi antisovie- 
tic.

în condițiile 
deosebit 
grele ale 
galității, 
fruntînd 
cena teroare burghezo-moșie- 
rească, Partidul Comunist din 
Romînia mobiliza masele la 
luptă împotriva fascizării ță
rii și a criminalului război 
antisovietic. Sub steagul 
glorios al partidului, conduși 
de comuniști, uteciștii s-au 
dăruit trup și suflet cauzei 
poporului muncitor, luptînd 
neînfricat împotriva asupririi 
și exploatării, împotriva fas
cismului, pentru triumful cau
zei socialismului. De-a lungul 
întregii sale existențe, U.T.C. 
a fost întotdeauna alături de 
partid, participînd cu abnega
ție la toate 
purtate de 
conducerea

în lupta pentru îndeplini
rea sarcinilor încredințate de 
partid, uteciștii au înfruntat 
curajos arestările, schingiuiri
le bestiale, regimul de exter
minare din temnițe și, ur- 
mînd exemplul comuniștilor, 
nu și-au plecat niciodată 
frunțile, păstrînd neclintită

încrederea în victoria cauze! 
partidului.

înțelegînd chemarea U.T.C.- 
ului, care mobiliza masele de 
tineri să ia parte activă la 
lupta de eliberare de sub ex
ploatare a celor ce muncesc, 
la făurirea unei societăți mai 
bune și mai drepte, Justin 
Georgescu intră în anul 1939 
în Uniunea Tineretului Co
munist, devenind membru al 
organizației U.T.C. de la li
ceul „Matei Basarab“. El parti
cipă activ la răspîndirea ma
nifestelor prin care partidul 
cheamă poporul la luptă îm
potriva fascismului. Justin s-a 
remarcat în munca de întări
re a organizației U.T.C., de 

a numărului uteciști- 
lor, de educare 
a acestora. El 
a luat parte la 
numeroase ac
țiuni de protest 
împotriva sa
mavolniciilor la 
care se dedau 
unii membri ai 
corpului didac- 
tic.

în anul 1941, 
Justin Geor
gescu se înscrie 

Universita- 
(Faculțatea 
litere și 

filozofie). Acti- 
vînd în condu
cerea organiza
ției U.T.C. ' 
la

crîn-

bătăliile de clasă 
proletariat sub 

partidului.

Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini, Grupul școlar metalurgic UNIREA

București, str. Sborului 7, telefon 22.04.00
(Agerpres)

Finiș pasionant în cursa de 110 m garduri.
Foto: VASILE RANGA’

23.99.77

A N U N T

Primește în anul școlar 1962/1963 înscrieri pentru școala 
tehnică, de muncitori calificați și tehnicieni in următoarele 
specialități:

— electricieni aparate telecomunicații
— electricieni instrumente electrice de măsură
— electricieni mașini electrice
— strungari metale
—- mecanici de precizie
— electricieni aparate radio șl televiziune
— electricieni instalații lumină și forță
— electricieni aparate electrice
—• tehnicieni proiectanți pentru industrie
— desenatori tehnici
— tehnicieni
— tehnicieni
— tehnicieni
— tehnicieni
— tehnicieni

Se primesc absolvenți ai școlilor medii de cultură gene
rală, cu san fără examen de maturitate, in virstă de 17—25 
ani.

Pentru secțiile de muncitori calificați primirea în școală 
se face fără examen de admitere, în limita locurilor plani
ficate.

Pentru secțiile de tehnicieni se va susține un examen de 
admitere în perioada 25—30 septembrie 1962.

înscrierile se fac la sediul școlii pînă la data de 25 sep
tembrie a.c.

Informații suplimentare se pot obține Ia sediul școlii.
Candidați! din orașul București se pot înscrie direct, pen

tru provlhcle înscrierile făcîndu-se prin întreprinderile din 
localitatea respectivă în limita locurilor planificate.

electromecanici pentru mașini și utilaje 
construcții de mașini 
tehnologi sudori
laboranți mecano-metalurgici 
constructori lucrări telecomunicații

MINISTERUL MINELOR ȘI ENERGIEI ELECTRICE 
GRUPUL ȘCOLAR ENERGETIC-ELECTROTEHNIC 

BUCUREȘTI

Str. Șincai nr. 2—10 — raionul N. Bălcescu 
Telefon 23.96.50 și

va
în

a Lotrului. Peste vreo două ore 
va fi la Uluzu !... A parcurs pînă 
aici cîfiva zeci de kilometri. Cițiva 
zeci de kilometri pentru cîteva 
cărți. Adunați cu distanțele ce 
despart celelalte 16 locuri de po
pas cultural, risipite prin munți 
— un total de vreo 200 de kilo
metri I

A-l însoți pe bibliotecar în dru
murile sale prin munți, a descrie 
apoi această călătorie, cu prive
liștile, cu întîmplările ei, cu po
pasurile nocturne printre tăietorii 
de lemne, sub razele lunii — 
iată o tentație căreia greu îi re
ziști. Dar nu în aglomerarea de
taliilor pitorești vom căuta farme-

apoi le-a așezat în fafa lui, pa • 
masă negeluită, și a părut a me
dita cîteva clipe. Discufia s-a în
firipat în termenii următori : Bi
bliotecarul voluntar : — Numai 
atîtea ? Ciobanu — Deocamdată, 
atîtea (Erau 24 de cărți). Celălalt : 
— Cam puține... Ciobanu, prea o- 
bosit ca să răspundă, se mărgi
nește la o ridicare echivocă din 
umeri. Dan își amintește 
gazdă ; scoate un ulcior cu 
Ciobanu bea repede, lacom 
celălalt nu-i dă răgaz :

— Numai un exemplar din 
trînul și marea ? 
Hemingway e foarte la modă 
în sectorul Zăvoiu.

u "Bă’ 
(Către miné) : 

feici.

unti
Ca să atingă unul din aceste 

parchete *- Uluzu, de pildă — 
omul pleacă în zori, la orele 5, 
cu trenulejul forestier de Voinea- 
sa. Ajunge la Voineasa la 11. 
Aici îl așteaptă doi cai, unul pen
tru el, altul pentru povara de cărți. 
Drumul continuă pe cărarea al
pină, în sus, mai sus, prin sihlele 
nepătrunse, pe sub cerul de frun
ze a| codrilor, pînă cînd cărarea 
se subțiază și se topește undeva, 
brusc, pe un pisc, în ceasul cînd 
soarele începe să se încline. Caii 
vor fi legați de un arbore și omul 
va urca mai departe, căfărîndu-se 
pe pereții de piatră care mărgi
nesc albia îngustă și prăpăstioasă

cui excursiei noastre. Important, 
în primul rînd este sensul, faptul 
că mesajele literaturii, artei, știin
ței pătrund azi pe ultimele „spa
ții albe“ ale hărții culturale a 
patriei.

Cum primesc oamenii din munți 
aceste mesaje l La rampa de în
cărcare a lemnului din sectorul 
Zăvoiu, am fost martor la întîlni- 
rea lui Gheorghe Ciobanu cu 
bibliotecarul voluntar al sectoru
lui, Gheorghe Dan. Ciobanu adu
sese un transport de literatură. 
„Voluntar 1 a răscolit febril prin 
rucsac, a scos cărțile, le-a mîn- 
gîiat pe fiecare cu nalmă, alun
gind niște fire iluzorii de praf,

— Și ce mai e la modă tn 
torul Zăvoiu ? înfreb.

— Uite, 6 să vă numesc 
cărți. Au trecut din mînă-n mînă, 
pe la mai toți țapinarii și tăieto
rii sectorului nostru : „Orașe și 
ani” de Fedin, „Marile speranțe" 
de Dickens și un volum de poezii 
„Cînfecele inimii“ de Mihai Be- 
niuc.

— Deci, se citește și poezie ?
— Desigur. Știu că o să-mi ce

reți exemple... Uite, acum Cîteva 
săpfămîni, într-o duminică, la clu
bul din Brezoi a fost un „meda
lion Topîrceanu1’. Toți , tinerii din 
sector au ținut să se ducă. Dar 
știți, hotărît I .Au pornit d»

sec-

trei

cu noaptea, cred că era ceasul 
2, pe stele. Au ajuns în Brezoi 
înainte de prînz. După masă s-au 
dus la club, la „medalion“, ți pe 
urmă s-au întors în sector — tîr- 
ziu, tot pe stele. Luni dimineafe 
erau toți la lucru.

— Dar aici nu întreprindeți ac
tivități culturale î

— Dacă rămîneți pînă deseară, 
cînd se sfrîng oamenii la cabană, 
o să vedeți.

Am rămas. Am rămas pînă sea
ra, cînd țapinarii și tăietorii s-au 
strîns la cabană, și am văzut... Am 
asistat la prezentarea cărților din 
rucsac — o suită de recenzii 
scurte, expusă de Ciobanu — apoi 
la o discuție colectivă în jurul 
„Marilor speranțe“ de Dickens. 
Se făcuse noapte de mult, ar
deau stelele, pădurea vuia depăr
tat de fierberea Lotrului, iar ca
baniera, rezemată de ușorul ușii, 
asculta în tăcere, surîzînd la re
plicile celorlalți, cu aerul uneia 
care știe mai multe... (Ea bănuise 
de la-nceput — îmi mărturisise
— că Pipp avea s-o părăsească 
pe micuța și blînda Anne pentru 
îngîmfata domnișoară Bettsley...)

★

Asfințea luna cînd am coborîf 
spre Brezoi. Refăceam, în gînd, 
minunata călătorie a cărții pe a- 
ceste fărîmuri ; mă gîndeam și la 
bătrînul învățător, la ancheta în
treprinsă, cîndva, în satul de anal- 
fabefi și izgoniți de la cultură. 
Două imagini — două extreme
— două lumi.

Cărți în munți.,'.

In anul școlar 1962—1963 primește 
nul de admitere la următoarele

înscrieri pentru exame- 
forme de învățămînt :

I. — ȘCOALA TEHNICĂ PENTRU PERSONAL TEHNIC 
- cu durata 3 ani la specialitățile :

1, — Energetică
2. — Termoenergetică
8. — Proiectanți (durata 2

IL — ȘCOALA TEHNICĂ 
— cu durata de 2 ani

ani).

DE MUNCITORI CALIFICAȚI 
la specialitățile :

și Automatizări1. — Protecția prin Relee
2. — Centrale, Stații și Rețele electrice
3. — Aparate Radio-Televiziune (durata 3 ani).

Condiții de admitere: absolvenții școlii medii cu diplomă 
de maturitate.

înscrierile se fac pînă la 24 septembrie 1962, la sediul șco
lii pe baza unei cereri însoțită de următoarele acte :

— Certificat de naștere (copie legalizată)
— Certificat de studii (in original)
— Certificat de sănătate, cu rezultatul analizei Wasser- 

man și radioscopiei pulmonare, precum și fișa medi
cală cu rezultatul examenului medical Ia boli interne, 
chirurgie, O.R.L. și neurologie.

— Declarația tip de starea materială a părinților sau sus
ținătorilor legali.

Examenul de admitere «e va ține între 25—30 septembrie 
1962 și va consta din probe scrise și orale la :

— matematică și fizică pentru tehnicieni
—* matematică, fizică și desen pentru proiectanțl.

Elevii admiși primesc toate drepturile prevăzute de H.C.M.

de
Universita

tea din Bucu
rești, el muncește cu pasiune 
pentru îndeplinirea indicații
lor date de partid privind a- 
tragerea masei studenților la 
lupta antifascistă. Sub condu
cerea partidului, studenții 
uteciști au reușit să atragă 
numeroși studenți la acțiunile 
organizate împotriva grupări
lor fasciste-legioneft-e.

în 1942, în urma denunțului 
mîrșav al 
strecurat în 
Siguranța a 
numeros de 
al U.T.C. și 
județean Ilfov al U.T.C. prin
tre care se afla și Justin 
Georgescu.

în urma torturilor îngrozi
toare la care a fost supus, 
Justin Georgescu s-a stins din 
viață în vîrstă de numai 20 
de ani.

Cauza pentru care au luptat 
și și-au jertfit viața eroii comu
niști și uteciști, printre care 
și Justin Georgescu a trium
fat. Astăzi, cînd trăim liberi 
și fericiți în patria noastră 
socialistă, exemplul luminos 
al vieții , și luptei pline de ab
negație a comuniștilor și ute- 
ciștilor ne înflăcărează ini
mile, mobilizîndu-ne pentru a 
munci cu și mai mult elan, 
cu pasiune tinerească, pentru 
cea mai frumoasă și nobilă 
cauză din cîte a cunoscut 
vreodată omenirea — trium
ful socialismului și comunis
mului, al păcii și frăției în
tre popoare.

unui provocator 
rîndurile U.T.C., 
arestat un grup 
activiști ai C.C. 
ai Comitetului

Prin reducerea

prețului de cost
Concomitent cu depășirea pla

nului de extracție a cărbunelui, 
minerii din Valea Jiului au re
dus lună de lună cheltuielile de 
producție. La exploatarea car
boniferă Aninoasa, de exemplu, 
prețul de cost a fost micșorat 
în primele 7 luni din aceBt an, 
în medie cu 1,50 lei pe fiecare 
tonă de cărbune, iar în luna 
august cheltuielile prevăzute 
pentru extracția unei tone de 
cărbune au fost mai mici cu 4 
lei. Pe întregul bazin carboni
fer al Văii Jiului s-au realizat 
în cele 8 luni care au trecut din 
acest an economii suplimentare, 
cu aproape 5 milioane lei mai 
mari decît prevedea angajamen
tul anual luat de minerii de 
aici.

Folosirea din plin de către 
mineri a capacității mijloacelor 
de mecanizare de care dispun, o 
mai bună gospodărire a lemnu
lui de mină și a celorlalte mate
riale — au fost factorii princi
pali care au contribuit la iefti
nirea producției de cărbune ex* 
trasă anul acesta.

(Agerpres)

A început, 
primirea 

abonamentelor 
pentru 

anul 1963 
la publicațiile 

sovietice 
în limbile

franceză, germană, 
engleză, spaniolă 

și în alte limbi
Abonamentele 

se primesc la oficiile 
și factorii poștali, 
difuzorii de presă 
din întreprinderi 

și instituții
1



Delegația de partid și guvernamentală
a R. D. Germane s-a înapoiat la Berlin

N 
U

BERLIN 20 (Agerpres). — 
ADN transmite : Joi la amia
ză s-a înapoiat la Berlin pe 
calea 
partid și guvernamentală

O VIZHÀ

Generale
NEW YOhK 20 (Agerpres).— In dimineața zilei de 20 

septembrie, la ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U. 
au început dezbaterile generale. Au luat cuvîntul repre
zentanții Braziliei și S.U.A.

Adunarea a aprobat reco
mandarea Comitetului General 
de a include pe ordinea sa de 
zi și de a se discuta în ședința 
din 21 septembrie problema : 
„Acordul dintre Republica In
donezia și Regatul Olandei cu 
privire la Noua Guinee de vest 
(Irianul de vest)“.

Dezbaterile au început cu 
cuvîntarea șefului delegației 
Braziliei, senatorul Afonso A- 
rinos, care a acordat o deose
bită atenție problemei dezar
mării generale și totale. Dele
gația braziliană, a declarat el, 
își rezervă dreptul de a pre
zenta spre examinare un pro
iect de rezoluție cu privire la 
încetarea imediată a tuturor 
experiențelor nucleare, care ar 
putea fi acceptabil pentru ma
joritatea delegațiilor. Repre-

In Comitetul General

zentantul Braziliei a declarat 
că, după părerea delegației 
sale, este foarte important ca 
miniștrii afacerilor externe . ai 
Uniunii Sovietice, Statelor 
Unite, Angliei și Franței să 
examineze posibilitatea desfă
șurării unor tratative neofi
ciale în scopul înlăturării pie
dicilor din calea spre înce
tarea tuturor experiețelor nu
cleare.

Reprezentantul brazilian a 
sprijinit ideea creării unor 
zone denuclearizate. El a de
clarat că una din 
denuclearizate ar 
merica Latină.

Vorbind despre 
colaborării economice interna
ționale, reprezentantul Brazi
liei a criticat politica acelor 
guverne care creează blocuri

aceste zone 
putea fi A-

problemele

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Comitetul General a încheiat dis
cuțiile pe marginea ordinai 
zi a celei de-a XVIl-a sesiuni 
Adunării Generale a O.N.U.

V. S. Semionov, locțiitor 
ministrului Afacerilor Externe 
U.R.S.S., a declarat în Comitetul 
General că este inadmisibil ca 
poporul de 650 milioane de oa
meni al R.P. Chineze să nu aibă 
un reprezentant legal în această 
organizație. Această 
nu poate fi soluționată decît prin 
restabilirea drepturilor '
neze și prin alungarea ciankaișiș- 
tilor din toate organele O.N.U.

Reprezentantul Statelor Unite 
a încercat să-i convingă pe 
membrii Comitetului să nu inclu
dă pe ordinea de zi problema 
restabilirii drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze. Cu toate obiecțiu- 
nile delegatului american, această 
problemă a fost inclusă pe or
dinea de zi a celei de-a XVlI-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

La propunerea delegației sovie
tice, pe ordinea de zi a fost in
clus, de asemenea, un punct cu 
privire la retragerea tuturor trupe
lor străine din Coreea de sud.

Unul din punctele principale 
incluse pe ordinea de zi a se
siunii Adunării, la propunerea 
Uniunii Sovietice, este problema 
convocării. unei conferințe inter
naționale pentru problemele co
merciale.

De asemenea pe ordinea de zi 
a Adunării Generale a O.N.U. 
este inclus un punct privind „Mă
surile destinate a promova în rîn- 
durile tineretului idealurile păcii, 
respectului reciproc și ale înțele
gerii între popoare“. După cum 
se știe, inițiativa înscrierii pe or
dinea de zi a acestei probleme 
a fost luată de R.P. Romînă la 
cea de-a XV-a sesiune a Adună
rii Generale O.N.U.

Delegatul S.U.A. a propus din 
nou ca pe ordinea de zi a Adu
nării Generale să fie inclusă așa- 
zisa „problemă ungară“.

Reprezentantul Republicii Popu
lare Ungare, care a fost 
la ședință, a daf o ripostă 
meritată acestei propuneri provo
catoare a delegației americane, 
care urmărește ațîțarea în conti
nuare a „războiului rece“.

Luînd cuvîntul, în numele dele
gației R.P. Romîne, Mircea Mali- 
)a, adjunct al ministrului afacerilor 
externe s-a referit printre altele 
la problema restabilirii drepturi
lor legitime ale Republicii Popu-

de
a

nedreptate

R.P. Chi-

invitat 
bine-

lare Chineze la O.N.U., punct în
scris pe ordinea de zi 
Generale, la cererea 
Uniunii Sovietice.

Bucurîndu-ne în mod 
tot mai multe țări fac 
O.N.U. și sînt reprezentate în or
ganele sale, a spus el, conside
răm de datoria noastră să atra
gem atenția asupra unei situații 
cu totul anormale : vocea celui 
mai numeros popor — poporul 
chinez — nu se face auzită în di
versele organe 
te. Explicația 
este cunoscută, 
atitudinii ostile 
și cooperării 
care o adoptă 
blemă anumite 
rînd, guvernul Statelor Unite ale 
Americii. Politica obstrucționistă 
față de R.P. Chineză este contra
ră spiritului și literei Cartei Na
țiunilor Unite. Este de necontestat 
că restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze în O.N.U. și a- 
lungarea imediată, din toate or
ganele O.N.U., a persoanelor tri
mise de Cian Kai și ar fi de na
tură să normalizeze viața orga
nizației, să faciliteze îndeplinirea 
sarcinilor ce-j stau în față și să 
contribuie la îmbunătățirea clima
tului politic internațional.

Delegatul romîn, referindu-se la 
problema examinării raportului 
comisiei O.N.U. pentru Coreea, a 
arătat că discuțiile ce au avut loc 
de-a lungul anilor, pe marginea 
raportului acestei comisii, nu au 
servit decît pentru a înneca efor
tul nobil ce s-a făcut, pentru a 
realiza' o Coree cu adevărat inde
pendentă, democratică și unită. 
Pentru aceste considerente, dele
gația romînă se opune discutării 
acestui raport care nu aduce nici 
o contribuție la rezolvai ea pro
blemelor reale în legătură cu Co
reea și nu face decît să producă 
confuzii în această problemă. De 
asemenea, delegatul Republicii 
Populare Romîne, Mircea Malița, 
s-a pronunțat categoric împotriva 
propunerii delegației S.U.A. de a 
se înscrie pe ordinea de zi un 
punct privitor la așa-zisa „pro
blemă ungară“, acțiune menită să 
abată atenția de la problemele 
fundamentale ale O.N.U., să îm
piedice activitatea ei constructivă, 
să întrețină atmosfera războiului 
rece.

In ședința sa următoare, Co
mitetul General se va ocupa de. 

fi discutate

a Adunării 
guvernului

sincer că 
parte din

ale Națiunilor Uni- 
acesfei anomalii

Ea se dalorește 
cauzei destinderii 
internaționale pe 
în această pro

state și, în primul

comerciale. El a declarat că 
Brazilia sprijină propunerea 
cu privire la convocarea unei 
conferințe internaționale pen
tru problemele comerțului.

Delegatul american A. Ste- 
venson a vorbit în termeni 
generali despre țelurile Cartei 
O.N.U. și despre necesitatea 
menținerii păcii, evitînd însă 
să examineze în fond proble
mele actuale de cea mai mare 
importanță sau prezentîndu-Ie 
într-o lumină denaturată.

Declarînd că S.U.A. „salută 
cu entuziasm“ eliberarea po
poarelor din cătușele colonia
lismului, el a recomandat tot
odată „să nu 
grabă“ în acest

Referindu-se 
dezarmării, 
S.U.A. a repetat cererea inac
ceptabilă a guvernului ameri
can cu privire la „controlul 
internațional“, adică la spio
najul legalizat.

Delegatul american și-a 
consacrat o mare parte din 
discurs problemei situației 
financiare a O.N.U. Din cele 
afirmate de el a reieșit în 
mod clar dorința de a impune 
tuturor țărilor membre ale a- 
cestei organizații internațio
nale finanțarea unor măsuri 
ca „operațiunea O.N.U. în 
Congo”.

Delegatul american a încer
cat să acuze guvernul Cubei 
că „îi amenință pe vecinii 
săi din emisfera occidentală“.

Reprezentantul Cubei, M. 
Garcia Inchausteguy, a dat o 
ripostă energică delegatului 
american. Poporul Cubei, a 
spus el, este gata să-și apere 
independența. Respingem de
clarația dv., a spus delegatul 
Cubei adresîndu-se lui Ste- 
venson, întrucît scopul acestei 
declarații este să camufleze 
agresiunea pe care guvernul 
dv. o pregătește împotriva po
porului cuban.

se manifeste 
proces.
la problema 

reprezentantul

aerului delegația de 
a 

R. D. Germane, condusă 
de Walter Ulbricht, care 
a făcut o vizită de cinci zile 
în Republica Populară Romî
nă. La aeroportul Schönefeld 
delegația a fost întîmpinată 
cu căldură de populație. Au 
fost de față membri ai gu
vernului, șefi ai misiunilor 
diplomatice străine.

Salutînd pe membrii dele
gației, Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania și prim vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a subliniat bucuria 
și satisfacția cu care oamenii, 
muncii din R.D.G. au urmărit 
entuziasmul cu care a fost 
primită delegația în Repu
blica Populară Romînă, sim
patia și adevărată prietenie 
care i s-a arătat în orașele, 
în întreprinderile și 
vizitate.

„Această călătorie a 
la adîncirea prieteniei 
popoarele noastr» și la 
rea legăturilor economice din
tre cele două state.

Ea constituie o confirmare 
a faptului că relațiile priete
nești dintre R. D. Germană și 
R. P. Romînă sînt tot mai 
strînse și că popoarele noastre 
frățești sînt ferm hotărîte să 
depună, sub conducerea încer
cată a partidelor lor marxist- 
leniniste, noi eforturi în lupta 
pentru victoria socialismului 
și asigurarea păcii".

Luînd cuvîntul, Walter Ul
bricht, a spus printre

Vizita noastră în R. 
mînă a fost o nouă 
a prieteniei strînse 
nezdruncinat dintre cele două 
state și popoare ale noastre.

Convorbirile purtate au pri
lejuit un amplu schimb de 
experiență asupra probleme
lor principale ale construcției 
socialiste în cele două țări. în- 
tîlnirile pe care le-am avut 
cu muncitori, țărani colecti
viști, intelectuali, femei și ti
neri au dovedit strînsa legă
tură dintre poporul romîn și 
poporul R. D. Germane. Pu
tem spune cu bucurie că în

satele

servit 
dintre 
lărgi-

altele : 
P. Ro- 
dovadă 
și de

tratativele purtate s-a consta
tat o deplină unanimitate de 
vederi în problemele interna
ționale și în chestiunile pri
vind colaborarea dintre cele 
două țări ale noastre, lupta 
comună pentru încheierea tra
tatului de pace 
pentru rezolvarea pe această 
bază a problemei ~ 
occidental, precum și cu pri
vire la eforturile în vederea 
dezarmării generale și totale.

Sîntem cu totul de acord 
în constatarea că cea mai ur
gentă sarcină în asigurarea 
păcii este tocmai înlăturarea 
rămășițelor războiului în Ger
mania și în primul rînd lichi
darea bazei N.A.T.O. din ~ 
linul occidental.

După ce s-a referit în 
tinuare la necesitatea de 
semna cît mai grabnic trata
tul de pace german, care să 
înfrîneze activitatea pericu
loasă a militariștilor vest-ger- 
mani, tovarășul Walter Ul- 
bricht a declarat: ,,Cu prile
jul vizitelor pe care le-am fă
cut în capitala țării, Bucu
rești, în regiunea Ploiești, cen
tru al extracției și prelucrării 
petrolului, în gospodăriile a- 
gricole colective din regiunea 
Brașov — care a devenit un 
important centru al industriei 
grele romîne — și în regiunea 
Bacău, am fost profund im
presionați de marile progrese 
pe care le obțin harnicii oa
meni ai muncii romîni în con
struirea patriei lor socialiste.

în procesul de construire a 
socialismului, Romînia s-a 
transformat dintr-o țară cu 
o industrie slab dezvoltată 
într-o țară industrială moder
nă. Odată cu încheierea co
lectivizării, oamenii muncii 
romîni ridică agricultura la o 
mare înflorire. Ce deosebire 
între viața pe care o duce 
acum poporul romîn și mize
ria epocii capitaliste I Această 
țară are perspective minuna
te. Exemplul Romîniei arată 
ce profundă cotitură s-a pro
dus în Europa, cît de mult s-a 
dezvoltat forța popoarelor și 
cum s-a schimbat în Europa 
și în întreaga lume raportul 
de forțe. în continuare, vor
bitorul a arătat că în timpul 
convorbirilor au fost stabilite

german și

Berlinului

Ber-

con- 
a se

măsuri corespunzătoare pentru 
continua dezvoltare a relații
lor politice, economice și cul
turale dintre cele două țări.

Vizita noastră în Republica 
Populară Romînă și rezultate
le ei pozitive slujesc întăririi 
unității și coeziunii sistemu
lui mondial socialist, consoli
dării luptei pentru pace. R. P. 
Romînă și R. D. Germană îm
preună cu Uniunea Sovietică 
și celelalte state ale lagăru
lui socialist sînt strîns unite 
într-un front comun împotri
va forțelor războiului.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Democrate Germane în 
Republica Populară Romînă 
este o nouă contribuție la în
tărirea relațiilor frățești din
tre cele două state ale noa
stre, pentru cauza păcii și so
cialismului.

la
de la Salonic

zi 
la

gafia

ordinea în care vor
problemele în cadrul comifefelor 
Adunării Generale și în ședințele 
plenare ale acesteia.

Alegerile din Algeria
ALGER 20 (Agerpres). — 

Peste 6 milioane și jumătate 
de cetățeni algerieni — băr
bați și femei în vîrstă de peste 
21 de ani — s-au prezentat 
joi la cele 7 145 de centre de 
vot, pentru a alege prima lor 
Adunare constituantă. Pe li
stele electorale figurează 196 
de candidați propuși de Bi
roul Politic al Frontului de 
Eliberare Națională. Partidul 
Comunist din Algeria a dat 
publicității un apel către po
por, în care cheamă pe ale
gători să voteze pentru candi- 
dații Biroului Politic al F.E.N.

Lozincile
Frontului de Eliberare Națio
nală chemau pe cetățeni să 
voteze : 1. Pentru un stat re
publican care să garanteze le
galitatea, securitatea și liber
tatea ; 2. Pentru libertate
economică și libertate socială ;

electorale ale

3. Pentru triumful năzuințelor 
sacre ale poporului care cere 
o reformă agrară reală, indu
strializarea țării, pîine și res
pectarea demnității cetățeni
lor ; 4. Pentru menținerea și 
consolidarea independenței na
ționale ; 5. Pentru o Algerie 
liberă și prosperă.

Din relatările coresponden
ților rezultă că alegerile s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
sărbătorească și în perfectă 
ordine. încă de la primele 
ore ale dimineții, relatează 
France Presse, în fața centre
lor de vot s-au format șiruri 
lungi de alegători. Populația 
europeană din marile orașe a 
participat, de asemenea, la 
vot într-un număr considera
bil mai mare decît la referen
dumul din 1 iulie pentru au
todeterminarea Algeriei.

DE NWITAT
Corespondență din Moscova

-am întilnit în 
Piața Roșia, locul 
tradițional pe care 
orice oaspete al 
Capitalei sovietice 
vrea să-l viziteze 
din primul mo

ment în care a pus piciorul pe 
pămîntyl marelui oraș.

Priveau spre orologiul din 
turnul Spasski ce anunță ome
nirii ora Moscovei 
citi pe chipurile lor 
50 de studenți fruntași 
vățătură din Republica 
Iară Romînă vizitează 
nea Sovietică in cadrul 
burilor studențești. De 
care, dacă îl întrebi 
impresiile culese in aceste‘zi
le, primești un răspuns cu 
multe superlative. Toți sînt 
mișcați de primirea făcută și 
mai ales de căldura cu care ii 
întâmpină peste tot prietenii 
sovietici. Am reușit să rezum 
pe scurt cîteva păreri.

— Mi-a plăcut foarte mult 
sala Congreselor, din Kremlin. 
Ceea ce impresionează este 
perfecta îmbinare a arhitectu
rii moderne a palatului cu 
restul clădirilor.

— La Universitatea Lomo- 
nosov am aflat lucruri foarte 
interesante despre învățămân
tul sovietic, despre activitatea 
obștească a studenților.

—De neuitat vor rămîne 
clipele petrecute la Casa prie
teniei popoarelor, unde studen
ții din România s-au întilnit 
cu tineri sovieticii care au vi
zitat țara noastră.

Cuvintele pline de prietenie 
ale tovarășului Vladimir Pav- 
lov, secretarul responsabil al 
Asociației de prietenie sovie-

și puteai 
emoția. 

I la în- 
i Popu- 

Uniu- 
i schim- 
la fie- 
despre

to-romîne au mers la inima 
studenților romîni-oaspeți:

— „Vizita voastră în țara 
noastră dragi prieteni, întâlni
rea de astăzi vor contribui la 
întărirea prieteniei noastre. 
Fie ca această prietenie a ti
neretului din țările noastre să 
înflorească, să poarte totdeau
na semnul zîmbetelor noastre, 
al vieții noi pe care 0 con
struim 1“

Tatiana Larina de la Uzina 
de rulmenți nr. 1, Boris Dra- 
tha de la un institut de cerce
tări nu se mai despărțeau de 
oaspeții* din Romînia. Au ve
nit curînd de pe meleagurile 
Republicii Populare Romîne 
și în fel și chip căutau să-și 
exprime admirația pentru cele 
văzute la București și pe lito
ral, la Brașov și Ploiești. Îm
preună, romîni și sovietici au 
plecat apoi spre sala centrală 
de expoziții din piața Maneju
lui unde îi aștepta o surpriză 
— marele bal al tineretului 
din Moscova care avea ca in
vitați de onoare pe studenții 
din țările socialiste ce își fac 
studiile în capitala Uniunii 
Sovietice. Bineînțeles că 
lipsit cîntecul românesc, 
diționala Periniță.

Primele zile ale vizitei
trecut cu iuțeală nemiloasă.

Au mai rămas de vizitat 
Leningradul, frumosul oraș de 
pe Neva și Kievul — capitala 
Ucrainei.

Momentele petrecute în țara 
sovietică le vor rămîne înti
părite printre cele mai fru
moase amintiri.

n-a 
tra

au

roma. 
. istă de 
precedent 
20 septembrie, au încetat din 
nou lucrul peste un milion de 
oameni ai muncii de la uzi
nele metalurgice și construc
toare de mașini. Cei 300 000 
de metalurgiști din Milano au 
intrat într-a doua săptămină 
de grevă. In fiecare zi ei au 
încetat lucrul pentru patru 
ore. 700 000 de muncitori de 
aceeași profesie din alte orașe 
ale țării au hotărît să repete 
grandioasa grevă de 72 de 
ore.

AL. ȘTARC
Moscova, 1) septembrie 1962.

ATENA 20 (Agerpres). — 
La ÎS septembrie, conducerea 
tîrgului internațional de la 
Salonic a oferit un dineu în 
cinstea delegației romîne la 
acest tirg.

In cadrul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, președintele tîrgului 
Gheorghiadis, și președintele 
Camerei industriale din Salo
nic, Economu, au urat prospe
ritate poporului romîn.

In seara aceleiași zile, 
consacrată R. P. Romîne,
pavilionul romîn a avut loc o 
recepție, la care au participat 
primarul orașului Salonic, 
Papailiakis, președintele Con
siliului municipal, Kanavos, 
vicepreședintele tîrgului, Kar- 
dasiadis, directorul tîrgului, 
Samaras, acad. Spiros Melas.

Oaspeții au fost primiți de 
Tudor Jianu, însărcinat cu 
afaceri ad-interim, Petru Bur- 
lacu, șeful delegației romîne 
la tîrgul din Salonic, Ion Cri- 
coveanu, șeful delegației eco
nomice a R. P. Romîne la 
Atena, și Nicolae Vrabie, di
rectorul pavilionului R. P. Ro
mîne la tîrgul de la Salonic.

130 de chintale boabe de porumb la hectar!
upă cum scrie ziarul „Prav- 
da“, în raionul Lubensk, 
regiunea Polfava, o echipă 

de comsomoliști, condusă de Na- 
dejda Siverfok, a obținut o nemai
cunoscută recoltă de porumb : 
cîte 130 de chintale 
hectar.

Membrii acestei echipe au ter
minat nu de mulf școala medie.

Ei cultivă porumbul de numai doi 
ani. Anul acesta echipa și-a luat 
angajamentul de a objine de pe 
o suprafață de 20 de heclare 
cîfe 100 chintale, 
suprafață de 28 
chintale de porumb 
Angajamentul lor a 
îndeplinit, 
siderabil.

iar de pe o 
hectare cîfe 55 

la fiecare ha. 
fost nu numai 
depășit

boabe la

1

TEMPO“ (Columbia) : Copii fără adăpost

Noi blocuri de locuințe pentru oamenii muncii din Cuba, în construcție.

Evenimentele din Argentina
BUENOS AIRES 20 (Ager

pres). — După cum relatează a- 
genția Reuter, la 20 septembrie 
Adolfo Lanus, ministrul apără
rii, a anunțat că președintele 
Maria Guido a preluat coman
da supremă a forțelor armate 
argentiniene care au rămas cre
dincioase guvernului după rebe
liunea generalului Curios Onga
nia. Cu o zi înainte, Guido l-a 
primit pe Ongania și i-a cerut 
ca forțele controlate de el să ca
pituleze. Agenția Reuter arată 
însă că ultimatumul lui Guido a 
expirat fără să dea vreun rezul
tat. Știrile sosite la Buenos Aires 
arată că 70 000 ofițeri și soldați 
au fost concentrați în vederea 
unei acțiuni împotriva forțelor 
rebele care își au baza la marea 
tabără militară de la Carnpo de 
Mayo. Toți ofițerii superiori din 
această tabără s-au declarat so
lidari cu Ongania. Porțile tabe
rei au fost închise și piesele de 
artilerie au fost puse în poziție 
de tragere pentru a acoperi ac
cesul la bază.

După cum s-a anunțat, cauza 
conflictului rezidă în schimbări
le din conducerea forțelor arma
te argentiniene efectuate de pre
ședintele Guido și cu care On
gania și alți ofițeri superiori nu 
sînt de acord.

Postul de radio Belgrano din 
apropierea capitalei, ocupat de 
rebeli, continuă să transmită e- 
misiuni antiguvernamentale. Co-

mandanții unor garnizoane din 
provinciile Entrerios fi Corrien- 
tes s-au alăturat de asemenea 
rebelilor.

Opinia publică din Argentina 
nu este ținută la curent cu mer
sul evenimentelor, deoarece cen-

zura a interzis publicarea orică
ror știri privind rebeliunea. Po
porul argentinian și-a putut însă 
da seama de gravitatea situației 
din ultimatumul dat lui Onga
nia, care a fost publicat, și 
emisiunile postului Belgrano.

din

PE SCURT
— O luptă gre- 
o intensitate fără 

zguduie Italia. La

WASHINGTON. — La 19 
septembrie comisiile senato
riale pentru afacerile exter
ne și pentru problemele

forțelor armate 
greșului S.U.A. au aprobat 
într-o ședință comună închisă 
proiectul unei rezoluții duș
mănoase la adresa Cubei.

Proiectul de rezoluție preco
nizează ca Statele Unite „să 
preîntîmpine prin orice mij
loace care vor fi necesare, in
clusiv folosirea armelor“, dez
voltarea socialistă a Cubei.

PARIS. —- La ședința sa 
din 19 septembrie, Consiliul 
de Miniștri al Franței a apro
bat în linii mari un proiect de 
lege potrivit căruia se va or
ganiza un referendum în pro
blema alegerii președintelui 
Republicii prin vot universal.

VIENA. — La 19 septembrie la 
conferința generală a Agenției in-

lernaționale pentru energia ato
mică (A.I.E.A.) a început discuția 
generală. în centrul atenției 
participanților la conferință s-a 
aflat cuvîntarea prof. V. S. Eme- 
lianov, șeful delegației sovietice.

DELHI. — La 18 septem
brie s-a deschis la Delhi 
Expoziția internațională a căr
ții de artă. La această expo
ziție R.P. Romînă participă 
cu publicații și albume de ar
hitectură, artă plastică, teatru, 
muzică și artă populară. Ex
poziția a fost deschisă de vi
cepreședintele Indiei dr. Zahir 
Hossein. La festivitatea des
chiderii 
nalități 
membri 
tic. Dr.

au participat perso- 
culturale indiene și 
ai corpului diploma- 

Zahir Hossein a vizi-

na din problemele 
cele mai actuale 
ale capitalei Co
lumbiei este pro
blema copiilor fără 
adăpost care popu
lează în grupuri 

străzi ale cartiere-

CARACAS 20 (Agerpres). — 
După cum relatează corespon
dentul din Caracas al agen
ției Prensa Latina, operațiile 
militare ale partizanilor vene- 
zueleni împotriva regimului 
președintelui Betancourt au 
luat amploare în ultimul timp. 
La 16 septembrie, un detașa
ment de partizani a atacat 
orașul Valencia, capitala sta
tului Carabobo, ocupînd pos
tul de radio al orașului. în 
statul Anzoategui, unde se 
află unele din cele mai boga
te zăcăminte petrolifere din 
Venezuela, partizanii au des
chis un nou front, lansînd a- 
tacuri energice împotriva 
pelor guvernamentale, 
mai puternice acțiuni ale 
tizanilor au loc în zona 
cesionată trusturilor

tru- 
Cele 
par- 
con-

petroli-

tat și standul cu exponate ro- 
mînești, interesîndu-se de pu
blicațiile de artă prezentate.

LEOPOLDVILLE. — La 20 
septembrie, S. S. Nemcina, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al U.R.S.S. în Re
publica Congo, și-a prezentat 
scrisorile de acreditare șefului 
statului Congo, Kasavubu.

MOSCOVA. — La 19 sep
tembrie a sosit Ia Moscova o 
misiune de bunăvoință a Re
publicii Federative Camerun 
în frunte cu Victor Kanga, 
ministrul economiei naționale. 
„Am sosit în Uniunea Sovie
tică, a declarat pe aeroport 
Viktor Kanga, pentru a studia 
posibilitățile de colaborare 
economică între țările noa
stre“.

fere nord-americane „Standard 
Oii Company of Newyork" și 
„Creole Oii“,

Potrivit relatărilor presei 
venezuelene, în capitala țării, 
Caracas, forțele progresiste 
au organizat demonstrații de 
protest împotriva politicii de 
aservire a țării față de intere
sele monopolurilor nord-ame
ricane, politică promovată de 
guvernul Betancourt. în seara 
zilei de 17 septembrie, nume
roși studenți și tineri au de- 
monstrat pe străzile Caracas
ului. Poliția a atacat pe de
monstranți, ucigînd o persoa
nă și rănind alte două.

numeroase 
lor comerciale din Bogota.

Nu de mult timp, orașul a 
auzit pentru prima dată gla
sul lor plin de indignare : dis- 
de-dimineață, cînd strada a 
7-a era literalmente inundată 
de mașini și de oameni, 58 de 
copii fără căpătîi au trecut pe 
această arteră, venind de pe 
strada a 20-a și îndreptîn- 
du-se.spre Piața Bolivar.

JUnii duceau pancarte, alții 
pășeau alături de ei, și toți 
erau plini de dorința de a 
găsi rezolvarea la problemele 
lor grele. Ei se îndreptau spre 
piață însoțiți de zgomotul 
șuerăturilor și al cutiilor de 
conserve, transformate de ei 
în tobe. în fruntea lor pășea 
un băiat de 13 ani. Unele 
pancarte erau scrise ordonat, 
altele făcute în grabă din 
cîte o bucată de carton mur
dar, cu inscripțiile mîzgălite 
cu cărbune. Pe toate însă se 
puteau citi revendicările co
piilor și sensul adevărat al 
acestei demonstrații spontane. 
Pe prima din aceste pancarte 
era scris : „Noi copiii colum- 
bieni sîntem zdrențăroși. Nu 
mai vrem să umblăm în 
zdrențe“. O altă pancartă glă- 
suia : „Nouă ne este frig și 
nu avem ce mînca“. A treia 
inscripție spunea : „Noi vrem 
să muncim și să învățăm“.

De-odată de grupul copiilor 
s-a apropiat o mașină a poli
ției. După cum a povestit 
după aceea micul „conducă-

tor“ al demonstrației, Benja
min Sabal, aproape toți prie
tenii lui au căzut pe mîna 
autorităților.

în seara aceleiași zile, Sabal 
a venit la redacția ziarului 
„Tempo“ și a spus ; „Ajuta- 
ți-mă să-mi găsesc prietenii 
mei“. Noi am acceptat să-i 
căutăm și în curînd am aflat 
de la ofițerul circumscripției 
de poliție nr. 100 următoarele:

— într-adevăr, am reținut 
21 de copii vagabonzi, care au 
organizat pe strada 7 între 
str. 20 și Piața Bolivar o de
monstrație. I-am băgat la ca
sa de corecție. O să-i învățăm 
noi minte.

Despre toate acestea noi 
i-am povestit lui Benjamin. 
Ascultîndu-ne, el ne-a spus : 
„Ei ce să-i faci. Dacă nu le 
dă drumul prietenilor o să 
trebuiască să mă duc la ei. 
Vreau să fiu împreună cu ei“.

Oprindu-se puțin el a conti
nuat să ne vorbească :

— „Dumneavoastră știți cîți 
copii fără adăpost sînt în Bo
gota ? Foarte mulți, cu miile. 
Numai eu cunosc bine o sută 
de asemenea copii. Și eu și 
toți ceilalți vrem să lucrăm. 
Desigur, noi nu știm să facem 
nimic deosebit, dar am putea 
să învățăm vreo meserie. Dar 
nimeni nu vrea să ne angaje
ze la vreo treabă, să ne dea 
o bucată de pîine și un cul
cuș. Și este îngrozitor să 
dormi în stradă, pe ploaie, 
fără să ai cu ce te înveli. De
sigur, dumneavoastră nu știți 
ce înseamnă aceasta, nu știți 
ce înseamnă să te hrănești cu 
resturi. Noi nu dorim decît un 
singur lucru — să muncim și 
să învățăm“.

Cu aceasta s-a terminat dis-

cuția cu noul nostru cunoscut. 
Noi am auzit o poveste tristă 
despre suferințele și privațiu
nile copiilor fără adăpost 
care, în deznădejdea lor, au 
protestat“.

★

Cel mai important ziar bur
ghez din Columbia s-a văzut 
nevoit să scrie despre acest 
fa,pt zguduitor petrecut sub 
ochii locuitorilor capitalei ță
rii : demonstrația micilor co- 
lumbieni lipsiți de adăpost.

Cine este însă vinovat de 
soarta tragică a copiilor co- 
lumbieni 2 Despre aceasta 
„TEMPO" nu spune nimic. 
Preferă să tacă, pentru că 
dacă ar fi să se ocupe puțin
tel de cauzele unor asemenea 
„întâmplări" ar trebui să 
amintească despre jaful sălba
tic al bogățiilor Columbiei de 
către monopolurile americane, 
care se împletește cu exploa
tarea sîngeroasă a poporului 
de către marii capitaliști și 
latifundiari semifeudali 
tohtoni.

a invățămîntulin
în Turcia

In S.U.A. au loc numeroase acțiuni samavolnice împotriva populației de culoare. In fotografia de 
mai sus, un grup de membri ai bandelor Ku-Klux-KIanului în acțiune...

REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA 1 Eucu^ti. Piața «Scìnteli“! TA 17.60.10, Tiparul j Combinatul Poligrafic „Casa Scìnteli*,

La 17 septembrie în Tur
cia a început un nou an 
școlar. Cu acest prilej 

ministrul educației, Hatiboglu, 
a rostit o cuvîntare la radio în 
cursul căreia a recunoscut că 
problema învățământului este 
departe de a fi rezolvată. 
„Potrivit datelor ultimului re
censământ — a spus ministrul 
educației al Turciei — din cei 
4 286 000 de copii de vîrstă șco
lară din țară, 1 135 000 de co
pii se află în afara școlilor. 
Aceasta — a declarat el — în
seamnă că 26 la sută din nu
mărul copiilor de vîrstă șco
lară nu au posibilitatea să ur
meze școlile elementare“.

In ziua deschiderii noului 
an școlar ziarul „Milliet“ a 
publicat un editorial consacrat 
situației învățămîntului în 
Turcia. După cum a subliniat 
ziarul, 61,2 la sută din întreaga 
populație a țării, în vîrstă de 
peste 15 ani, este analfabetă. 
Intr-un număr de 15 477 de 
sate nu există școli. Ziarul a- 
rată că chiar în raionul An
kara (capitala Turciei) există 
135 de sate care nu au clădiri 
de școală.

„O problemă deosebit de 
grea — scrie ziarul „Milliet“ 
— este și acea a lipsei cadre
lor didactice. Din 
cauză în multe școli 
clase cu cîte 70-80 de 
unde predă un singur 
țător“.

această 
există 
copii 
învă-


