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Mitingul de la Djokdjakarta în cinstea prieteniei romîno-indoneziene
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nenta tinerețe a filmului sovietic 
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riu indonezian, Irianul de vest, a 
revenit Indoneziei. Aceasta consti
tuie o puternică lovitură dată odio
sului sistem colonialist, un strălucit 
succes al poporului indonezian ca și 
al tuturor forțelor antiimperialiste.

Cunoaștem din propria noastră 
experiență cit de greu se șterg ur
mele unui trecut de înapoiere, de 
exploatare și asuprire, cîtă trudă și 
cite jertfe se cer pentru a urca trep
tele progresului spre o viață lumi
noasă și prosperă. Sintern pe deplin 
convinși că optimismul și încrederea 
cu care a vorbit președintele Su
karno, de ziua forțelor armate, des
pre capacitatea poporului de a-și 
făuri fericirea, de la Sebang la Me- 
rauke, sînt pe măsura posibilităților 
Indoneziei.

Vizitînd patria dv. am putut ve
dea și aprecia hărnicia acestui po
por talentat, plin de viață, entu- 
ziast, cu o cultură și artă milenară. 
Ne-a făcut o puternică impresie ca
pitala dv., Djakarta, prin armonia 
arhitectonică a construcțiilor, prin 
importantele ei lucrări edilitare-gos- 
podărești, sîrguința cu care munci
torii și tehnicienii de la șantierul 
hidroenergetic de la Djatiluhur își

• L. Viski : în abataje — o 
înaltă productivitate a muncii 
(pag. 2-a).

® Corespondență din Paris — 
T. Vornicu : După dizolvarea 
parlamentului francez (pag. 4-a).

Luni după-amiază,
.C.S. din Capitală,

(Foto : Ä. Cartolanu)

tat că prietenia romîno-sovietică, re-> 
lațiile ce unesc popoarele puternicii 
comunități a țărilor socialiste cons
tituie o întruchipare vie a interna
ționalismului socialist. Această prie
tenie se călește și se adîncește ne
contenit în lupta neobosită pe care 
o duc, umăr la umăr, popoarele ță
rilor socialiste pentru înălțarea mă
rețului edificiu al socialismului' și 
comunismului, pentru realizarea ce
lei mai arzătoare aspirații a omenii 
rii — o pace trainică în întreaga 
lume. în avangarda acestei istorica 
bătălii pășește marea Uniune So
vietică, călăuzită de gloriosul său 
partid comunist, deschizător de dru-

Buwono al 
teritoriului special al Djokdja- 
kartei, care a spus printre altele:

In numele populației și al gu
vernului local din Djokdjakarta, 
permiteți-mi să-mi exprim recu
noștința pentru vizita președin
telui Romîniei, Gheorghiu-Dej, a 
primului ministru, Ion Gheorghe 
Maurer, și a ministrului afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu, și 
pentru faptul că în timpul vizi
tei lor în Indonezia au venit, 
însoțiți de președinte, la Djok
djakarta. Este o mare onoare 
pentru cetățenii din Djokdjakarta 
și din împrejurimi de a se intîlni 
cu cunoscutul oaspete romîn care 
a sprijinit lupta Indoneziei im-

seminalului. Pe multe 
tractoare se lucrează acum 
în două schimburi. Drept 
urmare, gospodăriile co
lective deservite de aceas
tă stațiune au semănat o 
bună parte din suprafața 
planificată. S.M.T.-ul a și 
realizat 42 la sută din

lor coloniale și imperialiste în 
chestiunea Irianului de vest, pre
ședintele Sukarno a spus că Indo
nezia a luptat pentru retrocedarea 
acestui teritoriu, deoarece este o 
parte integrantă a Republicii Indo
nezia și pentru că locuitorii lui sînt 
o parte a poporului indonezian.

Scopul nostru — a declarat el — 
este să stabilim o societate dreaptă 
și prosperă de la Sebang la Me- 
rauke,

Invitîndu-i la tribună pe delegații 
Irianului de vest, dr. Sukarno a 
spus că aceștia au fost invitați să 
vadă cu proprii lor ochi situația din 
republică.

Am obținut succese. Situația ac
tuală — așa cum a spus președintele 
Dej — este rezultatul luptei duse de 
popor. O mare importanță prezintă 
lichidarea analfabetismului. în mo
mentul proclamării independenței, 
93 la sută din populație nu știa să 
scrie și să citească. Acum — doar 
20 la sută. Sperăm că în 1984 anal
fabetismul va fi complet lichidat. 
Cînd am absolvit facultatea erau 
doar 11 studenți indonezieni în do
meniul tehnicii. Acum, Indonezia 
numără 100 000 de studenți. înainte 
învățau la școlile elementare 750 000 
de elevi, iar acum 12 milioane.

în domeniile economic, politic, 
cultural, în toate privințele vrem să 
progresăm sub drapelul alb-roșu al 
independenței. Ne-arh sfnuls din no
roiul în care am fost azvîrliți de 
colonialism și muncim din greu pen_ 
tru a realiza țelurile noastre : o so
cietate dreaptă, prosperă, fără ex
ploatare.

Da, dacă ne simțim atît de a- 
proape de Romînia este fiindcă a- 
vem multe țeluri comune. Prietenia 
noastră nu este de suprafață. Ea se 
bazează pe faptul că în multe pri
vințe avem aceleași scopuri.

O analiză temeinică a situației in
ternaționale arată că în lumea de 
azi există pe de o parte forțele 
vechi, exploatatoare, colonialiste, im
perialiste, și, pe de altă parte, ale 
popoarelor care se 
pentru lichidarea 
împreună cu țările 
forțe care sînt mai 
cele vechi, constituie 
tipic al secolului XX.

Acum trei zile, la sărbătorirea 
forțelor armate, am cerut să se men
țină vigilența, deoarece lupta po
porului nostru nu s-a terminat. Ve
chile forțe vor să ne încercuiască. 
De aceea trebuie să fim vigilenți. 
Alături de noi sînt toate forțele re
voluționare șl progresiste din lume, 
cum e, de pildă, Romînia, și de a- 
ceea îi salutăm cu atîta prietenie pe 
oaspeții noștri. împreună cu aceste 
forțe vom făuri o lume în care po
poarele vor trăi libere și în pace.

Aspect
misiei centrale de revizie a P.C.U.S., 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid din Leningrad, și delegația de 
cineaști sovietici sosită în țara noas
tră cu ocazia Festivalului filmului 
sovietic.

Au fost prezenți de asemenea 
G. E. Cebotariov, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al Uniunii Sovieti
ce în Republica Populară Romînă, și 
membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de acad. 
Petre Constantinescu-Iași, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S.
' A luat cuvîntul acad. Iorgu Ior
dan, vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S. Vorbitorul a ară- 
j—:— ......... =

a solilor poporului romîn

ridică și luptă 
colonialismului, 
socialiste. Noile 
puternice decît 

un fenomen

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, a adresat 
domnului Milton Obote, primul mi
nistru al Ugandei, următoarea tele
gramă :

Cu ocazia proclamării indepen
denței Ugandei, transmit Excelen
ței Voastre și întregului popor

la Teatrul 
a avut loc o 

adunare consacrată deschiderii Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Cea.ușescu, Alexandru Drăghici, Mi
hai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor obștești, 
muncitori, oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au participat membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-romî- 
ne în frunte cu A. P. Boikova, 
membră a Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R., membră a Co-

planul campaniei de toam
nă. Fruntașe sînt brigăzile 
conduse de Ion Nichita, 
Gh. lonescu și al(ii.

Și mecanizatorii de la 
G.A.S. Cilibia, raionul Bu
zău, sînt holărîfi să facă 
semănatul în timpul optim 
— ne scrie mecanicul 
Gheorghe Wae. Condu
cerea gospodăriei a luat 
din vreme măsuri în vede
rea grăbirii acestei lucrări, 
întreaga canfitale de să- 
mînfă a fost condiționată. 
S-a dat o mare atenfie pre
gătirii terenului. Din cele 
I 573 ha ce urmează a fi 
semănate, peste 1 400 ha 
au fost arate și discuite. Pe 
suprafața de 120 hectare

Luni dimineața s-au deschis în 
sala mare a Palatului R. P. Romîne 
lucrările celui de-al III-lea Con
gres internațional de patologie in- 
fecțioasă, organizat sub auspiciile 
Societății internaționale pentru stu
dierea bolilor infecțioase și parazi
tare.

La Congres participă peste 150 de 
oameni de știință și medici de spe
cialitate din 25 de țări. Printre par
ticipant se află cercetători cu re
putație mondială cum sînt : profe
sorii R. de Mattia, S. G. Penso, 
F. de Rittis, G. Angela din Italia ; 
P. Giroud, R. Sohier, P. Monnet din 
Franța ; Sven Gard din Suedia ; 
A. E. Bilibin, V. I. Morozkin, V. P. 
Komisarenko din U.R.S.S. ; G. Fan
coni din Elveția ; M. Onul din Tur
cia ; J. Prochazka, K. Kouba din 
R.S. Cehoslovacă ; Gherbak. Papo 
din R.P.F. Iugoslavia; R. Lieberman, 
R. Dickenmann din S.U.A. ; H. A. 
Lassen din Danemarca ; J. Bogda-

lective din raionul Sînnico- 
lau Mare s-a recoltat po
rumbul de pe suprafața de 
pesta 13 000 ha, ceea ce 
reprezintă 54 la sută jfin 
suprafața cultivată. Pentru 
însămlnfări s-au pregătit în 
total 23 000 ha. Pe o mare 
parte din terenul pregătit 
pentru semănat s-au încor
porat circa 100 000 tone în
grășăminte. Pînă acum co
lectiviștii din raion au se
mănat cu orz, secară șl 
grîu suprafața de 19 000 ha. 
Sînt fruntași colectiviștii din 
comunele Biled, Grabat, 
Beșenova Veche și altele. 
In unele gospodării colec
tive din raion însă, datori
tă faptului că întîrzie re
coltatul porumbului și eli
berarea terenului, s-au în- 
sămînfat suprafețe mai 
mici. La gospodăria colec
tivă din Lovrin, de pildă, 
s-a semănat pînă acum nu
mai 23 la sută din supra
fața planificată. O situa
ție asemănătoare este și la 
gospodăriile colective din 
Pesac, lecea Mare și altele.

Timpul nu așteaptă, în 
toate unităfile agricole tre
buie grăbit recoltatul, ara
tul și semănatul.
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gronomi din gospodăriile 
colective, care acordă o 
deosebită atenfie execută
rii semănatului la un nivel 
agrotehnic superior. „Ingi
nerul Badea Virgil de la 
G.A.C. din comuna Valul 
lui Traian, raionul Medgi
dia — ne scrie corespon
dentul voluntar Petre Ră
dăcină — este tot timpul 
mijlocul colectiviștilor, 
urmărește atent cum 
pregătește terenul și 
se face semănatul, îndru- 
mînd tractoriștii să respecte 
densitatea și adîncimea de 
semănat”.

Din scrisoarea corespon
dentului Ion Sbîrciog a- 
flăm că la gospodăriile co

in ultimele zile a sosit la 
redacție un număr sporit 
de scrisori de la safe. Mul|i 
dintre corespondenții vo
luntari ne informează des
pre mersul lucrărilor agri
cole de toamnă.

Acolo unde munca este 
organizată, încît în- 

se strînge recolta 
este eliberat de 

de toamnă, meca- 
folosesc din plin 
la arat si semănat. 

Consiliul de conducere 
gospodăriei colective 

din comuna Gh. uazăr, ra- 
ionu1 Slobozia, ne scrie 
colectivistul Ion lordănescu, 
a dat o deosebită atenfie 
organizării muncii în cam
pania agricolă de toamnă. 
Paralel cu recoltatul cultu
rilor tîrzii, lucrare care este 
pe terminate, colectiviștii 
zoresc semănatul cerea'e- 
lor de toamnă. Ei au se
mănat pînă acum 200 ha 
cu orz și secară masă ver
de și 600 ha cu grîu“.

Mecanizatorul Ilie Vasile 
ne informează că munca 
politică desfășurată de or. 
ganizafia de partid din 
S.M.T. Podu Turcului, re
giunea Bacău, a contribuit 
la intensificarea ritmului

Dacă voiai să a\ o imagine de 
ansamblu a populației din Djok
djakarta și din împrejurimi, ara 
destul să te afli luni, 
dimineața pe străzi 
rești mulțimile care 
spre Piața de Nord, 
unde a avut loc un 
al prieteniei romîno-indoneziene. 
S-ar putea spune că toată popu
lația acestui oraș, considerat lea
gănul luptei de 
nală a Indone
ziei, se îndrepta, 
în această direc
ție. Aproape de 
ora 8, aglomera
ția era atît de 
mare încît cicliștii au ; trebuit să 
înainteze pe jos. Totodată, nu
meroși cetățeni așteptau de-a 
lungul străzilor dintre Piața de 
Nord și reședința oaspeților ro- 
mîni, pentru a-i saluta încă o 
dată.

Cînd am ajuns la locul mitin
gului, unde și-au dat întîlnire 
sute de mii de oameni, am recu
noscut piața neobișnuit de largă 
văzută din avion cu o zi înainte. 
Era împodobită cu drapelele de 
stat ale celor două țări și plină 
cu atîtea pancarte ale școlilor, 
sindicatelor de tot felul, organi
zațiilor politice și de masă, pur- 
tînd înscrise lozinci de salut în 
cinstea prieteniei romîno-indone
ziene și cuvinte de bun venit, 
adresate solilor poporului nostru, 
încît președintele Sukarno, atunci 
cînd și-a început cuvîntarea, a 
rugat mai întîi pe manifestanți 
să le coboare, ca toată lumea să 
poată vedea tribuna.

Pretutindeni In Indonezia, solii poporului romîn sînt Intîmpinațî cu entuziasm șl manifestări de pro* 
tundă prietenie. în fotografii (de la stînga la dreapta) : aspect din momentul sosirii la Djakarta J în vizită

La ora 8,30, în tribuna de o- 
noare au luat loc tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, preșe
dintele Sukarno, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer. Imensa piață 
a răsunat de ropote de aplauze. 
Din nou am auzit cuvîntul „Mer- 
deka” — „Libertate” rostit de 
sute de mii de oameni.

Mitingul a fost deschis de Su
silo, președintele comitetului 
Frontului național din Djokdja- 

_ karta, care a sa
lutat pe înalții 
oaspeți romîni. 

A luat apoi 
cuvîntul sulta
nul Hamengku 

9-lea, conducătorul
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Produse din lemn peste pla
Din canfifafile de placaj, pam. 

furnir și plăci aglomerate fibrolemnoa 
se produse peste prevederile planu 
lui în primele 9 luni ale arasiui an l< 
Combinatul pentru industrializarea lem 
nului din R. Vîlcea se pot fabrica 800 
de garnituri de mobilă. Sporul de pro
ducție objinut de colectivul de aici a 
fost realizat în întregime pe seama 
creșterii productivității muncii. In sec
țiile combinatului a fost extinsă me
canizarea la o serie de operajii. A fost 
înlocuită în proporție do 90 la sută 
îmbinarea manuală a furnirelor prin 
îmbinare mecanică, s-au montat ascen
soare pentru alimentarea cu materie 
primă a unor utilaje etc. (Agerpres)

Republica Populară Romînă a recunoscut 
statul Uganda

ugandez sinçere felicitări și urări 
de prosperitate.

Vă aduc totodată la cunoștință că 
guvernul Republicii Populare Ro
mîne a hotărît să recunoască Ugan
da ca stat independent și suveran 
și îmi exprim convingerea că între 
țările noastre se vor stabili relații 
de colaborare în folosul ambelor 
noastre popoare și al păcii în lume.

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghfu-Dej

Iubite domnule președinte,
Alteță,
Dragi cetățeni ai Djokdjakartei,
Permiteți-mi ca, luînd cuv.întnl la 

această tribună, să vă mulțumesc 
fierbinte pentru primirea frățeas
că, deosebit de cordială pe care 
ne-ați făcut-o nouă, reprezentanți 
ai poporului romîn, ai Romîniei so
cialiste.

Cînd am pășit pe pămîntul Indo
neziei, președintele Sukamo, în cu- 
vîntul de bun sosit, ne-a urat să ne 
simțim aci ca la noi acasă. Ei bine, 
dragi prieteni, în cele opt zile de 
cînd sintern în țara dv., ne-am sim
țit pretutindeni, la Djakarta, Djati
luhur, Bogor, Bandung, aci la Djok
djakarta, intr-adevăr ca la noi aca
să, ca între frați și surori. Manifes
tările entuziaste prilejuite de vizita 
noastră le privim ca fiind adresate 
din suflet poporului romîn și pot fi 
caracterizate ca o sărbătoare a prie
teniei romîno-indoneziene. Ele ne 
vor rămine adine întipărite în me
morie, ca amintiri din cele mai fru
moase, de care vom vorbi oameni
lor muncii din țara noastră cînd ne 
vom întoarce în patrie.

îmi face o deosebită plăcere să 
vă transmit dv.. locuitori ai Djok
djakartei, ca și întregului popor in
donezian, un salut cald din partea 
poporului romîn, care nutrește față 
de dv. sentimente de prietenie fră
țească. Romînia este foarte departe 
de aci. Ne despart mări și oceane, 
cîmpii întinse și munți- uriași, dar 
popoarele noastre se simt, foarte a- 
proape unul de altul, inimile noastre 
bat alături. Sintern prieteni buni 
care-și întind mîinile și doresc sin
cer să întărească mereu și mereu 
prietenia lor, în interesul comun al- 
păcii și colaborării internaționale.

Este pentru noi o mare bucurie 
că, la invitația amabilă a președin
telui Sukarno, avem posibilitatea să 
cunoaștem nemijlocit frumoasa In- 
donezie, minunatul ei popor și reali
zările sale. Poporul romîn, care și 
el a suferit secole de-a rîndul asu
prirea străină, prețuiește și respec
tă eroica dv. luptă pentru libertate 
națională. Ne este bine cunoscut cît 
de mult ați avut de îndurat de pe 
urma colonialiștilor, care timp de 
peste trei secole și jumătate au je
fuit fără milă bogățiile țării, au su
pus poporul unei sălbatice exploa
tări, au încercat prin teroare și re
presiuni sîngeroase să-i înfrîngă 
voința de libertate. Dar toate aces
tea au fost zadarnice, căci poporul 
indonezian a dus o luptă neînfrica
tă împotriva jugului colonial, pen
tru independență. Mulți fii și fiice 
ale acestui popor eroic și-au jert
fit viața pentru ca libertatea Indo
neziei să triumfe. Pe bună dreptate, 
populația orașului dv., ca și între
gul popor indonezian, se mîndrește 
cu glorioasa răscoală condusă de 
eroul național Diponegoro. Djokdja
karta a fost în timpul celui de-al 
doilea război mondial un puternic 
centru al mișcării patriotice împo
triva cotropitorilor japonezi și a a- 
vut un însemnat rol în lupta revo
luționară pentru alungarea colonia
liștilor olandezi.

Ca rezultat al luptei sale grele șl 
îndelungate, poporul indonezian a 
repurtat o victorie de importanță 
istorică. A fost proclamată Repu
blica Indonezia care se consolidează 
și se dezvoltă ca stat de sine stă
tător, iar recent străvechiul terito-

sä < smess»

președintelui Sukamo
La începutul cuvîntării sale, pre

ședintele Sukarno a spus : Ziarele 
au scris că ieri, la Borobudur, 
am cîntat. Da, am cîntat : eram în- 
tr-o foarte bună dispoziție, pentru 
că mă aflam cu prietenii din Ro
mînia, cu Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și cei care-i în
soțesc.

Oaspeții din Romînia au venit aci 
la invitația mea pentru a face și mai 
trainice legăturile dintre țările noa
stre. Iată de ce am fost vesel și am 
cîntat.

Vorbind în continuare despre 
lupta poporului indonezian pentru 
libertate și independență, dr. Su
karno a reamintit spiritul înflăcărat 
al Djokdjakartei.

Din acest oraș 
pentru lichidarea 
Aceasta a coincis 
asupra Djokdjakartei. Datorită soli
darității internaționale, olandezii au 
fost respinși. La fel s-a întîmplat în 
Irianul de vest.

Referindu-se la calomniile puteri-

læ... .-’'.s.»

as
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din Galați,

In regiunea Brașov

douăFabrica de pielărie și încălțăminte din Cluj. Brigada condusă de 
rihiultoarea fruntașă Bucșa Ghizela (dreapta) tșl depășește cu regu
laritate sarcinile de plan și dă produse de calitate. lat-o în foto
grafie dînd îndrumări tovarășei Valeria Curuțlu din brigada sa.

(Foto : Agerpres)

vizionare 
așteaptă 1 
brigadier

HMM

FESTIVALUL 
NOUA ZILE DIN- 

Republica (spectacol da

au fost create în ultima vre
me de cercetătorii stațiunii 
experimentale de cercetări fo
restiere. Frumusețea și bogă
ția parcului au atras anul a- 
cesta peste 70 000 de vizitatori 
din țara și de pește hotare.

Toamna aceasta cercetătorii 
au creat și aclimatizat noi

specii de magnolia, bambus 
și diferite rășinoase unice în 
țară. Tot în acest an și-au 
dat întîlnire aici specii noi 
de plante lemnoase din Ex
tremul Orient, America de 
Noră și alte părți ale glo
bului.

Varul — un

loiu, directorul DireCfiei regiona
le C.F.R. Brașov. Arătînd că vor 
fi luate măsuri pentru 
lipsurilor existente, el 
totodată că multe 
provoacă și Direcția 
C.F.R. București, care 
tă cît el

Gospodinele din Murighiol și Dunavățu de Jos, 
două comune din raionul Tulcea, vor să-și țină și 
ele casele curate. Peretele alb ca hîrtia, periodic 
spoit, nu este doar o chestiune de estetică, ci și 
una de igienă. Dar pas de cumpără var la coope
rativele din aceste comune. De luni de zile nu s-a 
mai adus acolo și nici la baza de aprovizionare a 
U.R.C.C. nu se găsește.

Dacă nu vine varul la oameni, se duc oamenii 
după var — cale de vreo 45 de km, tocmai la Tul
cea. Totuși, conducătorii comerțului cooperatist din 
regiune și raion nu iau măsuri pentru buna apro- 

cu var a acestor cooperative. Oare ce 
(După sesizarea primită de la Ion Filip, 

G.A.S. Murighiol).

SIMERIA (coresp. „Scîn
teii"). — întins pe aproape 70 
de hectare, parcul dendrologic 
din Simerla este unul din cele 
mai mari și mai frumoase 
parcuri de acest fel din țară. 
Aci cresc peste 560 de specii 
și varietăți de arbori și arbuști 
din care mai mult de jumătate

tx_, numai două au
73» rămas sub sarci-

CM nile de plan și
ele au posibilita- 

zr-A -S ■% tea ca ^nca în a_
S m H ceastă lună să.fi fi 1. iasă din rîndul 

codașilor.
Scoțînd în evidență ceea ce este 

valoros în activitatea organizației 
de bază, minerii comuniști s-atl o- 
prit totodată asupra unor aspecte 
negative. Pe drept cuvînt, a criti
cat adunarea faptul că realizările 
colectivului sînt umbrite uneori de 
calitatea proastă a cărbunelui cocsi- 
ficabil; unii șefi de brigăzi și 
maiștri, ca Timofte Spiridon, Stancu 
Teodorescu, Alexandru Ciurea și 
alții au alergat după randament în 
dauna calității.

— Biroul organizației de bază a 
făcut bine că și-a îndreptat atenția 
spre problemele sporirii producției, 
a spus tov. Miron Năsăleanu, șeful 
unei brigăzi fruntașe, păcat însă că 
a neglijat problemele calității. S-a 
tărăgănat mai bine de opt luni pînă 

s-au luat măsuri pentru înlăturarea 
So- 

să-și 
pen-

Scaunele tip „Bicaz", fabricate la C.I.L.-Plpera, 
sînt de culoare deschisă, cu spătar curbat și au 
patru picioare.

Așa arată scaunele noi sau cel mult folosite de 
cîteva ori. Precizarea este necesară pentru că, une
ori, după numai cîteva zile de folosire, scaunele 
devin (așa cum s-a întîmplat cu multe din cele 
cumpărate de întreprinderea de construcții și mon
taje energetice nr. 1 din Capitală) scaune cu. 
picioare.

Din „modestie", C.I.L.-Pipera a socotit că nu este 
cazul să-și pună marca pe astfel dé produse. (De la 
S. Adrian, tehnician). ,

CINEMATOGRAFE : 
FILMULUI SOVIETIC, 
TR-UN AN 
gală — orele 20).

DRUMURI DESPĂRȚITE : Magheru 
(9,45 ; 12 ; 14,15 ; 10,30 ; 18,45 ; 21), I. C. 
Frlmu (9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21), 
Alex. Sahia (9,45 ; 12 ; 16,30 -, 18,45 ; 21), 
23 August (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21). AVENTURILE LUI HUCKLEBERRY 
FINN — cinemascop : Republica (3,45 ; 
10,45 ; 12,45 ; 14,45), Elena Pavel (9,45 ; 
12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45), înfrățirea 
între popoare (10,30 ; 15,30 ; 18 : 20,30), B. 
Delavrancea (11 ; 16 ; 18 ; 20). LAZA-
RILLO DE TORMES : 1 Mal (10 ; 12,15 ;
15.30 ; 18 ; 20,30), Unirea (11 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19; 21,15), G. Bacovla (15,30; 18; 20,15). 
CARTIERUL VISELOR : V. Aleesandrl 
(15 ; 17 ; 19 ; 21), București (9,30 ; 11.45 ; 
14 ; 16,45 ; 19 ; 21). O VIAȚA : Tineretu
lui (9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
V. Roaită (10 ; 12,10 ; 14,20 ; 16,30 ; 18,45; 
21). PACE NOULUI VENIT : Lumina 10; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,30 ; 20,30). SURORILE : 
Victoria (10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45; 
20,45). O ÎNTÎMPLARE EXTRAORDI
NARA — ambele serii : Central (10,30 ;
13.30 ; 16,30 ; 19,15). PROGRAM SPECIAL
PENTRU COPII : 13 Septembrie (10 ; 
11,15). ȘAMPANIE ȘI MELODII : 13
Septembrie (12,45; 16; 18,15; 20,30),
Miorița (10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 : 21), 
Libertății (10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18.30 ;
20,30). CHEIA — IGNORANTUL ÎNVĂ
ȚĂ — VREAU SA ȘTIU TOT nr. 22 : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21). START 
CĂTRE NECUNOSCUT rulează la cine
matograful Maxim Gorki (16 ; 18 ; 20,15). 
FRUNZE ROȘII : Cultural (15,30; 17,15; 
19; 20,45). DRUM DE ÎNCERCARE : Gh.

Tn regiunea Brașov, regiune 
mare cultivatoare de cartofi, 
recoltarea acestei culturi, a că
rei producție este bună, se des
fășoară de zor. Zilnic, pe ram
pele de încărcare C.F.R., gos
podăriile colective transportă 
sute și sute de tone de cartofi 
care sînt trimiși spre pie- 
jele prașelor și centrelor mun
citorești. Pînă acum, unitățile 
cooperației de consum au pre
luat aproape 30 000 tone de car
tofi, circa 17 la sută din întrea
ga cantitate contractată sau 
provenită din alte surse.

Am poposit recent prin cîteva 
centre de recepționare. La Fă
găraș, Sf. Gheorghe, Voila, Fel- 
dloara, unde se încarcă canti
tăți mari de cartofi, treburile 
sînt bine organizate. Cînfărirea 
și formele de preluare se fac 
operativ încîf atelajele și alte 
mijloace de transport nu așteap
tă prea mult. Trebuie semnalat 
însă un alt fapt : nu în același 
ritm se realizează încărcarea va
goanelor. La Apoșu, de pildă, nu 
s-au angajat. încărcătorii nece
sari și astfel vagoanele stau la 
rampă timp îndelungat. în 
alte părți operația de în
cărcare nu se face și noap
tea cînd sosesc vagoanele, 
ci abia a doua zi dimineața. 
Dar cele mai multe întîrzleri în 
expedierea cartofilor se dafo-

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ”! 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN IN
FERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru): FRAȚII KARAMAZOV —
(orele 19,30). (Sala Studio): PATRU SUB 
UN ACOPERIȘ — (orele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Bd. Schitu Măgureanu 1) : 
MENAJERIA DE STICLA — (Orele 19,30). 
(Sala Studio — str. Alex. Sahia 76) : 
FOTBAL — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : DE PRETORE 
VINCENZO — (orele 20). (Sala pentru 
copii) : SALUT VOIOS — (orele 13).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : HOȚII ȘI VARDIȘTII — 
(orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : UN 
PROCES NETERMINAT (premieră) — 
(orele 20).

ANSAMBLUL DE ESTRADĂ „FRIED
RICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) — Sala 
Palatului R. P. Romîne — Spectacolul 
extraordinar „BERLINUL SALUTĂ 
BUCUREȘTIUL“ — (orele ’20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Victoriei) : MUZICA 
BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu): 
un băiețel, o paiață și o mai
muța și ROCHIȚA CU FIGURI — (ore
le 16). (Sala Academiei) : ALFABET 
ÎMPARAT — (orele 16).

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

într-o sîmbătă w
seara, minerii din | țr
Sectorul I al mi- ia fi
nei Uricani au 
fost invitați îm-
preuriă cu fami- BIO
liile la club. Co- gh*' a
mitetul de partid
și sindicatul minei organizaseră o 
festivitate în cinstea colectivului 
care realizase sarcinile de plan 
pe primele nouă luni ale anului cu 
12 zile înainte de termen. în aceas
tă perioadă minerii au ridicat pro
ductivitatea muncii în abataje cu 
73 kg de .cărbune pe fiecare post, 
trimițîhd la zi 10 000 tone de căr- 
bune cocsificabil peste sarcinile de 
plan. Mina Uricani a devenit mină 
fruntașă în Valea Jiului.

Care à fost contribuția organiza
ției de bază la obținerea acestor 
rezultate? Ce sarcini principale stau 
în fața comuniștilor pentru ridi
carea continuă a productivității 
muncii în abataje ?

Tocmai aceste chestiuni impor
tante au stât în centrul dezbate
rilor adunării de dare de seamă și 
alegeri din sectorul fruntaș. Adu
narea a scos în evidență creșterea 
Țolului organizației dé bază, orien
tarea acesteia spre problemele prin
cipale ale producției.

Sfîrșitul anului trecut i-a găsit pe 
minerii din sectorul I cu realizări 
frumoase. Comuniștii din sector 
n^-au făcut din ele o pernă moale 
pe care să se poată odihni liniștiți, 
încă cu prilejul âdunării de ale
geri din toamna trécutâ, éi au 
arătat Că mai sînt încă mari 
rezerve ale producției nefolo
site ; hotărirea adunării sublinia că 
rezultatele obținute în producție de 
côléctivul sectorului reprezintă cri
teriul de bază , .pentru aprecierea în
tregii activități a J-
băză. Iar rezultatele obținute în ul
timul ân ârată că activitatea comu
niștilor este îodnică.

Darea de seamă și cuvîntul parti- 
cipanților la adunarea de alegeri au 
scos în evidență experiența dobîn- 
dită de organizația de bază în mo
bilizarea colectivului lă îndeplinirea 
sarcinilor de plan. îndată după a- 
dunarea de àlégéri de anul trecut, 
biroul organizației de bază a ana
lizat temeinic, cu ajutorul undi iarg 
colectiv de méni- _________
bri și nemembri----------------------
de partid, situația Adunări de ( 
producției în fie- , . , A
care brigadă de Șl alegeri ir
mineri, m fiecare de
abataj, ceea ce a .
dus la descoperi
rea unor noi rezerve de sporire a 
randamentului în abataje. Organiza
ția dé bază a acordat o mare atenție 
pregătirii dezbaterii cifrelor de 
plan, astfel îneît, pe baza propuneri
lor făcute cu acest prilej, s-a putut 
întocmi un plan cuprinzător d’e mă
suri tehnico-Organizatorice menite 
să asigure îndeplinirea planului la 
toți indicii. La realizarea acestor 
prevederi a contribuit în măsură 
însemnată repartizarea mai judi
cioasă a forțelor organizației de 
bază, îneît la cele mai importante 
locuri dé muncă să lucreze membri 
și candidați dé partid.

Tov. Gheofghé Sauciuc,- Vasilé 
Apostol și alți vorbitori au subliniat 
rezultatele bune obținute în urma 
intensificării muncii politico-educa
tive la fronturile dé lucru, acolo 
unde se hotărăște soarta producției, 

organizației de Agitatorii au fost instruiți sistema
tic în legăturii cu sarcinile princi
pale aflate în fața colectivului din 
sector. A fost lărgit activul fără

înlăturarea 
a sublinia) 
încurcături 
regională 

nu respec- 
cît graficul de expe

diere ä vagoanelor la centrele 
de încărcare ale Brașovului.

—■ Ar fi de dorit — a spus 
tov. Nicoloiu, ca și colegii noș
tri din București să înjeleagă 
eforturile pe care le facem pen
tru aprovizionarea operativă a 
Capitalei și să expedieze la timp 
vagoanele necesare pentru a nu 
se produce întîrzieri la trans
portul cartofilor.

Este nevoie ca ritmul de re- 
cepfionare să se intensifice, ast
fel ca în scurt timp să fie pre
luate toate cantităjile de cartofi 
contractate. De asemenea, se 
cere ca la centrele de preluare 
munca să fie mai bine organi
zată întîf să se evite aglome
rările și stajionarile de con
voaie, Cea mai acută problemă 
rămîne însă expedierea opera
tivă a Cartofilor de pe rampele 
C.F.R., de a cărei rezolvare ar 
trebui să se ocupe cu mai multă 
insistentă 
de partid

lipsurilor în privința calității, 
cotesc că noul birou va trebui 
pună mai mult la inimă grija 
tru calitate.

O trăsătură caracteristică a 
nării de dare de seamă și alegeri a 
constituit-o preocuparea comuniști
lor pentru asigurarea celor mai bune 
condiții în vederea obținerii unor 
randamente înalte în abataje anul 
viitor. De consecvența șl perseve
rența cu care vor fi aplicate preve
derile hotărîrii adoptate de adunare 
depinde ca munca politico-organiza- 
torică a organizației de bază să a- 
ducă o contribuție și mai märe la 
mobilizarea minerilor în lupta pen
tru realizarea unei înalte producti
vități a muncii și totodată a unei 
calități superioare.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii"

resc defectuoasei planificări a 
vagoanelor la rampă. Ele nu so
sesc ritmic și în numărul prevă
zut în grafic. în sifuajia opera
tivă din 5 octombrie a U.R.C.C. 
Brașov se făcea mehjiunea că la 
stafiile C.F.R. Sf. Gheorghe, A- 
paja, Augustin și Malnaș nu 
s-au repartizat de loc vagoa
ne. în multe locuri se introduc 
la rampă vagoanele numai în 
timpul nopții, cînd randamentul 
de lucru este mai scăzut.

Situafia amintită trebuie să 
dea de gîndit organelor Di
recției regionale C.F.R. Brașov. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
în ultimele zile se observă o 
creștere rapidă a canfiiăfi- 
'lor de cartofi neexpediafi de pe 
rampe. Dacă în ziua de 4 oc
tombrie se aflau circa 6 600 
tone, a 2-a zi stocurile au cres
cut la aproape 8 000 tone. Tre
buie arătat că în următoarele 
zile recoltarea cartofilor se va 
face și mai repede, deoarece 
colectiviștii au nevoie de aces
te supratefe pentru însămînjarea 
lor cu grîu. Dar în timp ce car
tofii stau pe rampe, la U.R.C.C. 
Brașov sună telefoanele de la 
Consfanfa, Reșifa, Timișoara și 
din alte părți, cerînd ca pro
gramările de livrări să fie res
pectate.

Am sfat dé vorbă în această 
problemă cu fov. Ing. Ion Nico-

Holul hotelu
lui „Dunărea"

partid prin atragerea unui șir de 
mineri fruntași în producție și în ac
tivitatea obștească. Eficiente s-au 
dovedit și măsurile luate pentru ridi
carea nivelului activității celor pa
tru grupe de partid din sector, pre
zentarea în cadrul adunărilor gene
rale ale organizației de bază a ra
poartelor unor membri de partid a- 

..................... supra felului cum 
==•-:...... __ —— jși îndeplinesc
are c'e' seamă frctinile în pro- aucție.

organizațiile Teodor Marda- 
gază re, Nicolae Ar-
. gint, Gheorghe

Paraschiv și alți 
tovarăși au amintit cîteva interven
ții operative ale organizației de bază 
care și-au dovedit eficacitatea. Ast
fel, în urma discutării într-o aduna
re de partid deschisă a lipsurilor 
în desfășurarea întrecerii socialiste, 
s-a ajuns la îmbunătățirea activității 
în acest domeniu. Altădată, consta- 
tînd că minerii din unele brigăzi nu 
izbuteau să țină pasul cu celelalte, 
biroul organizației de bază a pus 
problema în dezbaterea unei adunări 
de partid. „Ce facem cu ei, ne o- 
prim să-i așteptăm ?“. „Nu, a fost 
răspunsul comuniștilor. Să-i aju
tăm să ajungă în rînd cu brigăzile 
fruntașe”.

S-a cerut conducerii sectorului să 
îmbunătățească aprovizionarea. a- 
cestor brigăzi, să le asigure o/ asis
tență tehnică corespunzătoare. Cîți- 
va comuniști, mineri de nădejde, au 
preluat conducerea brigăzilor răma
se în urmă. Care esté • situația ac
tuală ? Darea de seamă a arătat 
că, din cele 23 brigăzi din sector,

Scaune cu,9. două picioare

și Comitetul regional 
Brașov.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii"

Autobuzele sfîntului Așteaptă
„In orele de vîrf, cînd intrăm sau ieșim din 

schimb — ne scrie ùn grup de muncitori de la 
Combinatul de celuloză și industrializare a lemnu
lui din Suceava —, din cauza organizării defec
tuoase a transportului în comun, sîntem nevolți să 
pierdem ore întregi așteptând prin stații autobu
zele care nu respectă graficul stabilit“.

Pentru înlăturarea acestei deficiențe, s-a stabilit 
să se eșaloneze intrarea muncitorilor în schimb là 
ore diferite. Ce folos însă că această socoteală nu 
se potrivește cu alta a I.G.O.-Suceava, care negli
jează întreținerea parcului de mașini. Deseori 
autobuzele se defectează pe traseu și sînt scoase 
din circulație fără a fi înlocuite. în repetate rin- 
duri au fost găsite mașini care, în loc să circule, 
stăteau... la Umbră ; alteori autobuzele nu circulă 
din lipsă de șoferi.

Este de datoria tovarășilor din Comitetul executiv 
al Sfatului popular orășenesc Suceava să cerceteze 
mai îndeaproape cum stau lucrurile cu autobuzele... 
sfîntului Așteaptă. (De la corespondentul „Scînteii").
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In primele zilè ale toamnei 
acesteia, am avut prilejul să 
văd lucrînd aîteva mări cen
tre de producție cinematogra
fică din Uniunea Sovietică și 
să particip la fructuoase și 
prietenești schimburi de pă
reri, despre arta națională și 
mondială a filmului, cu ci
neaști de frunte, regizori, ar
tiști și filmologi, cunoscuți și 
apreciați astăzi aproape pre
tutindeni.

Față de repeziciunea cu 
care se succed anotimpurile, 
uitasem că au trecut cinci ani 
din toamna cînd Kalatozov, e- 
moționăt nespus, era înde
lung aplaudat de participant!! 
la o conferință internațională 
a cineaștilor din țările socia
liste, în acea sală nepreten
țioasă din Praga, unde se 
proiecta, în (prima) premieră 
mondială, filmul său Zboară 
cocorii, cap de pagină dintr-o 
serie ce-avéa să continue, de 
atunci, glorios în istoria con
temporană a filmului.

Fusese și atunci o foarte in
teresantă confruntare de opi
nii. Mi-a reamintit-o, cu Un 
zîmbet anume, în seata cînd 
ne luam iarăși rămăs-bun. A- 
cüm pleca în Cuba, să facă 
un film după un scenariu de 
poetul Evtușenko. Și tot cu U- 
rușevski la comanda „came
rei“ de filmat. L-am revăzut 
apoi pe Iütkëvici, în sala de 
montaj, finisînd satira cine
matografică Baia, după Maia- 
kovski, un scurt metraj în 

MIHNEA GHEORGHIU 
președintele 

Consiliului Cinematografiei 
din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă

stil „păpușă
resc", de o 
plastică deose
bit de origina
lă. I-a făcut 
plăcere cînd
am remarcat iiliațiunea cro
maticii sale cu arta modernă 
a afișului și cu Picasso. 
Intr-altă zi, fruntea înaltă a 
lui Lev Kulidjanov s-a în- 
gîndurat și iarăși s-a lumi
nat de un surîs al ochilor 
săi Oblici, cînd ne-ă lămurit 
pentru ce a distribuit un re
numit actor co
mic în rolul 
principal din 
Cînd copacii 
erau mari, un 
film satiric nu 
prea vesel, 
calm și lipsit 
de orice con
venționalism, 

de o bărbătea. 
scă Simplitate. 
I-am văzut fil
mul și i-am dat 
dreptate, căci 
eroul său „o- 
bligă la rîs, și 
phiar dacă rî- 
sul va fi trist, important e că 
filmul să atingă sufletul oame
nilor". Modalitatea emoțională 
a satirei urcă, cu îndrăzneală 
treptele expresiei poetice, res- 
pingînd, la fel de energic, ru
tina și emfaza din trecutul a- 
cestui gen de producții, în Un 
om merge după soare, reali
zat de tînărul regizor I. Kallk, 
unul din elementele cele mai 
valoroase ale noii generații a 
cinematografiei sovietice.

Asociația ci
neaștilor e lo
cul unui viu 
schimb de idei. 
Antrenat într-o 
conversație în 

jurul „kino-romanului“ profe
sat în trilogia Donului liniș
tit, S. Gherasimov no expunea 
acolo, în ajun, cu multă con
vingere, teoria sa despre ce e 
clasic în cinematografie, po- 
vestindu-ne cum a purces la 
gîndul de a realiza ampla-i 
narațiune din Oameni și fiare. 

In argumentele 
lui intra, ca un 
nou exemplu, 
?i efortul pe ca- 
re-1 desfășoară 
acUm Bondar- 
ciuk, de a cu
prinde, într-o u- 
riașă frescă ci
nematografică 
(trei sau patru 
serii) Război și 
pace de Tols
toi. Un tînăr ci
neast l-a între
rupt, mi se pa
re, ca să-l în
trebe dacă o 

operă de mică întindere și 
căra nu urmărește neapărat 
monumentalitatea, n-ar răs
punde, poate, în egală măsu
ră, noțiunii contemporane de 
clasicism. Și a rostit cîteva 
nume noi : Ciuhrai, Alov și 
Naumov, Andrei Tarkovski !... 
Părerile s-au încrucișat atunci 
pe tărîmul diversității căilor 
individuale de creație, por
nind și revenind îndelung la 
ideea de fond, la țelul artei 

noastre puse în serviciul edu
cării comuniste a milioanelor 
de spectatori, și mereu, ne
contenit, la calitatea înaltă a 
răspunsului pe care cineaștii 
trebuie să-l dea exigențelor 
estetice ale acestor specta
tori.

La Moscova, la Leningrad, 
la Sverdlovsk și pretutindeni, 
pe numeroasele platouri de 
filmare a căror producție re
prezintă azi 120 de filme a- 
nual — adică un film nou so
vietic la iiecare trei zile — se 
poate constata acest climat 
de permanentă inovație și 
controversă principială, de 
cutezătoare șl biruitoare auto- 
depășire. Pe drumul deschis 
de artiști neîntiecuți, ca El- 
senștein, Pudovkin, Dovjenko.

Purtători de cuvînt ai unei 
concepții noi și triumfătoare 
despre cea mai populară artă 
a timpului nostru, maeștrii 
cinematografiei sovietice șl 
principalii lor colaboratori și 
discipoli, vîrstnlci șl tineri, 
observă și aplică în creația 
lor, în munca lor artistică și 
tehnică, principiul reprezentă
rii lumii înconjurătoare în ter
menii ei cei mai proprii, cel 
mai actuali.

Această însușire fundamen
tală pe care o putem numi 
prezență în contemporaneita
te, sau, mai direct, tinerețe, 
se distinge ca o trăsătură 
specifică a unui remarcabil 

proces de dezvoltare, prin 
care arta filmului sovietic și 
succesele ei din ultimul dece
niu contribuie pe plan mon
dial la progresul celei mai ti
nere dintre artele lumii.

Regizorul Mihail Ilici Romm 
face parte din generația ani
lor '30, care i-a dat pe Raiz
man, pe Gherasimov și pe 
Iutkevici, pe Petrov, Kalato
zov și . pe Kozințev. Cei mai 
mulți dintre colegii săi și-au 
împrospătat viziunea și stilul, 
contribuind cu mari valori per
sonale la importanta cotitură 
realizată de arta filmului so
vietic în anii din urmă. Cu un 
avînt tineresc excepțional, 
M. I. Romm a participat la a- 
cest profund proces creator, 
atît prin opere ale sale, cît 
și printr-o asiduă muncă de 
promovare a tinerelor talen
te, combătînd cu energie lip
sa de inițiativă șl schematis
mul (el îi zice „realismul bi
rocratic”) al unora dintre ei. 
Astfel, ne-a dat filmul Nouă 
zile dintr-un an, realizare e- 
xemplară a unei cinemato
grafii care răspunde proble
melor centrale ale lumii con
temporane, distinsă cu mare
le premiu „Globul de cristal’ 
la recentul festival internațio
nal de la Karlovy Vary. Și a 
sprijinit efectiv apariția filmu
lui Flăcări șl flori (Copilăria 
lui Ivan). încredințat debutan
tului Andrei Tarkovski, acum 
cîștigătorul „Leului de aur“ 
pe anul 1362 — principalul 
premiu al Festivalului inter
național de la Veneția — și 
distins recent cu „Premiul pen
tru excelență" pentru calități 
tehnice și metode de filmare 

la Concursul internațional de 
tehnică cinematografică, de 
la Moscova.

Tovarășul Romm ne-a vizi
tat de curînd studiourile și 
a împărtășit din bogata-i ex
periență tinerilor cineaști ro- 
mîni. în această vizită a fost 
însoțit de alți prieteni ai no
ștri, de S. Rostoțki și L. Safa- 
iov, regizori din generația de
ceniului trecut, generația lui 
Ciuhrai, Kulidjanov, Egorov, 
Alov și Naumov. Ultimul film 
al lui Rostoțki se numește 
Casa de la răscruce șl ilus
trează, cu o poetică simplita
te, tema cîntecului „Așteap- 
tă-mă“ al lui K. Simonov, de 
care își amintesc și azi cu 
drag ostașii sovietici, vete
ranii Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei. Din filmul 
său, ca și din filmul lui Tar
kovski, se desprinde ideea 
nobilă a patriotismului socia
list și a luptei pentru pacea 
și fericirea omenirii. Ambele 
constituie realizări calitativ 
remarcabile. Dar metodele lor 
specifice de creație, viziunea 
lor cinematografică, diferă ; 
pentiu că lucrurile importan
te se pot exprima în artă în 
mal multe chipuri. Și fiindcă 
arta adevărată respinge șa
blonul ; ca orice produs au
tentic al gîndlrii omenești. Ca 
viața însăși.

In cadrul tradiționalei Luni 
a prieteniei, organizatorii Fes
tivalului filmului sovietic și-au 
propus să ofere spectatorilor 
noștri imaginea acestei serii 
de noi realizări admirabile 
ale cinematografiei sovietice, 
prezentîndu-ne Cîteva din prin.

clpalele filme ale anului, 
semnate de mari artiști din 
toate generațiile. Variate ca 
problematică, investigînd me
diul fizicienilor atomlștl (în 
„Nouă zile dintr-un an" — 
film cu care se va deschide, 
astăzi, festivalul), sau evocînd 
anii Marelui Război pentru A- 
părarea Patriei („Casa de la 
răscruce*, „Flăcări și flori"), 
dezvăluind unele aspecte par
ticulare ale realității contem
porane („Cînd copacii erau 
mari") sau înfățișînd peregri
nările unui fost prizonier de 
război pe care împrejurările 
l-au dus departe de pămîntu- 
rile patriei sovietice („Oameni 
șl fiare“), filmele pe care le 
vom vedea în aceete zile scol 
în evidență o trăsătură carac
teristică artei cinematografice 
sovietice — adîncul ei uma
nism. Apare clară, din aceas
tă selecție, orientarea cineaș
tilor din U.R.S.S, spre con
flicte vii, puternice, semnifica
tive, spre dezbaterea unor in
teresante probleme de etică ; 
conținutul noilor producții — 
profund actual, oglindind iz- 
bînda conștiinței comuniste, 
calea nouă și luminoasă pe 
care concepția și experiența 
înaintată o indică artei filmu
lui — se va înfățișa ochilor 
noștri ca noi dovezi ale 
succeselor dobîndite de artiș
tii și oamenii de cultură sovie
tici, și va prilejui o șl mai 
apropiată cunoaștere a vieții 
și progreselor poporului de 
care ne leagă cele mai calde 
relații frățești.

Doja (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Flo- 
reasca (16,30; 18,30; 20,30), G. Coșbuc (10; 
12 ; 15 : 17 ; 19 ; 21). CTND VINE DRA
GOSTEA rulează în continuare — de 
la orele 9,30 pînă la orele 21 la cinema
tograful Alex. Popov. ZBOARĂ COCO
RII : 8 Martie (15 ; 17 ; 19 ; 21). ALARMĂ 
PE INSULĂ : Grlvița (15,30; 18; 20,30). 
FOC IN LINIA DOUA : C-tin David 
(15,30 ; 13 ; 20,30). SOARE ȘI UMBRA : 
T. vladimlrescu (16 : 18 ; 20). NUMAI O 
GLUMA : Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). UN 
PUMN DE NOTE — cinemascop : Popu
lar (15 ; 17 ; 19 ; 21). ÎMPOTRIVA ZEI
LOR : Arta (16 ; 18 ; 20), DARCLËE : Mo
șilor (16 ; 18 ; 20). ALEKSANDR NEVSKI: 
Donca Simo (16 ; 18.15 ; 20,30). 713 CERE 
ATERIZAREA : 16 Februarie (16 : 18 ; 
20). ACORD FINAL : M. Eminescu (15 ; 
17 ; 19 ; 21). VÎNTUL SUDULUI : Iile 
Pmtilie (15 ; 17 ; 19 : 21). SOARTA UNUI 
OM : 8 Mal (16 : 18,15 ; 20,30). LA NOAP
TE VA MURI ORAȘUL : Volga (10 ; 12 ; 
15 ; 17 : 19 ; 21). OMUL CU DOUA FETE: 
Luceafărul (16 : 18,15 : 20,30). FRAȚII KO
MAROV - VÎNATOAREA DE ’ LUPI : 
Olga Bancic (16 : 18,15 : 20.30). FANTO
MELE DIN SPESSART : Drumul serii' 
(15 ; 17 ; 19 ; 21). 49 DE ZILE IN PACI
FIC : 30 Decembrie (16 ; 18 ; 20). URME 
TĂCUTE : Aurel Vlaicu (15 ; 17 ; 19 ;21).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru cei mici 
„POVESTIRI" de Hauff. 20,15 — Muzi
că ușoară instrumentală. 20,45 — Emi
siune de știință și tehnică : „Cum ne 
putem orienta după bolta cerească" de 
Cornelia Cristescu. candidat în științe 
fizlco-matematice : filmul documentar : 
„Lupta pentru viață“ ; literatură știin
țifică. 21,05 — Actori sovietici de cine
ma : ALEXEI BATALOV — emisiune 
realizată cu concursul Arhivei Naționale 
de Filme. In încheiere : Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în general 

frumoasă, exceptînd Cîmpia Dunării șl 
Oltenia, unde a fost ușor Instabilă di
mineața, cu cerul temporar noros și 
unde a plouat slab. Vîntul a suflat potri
vit în Ardeal și Oltenia șl cu Intensifi
cări pînă la tare tn Bărăgan, Dohrogea 
șl Moldova, predominînd din sectorul 
nord-estic. Temperatura aerului la ora 
14 înregistra valori cuprinse între 10 
grade la Sibiu șl 24 de grade în Cîmpia 
Tisei.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 
Și 12 octombrie. In țară : Vreme în gene
ral frumoasă, cu cerul ichim lător, mal 
mult senin noaptea. Local vor cădea 
ploi slabe, mai ales In vestul tării Vînt 
potrivit din est și nord-est. Tempera
tura scade ușor în nord-estul țării șl 
rămîne în general staționară . în rest. 
In București : Vreme în general fru
moasă. eu cerul schimbător, mai mult 
senin noaptea. Vînt potrivit din est. 
Temperatura staționa-ă.
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Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
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Jnsușesc tehnica nouă, vrednicia cu 
care țăranii cultivă pămîntul, bogă
ția lanurilor de orez, a plantațiilor 
de cauciuc și de ceai, munca pasio
nată a oamenilor de știință și stu
denților, vasta operă de lichidare a 
nestiinței de carte, de dezvoltare a 

ățămîntulul și culturii.
!a prieteni și frați, vă dorim ca 

munca voastră însuflețită să dea 
roade tot mai bogate în creșterea 
economiei naționale, valorificarea 
Imenselor resurse naturale, ridicarea 
nivelului de trai, înflorirea patriei 
dv., Republica Indonezia.

Dați-ml voie acum să vă înfățișez 
pe scurt unele din realizările și 
preocupările poporului romîn. Au 
trecut 18 ani de la eliberarea Romî-' 
niei de sub jugul fascist înlăturînd 
regimul care aservise interesele țării 
monopolurilor imperialiste, poporul 
romîn și-a luat soarta în propriile 
mîini, a lichidat exploatarea omului 
de către om, construiește cu succes 
O orînduire socială nouă, orînduirea 
socialistă. 
..Ană este 
dustrie în 
gricultură 
știința și

Republica Populară Ro- 
astăzi o țară cu <r- in- 

plină dezvoltare, cu o a- 
mecanizată. înfloresc 

cultura, se îmbunătă
țește necontenit nivelul de trai 
al poporului, scopul suprem al po
liticii statului- fiind binele și fe
ricirea oamenilor.

Liber și deplin stăpîn pe bogățiile 
țării, pe rodul muncii sale, poporul 
muncește cu elan pentru îndepli
nirea planului de șase ani, pentru 
desăvîrșirea construcției socialismu
lui. In realizarea obiectivelor sale, 
Romînia se bucură de avantajele 
sistemului economic- socialist mon
dial, de colaborarea și întrajutorarea 
frățească între țările socialiste. Ro
mînia militează cu consecventă pen
tru cooperare între toate țările, in
diferent de orînduirea lor socială. își 
aduce contribuția la cît mai buna 
cunoaștere și apropiere între po
poare. Țara noastră are în prezent 
relații comerciale cu 87 de state din 
toate continentele globului.

Intre Indonezia și Romînia s-au 
Statornicit și se dezvoltă continuu 
legături .de prietenie. și colaborare. 

‘Avem între țările noastre schimburi 
economice, colaborare tehnico-știin- 
țifică și culturală reciproc a- 
vantajoase. In promovarea acestor 
relații, mari merite revin președin
telui Sukarno, care a fost de două 
ori oașpetele Romîniei. Sîntem con
vinși că vizita noastră în Indonezia 
va constitui și ea o nouă și impor
tantă contribuție la întărirea și con
solidarea prieteniei romîno-indone- 
ziene.-

Ținem să ne exprimăm de la a- 
ceastă tribună satisfacția că în con
vorbirile rodnice cu președintele Su
karno, cu colaboratorii săi apropiați, 
am , constatat că punctele noaștre de 
vedere în, problemele internaționale

uiUm ,.i ijeaoc —:—;—■. .,

cele mai importante coincid, că în
tre Romînia și- Indonezia există mari 
posibilități pențru dezvoltarea, rela
țiilor economice, în interesul ambe
lor popoare. Să ne apropiem, să 
ne Unim cît mai mult !

La acest măreț miting de priete
nie flutură laolaltă drapelul alb-roșu 
al Indoneziei și drapelul roșu, gal
ben și albastru al Romîniei. Este un 
simbol al înfrățirii a două popoare, 
care prin relațiile lor de prietenie 
și colaborare aduc o contribuție la 
cauza apărării libertății, împotriva 
imperialismului și colonialismului, 
pentru asigurarea celei mai arzătoa
re cerințe actuale a popoarelor, a- 
părarea păcii, condiție supremă a 
progresului, a făuririi unui viitor 
luminos spre care cu toții năzuim.

Romînia, ca și. Indonezia, duce o 
politică de apărare a păcii, de co
existență pașnică și colaborare in
ternațională. Numele unuia din fru
moasele orașe; ale patriei dv., Ban- 
dungul, a devénit Un simbol al ro
lului crescînd ,pe care Indonezia și 
alte țări din Asia și Africa îl joacă 
pe arena internațională. Principiile 
elaborate la prima: conferință a a- 
cestor țări, ținută la Bandung, acum 
șapte ani, an căpătat o largă răs- 
pîndire în lume, se bucură de a- 
probarea popoarelor de pretutin
deni.

Ce trebuie făcut pentru a împie
dica izbucnirea unui nou război 
mondial, război racheto-nuclear, 
pentru a asigura în lume o pace 
trainică ? Iată ce întrebări își 
oamenii de pe întregul glob. Pă
trunse- de grijă 
poarelor, țările 
state 
toate 
tarea pașnică, 
tivelor, a problemelor litigioase în
tre state, pentru lichidarea rămăși
țelor celui de-al doilea război mon
dial, încetarea experiențelor- cu 
arme nucleare, interzicerea răspîn- 
dirii și folosirii armelor nucleare, 
crearea de zone denuclearizâte, în
făptuirea dezarmării generale și to
tale. Această politică corespunde 
intereselor tuturor popoarelor. Mi
liarde de dolari rămase dispo
nibile de pe urma dezarmării ar 
putea fi folosițe - pentru prosperita
tea economică și social-culturală a 
țărilor recent eliberate din jugul co
lonial, pentru progresul tuturor sta
telor, mai dezvoltate sau mai puțin 
dezvoltate.

Recent, Uniunea Sovietică a pre
zentat Organizației Națiunilor Uni
te propunerea de a se începe de pe 
acum consultările cu guvernele ță
rilor slab dezvoltate din punct de 
vedere economic din Asia, Africa și 
America Latină în vederea elabo
rării unui program internațional de 
ajutorare a acestor țări prin folosi
rea unei părți a fondurilor care vor 
deveni disponibile în urma dezar
mării generale și totale. Este o pro-

iubitoare 
eforturile

pun

po-pentru soarta 
socialiste și alte 
de pace depun 
pentru reglemen- 

pe- calea trata-

punere realistă, constructivă, pe 
care Romînia o susține cu hotărîre.

Luptînd cu perseverență pentru 
salvgardarea pă.cii nu trebuie pier
dut din vedere că cercurile agresi
ve imperialiste resping propunerile 
raționale în vederea dezarmării, in
tensifică cursa înarmărilor, întrețin 
focare de război în diferite părți ale 
globului, organizează blocuri agre
sive, caută să înăbușe cu forța ar
melor lupta dreaptă a popoarelor 
pentru libertate. Trebuie să ținem 
mereu trează vigilența popoarelor 
pentru a preîntîmpina războiul. De 
aceea, luăm măsuri de apărare îm
potriva agresiunii imperialiste, ne 
îngrijim de întărirea forțelor noas
tre armate, pavăză a libertății cu
cerite de popoare.

Țările socialiste, în frunte cu 
marea și puternica Uniune Sovieti
că, au tot ce este necesar pentru a 
da o ripostă zdrobitoare oricărui a- 
gresor. Dar ele nu amenință pe ni
meni, au nevoie de pace pentru a 
construi o viață fericită popoarelor 
lor. Dorim să trăim în pace cu toa
te statele fără să ne amestecăm în 
treburile lor interne. Nu vrem să 
impunem nimănui orînduirea noa
stră socială, fiecare popor alegîn- 
du-și singur regimul social care-i 
convine mai bine.

Planurile de război ale cercurilor 
agresive imperialiste pot să fie ză
dărnicite. Omenirea poate fi ferită 
de o catastrofă nucleară care ar 
șterge țări întregi de pe fața pă- 
mîntului. Forțele mondiale ale pă
cii sînt atît de uriașe și atît de pu
ternice, încît ele pot să zdrobească 
încercările imperialiștilor de a dez- 
lănțui un nou război mondial. Prin 
eforturile unite ale țărilor socialis
te, ale statelor care au scuturat ju
gul colonial, ale altor state iubitoa
re de pace, ale mișcării muncitorești 
internaționale, ale mișcării partiza
nilor păcii din lumea întreagă, răz
boiul poate fi și trebuie să fie pre
întâmpinat.

Trăim un nou curs al istoriei u- 
mane, o epocă în care tuturor po
poarelor de pe pămînt le sînt des
chise uriașe perspective de progres.

Iubiți. cetățeni ai Djokdjakartei.
Vă mulțumesc pentru atenția și 

bunăvoința cu care m-ați ascultat 
și vă asigur, că vom împărtăși în 
țara noastră gîndurile și sentimen
tele dv de prietenie, mesajul dv 
frățesc;

în numele poporului romîn vă 
urăm :

Trăiască și înflorească prietenia 
romîno-indoneziană !

MERDEKA!
SEMOGA SELALU MAKMUR- 

LAH RAKJAT INDONESIA JANG 
RADJIN DAN BERBAKAT! (Să 
prospere harnicul și înzestratul po
por indonezian !).

Să triumfe pacea în întreaga 
lume !

O unor sentimente profunde
(Urmare din pag. I-a)

potriva colonialismului și impe
rialismului, pentru făurirea unei 
societăți drepte și prospere și 
lupta pentru o pace trainică în 
lumea întreagă. Sperăm că cele 
două țări ale noastre Vor Sta 
umăr la umăr in lupta pentru 
realizarea țelurilor lor ș.i că vi
zita înalților oaspeți romîni va 
întări și mai mult prietenia din
tre popoarele romîn și indone
zian.

Apariția la tribună a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej e 
salutată eu ropote de aplauze. 
Mii de stegulețe, umbrele multi
colore, pălării, baticuri, au în
ceput să fluture deasupra mul
țimii. Sute de mii de ochi au 
privit pe conducătorul de stat 
venit de departe, aducînd po
porului indonezian un cald mesaj 
de prietenie. De la primele cu
vinte și pînă la urmă, cuvîntarea 
sa a fost subliniată în repetate 
rînduri cu aplauze și ovații. Pe 
fețele oamenilor se citea că ceea 
ce spune tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej le merge la 
inimă. Cuvintele „Să prospere 
harnicul și înzestratul popor ^in
donezian", rostite de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în lim
ba indoneziană. au fost primite 
cu puternice aclamații și urale.

La sfîrșitul cuvîntării dr. Su- 
I karno i-a strînsmîna cu căldură 

tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. ;

Hamengku al 9-lea g dat 
apoi citire unei proclamații, a- 
nUnțînd oficial că la Djokdjakarta 
s-a încheiat campania de lichida
re a analfabetismului.

In încheierea mitingului a luat 
cuvîntul președintele Sukarno, 
aplaudat îndelung de cei prezenți.

Mitingul de la. Djokdjakarta a 
fost o nouă manifestare entu
ziastă a prieteniei poporului in
donezian față de poporul romîn.

înainte de începerea mitingu
lui am stat de vorbă la întîm- 
plare cu cîțlva oameni din mul
țime. In primele rînduri se aflau 
elevi, studenți, profesori. Refe- 
rindu-se la Romînia, ei spuneau 
cu însuflețire : e o țară socia
listă, prietena noastră. Prestigiul 
țării noastre e legat indisolubil 
de socialism și, dintre toate tră
săturile ei, indonezienii au re
ținut în primul rînd pe cele 
principale : o țară prietenă a po
poarelor care luptă pentru liber
tate, pace și progres, o țară so
cialistă.

— „Sîntem nerăbdători să-l ve
dem pc președintele dv. — mi-a 
spus Lauw Kok, profesor de en
gleză. Poporul romîn și-a cîștigat 
o frumoasă reputație ca prieten și 
sprijinitor al țărilor ce se elibe
rează de sub dominația colonială. 
La școala noastră Vorbim adesea

elevilor despre Romînia. Sîntem 
solidari cu țelurile voastre, cu 
munca voastră frumoasă, cu 
lupta voastră pentru pace”.

Omul care traducea cuvîntarea 
tovarășului Gheofghiu'-Dej era 
Sunito, președintele organizației 
indoneziene pentru solidaritatea 
popoarelor afro-asiaticé. El mi-a 
povestit că acum 29 de ani, pe 
cînd era student în Olanda, a 
participat la grevele și manifes
tațiile studenților olandezi în 
sprijinul greviștilor de la „Gri- 
vița” și iată că, după aproape 
trei decenii, fostul student în
tâmpină în țara sa. devenită li
beră, pe conducătorul de atunci 
al greviștilor, devenit conducător 
de stat al Romîniei socialiste.

în frumoasa insula Băii
Imediat după prînz, un avion 

special și-a luat zborul de pe 
aeroportul Djokdjakartei. Sin
tern în a opta zi a vizitei și pen
tru prima oară daspeții romîni 
părăsesc insula Java, pe care s-a 
concentrat mai bine de 2r3 din 
cele 98 milioane de indonezieni. 
Ei se îndreaptă , spre unul din 
cele mai pitorești locuri ale lu
mii, .insula Bali, ■ denumită și 
„Insula paradisului".

De la Djokdjakarta am străbă
tut cu avionul 530 km. Deodată, 
am văzut coasta argintie înspu
mată a insulei, înconjurată de 
oceanul albastru.

La ora 16, avionul-cu care au 
călătorit tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Su
karno, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliù Mănescu, a 
aterizat pe aeroportul Tuban.

Cuvintele „Buh. sosit președin
telui Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne. Gheorghiu-Dej“, scrise 
pe frontispiciul aerogării, mulți
mea de oameni veniți să-i întâm
pine potrivit tradițiilor lor pe 
oaspeții de pc~te mări și țări, 
cele trei orchestre populare, toa
te acestea reflectau sentimentele 
de profundă prietenie cu care 
populația insulei Bali i-a primit 
pe conducătorii statului romîn.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
președintele Sukarno au trecut 
în revistă garda de onoare. ■

Purtând ghirlandele de flori o- 
ferite de tinere locuitoare ale 
insulei Bali, oaspeții romîni au
trecut prin ploaia de flori cu
care i-au primit 600 de fete și 
băieți îmbrăcați în costume pi
torești care formau „porțile Ba-
liului” — un culoar viu pînă la 
clădirea aeroportului. Ploaia de 
flori n-a contenit pe cei 12 km 
ai drumului pînă la Denpasar.

Mașinile s-au îndreptat apoi 
spre palatul Tampaksiring, situat 
la 40 de km depărtare, unde sînt 
găzduițî înalții oaspeți romîni.

de deputați italieni

re-

Dezvoltarea invătămintului

Rădulescu, mi- 
exterior, iar în 
de Mihail Flo-

î într-o sfa- 
adîncă înapo- 

econornică.

biciclete, ma- 
cusut, ventila- 
alte produse 
altădată le im-

un mi-

lor celui de-al 
plan cincinal, în 
numărul școlilor 
montare se va

eliberare, vo- 
tofal al pro- 

induslriale a 
a crescut de

producției industriale a 
lumii capitaliste.

După 
lumul 
ducfiei 
Indiei
peste 2,5 ori. în anul 
1961 s-au produs 19 
miliarde de kilowafi-oră 
de energie electrică, 
2 900 000 tone de lami
nate, 8 200 .000 tone ci
ment, s-au extras 
56 000 000 tone căr
bune.
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Cas pralejuB celei de-a O-a amversăiri 
R* £)♦ Cermaaiéa proclamării
mînă și alțl membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

★
Cu prilejul aniversării a 13 ani de

Luni seară, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R.D. Ger
mane în R.P. Romînă, Wilhelm 
Bick, a oferit un cocteil în saloa
nele Casei Centrale a Armatei cu 
prilejul celei de-a 13-a aniversări a 
proclamării Republicii Democrate la proclamarea Republicii Democrate 
Germane.

Au participat tovarășii Petre Bo- 
rilă, Chivu Stoica, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec. membri ai C. C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai instituții
lor centrale și ai organizațiilor ob
ștești, oameni de știință, artă și cul
tură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro-

Germane, la Uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu“ din Capitală a avut loc, 
luni după-amiază, o adunare orga
nizată de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă. Despre realizările 

al_ oamenilor muncii din R. D. Ger- 
mană a vorbit Constantin Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, vicepreședinte al 
Asociației juriștilor din R.P. Romînă. 

O adunare asemănătoare a avut 
loc și la Fabrica de confecții și tri
cotaje „București”, la care a vorbit 
loan Gănescu, jurist. (Agerpres)

■0*0-

Vizitele delegației
pßi
■£€Üi

Membrii delegației Comisiei pen
tru industrie și comerț a Camerei 
deputaților din Italia au vizitat luni 
dimineața Pavilionul Expoziției 
Economiei Naționale, unde au fost 
salutați de Titus Cristureanu, vice
președinte al Camerei de Comerț.

Deputății italieni au fost primiți 
de Constantin Tuzu, ministrul me
talurgiei și construcțiilor de mașini, 
și apoi de Gogu 
nistrul comerțului 
cursul după-amiezii

rescu, ministrul industriei petrolu
lui și chimiei.

Deputății italieni au fost însoțiți 
de Constantin Mateescu, deputat în 
Marea Adunare Națională, precum 

’ și de ministrul Italiei în R. P. Ro
mînă, Alberto Paveri Fontana.

Seara, președintele comisiei eco- 
nomico-financiare a Marii Adunări 
Naționale, prof. Manea Mănescu, a 
oferit cinstea oaspeților un

' cocteil.
(Agerpres)

Consfătuirea internațională privind punerea in valoare 
a terenurilor in pantă prin cultura vitei de vie

Duminică au luat sfîrșit în Capi- Participanții la consfătuire au sta
tală lucrările Consfătuirii interna- bilit să facă în comun experiențe pe 
ționale privind punerea în valoare a baza unei metode unificate de cer- 
terenürilor în pantă prin cultură vi- cetaré, să intensifice cercetările pen- 
ței de vie. In cele 8 zile cît a ținut tru crearea unor noi tipuri dé mașini' 

— -—x;-:.—x.-i necesare executării lucrărilor dé
liști din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho- amenajare a terenurilor în pantă și 

\ 7 ‘ ~ ” • de executare a lucrărilor în vii, să
elaboreze.noi metode de plantare' și

consfătuirea, participanții — specia

slovacă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară și U.R.S.S. — au prezentat 14 
referate și au dezbătut rezultatele îngrijire a plantațiilor de vii de pe 
cercetărilor științifice și de produc-. Specialiștii au hotărît, de a-
ție obținute în țările respective m H „ / „ .. .. .
amenajarea terenurilor'în pantă; în , semenea, sa faca un schimb ma 
folosirea de metode diferite de plan- de- lucrări științifice și mate-,
țări de viță de vie, mecanizarea Iu- rial documentar. (Agerpres)
crărilor etc. Au fost vizitate stațiu
nile experimentale Valea Călugă
rească și Ștefănești, gospodăriile de 
stat Tohani și Dealu Bujorului, gos
podăriile colective din comunele 
Tudor Vladimirescu și Băleni.

In urma dezbaterii metodelor de 
amenajare a terenurilor în paiiță, 
consfătuirea a stabilit tipurile dé te
rase și celelalte lucrări de amena
jare ce trebuie executate, efectuarea 
lor cu, mijloace mecanizate în scopul, 
obținerii unor producții ridicate, de 
calitate superioară și la un preț de 
cost redus.

Adunare consacrată deschiderii
Lunii prieteniei romîno-sovietice

(Urmare din pag. I-a)

muri și cutezător făurar al viitoru
lui. Astăzi făuritorii primei revoluții 
proletare victorioase, constructorii 
socialismului din U.R.S.S. dau viață 
mărețului program al construcției 
comuniste adoptat de cel de-al 
XXII-lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Acad. Iorgu Iordan a trecut în re
vistă roadele bogate ale legăturilor 
frățești care unesc țara noastră cu 
Uniunea Sovietică și a subliniat că 
uriașele victorii repurtate de po
porul sovietic în toate domeniile 
aduc o contribuție hotărîtoare la în
tărirea lagărului socialist și exercită 
o puternică înrîurire asupra întregii 
dezvoltări contemporane.

Referindu-se apoi la succesele pe 
care le dobîndește poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, pe calea desăvîrșirii 
construcției socialismului, vorbito
rul ä arătat că acestea sînt insepa
rabil legate de avantajele relațiilor 
de colaborare și întrajutorare to
vărășească din cadrul lagărului so
cialist și în mod deosebit de spri
jinul multilateral pe care Uniunea 
Sovietică îl acordă țării noastre, ca 
și celorlalte țări socialiste.

O puternică afirmare a relațiilor 
frățești romîno-sovietice și tot
odată o contribuție la dezvoltarea 
continuă a colaborării reciproce din
tre țările noastre la consolidarea 
coeziunii marii familii a țărilor so
cialiste, a arătat în continuare vor
bitorul, a constituit-o recenta vizită 
în R. P. Romînă a delegației de 
partid și guvernamentale a Uniunii 
Sovietice, în frunte cu tovarășul 
N. S. Hrușciov, și vizita făcută în 
august 1961 în U.R.S.S. de delegația 
de partid și guvernamentală a țării 
noastre, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — vizite 
care s-au transformat într-o ade
vărată sărbătoare a prieteniei între 
cele două popoare.

Infățișînd manifestările cultural- 
artistice cuprinse în programul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice, 
acad. Iorgu Iordan a spus în înche
iere : Acțiunile și manifestările din 
această 
oameni 
riile, le 
niei cu 
scumpă a întregului nostru popor.

lună, la care vor participa 
ai muncii de toate catego- 
închinăm dezvoltării priete- 
Uriiunea Sovietică, cauză

A luat apoi cuvîntul conducătoa
rea delegației Asociației de priete
nie sovieto-romîne, A. P. Boikova.

După ce a transmis poporului ro
mîn un sincer salut și cele mai 
bune urări, vorbitoarea a arătat că 
oamenii sovietici constată cu . un 
sentiment de profundă satisfacție că 
poporul romîn, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a schimbat radical, 
într-o perioadă istorică scurtă, fața 
țării sale. Victoria socialismului la 
orașe și la sate, succesele obținute 
în domeniile economiei și culturii 
constituie un rod al muncii eroice a 
clasei muncitoare din Romînia, a 
țărănimii colectiviste și' intelectua
lității. Oamenii sovietici se bucură 
din toată inima de succesele po
porului frate romîn deoarece aces
tea întăresc și mai mult forța lagă
rului socialist care devine un factor 
hotărîtor al dezvoltării mondiale. 
In prezent, a spus vorbitoarea în 
continuare, poporul sovietic înfăp
tuiește cu cinste hotărîrile istorică 
ale celui de-al XXII-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice care constituie nu numai 
programul de activitate al partidu
lui, ci și programul de muncă și de 
Viață al întregului nostru popor.

Preocupate de munca pașnică 
constructivă, popoarele sovietic și 
romîn, popoarele tuturor țărilor so
cialiste împreună cu întreaga ome
nire progresistă desfășoară o neobo
sită Juptă pentru pace, împotriva' 
dezlănțuirii de către imperialiști a 
unui nou război mondial ; ele luptă 
activ pentru dezarmarea generală și 
totală, pentru interzicerea experien
țelor cu arme nucleare, pentru în
cheierea tratatului de pace cu Ger
mania și normalizarea situației în 
Berlinul occidental.

Noi, oamenii sovietici, a spus în 
încheiere vorbitoarea, ne mîndrim 
cu prietenia cu poporul frate romîn, 
deoarece ea răspunde intereselor 
tuturor popoarelor țărilor socialiste, 
întăririi păcii în întreaga lume.

Cuvîntările au fost subliniate în 
repetate rînduri cu vii aplauze de 
către participanții la adunare care 
au manifestat îndelung pentru prie
tenia veșnică dintre poporul romîn 
și popoarele Uniunii Sovietice.

In încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic.

o«o---------

novici, B. Kassur, H. Brockman din 
R.P. Polonă ; Kirchmayer, H. Urbach 
din R.D. Germană ; Vazi din R. P. 
Ungară ; W. Brauss, C. M. Hassel- 
mann din. R. F, Germană ; iJTànêv,. 
A. Toskov, V. Velicicov din R. P. 
Bulgaria ; E. Richling, Berghoff din 
Austria ; Fathma din Republica 
Arabă Unită și alții- Din țara noa
stră iau parte la Congres numeroși 
oameni de Știință — academicieni, 
profesori universitari, cadre didac
tice și dé cercetare, medici.

In prezidiul ședinței inaugurale 
au luat loc conducători ai Societății 
internaționale pentru studierea bo-

parazitare și alți de prețuire ce se dă științei medi- 
de peste hotare, cale romînești în general, cercetări- . . .

noastră în domeniul îmbunătățirea stării de sănătate în 
patria noastră. în continuare, vorbi
torul a exprimat mulțumiri guver
nului țării noastre ,pentr,u condițiile.

. create în vederea bunei desfășurări 
a lucrărilor Congresului. ’

Tovarășul Ștefan Voitec a rostit 
apoi discursul inaüguràl.

Vedere din centrul orașului Calcutta

Pe calea industrializării
în timpul dominației 

colonialiste, India a fost 
menfinută 
re de < 
iere economică. Deși 
subsolul èi confine un 
sfert din rezervele 
mondiale de fier, ea 
producea numai ceva 
mai mult de 
lion de tone de ofel 
anuali Industria el 
prezenta mai pufin de 
1 la sută din volumul

India a obfinut reali, 
zări importante în do
meniul învătămînfului. 
S-au construit mii de 
școli, ■ zeci de institute 
de învă(ămînf tehnic 
superior și mediu, insti
tute de cercetări știin
țifice. Numărul elevilor

In cursul
Asociației 
a făcut o 
A.R.L.U.S.

INFOR
dimineții de luni, dele- 
de prietenie sovieto-ro- 
vizită la Consiliul Ge- 
Delegatia a fost întlm-

gația 
mine 
neral 
pinată de conducători ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., de reprezentant! ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Comitetului 
de radio si televiziune, ai Institutului 
romîn pentru relații culturale cu străină
tatea, ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, de membri si activiști 
ai Consiliului General A.R.L.U.S.

Vizita s-a desfășurat intr-o atmosferă 
de caldă prietenie.

Membrii delegației au făcut, de ase
menea, o vizită la Muzeul de Istorie a 
partidului din Capitală.

® In cadrul marilor aniversări cultu
rale, recomandate de Consiliul Mondial

M A Ț ï 1
al Păcii, luni după-amiază a avut 
tn sala Casei universitarilor din 
rești, o festivitate consacrată împlinirii 
a 1 250 de ani de la nașterea poetului 
chinez Du-Fu.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof. Univ. dr. Stanciu Stoian.

Despre viata și opera poetului chinez 
Du-Fu a conferențiat scriitorul Eusebiu 
Camilar, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne.

La festivitate au luat parte membri ai 
Comitetului National pentru Apărarea 
Păcii, oameni de artă și cultură, mun
citori, studenti.

Au fost de fată membri ai Ambasadei 
R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

loc, 
Bucu-

în India sa constru
iesc mașini-unelfe, mo
toare electrice, loco
motive. în prezent 
producjia de vagoane 
de cale ferată satisfa
ce aproape în întregi- $ 
me nevoile tării. India 
exportă 
șini de 
foare și 
pe care 
porta.

$i studenților a crescut proape 34,3 milioane 
1 de copii.

Conform prevederl- 
3-lea 
1965 
ele- 

dubla 
în comparație cu anul 
1950, ajungînd 
415 000.

sim|ifor. în timp ce în 
primii ani după elibe- . 
rare învățau în .școlile 
elementare numai 19,1 
milioane de copii, la 
sfîrșitul celui de-al 
doilea plan cincinal 
frecventau școala

tații și prevederilor • sociale, I.-Coz- țioase și parazitare,; tradiție confir
ma, președintele-Comitetului exeeu- mată și întărită prin munca intensă 
tiv al Sfatului popular al Capitalei, • * 
acad. Șt, Milcu, prim-secretar al 
Academiei R. P. Romîne. zenți aici. '

Acad. Șt. S. Nicolau, președintele Este .de remarcat faptul că, în a- 
Comitetului de organizate, care a cești ultimi ani, condițiile de lucru 
prezidat ședința, a rostit cuvîntul în cercetarea științifică medicală ca 

și în organizarea sanitară în țara 
noastră au fost deosebit de favora
bile, incomparabil mai bune deeît în 

- oricare alte vremuri. Sute și mii de 
cercetători științifici, cu ajutoarele 
lor, încadrați în institute sau centre 
speciale de cercetare dotate cu o 
bogată bază materială, avînd munca 
lor înscrisă în planul de stat, au fă- 

_ cut „lucrări numeroase, importante, 
al căror ecou a depășit granițele 
țării și al căror conținut, a servit la

de deschidere a Congresului.
După ce a urat, bun sosit oaspeți

lor de peste hotare, participant la 
Congres, acad. Șt. S. Nicolau a 
spus :

Faptul că țara noastră are cinstea 
să găzdulâscă cel de-al III-lea Con
gres internațional' de patologie in- 
fecțioasă îl considerăm ca o dovadă

■împlinită în ultimii 15 ani de cer
cetătorii noștri, mulți dintre ei pre-

luat loc, 
Ștefan 

Adunări

de ase- lor din țâra
Voitec, patologiei infecțioase, 2n particular. 
Națio- Ne bucurăm în mod deosebit de a-

lilor infecțioase și 
oameni de știință

în. prezidiu au 
menea, tovarășii 
președintele Marii
nale, vicepreședinte al Consiliului ceasta prețuire. Ea a fost cîș.tigată 
de Stat, acad. A. Joja, președintele prin activitatea multor învățâți ro- 
Academiei R. P. Romîne, I. Murgu- 
lescu, ministrul învățămîntului, 
Voinea Marinescu, ministrul sănă-

mîni care au creat o frumoasă și 
temeinică tradiție in domeniul cer
cetărilor; și. combaterii bolilor infec-

Cuvîntul tovarășului Ștefan Voitec
în numele Marii Adunări Națio

nale, al Consiliului de Stat, al Gu
vernului Republicii Populare Ro
mîne, și al său personal, tovarășul 
Ștefan Voitec a adresat un călduros 
salut participanților la cel ( 
III-lea Congres internațional 
patologie infecțioasă, urîndu-le din 
toată inima bun sosit în țara 
noastră.

îngăduiți-mi, a spus vorbitorul, 
să exprim satisfacția autorităților 
de stat romîne de a putea găzdui 
în Capitala țării noastre acest im
portant Congres, închinat țelului 
nobil al apărării vieții și sănătății 
oamenilor de pretutindeni.

Bogata și rodnica activitate ă So
cietății internaționale pentru stu
diul bolilor infecțioase și parazitare 
ne este bine cunoscută și sîntem 
bucuroși că reprezentanții Romîniei 
au luat parte activă la primele ei. 
Congrese, ca și la pregătirea actua
lului Congres. Activitatea Societății 
dv., caracterizată prin munca lumi
nată a numeroși eminenți cercetă
tori din diferite țări, care luptă 
neobosit împotriva bolilor infecțioa
se, ne insuflă convingerea că dezba
terea importantelor probleme în
scrise pe ordinea de zi a Congre
sului va aduce o nouă și puternică 
contribuție în opera de ocrotire a 
sănătății publice.

în țara noastră, știința medicală 
și slujitorii ei, ca îndeobște întrea
ga cercetare științifică, se bucură de 
o înaltă prețuire din partea con
ducerii de stat ; aceasta decurge 
nemijlocit 
litică, al 
grija față 
mal bune 
rială și dezvoltare 
întregul popor.

în continuare, 
Voitec a vorbit despre principalele 
realizări obținute de poporul romîn 
în anii care au trecut de la elibe
rarea țării de sub jugul fascist, o- 
prindu-se în mod deosebit asupra

de-al 
l de

din întreaga noastră po- 
cărei scop suprem este 

celor 
mate-' 

pentru

de om, 
condiții

asigurarea 
de viată 
spirituală

tovarășul Ștefan

torul —, poporul romîn militează 
neabătut pentru preîntîmpinarea 
unui nou război, pentru extinderea 
și consolidarea relațiilor de priete- 

aiu nie cu toate .popoarele. Această vo
ință a poporului nostru își găsește o 

Cu prisosință faptele arată ce rol expresie limpede în politica de 
important revine cercetării știin- pace a Republicii Populare Romîne, 
țifice pe tărîm: țnedical în oc’rottiea în eforturile ei îndreptate spre so- 
și prelungirea vieții oamenilor. Dar, luționarea pe calea tratativelor a 
pentru ca ^ eforturile făcute pentru^ litigioase întri statei .

spre asigurarea destinderii și nor
malizarea Vieții internaționale, spre 

i rodnică, în spiritul 
coexistenței pașnice, a colaborării 

■ economice, cultu
rale, științifice — între toate po
poarele lumii.

In încheiere, dați-mi voie să vă 
adresez, onorați congresiști, cele mai 
bune urări de succes și să exprim 

salvgardării păcii încă o dată convingerea că lucră
rile Congresului dv. vor constitui 
un nou și important aport la apăra
rea sănătății oamenilor de pretu
tindeni, vor sluji cauzei păcii și în
tregii umanități.

*
ționale pentru studiul bolilor infec- 
țioase și parazitare. In mesaj se 
aduc mulțumiri autorităților R. P. 
Romîne și ale orașului București 
pentru ospitalitatea acordată Con
gresului și se scoate în. relief va- . 
loarea școlii medicale romînești, 
ilustrată de numele unor savanți 
de prestigiu mondial : I. Cantacu- 
zino, V. Babeș, C. Levaditi, C. Io- 
nescu-Mihăiești și alții.

Congresul a primit apoi saluturi
le delegaților unor țări partici
pante.

După o pauză, s-a intrat în ordi
nea de zi a lucrărilor. Prof. J. D. 
Verlinde (Olanda) a prezentat ra
portul : „Enteropathie de origină vi- 
rotică“. Au 
zentate de 
(Italia), M. 
și T. Pethe

rezultatelor pe tărîmul ridicării ni
velului ocrotirii sănătății.

Datorită condițiilor noi create, a 
arătat vorbitorul, vîrsta medie a 
crescut de la circa “41 de ani; cit era 
în perioada 1930—1932, la 66 de ani . 
în 1961.

jugularea bolilor infecțioase, pentru 
îmbunătățirea în general a stării 
sanitare a popoarelor, să dea roade 
din plin, este necesar ca ele să se dezvoltarea 
desfășoare în. condiții din ce în ce < ' ' ...
mai favorabile și; în primul rînd, multilaterale — 
într-o atmosferă de destindere in
ternațională, de muncă pașnică, de. 
activitate creatoare pusă în slujba 
civilizației și nu a distrugerii ei.

In zilele noastre, mai mult ca^ ori- 
cînd, interesele 
reclamă din partea statelor și a po
poarelor eforturi mari' și un înalt 
simț de răspundere.

ProfUnd devotat cauzei păcii și 
progresului uman — a spus vorbi-

★

Salutînd Congresul în numele lo
cuitorilor orașului București, tov. 
Ion Cozma, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, și-a exprimat convin
gerea că acesta reprezintă o ma
nifestare însemnată pentru pro
gresul științei medicale, o contri
buție la lărgirea colaborării inter
naționale între cadrele de speciali
tate. Prezența delegaților la Con
gres în Capitala patriei noastre 
constituie un prilej de cunoaștere 
reciprocă mai bună, de strîngere a 
legăturilor de prietenie, în scopul 
nobil al promovării păcii și înțele
gerii între popoare, a relevat vorbi
torul.

Prof. R. de Mattia a' dat apoi ci
tire mesajului de salut adresat 
Congresului de profesorul G. Ra
mon, președintele Societății interna-

urmat corapoartele pre- 
prof. A. Giovanardi 

K. Voroșilova (U.R.S.S.) 
(R.F.G.) și discuții,
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și că răspunderea pentru 
creată acum revine în în- 
Statelor Unite, Osvaldo 

a cerut delegației ameri- 
facă în fața O.N.U. dovada

spre aceste teri- 
din 1890, 

îndepărtată de 
An-

Cinstirea memoriei lui Paul Vaillant-Couturier
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CUBA NO ESTA SOLA"

„Credem în principiile păciiCredent î» principiile pă;cii
și colaborării internationale

Cuvîmarea președintelui Cubei în Adunarea Generală a ©.N.U
NEW YORK (de la trimisul Ager

pres, Cornel Răducanu). — Ziua de 
8 octombrie a fost o zi importantă 
la O.N.U. Adunarea Generală a as
cultat discursul președintelui Re
publicii Cuba, Osvaldo Dorticos.

Așteptat cu cel mal mare interes, 
discursul președintelui Cubei a răs
colit cu putere miile de participant 
care au umplut pînă la refuz sala 
'Adunării Generale.

La începutul cuvîntării sale, Os
valdo Dorticos a felicitat statele ti
nere în legătură cu primirea lor în 
marea familie a O.N.U. El a sub
liniat cu satisfacție că rezolvarea 
problemelor Laosului, Irianului de 
vest, victoria poporului algerian, 
BÎnt factori îmbucurători ai 
internaționale actuale.

Președintele Cubei a vorbit 
pre necesitatea restabilirii cît 
rapide a drepturilor legitime 
R. P. Chineze în O.N.U. El a 
damnat vehement propaganda 
tensă în favoarea unui război 
Clear preventiv dusă în ultimul 
itimp de cercurile agresive din Oc
cident.

Coexistența pașnică, dezarmarea 
generală și totală, încetarea expe
riențelor nucleare, lichidarea de
plină a sistemului colonial, lată 
problemele principale care trebuie 
să stea în atenția O.N.U., a declarat 
Osvaldo Dorticos. Președintele Cu
bei a sprijinit propunerea de a se 
convoca o conferință internațională 
pentru problemele comerțului.

Examinînd pe larg acțiunile a- 
gresive ale S.U.A. împotriva Cubei, 
președintele Dorticos a evöcat aceste 
acțiuni care au avut loc imediat 
după victoria revoluției în Cuba — 
sabotajul, blocada economică, inva
zia contrarevoluționară de la Playa 
Giron, finanțată și înarmată de 
monopoliștii americani. Eșecul a- 
gresiunii de anul trecut n-a 
furnizat însă cercurilor conducă
toare americane lecția necesară — 
a spus Dorticos. S.U.A. au reînce
put infiltrările de agenți și sabo
tori, și-au intensificat presiunile 
economice, în S.U.A. are loc instru
irea militară a mercenarilor contra
revoluționari. în ciuda acestei si
tuații, guvernul cuban a luat mă
surile necesare pentru planificarea 
și creșterea producției . în industrie 
și agricultiiră și a înfăptuit impor
tante transformări.

Care este însă situația ce s-a creat 
în ultimul timp în relațiile dintre 
S.U.A. și Cuba ? Documente oficiale 
ale guvernului și Congresului ame- 

■ rican arată că scopul politicii S.U.A. 
este răsturnarea guvernului legitim 
al Cubei.

Scopul recentei întîlniri de la 
Washington a țărilor latino-ameri- 
cane, convocată de Statele Unite, a 
fost organizarea unei conspirații 
noi, a unei blocade, a unor măsuri 
de represalii împotriva vaselor co
merciale care aduc din alte țări ma
terii prime, mașini, îngrășăminte a- 
gricole necesare economiei cubane.

OfflO------------ -------
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Rareori sala în care au loc șe
dințele adunării generale a cu
noscut un astfel de aflux uman. 
De fapt, în afara acestei săli în
cetase orice activitate, sălile de 
dezbateri ale diferitelor comitete 
s-au golit, mulți din cei prezenți 
la sesiune erau mulțumiți să ob
țină un loc măcar in picioare. In 
comitetul nr. 4 reprezentantul 
Ghanei și cel al Guineei ceruseră 
încă de vineri suspendarea șe
dinței (Je luni pentru ca delegații 
să poată asista la cuvîntarea pre
ședintelui Cubei, Osvaldo Dorti
cos, Amfiteatrul rezervat, publi
cului era înțesat.

Sala l-a primit pe președintele 
Dorticos în picioare, cu aplauze 
nesfirșite, care exprimau solida
ritatea cu eroicul popor cuban.

Celor prezenți le-a fost dat să 
audă, exprimate cu limpezime, 
poziția constructivă a Cubei în 
principalele probleme ale vieții 
internaționale, dorința sinceră a 
poporului cuban de a-și consacra 
toate forțele construcției pașnice, 
luptei pentru asigurarea păcii.

Momentul cel mai impresio
nant a fost acela în care vorbi-

torul a făcut să se perinde, ca 
într-un film, în fața ochilor celor 
prezenți acțiunile agresive între
prinse de S.U.A. împotriva Cubei 
și a cerut ca O.N.U. să condamne 
aceste acțiuni.

„Cuba no esta sola" — „Cuba 
nu este singură". Aceste cuvinte 
rostite de la tribună au fost în
delung aplaudate. Cu atît mai 
ridicole au apărut cele cîteva 
țipete ale unor huligani, aleși 
probabil dintre contrarevoluțio
narii înrolați în unitățile armatei 
americane și plătiți să tulbure 
.liniștea sălii.

Cei patru sau cinci indivizi au 
fost imediat evacuați, iar sală a 
răsunat de aplauze și mai furtu
noase la adresa discursului lui 
Dorticos.

La sfîrșitul cuvîntării, de la 
balcon s-au auzit scandate cu
vintele : „Trăiască Cuba inde
pendentă" ; iar un grup de tineri 
au desfășurat o pancartă pe care 
scria „Jos mîinile de pe Cuba 1".

L. RODESCU
New York. Prin telefon.

Republica Democrată Populară 
Algeria a fost primită în O. N. U.

NEW YORK 8 (Agerpres). — Adu
narea Generală O.N.U. a hotărît în 
ședința din după-amiaza zilei de 8 
octombrie primirea Republicii De
mocrate Populare Algeria ca cel 
de-al 109-lea stat membru al O.N.U. 
în aclamațiile întregii asistențe pre
ședintele Adunării Generale, Za-

frulla Khan, a anunțat că cererea 
înaintată de R.D.P. Algeria a fost 
aprobată în unanimitate.

în continuarea ședinței au luat 
cuvîntul 
delegații 
Algeriei 
Unite.
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reprezentanți ai diferitelor 
care au salutat primirea 
in Organizația Națiunilor
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Sărbătorirea Lunii prieteniei

Oare dezvoltarea economică a țării 
noastre depinde de intențiile bune 
sau rele ale Statelor Unite ? — a 
întrebat Dorticos. Cine dă dreptul 
Statelor Unite de a lua astfel de 
măsuri și cum poate O.N.U. să pri
vească cu nepăsare la asemenea, 
evenimente periculoase ? Cuba cere 
condamnarea de către O.N.U. a unor 
asemenea acte agresive. (Aceste cu
vinte au fost, salutate cu puternice 
aplauze).

Cuba nu este singură, a conti
nuat Osvaldo Dorticos. Ea simte 
alături de ea solidaritatea interna
țională a popoarelor, simte ajutorul 
multilateral ai unor guverne prie
tene. Dată fiind intenția fățișă a gu
vernului american de a legitima o 
agresiune împotriva Cubei, guvernul 
ei are tot dreptul și datoria față de 
popor de a lua măsuri de apărare 
a integrității teritoriale și suvera
nității ei.

Subliniind în încheiere că guver
nul cuban nu are nici un fel de in
tenții agresive față de nici un stat, 
că este gata să negocieze oricînd cu 
guvernul S.U.A. orice chestiune li
tigioasă 
situația 
tregime 
Dorticos 
cane să 
intențiilor sale, dar nu prin vorbe 
contrazise în cel mai scurt timp de 
evenimente, ci prin garanții cores
punzătoare.

Noi credem — a încheiat Osvaldo 
Dorticos — în principiile păcii și 
colaborării internaționale, în soli
daritatea și ajutorul popoarelor, în 
sprijinul U.R.S.S. Nu ne temem de 
cine va avea aici, în Adunare, ulti
mul cuvînt ; 
avea în orice

ultimul cuvînt îl va 
caz istoria.

*
anunță Franco Presse,După cum 

șeful guvernului algerlan, Ben Bella, 
care se află la New York, pentru a 
participa la sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U., a făcut o vizită pre
ședintelui Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticos.

Agenția Associated Press transmite 
că „cercurile americane nu-și ascund 
dezamăgirea față de faptul că cubanii 
au fost primii oameni de stat po care 
Ben Bella i-a întîlnit după sosirea Ia 
New York”.

sovieto-romîne in U. R. S. S
MOSCOVA. — (Corespondență'spe

cială) : Ca în fiecare an, tradi
ționala Lună a prieteniei sovieto- 
romîne va fi sărbătorită și anul a- 
cesta în U.R.S.S. în numeroase 
orașe din Uniunea Sovietică se vor 
organiza adunări consacrate R. P. 
Romîne, realizărilor obținute de po
porul romîn, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn, pe drumul 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui. Sub auspiciile noilor filiale ale 
Asociațiilor, care au luat ființă în 
Armenia și Uzbekistan, în orașele 
Erevan și Tașkent vor avea loc seri 
ale prieteniei sovieto-romîne.

La 9 octombrie Consiliul de con
ducere al Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne va organiza o adu
nare festivă la Casa prieteniei po
poarelor din Moscova.

La Casa de cultură a uzinei „Serp 
I Molot" se va deschide săptămîna 
viitoare expoziția „Metalurgia și 
construcțiile metalurgice în R. P. 
Romînă". O asemenea expoziție se 
va inaugura de asemenea și la Ere-

--------- o«o

PARIS 8 (Agerpres). — Opinia 
publică democratică din Paris a co
memorat 25 de ani de la moartea 
cunoscutului scriitor și publicist 
Paul Vaillant-Couturier, unul din 
cei mai de seamă activiști ai Parti
dului Comunist Francez.

La mormîntul lui Vaillant-Coutu
rier s-au adunat membri ai condu
cerii P. C. Francez, o delegație a

scade-

Revista vest-germană 
„DER STERN" a publi
cat desenele de mai sus 
care înfățișează 
rea puterii de cumpăra
re a mărcii vest-germa
ne în perioada 1950 
— februarie 1962.

Desenele sînt 
de următoarea 
fie :

Din cauza 
preturilor, marca 
nă a pierdut din 
ei de cumpărare. 
1950—1953 — 7,5 pfen- 
nigi ; din 1953—1956 — 
încă 4,0 pfennigi ; din 
1956—1959 — încă 4,4

Insolite 
explica-

creșterii 
germa- 
puterea 

Din

pfennigi ; din 1959— 
februarie 1962 — încă 
5,0 pfennigi. In total din 
1950 pînă în prezent — 
circa 21 pfennigi. Acea-. 
sta înseamnă : o marcă 
valorează astăzi 79 pfen
nigi (în realitate, potri
vit unor date publicate 
anterior de ziarul vest- 
german „Süddeutsche 
Zeitung", marca vest-ger
mană valorează doar a- 
proximafiv 65 de pfen
nigi — n.r.).

Valoarea actuală 
mărcii Irr comparație
1950 la cheltuielile pen
tru ;

construcții — 0,56 ;
chirii — 0,68 ; încălzit- 
iluminat — 0,67 ; distrac
ții — 0,74 mărci.

Ce valoare are marca?
Creșterea prețurilor 

n-a fost aceeași la toa
te mărfurile. De aceea 
scăderea puterii de 
cumpărare a i 
diferită în funcție 
scopul în care sînt chel- 
tuifi banii.
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mărcii este j 
funefie de j

1
a

cu

Articole alimentare — j 
0,76 ; obiecte de uz j 
casnic — 0,88; 
minte — 0,91 ;
— 0,73 mărci.

îmbrăcă- j 
transport j

van, unde, se va deschide și o ex
poziție de pictură romînească.

Pentru iubitorii de artă. Casa 
prieteniei popoarelor va organiza, o 
seară muzicală romînească cu con
cursul pianistului Constantin Ilies
cu, laureat al Concursului interna
țional muzical „George Enescu“, as
pirant al Conservatorului din Mos
cova, și o seară a cinematografiei 
romînești.

In timpul Lunii prieteniei sovieto- 
romîne, la Moscova, Leningrad, 
Riga și Kiev va concerta orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii ro
mîne.

La posturile de radio sovietice și 
în programele de televiziune din 
Moscova sînt prezentate numeroase 
emisiuni muzicale, literare și publi
cistice consacrate R. P. Romîne. Du
minică 7 octombrie s-a transmis în 
primă audiție un nou cîntec sovie
tic închinat prieteniei dintre țările 
noastre : „Zîmbetul" de Evgheni 
Pticikin.

redacției ziarului „L’Humanité" (în 
perioada 1926—1937, Vaillant-Cou
turier a fost redactor-șef al ziaru
lui „L’Humanité"), reprezentanți ai 
organizațiilor foștilor combatanți, 
de tineret, sindicale.

La mormîntul gloriosului fiu al 
poporului francez au fost depuse 
coroane de flori.

La 9 octombrie 1962 încă o jară 
africană devine independentă — 
Uganda. Este un mare eveniment 
în viafa poporului acestei jări, care 
luptă de mulfi ani pentru eliberare.

Uganda este situată în regiunea 
marilor lacuri din partea de răsărit 
a Africii, avînd o suprafață de 
244 000 km p. Populația se ridică 
la 7 milioane locuitori, numărul eu. 
ropenilor fiind numai de 8 000.

Pe actualul te
ritoriu al tării, 
în evul mediu 
s-au format pa
tru state feuda
le : Buganda,
Toro, Bunyoro și 
Ankole. Cel mai 
mare dintre ele, 
Buganda, era în 
secolul al XIX- 
lea un stat cen
tralizat, cu ar
mată și flotă, în- 
fretinînd un co
merț înfloritor 
cu țările arabe, 
în a doua jumă
tate a secolului 
al XlX-lea, colo
nialiștii englezi 
și germani și-au 
îndrepta) privirile 
forii. Potrivit fratatului 
Germania a fosf 
concurenfii englezi. în 1894, 
glia a supus prin forță teritoriul 
Ugandei, căreia i s-a fixat regim 
de protectorat, inclus în imperiul 
colonial englez.

Uganda este o tară cu mari bo- 
găfii. în finufurile din sud și sud- 
vesf se întind vaste terenuri ferti
le pe care se cultivă bumbac, 
trestie de zahăr, cafea, ceai, 
în subsol se găsesc bogate zăcă
minte de wolfram, aur, plumb, fos- 
fa|i, sare.

De toafe aceste bogăfii populafia 
Ugandei a fosf jefuită sub regi
mul colonial, care, după expresia u- 
nui ziarist francez, a transformat a- 
ceasfă frumoasă fără într-un coif de 
iad. înfr-adevăr, ca urmare a „mi
siunii civilizatoare“ îndeplinite de 
colonialiști în Uganda, dintr-un nu
măr de 1 000 de copii, 400 mor 
înainte de a atinge vîrsla de 14 
ani ; analfabetismul depășește 70 
la sufă, în toafă (ara există doar 
534 km de cale ferată.

Poporul Ugandei s-a ridicaf în 
repetate rînduri la luptă pentru

libertate și o viafa mai bună. După 
cel de-al doilea război mondial, 
odată cu avîntul general al miș
cării de eliberare din Africa, lupta 
populației africane din Uganda a 
devenit mai organizată.

Sub presiunea lupfei masr^L 
populare, colonialiștii au fosf 'ç 
voifi să acorde în martie a.c. profe<_-( 
foratului Uganda dreptul la auto.- 
conducere internă, urmînd ca 

9 octombrie 
i se acor- 
independen- 

de stat.
Spre a-și men- 
e privilegiile 

și după procla
marea indepen
dentei, colonia
liștii au încercat 
să dezmembre
ze Uganda, 
piedicînd 
marea unui 
centralizat, 
conferința 
iunie 1962 
la Londra, 
hotărît să 
adopte structu. 
ra de federafie. 
Buganda, re

giunea cea mai bogată, a objinut 
unele privilegii în comparafie cu ce
lelalte principate. Prevederile care 
stabilesc raporturile dintre princi
pate și guvernul central urmează să 
fie incluse în consfitufia Ugandei, în 
timp ce Buganda va avea o consti
tuie proprie. Așadar, colonialiștii 
lasă ca moștenire Ugandei proble
me complexe, vrînd să menfină și 
pe mai departe un focar de încor
dare în această fără.

împreună'cu toate popoarele iu
bitoare de pace și libertate, poporul 
romîn salută cu ' bucurie aparifia 
celui mai tînăr stat independent — 
Uganda. Exprimă înfrufofùl senti
mentele poporului nostru cuvintele 
cuprinse în telegrama președintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, Ion Gheorghe Maurer, adre
sată primului ministru al Ugandei, 
Milion Obote, mesaj în care se arală 
că guvernul fării noastre a hotărît 
să recunoască Uganda ca stat in
dependent și suveran. Poporul ro
mîn transmite calde felicitări po
porului din Uganda urîndu-i succes 
în lupta pentru prosperitate și pace.

I. ALEXANDRESCU
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Miting fascist zădărnicit de populație 
la Londra

LONDRA 8 (Agerpres). — La 7 
octombrie, huliganii fasciști conduși 
de Oswald Mosley au întreprins o 
nouă încercare provocatoare de a 
organiza o întrunire în East'-End — 
cartierul muncitoresc al Londrei. 
Atunci cînd organizatorii mitin
gului fascist au 
trunirii au văzut 
tat pentru ei — 
șura de pe acum 
un miting organizat 
londonezi.

Fasciștii au fost nevoiți să se re
tragă și să caute un alt loc pentru

organizatorii
sosit la locul în- 
un 
în 
un

tablou neaștep- 
piață se desfă- 
miting, dar era 
de antifasciștii

adunarea lor. Așa cum se întîmplă 
întotdeauna în cursul mitingurilor 
fasciste, sute de polițiști au împrej
muit incinta mitingului. Dar de 
îndată ce la tribună s-a urcat Jeffrey 
Hamm, secretar 
niste britanice”, 
de protest care 
al vorbitorului.

Poliția s-a grăbit să închidă mitin
gul. Automobilul în care se afla 
Oswald Mosley, liderul „mișcării 
unioniste“, s-a îndepărtat sub paza 
poliției, în timp ce mulțimea indig
nată îi huiduia pe fasciști.

o®o---------—

în astfel de condiții mizere tră
iește majoritatea populației din 
Columbia, țară ai cărei guver
nanți se remarcă prin zelul cu 
care sacrifică interesele poporu
lui, intereselor monopolurilor din 
S.U.A.

al „Mișcării unio- 
s-au auzit glasuri 

au acoperit pe cel

BUPĂ DIZOLVAREA PARLAMENTULUI IMCß
Acum cîteva zile, după adoptarea 

de către parlament a moțiunii de 
neîncredere în guvernul Pompidou, 
arătam într-o corespondență că 
presa pariziană întrevede două po
sibilități : sau numirea unui nou 
premier, sau dizolvarea Adunării 
Naționale și fixarea unor noi alegeri 
legislative.

După cum s-a văzut, șeful statu
lui francez a ales cea de-a doua 
cale. In opinia publică de aci se 
consideră că măsura privind dizol
varea parlamen
tului, adoptată la 
începutul după- 
amiezii de sîmbă- 
tă și care a făcut 
ca situația politică 
din Franța să se 
mult, constituie o 
acestui for și a tuturor forțelor care 
se opun reformei constituționale, 
inițiată de președinte.

Unii comentatori citează fapte re
cente care se înscriu în același con
text. Iată, de pildă, un fapt relatat 
în amănunt de „France Presse" zi
lele trecute și care a produs „sen
zație" la Paris. Anume că la 6 oc
tombrie, în cadrul audienței la ge
neralul de Gaulle, lui 
Monnerville, președintele 
lui francez, i s-a făcut 
mire foarte rece ; audiența 
în total două minute, G. Monnerville 
„fiind introdus în cabinetul de lu
cru al președintelui în timp ce a- 
cesta părăsea cabinetul".

Luni s-a aflat la Paris că datele 
hotărîte de președinte pentru desfă
șurarea celor două tururi de scru
tin ale alegerilor parlamentare 
sînt 18 și 25 noiembrie.

Intre timp, pregătirile pentru re
ferendumul din 28 octombrie, în 
problema reformei actualei consti
tuții, se intensifică. Anumite relatări 
din presă lasă să se întrevadă că 
adepții acestei reforme acționează 
pe cît pot pentru a scinda opoziția 
și a asigura planului prezidențial 
sprijin din partea anumitor lideri 
politici.

Corespondența din Paris

complice șt mai 
lezare a voinței

Gaston 
Senatu- 
o pri- 
a durat

în aceste zile partidele politice își 
fixează poziția în legătură cu refe
rendumul. După cum s-a anunțat, 
partidul socialist. (S.F.I.O.) și parti
dul catolic (M.R.P.) s-au pronunțat 
duminică, cerînd aderenților lor să 
voteze prin „NU" la referendum. In 
ce privește M.R.P., hotărîrea a fost 
adoptată în cadrul Comitetului na
țional al acestui partid cu 110 vo
turi pentru și 23 contra.

Tot mai numeroase sînt în Fran
ța manifestările „luptei duse de re

publicani împo
triva puterii per
sonale" — cum se 
exprimă ziarele 
democrate. în a- 
ceastă luptă Parti

dul Comunist Francez se situează pe 
o poziție fermă. După cum a declarat 
zilele acestea Waldeck Rochet, se
cretar general adjunct al P.C.F., 
partidul „va face totul pentru ca la 
plebiscit republicanii de toate orien
tările să-și unească eforturile pen
tru a strînge milioane de 
„împotrivă" și a deschide 
calea spre instaurarea unui 
cu adevărat democratic".

T. VORNICU

TAȘKENT. N. S. Hrușciov, care 
se află în Uzbekistan, a vizitat 
la 7 octombrie Uzina constructoare 
de mașini din Tașkent și s-a docu
mentat asupra activității acesteia. 
Muncitorii întreprinderii au salutat 
cordial pe șeful guvernului sovietic.

în convorbirile avute cu construc
torii de mașini, șeful guvernului so
vietic s-a interesat de problemele 
organizării producției, de introdu
cerea tehnicii noi. El a acordat o 
înaltă prețuire realizărilor în pro
ducție ale colectivului și i-a urat 
noi succese.

La 8 octombrie, N. S. Hrușciov a 
rostit o amplă cuvîntare la adunarea 
activului Partidului Comunist din 
Uzbekistan.

voturi 
astfel 
regim

CAIRO 8 (Agerpres). — „Poporul 
din Basutoland cere să i se acorde 
independență pînă în iunie anul vii
tor“, a declarat G. M. Colisand, se
cretarul general al Partidului Con
gresului din Basutoland.

în prezent, în țara noastră, a spus 
Colisand, s-a creat o situație serioa
să. Imperialiștii englezi resping cu 
încăpățînare revendicările poporului 
cu privire la acordarea de urgență
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a independenței. Ei intenționează să 
amine proclamarea independenței 
Basutolandului pînă în anul 1990. 
Imperialiștii sînt interesați în men
ținerea dominațiilor coloniale pentru 
că țara noastră este bogată în re
surse naturale. In afară de aceasta 
ei contează pe folosirea și mai de
parte a Basutolandului drept furni
zor de forță de muncă ieftină pentru 
capitaliștii din Africa de sud.

I ISCURTE Ș
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U.R.S.S., N. S. Hrușciov, o telegra
mă în care mulțumește șefului gu
vernului sovietic și poporului sovie
tic pentru felicitările trimise cu 
prilejul zborului cosmic efectuat cu 
succes de căpitanul de rangul III, 
Schirra. în telegramă se spune că 
cosmonautului american i-au fost 
transmise felicitările și urările de 
bine.

rez, secretar al Comitetului Execu
tiv al P.C. din Uruguay.

HANOI. Agenția Vietnameză de 
Informații a fost împuternicită de 
guvernul R. D. Vietnam să comu
nice că întregul personal militar 
vietnamez, care fusese trimis în 
Laos la cererea guvernului regal al 
acestei țări, a fost evacuat din 
Laos. .

MONTEVIDEO. Cercurile progre
siste au sărbătorit împlinirea a 42 
de ani de la întemeierea Partidului 
Comunist din Uruguay. Intr-o mare 
sală din Montevideo 
adunare a oamenilor 
care a luat cuvîntul

a avut loc o 
muncii la 

Alberto Sua-

HELSINKI. în cadrul plenarei 
C.C. al P.C. din Finlanda, care a 
avut loc la Helsinki în zilele de 6 și 
7 octombrie, a fost adoptată hotărî- 
rea de a se convoca la 12-15 aprilie 
1963 la Helsinki cel de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Finlanda.

ANKARA. La 4 octombrie, dele
gația comercială a R. P. Romîne, în 
frunte cu P. Burlacu, secretar ge
neral al Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne, care se află în Turcia, a 
oferit un cocteil în saloanele Consu
latului general al R. P. Romîne la 
Istanbul. La cocteil au participat nu
meroși reprezentanți ai autorităților 
și cercurilor de afaceri din Turcia.

RIGA. Regizorii letoni au pus în 
scenă la Teatrul academic de dra
mă din Riga piesa „Taclie, Ianke și 
Cadîr" de Victor Ion Popa. La Tea
trul pentru tineret din capitala Le
toniei s-a bucurat de succes piesa 
„Nota zero la purtare" de V. Stoe- 
nescu și O. Sava, iar la Teatrul mu
zical și dramatic din orașul Liepaia 
— piesa „Trei generații" de Lucia 
Demetrius. Teatrul de amatori din 
Aizpute a prezentat în premieră, 
piesa „Siciliana" de Aurel Baranga.

MOSCOVA. Președintele S.U.A., 
.John Kennedy, a adresat președin
telui Consiliului de Miniștri
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Situația din Yemen
CAIRO 8 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția MEN, EI- 
Beici’ani, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Arabe 
Yemen, a declarat că țara sa 
va saluta orice ajutor economic din 
afară dacă acest ajutor, inclusiv 
subvenții și credite, nu va fi însoțit 
de condiții inacceptabile pentru 
Yemen.

Guvernul a dat publicității două 
decrete dintre care primul prevede 
asistența medicală gratuită în toate 
spitalele, iar cel de-al doilea — anu
larea impozitelor asupra acordării 
asistenței medicale. A fost dat, de 
asemenea, publicității un decret cu 
privire la înființarea unei organiza
ții agricole în Yemen, a cărei menire 
va fi construcția de fîntîni și înzes-

trarea țăranilor cu tractoare și cu 
substanțe toxice pentru combaterea 
dăunătorilor agricoli.

ir
(Agerpres). — Primul 
Yemenului, As-Sallal,

CAIRO 8 
ministru al 
a declarat unui corespondent al A- 
genției M.E.N. că Yemenul a hotă- 

de 
di- 

îl

rît să termine cu izolarea 
veacuri și să stabilească relații 
plomatice cu toate țările care 
recunosc.
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Ca să fis ales 
în Massachusetts.,.

Beția vitezei. (Desen de Eugen Taru) I

Rezervele de aur 
să scadă.

ale S.U.A. continuă

Politicianul american Charlei 
Lannello a avut o surpriză plă
cută, aflînd că a fost reales mem
bru al Adunării legislative a sta
tului Massachusetts. „încrederea 
alegătorilor mă onorează", a de
clarat Lannello, cuprins de emo
ție. După care a adăugat că, cu 
tot regretul, nu-și va putea ocupa 
locul în parlament înainte de a 
trece încă un an.

De ce ? „Popularul“ politician 
se află, deocamdată, la... închisoa
re pentru că a delapidat din fon
durile partidului democrat. Pînă 
atunci Lannello are timp să ■ me
diteze asupra unor lovituri mai 
abile pe viitor. însuși mediul în 
care se află, deocamdată, îi oferă 
prilejul, prin schimb de expe
riență, să-și ridice calificarea. i
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