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La Invitația președintelui și primului mi
nistru al Republicii Indonezia, dr. Sukarno, 
președintele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, împre-

N I C AT
ană cu președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, va face o vizită în 
Indonezia în prima jumătate a lunii octom
brie 1962.

Plecarea delegației de partid
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privind vizita de prietenie a delegației 
de partid și guvernamentale a R. D. Germane 

în R. P. Romînă

Germane

La invitația Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, a Consiliului de Stat și a guvernului 
Republicii Populare Romîne, o delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii Democrate Germane, con
dusă de tovarășul Walter Ulbricht, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane, a vizitat Republica Popu
lară Romînă de la 15 la 19 septembrie 1962.

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii 
Democrate Germane a vizitat orașul București, regiu
nile București, Ploiești, Bacău și Brașov. Pretutindeni 
oamenii muncii au întîmpinat pe solii primului stat 
german al muncitorilor și țăranilor cu manifestații de 
caldă prietenie, expresie a adîncilor sentimente fră
țești pe care poporul romîn Ie are față de oamenii 
muncii din Republica Democrată Germană, construc
tori ai socialismului.

în cursul vizitei, între delegațiile Republicii Popu
lare Romîne și Republicii Democrate Germane au 
avut loc tratative la care au participat :

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

tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Mihai Dalea, secretar al 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Mihail 
Florescu, membru al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, ministrul industriei petrolului 
și chimiei, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mihail Petri, adjunct al ministrului comerțului, 
exterior, Ștefan Cleja, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Populare Romîne în Repu
blica Democrată Germană.

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

tral al Partidului Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat, Bruno Leuschner, mem
bru al Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germania, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, membru al Consiliului de 
Stat, dr. Lothar Bolz, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul afacerilor externe, președintele 
Partidului Național Democrat din Germania, Hans 
Reichelt, ministrul agriculturii, colectărilor și silvi
culturii, membru al Prezidiului Partidului Țărănesc 
Democrat din Germania,’ Günther Wyschofsky, vice
președinte al Comisiei de Stat a Planificării, Erwin 
Kerber, adjunct al ministrului comerțului exterior și 
intergerman, Johannes König, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, prof. dr. Wolfgang Schirmer, di
rectorul Uzinelor „Walter Ulbricht“ — VEB Leuna, 
membru supleant al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, Frieda Sternberg, pre
ședinta cooperativei agricole de producție „Ernst 
Thälmann“ din Bennewitz, raionul Wurzen, Annerose 
Seifert, muncitoare 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 prietenească și cordială. Cu acest prilej a avut loo 
un schimb de experiență asupra problemelor^ princi
pale ale construcției socialismului 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 reciproce 
politice, economice și culturale, precum și asupra prin
cipalelor probleme internaționale. In toate problemele 
examinate a existat o deplină unitate de vederi.

Ï.
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 de cuceririle poporului romîn. 
Delegația este adînc impresionată de succesele remar
cabile obținute de poporul romîn de la eliberarea sa, 
sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn. Rominia 
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 în
semnată și cu o agricultură socialistă înfloritoare.

De o mare însemnătate pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste 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 Ia creșterea continuă a 
prestigiului Republicii Populare Romîne pe arena in
ternațională.

Delegația de partid și guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne subliniază cu deosebită bucurie 
succesele remarcabile pe care le-au înregistrat oame
nii muncii din Republica Democrată Germană în 
construcția socialismului. Ea împărtășește sentimentele 
de îndreptățită mîndrie ale oamenilor muncii din Re
publica Democrată Germană pentru cuceririle lor so
cialiste. Sub conducerea partidului clasei muncitoare 
și prin colaborarea partidelor și organizațiilor de masă 
în cadrul Frontului Național al Germaniei Democrate, 
în Republica Democrată Germană reînvie nobilele 
tradiții ale umanismului german, înflorește o nouă 
cultură, socialistă, continuatoare a aceleia care a dat

omenirii pe Goethe și Schiller, Bach șl Beethoven, pe 
marii dascăli ai proletariatului, Marx și Engels.

Cele două delegații consideră că succesele și perspec
tivele de dezvoltare ale țărilor lor se datoresc aplicării 
consecvente a învățăturii marxist-leniniste^ apartenenței 
la mărețul lagăr al socialismului, colaborării și într-aju
torării frățești cu celelalte țări socialiste și, în primul 
rînd, sprijinului internaționalist al Uniunii Sovietice.

în cursul tratativelor, delegațiile au examinat pe 
larg problemele colaborării în toate domeniile dintre 
Republica Populară Romînă și Republica Democrată 
Germană. Ambele delegații constată cu satisfacție ca 
prevederile Declarației Comune din aprilie 1957, sem
nată cu prilejul vizitei în Republica Democrată Ger
mană a delegației de partid și guvernamentale a Re
publicii Populare Romîne, au fost îndeplinite, contri
buind la lărgirea relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească dintre cele două state. Astfel, volumul 
schimburilor de mărfuri realizat între Republica 
Populară Romînă și Republica Democrată Germană 
în anul 1961 a sporit de circa două ori față de 
cel realizat în anul 1957, iar Acordul comercial și de 
plăți încheiat pe anii 1961—1965 prevede creșterea 
continuă a schimbului de mărfuri. S-au intensificat, 
de asemenea, colaborarea tehnico-științifică, schimbul 
de documentații și de specialiști, în scopul îmbunătă
țirii producției și calității unor produse, precum și 
pentru construirea a noi capacități de producție.

îndeplinirea Acordurilor guvernamentale din 1956 și 
1960 cu privire la construirea combinatului de indus
trializare a stufului de la Brăila, Ia care participă Re
publica Populară Romînă, Republica Democrată Ger
mană, Republica Socialistă Cehoslovacă 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 comu
niste și muncitorești ale țărilor participante la Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc și a hotărîrilor 
celei de-a XVI-a Sesiuni a C.A.E.R. pentru întărirea 
continuă a sistemului economic mondial socialist. Ele 
își exprimă convingerea că adîncirea colaborării, coor
donarea planurilor de perspectivă, continua perfecțio
nare a diviziunii internaționale socialiste a muncii 
asigură dezvoltarea cu succes a bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, lichidarea treptată a diferenței 
dintre nivelurile de dezvoltare ale țărilor socialiste, 
creează condiții pentru dezvoltarea mai rapidă a eco
nomiei fiecărei țări în parte și a forțelor sistemului 
mondial socialist în ansamblu, pentru victoria socia
lismului în întrecerea pașnică cu capitalismul.

Cele două delegații apreciază că succesele obținute 
de ambele țări în dezvoltarea economièf naționale 
creează condiții tot mai favorabile pentru lărgirea co
laborării, în special în domeniile chimiei, metalurgiei, 
construcției de mașini, agriculturii, precum și pentru 
dezvoltarea capacității comune de cercetări, proiectare 
și construcții.

Pentru adîncirea colaborării dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica Democrată Germană, cele 
două delegații au hotărît să înființeze o comisie gu
vernamentală mixtă de colaborare 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 Ioc tratative pentru 
lărgirea acordului comercial în vigoare pînă în 1965 
și pentru coordonarea dezvoltării relațiilor economice 
reciproce pe perioada pînă în anul 1970.

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

Schimburile culturale dintre cele două țări, colabo
rarea în domeniul învățămîntului, precum șl dintre 
oamenii de artă și cultură s-au lărgit considerabil. 
Ambele părți și-au exprimat dorința de a intensifica 
relațiile culturale și colaborarea dintre instituțiile co
respunzătoare, în interesul desăvîrșirli revoluției cul
turale socialiste din cele două țări.

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

II.
Delegațiile de partid și guvernamentale ale Repu

blicii Populare Romîne șl Republicii Democrate Ger
mane au acordat o atenție deosebită examinării pro
blemelor celor mai Importante ale situației interna
ționale actuale. Cele două delegații și-au reafirmat 
hotărîrea de a continua neobosit eforturile pentru 
menținerea și consolidarea păcii, problema esențială 
a zilelor noăstre.

Pentru ca mărețele realizări ale geniului uman să 
slujească vieții, progresului popoarelor și nu nimicirii 
a milioane de oameni, nu distrugerii bunurilor mate
riale și valorilor spirituale făurite de-a lungul seco
lelor, este necesar să fie înfăptuită năzuința supremă 
a omenirii — statornicirea unei păci trainice.

Cele două delegații împărtășesc îngrijorarea tuturor 
popoarelor față de o serie de acțiuni întreprinse în 
ultimul timp de cercurile agresive, care sporesc 
războiul rece și încordarea internațională. Astfel, Sta
tele Unite ale Americii au reluat experiențele nu
cleare în atmosferă, au extins pregătirile militare și 
cursa înarmărilor, provocînd explozii nucleare în spa
țiul cosmic ; deasupra teritoriilor Uniunii Sovietice și 
Republicii Populare Chineze au fost trimise avioane 
de spionaj „U-2” ; au loc provocări împotriva Cubei și 
se pregătește o nouă agresiune împotriva ei. Cercu-

Joi dimineața delegația de partid și guvernamentală a Republicii Democrate Germane, în frunte cu tovarășul Walter Ulbricht, a părăsit Capitala înapoindu-se în patrie.De la reședința oaspeților pînă la aeroportul Băneasa mii de bucu- reșteni au salutat cu căldură pe solii poporului Republicii Democrate Germane. Cu flori și stegulețe, prin urale și aplauze îndelungate, oamenii 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 într-o mașină deschisă, sînt salutați cu entuziasm de locuitorii Capitalei.Aeroportul Băneasa era pavoazat cu drapelele de stat ale R.D. Germane și R.P. Romîne. Pe clădirea aerogării se aflau portretele tovarășilor Walter Ulbricht și Gheorghe Gheorghiu-Dej. Pe mari pancarte erau înscrise în limbile romînă și germană urările : „Salut fierbinte oamenilor muncii din R.D. Germană, constructori ai socialismului", „Trăiască prietenia frățească dintre Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană 1".Delegația Republicii Democrate Germane a fost condusă, 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, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- tec, Mihai Dalea, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură, ziariști romîni și străini.Erau prezenți Wilhelm Bick, ambasadorul R.D. Germane la București, care a făcut parte din delegație, șefii altor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă, membrii Ambasadei R. D. Germane.Un mare număr de reprezentanți ai oamenilor muncii din întreprinderile și instituțiile Bucureștiului se aflau pe aeroport pentru a-și lua rămas bun de la înalții oaspeți.La sosirea pe aeroport, membrii delegației de partid și guvernamentale a R. D. Germane și conducătorii partidului și statului nostru sînt întîmpinați cu urale și aplauze de cei prezenți.Tovarășii Walter Ulbricht și Gheorghe _ Gheorghiu-Dej primesc raportul gărzii de onoare.Se intonează imnurile de stat ale Republicii Democrate Germane și Republicii Populare Romîne. în acest timp răsună, în semn de salut, 21 de salve de tun.Se trece în revistă garda de o- noare aliniată pe aeroport.Tovarășul Walter Ulbricht și membrii delegației își iau apoi rămas bun de la șefii misiunilor diplomatice și de la celelalte persoane oficiale aflate pe aeroport.Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- Dej rostește cuvîntul de rămas bun.
Cuvîntul tovarășului 

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 prilejuit.Am constatat împreună deplina unitate de vederi dintre conducerile de partid și de stat ale ambelor țări, atît în probleme privind relațiile dintre cele două țări cît și în problemele vieții internaționale.Vă mulțumim pentru aprecierile calde, pe care le-ați făcut în cursul vizitei dumneavoastră la adresa poporului romîn, a țării noastre, a Partidului Muncitoresc Romîn.Vă rugăm să duceți în patria dumneavoastră sentimentele de prietenie și stimă pe care le nutrește poporul romîn față de Partidul Socialist Unit din Germania, față de muncitorii, țăranii șl intelectualii germani, cărora le transmitem urări cordiale de noi și însemnate

Pe aeroportul Băneasa.realizări în construcția socialistă, în dezvoltarea continuă a economiei și culturii, în apărarea păcii.Vă dorim multă sănătate și succese în activitatea dumneavoastră pusă în slujba prosperității Republicii Democrate Germane și a fericirii poporului german.Drum bun, la revedere, dragi tovarăși 1Răspunde tovarășul Walter Ulbricht.
Cuvîntul tovarășului 

Walter Ulbricht
Dragă tovarășe Gheorghe 

Gheorghiu-Dej,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi prieteni și tovarăși romîni,Zilele petrecute de delegația noastră de partid și guvernamentală în frumoasa dv. țară au fost pline de impresii și clipe de neuitat. în momentul despărțirii,, aducem din nou mulțumiri cordiale Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn și guvernului Republicii Populare Romîne, precum și dv., dragi cetățeni ai Bucureștiului, întregii Republici Populare Romîne pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat. în toate colțurile minunatei dv. țări, unde ne-am întîlnit cu oamenii muncii, am fost întîmpinați cu sinceră prietenie, caldă simpatie și cu o mare înțelegere față de problemele luptei noastre politice și economice. Am putut vedea cît de puternic este înrădăcinat în poporul romîn sentimentul internaționalismului socialist și al legăturii frățești dintre popoarele lagărului socialist.Sîntem profund impresionați de voința fermă a cetățenilor țării dv. de a lupta umăr la umăr cu statul nostru, al muncitorilor și țăranilor, și cu toate statele lagărului socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică, pentru asigurarea păcii.Vă dorim din toată inima, dragi prieteni și tovarăși, noi și mari succese în desăvîrșirea construcției socialismului în țara dv.Declarația noastră comună, semnată ieri, constituie baza unor relații politice și economice șl mai strînse între ambele noastre țări.
Dragi prieteni și tovarăși romîni,Ambele noastre popoare aplică In mod creator în țările lor ideile marxism-leninismului în opera de construire a socialismului. Unitatea și coeziunea indestructibilă a lagărului socialist, sub conducerea puternicei Uniuni Sovietice, este chezășia victoriei noastre în lupta pentru pace și desăvîrșirea construcției socialiste.
Ne despărțim de dv. cu convin

gerea că vizita noastră în țara dv. a contribuit la strîngerea și mai mult a legăturilor de prietenie dintre popoarele și statele noastre.încă o dată vă mulțumim din toată inima pentru ospitalitate și vă urăm toate cele bune pentru viitor.Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre popoarele și statele noastre 1La revedere, dragi prieteni și tovarăși.Cuvîntările au fost subliniate de puternice aplauze și urale.Un grup de pionieri romîni și pionieri germani, copii ai personalului Ambasadei R. D. Germane la București, oferă solilor poporului din R.D. Germană buchete de flori.Membrii, delegației Republicii Democrate Germane își iau rămas bun de la conducătorii de partid și de stat ai țării noastre. Tovarășul Walter Ulbricht se îmbrățișează călduros cu tovarășii Gheorghe 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, escortat de avioane cu reacție romînești, și-a luat zborul.împreună cu delegația s-a înapoiat la Berlin Ștefan Cleja, ambasadorul R.P. Romîne în R.D. Germană.Solemnitatea plecării a fost transmisă de stafiile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

Cu planul pe 9 luni îndeplinitMuncitorii, tehnicienii și inginerii Trustului de explorări geologice din cadrul Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei au îndeplinit planul pe primele 9 luni ale acestui an la 15 septembrie. Pînă la 19 septembrie, ei au realizat o depășire a planului la foraj de 5 000 metri. A- cest succes se datoTește extinderii metodelor moderne de săpare a sondelor și în primul rînd a forajului cu turbina. în a- ceastă perioadă, petroliștii din cadrul întreprinderilor trustului au terminat forajul a 30 sonde peste cele prevăzute a fi săpate, în fruntea întrecerii socialiste pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan se află petroliștii întreprinderii de foraj Craiova.
In locuințe noi

BACĂU (coresp. „Scînteii"), — 
în ultimele zile, zeci de oameni al 
muncii din Bacău s-au mutat tn 
noile locuințe ce le-au fost repar
tizate în blocurile de pe strada 
9 Mai. De la începutul lunii sep
tembrie, constructorii întreprinderii 
nr. 2 din localitate au predat „la 
cheie" 254 noi apartament».

sc extinde retcann 
farmaceutica

In Capitală s-au luat o serie 
de măsuri pentru extinderea re
țelei farmaceutice. In cartierele 
Drumul Taberei, Cățelu și în 
strada Fildeșului s-a înființat 
cite un punct farmaceutic de 
gradul I. Pentru a veni în aju
torul celor ce primesc medica
mente gratuit s-a luat măsura ca 
rețetele emise acestora să fie 
executate de către farmaciile a- 
propiate de domiciliul lor.

Se prevede reamplasarea unor 
unități farmaceutice și tehnico- 
medicale în noile cartiere: Calea 
Griviței, Balta Albă, Șoseaua 
Giurgiului și altele.

Pentru micii spectatori
Duminică 23 septembrie la ora 11, 

teatrul țăndărică deschide stagiu
nea de spectacole 1962—1963. Spec
tacolul inaugural este o premieră 
pentru școlarii mici, „Alfabet împă
rat" de sofii Lamek, realizat de regi
zorul Ștefan Lenkisch și scenografa 
Mioara Buescu. Tot duminică se reia 
și cea mai recentă premieră a tea
trului pentru preșcolari, spectacolul 
alcătuit din piesele intr-un act „Un 
băiefel, o paiafă și-o maimuță' de Al. 
Popovici și „Rochifa cu figuri“ de 
Viorica Filipoiu.

Colecție de modeleCreatorii de modele de la fabrica de încălțăminte „Flacăra Roșie" din Capitală pregătesc încă de pe acum colecția pentru anul viitor. Pînă în prezent, ei au realizat peste 70 modele noi de încălțăminte pentru bărbați și copii. între altele, în anul viitor se vor produce pantofi bărbătești cu talpă din translucid, un material plastic foarte rezistent și ușor. în general noile modele de încălțăminte cu talpă lipită se caracterizează prin flexibilitate, rezistență mare, linie modernă.în sectorul marochinerie s-au executat de asemenea peste 90 modele noi de genți, serviete, geamantane etc.TELEGRAMĂ
fi Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare RomîneScumpi tovarăși !Părăsind țara dumneavoastră, țin în mod sincer să vă exprim însă o dată mulțumirea noastră cea mai profundă pentru ospitalitatea arătată delegației de partid și guvernamentale a Republicii Democrate Germane.Timpul petrecut în țara dumneavoastră a fost un eveniment deosebit de plăcut, pentru noi și ne înapoiem în Republica Democrată Germană cu certitudinea că vizita noastră și tratativele purtate cu delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Romîne și rezultatele acestora vor da roade bogate pentru cauza noastră comună..Vă ’dorim, scumpi tovarăși, dumneavoastră și întregului popor romîn, succese și pe mai departe în desăvîrșirea construcției socialismului.
WALTER ULBRICHT 

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

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Trimisă de pe bordul avionului, la trecerea frontierei R. P. Romîne,

u

(Continuare în pag. III-a)

Colecti tl Uzinei de mașini electrice din București a produi In acest an, peste plan, circa 300 mașini electrice și 
a realizat economii în valoare de 867 000 lei. In fotografie < Un non lot de motoare electrice gata do expediere.

(Foto ï JL Costteț

In satul Vaida, din raionul Oradea, sînt multe case noi. Ne-am oprit la întîmplare, în fața uneia dintre ele. O clădire trainică, frumoasă.— Aici locuiește colectivistul Mihai Simion, un om la 70 de ani — ne-a spus tov. Alexandru Nagy, președintele gospodăriei. De cînd e în gospodărie și-a făcut casa asta nouă. De fapt s-ar putea' spune că a ridicat cinci case în acești ani, căci a făcut patru case pentru copiii lui care s-au căsătorit.Biografia lui Mihai Simion nu-i ieșită din comun. Astfel de cazuri se pot întîlni cu zecile la Vaida. Aici peste o treime din case sînt noi, în aproape toate s-a introdus lumina electrică, 135 colectiviști și-au cumpărat în ultimul an aparate de radio.Cum s-a ajuns la asemenea rezultate ? Intr-un fel sau altul oamenii cu care am stat de vorbă au dat același răspuns : gospodăria' colectivă, munca neobosită pentru obținerea de recolte bogate, grija permanentă pentru mărirea avuției obștești. „Ne-am convins cu toții că mărirea fondului de bază 
e un izvor de venituri pentru noi 
— spun colectiviștii din Vaida. Pe 
bună dreptate. Cifrele care repre

zintă sporirea avuției obștești și a veniturilor bănești la suta de hectare, precum și creșterea valorii zi- lei-muncă, dovedesc cîtă dreptate au.Pe măsura creșterii averii obștești, s-au creat condiții tot mai
Din experiența 

gospodăriilor colective 
fruntașe

bune pentru sporirea veniturilor bănești și a valorii zilei-muncă.Să arătăm însă prin ce mijloace au sporit colectiviștii producția a- gricolă, averea obștească.
★Pe pereți, la sediul gospodăriei, înrămate frumos, pot fi văzute vreo 12 diplome. Motivele pentru care au fost decernate diferă. Una pentru rezultatele do- bîndite în campania de însămînțări din cutare an, alta, sub care se află și o medalie de aur, fiindcă aici la Vaida s-a obținut în anul 1960 cea mai mare producție de porumb pe țară etc. Toate însă îți vorbesc 

despre hărnicie acestor oameni.

despre iscusința cu care lucrează pămîntul.Cel ce străbate drumeagurile de țară de-a lungul cărora se înșiră tarlalele cultivate cu porumb, grîu, sfeclă de zahăr ale gospodăriei, se poate convinge de acest adevăr. Pămîntul e lucrat ca la carte.Am intrat prin lanurile de porumb. Păreau o adevărată pădure. N-ai fi zis că n-a plouat de multă vreme. Angajamentul colectiviștilor de a obține pe întreaga suprafață cultivată cu porumb cîte 5 000 kg boabe la hectar va fi îndeplinit.— Cînd eram gospodari individuali, pe un asemenea timp n-am fi scos mai nimic — ne spunea tov. Nagy. Dar în cei 12 ani de existență a gospodăriei noi am învățat ce-i trebuie pămîntului ca să rodească din belșug.La sporirea recoltei contribuie în mare măsură lucrările de fertilizare a solului. Aici an de an se folosește întreaga cantitate de îngrășăminte naturale. Colectiviștii strîng și pun în platforme tot bălegarul și îl folosesc la îngrășarea terenului. Pe jumătate din suprafața cultivată anul acesta cu porumb s-au încorporat în sol, o dată cu arătura, cîta 40 tone gunoi de grajd la hectar. .Cealaltă jumătate din suprafață fu-<

sese îngrășată cu un an înainte. Semănatul i-a găsit pe colectiviști bine pregătiți. La desprimăvărare terenul fusese grăpat imediat, iar apoi lucrat cu polidiscul de cîteva ori ; sămînța hibridă era asigurată și tratată ; oamenii fuseseră temeinic instruiți de felul cum trebuie să facă semănatul : la ce adîncime, la ce distanță, ce densitate să asigure la hectar etc. Așa se face că această lucrare s-a executat la timp, în bune condiții. Au urmat apoi lucrările de întreținere : 4 prașile mecanice și trei manuale. Iată de ce porumbul e frumos, va da o producție bună.La fel de bine se lucrează la celelalte culturi._ Obținerea acestor rezultate n-ar fi fost posibilă fără o bună organizare a muncii, fără participarea la lucru a tuturor colectiviștilor. Iată de ce, aici, la Vaida s-a dat o mare atenție acestei probleme. Brigăzile și echipele sînt bine închegate, au în primire terenul, atelajele și uneltele. în gospodărie a devenit un lucru obișnuit ca la început de an să se repartizeze sarcinile de plan pe brigăzi și echipe, să se discute pe larg cu colectiviștii măsurile ce trebuie aplicate pentru realizarea cifrelor propuse.
RADU ATANASESCU

(Continuare în pag. III-a)
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înă mai a- cum cîteva săptămâni, la cărbunele extras de minerii de la Uri-canî, laboratorul constata procente de cenușă mai ridicate decît cele admise. „Trei, patru procente în plus nu-i mare lucru” — spuneau unii. Acele cîteva. procente de cenușă reprezentau însă într-un va- gonet cu cărbune 10—20 kg depiatră.într-o zi, analizele de laborator au ' indicat un procent de cenușă în cărbune cu 2 la sută sub norma admisă. Cărbunele devenise mult mai curat, mai lucitor. Schimbarea n-a survenit din senin. Calitatea se îmbunătățise cu toate că stratele de cărbune erau aceleași, iar inter- calațiile de steril din ele nu dispăruseră peste noapte. Explicația cotiturii trebuie căutată în faptul că s-a schimbat ceva în metodele de muncă ale oamenilor. Iată cum s-au petrecut lucrurile.La mina Uricani a avut loc plenara lărgită a comitetului partid. Participarea ä fost' largă. Erau de față ingineri, maiștri, șefi de brigăzi, mineri, mecanici de transportoare. La ordinea de zi era un singur punct: calitatea cărbunelui. Oamenii și-au spus părerea și au propus măsurile ce trebuiesc luate pentru îndreptarea situației. Măsurile au fost puse în practică. In- tercalația de piatră din stratele 8 și 9 a început să fie pușcată separat. S-au constituit, pe sectoare, colective de control al calității cărbunelui. Vagonetele care conțineau mai mult steril vizibil erau expuse în văzul tuturor. Mecanicii de transportoare au primit sarcina să o- prească transportoarele și să sesizeze brigada cînd în cărbune apare mult steril vizibil.întregul colectiv al minei, ca un singur om a pus umărul cînd a fost vorba de a îmbunătăți calitatea producției. De mai multe săp- tămîrii procentul de cenușă din cărbunele extras la Uricani se menține cu 1—2 la sută sub norma admisă.Exemple de măsuri asemănătoare celor luate la Uricani se pot da din toäte exploatările miniere ale Combinatului carbonifer-Valea Jiului. Aplicarea lor consecventă a constituit izvorul unui șir întreg de succese. De la începutul anului, minerii celui mâi mare bazin carbonifer al tării au obținut, sub conducerea organizațiilor de partid, rezultate dé seamă în ce privește îndeplinirea principalilor indici de plan. în bilanțul celor 8 luni care au' trecut din acest an, minerii Văii Jiului au înscris 77 500 de tone de cărbune cocsificabil și energetic extrase peste • plan, mai mult de 9 900 000 de lei economii suplimentare la prețul de cost ; producția majorității colectivelor miniere s-a încadrat în normele de. calitate.După cum se vede, minerii din Valea Jiului au avut spor în muncă. Dar, nu este în obiceiul lor să se mulțumească cu ce au realizat.— Realizările obținute ne dau puteri noi pentru altele — spunea

galerii, găsirea soluțiilor de armare potrivite condițiilor impuse de mecanizarea complexă a muncii, ridicarea gradului de calificare a ce-

Din scrisorile sosite la redacție

de

deunăzi la ședința de dezbatere a cifrelor de plan pe anul 1963, tovarășul loan Săbău, șeful exploatării miniere Uricani.Participanții la ședința de dezba- lor care manipulează utilajele — tere a sarcinilor de plan pe anul viitor și-au exprimat în unanimitate în numele- colectivelor lor hotărîrea de a întâmpina anul 1963 cu noi succese pe anul în curs. La ce s-au gîndiț șefii exploatărilor miniere cînd și-au propus acest lucru? După cum s-a văzut din discuții s-au gîndit la două lucruri : să mobilizeze colectivele minelor la îndeplinirea exemplară a angajamentului de a extrage în acest an 140 000 tone de cărbune, asigurînd realizarea inte de men a nului stat pe 1962. Pe a- ceastă bază, să se creeze premisele a- tingerii încă a ritmului de creștere a principalilor indici prevăzuți pentru trimestrul I al anului 1963.Luînd în discuție sarcinile minerilor din Valea Jiului pentru anul1 care urmează, un vorbitor a amintit tovarășilor săi o veche și înțeleaptă vorbă : „Cine se scoală de dimineață, departe ajunge”. Aceasta înseamnă în cazul nostru- să pregătim de pe acum succesele anului viitor.S-au făcut la ședința de dezbateri diverse calcule. Posibilitățile existente pentru sporirea realizărilor au fost examinate pe toate fetele. Pînă la urmă în fața parti- cipanților s-a conturat un angajament concret, mobilizator. Tovarășii loan Săbău, Nicolae Nicorici, Iosif Coteț, Iosif Ledrer, Gheorghe Feier. șefi ai exploatărilor miniere din Valea Jiului, s-au angajat în numele colectivelor lor să extragă peste plan. în fiecare din lunile care au mai rămas din acest an o producție egală cu sarcinile de plan o zi.Dezbaterea sarcinilor de plan anul 1963 a avut un pronunțat racter de lucru. Au fost examinate în mod critic unele laturi ale muncii. s-au scos la ivealăîn minele din Valea importante rezerve de productivității muncii în prin folosirea mai deplină a tehnicii noi. în afara utilajelor folosite, la exploatări au fost studiate și se experimentează în prezent noi mecanisme de mare productivitate în vederea creșterii volumului producție extras cu procedee moderne. Realizarea indicatorilor planului tehnic, folosirea rațională a utilajelor, accelerarea ritmului de tăiere și încărcare mecanică a cărbunelui și sterilului în abataje și

îna- ter- pla- de anul

Pe emele dnem^mlerîngrășăminte irosite
artistică. Nu sînt în care sentimentul fost redat cu atîta atîta sensibilitate,

derli de construcții și montaje minie- re-Petroșeni. La a- ceastă întreprindere va trebui întărită răspunderea colectivului și a conducerii față de sarcinile de plan; întreprinderii trebuie să i se asigure cu o mai mare operativitate documentațiile pentru lucrările industriale pe care le execută. Volumul mult sporit de lucrări pe care le are de executat I.C.M.M. Petroșeni, sarcina de micșorare a termenelor de execuție a unor luccări — cer ca atît conducerea combinatului cît și direcția generală tutelară din minister să urmărească mai susținut felul cum se execută lucrările de investiții, să acorde un sprijin substanțial întreprinderii amintite.Asupra cîtor lucruri importante nu trebuie să-ți îndrepți privirea cînd ai în față sarcinile pentru un întreg an de muncă! Unele probleme se rezolvă cu forțele fiecărui colectiv, altele cer sprijin din afară.— Perforatoarele rotative pe care le-am primit în ultimul timp sînt adevărate bijuterii, a spus tovarășul Iosif Cotoț, șeful minei Vulcan. Păcat însă că din lipsă de sfredele și de capete detașabile unele din ele trebuie să stea în rasteleie magaziei sau în lada de scule a brigăzilor.Alți vorbitori au cerut ca întreprinderile forestiere, furnizoare de lemn de mină, să respecte după contracte dimensiunile lemnului pe care-1 livrează, acesta fiind de multe ori subdimensionat.Caracteristic discuțiilor a fost grija pentru a crea încă de pe acum condițiile necesare îndeplinirii cu succes de către minerii Văii Jiului a sarcinilor din viitorul an. Dezvoltînd realizările dobîndite, descoperind și valorificând noi rezerve interne, muncitorii mineri din Valea Jiului vor asigura economiei naționale cantitățile necesare de cărbune cocsificabil și energetic de bună calitate și ieftin.
C. MORARU

ln vara aceasta, în stafia C.F.R. 
Ivănești, raionul Călărași, au sosit 
din direcții diierite, mai multe va
goane cu îngrășăminte chimice, var 
și alte materiale pentru G.A.S. Ivă- 
nești. De fiecare dată, avizarea s-a 
făcut în aceeași zi de către conduce
rea stației. Nu întotdeauna însă, gos
podăria lua măsuri ca vagoanele să 
fie descărcate operativ iar materialele 
cărate la sediu. întârzierile produceau 
dificultăți stației, iar gospodăria su
ferea pagube.

în cursul lunii iunie a.c., în stafia 
noastră a sosit pentru G.A.S. Ivă- 
nești, un vagon cu îngrășăminte chi
mice. Cu toate că stafia a avizat 
imediat gospodăria, transportul s-a 
executat cu multă întîrziere. Alte 
două vagoane cu îngrășăminte chi
mice sosite de la Hunedoara, tot pen
tru gospodărie, din luna iulie, stau și 
astăzi împrăștiate în apropierea gării, 
amestecate cu balast și pietrificate 
în bună parte.

Aceste îngrășăminte, care se iro
sesc, ar fi trebuit să fie de acum sub 
brazdă, să contribuie la obținerea 'n 
anul viitor a unor recolte sporite. Se 
vede însă că în conducerea gospodă
riei sînt tovarăși la care spiritul 
gospodăresc este cam tocit.

S. ION muncitor

Regizorul dezvăluie această confruntare pasionantă cu o înaltă măiestrie multe filmele iubirii să fi discreție și atît de pur și de emoționant ca în „Soare și umbră". Naturalețea eroilor, spontaneitatea lor nu pălesc nici atunci cînd în discuția lor intervin idei neașteptat de grave, cînd îi auzim vorbind despre viață și despre moarte, despre pace și despre război. De aceea filmul — în care optimismul, lirismul autentic rămîn dominante — este convingător șl pune în valoare idealurile nobile cărora le-a fost dedicat.Plin de autenticitate, filmul a- lunecă totuși, uneori, într-un simbolism pretențios fie în ce' privește dialogul (care altminteri este inspirat), fie în ce privește imaginea; astfel, pentru a scoate în relief obsesia fetei, regizorul aduce pe ecran imagini de coșmar, adesea naturaliste, ale distrugerilor pe care le-ar provoca un război nuclear, și care, lungite peste măsură, dăunează unității de stil a filmului.Doi tineri interpreți fermecătoil (bulgarul Gheorghi Naumov și actrița poloneză Anna Prucnal), un operator excelent (Dimo Kola- rov) îri mina căruia obiectivul cinematografic surprinde cu sensibilitate frumusețea nebănuită a unor gesturi aparent banale — mîngîierea cu care băiatul vrea parcă să gonească umbra de tristețe de pe obrazul fetei, sau palmele din care se scurge un fir subțire de nisip — și un compozitor talentat (Simeon Piron- kov) au contribuit din plin la marea leușită a filmului.
M. POP

iată doar cîteva din sarcinile principale care stau în fața colectivelor miniere și a conducerilor acestora în domeniul introducerii și folosirii tehnicii noi.In ce privește sarcina de reducere a prețului de cost al cărbunelui există de asemenea însemnate rezerve care se cer a fi puse în valoare. Minele Lonea, Uricani și Aninoasa și-au depășit consumul specific de lemn de mină, fapt care a avut ca urmare depășirea a- cestui consum pe întreg combinatul bonifer 0,64 m. 1 000 de cărbune. Calea de urmat este desigur înlocuirea lemnului de mină cu armături metalice și cu bolțari, gospodărirea mai bună a. lemnului.
M m relatat despre cotitura care rgts-a produs la Uricani în privința calității producției. Bine ar fi dacă experiența celor de la Uricani ar fi însușită și de minerii de la minele Aninoasa, Lùpeni și Lonea unde conținutul de cenușă din cărbune este depășit cu 0,5—2 procente. Calitatea slabă a cărbunelui de la aceste mine a făcut ca în acest an, pe Combinatul1 carbonifer al Văii Jiului să se plătească penalizări.In legătură cu realizarea planului de investiții, in cadrul dezbaterilor s-a subliniat că este necesar să se îmbunătățească activitatea Intreprin-

Experiența anului 1962
la baza pregătirilor

pentru 1963

careu c. / tone
din trimestrul IV a.c.

purtate

Pe țărmul Mării Negre se în- tîlnesc doi tineri veniti să guste satisfacțiile vacanței, vraja valurilor, a nisipului, a soarelui. Băiatul e la el acasă ; fata a sosit pe litoralul bulgar din- tr-o țară occidentală. Dragostea proaspătă și pură ce se înfiripă între cei doi eroi formează substanța poemului cinematografic realizat de regizorul Ranghel Vîlceanov, pe baza scenariului scris de Valeri Petrov.Inchinîndu-și filmul bucuriei de a iubi, de a ii tînăr, de a trăi în pace, cineaștii bulgari au conferit acestei povești de dragoste atît de obișnuite un sens simbolic profund actual. Optimismul și robustețea spirituală cu care privește viata băiatul, înfruntă — într-o dezbatere condusă cu finețe — gîndurile întunecate, neliniștile și spaimele fetei, obsedată de primejdia războiului atomic, care i se pare de neînlăturat. E ca un duel între două moduri de a înțelege lumea și destinele umanității, o ciocnire de idei Ia capătul căreia „soarele" va izgoni „umbra", va face să strălucească în toată frumusețea ei iubirea celor doi tineri.
rezerve.Jiului există creștere a abataje

se întîl- 
tradițlo- 
bun” — 
In foto-

Petrila în

Schimbul de noapte din abataje se 
apropie de sfîrșit. 
nesc 
naiul salut mineresc 
minerii 
grafie :
primele ore ale dimineții. Un nou 
schimb de mineri intră în „șut”.

„La zi”, 
dîndu-șl binețe Cu 

„noroc 
schimbului următor.

La poarta minei

de

iînăr aviator căruia

a mijloacelorși Întreținere

avioane turboreac- de pregătire în ve-
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— In 

tn mai
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GH. STANCU — Botoșani : în urma 
sesizării dv., s-au luat măsuri pentru îm
bunătățirea muncii la sectorul zootehnic 
al gospodăriei de stat din Cătămărăști. 
In prezent, datorită respectării normelor 
de îngrijire și furajare a animalelor, a- 
ceastă unitate își realizează zilnic pro
ducția de lapte, situîndu-se printre gos
podăriile fruntașe din regiune.

O. CÄPITANU — Brașov : Sfatul popu
lar al orașului Brașov a luat măsura să 
se instaleze un hidrofor în blocul în 
care locuiți. Acesta va fi adus și'mon
tat în cursul trimestrului IV al aces
tui an.

P. DAN — raionul Grivita Roșie — 
Loco : La scrisoarea dv., Direcția gene
rală a căilor ferate ne-a răspuns că, la 
unele din trenurile de călători ce cir
culă pe distante mari, s-au prevăzut com
partimente rezervate pentru nefumători. 
In prezent se examinează posibilitățile de 
extinderea acestei măsuri și de rezervare 
a unor compartimente pentru nefumători 
șl la alte trenuri de călători.

în apropierea lacului Sf. Ana. In mare 
parte, materialul pentru construcție a și 
fost asigurat. Această cabană va. fi des
tinată cazării excursioniștilor care doresc 
să viziteze lacul Sf. Ana.

V. BADEA — Rm. Sărat : întreprinde
rea regională de transporturi auto — 
Ploiești a analizat propunerea dv. privind 
introducerea unei curse de autobuze pe 
traseul Rm. Sărat — Bălești. Direcția Ge
nerală a transporturilor auto a dat apro
barea necesară. Pentru început, pe s- 
cest traseu, autobuzele vor circula după 
un orar de parcurs provizoriu, urmînd 
ca după aceea să fie definitivat în func
ție de cerințele existente de transport.

I. LAURIAN — com. Rîul Saduliil, 
raionul Sibiu : Pentru a obține pensie 
de bătrînete, trebuie să dovediți, cu acte 
oficiale valabile, o vechime în cîmpul 
muncii de cel puțin 10 ani. In cazul cînd, 
pe bază de acte, putetl dovedi o vechi
me în muncă de cel puțin 5 ani, efec
tuați după 23 August 1944, aveți drept 
la ajutor social.

C. STANCIU — Urzicenl : O pasarelă 
în stația Făurei — ne informează Direc
ția regională C.F.R. București — va fi 
construită pînă la sfîrșitul acestui an.

OgO......... —

I. KRAÛSZ — Oradea : Dună cum ne 
comunică Sfatul popular al raionului 
Ciuc, întreprinderea balneară Tușnad- 
Băi va construi în anul viitor o cabană

Noul bloc de locuințe de pe sir. Liniște! din Capitală dat recent 
In folosință. (Foto : M. Cioc)

Sg.. . •••
-'•ti'-.,'- v

COLOCVIU
DESPRE „TEORIA FUNCȚIILOR

Șl ANALIZA FUNCȚIONALA'’

Imbold pentru mai huna folosire 
de transportPe baza Hotărîrii Comitetului Central al P.M.R. șl a Consiliului de Miniștri din iulie 1961, o hotărîre recentă prevede majorarea salariilor șoferilor și personalului de exploatare din transporturile auto. Ea se aplică începînd de la 1 septembrie a.c.Pentru a afla unele amănunte în legătură cu prevederile acestei hotărîri, ne-am adresat Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, care ne-a dat următoarele lămuriri :In vederea stimulării activității lucrătorilor din sectorul de transporturi auto, partidul și guvernul au luat în decursul anilor o serie de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai. Recenta hotărîre prevede majorarea salariilor pentru șoferi și personalul de exploatare în medie cu 10 la sută. A- ceastă majorare se aplică, atît pentru șoferii și personalul de exploatare din transporturile auto aparținînd Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, cît și pentru cei din unitățile aparținînd altor ministere și organe centrale.Pentru stimularea ridicării continue a calificării șoferilor, Hotărîrea prevede încadrarea acestora pe clase de

callficare, avînd salarii tarifare majorate cu 10 la sută pentru clasa a II-a, 25 la sută pentru clasa I și 35 la sută pentru specialiști (șoferi cu o înaltă calificare). Șoferii care lucrează pe autovehicule înzestrate cu instalații speciale, deservite de aceștia, sînt încadrați la o categorie de clasificare a autovehiculelor
Cu privire Ia majorarea 
salariilor șoferilor și per
sonalului de exploatare 

din transporturile auto

respective imediat superioară celei în care este încadrat un autovehicul normal după capacitate. La unele autovehicule care au instalații complexe, șoferii mai primesc un spor de 5—15 la sută din salariul tarifar în raport cu complexitatea instalației.în cazurile cînd în procesul de transport se utilizează remorci, Hotărîrea prevede a- cordarea unor sporuri care stimulează șoferii în muncă pentru utilizarea mai bună a remorcilor- și îndeplinirea sarcinilor de transport.Potrivit acestor majorări, un șofer care lucrează în regie pe

Lucrări 
de mică 

mecanizare

un autocamion de 4 tone pacitate. va primi un spor a- nual la salariul tarifar de 852 lei, un șofer care deservește un autobuz de mare capacitate — 1 344 lei, iar un gresor auto — 864 lei.Dacă șoferii din categoriile arătate aici sînt încadrați în clasa I de calificare vor primi în plus, numai pentru sporul de calificare, cel de pe autocamionul de 4 t — 204 lei, iar cel de Iei.Tot cu septembrielariile tarifare muncitorilor încadrați pe liste de funcțiuni din activitatea auxiliară a unităților de transporturi auto.Lucrătorilor cărora li majorează salariile tarifare baza Hotărîrii beneficiazăcontinuare de drepturile care se acordă în funcție de nivelul salariilor tarifare chiar dacă în urma majorării se depășesc plafoanele stabilite prin reglementările în vigoare.Potrivit acestei Hotărîri, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor va îmbunătăți pînă la sfîrșitul acestui an indicatoarele tarifare de calificare ale muncitorilor și personalului de exploatare.

pe autobuz — 336începere de la 1 1962 se aplică sama j orate ale
se pe în

an
întreprinderi

Argeș

PITEȘTI 
„Scînteii”), 
acest 
multa
din regiunea 
au fost executate lu
crări de mică meca
nizare în valoare de 
circa 4 000 000 lei.

Printre cele mai 
importante lucrări 
de mică mecanizare 
sînt : instalarea de 
funiculare în exploa
tările forestiere de 
la I. F. Curtea de 
Argeș, instalarea u- 
nei stații de deduri- 
zare a apei la cen
trala termică a fa
bricii de piele si în
călțăminte din Rm.- 
Vîlcea, amenajarea 
și lărgirea capaci
tăților de producție 
la fabricile de cără
midă, 
procesului < 
nare a fontei 
treprinderea 
jresul”-Pitești 
lele.

îmbunătățirea 
de tur

la în- 
„Pro- 

și ai

Dintr-o utopie, care sporea savoarea și nota senzațională a literaturii de anticipație științifică, cucerirea de către oameni a spațiilor astrale a devenit o chestiune la ordinea zilei, grație excepționalelor realizări ale științei și tehnicii sovietice. Și dacă această nouă relație om-cosmos interesează în primul rînd cercetările savanților, nu-i mai puțin adevărat că ea deschide și înaintea literaturii și artei un cîmp de investigații pasionante.Filmul „Start către necunoscut“ constituie o interesantă încercare de a sonda lumea sufletească a unui viitor cosmonaut. Eroul filmului, Serghei Sazonov, este un 1 se propune să treacă de la activitatea pe toare la cea derea zborurilor cosmice. Scenaristul A. Tverskoi și regizorul A. Granik se dovedesc preocupați nu atît de aspectele neobișnuite pe care profesiunea cea nouă a lui Sazonov le presupune (deși pe ecran urmărim o serie întreagă de complicate și dificile antrenamente incluse în programul de lucru al viitorilor astronauți). Realizatorii filmului își îndreaptă atenția îndeosebi spre modul In care toate acestea se răsfrîng asupra existenței de fiecare zi a eroului, asupra profilului său moral, asupra relațiilor sale de familie.Serghei nu-i destăinule soției lui nimic din ceea ce constituie munca sa, însă Natașa, receptivă șl perspicace, își dă seama ce se întîmplă și păstrează o tăcere discretă, încurajîndu-și bărbatul fără a lăsa impresia că e la curent cu tot. Momentele ca- re-1 surprind pe Serghei întrebîn- du-se nedumerit dacă Natașa o fi bănuind ceva, au farmec și umor, dezvăluind dincolo de situația puțin stînjenitoare în care se află tînăra pereche, comuniunea spirituală profundă care-i leagă. O undă de autentică e- moție se desprinde din scena

bind se transmite ■ comunicatul despre zborul primului om în Cosmos. Natașa soarbe parcă vorbei© crainicului așteptînd să audă numele cosmonautului, în vreme ce alături de ea Serghei, abia întors acasă după mai bin© de zece zile. petrecute în „camera liniștei" la cea mai grea probă pregătitoare, doarme liniștit. Azi a zburat Gagarin... Mîine, poate, va fi rîndul lui Sazonov.Și intr-adevăr, finalul filmului, în care asistăm la lansarea unei rachete cosmice la bordul căreia se află eroul, deschide perspectiva însuflețitoare a viitoarelor succese pe care le vor dobîndi oamenii sovietici în cunoașterea nesfîrșitelor spații siderale. Portretele cîtorva oameni de știință schițate în film au valoarea unui omagiu adus celor care au urcat pe cele mai înalte trepte știința și tehnica sovietică.Cu toate că evoluția eroului principal nu e urmărită cu egală adîncime iar unele oarecum nerostite dă), filmul cut“ lui prin sobrietatea și naturalețea cu care abordează o temă atît de nouă și de atractivă. In plus, din echipa de interpreți, se distinge jocul admirabil nuanțat al protagonistei Nina Dobrîșeva, cunoscută din filmul „Cer senin“.
M. LUPU

de-a lungul acțiunii, rezolvări regizorale sînt banale (monologurile ale lui Serghei, de pilotări spre necunos- cîștigă adeziunea publfcu-

$0

Cinematografe)

Astăzi încep în Capitală lucrările 
colocviului de „Teoria funcțiilor și 
analiza funcțională", organizat de Aca
demia R. P. Romîne. La colocviu par
ticipă academicieni și membri cores
pondenți ai Academiei R. P. Romîne, 
cadre didactice din învățământul su
perior, cercetători științifici, precum și 
invitați din R. P. Bulgaria, Franța, 
R. D. Germană, Italia, R. P. Polonă, 
Uniunea Sovietică, R. P. Ungară.

Colocviul, în cadrul căruia se vor 
ține o serie de comunicări științifice, 
își va începe lucrările cu prezentarea 
operei matematicianului romîn Simion 
Stoilov, care a adus o contribuție im
portantă la dezvoltarea teoriei func
țiilor și a analizei funcționale.

Lucrările colocviului vor continua 
pînă în ziua de 27 septembrie.

PENTRU ÎNTREPRINDERI 
DIN INDUSTRIA CHIMICĂ

IAȘI (coresp. „Scînteii"). 
Institutul de chimie și fizică 
Poni"
crări de cercetare menite să contribuie 
la rezolvarea unor probleme tehnice în 
întreprinderi din industria chimică. 
Astfel, colectivul sectorului de fizico- 
chimia polielectroliților a încheiat stu
diul și experiențele de laborator asu
pra unor noi schimbători de ioni pe 
bază de novolacsulfonat, necesari la 
purificarea apelor, soluțiilor folosite in 
producția de zahăr, antibioticelor, etc.

— La 
„Petru 

din Iași s-au terminat noi lu-

Colectwuî secției de chimie macro- 
moleculară a studiat problema polime- 
rizăril acrilonitrilului în mediu omo
gen. S-au obținut soluții filabile și, totodată, o simplificare a procesului 
tehnologic de fabricare a fibrelor sin
tetice de tip „melană”.

REZERVOARE DIN BETON
PRECOMPRIMAT

La Institutul de cercetări în con
strucții și economia construcțiilor din 
București a fost realizat, pe baza stu
diilor efectuate de specialiști ai insti
tutului, un rezervor din beton precom-

primat cu diametrul de 15,66 m șl înălțimea de 3,80 m, avînd grosimea pe
reților de numai 12 cm. Pereții rezer
vorului au fost construiți din elemente 
prefabricate, supuse la precomprimare. 
Precomprimarea rezervorului s-a efec
tuat prin înfășurarea acestuia cu sîrmă 
de înaltă rezistență, folosindu-se o in
stalație specială, realizată în institut 
pe baza documentației primite din 
U.R.S.S. Sîrma a fost protejată împo
triva coroziunii prin aplicarea unui 
strat de beton toreretat.

Realizarea rezervoarelor din beton 
precomprimat prezintă însemnate a- 
vantaje tehnico-economice : reducerea 
consumului de oțel cu 20—30 la sută 
și a celui de, lemn cu 80 la sută. Noile 
rezervoare, care își găsesc utilizări în 
industrie și agricultură, pot fi con
struite într-un timp mai scurt decît 
cele metalice sau din beton armat și 
au o durabilitate mai mare.

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. 
CARAGIALE“ (Sala Comedia) : 
ANNA KARENINA — (orele 19,30). 
(Sala Studio) “
CHIPUIT —

TEATRUL 
BULANDRA“ 
MAMOURET

TEATRUL SATIRIC 
„C.
VORBA ______ _________
(Sală Victoriei) ! MUZICA BAT-O 
VINA — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : PUNCT 
TURISTIC — CIRCUL—(orele 20).

(Sala

I BOLNAVUL IN- 
(orele 19,30).
„LUCIA STURDZA 
(Sala Matei Millo) : 

— (orele 19,30).
MUZICAL

TĂNASE“ (Sala Savoy) : 
REVISTEI — (orele 20).

»

CINEMATOGRAFE. 
RILLO DE TORMES : 
(9; 11; 13; 15), 
11.30; 13,45; 16;
Alecsandri (10; 
18,45; 21). Miorița (9,45....................
16,30; 18,45; 21), Grădina Progresul 
(orele 19,45). CONTELE De MON
TE CRISTO — cinemascop (seria 
I-a) : Patria (8; 10; 12; 14; 16: 18,05; 
20,10; 22,10), Elena Pavel (9; 11; 
13; 15; 17; 19,30; 21,30 - grădină 
19), 1 Mai (9; 11; 13,30; 15,45; 18; 
20,30), Gh. Doja (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,30), Floreasca (10; 16; 
18; 20,30), Stadionul Dinamo (orele 
19,15), Stadionul Giulești (orele 
19,45). ȘAMPANIE ȘI MELODII ; 
Republica (9,30; 11,30; 13,45; 16,45; 
19; 21,15), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Volga (10; 12; 15; 17; 
19; 21). START CĂTRE NECU
NOSCUT; Magheru (18; 20,30), I. C. 
Frimu (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45; — grădină 19,30), G. Coșbuc 
(10; 12; 16; 18,15; 20,30). VÎNTUL 
SUDULUI ; 23 August (10; 12; 14,30; 
16,45; 19; 21; — grădină 19,45). ÎM
POTRIVA ZEILOR : Lumina (10; 
12; 14; 16; 18,30; 20,30), Alex. Sahia 
(10,15; 12; 15; 17; 19; 21; - grădină

LAZZA-
Magheru 

Tineretului (9,15; 
18,15; 20,30), V. 

12; 14,15; 16,30 ;
12; 14,15;

19.30) , C-tin David (15,30; 18; 20.30).
RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI : Vic
toria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19;
21,15)', Grădina 13 Septembrie 
(orele 19,30). 713 CERE ATERI
ZAREA : Central (10,30; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Ilie Pinti- 
lie (16; 18; 20; — grădină 19,00). 
PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII : 13 Septembrie (orele 10). 
FANTOMELE DIN SPESSART : 
13 Septembrie (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , 8 Mai (15; 17; 19; 21). IN
NOAPTEA DE AJUN — ZGRI- 
BULICI — SPORT Nr. 4/1262 : 
Timpuri Noi (rulează în conti
nuare de la orele 10 pînă Ia orele 
21). PLANETA FURTUNILOR ; 
Maxim GOrki (16; 18,15; 20,30), 18 
Februarie (16; 18; 20). SOARE ȘI 
UMBRA ; înfrățirea între popoare 
(16; 18,20). ULTIMA REPRIZĂ : 
Cultural (16; 18; 20). VINA-
TOAREA DE LUPI — FRAȚII KO
MAROV: Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 9.45 pînă la 
orele 21). O VIAȚĂ : 8 Martie (II; 
15; 17; 19; 21,30; - grădină 20.45), 
Unirea (II: 16; 18; 22; - grădină 
20), Arta (11; 15; 17; 19; 21; — gră
dină 20). COPILUL $1 ORAȘUL ; 
Grivlța (16; 18; 20). " ”
18,15; 20). TINTIN 
RUL „LINEI DE 
Roaită (10; 12; 14,30:
20,30; — grădină 19; 21). Popular 
(10,30; 15: 17J 19; 21), Olga Banele 
(15; 17; 19; 21). DESTĂINUIRI : 
Flacăra (16; 18,15; 20,30). 49 DE
ZILE ÏN PACIFIC : Munca (16; 
18,15; 20,30), Aurel Vlaicu (15; 17; 
19; 21). COCOȘUL SPERIE MOAR
TEA rulează la cinematograful 
Donca Simo (16; 18; 20,00 — gră
dină 20). REVISTA DE LA MIE
ZUL NOPȚII — cinemascop : M. 
Emlnescu (16; 18,30; 21). FOC IN

LINIA DOUA : Libertăți! (16,30; 
18,30; 20.30). ACORD FINAL ; Lu
ceafărul (15: 17; 19; — grădină 20), 
Drumul Serii (15; 17; 19; 21). 
VÎRSTA DE AUR A COMEDIEI 
rulează la cinematograful G. Ba- 
covia (15; 17; 19; 21). CIND CO
MEDIA ERA REGE : rulează la 
cinematograful 30 Decembrie (10; 
12; 15; 17; 19; 21). PLĂCERILE O- 
RAȘULUI : B. Delavrancea (16; 
18; 20). ROSEMARIE : Libertății
(10; 12; - grădină 19.30). TOM DE
GEȚELUL ; Moșilor — ora 11.

CUM E VREMEA

Moșilor (16; 
ȘI MISTE- 
AUR" : V.

16,30; 18.30;

Ieri în țară : vremea s-a menți
nut ușor instabilă șl relativ 
răcoroasă. Cerul a fost Schimbă
tor, temporar rloros. Vîntul a su
flat slab din sectorul nordic. 
Temperatura aerului la orele 14 a 
fost cuprinsă între 11 grade la 
Cîmpulung-Moldovenesc și 27 de 
grade la Sf. Gheorghe (Deltă) și 
Fetești. Tn București : vremea a 
fost schimbătoare. cu cerul 
parțial noros. Temperatura maxi
mă a aerului a fost de 25 de 
grade. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit, din sectorul nordic.

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 șl 24 septembrie. In țară : 
vreme răcoroasă, cu cerul varia
bil, temporar noros. vor cădea 
ploi locale. Vînt moderat din 
Vest și Nord-Vest. Temperatura 
staționară la început. apoi în 
creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 0-10 grade, iar 
maximele între 14-24 de grade. 
Dimineața brumă locală. In Bucu
rești : vreme răcoroasă la început 
apoi se va încălzi ușor. Cer va
riabil. Vînt slab.
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COMUNICAT
privind vizita de prietenie a delegației 

de partid și guvernamentale a R. D. Germane 
în R. P. Romînă

strici

S C î N T E ! A

(Urmare Sin pag. I-a)

jrfle agresive șl revanșarde din Republica Federală 
Germană și din Berlinul occidental folosesc baza 
N.A.T.O. și regimul de ocupație din Berlinul occiden
tal ca adăpost pentru acțiuni agresive împotriva 
Republicii Democrate Germane șl a celorlalte țări so
cialiste. Prin aceasta so menține un focar primejdios 
pentru pacea Europei.

în zilele noastre, cercurile agresive nu mai pot însă 
ut ționa după bunul lor plao. Cele două delegații subli

niază din nou că datorită schimbărilor radicale care 
B-au produs în raportul de forțe în lume în favoarea 
socialismului și păcii, datorită puternicei comunități a 
țărilor socialiste, apariției noilor state independente, 
luptei de eliberare națională a popoarelor care se află 
încă sub jugul colonial, datorită luptei clasei munci
toare șl mișcării mondiale a partizanilor păcii, războ
iul poate fi preîntîmpinat. Singura politică realistă 
a zilelor noastre este coexistența pașnică între statele 
cu sisteme sociale diferite.

Republica Populară Romînă și Republica Democrată 
Germană, în strînsă unire cu celelalte țări socialiste 
frățești, cu toate forțele iubitoare de pace, își vor da 
contribuția și pe viitor pentru înfăptuirea coexisten
ței pașnice și a destinderii internaționale.

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

Republica Populară Romînă și Republica Democrată 
Germană acordă întregul lor 
concrete, realiste și eficiente

sprijin propunerilor 
cuprinse în proiectul 

sovietic de Tratat cu privire la dezarmarea generală 
și totală sub un strict control internațional.

, La Conferința de dezarmare a Comitetului celor 18 
Jtate, desfășurată în cursul acestui an la Geneva, 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Republica 
Populară Romînă, celelalte țări socialiste și state iubi
toare de pace, membre ale Comitetului, și-au adus 
contribuția în lupta pentru adoptarea și înfăptuirea 
unor măsuri practice de dezarmare generală și totală. 
Guvernele puterilor occidentale au continuat însă să 
înlocuiască dezarmarea cu controlul asupra armamen
telor existente, destinat să le asigure avantaje unilate
rale și organizarea unei rețele de spionaj militar pe 
teritoriile statelor iubitoare de pace.

Convinse că înfăptuirea propunerilor sovietice de 
dezarmare generală și totală ar asigura, încă din prima 
etapă, îndepărtarea pericolului unui război nuclear și 
stăvilirea cursei înarmărilor, Republica Populară 
Romînă și Republica Democrată Germană vor acționa 
și pe viitoi’ 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 pre
țuire contribuției active a Republicii Populare Romîne 
în lupta pentru dezarmare generală și totală.

Republica Populară Romînă sprijină propunerile 
Republicii Democrate Germane ca ambele state ger
mane să înceapă dezarmarea generală și totală și mai 
ales să cadă de acord asupra renunțării Ia procurarea, 
producerea și staționarea armelor nucleare.

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

Delegațiile Republicii Populare Romîne și Republicii 
Democrate Germane subliniază din nou hotărîrea gu
vernelor lor de a lupta și în viitor pentru interzicerea 
tuturor experiențelor cu arme nucleare. Cele două 
părți consideră că propunerile guvernului sovietic din 
27 noiembrie 1961 și memorandumul celor 8 state 
neutre din 16 aprilie 1962 oferă baza necesară pentru 
încheierea unui tratat cu privire la încetarea expe
riențelor cu arme nucleare.

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

Cele două delegații subliniază primejdia pe care o 
reprezintă intensificarea acțiunilor agresive ale milita- 
riștilor vest-germani, care cu ajutorul N.A.T.O. urmă
resc să-și impună dominația în Europa occidentală. 
Pentru a-și realiza planurile agresive împotriva țări
lor socialiste, generalii hitleriștl din Germania occi
dentală fac tot ce le 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 regimu
lui de ocupație din Berlinul occidental și transforma
rea acestui oraș — care, după însăși recunoașterea 
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 indestructibile 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 Republica Democrată Germană le depune în lupta 
împotriva militarismului agresiv vest-german renăs
cut, pentru întărirea păcii și securității popoarelor, 
x .. șurile luate de către Republica Democrată Germană 
Ia 13 august 1961, pe baza hotărârilor comune ale sta
telor participante la Tratatul de la Varșovia, pentru 
asigurarea frontierelor sale de stat, sînt îndreptate îm
potriva acțiunilor agresive ale revanșarzilor vest- 
germani sprijiniți de trupele de ocupație occidentale 
și au reprezentat o acțiune importantă pentru întări
rea securității Republicii Democrate Germane, pentru 
apărarea păcii în Europa.

Existența Republicii Democrate Germane, primul 
stat al muncitorilor și țăranilor din Germania, este un 
factor de importanță istorică atît pentru poporul ger
man cît și pentru pacea și securitatea Europei.

Bazîndu-se ferm pe orînduirea socialistă și pe supe
rioritatea acesteia asupra sistemului capitalist, Repu
blica 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 Romînă subliniază că respec
tarea suveranității Republicii Democrate Germane de 
către puterile occidentale este necesară în interesul 
destinderii internaționale. Republica Populară Romînă 

-ordă o mare însemnătate întăririi politice și eco- 
. oinir.e continue a Republicii Democrate Germane, în 
■interesul menținerii păcii și soluționării pașnice a pro
blemei naționale a poporului german, pe baza Docu
mentului național al Frontului Național al Germaniei 
Democrate.

Republica Populară Romînă și Republica Democrată 
Germană consideră că lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial prin reglementarea păcii 
cu Germania și transformarea, pe această bază, a 
Berlinului occidental dintr-un focar de provocări și 
bază a N.A.T.O.-uIui într-un oraș liber, demilitarizat, 
este o necesitate vitală pentru întărirea păcii în Eu
ropa și pentru securitatea popoarelor, inclusiv a po
poarelor romîn si german.

Propunerile Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
și ale Republicii Democrate Germane pentru soluțio
narea acestor probleme corespund pe deplin și în

întregime intereselor tuturor popoarelor. De aceea, 
Republica Populară Romînă sprijină fără rezerve și 
cu toată puterea aceste propuneri.

Republica Populară Romînă declară că, dacă efor
turile țărilor socialiste de a se ajunge la un acord cu 
puterile occidentale pentru încheierea Tratatului de 
pace german și de rezolvare a problemei Berlinului 
occidental nu vor da rezultate din pricina obstrucției 
guvernelor occidentale, în interesul păcii și securității 
popoarelor romîn și german și al tuturor popoarelor 
este gata să participe la încheierea Tratatului de pace 
cu Republica Democrată Germană, împreună cu cele
lalte țări socialiste și cu alte state care au luptat îm
potriva Germaniei hitleriste și care vor dori să sem
neze acest tratat.

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

Ambele delegații consideră că normalizarea relații
lor între 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 mem
bre ale N.A.T.O. și statele participante la Tratatul de 
la Varșovia și crearea unor zone denuclearizate în 
Europa Centrală și Nordică, în Balcani, regiunea 
Adriatică și alte regiuni ale lumii.

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

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

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

Republica Populară Romînă și Republica Democrată 
Germană condamnă cu hotărîre încercările cercurilor 
revanșarde vest-germane de a exercita presiuni asupra 
altor state și popoare 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 Re
publica Populară Romînă se pronunță pentru stabilirea 
de relații normale și cu Republica Federală Germană. 
Republica Democrată Germană sprijină această pozi
ție a Republicii Populare Romîne și declară la rîndul 
său că este gata să întrețină relații normale cu toate 
statele, pe baza egalității, respectării reciproce a suve
ranității și neamestecului în treburile interne.

Delegațiile Republicii Populare Romîne și Republicii 
Democrate Germane au acordat atenție evenimentelor 
din Marea Caraibilor, unde poporul cuban, sub 
conducerea guvernului său, își apără cu dîrzenie liber
tatea, independența și suveranitatea, cîștigate cu atîtea 
jertfe. Ambele delegații sprijină poziția fermă a 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, care atrage 
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 Republicilor 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 Repu
blicii Democrate Germane se declară din nou ferm 
hotărîte să sprijine eforturile popoarelor din Asia, 
Africa, America Latină, în lupta lor de eliberare na
țională, pentru lichidarea imediată a rămășițelor domi
nației colonialiste și pentru întărirea suveranității lor 
politice și economice, amenințată de ncocolonialismul 
statelor imperialiste.

Guvernele și popoarele celor două state vor dezvolta 
continuu colaborarea multilaterală, bazată pe prin
cipiile respectului reciproc și egalității în drepturi, cu 
popoarele care și-au cucerit de eurînd independența.

Delegațiile Republicii Populare Romîne și Republi
cii Democrate Germane își exprimă din nou năzuința 
de a dezvolta comerțul exterior cu toate statele, fără 
discriminări, și se declară gata să participe la confe- 
rința internațională în problemele comerțului propusă 
de Consfătuirea din iunie 1962 a reprezentanților țări
lor participante la C.A.E.R., care să discute problema 
creării unei organizații comerciale internaționale, des
chisă tuturor țărilor lumii, fără deosebire de sistem 
economic și social.

Joi seara a avut loc la cinematograful Patria din Capitală un spectacol de gală cu filmul artistic cehoslovac „Reportaj cu ștreangul de gît*. La spectacol au asistat Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului afacerilor externe, Al. Buican, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Mihnea Gheorghiu, președintele Consiliului cinematografiei din cadrul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de cultură, ziariști, un numeros public.Au fost de fată Vladislav Plesek, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. S. Cehoslovace în R. P. Romînă, membri ai ambasadei, precum și alți membri ai corpului diplomatic.Regizorul Victor Uiu. de la studioul cinematografic „București", a prezentat publicului spectator cineaștii cehoslovaci Jaroslav lik, regizor, și Libuse Svornova, tagonista filmului, sosiți înnoastră cu acest prilej. Oaspeții au mulțumit publicului pentru primirea făcută.A rulat portaj cu nizare delebra lucrare cu același titlu scrisă de Julius Fucik. Filmul, regizat Jaroslav Balik, s-a bucurat succes.

pe Ba- pro- țara
apoi filmul artistic „Re- ștreangul de gît", ecra- Jan Otcenasec după ce-de de

Seară culturală 
indianăLa Casa universitarilor din Capitală a avut loc joi o seară culturală indiană, organizată de Institutul romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea.Au participat Al. Buican și O. Li- vezeanu, vicepreședinți ai I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de artă și culttiră, ziariști, studenți, un numeros public.Au fost de față K. M. Kannam- pilly, însărcinat cu afaceri ad-interim al Indiei în R. P. Romînă, și alți membri ai corpului diplomatic.Prof. ing. Marin Rădoi, director general în Ministerul Invățămîntu- luî, a împărtășit impresii din vizita pe care a făcut-o în India.în continuare a fost prezentat filmul artistic indian „Uraganul”.(Agerpres)

Plecarea delegației 
economice austriece

Anton Schopf, Direcției între- din Cancelaria

Delegația de partid și guvernamentală' 
a R. D. Germane s-a înapoiat la BerlinBERLIN 20 (Agerpres). — A.D.N. transmite : Joi la amiază s-a înapoiat la Berlin pe calea aerului delegația de partid și guvernamentală a R. D. Germane, condusă de Walter Ulbricht, care a făcut o vizită de cinci zile în Republica Populară Romînă. La aeroportul Schönefeld delegația a fost întîmpinată cu căldură de populație. Au fost de față membri ai guvernului, șefi ai misiunilor diplomatice.Salutînd pe membrii delegației, 

Willi Stoph, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania și prim Vicepreședinte 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 Republica Populară Romînă, simpatia și adevărata prietenie care i s-a arătat în orașele, în întreprinderile și satele vizitate.„Această călătorie a servit la a- dîncirea prieteniei dintre popoarele noastre și la lărgirea legăturilor e- conomice dintre cele două state.Ea constituie o confirmare a faptului că relațiile prietenești dintre R. D. Germană și R. P. Romînă sînt tot mai strînse și că popoarele noastre frățești sînt ferm hotărîte să depună, sub conducerea încercată a partidelor lor marxist-leni- niste, noi eforturi în lupta pentru victoria socialismului și asigurarea păcii".Luînd cuvîntul Walter Ulbricht a spus printre altele :Vizita noastră în R. P. Romînă a fost o nouă dovadă a prieteniei strînse și de nezdruncinat dintre

cele două state și popoare ale noastre.Convorbirile purtate au prilejuit un amplu schimb de experiență a- supra problemelor principale ale construcției socialiste în cele două țări. Intîlnirile pe care le-am avut cu muncitori, țărani colectiviști, intelectuali, femei și tineri au dovedit strînsa legătură dintre poporul romîn și populația R. D. Germane. Putem spune cu bucurie că în tratativele purtate s-a constatat o deplină unanimitate de vederi în problemele internationale și în chestiunile privind colaborarea dintre cele două țări ale noastre, lupta comună pentru încheierea tratatului de pace german și pentru rezolvarea pe această bază a problemei Berlinului occidental, precum și cu privire la eforturile în vederea dezarmării generale și totale.Sintern cu totul de acord în constatarea că cea mai urgentă sarcină în asigurarea păcii este tocmai înlăturarea rămășițelor războiului în Germania și în primul rînd lichidarea bazei N.A.T.O. din Berlinul occidental.După ce s-a referit în continuare la necesitatea de a se semna cît mai grabnic tratatul de pace german, care să înfrîneze activitatea periculoasă a militariștilor vest-germani, tovarășul Walter Ulbricht a declarat : Cu prilejul vizitelor pe care le-am făcut în capitala tării, București, în regiunea Ploiești, centru al extracției și prelucrării petrolului. în gospodăriile agricole colective din regiunea Brașov — care a devenit un important centru al industriei grele romîne — și în re-

am fost profund im- marile progrese pe harnicii oameni ai în construirea patrieidé construire a sos-a transfor-
giunea Bacău presionați de care le obțin muncii romîni lor socialiste.In procesulcialismului Romînia mat dintr-o tară cu o industrie slab dezvoltată într-o tară industrială modernă. Odată cu încheierea colectivizării, oamenii muncii romîni ridică agricultura la o mare înflorire. Ce deosebire între viața pa care o duce acum poporul romîn și mizeria epocii capitaliste ! A- ceastă tară are perspective minunate. Exemplul Romîniei arată ce profundă cotitură s-a produs în Europa, cît de mult s-a dezvoltat forța popoarelor și cum s-a schimbat în Europa și în întreaga lume raportul de forțe. In continuare, vorbitorul a arătat că în timpul convorbirilor au fost stabilite măsuri corespunzătoare pentru continua dezvoltare a relațiilor politice, economice și culturale dintre cele două țări.Vizita noastră în Republica Populară Romînă și rezultatele ei pozitive slujesc întăririi unității și coeziunii sistemului mondial socialist, consolidării luptei pentru pace, R. P. Romînă și R. D. Germană; împreună cu Uniunea Sovietică și celelalte state ale lagărului socialist, sînt strîns unite într-un front comun împotriva forțelor războiului,Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Democrate Germane în Republica Populară Romînă este o nouă contribuție la întărirea relațiilor frățești dintre cele două state ale noastre, pentru cauza păcii și socialismului/

în cadrul 
la fotbal 

rezultate : 
(Dublin)

Bohumil 
8’54”8/10.

Joi, pe stadionul Republicii, în ultima 
zi a campionatelor internationale de 
atletism ale R. P. Romine, reprezentanții 
tării noastre au repurtat din nou victo
ria în 4 probe. Șerban Ciochină a cîsti- 
gat proba de triplu salt cu 15,40 m, în- 
trecîndu-1 cu 9 cm pe Sorin Ioan, Maria 
Pândele s-a clasat pe primul loc la sări
tura 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 cronometrată în 
57”5/10. Ana Sălăjean a confirmat for
ma în care se află, cucerind locul întîi 
la aruncarea greutății cu 15,80 m. Ea a

Campionatele internaționale de atletism 
ale R. P. Romîne au luat sfîrșit

m.
In timpul vizitei, reprezentanții Partidului Muncito

resc Romîn și Partidului Socialist Unit din Germania 
s-au informat reciproo 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 rela
țiile de colaborare frățească dintre Partidul Muncito
resc Romîn și Partidul Socialist Unit din Germania, 
care au la bază principiile marxism-leninismului, se 
întăresc continuu în folosul operei de construire .a so
cialismului 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 comuniste și mun
citorești, a căror justețe este confirmată de evoluția 
situației mondiale contemporane.

Cele două părți subliniază din nou importanța prin
cipială a experienței Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice în construirea socialismului și comunismului, 
rolul său de avangardă a mișcării comuniste și mun
citorești 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 po
poarele Republicii Populare Romîne și Republicii De
mocrate Germane văd imaginea propriului lor viitor, 
reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea creatoare a 
marxism-leninismului.

împreună cu celelalte partide frățești, Partidul 
Muncitoresc Romîn și Partidul Socialist Unit din Ger
mania vor aduce și în viitor întreaga lor contribuție 
la întărirea unității lagărului socialist, a mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, pe baza mar
xism-leninismului, garanția sigură a menținerii și con
solidării păcii. Ele vor lupta neobosit pentru puritatea 
teoriei marxism-leninismului, împotriva oricăror ma
nifestări de revizionism, dogmatism și sectarism, îm
potriva manifestărilor de naționalism burghez și 
oricăror încercări de a slăbi coeziunea forțelor socia
lismului și păcii.

Reprezentanții celor două partide au hotărît să lăr
gească colaborarea tovărășească și schimbul de expe
riență dintre Partidul Muncitoresc Romîn și Partidul 
Socialist Unit din Germania.

Reprezentanții celor două țări prietene își exprimă 
convingerea că vizita delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Democrate Germane în Repu
blica Populară Romînă constituie o nouă contribuție 
importantă la dezvoltarea relațiilor frățești și întă
rirea prieteniei dintre țările și popoarele lor, la întă
rirea unității și coeziunii lagărului socialist și a miș
cării muncitorești internaționale.

Ele își exprimă hotărîrea de a continua și dezvolta 
opera de colaborare frățească între partidele și statele 
lor socialiste, pentru pacea 
popoare, pentru instaurarea 
ropa și în întreaga lume.

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

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
bucurești, 19 septembrie 1962

Joi a părăsit Capitala delegația economică austriacă — formată din reprezentanți ai industriei etatizate — condusă de ing. director general al prinderilor etatizate federală austriacă.In cadrul vizitei în țara noastră, membrii delegației au purtat discuții cu reprezentanți ai Ministerului Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini și ai unor întreprinderi de comerț exterior. De asemenea, oaspeții au vizitat unele întreprinderi metalurgice mari din Capitală.(Agerpres)

Pe arena fotbalului 
european

Meciurile disputate miercuri 
„Cupei campionilor europeni” 
s-au încheiat cu următoarele 
Sporting Lisabona—Shelbourne 
2—0 î T.D.N.A. Sofia—Partizan Belgrad
2— 1 ; A.C. Milan—U.S. Luxemburg 6—0 ; 
Servette Geneva—Feyenoord (Rotterdam)
3— 1 ; Vasas Budapesta—Frederikstadt 
(Norvegia) 7—0 ; Polonia Bytom—Panat- 
hinaikos Atena 4—1. S-au calificat pen
tru turul doi Vasas Budapesta, A.C. Mi
lan și Polonia Bytom. Echipele Feye
noord și Servette Geneva urmează să 
mai susțină un al treilea meci decisiv.

Iată două rezultate înregistrate în com
petiția de fotbal pentru „Cupa cupelor” : 
Cheme! Halle (R.D.G.)—O.F.K. Belgrad 
3—3 (s-a calificat echipa iugoslavă în
vingătoare cu 2—0 în primul tur) ; Lau
sanne Sport—Sparta Rotterdam 3—0.

Intr-un meci international de fotbal 
desfășurat la Madrid echipa engleză Man
chester United a învins cu scorul de 
2—0 (0—0) echipa Real Madrid, campi
oana Spaniei.

Do uàsprezece
(Urmare din pag. I-a)In vederea cointeresării colectiviștilor, adunarea generală a hotărît ca retribuirea muncii să se facă și după producția obținută. A fost o măsură binevenită. Ea i-a determinat pe colectiviști să lucreze mai bine, cu mai multă răspundere, în așa fel îneît pe terenurile repartizate echipei să se obțină producții cît mai mari. Din aceasta au cîștigat și gospodăria, și colectiviștii.La toate acestea trebuie adăugat sprijinul puternic pe care-1 acordă gospodăriei tractoriștii din brigada trimisă de S.M.T. Ei sînt colectiviști și fii de colectiviști din sat, se străduiesc să efectueze bine și la timp diferitele lucrări. Mecanizatorii exe. cută acum în întregime cu mașinile S.M.T. aratul, pregătirea terenului în vederea semănatului, însămînță- rile, recoltatul păioaselor, precum și lucrările mecanice de întreținere la porumb, floarea-soarelui etc. Iată, pe scurt, cum reușesc colectiviștii să obțină recolte bune, chiar în anii secetoși. Iată pentru ce producția medie pe ultimii patru ani a fost de 2 004 kg grîu la hectar, 4 856 kg porumb, 1 682 kg floarea-soarelui etc.

★Traducînd în viață indicațiile partidului, colectiviștii din Vaida au acordat o mare atenție dezvoltării sectorului zootehnic.Spre acest sector, socotit pe drept cuvînt un însemnat izvor de venituri, au fost îndreptate cea mai mare parte din creditele acordate de stat și din fondurile proprii ale gospodăriei. Cifrele din tabelul de mai jos oglindesc creșterea efectivelor de animale la 100 hectare.
și fericirea propriilor lor 
unei păci trainice îh Eu-

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

Prim-secretar
Președintele

al Republicii Democrate Germane, 
lWALTER ULBRICHT

1960 1961 1962Vaci cu lapte 9 12,7 18Oi 55 64 80Scroafe 4 6,2 7Dublarea efectivului de vaci în numai trei ani, precum și creșterea numărului de oi și scroafe, au în-, semnat o puternică dezvoltare a a-,

fost urmată Sn clasament de Helmbold 
(R.D.G.) — 15,59 m, și Kontsek (R.P.U.) 
— 14,53 m.

Un rezultat valoros a obținut aruncă
torul de ciocan Thun (Austria) cu 66,57. 
m. El l-a întrecut cu 2,01 m pe ceho
slovacul Matoușek, care a ocupat locul 
doi. Cistiakov (U.R.S.S.) s-a dovedit cel 
mai rapid în proba de 110 m garduri, 
realizînd 14”3/10. Două victorii au obți
nut atletele italience : Gavoni și-a adju
decat proba de 200 m plat în 24”8/10, 
iar Bertoni proba de 80 m garduri în 
ll”4/10. Cu timpul de l’51”7/10 a cîști
gat Salinger (R. S. Cehoslovacă) proba 
de 800 m plat. Un alt atlet cehoslovac, 
Danek, a terminat învingător în proba 
de aruncarea discului, cu 56,59 m.

Iată celelalte rezultate înregistrate : 
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: 
Zhanal (R. S. Cehoslovacă) 
Recordmanul nostru Z. Vamoș nu a par
ticipat la această probă.

(Agerpres)
A. Barabaș 

de 5 000 m.
— cîștigâtorul probei

(Foto : M. Andreescu)
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din Capitală a găzduit 
primele întîlniri din 

international de volei

Sala Floreasca 
ieri după-amiază 
cadrul turneului 
la care participă 4 echipe feminine, R. P. 
Bulgaria, R.S.S. Azerbaidjană, Japonia și 
R. P. Romînă și patru echipe masculine, 
R. P. Bulgaria, R.S.S. Azerbaidjană, R. P, 
Romînă I și R. P. Romînă II.

Avînd caracter de „repetiție generală” 
înaintea apropiatelor campionate mon
diale care vor avea loc la Moscova,

vuției obștești. Aceasta a dus la întărirea economică a gospodăriei, la sporirea producției agricole.De la un an la altul în gospodărie s-a dat o atenție tot mai mare asigurării bazei furajere. Prin organizarea rațională a conveierului verde, prin îngrijirea culturilor furajere, la fel de bine ca și porumbul sau grîul, colectiviștii asigură animalelor, în tot timpul anului, nutrețuri în cantități corespunzătoare și de bună calitate.în afară de aceasta, la grajduri au fost repartizați cei mai pricepuți colectiviști, s-a asigurat calificarea lor prin cursuri și instructaje, s-a înlăturat fluctuația cadrelor în acest sector. Avînd în primire același lot de animale timp îndelungat, mulgătorii, îngrijitorii dé porci și ciobanii au început să îngrijească vitele cu tot mai multă pricepere. Respectarea întocmai a programului de grajd, care prevede cînd să fie furajate, mulse și îngrijite animalele, hrăni- rea diferențiată în funcție de producție, pe baza unor rații bine calculate, au devenit lege pentru îngrijitori. Aceasta în mare măsură deoarece colectiviștii care lucrează în zootehnie știu că munca le este retribuită după producția zată : mai au un cîștig mai bun. Și atunci e de mirare că în acest an se realizează în medie de la fiecare vacă furajată 2 700 litri lapte, de la fiecare scroafă 16,5 purcei etc ?■ArExperiența gospodăriei colective din Vaida arată că este în interesul colectiviștilor să repartizeze în fiecare an însemnate sume de băni și o anumită parte din produse la fondul de bază, „Cei ce nu au grijă de dezvoltarea avutului obștesc, își fură singuri căciula — spun colectiviștii de aici. Neavînd cu ce spori producția, bat pasul pe loc, nu-și pot mări veniturile pe măsura realelor posibilități ce le oferă gospodăria colectivă”. Iată de ce, în fiecare an, văidenii repartizează 12 la șută din veniturile bănești și 2 la

sută din producția de cereale pentru dezvoltarea fondului de bază. Cu a- cești bani s-au cumpărat animale de producție, s-au ridicat grajduri, magazii, s-au procurat utilajele care înlesnesc munca oamenilor, o fac mai spornică. Ce mare importanță a avut aceasta pentru gospodărie rezultă limpede din următoarele cifre : în 1959, cînd avutul obștesc la suta de hectare a fost de 190 440 lei, venitul bănesc era doar de 152 400 lei ; anul acesta, cînd valoarea avutului obștesc la 100 ha ajunge la circa 300 000 lei, venitul bănesc crește la 290 000 lei, adică e aproape de două ori mai mare.După cum se vede, dezvoltarea a- vuției obștești a avut drept rezultat creșterea veniturilor bănești. De ce aceasta ? Dezvoltînd continuu producția, obținînd recolte tot mai bune și cantități tot mai mari de lapte, carne și lînă, gospodăria a putut să vîndă statului cantități sporite de produse agricole. Datele din tabelul de mai jos, care redau comparativ produsele animale valorificate de gospodărie la 100 ha teren sînt grăitoare în această privință :

de ieri
este privit eu mult in- 
echipele participante si

actualul turneu 
teres de către 
bineînțeles și de către publicul nostru.

în prima partidă s-au întîlnit echipele 
feminine ale Japoniei și R.S.S. Azerbaid
jană. Clasată pe locul II al ultimelor 
campionate mondiale, echipa Japoniei 
pornea mare favorită. De-a lungul parti
dei s-a jucat spectaculos, in care volei
balistele ambelor echipe au fost aplaudate 
„la scenă deschisă”. Desfășurarea celor 
trei seturi a fost asemănătoare. La în
ceputul fiecărui set inițiativa era de 
partea echipei R.S.S. Azerbaidjene
care-și crea un ușor avantaj pentru ca 
la mijlocul setului jucătoarele japoneze 
să aibă o revenire puternică, care le-a 
adus victoria în toate cele 
Scor final : 3-0.

Cea de-a doua întîlnire, 
mină — R. P. Bulgaria, deși 
tisfactia unei victorii a echipei noastre, 
nu a mulțumit pe deplin publicul spec
tator. Motivul ? Insuficienta pregătire a 
echipei R. P. Romîne (care are o singură 
scuză : lipsa jucătoarei noastre nr. 1 
Doina Ivănescu) dominată adeseori de 
către adversara sa și care numai în se
tul patru a jucat la valoarea pe care i-o 
cunoaștem. Scor : 3-1 pentru echipa R. P. 
Romîne.

Intîlnirile masculine disputate ieri s-au 
terminat cu 
Bulgaria — 
Romînă I — R.S.S. Azerbaidjană 3-0.

M. POPESCU

trei seturi.

R. P. Ro- 
a adus sa-

următoarele rezultate : R. P. 
R. P. Romînă II 3-1, R. P.

Dinamo — Fenerbahce 4—2
ISTANBUL 20 (Agerprès). —
Aseară la Istanbul. în cadrul turneului 

balcanic de fotbal, echipa Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul de 4-2 (2-0) 
Fenerbahce. Jocul a fost urmărit de 
proape 15 000 de spectatori.

sah
sah dé 

a învins

t>e
a-

reali- cu cît obțin mai mult lapte, multă carne etc. cu atîta 1960 1961 1962lapte carne 5 767 11 436 kg 12 760 14 732 kg 25 000 18 660 kg

Olimpiada de
In cadrul Olimpiadei de

Varna echipa R. P. Romîne _ .................
3_ 1/2 — 1/2 puncte echipa Tunisiei. Cio- 
cîltea și Belkazim au căzut de acord 
asupra remizei. Alte rezultate : Izrael — 
Porto Rico 1 1/2 — 1-1/2 (1) ; R. P. Bul
garia — R. P. Mongolă 3 1/2 — 1/2 ; 
S.U.A. — Elveția 4-0. In clasamentul 
grupei B conduce S.U.A. cu 10 puncte 
urmată de R. P. Romînă cu 9 1/2 puncte

Bulgaria cu 8 1/2 puncte.

la 
eu

Creșterea cantităților de produse valorificate a dus la sporirea veniturilor bănești. în acest an gospodăria colectivă realizează un venit bănesc de peste 2 500 000 lei din care 1 300 000 din sectorul zootehnic.Se înțelege că din aceasta au avut de cîștigat și colectiviștii. Valoarea zilei-muncă a crescut mult : media pe ultimii patru ani este de 35 lei. Și nu numai atît. Realizînd venituri bune, în tot timpul anului, gospodăria poate să împartă colectiviștilor în fiecare lună avansuri bănești de 8 lei la ziua-muncă. Or, aceasta a constituit un puternic stimulent pentru colectiviști, i-a determinat să lucreze tot mai bine, să participe activ la rezolvarea treburilor obștești.

Si R. P.

In cîteva rînduri
Prima 

mondial 
Bîkova 
nat remiză Ia mutarea a 53-a.*

La Rio de Janeiro, în primul meci al 
finalei „Cupei intercontinentale” la fot
bal echipa braziliană F.C. Santos a în
vins cu scorul de 3—2 pe Benfica Lisa
bona.

partidă a meciului pentru titlul 
feminin de șah dintre Elisăbeta 

și Nona Gaprindașvili s-a termi-

A
Halterofilul sovietic Vladimir Kurînov 

a cîștigat din nou titlul de campion 
mondial la categoria semimijlocie. El a 
totalizat la cele trei stiluri 422,500 kq 
(130; 130; 162,500 kg) fiind urmat în cla
sament de Huszka (R.P. Unqară) cu 415 
kg și Paterni (Franța) cu 412,500 ko.
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Prezențe romînești peste hotare
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LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.
NEW YORK 20 (Agerpres)'. — Co

mitetul general a încheiat discuțiile 
pe marginea ordinii de zi a celei 
de-a XVII-a sesiuni a Adunării Ge
nerale O.N.U.

V. S. Semionov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., 
a declarat în Comitetul General 
că este inadmisibil ca poporul de 
'650 milioane de oameni al R. P. Chineze să nu aibă un reprezen- Itaîit legal în această organizație. Această nedreptate nu poate fi soluționată decît prin restabilirea drepturilor R. P. Chineze și prin a- lungarea ciankaișiștilor din toata .Organele O.N.U.Reprezentantul Statelor Unite a' încercat să-i convingă pe membrii Comitetului să nu includă pe ordinea de zi problema restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze. Cu toate obiecțiunile delegatului a- merican, această inclusă pe ordinea XVII-a sesiuni a rale a O.N.U.La propunerea’ 
tice, pe ordinea de zi a fost inclus, 
de asemenea, un punct cu privire 
la retragerea tuturor trupelor străine din Coreea de sud.Unul din punctele principale incluse pe ordinea de zi a sesiunii Adunării la propunerea Uniunii Sovietice este problema convocării rinei conferințe internaționale pentru problemele comerțului.De asemenea, pe ordinea de zi a Adunării Generale O.N.U. este inclus un punct privind „Măsurile destinate a promova în rîndurile tineretului idealurile păcii, respectului reciproc și a înțelegerii între popoare”. După cum se știe inițiativa înscrierii pe cestei probleme R. P. Romînă la șiune a AdunăriiIn cursul discuțiilor cu privire la Includerea pe ordinea de zi a problemelor privind posesiunile coloniale ale Portugaliei, delegații Australiei, Angliei și S.U.A., nesocotind regulile de procedură, l-au sprijinit pe reprezentantul Portugaliei care „a protestat" împotriva discutării de către Adunarea Generală a atrocităților săvârșite de dictatura lui Salazar în Angola și Mo- zambic. In urma obiecțiunilor energice a'le delegaților Guineei, Sudanului, Uniunii Sovietice și Poloniei, președintele Comitetului General nu 
a mai dat cuvîntul reprezentantului Portugaliei. Toate problemele referitoare la colonialism au fost in-

cluse pe ordinea de zi a Aciunării Generale.Delegatul S.U.A. a propus din nou ca pe ordinea de zi a Adunării Generale să fie inclusă așa-zisa „problemă ungară".Reprezentantul Republicii Populare Ungare, care a fost invitat la' ședință, a dat o ripostă binemeritată acestei propuneri provocatoare a delegației americane, care urmărește ațîțarea în continuare a „războiului rece’’.
CUVÎNTAREA

REPREZENTANTULUI
R. P. ROMÎNE

problemă a fost de zi a celei de-a Adunării Gene-delegației sovie-

ordinea de zi a a- a fost luată de cea de-a XV-a se- Generale O.N.U.

Luînd cuvîntul în numele delegației R. P. Romîne, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, s-a referit printre altele la problema restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U., punct înscris pe ordinea de zi a A- dunării Generale la cererea guvernului U.R.S.S.Bucurîndu-ne în mod sincer că tot mai multe țări fac parte din O.N.U. și sînt reprezentate în organele sale, a spus el, considerăm de datoria noastră să atragem atenția asupra unei situații cu totul anormale : vocea celui mai numeros popor — poporul chinez — nu se face auzită în diversele organe ale Națiunilor Unite. Explicația acestei anomalii este cunoscută. Ea se datorește atitudinii ostile cauzei destinderii și cooperării internaționale pe care o adoptă în această problemă anumite state și în primul rînd guvernul Statelor Unite ale Americii. Politica obstrucționistă față de R. P. Chineză este contrară spiritului și literei Cartei Națiunilor Unite. Este de necontestat că restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U. și alungarea imediată, din toate organele O.N.U., a persoanelor trimise de Cian Kai-și ar fi de natură să normalizeze viața organizației, să faciliteze îndeplinirea sarcinilor ce-i stau în față și să contribuie la îmbunătățirea climatului politic internațional.Delegatul romîn, problema examinării misiei O.N.U. pentru tat că discuțiile ce au avut loc de-a lungul anilor, pe marginea raportului acestei comisii, nu au servit decît pentru a îneca efortul nobil ce s-a făcut pentru a realiza o Coree cu adevărat independentă, democratică și unită. Pentru aceste considerente, delegația romînă se opune discutării acestui raport care nu aduce nici o contribuție la rezol

varea problemelor reale în legătură cu Coreea 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 „problemă ungară”, acțiune menită să abată atenția de la problemele fundamentale ale O.N.U., să împiedice activitatea ei constructivă, să întrețină atmosfera războiului rece. *NEW YORK 20 (Agerpres). — în dimineața zilei de 20 septembrie la ședința plenară a Adunării. Generale a O.N.U. au început dezbaterile generale. Au luat cuvîntul reprezentanții Braziliei și S.U.A.Adunarea a aprobat recomandarea comitetului general de a include pe ordinea sa de zi și de a se discuta în ședința din 21 septembrie problema : „Acordul dintre Republica Indonezia și Regatul Olandei cu privire la Noua Guinee de vest (Irianul de vest)“.

— La 18 
Delhi 
cărții 
R. P.

Ex- 
de

Ro-

DELHI 20 (Agerpres). 
septembrie s-a deschis la 
poziția internațională a 
artă. La această expoziție
mină participă cu publicații și al
bume de arhitectură, artă plastică, 
teatru, muzică și artă populară.

Expoziția a fost deschisă de vi
cepreședintele Indiei, dr. Zahir Hos
sein. La festivitatea deschiderii au 
participat personalități culturale 
indiene și membri ai corpului 
plomatic.

Dr. Zahir Hossein a vizitat 
standul cu exponate romînești,
teresîndu-se de publicațiile de artă 
prezentate.

di-și in
★

ATENA 20 (Agerpres). — La 18 
septembrie, conducerea tîrgului in
ternațional de la Salonic a oferit un 
dineu în cinstea delegației romîne 
la acest tîrg.

în cadrul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele tîrgului, Gheorghiadis, 
și președintele Camerei industriale

diu Salonic, Economu, au urat pros
peritate poporului romîn.

În seara aceleiași zile, zi consa
crată R. P. Romine, la pavilionul 
romîn a avut loc o recepție, la care 
au participat primarul orașului Sa
lonic, Papailialcis, președintele Con
siliului municipal, Kanavos, vice
președintele tîrgului, Kardasiadis, 
directorul tîrgului, Samaras, acad. 
Spiros Melas.

Oaspeții au fost primiți de Tudor 
Jianu, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim, Petru Burlacu, șeful delega
ției romîne la tîrgul de la Salonic, 
Ion Cricoveanu, șeful Agenției 
economice a R. P. Romîne la Ate
na, și Nicolae Vrabie, directorul 
pavilionului R. P. Romîne la tîrgul 
de la Salonic.

ALGER 20 (Agerpres). — Peste 6 milioane și jumătate de cetățeni algerieni — bărbați și femei în vîrstă de peste 21 de ani — s-au prezentat joi la cele 7145 de centre de vot, pentru a alege prima lor Adunare constituantă. Pe listele electorale figurează 196 de candidați propuși de Biroul Politic al Frontului de Eliberare Națională. Partidul Comunist din Algeria a dat publicității un apel către popor, în care cheamă pe alegători să voteze pentru candidații Biroului Politic al F.E.N.Lozincile electorale ale Frontului de Eliberare Națională chemau pe cetățeni să voteze : 1) Pentru un stat republican care să garanteze legalitatea, securitatea și libertatea ; 2) Pentru libertate economică și libertate socială ; 3) Pentru triumful năzuințelor sacre ale poporului care cere o reformă agrară reală, industrializarea țării, pîine și respectarea demnității cetățenilor ; 4) Pentrumenținerea și consolidarea independenței naționale ; 5) Penti-u o Algérie liberă și prosperă.In regiunea Saharei, alegerile au început încă de miercuri. După cum arată corespondentul agenției France Presse, deșertul a fost străbătut în lung și în lat de camioane care au dus urnele de .vot pînă la

triburile cele mai îndepărtate »I» Saharei.Din relatările corespondențllaî 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 centrelor de vot »-au format șiruri lungi de alegător^ Populația europeană din marile orașe a participat de asemenea la' vot într-un număr considerabil mai mare decît la referendumul din 1 iulie pentru autodeterminarea Alge-* riei.Operațiunile de vot s-au încheie? la ora 21. e
Cuvîntarea lui Bèn Bella

O®O

PROPUNERI ALE STATELOR SOCIALISTE PENTRU ACORDAREA 
DE AJUTOR TEHNIC ȚĂRILOR SLAB DEZVOLTATE

referindu-se la raportului co- Coreea, a ară-

VIENA 20 (Agerpres). — La 19 septembrie la conferința generală a Agenției internaționale pentru energia atomică (Ä.I.E.A.) a început discuția generală. în centrul atenției participanților la conferință s-a aflat cuvîntarea prof. V. S. Emelianov, șeful delegației sovietice.Prof. V. S. Emelianov a făcut bilanțul activității A.I.E.A. în cei cinci ani de existență a acestei organizații. El a declarat că A.I.E.A. a desfășurat în această perioadă o anumită activitate folositoare pentru statele membre ale acestei organizații în domeniul pregătirii de cadre, convocării unor conferințe, pregătirii și editării unor instrucțiuni în ce privește securitatea manipulării materialelor radioactive etc.Dar activitatea agenției, a spus vorbitorul, se dezvoltă extrem de lent, iar rezultatele practice rămîn în urma problemelor care, stau în fața acestei organizații.Vorbind în continuare despre a- jutorul tehnic înfăptuit de agenție,

Aspect din timpul unei adunări electorale la periferia orașului Alger.

el a spus că nu se ține seama suficient de cerințele și nevoile țărilor slab dezvoltate. Delegația sovietică consideră că principalele eforturi ale agenției trebuie să fie îndreptate spre crearea în țările slab dezvoltate a unor obiective cu destinație specială care să pună bazele dezvoltării ulterioare a lucrărilor în domeniul folosirii energiei atomice în aceste țări.Ca un prim pas practic în aceastădirecție, delegația sovietică, împreună cu delegațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei, României, Ungariei, R.S.S. Bieloruse și R.S.S. Ucrainene, propun un program propriu cu privire Ia acordarea de a- jutor tehnic. Delegațiile țărilor comunității socialiste au prezentat conferinței generale un proiect de rezoluție în care propun să fie a- probat acest program și declară că sînt gata să asigure înfăptuirea în decurs de 3—3 ani a unei treimi din măsurile prevăzute de acest program. Costul aparatelor, utilajului și bursele asigurate de țările socialiste echivalează cu 700 000 de ruble.

ALGER 20 (Agerpres). — După cum anunță agenția France Presse, în seara zilei de 19 septembrie, Ben Bella, membru al Biroului Politic al F.L.N., a rostit la radio o cuvîntare în care a expus programul viitorului guvern și al Adunării Naționale Constituante a Algeriei.Subliniind necesitatea asigurării unității în interiorul țării, Ben Bella a spus că vor fi înfăptuite re-> forme în toate domeniile vieții poli-> tice și economice a Algeriei. El a cerut să se asigure „o planificare economică rațională”. Primul scop al guvernului, a spus Ben Bella, trebuie să fie modernizarea agriculturii și industrializarea țării, iar apoi reforma agrară. Ben Bella & pus un accent deosebit pe acordarea de ajutor țăranilor și pe asigurarea de mijloace tehnice agricole moderne pentru ei. O altă problemă de care trebuie să se preocupe noul guvern, a spus Ben Bella, este șomajul, care a luat încă de pe vremea niale. El a spus că dării șomajului au deschidă ateliere, de construcții. Ben Bella a subliniat necesitatea reorganizării armatei și a includerii treptate a soldaților în viața civilă a țării.Referindu-se la sarcinile Adunării Naționale Constituante, Ben Bella a spus că ea „trebuie să adopte o constituție democratică, bazată pe alegeri directe prin vot secret și u- niversal, fără nici un fel de restricții, și pe egalitatea tuturor cetățenilor”.

Pe adresa ziarului nostru a sosit o broșură cu titlul de mai sus 
scrisă de Moses Mabhida, fruntaș al vieții publice și vicepreședinte 
al Congresului sindicatelor din Republica Sud-Africană. Lucrarea 
constituie un rechizitoriu zguduitor la adresa politicii rasiste practi
cate de guvernul din Republica Sud-Africană.

’ Cuvîntul apartheid este de origine 
, bură șl înseamnă „dezvoltarea“ se- 
> parafă a raselor. în concepjia rasiș- 
J iilor sud-africani, aceasta are înfele- 
, sul unei discriminări sălbatice fajă 
* de negrii băștinași și alfi oameni de 
’ culoare. în sprijinul „teoriei“ lor, 
, rasiștii susțin, invocînd drept „argu-

mari proporții dominației colo- . în scopul lichi- și început să se uzine și șantiere
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extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. în Republica Congo, și-a prezentat scrisorile de acreditare șefului statului Congo, Kasavubu.
WASHINGTON. La 19 septembrie comisiile senatoriale pentru afacerile externe și pentru problemele forțelor armate ale congresului S.U.A. au aprobat într-o ședință comună închisă proiectul unei rezoluții dușmănoase la adresa Cubei. Proiectul de rezoluție preconizează ca Statele U- nite „să preîntîmpine prin orice mijloace care vor fi necesare, inclusiv folosirea armelor”, dezvoltarea socialistă a Cubei.
BELGRAD. La 20 septembrie s-a deschis la Belgrad ședința comună a Scupșcinei populare federative și a Comitetului federativ al Uniunii socialiste a poporului muncitor din Iugoslavia. La ședință va fi examinat proiectul noii constituții iugoslave.

PARIS. La ședința sa din 19 septembrie, Consiliul de Miniștri Franței a aprobat în linii mari proiect de lege potrivit căruia va organiza un referendum în problema alegerii președintelui Republicii prin vot universal. Proiectata reformă l-ar situa de fapt pe președinte deasupra puterii legislative, el păstrînd totodată toate prerogativele puterii executive.
PNOM PENH. La 10 septembrie un detașament al trupelor sud-viet- nameze, sprijinit de vedete militare rapide, a pătruns pe teritoriul Cambodgiei și a distrus satul Ko Rokar și postul de frontieră. La 16 septembrie, anunță Comandamentul forțelor armate cambodgiene, trupele sud-rvietnameze au săvîrșit din nou un atac în regiunea satului de frontieră Ko Rokar și au distrus toate bornele de frontieră.

SALISBURY. După cum transmite agenția „FRANCE PRESSE”, autoritățile Rhodesiei de sud au adoptat o hotărîre prin care interzic activitatea partidului Uniunea populară africană „Zimbabwe“. Localurile partidului sînt păzite dé poliție^. Partidul „Zimbabwe“ se bucură de o largă popularitate în Rhodesia de sud. El luptă pentru drepturile și libertățile populației africane.
CARACAS. Operațiile militare ale partizanilor venezuelezi împotriva regimului președintelui Betancourt iau amploare. La 16 septembrie, un detașament de partizani a atacat orașul Valencia, capitala statului Carabobo, ocupînd postul de radio al orașului.
NEW YORK. Sute de femei au organizat la 19 septembrie o demonstrație în fața sediului O.N.U., ce- rînd' ca cea de-a 17-a sesiune a Adunării Generale să contribuie la ținerea păcii.
LONDRA. Comunistul Leslie Brose a fost reales organizatorțional al Sindicatului unit al muncitorilor din industria constructoare de mașini din Anglia. El a obținut 31 973 de voturi, în timp ce adversarul său a întrunit numai 21150 de voturi.
LEOPOLDVILLE. La 20 septem- S. S. Nemcina, ambasadorul
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Salariile muncitorilor de origine 
africană sînt cu 300 la sută mai mici 
decît ale muncitorilor albi. Din cauza 
lipsei elementare proiecție a

cu aceste condiții inumane de viață 
și muncă ; au loc dese răscoale ale 
populației. Presa a relatat despre 
răscoala din aprilie 1960 a tribului 
Pândo, ca și despre răscoalele de la 
Sharpeville și Longo, din martie a 
aceluiași an. Ele au fost reprimate cu 
sălbăticie de poliția lui Verwoerd.

Pentru a stăvili această mișcare

obligați să trăiască In așa-numitele 
rezervații, care sînt de fapt adevă
rate lagăre de concentrare, înconju
rate cu sîrmă ghimpată ți păzite de 
polifișfi. Aici domnește cea mai 
cruntă mizerie. Locuinfele, pe jumă
tate îngropate în pămînt, sînt con
struite din tablă, lăzi sau cartoane 

(bidonville). Lipsa 
geamurilor, a ae- 
rlslril și supraaglo 

i, merarea fac ca bi- 
donvilles-urlle să 
constituie puter
nice focare de In- 
feefie. In regiunea 
Durban, de exem
plu, din 5 copii, 3 
mor înainte de a 
împlini vîrsta de trei 
ani. Acest număr nu 
include copiii care 
se nasc morfl din 
cauza subalimenta- 
fiel îndelungate a 
mamelor,

în Republica Sud- 
Africană negrii nu 
au voie 
deplaseze 

alta fără un permis 
sînt trecute fot felul

K ;

«
Așa arată „locuința” unei familii de negri intr-un 

bidonville din Johannesburg.
menf“ pînă și biblia calvinistă, că 
negrii au fost creați pentru a fi scla
vii albilor. Pornind de ia această 
interpretare a „dezvoltării“, guvernul 
Verwoerd a introdus segregația ra
sială în absolut foaie domeniile. Pre
tutindeni, în gări, spitale, restaurante, 
hoteluri efc. se pot vedea tăblițe cu 
inscripția „Numai pentru albi“.

Marea majoritate a negrilor sînf

în
care

să se 
dinfr-o

localitate 
special în 
de date, inclusiv amprentele digitale. 
Cei care nu au asupra lor „pașa
poarte“ sînt aresfaji și condamnaji la 
închisoare. Definujii sînt „închiriaji" 
societăfilor miniere sau fermelor pen
tru muncă. Anual aproximativ două 
milioane de oameni sînt supuși aces
tui tratament.
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BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — După cum relatează agenția Reuter, la 20 septembrie Adolfo Lanus, ministrul apărării, a anunțat că președintele Maria Guido a preluat comanda supremă a forțelor armate argentinene care au rămas credincioase guvernului după rebeliunea

Muncitori bolnavi de tuberculoză cărora 11 se desface contractul 
de muncă.

muncll au loc numeroasa accidente. 
Anul trecut înfr-o singură catastrofă 
minieră care s-a produs la Coalbrook 
au pierit 435 de oameni.

în rîndurile muncitorilor africani 
sînt foarte răspîndife bolile profesio
nale : silicoza și tuberculoza (anual 
42 000 de cazuri). Muncitorii bolnavi 
sînt pur și simplu aruncați în stradă.

Populația nu s-a împăcat niciodată

rasiștii au întocmit între altele o lega 
de Inspirație fascistă, așa-numita 
„lege împotriva sabotajului". în baza 
ei, cea mai
aspru pedepsită, 
pedeapsa capitală, 
gile rasiștii nu pot 
porului sud-african, 
cucerirea libertății.
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dului se bucură de sprijinul întregii 
lumi progresiste. Broșura cheamă pe 
muncitorii din întreaga lume să-și 
unească eforturile pentru a pune ca
păt discriminărilor rasiale din Repu
blica Sud-Africană.

Demonstrație a populației împotriva „noii legi a sabotajului 
reprimată cu brutalitate de polițiști.

Post-fața broșurii semnată de Ibra
him Zaharia, secretar al F.S.M., arată 
că apartheidul este o expresie a do
minației coloniale. Astăzi, cînd po
poarele Africii zdrobesc cătușele 
acestei sclavii, lupta poporului Afri
cii de »ud pentru abolirea aparthel-

mică împotrivire este 
ajungînd pînă la 

Dar, cu toate le- 
frînge voința po- 
care luptă pentru

Puține aniversări au 
dezlănțuit o asemenea 
avalanșă de critici ca 
împlinirea unui an de 
la lansarea mult trîm- 
bițatului program „A- 
lidnța pentru progres'' 
destinat de cercurile 
monopoliste nord-ame- 
ricane să întărească 
dominația lor econo
mică și politică asu
pra republicilor lati- 
no-americane. „Ocazia” 
a ajuns să semene mai 
curînd a comemorare, 
mai ales după ce și în 
Statele Unite au apă
rut declarații care con
semnează distanța din
tre obiectivele, sconta
te de autorii progra
mului și rezultatele u- 
nui an de aplicare.

Caracteristic în
ceastă privință este in
terviul acordat recent 
de domnul Teodoro 
Moscoso — o persoană 
competentă în ma
terie : administratorul 
„A-lianței pentru pro
gres”. Interviul a fost a- 
cordat corespondentu
lui revistei america
ne „Look” și a apărut 
sub titlul: „Are alianța pentru progres vreo șansă?”. Locuitorii A- 
mericii Latine nu ade
ră la ideea „alianței" 
— iată leit-motivul in
terviului plin de ac
cente de amărăciune.

La întrebarea „de ce 
„Alianța pentru pro
gres" s-a bucurat de o 
primire atît de proastă 
din partea opiniei pu-

blice ?” Teodoro Mosco
so a suspinat : „Prea mulți oameni se află încă sub impresia vie a greșelilor din trecut (!) ale Statelor Unite. Intervenția militară în unele cazuri, imperialismul economic în altele". De ce referirea la trecut ? A intervenit
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mizerie ? 
întrebări 
un răs- 

chiar re

oare în anul care s-a 
scurs de la proclama
rea programului vreun 
reviriment, vreo schim
bare esențială? S-a pro
dus în vreuna din ță
rile vizate de „Alianța 
pentru progres" o cit 
de<- sensibilă ridicare a 
nivelului de trai al 
maselor populare, care 
se zbat în

La aceste 
firești a dat 
puns elocvent
vista monopolurilor a- 
mericane „United Sta
tes News and 
Report", care a 
negru pe alb : clar că după un aplicare a pentru progres rica Latină se zbate în dificultăți mai mari decît cele existente înainte de începerea programului".Sau poate că dl. Mos
coso s-a referit la „tre
cut", pentru că în a- 
nul de grație 1961/62

World 
scris „Este an de „Alianței Ame-

S.U.A. ar fi renunțat la 
politica pe care el în
suși o denumește de 
„intervenție militară" ? 
întreg lanțul de acțiuni 
agresive și recentele 
pregătiri militare în
dreptate împotriva Cu
bei denotă tocmai con
trariul.

Așadar nu poate fi 
vorba doar de „greșeli 
din trecut" ci și de reali
tăți din prezent. Tocmai 
aceasta explică antipa
tia și. opoziția latino- 
americanilor față de 
programul pe care ei îl 
numesc „Alianță pen
tru regres". Are drep
tate ziaristul american 
care i-a luat lui Moscoso 
interviul cînd con
chide : „Puține proiecte guvernamentale ale Statelor Unite au fost lansate cu atîtea speranțe și apoi au ajuns atît de disprețuire „Alianța pentru greș".

Figueres, fostul 
ședințe al Republicii 
Costa Rica, a spus nu 
de mult : „Alianța pen
tru progres” nu consti
tuie la ora actuală de
cît o pastilă de aspi
rină administrată unui 
bolnav cu o gravă he
moragie". Tableta de 
aspirină n-a ajutat cî- 
tuși de puțin la lecui
rea bolii, în plus ea 
provoacă dureri de cap 
și celor care au pre- 
scris-o.

generalului Carlos Ongania. Cu o zl înainte, Guido l-a primit pe Ongania și i-a cerut ca forțele controlate de el să capituleze. Agenția Reuter arată însă că ultimatumul lui Guido a expirat fără să dea vreun rezultat. Știrile sosite la Buenos Aires arată că 70 000 de ofițeri și soldați au fost concentrați în vederea unei acțiuni împotriva forțelor rebele care își au baza la marea tabără militară de la Campo de Mayo.După cum s-a anunțat, cauza conflictului rezidă în schimbările din conducerea forțelor armate argentinene efectuate de președintei" Guido, și cu care Ongania și alți ofițeri superiori nu sînt de acord.Postul de radio Belgrano din apropierea capitalei, ocupat de rebeli, continuă să transmită emisiuni antiguvernamentale. Comandanții unor garnizoane din provinciile Entrerios și Corrientes s-au alăturat de asemenea rebelilor.A fost interzisă publicarea oricăror știri privind rebeliunea.
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1000000 ds muncitori 
italieni în grevăROMA 20 (Agerpres). — O lupta grevistă de o intensitate iară precedent zguduie Italia. La .20 septembrie au încetat din nou lucrul peste un milion de oameni ai muncii de la uzinele metalurgice și constructoare de meșini. Cei 300 000 de metalurgiști din Milano au intrat într-a doua săptămînă de grevă. în fiecare zi ei au încetai lucrul pentru patru ore. 700 000 de ’muncitori de aceeași profesie din alte orașe ale tării au hotărît să repete grandioasa grevă de 72 de ore.Greva de la 20 septembrie este a zecea greva generala a metalurgiș- tilor. Greviștii, sprijiniți de principalele centre sindicale din țară, luptă pentru îmbunătățirea situației lor materiale.

REDACȚIA' SI ADMINISTRAȚIA î BucnraștI, Plata ».Sclntetl", Țel, 17.60.10, 17.60.20, Abonamentele M fao la oficiile poftele, factorii poștali il difuzorll voluntari din întreprinderi fi instituții. Tiparul» Combinatul Poliaraflc Casa Scintell
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