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DJAKARTA 1. De la tri
mișii speciali). Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Ro
mîne, care împreună cu tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, și 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, face o vizită de prie
tenie în Indonezia la invitația pre
ședintelui și primului ministru al 
Republicii Indonezia, dr. Sukarno, 
a sosit la Djakarta luni la ora 
13,23 ora locală (7,53 ora Bucureș- 
tiului).

Aeroportul Kemajoran din ve
cinătatea capitalei indoneziene este 
situat între oraș și portul Dja
kartei. Străjuit de palmieri legă- 
nați de briza oceanului, aeropor
tul este împodobit sărbătorește. 
Sînt arborate drapele de stat ale 
Republicii Indonezia și Republicii 
Populare Romîne, drapelul forțe
lor armate ale Republicii Indone
zia. Lîngă portretele conducători
lor de stat ai Republicii Populare 
Romîne .și Indoneziei, pe frontis
piciul de un alb imaculat al aero
gării, scrie în limba indoneziana : 
„Bun venit Excelenței sale domnul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, preșe
dintele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne".

In întîmpinarea înalților oas
peți romîni au venit pe aeroport 
dr. Sukarno, președintele și primul 
ministru al Republicii Indonézia, 
dr. Leimena, locțiitor al ministru
lui prim, generalul Nasution, mi
nistrul apărării, și alți membri ai 
guvernului, înalți demnitari, per
sonalități ale vieții politice, cultu
rale și economice, generali și ofi
țeri superiori.

Era de față o delegație din 
Irianul de vest, în frunte cu re
verendul Rumainum.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Djakarta și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Erau prezenți Pavel Silard, 
ambasadorul R. P. Romîne în In
donezia,, și jmembiii .ambasadei.: .

Pe aeroport se aflau mii de lo
cuitori ai Djakartei și numeroși 
ziariști indonezieni, corespondenți 
ai agențiilor de presă, ziarelor și 
posturilor de radio și televiziune 
străine, ziariști romîni.

Avionul „1L-18" a apărut dea
supra aeroportului escortat de a- 
vioane cu reacție aparținînd for
țelor armate indoneziene. După 
cîteva minute avionul a aterizat. 
Din el a coborît tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer și 
Corneliu Mănescu. Inalții oaspeți 
au fost întîmpinați de președintele 
dr. Sukarno care i-a salutat căl
duros. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și dr. Sukarno s-au îm
brățișat prietenește. Președintele 
Sukarno s-a îmbrățișat de aseme
nea cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne a. prezentat 
d-rului Sukarno persoanele care 
îl însoțesc. Președintele Indoneziei 
a prezentat tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pe membrii guver
nului și alți înalți demnitari ai 
Republicii Indonezia. Răsună acor
durile solemne ale imnurilor, de

stat ale Republicii Populare Ro
mîne și Republicii Indonezia. *■- 
timpul intonării imnurilor 
tras 21 de salve de salut.

Comandantul gărzii de onoare, 
compusă din subunități reprezen- 
tînd toate genurile de forțe ar
mate ale Republicii Indonezia, a 
prezentat apoi raportul. Tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în
soțit de președintele dr. Sukarno, 
trece în revistă garda de onoare. 
Cetățenii capitalei Indoneziei care 
se află în apropierea flancului 
sting al gărzii de onoare, flutură 
mici stegulețe ale țării noastre, 
ale Republicii Indonezia, aclamă, 
fac semne cu mina. Acum fanfara 
intonează „Imnul indonezian pen
tru eroi“. Tovarășul Gheorghiu- 
Dej și dr. Sukarno se îndreaptă 
spre un umbrar unde sînt instalate 
microfoanele.

Președintele dr. Sukarno s-a a- 
propiat de microfon și a rostit un 
cuvînt de salut. Adresîndu-se 
înalților oaspeți, președintele Su
karno a spus :

Sîntem foarte bucuroși că avem 
prilejul să vă urăm bun sosit pe 
pămîntul Indoneziei.

Am fost de două ori în Romînia, 
și de două ori i-am invitat pe 
scumpii noștri prieteni romîni să 
viziteze Indonezia. Ei au promis să 
vină în țara noastră și iată că as
tăzi au sosit. Le urez din nou bun 
venit în Indonezia.

Am adresat conducătorilor ro
mîni invitația de a veni la noi nu 
numai pentru că ei sînt prietenii 
noștri, tovarășii noștri, ci pentru 
că sînt convins că vizita lor în In
donezia va contribui la întărirea 
legăturilor de prietenie între țările 
noastre.

Ziua de astăzi are o deosebită 
însemnătate nu numai datorită so
sirii scumpilor noștri prieteni, ci și 
datorită faptului că astăzi, 1 oc
tombrie, întreaga Indonezie, de la 
Sabang la Merauke, este eliberată 
de sub èolonialïsmûl blăride£ As
tăzi a fost coborît drapelul olan
dez care a fluturat pînă acum dea
supra Irianului de vest. Iată de ce 
am afirmat că aceasta este o zi 
deosebit de însemnată pentru noi. 
în lupta noastră pentru eliberarea 
Irianului de vest ne-am bucurat 
în permanență de sprijinul și sim
patia poporului și guvernului ro
mîn. îmi exprim din nou aici, ca și 
de atîtea alte ori, recunoștința noa
stră pentru acest sprijin.

Sper, scumpi prieteni, a spus în 
încheiere președintele dr. Sukarno, 
că în scurta dv. vizită în Indonezia, 
vă vom dovedi că poporul indone
zian nutrește sentimente de adîncă 
prietenie față de poporul romîn, că 
noi, indonezienii, muncim și luptăm 
cu dîrzenie pentru cauza libertă
ții, pentru construirea unei socie
tăți prospere și juste, pentru socia
lism, pentru făurirea unei păci 
trainice în întreaga lume.

Vă mulțumesc încă o dată, fiți 
bine veniți.

Trăiască prietenia dintre Romii 
nia și Indonezia.

A răspuns tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej :

Permiteți-mi, înainte de toate, să 
mulțumesc cordial pentru amabila 
invitație de a vizita frumoasa dv. 
țară, pentru fericitul prilej de a 
cunoaște mai îndeaproape viața și 
munca harnicului și talentatului 
popor Indonezian.

în numele Consiliului de Stat și 
al guvernului Republicii Populare 
Romîne, în numele poporului ro
mîn, vă transmit dv. și întregului 
popor al Republicii Indonezia un 
cald mesaj de stimă și sinceră 
prietenie.

Ziua sosirii noastre la Djakarta 
coincide cu un eveniment de mare 
însemnătate istorică în viața țării 
dv. : Astăzi, 1 octombrie 1962, ia 
sfîrșit în mod oficial domnia colo
nială olandeză în Irianul de vest, 
împărtășim din toată inima, alături 
de dv., bucuria pentru acest mare 
eveniment și ne exprimăm deplina 
satisfacție pentru realizarea aces
tei juste năzuințe naționale a po
porului indonezian. Poporul romîn 
dă o înaltă apreciere și privește cu 
simpatie eforturile poporului indo
nezian, îndreptate spre prosperita
tea economica și social-culturală a 
patriei sale, rolului activ al Indo
neziei în viața internațională, me
ritelor deosebite ale scumpului 
nostru prieten, președintele Su
karno, în promovarea înțelegerii și 
colaborării între popoare, pentru 
coexistență pașnică între state cu 
orînduiri diferite.

Este deosebit de plăcut pentru 
noi să constatăm că între țările 
noastre, situate în regiuni geogra
fice îndepărtate una de alta, s-au 
dezvoltat relații de prietenie și co
laborare la baza cărora stă atașa
mentul comun al popoarelor noa
stre la cauza nobilă a apărării și 
consolidării păcii în lumea întrea
gă.

Adresîndu-se președintelui Indo
neziei, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a spus :

Sînt încă vii în amintirea noa
stră vizitele dv.- în Romînia, con
vorbirile rodnice care ne-au pri
lejuit satisfacția să constatăm că 
părerile noastre în principalele pro
bleme internaționale coincid, con
tribuția puternică pe care aceste 
vizite au adus-o la cauza priete
niei dintre țările și popoarele 
noastre.

îngăduiți-mi să-mi exprim con
vingerea că vizita noastră va con
stitui o nouă contribuție la conso
lidarea și dezvoltarea legăturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
Romînia și Indonezia, în interesul 
păcii și înțelegerii dintre toate po
poarele lumii.

Vă mulțumim din toată inima 
pentru căldura și sentimentele de 
prietenie cu care ne întîmpinați.

în încheiere, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus în limba in- 
doneziană : Salam hangat kepoba 
radejat Indonesia ! (Salut călduros 
poporului indonezian) și a adresat 
urări pentru prietenia roțnîno-in- 
doneziană, pentru pace în întreaga 
lume.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și președintele Sukarno și-au

In întrecerea pentru o cît mai de
plină utilizare a capacității mijloa
celor de transport, ceferiștii din uni
tățile regionalei C.F.R. Brașov obțin 
succese deosebite. Rulajul vagoane
lor a fost îmbunătățit de la începu
tul anului și pînă acum cu aproape 
3 la sută. Datorită reducerii stațio
nării trenurilor pentru operații de 
manevră, de încărcare și descărcare, 
au putut fi transportate în plus, cu 
aceleași vagoane, importante canti
tăți de mărfuri. Numai la stația Tg. 
Mureș au fost economisite 3 456 va- 
goane-ore, iar în stația Mediaș a- 
proape 1 500 vagoane-ore.

De asemenea prin extinderea 
marșrutizării, un număr mare de 
trenuri de marfă au ajuns la des
tinație într-un timp mai scurt de- 
cît cel prevăzut în grafic. Fruntașe 
sînt stațiile C.F.R. Brașov-Triaj, Si
biu, Predeal. La obținerea acestor 
realizări, ceferiștii au fost sprijiniți 
de organele care răspund de trans
port din cadrul întreprinderilor be
neficiare. în fabricile „Vitrometan“- 
Mediaș, „Temelia“-Brașov și altele, 
s-au organizat echipe speciale pen
tru încărcarea și descărcarea rapidă 
a vagoanelor, materialul rulant fiind 
astfel predat operativ în circuit pen
tru satisfacerea altor necesități de 
transport. (Agerpres)

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE O NOUA FABRICA 
DE MOBILĂ

La Arad a intrat în funcțiune o nouă fabrică de mobilă — una 
dintre cele mai mari unități de acesf fol din țara noastră. Ea are 
o capacitate de 15 000 de garnituri de mobilă pe an. Datorită utila
jului modern instalat aici și gradului ridica! de calificare a munci
torilor, so asigură fabricarea unui mobilier de calitate superioară.

Incepînd de la depozitul de sortare a materialului lemnos și pină 
la asamblarea garniturilor de mobilă, munca este mecanizată și au
tomatizată. Mașini și agregate moderne taie, croiesc, fasonează, lus
truiesc și combină piese de diferite dimensiuni și profiluri pentru 
viitoarele garnituri de mobilă.

Noua fabrică de mobilă dată în funcțiune ia Arad se înscrie pe 
linia măsurilor luate de partid și guvern pentru valorificarea supe
rioară a materialului lemnos. (Agerpres)

O muncă de mare
V

IAȘI (coresp. „Scîn
teii“). —• Colectiviștii 
din Tîrzii, raionul Huși, 
au de însămânțat în a- 
ceasță toamnă peste 
400 de hectare cu grîu 
și alte culturi. Ținînd 
seama că cea mai mare 
parte a griului se însă
mânțează după porumb, 
colectiviștii lucrează la 
recoltarea acestei cul
turi cu toate forțele. 
In urmă, 5 tractoriști ară 
și discuiesc, iar alți 
2 tractoriști însămân
țează. In ' numai cîteva 
zile, au fost semănate J^lalirtă 
aproape 100 de hectare. 'jafe planificată 

făcut lucrări pregăti
toare

5 zile să termine 
semănat griul.

Și la G.A.C. Zorleni- 
Birlad se lucrează cu 
întreaga capacitate a 
tractoarelor și semănă
torilor. Pînă în prezent 
au fost însămînțate 440 
hectare, din cele 505 
care trebuie însămîn
țate în această toamnă.

★

In toate raioanele din 
regiunea Suceava au 
început însămînțările 
de toamnă. Pînă acum 
alfa i fost . .însămânțate

aproape 100 de hectare. 
Colectiviștii au prevă
zut ca în următoarele

peste 30 000 ha, țar pe 
din supra- 

s-au

pentru însămîn-

țări. La pregătirea 
renului lucrează cu 
proape 500 tractoare 
mai multe decît în 
toamna anului 1961. De 
asemenea, S.M.T. dis
pun anul acesta de un 
număr aproape dublu 
de semănători. La în- 
sămînțări se folosește 
numai sămînță din soiu
rile care în condițiile 
regiunii Suceava dau 
cea mai mare producție, 
întreaga cantitate de 
sămînță necesară a fost 
condiționată. In raionul 
Săvgni .s-a terminat .re- . 
coltatul florii-soarelui, 
iar în raionul Botoșani 
aceasta s-a strîns de pe 
70 la sută din suprafața 
cultivată.
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(Continuare în pag. III-a) GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței sale
Domnului SEKU TURE

Președintele Republicii Guineea
CONAKRY

Intrarea în amfiteatru

Teatrul

a sosit

sute de stu- 
început pri-

Toate 
cooperativele 

se auto- 
finanțează

de aseme- 
medie de

Cu ocazia celei de-a patra
Guineea vă adresez, Excelență, în numele meu, al Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne și poporului romîn, calde felicitări și 
sincere urări de fericire pentru dv. și de prosperitate pentru harnicul 
popor guineez.

îmi exprim convingerea că relațiile de bună colaborare ce s-au 
stabilit între Republica Populară Romînă și Republica Guineea se vor 
dezvolta și în viitor spre binele popoarelor noastre și al păcii în întreaga 
lume.

Dacă se anali
zează factorii care 
au contribuit la în
tărirea economi- 
co-organizatorică a 
unei gospodării 
colective, se cons
tată că un rol în
semnat îl au oamenii 
duc treburile obștești ale gospodă
riei respective. Președinții, buni gos
podari, oameni hotărîți, cu vederi 
înaintate, devotați cu trup și su
flet intereselor obștești, care știu să 
mobilizeze masa de colectiviști la 
înfăptuirea planurilor întocmite, duc 
înainte gospodăriile colective.

Iată de ce a fi președinte de' 
gospodărie colectivă este o muncă 
de mare răspundere. Dar cadrele 
bune de conducere nu se formează 
de la sine. Ele trebuie crescute prin 
selecționarea, pregătirea și educarea 
permanentă a celor mai buni oa
meni, prin îndrumarea și controlul 
activității lor de zi cu zi pentru a 
putea rezolva problemele de condu
cere la un nivel corespunzător.

în cele ce urmează ne vom referi 
la felul cum sînt conduse unele 
gospodării colective din raionul 
Ploiești.

Prețuițl “de colectiviști
De cum intri pe poarta gospodă

riei colective din Dumbrava, raionul 
Ploiești, îți dai seama că aici colec
tiviștii fac fiecare 
pere, gospodărește, 
numai de ordinea 
sediul gospodăriei.

Cu toate că pe 
aproape deloc din primăvară, colec
tiviștii au obținut o producție de 
1905 kg grîu la ha, iar la porumb 
se obțin circa 3 000 kg la hectar. De 
la grădină se recoltează și se trans
portă mereu la oraș cantități mari 
de legume. Anul acesta efectivele de 
animale au crescut cu încă 100 de 
bovine, 200 porci etc. îngrijind 
bine animalele, colectiviștii au 
obținut de la ele producții ridicate, 
în anul trecut, de la fiecare vacă 
s-au realizat cîte 2 253 litri lapte, 
în acest an producția va fi mai 
mare. Colectiviștii folosesc toate re
sursele pentru asigurarea furajelor 
necesare numărului de animale în 
creștere continuă. Ce anume con
tribuie la obținerea acestor reali
zări ? Am stat de vorbă • cu mulți 
colectiviști.’ Toți sînt de acord că 

'o mare contribuție o are. consiliul 
de conducere în frunte, cu președin
tele Ion Voinea, care pune mult 
suflet și pricepere în organizarea 
muncii, în mobilizarea colectiviști
lor la realizarea planului de pro
ducție. Prin felul cum conduce trebu-

lucru cu price-
Nu este vorba 

ce domnește la

aici n-a plouat

gospodăriei, 
prin întreaga sa 
activitate și com
portare, președin
tele și-a cîștigat 
încrederea și sti
ma colectiviști
lor.

Nici cu alegerea celorlalți membri 
ai consiliului de conducere, a bri
gadierilor nu s-au înșelat colecti
viștii. Brigadierii Paul Minea, Cons
tantin Gh. Voinea, Ion Apostol, 
Alexandru Tatu și alții au căpătat 
experiență practică în organizarea 
muncii și în aplicarea metodelor a- 
grotehnice înaintate. Dimineața, ei 
sînt primii în gospodărie, controlea
ză starea atelajelor, a uneltelor și 
mașinilor, sînt exemplu în muncă. 
La orice lucrare repartizează cu gri
jă oamenii, țin o bună evidență a 
muncii.

La baza activității — 
conducerea colectivă

Ca să poată conduce cu suc
ces treburile unei mari gospo
dării, se cere ca președintele 
și membrii consiliului, brigadierii 
să cunoască temeinic problemele 
producției, să-și însușească și 
să folosească metode bune de 
conducere. în G. A. C. Dumbrava, 
consiliul de conducere folosește ase
menea metode. Așa, de exemplu, 
toate problemele care privesc bunul 
mers al gospodăriei sînt dezbătute 
pe larg în consiliul de conducere. 
Numai pe această bază se iau ho- 
tărîri. Consiliul de conducere pre
zintă lunar în fața adunării gene
rale a colectiviștilor, dări de seamă, 
din care se poate vedea cum a dus 
el la îndeplinire sarcinile încredin
țate. Cu acest prilej se pun 
în discuție probleme importante. 
Așa, de exemplu, în anul acesta s-a 
discutat cum s-au pregătit campa
niile agricole de primăvară și vară, 
despre stadiul construcțiilor zo
otehnice, despre planul de per
spectivă al gospodăriei. Toți mem
brii gospodăriei iau parte la a- 
dunările generale, știind dinain
te ce probleme se vor dezbate. 
Cînd s-a pus problema dezvoltării 
sectorului zootehnic prin cumpărări 
unii colectiviști s-au întrebat : 
„Cumpărăm noi vite dar ce ne 
facem de grajduri ? Astea costă mai 
mult decît animalele”. S-a hotărît 
ca această problemă să se discute 
într-o adunare generală. Colectiviștii 
au fost anunțați dinainte pentru a 
se putea pregăti : trebuia să facă 
propuneri, să arate cum se pot ridica 
construcții ieftine și trainice. în ur
ma discuțiilor purtate, a exemple-

TEODOR MARIAN

Expoziția
CLUJ (coresp. 

Scînteii"). — Dumi
nică, în Pavilionul 
Expozifiei din parcul 
orașului Cluj s-a des
chis expozifia indus
trială a regiunii pe 
anul 1962. De o apre
ciere deosebită se 
bucurS standul între
prinderilor „Unirea”, 
„Tehnofrig" și „Me
talul Roșu". n-:~- 
expune un 
automat care se fa
brică în serie, o ma
șină de pieptănat 
lină etc. „Tehnofri- 
gul" prezintă un a- 
parat frigorific pen
tru producerea frigu
lui tn industria chi
mică, cît și alte a- 
gregate.

Vizitatorii se o- 
prese cu interes în 
fafa standului între
prinderilor de indus
trie ușoară. Aici se 
află o colecfie de 
modele de încălță
minte pentru ansi 
1963, modele noi de 
confecții cu gulere 
șl manșete de urson 
la paltoane, costume

Prima 
război

industriala a regiunii Cluj Deschiderea stagiunii de operă
Teatrul de Operă și Balet al R. P. Romîne a pre

zentat luni seara, în deschiderea stagiunii, opera 
„Oedip” de George Enescu, avînd în rolul titular pe 
David Ohanezian. Conducerea muzicală a spectaco
lului a aparținut dirijorului Mihai Brediçeanu.

In aceeași seară, Opera de stat din Timișoara și-a 
inaugurat noua stagiune cu „Cneazul Igor” de Boro-

de miniaturi 
Leningrad 
în București •>

Luni dimineața a sosit in Capita
lă colectivul Teatrului de stat de 
miniaturi din Leningrad, de sub 
conducerea lui Arkadi Raikin, artist 
al poporului al R.S.F.S. Ruse. Artiștii 
sovietici întreprind în țara noastră 
un turneu de trei săptămîni. Ei vor 
prezenta în acest timp 16 spectaco
le, cite 5 la Constanța și Iași și 6 
la București în sala Teatrului C.C.S.

Un nou spital la Suceava
La Suceava a început construc

ția unui spital modern cu 700 de 
paturi. Clădirea spitalului va avea 
8 etaje. Cabinetele și sălile de o- 
perații ale noii instituții sanitare 
vor fi dotate cu aparate și insta
lații moderne. (Agerpres)

Cooperativele să
tești din raioanele 
Tg. Neamț, și .Ro
man, regiunea Ba
cău, rezolvă acum 
problemele de a- 
provizionare și des
facere cu mijloace 
financiare proprii. 
Prin reducerea 
cheltuielilor de cir
culație a mărfuri
lor, cele 41 de uni
tăți cooperatiste 
din aceste raioane 
au realizat anul a- 
cesta beneficii in 
valoare de peste 
500 000 de lei.

Ieri dimineață amfitea- rele unor gospodării de 
trele au cunoscut din nou stat. Cei doi 
freamătul orelor de curs. 
La București și-Cluj, la 
Iași și Timișoara, la Pe- 
troșeni,- Tîrgu Mureș . și 
Galați, academicieni, 
rectori, decani au adresat 
cuvinte calde, de bùn so
sit, zecilor de mii de stu
denți.

...Conform unui obicei 
devenit tradițional, ieri 
Institutul politehnic din 
Capitală și-a primit 
noii- studenți cu . flori 
și... desene. O sa
vuroasă galerie de de
sene amuzante dedicate 
„bobocilor”, celor ce pă
șesc pentru prima oară 
pragul institutului. Dar 
mulți dintre aceștia sînt 
de pe acum studenți se
rioși. De pe băncile șco
lii ' medii Julieta Radian 
a intrat la institut icu'me- 

iar Nicolae

așteaptă • 
cu emoție primele ore de 
curs.

Așadar, studenții '■ au 
reintrat , ieri, după o va
canță plăcută, în amfi
teatre, mulți dintre ei 
pășind pentru prima oară 
în cămine și cantine mo-, 
derne, construite pentru 
ei în acest an. Un motiv 
mai mult pentru ca‘ re
zultatele pe care le vor 
obține la învățătură să 
fie dintre cele mai bune.

în mijlocul
GALAȚI (coresp. „Scînteii”).

, Colectivul ' Teatrului muzical ■ din 
■ Galați și-a' deschis noua stagiune în 
mijlocul colectiviștilor din Cudalbi. 
Peste 2 000 de țărani muncitori din 
această' comună au aplaudat selec- 
țiunile de arii din opere, operete și 
numerele de estradă înmănuncheate 
în spectacolul „Cîntarea bucuriei”. 
De mult succes s-au bucurat și sui-

(Continuare în pag. III-a)
■»o.----- --- ----------
colectiviștilor

tele de dansuri populare românești 
și cîntecele interpretate de ansam
blul coral, ca și programul orches
trei de estradă.

După spectacol, cei 200 de artiști 
au fost invitați să viziteze gospo
dăria, fermele zootehnice. La des
părțire, colectiviștii din Cudalbi i-au 
rugat pe artiști să mai vină în mij
locul lor.

dia 9,95,
Sprînoeană, pînă nu de
mult mecanic principal la 
termocentrala Doicești, 
a intrat la facultatea de 
energetică, 
nea, cu o 
peste 9.

...Tot ieri- 
denți și-au 
mul lor an la Universita
tea din București la In
stitutul agronomic „Nico
lae Bălcescu". Pe culoa
rele Institutului agrono
mic i-am întîlnit pe Ni
colae Alexandrescu și 
Ioan Popescu, care, doar 
în urmă cu o lună pu
teau ii văzuțl pe ogoa- Noii sfudențl de la Institutul politehnic sînt primiți cu urări de bun venit (fotografia din 

stînga). Viitoare cadre pentru agricultură de la Institutul agronomic „N. Bălcescu"^ în prima 
il la noua școală (fotografia din dreapta). (Foto : M. Andreescu)
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ta întreprinderea „Industria sîrmei" din Cîmpia Recent, la „Industria sirmel" a intrat în producție 
Turzii — ca de altfel în multe întreprinderi din noul transportor de colaci calzi de sîrmă. Acest 
țară — se continuă cu succes mecanizarea opera- transportor elimină aproape în întregime munca 
țiilor care cer un mare volum de muncă. manuală. (Foto : Agerpresj

Masele plastice 
înlocuiesc metalul

La început de an 
în învățămîntul de partid

Cu doi-trei ani în 
urmă la mașinile-unelte 
produse de Fabrica de 
mașini-unelte „înfrăți
rea" din Oradea nu se 
foloseau decît cîteva re
pere confecționate din 
materiale plastice. Intre 
timp, datorită calităților 
și avantajelor econoini- 
ce, ele s-au impus și nu
mărul lor a crescut de se cheltui fonduri 
vreo 
Prin 
lelor 
mult 
rei la prelucrarea piese
lor și scad cheltuielile de 
regie. De pildă, un vizor 
de ulei, făcut din mate
rial plastic costă numai 
7,77 lei în loc de 11,57 
lei cît revenea în cazul 
executării lui din metal. 
Prețul unor bucșe exe
cutate din P.C.V. a scă
zut de la 3,78 lei buca
ta, la 0,99 lei. Costul 
pieselor executate din 
material plastic este în

- medie cu 26 la sută mai 
scăzut față de cele din 
metal. S-a redus de ase
menea de cîteva ori 
greutatea pieselor.

La eficacitatea econo
mică a folosirii mate
rialelor sintetice s-a a- 
dăugat și faptul că sor-

treisprezece ori. 
folosirea materia- 
sintetice se reduce 
volumul manope-

timentele acestora s-au 
lărgit mereu. In 
1959 s-a folosit 
P.C.V. Azi se utilizează 
și bachelita, relonul, 
polestirolul și altele. In
troducerea pe scară in
dustrială a maselor 
plastice în producție la 
întreprinderea „înfră
țirea" s-a făcut fără a 

bă
nești pentru investiții. 
Totul s-a realizat prin 
folosirea judicioasă a 
rezervelor interne, prin 
aplicarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice și 
prin utilizarea unor 
credite acordate de stat 
pentru lucrări de mică 
mecanizare. Utilajele au 
fost executate din piese 
date la fier vechi. Un 
împrumut de 10 000 lei 
pentru mica mecaniza
re folosit la executarea 
unei prese hidraulice 
cu o capacitate de 100 
tone, Va fi recuperat în 
termen de un an, numai 
din Economiile realizate 
la un singur reper din 
masă plastică executat 
la această presă.

anul 
doar

Ing. WESSELENYI 
TIBERIU 

activist al Comitetului 
regional P.M.R.-Crișana

La Cabinetul orășenesc 
de partid București

Ieri, a avut loc în- 
îr-un cadru festiv 
deschiderea anului de 
învățămînt la Uni
versitatea de mar
xism-leninism și în 
toate formele de în
vățămînt de pe lîngă 
Cabinetul orășenesc de 
partid București. Des
pre însemnătatea în- 
vățămîntului de par
tid pentru ridicarea 
nivelului politic și 
ideologic și educa
rea comunistă a mem
brilor și candidaților 
de partid, și a mase
lor de oameni ai 
muncii a vorbit tov. 
Gh. Pană, secretar al 
comitetului orășenesc 
de partid.

Ca urmare a măsu
rilor luate de comite
tul orășenesc de par
tid, la cabinetul oră
șenesc se va desfășu

ra anul acesta o bo
gată activitate.

O mare extindere 
va lua studiul proble
melor economice. Ju
mătate din totalul 
noilor înscriși la uni
versitate vor frecven
ta, potrivit dorinței 
lor, cursurile secției 
de economie. Intrucît 
a sporit numărul 
membrilor de partid 
care au urmat diferite 
forme de învățămînt 
și au o pregătire po- 
litico-ideologică și de 
cultură generală su
perioară, se va extin
de studiul individual 
al operelor lui Marx, 
Engels, Lenin, se vor 
organiza expuneri și 
dezbateri teoretice pe 
probleme de bază ale 
marxism -leninismului 
și ale politicii parti
dului nostru. Față de 
anul trecut, numărul

celor ce studiază in
dividual aproape s-a 
dublat.

Pe lîngă cabinet vor 
funcționa cursuri pen
tru directorii de în
treprinderi, secretarii 
comitetelor de partid 
și președinții comite
telor sindicatelor din 
marile uzine, pentru 
cadrele de conducere 
din comerț.

O preocupare de 
seamă a comitetului 
orășenesc de partid o 
constituie îmbunătăți
rea pregătirii politice 
și ideologice a acti
viștilor de partid. A 
fost elaborat un plan 
de expuneri pe teme 
ale politicii partidului, 
ale situației interna
ționale, de etică so
cialistă, care vor fi 
expuse lunar în fața 
activiștilor comitetu
lui orășenesc.

Pentru noii membri și candidați de partid
GALAȚI (coresp. „Scînteii”). — 

La Șantierul naval din Galați vor 
funcționa 45 cercuri și cursuri, în 
care vor studia peste 1000 de 
membri și candidați de partid.

O atenție deosebită s-a acordat în
scrierii tovarășilor care au fost pri
miți de curînd membri și candidați

de partid. Cei mai mulți au fost în
drumați să studieze Statutul parti
dului. Așa, de exemplu, în cercul 
de studiere a Statutului P.M.R., 
condus de propagandistul Vasile 
Stanimir, au fost înscriși 20 de noi 
membri și candidați de partid, iar 
în cel de la atelierul de sculărie,

condus de tov. Victor Malinovschi, 
— 18. în întreaga întreprindere nu
mărul cercurilor de studiere a Sta
tutului P.M.R. a crescut aprecia
bil. Ca propagandiști ai acestor 
cercuri au fost repartizați tovarăși 
cu experiență, dintre comuniștii cu 
un stagiu mai îndelungat în partid.

Studiu! problemelor 
economice a luat 

extindere
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 

In noul an, organele și organizațiile 
de parlid din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară pun un accent deose
bit pe studiul problemelor economi
ce. Astfel, s-a mărit numărul cercu
rilor de economie politică și econo
mie concretă, a sporit mult numărul 
acelora care studiază probleme eco
nomice la Universitatea serală de 
marxism-leninism și în cadrul studiu
lui individual. Anul trecut, au existat 
la Tg. Mureș cursuri pentru directorii 
întreprinderilor industriale și pentru 
cadrele de conducere din comerț. 
Anul acesta au fost create astfel de 
curșuri.și pentru cadrele de condu
cere din sectorul construcțiilor,. 
Cursuri speciale pentru cadrele de 
răspundere din domeniul economic, 
pentru președinții sfaturilor populare, 
au fost organizate anul acesta și în 
raioanele Reghin, Odorhei, Luduș și 
altele. De asemenea, pentru specia
liștii și cadrele de conducere din 
gospodăriile de sfat, S.M.T.-uri, gos
podării colective, de la consiliile a- 
gricole, au fost organizate seminarii 
de economie agrară.

------------080------------

Zahăr din noua recoltă
Fabricile de zahăr din țață lucrează din plin 

la prelucrarea sfeclei din recolta acestui an. 
Datorită pregăti ;or făcute în vederea aces
tei campanii, pînă la 25 septembrie au fost obți
nute peste plan mai mult de 1 700 tone de zahăr. 
Producția a fost de calitate bună.

La Fabrica Giurgiu au fost puse în funcțiune 
noi mașini de ambalat zahăr tos în pungi. Aseme
nea utilaje se vor instala în curînd și la Fabrica 
de zahăr din Bod. în felul acesta, o bună parte din 
producția de zahăr a acestor întreprinderi va fi 
trimisă în magazine direct ambalată în pungi.

------- ................................ —

Inițiative ale comisiilor 
de femei

Din inițiativa comisiilor de femei, 
în ultima vreme au luat ființă pe 
lîngă unitățile sanitare din Capi
tală încă 45 de comitete de sprijin 
care ajută personalul spitalelor în 
munca de îngrijire a bolnavilor.

La spitalul „Dr. Ștefan Stîncă”, 
de pildă, activează un comitet for
mat din 32 de gospodine. De curînd, 
membrele comitetului au luat ini
țiativa de a croșeta acasă mileuri 
pentru împodobirea noptierelor din 
saloane. Membrele altui comitet de 
sprijin, alcătuit'din profesoare și în
vățătoare, vin cu regularitate la spi
talul de copii „Grigore Alexan- 
drescu” unde, cu avizul medicului, 
dau meditații copiilor aflați în îngri
jire, De asemenea, comitetul de 
sprijin al spitalului „30 Decembrie" 
ține săptămînal după-amieze de 
basme și poezii pentru copiii inter
nați, iar comitetul de pe lîngă In
stitutul „C. I. Parhon” organizează, 
pentru bolnavi audiții muzicale pe 
discuri, programe culturale prezen
tate de brigăzi artistice etc.

Betalll care întregesc estetica locuințelor
Ansamblurile de blocuri de lo

cuințe din București — Piața 
Palatului, Giulești, Calea Griviței, 
Floreasca, Balta Albă, Magistrala 
de Est — cele din Galați, Hune
doara, Onești, Brașov, Iași și multe 
altele, pe lîngă faptul că incintă 
ochiul prin varietatea formelor 
arhitectonice și prin coloritul pas
telat, oferă locatarilor tot mai 
mult confort.

In cadrul acestor ansambluri, 
clădirii» apar frumoase, cu detalii 
artistic proiectate. Materiale va
riate concură la îmbrăcarea lor. 
Masa tencuielii este vopsită în 
culori vii, armonioase ; elementele 
de relief dau profunzime clădiri
lor, făcînd ca lumina și umbra să 
le adauge, prin contraste, mai 
mult farmec. Ele Se concretizează 
în logii sau balcoane, care au și 
un scop util bine determinat : fi
cela de a face mai comod spațiul 
locuibil. Pot fi văzute balcoane cu 
parapete din sticlă armată, variat 
colorată, care prin luciul și trans
parența lor înfrumusețează clădi
rea (de exemplu în Piața Palatu- 

’. lui, Calea Griviței — București 
etc.). Se mai pot vedea balcoane cu 
parapete de beton, și ele distinct co
lorate, alternînd, uneori, cu bal
coane cu balustrade metalice fru-

sau Hunedoara, asemenea elemente 
participînd la îmbogățirea estetică 
a clădirii. O execuție mai puțin 
îngrijită însă poate compromite 
întregul aspect. Astfel, unele para
pete strîmb montate diminuează 
substanțial din calitățile estetice 
ale ansamblului de clădiri formînd 
cartierul Drumul Taberei din 
București.

Spațiul de primire al casei, in
trarea spre scară și scara propriu- 
zisă sînt și ele în atenția celor ce 
proiectează și construiesc. Marea 
majoritate a ansamblurilor noi au 
intrări luminoase, cu uși și fe
restre mari, care permit razelor 
solare să pătrundă din abundență. 
Multe din ele sînt prevăzute cu 
locuri de depozitat cărucioare pen
tru copii. Pardoselile de mozaic 
lustruite — deși în colorarea aces
tora s-ar cere mai multă fantezie 
— zugrăvelile în culori calde, în
tregite de plantele ornamentale fo
losite în multe 
decorul.
participă și ele la decorarea spa
țiului de acces spre locuințe. To
tuși, în unele locuri, la acest spa
țiu de primire ar fi cîte ceva de 
remediat, unele neglijențe de finisaj 
contrastînd cu restul execuției. Ar 
trebui, de pildă, ca încă din faza

locuri, întregesc 
Prin forma lor, treptele

mos ornate, ca, de exemplu, cele de 
pe strada principală din Buzăupe strada principală din

de proiectare să se evite tuburile 
electrice aparente, iar acolo unde

Orchestra simfonică a Radio televiziunii 
în preajma unui important turneu

»

în cursul lunii octombrie, 
orchestrei simfonice a. Ra- 
dioteleviziunii ii va reveni 
sarcina de cinste de a re
prezenta muzica romînească 
în cîteva dintre celș mai im
portante centre ale Unjunii- 
Sovietice. Turneul, ‘ care se Două realizări se evid'enția- 
va desfășura ' sjib conduce
rea muzicală a dirijoriloi 
permanent! Emanoil Elenes- 
cu și Iosif Conta, va inclu
de Moscova, Leningradul. 
Kievul și Riga.

Săptămîna trecută, o tri
plă deschidere a stagiunii a 
constituit „repetiția generală 
cu public“ a programelor de 
turneu Cel dinții concert a 
avut loc la uzinele „Grivița 
Roșie“, confirmând o fru
moasă tradiție statornicită- 
în viața noastră- muzicală, 
— aceea ca marile ansam
bluri simfonice -ale Capitalei 
să-și inaugureze stagiunea 
în fața publicului muncito
resc. Joi și duminică orches
tra a revenit lă sediul ei 
permanent, studioul de con
certe al Radioteleviziunii, a- 
ceasta sală modernă care pe 
drept cuvînt e comparată, 
pentru admirabila ei sono
ritate, cu o vioară de preț.

Cele două concerte con
duse de Iosif Conta (joi) și 
Emanoil Elenescu (duminică), 
au arătat roadele lungii 
perioade de repetiții siste-

matice. Departe de a pre
zenta scăderile de nivel vi
zibile adesea la început de 
stagiune, orchestra a cîști- 
gat dimpotrivă în omogeni
tate, în calitatea sunetului, 
în expresivitate și vigoare

Ză în primul rînd — sînt 
cele două piese de bază ale 
programelor : ■ Simfoniq a

La îfKepuî de sîagwe
wiiiiiiimiiîiniiiim

că ar fi însă bine să se "mai 
■ insiste asupra remedierii unor 
I , mici imperfecțiutii, ca , im

preciziile ritmice (apărute în 
„Ucenicul vrăjitor“ de Dukas 

, și „Țill Eulenspiegel" de R.
Strauss), precum și asupra 
unor intervenții solistice nu. 

I totdeauna desăvîrșite în pri- 
I vința intonației. 
; Turneul se va

participarea a 
soliștii noștri de 
zenți și în concertele săptă- 
mînii trecute. Ion 'V'oicîi, ’în 
concertul nr, 2 pentrü vioară 
și orchestră de Prokofiev, a 
marcat punctul culminaht în 
lirica parte lentă, pagină lu
minoasă și. inspirată, între 

1 cele două mișcări rapide, 
' de -virtuozitate.;..- Valentin

Gheorghiu, poetic și strălu
citor în concertul de Paul 
Cqnstqntinescu, ne-a arătat 
că va ti încăodată ambasa
dorul elo,event al acestei 
valoroase lucrări romînești.

în ansamblu, 
de deschidere a 
au demonstrat nivelul înalt 
pe care îl poate atinge or
chestra simfonică a Radio- 
leleviziunii. Ii urăm ca acest 
potential să fie valorificat 
cu succes nu numai în apro-

bucura de 
doi dintre 
frunte, pre-

II-a da Enescu (dirijor Iosif 
Conta) și Simfonia a V-a de 
Șostakovici (dirijor Emanoil 
Elenescu). în programele de 
turneu, cea dinții va consti
tui o contribuție de mare 
însemnătate la difuzarea în 
Uniunea Sovietică a creației 
eneșciene, cu atît mai mult 
cu cît țesătura complexă a 
acestei partituri apare per
fect limpede în execuție. în 
ceea ce privește Simfonia 
de Șoștakovici, interpretarea 
se distinge prin, profunzimea 
expresiei și printr-o reală 
măreție care subliniază con
ținutul bogat ai lucrării ma-' . ■ -.......... , ,■ ■■ piatub țurneu, ci și pe par- 
relui compozitor sovietic. cursul întregii'stagiuni.

Pentru ca totul să meargă ..... ■■■ ■ -
perfect în turneu, socotesc "’'RADU GHECIU

conceilele 
stagiunii

Drumețind prin 
Munții Ciucaș.

(Foto :
A. Sloenescu)

Lista de cîștiguri în
la depunerile pe librete de economii 

cu dobindă și cîștiguri

TRAGEREA PENTRU TRIMESTRUL 
III. 1962

Nr. 
ciștig.

Nr. libre
tului cîști- 

aător

Valoarea cistigurilor

parțială totală

10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100

035.131 
323.531 
387.249 
521.235 
560.939 
763.706 
891,328

Terminația 
libr. clști- 

gător
45.458
06.357 
11.480 
80.298 
80.645 
80.796
3.098
7.916
1.952
2,340
3.696
4.600
7.205 
7.411

2.000
2.000
2.000
1.000
1.000

500
500
500
500
500
500

Total cîștiguri 
In obiecte :

ele apar la suprafață să fie vop
site în 
celași 
despre 
vizibil.
locuri, . . . _____ . ______ _ ... ______ _
sori, indispensabile într-un bloc unora dintre spațiile verzi s-a 
cu zeci de locatari. Mai multă a- 
tenție trebuie acordată și produc
ției de accesorii mărunte — minere, 
clanțe, sonerii etc. — care nu sînt 
încă la nivelul calitativ necesar.

Odată cu creșterea nivelului de 
trai al locatarilor s-a ivit și o altă 
necesitate : aceea de a avea un 
garaj sau un loc de parcare. Cred 
dă nimeni nu are o părere prea 
bună despre „cutiile-garaj” pentru 
motociclete, apărute pe ici, pe colo 
în fața blocurilor. Dar înainte de 
a se construi garaje, nu cumva un 
sistem adecvat de rastele acoperite

culoarea zugrăvelii. A- 
lucru se poate spune și 
contoarele plasate la loc 
Se simte încă, în multe 
lipsa cutiilor pentru scri-

tribui la amenajarea exterioară, 
la plantări de flori. E bine ca a- 
ceastă dorință să fie canalizată și 
îndrumată corespunzător, pentru a 
se obține un aspect optim. La 
Onești, de exemplu, în amenajarea

pierdut din vedere privirea de an
samblu. Horticultorul orașului a 
„tocat" spațiul verde din fața unor 
blocuri, care a devenit astfel pes
triț și fărîmițat. La Hunedoara, 
căile de acces spre unele locuințe 
nu sînt îngrijite, iar spațiile verzi 
sînt în bună măsură neglijate. Nu 
s-au asigurat încă în suficientă 
măsură terenuri de joacă pentru 
copii.

Aspectul exterior al blocurilor 
ar avea mult de cîștigat și prin 
amplasarea unor elemente decora
tive plastice, ca statuiete, fîntîni 

poate rezolva parcarea bicicletelor arteziene, bazine, executate cu gust 
și chiar a motocicletelor ? .

La înfrumusețarea intrărilor 
contribuie mult spațiile verzi și 
amenajate. De altfel, ele ajută și 
Ig reîmprospătarea atmosferei. La 
majoritatea ansamblurilor, masa 
Verde a gazonului pune 
valoare punctele de 
florilor, arbuștilor și 
leile de acces 
de plimbare

La tragerea de amortizare a asigură
rilor mixte de persoane 
septembrie 1962 au ieșit 
combinații de litere :

1) E.A.L. j
T. W. R. ; 5) 
J. Z. K. (și nu 
rut în numărul 
8) M.Z.W.

ADAS din 
următoarele

2) F.O.L. ) 
F.Z.D. ;
Y.Z.K. cum 
de ieri din

3) N.Y.
6)

30 
opt

Z.T.N. I 1 
greșit a apt 

vina ADAS)

TIEATRIE • <adio *

leile de acces spre clădiri și cele 
de plimbare sînt bine întreținute. 
Se remarcă, de altfel, în multe 
locuri, dorința locatarilor de a con-

■MS

Șoseaua „Ștefan cel Mare", azi.

și pricepere.
Proiectanții și constructorii din 

■ țara noastră au cîștigat o bogată 
experiență, realizînd ansambluri 
mari de locuințe într-un ritm ra
pid. Este necesar ca printr-un

al industriei materialelor de con
strucție și al proiectantului, să se 
acorde o atenție deosebită calității 
atît în problemele de ansamblu, 
cît și în detaliile cele mai mici.

Arh. NONA FLORESCU

{Foto : M. Cloci

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 18,45; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17'
R. P. ROMINE: LACUL LEBEDELOR 21). DRUM DȘ ÎNCERCARE ruleaz 
(orele 19,30). cinematografele

_ -..............  - ____..... -., 49;
LACUL LEBEDELOR " 21). DRUM DȘ ÎNCERCARE ’ rulează’ la 

. , cinematografele V. Alecsandri (15; 17;
TEATRUL DE STAT DE OPERETA :’ “t 21), Tineretului 

ELIXIRUL DRAGOSTEI — (orele 19,30). . ............................
TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 

GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN
INFERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
BOLNAVUL ÎNCHIPUIT (orele 19,30).

TEATRUL ;,C. I. NOTTARA" (Sala Ma
gheru) : ANTONIU ȘI CLEOPATRA — 
(orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu 
nr. 1) ; TACHE, IANCHE ȘI CADÎR — 
(orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76 A) : MENAJERIA DE STI
CLĂ — (orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.-GIU- 
LEȘTI ; MĂRIA SA BĂRBATUL — 
(orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : DE
LA „A"

TEATRUL
COPII
TORE 
pentru 
18).

ANSAMBLUL DE ESTRADĂ „FRIE- 
DRICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) — Sala 
Palatului R. P. Romîne — Spectacolul 
extraordinar „BERLINUL SALUTA 
BUCUREȘTIUL" — (orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE" (Sala Victoriei) : MUZICĂ 
BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu): 
un băiețel, o paiață și o mai
muță și ROCHIȚA CU FIGURI — 
(orele 16). (Sala Academiei) : ALFABET 
ÎMPĂRAT — (orele 16).

CIRCUL DE STAT ; PUNCT TURIS
TIC' — CIRCUL ! (orele 20).

la „Z“ — (orele 20).
PENTRU TINERET 51 

(Sala pentru tineret) : DE PRE- 
VINCENZO — (orele 20). (Sala 
copii) : SALUT VOIOS — (orele

DECINEMATOGRAFE. CONTELE 
MONTE CRISTO — cinemascop. Seria 
I rulează la cinematograful Lumina 
(9,30; 11,25; 13,20; 15,15; 17,10; 19,15; 21,15). 
Seria a Il-a rulează la următoarele cine
matografe : Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Alex. Sahla (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Ambele serii rulează la cinema
tograful 23 August (10; 13,30; 17; 20,30). 
AVENTURILE LUI HUCKLEBERRY 
FINN — cinemascop : Republica (8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 17; 19,15; 21,30), Gh. 
Doja (10; 12,15; 14,30; 16.45; 19; 21.15), 
Floreasca (11; 16; 18,15; 20,30). CARTIE
RUL VISELOR : Magheru (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), București (9,30; 11,45; 
14; 16,45; 19; 21), Miorița (10; 12; 14; 16,30;

PREȘEDINTELUI" - o producție a stu
diourilor din R P. Polonă. 21.35 — Fil
mul documentar : „ȘAHUL' DE-A LUN
GUL VREMURILOR" — o producție 
Defa-Berlin. 21,45 — Seară de romanțe. 
In încheiere : Sfaturi pentru telespecta
tori : Ultimele știri.

RADIO, marți 2 octombrie o Concert 
Simfonic — ora 8,30 — I a Muzică ușoară
— ora 9,30 — I a Cvartetul în sol minor 
de N, Bulcliu — ora 11,17 — I ® Lucrări 
de compozitori romîni — ora 12,40 — II 
o Cîntece și jocuri populare romîneștl — 
ora 13,10 — I a Din schițele scriitorilor

1 — ora 13,15 — n a „Săptămîna 
------ , — - -----_..r

— II a Concertul pentru vioară și or
chestră de Matei Socor — ora 15,00 — I 
Cîntă baritonul Ladislau Konya — ora 
16,10 — II a Tribuna radio — ora 16,50 
—. II a Piese pentru clavecin de Dome-

"'.— ora 17,45 — I a Cîntece
18,40 — F e Fragmente din opera „Ro
meo și Julietta“ de Gounod — ora 19,30
— II o program muzical pentru fruntași 
în producție' - ora 19.35 - I o Atlas li
terar : Hunedoara — ora 21.45 — II a Din 
operetele lui Abraham, Linke și Dostal
— ora 22,20 — I o Poemul simfonic 
„Tamara" de Balakirev — ora 22,58 — I.

CUM E VREMEA
Ieri în țară: vremea s-a menținut căl

duroasă, iar cerul a fost schimbător, 
mai mult noros în Oltenia șl Dobrôgea. 
Vîntul a suflat potrivit din nord-est, 
mai puternic și în rafale în Dobrogea, 
Bărăgan șl sudul Moldovei. Temperatura 
aerului a atins la ora 14 valori cuprin
se între 25 de grade la Oradea și Vă- 
rădla și 15 grade la Avrămeni;

In București: vremea s-a menținut căl
duroasă, cu cer schimbător. Vîntul a 
prezentat intensificări din’sectorul nord- 
estic. Temperatura -maximă a atins 24 
de grade. Timpul probabil pentru zilele 
de 3, 4 șl 5 octombrie: vreme schimbă
toare și relativ călduroasă cu cer tem
porar noros. Pe alocuri vor cădpa ploi 

. de scurtă durată. Vînt potrivit. Tempe
ratura în general staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
maximele între 16 și 26 de grade.

In București: vreme relativ călduroa
să, cu cer variabil. Temporar ploi. Vînt 
potrivit, temperatura staționară.

i (10,30; 12,30;. 14,30; 
16,30; 13,30; 20,30), 1 Mai (10; 12; 15,30; 18; 
20,30). ALARMĂ PE INSULĂ : I. C. 
Frimu (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
COCOȘUL SPERIE MOARTEA : Victoria 
(10,15; 12,30; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45).
VÎNTUL SUDULUI : Central (9,45; 12: 
14,15;. 16,30; 18,45; 21), Olga Banele . (15,30: 
18; 20,30). LAZARILLO DE TORMES; 13 
Septembrie (10; 12,15; 14,30; 16,45;
19; 21,15), Alex. -Popov (10; 12,15;
14,30; - 16,45; 19; 21,15)“,. Arta (16'; um xj
18,15; 20,30). PRIMĂVARA FETELOR: noștri ___  _ „ _ ,
Timpuri Noi (rulează în. continuare de muzicii din R. D. Germană“ - ora 14,10
la orele 10 pînă la orele 21). M-AM SĂ- — II » Concertul pentru vioară și or-
TURAT DE CĂSNICIE rulează la. cine
matograful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
ȘAMPANIE ȘI MELODII ; Ihftățirea în
tre pbpöare (15; 17; 19; 21), B. Delà- .......____
vrancea {16; 18; .20), ANII . FECIORIEI : ntep Scarlatti — ora 17,45 — I • Cîntece
Cultural- (16; 10,15; 20,30). SOARE ȘI de compozitori din R. P. Chineză — ora
UMBRĂ : 8 Martie (15,30; 18; 20,30), Mo- ” - ----- ■
șilor (16;: 18; ÎO). OMUL CU DOUĂ FEȚE: 
Grivița (16; 18,15; 20,30). ERATH KO
MAROV — VÎNATOAREA DE LUPI : 
C-tln David (15,30; 18; 20,30). LA NOAP
TE VA MURI . ORAȘUL : V. Roaită 
(10,15; 13,30; 18; 18,15: 20,30), Flacăra (16; 
18;i5; 20.30),. Libertății (10; 12; 14; 16.30; 
18,30; 20,30). COPILUL ȘI ORAȘUL;
Unirea (16; 18;. 20). START CĂTRE
NECUNOSCUT : ■ T. -Vladtmlreșcu (16; 
18; 20), M. Eminescu (16; 18,15; 20.30), 
G. Bacovia (15,30; 18; 20,15). 713 CERE 
ATERIZAREA ; Munca (16; 18.15; 20.30). 
REPORTAJ CU ȘTREANGUL DE GÎT— 
cinemascop : Popular (16; 18,15; 20.30). O 
VIAȚĂ rulează la cinematografele Donca 
Simo (15; 17; 19; 21), 30 Decembrie (11; 
15; 17; 19: 21). ÎMPOTRIVA ZEILOR ; 16 
Februarie (16; 18; 20). DESTĂINUIRI ru
lează la cinematografele Iile Pintilie 
18; 20) șl Aurel Vlaicu (15; 17; 19;
URME TĂCUTE ; 8. Mal (15; 17; 19; 21). 
ACORD FINAL : Volga (10; 12; 15; 17; 19; 
21). TINTIN ȘI MISTERUL „LINEI DE 
AUR" : Luceafărul (15; 17; 19; 21). 40 DE 
ZILE ÎN> PACIFIC: Drumul Serii (16: 
18; 20). '

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 10,15 — Pentru cei mici : 
„Poveste cu un pul de vint“ de Octav 
Pancu-Iași. Desenează Iura Darie. 19,30 
— Emisiune de știință șl tehnică : „Din 
realizările Institutelor noastre de cerce
tări". 19,50 — Oaspeți străini despre țara 
noastră. 20,05 — Filmul artistic : „VIZITA

(16;
21).



romn
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(Foto : R. Costin)

pastel peste care femeile înfășoară 
un voal de altă culoare, costumele 
bărbătești din Makasar cu bluza 

■ neagră, sarongul de mătase colo
rată și turban pe cap. Două tinere 
in minunate costume naționale 
prind tovarășilor Gh. Gheorghiu- 
Dej și I. Gh. Maurer, ghirlande 
de flori tradiționale pentru oaspe
ții de seamă.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și președintele Sukarno ’au 
luat loc apoi în mașini și corte
giul oficial, escortat de motoci- 
clișți, s-a îndreptat spre palatul 
Merdcka, reședința oficială a pre
ședintelui Sukarno.

Pretutindeni, de-a lungul celor 
aproape 5 km străbătuți, puteau fi 
citite Urări de bun sosit : „Bun ve
nit președintelui Gheorghe Gheor
ghiu-Dej", „Poporul indonezian sa
lută ■ călduros poporul român",

strîns mâinile gu căldură. Preșe
dintele Sulcariio a prezentat apoi 
tovarășului Gheorghîu-Dej un mare 
număr de personalități ale vieții 
publiée care au yenii ân întîmpi- 
narea înalților oaspeți romîni.
• Copiii personalului ambasadei 
R. P. .Romîne din Djakarta oferă, 
tovarășilor . Gheorghe IGhèorghiur 
Dej și Ion Gheorghe tfaUrer bu
chete de. flori,-
' ■ Urmează un. moment . impresio
nant : solii poporului romîn, înso
țiți de președintele Suk'arno, au 
trecut, prin „Poarta Indoneziei“, 
care, după cum se spune aici, se 
deschide-numai în fața prietenilor. 
Tradiționala „Poartă a Indoneziei” 
este un culoar viu alcătuit din bă
ieți și fete îmbrăcați în splendide 
costume naționale ' din peste 40 de ---- ,
regiuni ale Indoneziei. Sînt printre „Trăiască prietenia- dintre poporul 
ele costume din Palcmbang c.u bo- indonezian și poporul romîn".
gate cusături și podoabe de aur, Locuitorii capitalei Indone- 
costume din insula Sulawesi larg- zîei au ieșit pe șoseaua Pă- 
răspîndite și în alte regiuni. Sînr trice Lumumba, pentru a-i sa- 
cunoscute sarongurile în culoare Iuta , pe conducătorii de stat ai Re-

gate cusături și podoabe de aur, 
costume din insula Sulawesi. larg

publicii Populare Romîne. Miile de 
stegulețe romînești și indoneziene 
pe care le fluturau, aclamațiile lor 
entuziaste, melodiile intonate la 
numeroase intersecții de orches
trele populare venite și ele în în- 
tîmpinarea oaspeților, au consti
tuit o.expresie grăitoare a bucuriei 
poporului Indoneziei de a avea în 
mijlocul său pe solii unui popor 
prieten, sincer iubitor de pace.

La intrarea în palatul - M er deleft, 
înalții oaspeți din R. P. Pomină 
au fost salutați de tinere indone
ziene, îmbrăcate în.-tradiționalele 
saronguri. La reședința președinte
lui Indoneziei, conducătorii țării 
noastre au avut o convorbire cor
dială cU dr. Sukarno. Apoi, înso
țiți de acesta, s-au îndreptat spre 
palatul Istara Negara, care va fi 
reședința oaspeților rovțîni în 
timpul vizitei în Indonezia,

Vizita în „țara verii veșnice", 
cum i se mai spune' Indoneziei, a 
început într-o atmosferă sărbăto
rească, de prietenie, caracteristică 
pentru bunele relații existente. în
tre cele două țări, ....

T

Manifestări Ia Djakarta 
consacrate prieteniei 

roniino indoneziene
DJAKARTA. — Trimisul - special 

Agerpres Ion Gălățeanu- transmite : 
îh.' aceste zile cuvintele ."„Romî- 

nia", „București“.'sînt adesea rostite 
în Indonezia. • .■

în zilele premergătoare' vizitei to
varășului Gheorghe Gheörghiu-Dej, 
la Djakarta au avut loc diverse ma
nifestări consacrate prieteniei ro- 
mîno-indonezienè.

La 30 septembrie la Djakarta a 
luat, sfîrșit Săptămîna filmului ro- 
mînesc, în cadrul căreia au fost pre
zentate filmele „Post restant“, „Mîn- 
drie“, „Darclée”, „Băieții noștri”, 
„Alo, ați greșit’numărul“, „S-a fu
rat o bombă“. Toate aceste filme 
au atras un màrè număr de spec
tatori, care Te-au urmărit cu mult 
interes. Ziarele indoneziene au con
sacrat filmelor romînești cronici 
elogioase.

în ziarele 
de drum și 
mînia.

Sub titlul
Romîniei bogată în munți, rîuri și 
resurse naturale”, ziarul „Berita In
donesia” face o prezentare generală 
a țării. - noastre,relevînd . succesele 
obținute în ultimii ani de poporul 
romîn în industrie și în agricultură. 
Ziarul subliniază că datorită aces
tor succese Romînia exportă astăzi 
numeroase tipuri de utilaj indus
trial. în ziarul „Economi Nasional” 
a apărut un articol intitulat. „Toam
na la București”. Autorul articolu
lui scoate în evidență ritmul im
petuos al construcțiilor din capi
tală și din alte orașe din Republi
ca Populară Romînă.. „Un lucru este 
clar, scrie „Economi Nasional”, ni
velul de trai al poporului romîn 
crește de la an la an și aceasta se 
datorește dezvoltării economice a 
diferitelor ramuri ale industriei și 
agriculturii".'

La principala librărie din Dja
karta s-a deschis o expoziție a căr
ții romînești. în numeroase vitrine 
sînt prezentate fotografii înfățișînd 
aspecte djn viața Romîniei de azi.

• ;

indoneziene apar note 
însemnări despre Ro-

„Scurtă privire asupra

(Urmare din pag. l-a)

Vizitele delegației Adunării de Stat
a R. P. Ungare

Noi construcții alo orașului Brăila.
♦v. .- :. UT:

Cu prilejul celei de-a 13-a aniversări 
a proclamării R. P. Chineze

în vizită la Biblioteca Națională
și Muzeul indian din Calcutta

CALCUTTA 1 (Agerpres). — Co
respondență specială : 
dimineață tovarășul 
Gheorghiu-Dej împreună cu tovară
șii Ion Gheorghe Maurer și Corne
liu Mănescu au vizitat Biblioteca 
Națională și Muzeul indian .din 
Calcutta. In- sălile, marii biblioteci, 
care este vestită în întreaga lumă, 
conducătorii romîni au examinat 
numeroase manuscrise vechi expuse 
special cu prilejul vizitei lor. 
una din mese se afla un volum 
Bibliografiei indiene deschise 
pagina despre Romînia, în care 
arată că în colecția bibliotecii 
găsesc • romanul „Mitrea Cocor" 
Mihail Sadoveanu și piesa lui- 
Sebastian '■ „Ultima oră", amândouă 
în traducere hindu.

Directorul bibliotecii a vorbit 
înalților oaspeți despre legăturile pe 
care Biblioteca Națională din Calcu
tta le întreține cu Biblioteca Cen
trală de Stat din București, subli
niind că dorește foarte nțult ca a- 
ceste legături să se adîncească.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a mulțumit pentru explicațiile 
amănunțite, relevînd însemnătatea 
schimbului de experiență între in
stituțiile culturale din cele două

în cursul zilei 
Adunării de Stat 
vizitat stațiunile de pe litoral, pre
cum -și stațiunea- experimentală 
Murfatlar. în orașul Constanța, de
legația a vizitat Muzeul arheologic, 
Mozaicul și Acvariul.

de luni, 
a R. P.

delegația 
Ungare a

Președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului Con
stanta, Petre Nicolae, deputat în 
Marea Adunare Națională, a oferit 
un dejun în cinstea oaspeților.

(Agerpres)

membri ai Ç.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului,

OșO

Duminică
Gheorghe

Pe 
; al 

la 
se 

. se 
de 
M.

țări. El a invitat conducerea Biblio
tecii Naționale să facă o vizită în 
Romînia.

t La Muzeul indian, oaspeții au 
privit cu interes ■ bogată colecție :de 
exponate din secția arheologică, 
mărturie a vechii cultiiri a popoare
lor Indiei.

Exprimînd mulțumiri pentru, ex
plicațiile primite și pentru colecția 
de publicații ale muzeului care i-a 
fost oferită în dar,, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a subliniat 
buna organizare a muzeului și în-, 
seninătatea lui educativă.

Solicitat de locuitori ai Calcuttei 
și de studenți, care așteptau la ie
șirea din muzeu, tovarășul Gheor
ghiu-Dej a dat cîteva autografe.

O mare' mulțime de oameni a sa
lutat trecerea oaspeților prin oraș,

. Toate ziarele indiene de duminică 
au publicat în prima pagină știri 
despre sosirea înalților oaspeți, în
soțite de fotografii. Ziarul „The 
Sunday Statesman“ scrie despre 
măsele de oameni care s-au adunat 
pe străzi pentru a-i saluta pe 
distinșii oaspeți cînd convoiul ma-- 
șinilor lor a trecut spre centrul 
orașului.

Schimb de opere științifice
La invitația' Rectoratului Universi

tății din București a. sosit într-o vi
zită în țara noastră’ dl. Hakan Niai, 
rectorul universității din Stock
holm.- .

Luni dimineața, oaspetele suedez 
a asistat la festivitatea deschiderii 
noului an de învățămîrit la .Univer
sitatea din București, după care s-a 
întîlnit cu rectorul universității, 
prof. dr. Jean Livescu, cu membri 
ai consiliului științific, profesori și 
decani ai universității. Cu acest pri
lej oaspetele a făcut o expunere a- 
supra organizării învățămînțului 
universitar din Suedia și asupra

Univerșității din Stockholm. Prof. 
Hakan Niai a oferit apoi Universi
tății din București lucrări ale oa
menilor de știință suedezi,, ca răs
puns la un dar asemănător oferit 
din partea tării noastre Universi
tății din Stockholm. în cuvîntările 
rostite, prof. Hakan Niai și prof. 
Jean Livescu au subliniat că acest 
schimb de opere științifice constituie 
o contribuție la dezvoltarea rela
țiilor culturale între cele două țări, 
în slujba cauzei înțelegerii și păcii 
între popoare.

(Agerpres)
OoO

Cu prilejul celei de-a 13-a ani
versări a proclamării Republicii .
Populare Chineze, luni seara amba- conducători ai instituțiilor centrale 
sadorul R. P. Chineze la București, 
Șiu Gien-guo, a oferit un cocteil 
în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, acad. Șt. 
S. Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, George Macoves- 
cu și Eduard Mezincescu, adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe,

*
Luni seara, ambasadorul R. P. 

Chineze la București, Șiu Gien-guo, 
a rostit o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune cu

—■ — • - OșO

și organizațiilor obștești, generali și 
ofițeri superiori, oameni de știință 
și cultură, ziariști.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)
*

prilejul celei de-a 13-a aniversări a 
proclamării R. P. Chineze.

(Agerpres)

INFOR
• Cu prilejul aniversării a 13 ani de 

la proclamarea R. D. Germane, postu
rile noastre de radio transmit, între 1 și 
7 octombrie, o serie de emisiuni cuprin- 
zînd lucrări ale compozitorilor din țara 
prietenă. Vor 
alcătuite din 
Eisler, Ernst 
Dietrich-Link, 
pere, muzică 
estradă, din-R. D. Germană.

MÂȚII
și Jovanovics Miklôs, care ne-au vizitat 
țara timp de două săptămini.

fi astfel difuzate programe 
lucrări simfonice de Hans 
Hermann Meyer, Joachim 
cîntece, selecțiuni din o- 

populară, de cameră și de

® Duminică a părăsit Capitala prof. 
Constantin Nuțu, directorul Editurii de 
stat didactice și pedagogice, care va lua 
parte la reuniunea editorilor de manuale 
didactice organizată de U.N.E.S.C.O., la 
Paris, între 1 și 5 octombrie.

La . stațiunea experimentală viti
colă Valea Călugărească din pod
goria Dealu Mare au început luni 
dimineața lucrările consfătuirii in
ternaționale privind punerea în va
loare a terenurilor în pantă prin 
cultura viței de vie.

La consfătuire iau parte specia
liști din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară și U.R.S.S.

Participanții la consfătuire dezbat 
rezultatele cercetărilor științifice și 
de producție obținute în țările res
pective privind amenajarea terenu
rilor în pantă, sisteme de cultură a 
viței de vie folosite pe asemenea te
renuri, mecanizarea lucrărilor, pre
cum și măsurile de combatere 
a eroziunii solului în scopul reali
zării unor recolte mari de struguri 
și la un preț de cost scăzut.

în numele Consiliului Superior al 
Agriculturii;- tov, Nicolae Ștefan, 
vicepreședinte al Consiliului, condu
cătorul delegației romîne la

sfătuire, a urat participanților 
succes deplin în desfășurarea lucră
rilor și a înfățișat unele rezultate 
și perspective în dezvoltarea viti
culturii țării noastre.

• Duminică seara ș-a înapoiat în Ca
pitală, venind din Austria, tovarășul Mi
hail Levente, ministrul comerțului inte
rior, conducătorul delegației romîne care 
a luat parte Ia deschiderea Tîrgului tu
ristic de la Innsbruck.

• Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația de scriitori maghiari alcătuită 
din Simon Istvân, secretar al Uniunii 
scriitorilor din R. P. Uhgară, Tôth Endre

® La invitația Comitetului de organi
zare a Zilelor farmaceutice franceze du
minică a plecat la Paris o delegație a ■ 
Societății de farmacie a Uniunii societă
ților de științe medicale din R. P. Romî- 
nă, formată din prof. dr. Alexandru Io- 
nescu-Matiu, președinte de onoare al 
Societății de farmacie, prof. dr. Gheor
ghe Ciogolea, președinte al Societății de 
farmacie, decan al Facultății de farma- 

Balo.escu, șef 
de farmacie

(Agerpres)

cie București, și Corneliu 
de lucrări la Facultatea 
București.(Agerpres)

După victoriile echipelorECOURI
I,

R. P. Romîne la

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI”

'ANKARA 1 (Prin telefon de la 
trimisul special Agerpres, I. Goga).

Victoriile echipelor R. P. Romîne 
în cea de-a 21-a ediție a Jocurilor 
Balcanice de atletism au fost amplu 
comentate în presa turcă și de spe
cialiștii prezenți la Ankara. Sub 
titluri ca „Atleții romîni, cei mai

con-
IN CÎTEVA R9NPURI

răspundere
lor concrete din gospodăriile, fruntaș 
șe date de președinte și de membrii 
consiliului de conducere, lucrurile 
s-au lămurit. S-a hotărîț să se facă 
cărămizi în gospodărie, să se procu
re material' lemnos pe plan local. în 
felul acesta, .cele două grajduri au 
costat foarte puțin. . .-

Faptul că- conșiliul de conducere 
folosește metode bune,- aplică pre
vederile statutului se datorește, în 
mare .măsură, muncii politice, și- br- 
ganizatorice desfășurate de organi
zația de bază. Ea controlează în mod 
permanent activitatea consiliului de 
conducere, educă cadrele de con-

doar 2 ani de ac- 
dezvoltat mult și sec-

podăria are 
tivftate' êa a 
torul zootehnic. Și în această gos
podărie, membrii consiliului de con
ducere muncesc conștiincios. Ei pri
mesc un sprijin prețios din partea 
organizației de bază. Tovarășa 

Manea, secretara organi- 
bază, lucrează într-o

fost aleși alți mèm- 
colectiviștilor care 
în brigăzi și echi- 
âceastă' direcție ar

Petrolul-Ploiești 
joacă miine 

cu Spartak-Brno
Echipa de fotbal Petrolul-Ploiești de

butează miine in competiția internațio
nală „Cupa orașelor tîrguri”. Ploieștenii 
vor juca in primul tur cu formația ceho
slovacă Spartak-Brno. Meciul de miine 
se dispută pe stadionul Petrolul din Plo
iești, cu începere de la ora 16.

Returul va avea loc săptămîna viitoare 
Brno.

Jocurile Balcanice
puternici din 
nia — campioană pe toată linia bal. 
caniadei de la Ankara — a cîștigat 
la 14 titluri”, ziarele apărute astăzi 
dimineață publică o serie de repor
taje însoțite de fotografii din ulti
ma zi a competiției desfășurate pe 
stadionul „19 Mai”.

Ziarul „Son Havadi” a publicat 
pe o pagină 4 fotografii ale record
manei mondiale Iolanda Balaș, pe 
care o numește atleta „astronaut”. 
De asemenea, fotografiile lui Jurcă, 
Vanioș și Măriei Budan sînt prezen
te în coloanele ziarelor, Ziarul „Mi- 
lyet” scrie că evoluția atleților ro
mîni a fost remarcabilă, producînd 
o mare surpriză datorită victoriei 
realizate.

Giovani Guabello (Italia), delegatul 
federației internaționale la Jocurile 
Balcanice a declarat : „Nu poți avea 
decît admirație pentru combativita
tea echipelor R. P. Romîne. Pe o 
pistă., moale, în .condiții dificile, de 
concurs, Ankara' fiind' situată la o 
altitudine de peste 700 m, cîștigă în 
mod firesc echipa care luptă mai 
bine. Și romînii au făcut aceasta cu 
prisosință. încă odată am avut plă
cerea să o revăd pe Iolanda Balaș, 
care este o supercampioană”.

Balcani” sau „Romî-

la

AZI, PE STADIONUL D1NÀMO

Cuplaj de Sotbal 
și box

Cu prilejul lucrărilor Biroului federa
ției internationale' de baschet de la Mul
house a fost stabilit programul noii ediții 
a „Cupei campionilor europeni”. In pri
mul tur, echipa Steaua București nu 
joacă, urmind să Intilnească în turul 
doi echipa învingătoare din meciul dintre 
Campioanele R. P. Ungare și Turciei. La 
feminin, Rapid București va juca in pri
mul tur cu campioana Izraelului.

★
în runda a IV-a a Olimpiadei de șah 

de la Varna, echipa R. F. Getmane a în
vins cu scorul- de 31/e—J^ puncte echi
pa R, P. Romîne, Alte rezultate : R. P. 
Bulgaria—Olanda 2—2 j S.U.A.—Austria 
2—2 ; R. S. Cehoslovacă—R. P. Ungară 
2/z—lVs ; U,R.S,S.—Argentina 2*/a—1 ’/2 : 
Iugoslavia—R. ■ D.: • Germană 3/i—Us 
puncte.

tovarășii au stat în gospodării 
zile întregi, împreună cu in
structorul de partid Dumitru Țe_ 
ghel s-au interesat de munca orga
nizațiilor de bază, a comuniștilor, 
au controlat cum este organizată 
munca politică. Cînd au venit în 

. gospodăi’ii, secretarii comitetului 
. raional s-au interesat, cum s-au fă-

cere. De ce n-au 
bri din rîndul 
muncesc efectiv 
pe ? Tocmai în 
fi fost foarte necesar sprijinul or
ganizației de bază, al organelor 
raionale. Dar așa ceva nu s-a 
întîmplat.

Spre deosebire de G. A.. C. .---- -----------—,
Dumbrava și Gherghița, secretarul cut pregătirile pentru adunările de 
organizației de bază a gospodăriei partid care Urmau să aibă loc, au 
colective din Poenarii Apostoli, un ajutat: biroul. organizațiilor de bază 
om în vîrstă, suferind, nu' parti- la întocmirea referatelor și de mu 1- 
cipă -efectiv la munca produc
tivă. " Problemele ce . se discută < 
în birou și în adunările generale ale ■ 
organizației de bază nu sînt anali-, 
zate în profunzime, se trece cu ușu
rință peste o serie de chestiuni prin
cipale pentru bunul mers al gospo
dăriei. Instructorul teritorial Ion 
Panait, lăsînd lucrurile în voia soar- 
tei, necunoscînd problemele gospo
dăriei colectivé, nu contribuie mai 
deloc la înlăturarea lipsurilor. Lu
crurile nu merg mai bine nici 
la gospodăria colectivă din satul 

___ »__ —__  Gorgota, vecină cu cea din Poenarii 
narii Apostoli are aceeași „vîrstă”' Apostoli, deși instructorul teritorial 
cu gospodăria colectiva 
Gherghița. Dar rezultatele 
tarea ei sînt mai mici, 
obținut cu 330 kg la ha 
decît G.A.C. Gherghița. 
ha cît a cultivat se adună cantități 
importante. La porumb diferența e 
și mai mare. Gospodăria are un 
număr de animale mult mai mic 
(aproape jumătate) față de G.A.C. 
Gherghița. Și asta, în mare măsură, 
din cauză că în conducerea trebu
rilor obștești ale acestei gospodării 
se manifestă o serie de lipsuri se
rioase. Președintele gospodăriei, tov. 
Gheorghe Dumitru, este un om 
inimos, cinstit, cu grijă față, de 
avutul obștesc. El se străduiește să 
răspundă încrederii acordate de -co
lectiviști, dar nu reușește decît în 
mică măsură. De ce ? Pe hîrtie, con_

■ siliul de conducere e. format din 9 
membri. în realitate nu sînt însă 
decît 3 membri, și nici aceștia nu 
muncesc tot timpul în gospodărie.

, Ceilalți membri ai consiliului nici 
nu dau, prin gospodărie. Lucrează 
în alte părți. Cu alte cuvinte gos-

■ podăria nu are consiliu de condu-

Dobra 
zației de 
echipă de cîmp. Éa este fruntașă în 
muncă, exemplu bun pentru colec
tiviști. împreună cu biroul organi
zației de bază, tov. Döbra Manea a 
cerut consiliului de conducere al 
gospodăriei să repartizeze în toate 
ramurile de producție membri 
și candidați de partid, 
organizația de bază este perma- 

ducere în spiritul răspunderii .față, nent la curent cu toate proble- 
de sarcinile trasate de partid, ăl 
respectării stricte a statutului, în
drumă consiliul să ia toate măsurile 
pentru mobilizarea colectiviștilor în 
lupta pentru realizarea planului de 
producție.

în adunările generale ale organi
zației de bază, în ședințe de birou 
simt analizate probleme legate de 
sporirea producției la hectar și' dez
voltarea creșterii animalelor etc. 
(De curînd a fost discutată proble
ma folosirii resurselor locale la con- 

"ucțiile zootehnice). Se . anali-
_ază de asemenea activitatea

membrilor de partid care au munci 
de conducere, felul cum'se îndepli
nește planul de producție în sectoa
rele lor. Astfel, biroul a Cerut bri
gadierului Alexandru Tatu să pre
zinte un referat privind activitatea 
desfășurată pentru ' realizarea pla
nului la producția de lapte. Cu a- 
cest prilej a reieșit că producția 
era destul de mică față de posibili
tățile existente în gospodărie. Cauza 
principală consta în faptul că fura
jarea animalelor nu se făcea rațio
nal. S-a format o echipă specială, 
care se ocupa de pregătirea furaje
lor.

Bine sînt conduse treburile gos
podăriei colective, și la Gherghița. 
Cu toată seceta, din acest an, gospo
dăria a obținut o producție dè 1 450 
kg grîu là ha. O suprafață de 50 ha, 
cultivată cu porumb, colectiviștii au 
amenajat-o pentru irigat cu mijloa
cele gospodăriei. Cu toate că gos-

Astfel,

mele care trebuie rezolvate, are 
posibilitatea să facă un control mai 
eficace asupra activității din gos
podărie, să scoată la iveală lipsu
rile și să lupte pentru înlăturarea 
lor.
Lăsați să se descurce cum pot

Gospodăria colectivă din Poe-

din 
în dezvol- 

La grîu a 
mai puțin 
Și la 385

Panait stă mai multde partid Ion 
acolo.

Iată de ce, 
o serie de lucrări nu s-au executat 
cum trebuie, construcțiile planifica
te n-au fost realizate.

★
După cum rezultă din cele rela

tate, în raionul Ploiești, alături de 
gospodăriile colective cu rezultate 
bune, conduse cu pricepere, sînt și 
gospodării colective care nu se dez
voltă pe măsura posibilităților și 
unde activitatea președinților, a 
consiliilor de conducere și a orga
nizațiilor de bază nu se ridică la ni
velul sarcinilor actuale. De ce se în- 
tîmplă acest lucru ? Necunoscînd 
bine problemele tuturor gospodării
lor, tovarășii de la comitetul raio
nal de partid și de la sfatul popular 
raional nu acordă un ajutor dife
rențiat, în funcție de problemele 
concrete ale fiecărei unități.

Gospodăriile colective din Dum
brava și Gherghița au fost de
seori 
biroul 
la sfatul popular raional. Uneori

în aceste gospodării

tovarășivizitate de
raional de partid și

din 
de

te ori au luat cuvîntul la dezbateri, 
făcînd propuneri prețioase.

Nu același lucru se poate spune 
despre ajutorul dat gospodăriilor 
colective din Poienarii Apostoli și 
Gorgota cu toate că aici acest aju
tor se cerea mai mult. Din partea bi
roului comitetului raional de partid, 
de aceste gospodării a răspuns pînă 
nu de mult tov. Ion Negociu, secre
tar al comitetului raional de partid. 
Dar cum s-a ocupat el de aceste 
gospodării,? Fiind lipsit de îndru
mare și mai ales de control, secre
tarul organizației de bază, Vasile 
Aldea, de la G.A.C. Poienarii Apos
toli, întocmea planul de muncă 
pe septembrie aproape 'la mijlocul 
lunii. La' ce mai puteau folosi pre
vederile pentru prima jumătate a 
lunii?

Nu se poate spune că tovarășul 
Negociu nu trece prin gospodării. 
Dar trece prin cîteva sate în aceeași 
zi și se întoarce repede la reședința 
raionului. Este lesne de înțeles că 
în felul acesta el nu poate da un 
ajutor concret organizațiilor de bază, 
instructorului teritorial.' I-ar 
foarte greu tov. secretar să spună 
la cîte adunări generale ale organi
zațiilor de bază a participat. Oare 
n-ar fi cazul ca acest fel de a 
munci să fie discutat într-ô ședință 
a biroului comitetului raiöna! 
partid ?

Este necesar ca organele 
partid, de stat și agricole din 
ionul Ploiești să cunoască și să 
pîndească experiența conducerilor 
gospodăriilor fruntașe, acesta fiind 
un mijloc important în activitatea 
ce se desfășoară pentru întărirea 
economică și organizatorică a tu
turor gospodăriilor colective.

NOTE S-au întîmplat 
la rugbi

In organizarea consiliului orășenesc 
U.C.F.S. va avea loc astăzi pe sta
dionul Dinamo din Capitală un inte
resant cuplaj de fotbal șl box. Cu 
începere de la ora 16 se dispută un 
meci de fotbal intre reprezentativele 
foștilor Jucători Internaționali, printre 
care Apolzan, Lupaș, Tr. Ionescu, Gh. 
Popescu, Sfera, Zavoda I, Lungu, Ni- 
cușor, Filotti, Onlsie ele.

Programul va cuprinde apoi (la ora 
18) o gală de box cu participarea 
vechilor campioni europeni, balcanici 
sau naționali care activează acum ca 
antrenori. Vor urca în ring antrenorii 
Lucian Popescu, M. Doculescu, 
Fulea, Gh. Lungu, D. Călinescu, 
Axiot! și unii din „elevii” lor : 
Dobrescu, C. Crudu, M. Stoian, 
Olleanu, Al. Bariciu șl alții.

M. 
Gh.
M.
A.

fi

de

de 
ra

ră s-

Duminică, în campionatul da rug- 
bi, echipa Olimpia nu s-a prezentat 
pe teren. Motivele invocate pentru 
această absenfă sînt neîntemeiate. 
Reprogramarea întîlnirii dintre Me
talul (echipa gazdă) și Olimpia a 
fost anunfată din timp prin presă și 
direct conducerii tehnice a clubului 
Olimpia, astfel încît jucătorii de la 
Olimpia puteau fi convocafi la lo
cul de desfășurare a partidei. Cre
dem că în afara prevederilor regu
lamentare (pierderea meciului și 
neacordarea unui punct în clasa
ment), federajia ar trebui să ia și 
măsuri disciplinare privind pe antre
norul Olimpiei, R. Declezis, și pe 
unii membri ai conducerii secției de 
rugbi a acestui club.

★
Din nou C. Stănescu, titularul 

postului de jumătate la grămadă 
al echipei Grivija Roșie și dețină
torul aceluiași post în echipă repre
zentativă, a fost eliminat de pe te
ren. De data aceasta, pentru injurii 
aduse conducătorului jocului.

Oare echipa ceferistă vrea cu fot 
dinadinsul să joace mereu cu un 
om mai pu(in ? Dacă nu, de ce nu 
ia măsuri educative ca acest jucă
tor, cunoscut pentru buna sa com
portare din punct de vedere tehnic, 
să aibă și o conduită cu adevărat 
sportivă ?

EM. VALERIU

Duminică dimineață, pe terenul din Giulești s-au disputat trei inttlniri din 
cadrul campionatelor republicane de handbal : Știința Timișoara—Vestitorul (tem.) 
17—3 ; Progresul—Unirea (iem.) 13—3 ; Steaua—C.S.M.S. Iași (mase.) 23—12.

Rezultate din tară : Feminin : Tractorul Brașov—Faianța Sighișoara 7—S ; 
S.S.E. Ploiești—S.S.E. Constanța 9—5 ; Mureșul—Favorit 13—5 ; C.S.M. Sibiu—C.S.S. 
Banatul 14—7. Masculin : Dinamo Buc.—Tractorul 27—15 ; Rafinăria Teleajen— 
Știința Buc. 14—10 ; Dinamo Brașov—Voința Sibiu 21—17 ; Știința Petroșenl— 
C.S.O. Craiova 24—15 ; C.S.M. Reșița—Tehnometal 30—17 ; Știința Tg. Mureș— 
Știința Timișoara 24—16. în fotografie : fază din meciul-derbi Rapid—Știința 
București (9—5).
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& Irianul & vest nu mai flutură steagul olandez A 13-a aniversare a constituirii R. P. Chineze

independența și suveranitatea Lumlna culturii - pătrunde în scitele Guineei de azi.

Declarația guvernului cuban

10,00 în tribună au luat
Mao Țze-dun, Liu 

En-lai, precum și alți 
de partid și de stat, 

de deschidere a fost

ULTIMELE ȘTIRI

KOTABARU 1 (Ageipres). — La 1 
octombrie în Irianul de vest steagul 
olandez, simbol al dominației colo
nialiste, a fost coborît.

In conformitate cu acordul în
cheiat între reprezentanții Repu
blicii Indonezia și ai Olandei, la 1 
octombrie 1962 Irianul de vest a 
intrat sub administrația temporară 
a Organizației Națiunilor Unite. La 
1 mai 1963 el va fi transferat Indo
neziei. Acordul prevede de aseme
nea înlocuirea trupelor olandeze în 
Irianul de vest cu forțe armate ale 
O.N.U. Cu prilejul ceremoniei care 
a avut loc în dimineața zilei de 1 
octombrie, la Kotabaru (capitala 
Irianului de vest), în locul steagului 
olandez a aîborat steagul
o.rç.u.

DJAKARTA 1 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția Antara, mi
nistrul de Externe al Republicii In
donezia, Subandrio, a anunțat că 
guvernul său l-a numit pe Soed- 
jarWo Tjondronegoio reprezentant 
oficial al guvernului indonezian în 
Irianul de vest. Cu acest prilej Su
bandrio a făcut o declarație în care 
a arătat care sînt sarcinile imediate 
ale populației din Irianul de vest 
în perioada de administrație tempo
rară a O.N.U. El i-a chemat pe lo
cuitorii Irianului de vest să-și păs
treze calmul, să-și continue munca 
și activitatea normală.

Subandrio a făcut cunoscut că 
guvernul Indoneziei și-a numit 
un ijpprezentant în capitala Irianu
lui de vest care va fi ajutat de un 
comandament. împreună cu O.N.U.,

a declarat el, guvernul Indoneziei se 
declară capabil să înlocuiască toate 
posturile vacante apărute după re
patrierea funcționarilor olandezi. în 
încheierea declarației Subandrio a 
chemat populația la vigilență - spo
rită, să fie gata oricînd să pună 
capăt activității unor elemente care 
ar dori să provoace noi tulburări 
în cursul perioadei de tranziție.

Antara anunță că în dimineața 
zilei de 1 octombrie Tjondronegoro, 
reprezentantul oficial al guvernului 
indonezian, însoțit de cei 17 mem
bri ai comandamentului său, a sosit 
la Kotabaru. în același timp a sosit 
o delegație din partea departa
mentului transporturilor care ur
mează să pregătească deschiderea 
liniei aeriene 
tabaru.

directe Djakarta-Ko-

HAVANA 1 (Agerpres). — In ca
drul unei ședințe extraordinare 
convocată pentru a se lua cuno
ștință de rezoluția comună a Con
gresului Statelor Unite, Consiliul de 
Miniștri al guvernului revoluționar 
al Cubei a hotărît să dea publici
tății o declarație specială.

în actuala situație internațională, 
se spune între altele în această de
clarație, Cuba este supusă celei mai 
puternice presiuni și riscului unei 
agresiuni armate directe din partea 
guvernului Statelor Unite.

La declarațiile și afirmațiile făcu
te mereu de membrii Congresului și 
de conducătorii Statelor Unite, și la 
campania de știri și de articole ten
dențioase publicate în organele de 
presă din această țară, se adaugă a- 
cum rezoluția comună a Congresu
lui Statelor Unite care imprimă un 
caracter oficial tuturor acestora.

Această rezoluție comună procla
mă fățiș și cu totul nejustificat tac
tica directă de agresiune și de fo
losire a forței, care nesocotind cele 
mai elementare principii ale drep
tului internațional și Carta Organi
zației Națiunilor Unite, opune direct 
guvernul imperialist al Statelor U- 
nite Republicii Cuba.

Guvernul revoluționar al Cubei, 
se subliniază în declarație, arată 
încă odată că politica externă a Cu
bei se bazează pe principiul neames
tecului, pe principiul liberei autode- 
terminări a națiunilor, pe recunoaș
terea egalității suverane a statelor, 
pe libertatea comerțului, pe rezolva
rea litigiilor internaționale prin tra
tative și pe dorința de a coexista 
pașnic cu toate popoarele din lume.

Cuba nu reprezintă o primejdie 
pentru nici o țară a continentului 
nostru ; ea nu a avut și nu are in
tenții agresive față de nici una din 
ele.

Nu guvernul revoluționar al Cu
bei amenință securitatea Statelor U- 
nite și a altor țări din emisfera 
noastră. Tocmai guvernul imperia
liștilor nord-americani amenință se
rios securitatea Cubei, a tuturor ță
rilor emisferei și a întregii lumi prin 
politica sa agresivă intervenționistă 
și de provocări, promovată cu par
ticiparea vădită a cîtorva regimuri 
din țările Americii Latine, sateliți 
ai S.U.A.

In declarația guvernului revoluțio
nar al Cubei se subliniază că guver
nul Statelor Unite nu numai că să- 
vîrșește acte de cea mai grosolană 
agresiune economică împotriva Cu
bei, ci exercită și presiuni asupra 
tuturor statelor din America Latină 
pentru ca aceste țări să rupă legă
turile cu Cuba.

----- <>•<>

în momentul de față guvernul 
Statelor Unite exercită presiuni a- 
supra Angliei, .Greciei și Norvegiei, 
pentru care navigația maritimă co
mercială reprezintă o resursă vitală, 
încercînd să obțină ca navele aces
tor țări să nu transporte în C.uba 
mărfuri, și nici măcar alimente și 
medicamente.

îh legătură cu măsurile-de apă
rare luate de Cuba, în declarație se 
spune : Dacă guvernul Statelor Uni
te ar fi în stare să ofere Cubei ga
ranții efective și satisfăcătoare în ce 
privește inviolabilitatea teritoriului 
nostru și' ar înceta activitatea con
trarevoluționară împotriva poporu
lui nostru, Cuba n-ar mai fi ne
voită să-și întărească apărarea și ar 
folosi cu bucurie toate resursele le
gate de aceasta pentru a contribui 
la progresul economic și cultural 
al poporului său.

în fața rezoluției comune a Sena
tului S.U.A., pe care o respingem, 
Consiliul de 
revoluționar 
nou țelurile 
țese poporul 
nici poporul 
cuban nu vor fi vinovați de conse
cințele pe care le poate avea o a- 
gresiune împotriva țării noastre.

Poporul Cubei dorește colabora
rea pașnică pe continentul nostru, 
dar totodată el este vigilent și este 
gata feă-și apere independența na
țională și inviolabilitatea teritoriului 
său.

Congresul Statelor Unite poate să 
dicteze legi înăuntrul țării sale ; dar 
în ce privește țara noastră, rezolu
ția sa nu valorează nici măcar hîr- 
tia pe care este scrisă și locul el 
este la coș, la lada de gunoi a isto
riei.

Miniștri al guvernului 
al Cubei reafirmă din 
pașnice care însufle- 

cuban și avertizează că 
nostru, nici guvernul

AȘHABAD 1 (Agerpres). — TASS. 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., a pri
mit la 1 octombrie o delegație a or
ganizației „Fondul păcii — Gandhi“ 
Delegația a transmis lui N. S. Hruș
ciov chemarea, copierinței din iunie 
a organizației „Fondul păcii — 
Gandhi" către șefii guverneloj pu
terilor nucleare de a renunța la 
arma nucleară, de a lichida stocu
rile acestei arme, de a înceta pro
ducția și experiențele cu această 
armă.

Cu acest prilej N. S. Hrușciov. a. 
afirmat din nou. hotărîrea guvernu
lui sovietic „de a lua ca bazăpen-- 
tru soluționarea problemei încetării 
tuturor experiențelor cu arma nu
cleară propunerile Indiei, și ale ce
lorlalte state neutre din Comitetul 
celor 18".

N. S. Hrușciov a spus că „rezol
varea problemei încetării tuturor 
experiențelor cu arma nucleară este 
întîrziată numai , din cauza poziției 
S.U.A. și a celorlalte puteri occiden
tale care caută sub pretextul insti
tuirii controlului internațional să ob
țină de fapt legalizarea activității 
serviciilor lor de spionaj".

N. S. Hrușciov a declarat de ase
menea: „Dacă puterile occidentale 
nu sînt gata să realizeze în pre
zent un acord cu privire la inter
zicerea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară. Uniunea Sovietică 
este de acord să semneze un tra
tat cu privire la încetarea experien
țelor nucleare în atmosferă, Cos
mos, și sub apă, urmînd să se con
tinue tratativele cu privire la în
cetarea experiențelor nucleare sub
terane și în cursul acestor trata
tive, înainte de realizarea acordu
lui- toate puterile nucleare să se ab
țină de la efectuarea acestor ex
periențe".

Greva docherilor americani 
de pe coasta

Mâîmgol și demonstrația 
oamenilor muncii de la Pekin

Corespondentul 
Soran, transmite : 
sărbătorit la 1 oc- 
13-a aniversare a 
a proclamării Re- 
Chineze.
de 1 octombrie a

PEKIN 1. -
Agerpres, Emil 
Poporul chinez a 
tombrie cea de-a 
eliberării sale și 
publicii Populare

In dimineața
avut loc în marea piață Tiananmîn . 
demonstrația oamenilor muncii din 
Pekin.

La ora 
loc tovarășii 
Șao-ți, Ciu — 
conducători

Cuvîntul 
rostit de Cen I, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.C.- Chinez, loc
țiitor al premierului Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze. El a vorbit 
despre succesele poporului chinez ___ _ __ T____ ____ _
în construcția socialistă în anul care portul de forțe pe arena internațio- 
s-a scurs. Creșterea puterii țărilor , nală și a exercitat o influență pro- 
socialiste și unitatea lor, bazate pe 
principiile internaționalismului pro
letar, a spus Cen I; însuflețesc și 
sprijină într-o măsură uriașă po
poarele diferitelor țări în lupta lor 
de eliberare.

China, .Uniunea Sovietică și ' toate 
celelalte țări socialiste, a subliniat 
vorbitorul; luptă neabătut pentru 
interzicerea armei nucleare și rea
lizarea dezarmării generale, pentru 
coexistența pașnică a statelor cu 
sisteme sociale diferite și menținerea 
păcii în întreaga lume.

A urmat apoi demonstrația -la 
care au ' participat aproximativ 
5.00 000 de cetățeni din Pekin și 
împrejurimile orașului. Printre de
monstranți se aflau colectivele Fa
bricii de mașini-unelte nr. 1, side-

rurgiștii de la combinatul Sitinsan, 
lucrătorii fabricii de aparate de 
transmisie, de aparataj electronic, 
care prezentau realizările obținute 
în ani; puterii populare prin care 
alegorice. Demonstrația s-a înche
iat cu defilarea sportivilor.

★

PEKIN 1 (Agerpres). Premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
Ciu En-lai, a oferit la 30 septembrie 
o recepție cu prilejul celei de-a 13-a 
aniversări a constituirii R. P. Chi
neze. <|

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej Ciu En-lai a spus că victoria re
voluției ohineze a fost un mare eve
niment :în istoria lumii. Ea a 
schimbat într-o anumită măsură ra-

fundă asupra istoriei omenirii.
Ciu En-ïai a subliniat că în ulti

mii 13 ani poporul chinez a depus 
eforturi uriașe în lupta pentru pace 
în lumea întreagă și pentru progre
sul omenirii. Poporul chinez dezvol
tă prin toate mijloacele pe baza 
principiilor internaționalismului pro
letar relațiile de prietenie, ajutor re
ciproc și colaborare cu Uniunea So
vietică și celelalte țări socialiste fră
țești. Poporul chinez urmărește rea
lizarea coexistenței pașnice între 
țări cu orînduiri sociale diferite pe 
baza celor cinci principii și luptă îm
potriva politicii imperialiste de agre
siune și război, sprijină lupta revo
luționară a popoarelor asuprite și a 
națiunilor asuprite împotriva impe
rialismului și colonialismului.

O»O

întreVARȘOVIA 1 (Agerpres).
24—26 septembrie 1962 a avut loc la 
Varșovia cea de-a XlI-a ședință 
(extraordinară) a Comisiei Perma
nente a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc pentru industria 
carboniferă.

La ședință au luat parte delega
țiile R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace, 
R.D. Germane, R.P. Polone, R.P. 
Romîne, R.P. Ungare și U.R.S.S. — 
țări membre ale C.A.E.R.

Comisia a examinat măsurile cele 
mai importante și mai urgente 
decurg din hotărîrile sesiunii 
XVI-a a C.A.E.R. și ale primei 
dințe a Comitetului Executiv 
Consiliului și a adoptat hotărîri
respunzătoare, în special în proble
ma lucrărilor viitoare privind coor
donarea planurilor de perspectivă 
de dezvoltare a industriei carboni
fere a țărilor membre ale C.A.E.R.

In scopul îmbunătățirii în conti
nuare a coordonării și întăririi-acti-

ce 
a 

șe- 
al 

co-

Dramatica desfășurare a incidentelor

vității în domeniul progresului teh
nic, Comisia a hotărît să organizeze 
Consilii tehnico-științifice pentru 
probleme economice, perfecționarea 
tehnologiei, mecanizare și automati
zare, precum și pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă în indus
tria carboniferă.

Examinarea în ședință a tuturor 
acestor probleme s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie și 
înțelegere reciprocă.

o®

Astăzi poporul guineez sărbă- 
l torește într-un cadru festiv a 4-a 
r aniversare a celui mai important 

eveniment din.istoria .șa pro
clamarea independentei Republi
cii Guineea. Expresie a puterni
cului avînt pe care l-a luat în 
ultimii ani lupta de eliberare 
națională în țările Africii, acest 
eveniment a pus capăt jugului 
colonial care a apăsat vreme în
delungată asupra poporului gui
neez,

. Grea a fost viața, poporului 
acestei țări în anii dominației 
coloniale.

Guineea dispune de mari 
bogății — zăcăminte de fier, de 
bauxită, diamante, plantații de 

cafea, ulei de palmier

tive,industriale, s-au adoptat mă
suri privind dezvoltarea agricul
turii,,s-au obținut, succese în do
meniul învățămîntului, al ocro
tirii. sănătății etc.

; Republica,Guineea promovează 
pe plan extern o politică 'de 
pace și coexistență pașnică, iși 
aduce aportul la lupta pen
tru lichidarëa definitivă a colo-. 
nialismului, se pronunță perltru 
dezarmarea generală Și totală, 
pentru reglementarea pașnică’, g 
problemelor internaționale .liti
gioase.

îri'munca' de construcție pașni
că poporul guineez se bucură de 
un'sprijin dezinteresat din partéa 
Uniunii Sovietice și a altor țări 
socialiste, de simpatia tuturor 
popoarelor atașate idealurilor 
libertății,: progresului și păcii.

Poporul romîn nutrește 'Senti
mente de caldă prietenie față de 
poporul ’guineez. încă din primele 
zile de la crearea tinerei repu
blici africane, R. P. Romînă 
a recunoscut oficial Republica 
Guineea ca stat independent și 
suveran și a stabilit cu ea relații 
diplomatice. Intre R. P. Romî
nă și Republica Guineea s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare, cu perspective de 
dezvoltare continuă, in interesul 
cauzei păcii și progresului.

Cu prilejul celei de-a 4-a ani
versări a proclamării indepen
denței Republicii Guineea, po
porul romîn urează poporului 
guineez prieten noi succese în 
munca pașnică pentru propășirea 
țării sale, în lupta pentru apă
rarea păcii.

I
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bauxită, 
banane, 
etc. Dar în timp ce din exploa
tarea acestor avuții marile com
panii străine obțineau profituri 
uriașe, poporul Guineei trăia în 
crîncenă sărăcie și mizerie.

Ferm hotărît să-și dobîndească 
libertatea și. independența, po- 
porul guineez, cu prilejul refe
rendumului din 28 septembrie 
1958 a votat, la chemarea Parti
dului Democrat, în proporție de 
97,4 la sută împotriva proiectului 
de constituție propus de guvernul 
francez, pentru deplina indepen
dență a patriei sale. Iar la 2 oc
tombrie 1958, Guineea a devenit 
stat liber și suveran.

In perioada care a trecut de 
atunci, în Republica Guineea au 
fost obținute realizări de seamă 
în lupta pentru înlăturarea ves
tigiilor trecutului colonial, pen
tru dezvoltarea economică și cul
turală. Astfel s-a înfăptuit națio
nalizarea unui șir de întreprin
deri, se construiesc unele obiec-

Aplicații ale forțelor armatelor 
U.R.S.S., R.D; Germane 

§i R.S. Cehoslovace
PRAG A 1 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Ceteka, la sfîr- 
șitul lunii septembrie, în conformi
tate cu planul de pregătire de luptă 
a trupelor au fost efectuate mari a- 
plicații la care au participat unități 
ale Armatei sovietice, ale Armatei 
populare naționale a R. D. Germane 
și ale Armatei populare cehoslovace.

La aceste aplicații au asistat o de
legație a C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și a guvernu
lui R. S. Cehoslovace, în frunte cu 
Antonin Novotny, președintele R. S. 
Cehoslovace și prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, reprezen
tanți ai Comandamentului suprem al 
forțelor armate unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia și delegații ale armatelor so
cialiste frățești.

Aplicațiile au contribuit la ridi
carea continuă a capacității de luptă 
a trupelor, la perfecționarea pregă
tirii statelor majore, la adîncirea 
colaborării reciproce dintre armatele 
prietene și la întărirea frăției de 
arme, care este un izvor important 
al forței armatelor statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.'

Aplicațiile s-au încheiat printr-o 
paradă militară, la care au partici
pat unități ale Armatei sovietice, ale 
Armatei populare naționale a R.: D.. 
Germane și ale Armatei populare 
cehoslovace. ,

ATENA. In sala de spectacole 
„Orfeos" din Atena a avut loc în 
zjua de 30 septembrie o adunare a 
Ligii de prietenie greco-romînă.

Cu acest prilej acad. S. Melias a 
vorbit despre succesele obținute de 
R. P. Romînă în sectorul economic 
și social, precum si în domeniul cul
tural-artistic. El a relevat totodată 
politica de pace promovată de sta
tul romîn și relațiile tradiționale de 
prietenie dintre popoarele Romîniei 
și Greciei.

Au fost prezentate apoi filmele 
romînești : „Scurtă- istorie” și „A- 
larmă în munți”.

ASHABAD. După o vizită de cîteva 
zile în Turkmenia, la 1 octombrie, N. S, 
Hrușciov, șeful guvernului, sovietic, a 
plecat cu avionul la Dușambe, capi- 
fala Tadjikisfanului. Tn dimineafa zilei 
de 1 octombrie, N. S. Hrușciov a parti
cipat la o adunare a activului organi
zatei de partid din republică, unde a 
rosfit

RUSE. După cum transmite agen
ția B.T. A., în-seara zilei de 29 sep
tembrie a avut loc în orașul Ruse, BRIGHTON? La 1 octombrie în 
unde în urmă cu 50 de ani a fost orașul Brighton și-a început lucră- 
ținut primul Congres al Uniunii, ti- rile conferința anuală a partidului 
nerilor luptători bulgari pentru so- laburist din Anglia.

cialism și comunism, o adunare fes
tivă consacrată acestui jubileu. Cti 
acest prilej, Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al P. C. Bulgar, a 
rostit o cuvîntare.

Atlanticului

rasiste din Mississippi

I

și ■ încă o pereoană.

Rasiști din Oxford pregâtindu-se să împiedice intrarea lui Meredith în universitate.
(Telefoto U.P.I. — 'Agerpres)

(Agerpres). 
porturile ameri- 
Aflanficului din

NEW YORK 1 
Docherii din toate 
cane de pe coasta 
statul Maine pînă în Texas au de
clarat duminică noaptea grevă în 
sprijinul revendicărilor de îmbună
tățire a condițiilor de muncă.

WASHINGTON. Președintele Ken
nedy a anunțat luni că va recurge 
la legea Taft-Hartley în legătură cu 
actuala grevă a muncitorilor por
tuari din Statele Unite.

-----O9<>-----

„S. U. A. au un procent 
ridicat de șomeri“

WASHINGTON 1 (Agerpres). — A- 
genjia U.P.I. relatează că o comisie 
prezidenjială, compusă din șase mem
bri, numită pentru a studia alcătuirea 
statisticilor în diferite țări privind fo
losirea brafelor de muncă, a a£uns la 
concluzia că „oricum ai privi situația. 
Statele Unite au un procent ridicat de 
șomeri în comparare cu alte țări In
dustriale". Raportul comisiei precizează 
că „tabloul folosirii brafelor de muncă 
din Sfafele Unite nu arată mai bine, 
chiar dacă ar fi judecat după metodele 
statistice folosite în alte țări“.

In cel mai recent raport al Ministe
rului Muncii din S.U.A. procentul șo
merilor în luna august este evaluat la 
5,8 la sută din numărul total ai brafe
lor de muncă. Un raport al comisiei 
prezidenfiale arată însă că în august 
„nivelul adevărat" al șomajului din 
Sfafele Unite a fost de aproape 9 la 
sută din totalul brafelor de muncă.

Generalul Edwin Walker, lider 
al organizației ultrareacționare 
„John Birch” a venit special din 
Texas în Mississippi pentru a-1 
„ajuta" pe guvernatorul Barnett.

Dar numai după ce- foarte nu
meroasele apeluri la „mărini
mie“, „înțelegere", „respectarea le
galității" etc. ale guvernului fede
ral au eșuat, numai atunci s-a ho
tărît să se adopte unele măsuri mai 
concrete. Au fost , trimise în Mis
sissippi unități ale forțelor arma
te. Un vehicul militar însoțit de 150 
de agenți judecătorești l-au adus 
pe James Meredith la universita
tea din Oxford. Conducătorii uni
versității au publicat însă un co
municat anunțînd că au respins 
cererea de înscriere a lui James 
Meredith, dar că i s-a acordat 
găzduire în localul universității.

îndată după sosirea lui Mere
dith, în iața universității s-au pro
dus din nou violente dezordini, 
puse la cale de elemente rasiste 
conduse de generalul Walker. Ra
siștii au atacat pe agenții federali 
cu cărămizi, bolovani, sticle, țevi 
de fier și chiar cu arme de foc, 
în timp ce agenții nu au ripostat 

din partea mai multor decît 9aze lacrimogene.
In cursul acestor ciocniri și-au 

găsit moartea Paul Guthard, co-

Centrul universitar Oxford din 
statul Mississippi a fost, Incepînd 
de sîmbătă, teatrul unui adevărat 
conflict armat între rasiștii locali 
și trupele federale.

Cu o săptămînă în urmă, 
tînărul negru James Meredith, 
în baza hotărîTii Tribunalului 
federal, care îi confirma drep
tul de a fi primit ca stu
dent al acestei școli superioare, a 
încercat să se prezinte la univer
sitate. Dai în fața clădirii univer
sității, Meredith a fost întîmpinal 
de o mulțime de rasiști dezlănțui
tă și de detașamente ale poliției 
locale. După cum scriu ziarele, el 
ar fi fost sfîșiat în bucăți dacă ală
turi de el n-ar fi fost agenți ai 
guvernului federal trimiși în mod 
special pentru a-1 păzi. Tînă
rul negru a încercat în repe
tate rînduri să pătrundă în uni
versitate, dar de fiecare dată mul
țimea de rasiști și poliția locală 
l-au îndepărtat. Chiar guvernato
rul statului Mississippi, Ross Bar
nett, l-a îmbrîncit pe tînărul ne
gru. Sinistra organizație teroristă 
Ku-Klux-Klan a aprins mari cruci 
în fața universității „pentru a de
monstra că intră activ în luptă". 
Rasiștii din oraș au primit apoi 
,,întăriri" c‘ 
soiuri de fasciști din alte regiuni 
ale S.U.A.

■respondent al agenției France 
Presse și al ziarului „Daily Sketch'', 
tînărul George Gunter din orașul 
Oxford
Un alt ziarist al agenției Asso
ciated Press, Bill Crider a fost 
rănit. Numărul răniților se ri
dică la 75. In cursul acestor gra
ve tulburări, care au durat trei 
ore, huliganii rasiști ' au arborat 
deasupra universității drapelul 
Confederației statelor sudice scla- ; 
vagiste din secolul trecut și au ; 
ars în efigie chipul lui Meredith.
De abia tîrziu duminică spre luni, : 
comandamentul gărzii naționale ] 
din Mississippi a anunțat' că a I 
fost trimis un regiment de unități J 
blindate pentru a restabili liniștea ! 
la Oxford. A fost arestat generalul | 
Walker, socotit ca principalul in- I 
stlgator al acestor accidente. < 

In cursul zilei de 1 octombrie <
James Meredith a fost admis ca 
student a1! universității.

Imediat ce această știre a fost cu- j 
noscută, pe străzile orașului Ox
ford s-au adunat din nou grupuri 
de huligani ce amenințau să ree
diteze dezordinile din noaptea 
trecută. <

W. SALT
NEW. YORK, prin telefon.

o cuvîntare. I

MOSCOVA. La 1 octombrie Nikita 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a adresat 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Arabe Yemen, Ab
dallah Sallal, o telegramă în care 
anunță că „guvernul Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, condu- 
cîndu-se neabătut după principiul 
autodeterminării popoarelor și res- 
pecțînd .profund aspirațiile, naționa
le ,’jușțe ale poporului Yemenului, 
declară prin prezenta că recunoaște 
guvernul Republicii Arabe Yemen”.

VARȘOVIA. Filmul romînesc 
„Printre pelicani" a primit diploma 
pentru calități științifice și artistice 
a celui de-al XVI-a Congres al Aso
ciației internaționale a filmului ști- . 
înțific ce-a avut loc la Varșovia.

1 JB.ÄUJU XJL V» i!» V«
tă, un organism în caie sa coexiste occidentale, puterile occidentale ar 
națiuni cu sisteme sociale diferite, döri să creeze un lanț de asa-nu- 
ministrul de externe al Ungariei a mite „comunități economice pentru 
subliniat că, în ultimul timp, pu- a încercui statele socialiste' și a da 
tenie; Occidentale încearcă să reia o bază economică alianțelor miiita-

NEW YORK 1 (Agerpres). Cores
pondentul special al Agerpres, C. 
Răducanu, transmite:

In dimineața, zilei de 1 octombrie, 
în cadrul. ședinței plenare a Adu- ___ ____ _
nării Generale a O.N.U., a continuat ■ politica • falimentară a „echilibrului pe re agresive"? * 
dezbaterea politică generală. marginea prăpastiei". El a condam-

Ministrul.de externe al Iordaniei, _
primul vorbitor, a subliniat necesi-. ale cercurilor agresive din Occident 
tatea . soluționării pe cale pașnică a 
problemelor internaționale litigioase. 
El și-a exprimat regretul în legă
tură cu lipsa unui progres în solu
ționarea problemei internaționale de 
cea mai mare importanță proble
ma dezarmării.

Ministrul de externe al Iordaniei 
a subliniat că guvernul său con
damnă hotărîrea S.U.A. de a în
zestra Izraelul cu arma rachetă.

In continuarea ședinței a vorbit 
ministrul de externe al Venezuelei 
care, în fraze generale, a adus elo
gii Organizației Statelor Americane 
— armă politică a monopolurilor 
nord-americane.

A luat apoi cuvîntul ministrul de 
externe al R. P. Ungare, Janos Pe
ter. Incepînd prin a arăta că Na
țiunile Unite ar trebui să fie, chiar 
potrivit principiilor înscrise în Car-

döri să creeze un lanț de așa-nu- 
mite „comunități economice pentru

o bază economică alianțelor milita-

, - ; ----- • .— - ------ - Janos Peter, a condamnat închi
nat cu .hotarire acțiunile aventuriste derea pe ordinea de zi a sesiunii 
'Jl° TT'T1?’' --- Orcidc.-t sub presiunea S.U.A., a „problemei
urmărind încordarea situației inter- ungare", care are un caracter pro- 
naționale. Astăzi, în Statele Unite, vocator. El a subliniat, de aseme- 
a spus el, auzim zilnic despre pla- nea, neceșitatea restabilirii imediate 
nunle invadării Cubei, despre crea- a drepturilor legitime ale R. P Chi- 
rea de detașamente speciale for- neze la O.N.U.
mate din. contrarevoluționari cubani, Ultimul vorbitor al ședinței din 
despre posibilitatea unei intervenții 1 octomhrie ș -fost ministrul afa- 
militare■■ directe a S.U.A. Delegatul cerilor externe al Belgiei -- Spaak 
Ungariei'a subliniat gravitatea, con- El și-a consacrat cea mai' mare par- 
secmțelor pe care le poate avea a- te a discursului: ' său elogierii Pie- 
ceastă orientare politică. ței comune.

In ceea ce privește problema de- In timp ce se desfășura ședința 
zarmării, a arătat Janos Peter, pu-' de dimineață a Adunării Generale 
tenie occidentale depun toate efor- a O.N.U., serviciul-depresă al O NU 
h.rilà a anunțat Ufiei -telegrame

adresate secretarului general ad-in- 
terim al O.N.U., U Thant, de către 
șeful guvernului Algeriei — Ben 
Bella. Bçn Bellă cere ca Republica 
Democrată Populară Algeria să fie 
primită în Organizația Națiunilor 
Unite.

turilê pentru a împiedica soluționa
rea acestei probleme, insistînd a- 
supra controlului asupra înarmări
lor în loc de a insista asupra de
zarmării.

Referindu-se la rolul Pieței co
mune, vorbitorul a subliniat că, în 
afara lanțului de instalații militare
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