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Avem în față un bilanț. Ci
frele reflectă modul în care 
trei întreprinderi și-au reali
zat sarcinile de plan pe opt 
luni ale anului în curs — ul-

timul din șesenal. Din exa
minarea rezultatelor se des
prind cîteva concluzii impor
tante.

Unitatea Producția 
globală

Producția 
marfă

Productivi
tatea muncii

Uzinele „Timpuri noi“-
București 101,6 103,3 101,9

Întreprinderea forestieră-
Sovata 102,9 95,8 100,4

fr ' '•
Fabrica textilă Buhuși 101,5 102,9 100,2

Dm laîari al® aceleiași
■>

activitâți
— Fabricăm peste 30 de pro- 

luse, între care compresoare și 
• notoare, ne-a spus tov. ADAL

BERT BULARCA, inginerul-șef al 
izinei „Timpuri noi“. Ridicarea 
rerformanțelor lor tehnice, a ni- 
/elului calitativ preocupă mult în
tregul nostru colectiv. Și e firesc. 
\șa cum subliniază- documen
tele celui de-al IX-lea Congres al 
partidului, numai în acest fel 
ouiem contribui la înzestrarea altor 
nlreprinderi cu tehnică modernă, asi- 
;urînd obținerea de către beneficiari 
■ de către uzină a unor efecte eco- 
ornice maxime.
— Asupra, căror măsuri v-ați 

oncentrat atenția ?
— In ultim? vreme,, seetiil"-’ixi-.. 

ei parcă au renăscut. Mai precis, 
a reorganizat întregul flux teli- 

ologic. La prelucrări mecanice, de 
■<emplu, s-au instalat 14 linii de 
rbricație. O dată cu aceasta, pro- 
rcțivitateâ muncii a crescut cu 

59 la sută, s-a redus ciclul de fa- 
ricație. Dar efectul principal constă 
1 crearea condițiilor pentru executa

IM*
CU VARIAȚIUNI

NSTANTANEE

Părăsind aseară incinta Circului de 
i'faf, am surprins frînîuri din comen- 
t 'riile celor care ieșeau de la prezen- 
i’srea internațională de modele. Mi-am 
i laginat relatarea acestei împreju- 
I ri, în dimineafa următoare, din un- 
: riul cîforva dintre ei...

Spectatorul ocazional : Să-ți spun 
r’ept, nevastă-mea... Mi-a zis: cum 
s nu vedem linia modei pe '66 ? Și, 
î tr-adevăr, am avut ce vedea, 
c ouă sute de modele pentru

<, —;. s lotimpurile și ocaziile și, asta 
“ '.acut îndeosebi, oentru toate

Vreo 
toate 
mi-a 

----  ------------- ------------------- vir
ale. Bun gust, linie modernă, lejeră,

- o îmbrăcăminte care să ie facă 
tul ei.-Plus că i-am văzut „la 

pe lingă ai noștri, și pe maeș- 
dei din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Germană, Polonia, Ungaria, 

,ea Sovietică. O să-mi spui, poa- 
ă moda o afli și din jurnale, nu 

j'ț^rat la paradă. Să știi însă că 
țfe să citești o piesă și alta 
•montată pe scenă.

’■vie : Tu, dragă, n-am 
oovestesc fotul...

pe la mine să-ți . 
mi-am umplut un ca- 

Tesene. Se merge pe 
od, practic, falii ușor 
frl.moașe. Tonuri pas- 

. Pentru iarnă, culori 
in combinații cu alb, 

le — ifeniu cu negru și chiar 
de cu albastru.

Responsabilul unui magazin : Ce-am 
ăzuf acolo o să se vîndă bine. Pro- 
Sma e să ne intre mai repede 
ărfurile în magazin. Da’ să vină toate 

-.ăsurile și taliile, nu numai cele ale 
nanechinelor... Apoi problema cali
cii r să nu fie produsul mai prejos 
e rr'6stră. Am auzit și o propunere : 
=-£r fi, măcar experimental, să pu- 
sm oferi și accesoriile modelului 

j'especfiv? Face mult să se găsească 
lături mănușile, cordonul sau poșeta 
ofrivifă.
Omul cu idei : Cum să-ți spun ? Un 

rodel îți place mai mulf, altul mai 
uțin. Mă rog, preferințe. Am reținut 
isă parada ca pe o lecție de bun 

just — a frumosului vestimentar, a 
inutei îngrijite. Contează. Mai ales 
oenfru tineri. Aș vrea să văd însă 
rontinuată această lecjie, dezvoltată 

scară mare, în raporturile de fie- 
:are zi dintre vînzăfor și cumpărător. 

’Să aud mai des în magazine sfatul 
Lent, prietenesc al celui care 

-fa. Parada modei ar trebui 
■acest sens, o sfație-pilot. 
/ariațiuni care, evident, nu 
tema.

Victor VTNTU

s-o

timp 
Treci 
arat

rea ireproșabilă a operațiilor de pro
ducție și ridicarea sistematică a cali
tății reperelor. S-au revizuit tehno
logiile, la unele procedee învechite 
am renunțat. Utilizăm azi turna
rea centrifugală și de precizie, bro- 
șarea, s-a extins tehnologia de grup. 
Dacă în urmă cu un an și jumătate, 
înzestrarea pe reper cu S.D.V.-uri 
era de 0,75, în prezent a ajuns la 
2,25, iar anul viitor va fi de 3,3. 
Considerăm că gama de compre
soare este competitivă. Nu ne pu
tem însă declara mulțumiți. 
Dorim să o diversificăm, să ne spe
cializăm în producția de compresoare 
cu capacități de 200 litri Is 10 metri 
cubi, corespunzător necesităților eco
nomiei naționale în cincinal. La îm
bunătățirea întregii activități a 
uzinei, la reorganizarea secțiilor 
și-au adus contribuția comitetul de 
partid, comuniștii. Variantele de 
amnlasm-e au fost dezbătute în ton- te orgariizățrnd de baza, au fost a- 
nalizate detaliat, s-au făcut propu
neri valoroase. Numeroase proble
me au fost soluționate datorită ini
țiativei comuniștilor.

Colectivul uzinei și-a 
nu numai indicatorii 
planului, ci și pe cei 
în opt luni, economiile 
depășesc 700 000 lei, iar 
suplimentare însumează 
400 000 lei.

— Nu se poate frage o linie între 
partea producției și indicatorii finan
ciari, cum nu se poate separa nici a- 
cesf an de 1966 — ne-a spus în 
continuare interlocutorul nostru. 
Sînt două laturi ale aceleiași ac
tivități, respectiv două perioade 
care se întrepătrund. îndeplinirea 
planului pe anul viitor se pregă
tește de acum. Planul tehnic 
prevede asimilarea în anul vi
itor a două noi tipuri de electro- 
compresoare. Proiectele sînt aproa
pe terminate. Pentru ca aceste u- 
tilaje să fie realizate la un înalt 
nivel tehnic trebuie să urgentăm 
asimilarea electrocompresorului de 
5 mc, 
tipuri 
toate 
ceste 
ficat.

Și o altă problemă. Se preconi
zează ca uzina noastră să se spe
cializeze în fabricarea motoarelor 
de 6—200 C.P. Motoarele produse 
în prezent pot fi îmbunătățite. în 
legătură cu aceasta noi am întoc
mit un studiu tehnico-economic pe 
care l-am înaintat, la sfîrșitul pri
mului trimestru, direcției generale.. 
A fost examinat de consiliul teh
nic al ministerului, dar pînă acum 
nu am primit răspuns. Indiscutabil, 
este o problemă de mare răspun
dere, dar nici tergiversarea 
ționării ei nu ar trebui :

realizat 
globali ai 
financiari, 
peste plan 
beneficiile 

aproape

să modernizăm alte două 
de compresoare. Sînt create 
condițiile de a îndeplini a- 
sarcini în termenul plani-

Basma curată?

te. Cred că forurile superioare, și 
în primul rînd D.R.E.F.-Tîrgu Mu
reș, ne-ar ajuta mult dacă ar per
mite să depășim producția plani
ficată la unele sortimente de fag 
— cherestea, lăzi, lemn de foc, ce
luloză. Am ieși, cum se spune, 
basma curată.

O concepție mai ciudată nici că 
se putea ! Conducerea întreprinde
rii solicită să producă numai sor
timente „rentabile“ cu care să-și 
facă planul. Ce se va întîmpla după 
aceea. ? Ar însemna ca unii bene
ficiari să stea ani în șir cu reparti
ția în buzunar, pentru că pe cei 
de la Sovata nu-i interesează alte 
produse decît cele „rentabile". 
Bine procedează forurile tutelare ale 
întreprinderii care nu încurajează a- 
ceasfă practică dăunătoare. Dar e su
ficient ! Cînd conducerea direcției 
generale din minister și cea a 
D.R.E.F. au constatat că nu s-a reali
zat și nu s-a livrat producția prevăzută, 
de ce nu au intervenit prompt pen
tru a determina întreprinderea să res
pecte cu strictețe disciplina de plan I 
Cui se datorește, totuși, neîndepli- 
nirea producției marfă planificate?

— Noul an forestier a început 
zilele acestea, ne-a spus maistrul 
de pădure EMIL KIS. S-au stabi
lit măsuri care privesc extinderea 
metodelor de doborît adecvate con
dițiilor din parchete, pregătirea 
scosului și apropiatului, asigurarea 

. stocului tampon în, timpul iernii. 
Dar și rinul trecut s-a mai vorbit 
despre asemenea măsuri. Numai 
că au rămas pe hîrtie.

Mai mulți muncitori și tehnicieni 
cu care am discutat ne-au spus că 
nerealizarea prețului de cost plani- 
ï-rfrtîoroȘfîî saxzppprrrt. —-Șuctl. 
ficate a consumurilor specifice 
la buștenii de fag, buștenii de ru
laj, la cherestea de fag. Mai multe 
utilaje pe care ni le-au și arătat — 
21 ferăstraie mecanice, 4 garni
turi de funiculare — stau nefolo
site. Nu s-a ținut o evidență clară 
a indicilor de folosire a fiecărui 
utilaj, a. consumurilor de carbu
ranți, a timpului efectiv de lucru.

Profesori și studenți, 
vîrstnici și tineri, în
cepem astăzi o nouă 
etapă de muncă sub 
semnul unor istorice 
evenimente petrecute 
în viața partidului și 
țării noastre : Congre
sul al IX-lea al P.C.R., 
adoptarea Constituției 
României socialiste. în- 
vățămîntului superior 
— care s-a bucurat în
totdeauna de grija și 
de "îndrumarea atentă 
a conducerii de partid 
și de stat — i .s-au 
trașjat sărdîni deosebit 
de țmportetnto în ve
derea pregătirii la un 
înalv nivel a viitoare
lor promoții de spe
cialiști pentru econo
mia și. cultura socia
listă. Ne reluăm acti
vitatea în acest nou 
an de ștucțiu cu hotă- 
rîrea forma de îjij ne 
d e di ca. bît r e ag a fep a- 
citate și pu'terë^de 
muncă traducerii 
viață a îndatoririlor 
de onoare ce ne revin, 
cu dorința de a forma 
tineri intelectuali cu o 
tot mai solidă pregăti
re de specialitate, cu 
un bogat orizont de 
cultură, pasionațl^pre- 
motori ■ ai-.'progresului 
științei în slujba înflo
ririi patriei.

Amploarea sarcini
lor ce ne revin, nive- 
trebuie să se ridice 
munca noastră, sînt 
ilustrate de faptul că 
încă în acest an uni
versitar pregătim spe
cialiști care în urmă
torii ani vor participa 
nemijlocit la înfăptui
rea obiectivelor viito
rului cincinal.

Ca în fiecare toam-
aproape

două decenii, de cînd 
învățămîntul a deve
nit o importantă pro
blemă de stat — ziua 
deschiderii cursurilor 
prilejuiește un bilanț, 
o trecere în revistă 
însuilețitoare. Cele 163 
de facultăți din toate 
centrele universitare 
ale țării pregătesc cu 
grijă, la nivelul cerin
țelor moderne, specia
liști pentru toate 
meniiie economiei 
culturii socialiste, 
mărul studenților 
pășește 130 000, 
peste 4 ori mai i 
decît în anul 
sitar 1938—39.

Există părerea una
nimă, pe deplin con
firmată de experiența 
pregătirii unui întreg 
șir de ani universitari, 
că seriozitatea și gri
ja cu care sînt fixate 
din timp jaloanele 
principale ale proce
sului instructiv-educa- 
tiv pentru etapa urmă
toare de studiu con
diționează în mare 
măsură obținerea u- 
nor rezultate bune în 
pregătirea studenților. 
Tocmai de aceea, 
pretutindeni în institu
țiile de învățămînt su
perior din țară — cu 
sprijinul larg al parti
dului și statului — 
2-Æ1 creat condiții on- 

.*9ae .4o |lu~rU-0O~Fu|'ji- 
orofesoral și studenți
lor. Ca în fiecare 
toamnă, și anul aces
ta au avut loc consul
tări, dezbateri, con
sfătuiri în cadrul că
rora s-a analizat mul
tilateral și s-a pus la 
punct conținutul pla
nurilor și programelor 
de studiu, s-a alcătuit 
cu minuțiozitate grafi-

do- 
l și 

Nu- 
de- 
de 

mult 
univer-

(Continuare în pag. a IH-a)

balanța“ furajeră

p® cîntar:

ncotro înclină
A lămas puțin timp pînă cînd arimalele vor intra la ier

nat. Ca atare, este bine să sé calculeze în ce măsură fura
jele existente satisfac nevoile de consum pînă în primăvară 
și să se completeze cantitățile necesare cu tot ce se mai 
poate strînge de pe cîmp și din păduri. Care e situația ba
lanței furajere în regiunile Iași și îacău, ce se întreprinde 
pentru valorificarea tuturor resurselor de nutrețuri ? Iată ce 
relatează corespondenții noștri din aceste regiuni.

s e eși rmpa

I 
I

cui orar al cursurilor, 
seminariilor, lucrărilor 
de laborator, progra
mul întregii activități 
științifice și educative 
din facultăți. Impor
tante fonduri bănești 
au fost alocate pen
tru a îmbogăți și 
moderniza zestrea la
boratoarelor, biblio
tecilor, pentru a ame
naja noi spații de în
vățămînt, cămine, 
cantine. într-un 
vînt, s-a. făcut 
în scopul de a 
membrilor 
profesoral și 
lor 
pentru 
efectiv 
ma zi.

Nu
propria mea părere a- 
tunci cînd afirm că în
treaga activitate știin
țifică și organizatorică 
ce precede anul uni
versitar este menită să 
reprezinte o treaptă 
de pornire, de lansare 
în noua etapă de stu
diu. Ea trebuie să re
prezinte un stimulent 
în plus pentru a evita 
acea perioadă de oa
recare „acalmie", de 
muncă mai puțin in
tensă ce urmează, pe 
alocuri, festivității des
chiderii cursurilor. Ex
periența la catedră a 
multor cadre didactice 

• -cî* oefțe
de important pentru 
buna desfășurare a 
procesului de învăță
mînt respectarea ri
guroasă a programü- 
lui cursurilor și semi
nariilor, începerea în
tregii munci științifice 
din prima zi de studiu, 
așa cum au fost pla
nificate. Aș include în 
această activitate pre
ocuparea și chiar lu
crul concret la elabo
rarea și pregătirea 
pentru tipar a cursu
rilor din semestrul vi
itor, grija pentru lito- 
grafierea expunerilor 
și lecțiilor, pentru al
cătuirea 
lor.

Orele 
site din 
început, 
să evităm aglomera
rea predării materiei 
și a altor acțiuni știin
țifice și pedagogice 
spre sfîrșitul semes
trului.

toate 
a-și 

munca

cu- 
totul 
crea 

corpului 
studenți- 

condițiile 
începe 

din pri-

exprim numai

bibliografii-

și zilele folo- 
plin acum, la 
ne vor ajuta

(Continuare 
în pag. a II-a)

i solu- 3 
admisă. |
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I
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Cum se explică faptul că 
întreprinderea forestieră Sovata nu 
și-a îndeplinit planul producției 
marfă ?

— Nu numai acest indicator a 
rămas nerealizat, ne-a spus tov. 
ERDÖS BELA, tehnician șef al în
treprinderii. La prețul de cost sin
tern sub plan cu 380 000 lei, nu am 
îndeplinit nici planul de beneficii. 
S-au analizat cauzele : nerespecta- 
rea prevederilor la unele sortimen-

în legătură cu asigura
rea furajelor, tov. ing. 
CLAUDIU GHEBEA, res
ponsabil cu baza furaje
ră în cadrul Consiliului 
agricol regional Iași, ne-a 
spus :

— Anul acesta a cres
cut mult numărul coope
rativelor agricole de pro
ducție care au adunat 
cantități mari de fînuri, 
iar acum însilozează toate 
resursele de nutrețuri. 
Pe regiune balanța furajeră 
arată un deficit. Fînurile nu 
sînt asigurate în întregime,

Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Con
siliul de Stat al Republicii Socialiste România vă exprimă 
sincere condoleanțe în legătură cu pierderea grea suferită 
prin încetarea din viață a tovarășului Sândor Ronai, mem
bru al Biroului Politic, al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, membru al Consiliului Prezi
dențial al Republicii Populare Ungare.'

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

iar la însilozărl s-a realizat 
abia 32 la sută din plan. 
Bineînțeles, în cele mai 
multe locuri deficitul 
poate fi acoperit. In fie
care unitate există sufi
ciente resurse de furaje : 
mohor din lanuri, pălării 
de floarea-soarelui, co
ceni care pot fi ameste
cați cu colete de sfeclă de 
zahăr, melasă și borhot. 
Sprijinim cooperativele a- 
gricole să ia măsuri pen
tru completarea necesaru
lui de furaje.

Am întreprins un raid 
prin mai multe unități din 
regiune. Procedînd ca 
buni gospodari, cooperato
rii din comunele Vutcani 
și Rînceni din raionul 
Huși, Alexandru loan 
Cuza, Moțca, Verșeni din 
raionul Pașcani, Movileni, 
Andrieșeni, Bivolari, ra
ionul Iași, și alții au re
coltat și depozitat mari 
cantități de nutrețuri, iar 
în aceste zile lucrează in
tens la însilozat.

O grijă deosebită pen
tru asigurarea unor 
cantități îndestulătoare 
de furaje se constată și 
la cooperatorii din comu
na Vutcani, raionul Huși, 
în vară ei au strîns peste 
500 tone de fînuri și au 
însilozat mai bine de 450 
de tone ierburi. Acum, fo
losind toate resursele de

' nutrețuri, au însilozat 
încă 2 500 de tone.

Trebuie spus însă că nu 
peste tot se acordă aten
ția cuvenită strîngerii și 
depozitării nutrețurilor și, 
în special, însilozărilor. 
La cooperativa agricolă 
din Ciurea, datorită sla
bei organizări a muncii, 
lipsei de îndrumare din 
partea specialiștilor, însi- 
lozarea se face într-un 
ritrn nesatisfăcător și în 
condiții necorespunzătoa
re. în ziua cînd am vizi
tat cooperativa agricolă, 
cei care lucrau la trans
portul cocenilor îi răstur
nau din căruțe în gropi, 
fără a mai fi tocați. Ală- 
țuri, o tocătoare stătea 
nefolosită.

în regiunea Iași, rezul
tatele nesatisfăcătoare ob
ținute pînă acum la însi
lozat se datoresc și faptu
lui că în unele locuri nu se 
folosesc în totalitate resur
sele de furaje existente. 
La cooperativa agricolă de 
producție Dagîța, raionul 
Negrești, după ce s-au în
silozat vreo 400 de tone

din cele 1 200 tone prevă
zute, lucrarea s-a oprit. 
Consiliul de conducere a 
hotărît ca porumbul ver
de de pe circa 80 ha să 
fie păscut acum în loc 
să fie însilozaț. Este a- 
ceasta o treabă gospodă
rească ?

Resursele de furaje 
pentru siloz'nu sînt valo
rificate în întregime nici 
în alte unități. In multe 
cooperative, în loc sS se 
însilozeze coletele de sfe
clă, ele sînt date ca hrană 
animalelor, deși pe cîmp se 
mai găsesc încă ierburi de 
pășunat. Așa stau lucru
rile la cooperativele agri
cole Țibănești și Gîrbești, 
raionul Negrești.

Raidul a scos 
dență faptul că 
siliile agricole nu 
în suficientă măsură de în
drumarea unităților agricole 
in vederea intensificării în
silozărilor, asigurării unor 
cantită|i cît mai mari de fu
raje. Este bine ca acest lu
cru să fie făcut acum, cînd 
pe cîmp se mai găsesc încă 
resurse de nutrețuri.

în evi- 
nici con- 
se ocupă

8MHW Ritmul insilozârii

este prea lent
în cooperativele agrico

le din regiunea Bacău, 
față de anul trecut au 
fost depozitate cantități 
duble de fînuri naturale, 
lucernă și trifoi. Acum 
continuă însilozatul fura

jelor, cele mai bune re
zultate obținîndu-se în 
raioanele Adjud, Bacău și 
Tîrgu Neamț.

(Continuare 
în pag. a II a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului MAO TZE-DUN

Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez
Tovarășului LIU ȘAO-ȚI

Președintele Republicii Populare Chineze
Tovarășului CIU DE

Președintele Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină

Tovarășului CIU EN-LAl
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

PEKIN
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con

siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România vă transmitem dumneavoastră și prin dumneavoastră po
porului frate chinez cele mai calde felicitări cu prilejul împlinirii a 16 
ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze.

în anii care au trecut de la victoria revoluției și instaurarea pu
terii populare în China — eveniment de uriașă însemnătate istorică — 
poporul chinez, sub conducerea partidului său comunist, muncind cu 
energie și entuziasm, a înfăptuit adinei transformări revoluționare și 
a obținut succese remarcabile în construirea socialismului.

Ca rezultat al acestei munbj, Republica Populară Chineză este 
astăzi un stat socialist înfloritor, în care industria cunoaște un puternic 
avînt, se dezvoltă agricultura socialistă, știința și cultura, crește nivelul 
de trai al poporului. Republica Populară Chineză aduce o contribuție 
de seamă la lupta împotriva politicii agresive a imperialismului, 1' 
sprijinirea mișcării de eliberare a popoarelor, la cauza păcii și progre
sului în lume.

Bucurîndu-se din toată inima de mărețele realizări ale Chind 
populare, poporul român urează poporului chinez, cu prilejul marii sa e 
sărbători naționale, noi și însemnate victorii în opera de construire a 
socialismului.

Poporul nostiu acordă o înaltă prețuire relațiilor de [prietenie iu
țească și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român'și 
Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Chineză, bazate pe principiile m?.rxism-leninismûlui, 
internaționalismului socialist, respectării suveranității și independenței 
naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Ne exprimăm convingerea că aceste relații prie
tenești se vor dezvolta în continuare corespunzător intereselor ambelor 
noastre popoare, unității și coeziunii țărilor socialiste, cauzei socialis
mului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
secretar general Președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Socialiste România 
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Azi începe în Capitală

CONGRESUL Șl FESTIVALÖL INTERNAȚIONAL
AL FILMULUI ȘTIINȚIFIC? J

Începînd de azi. Bucureșțiul va 
găzdui pînă la 12 octombrie lucră- 
.rile celui de-al XIX-lea Congres 
și Festival al Asociației internatio
nale a cinematografiei științifice. 
Reuniunea va prilejui cineaștilor, 
prin vizionarea a numeroase filme 
documentar-științifice. un larg 
schimb de experiență. în cadrul 
congresului, ale cărui lucrări se 
vor desfășura în secțiile cerceta
re, învățămînt. și știință popu
larizată, vor fi prezentate nu

meroase comunicări cu privire la 
noile procedee tehnice aplicate în 
cinematografia științifică.’ legătura 
dintre filmele științifice și cele de 
alte genuri, rolul filmului tehnico- 

* științific în învățămînt. Pînă în 
prezent și-au anunțat participarea 
peste 130 de specialiști și oameni 
de știință de peste hotare. Țara 
noastră va participa la acest festi
va^ cu 22 de filme de știință popu
larizata, de cercetare științifică și 
de Wvățămînt. (Agerpres)

c
T E L E G R A MA

Excelenței sale arhiepiscopului MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Cu prilejul sărbătorii naționale a Re ./publicii Cipru, sînt bucuros să 
vă transmit, în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al meu 
personal, felicitări cordiale și urările cel? À mai sincere pentru sănătatea și 
fericirea dv. personală și pentru un visitor luminos al poporului cipriot.

, Z CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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început de stagiune

la Filarmonica

de Stat

C.R. și Consi- 
ărîrea cu pri- 
e de sa laria ți, 
ii și creșterea 
eordă alocația 
terilor acestei 
recentă hotă- 
transporturile 
N TODORUȚ, 
iomunicațiilor,

odată, o dife- 
tată a salarii- 
■sonalului de 
tile de trans- 
reflecte 

lerea sa 
'ităt-ii în 
sfembrie
Mățite de gra- 

cîasificare pc 
lor de Irans- ■ 
Prin introdu- 
ri se reali- 
corelarea mai 
,'țiilor de con- 
respective cu 
respunzătoare 
activitate. Pe 
une de acord 
u dezvoltarea 
în răstimpul 

probarea ve- 
e de gradare, 
orevăzut prin 
e a salariilor 
:tivitatea de 
onstituie fap- 
ferii cte ara- 
icare și la ca- 
aufo. Ținînd 
ilului acestor 
>r organizare 
>tră generală 

' instrucțiuni 
ura adoptată 
supra salari- 
n producție a 
;o.

lucrătorilor 
o, îmbunătă- 
elemente ale 
are asigură 

a venituri- 
lastă ramură 
în perioada 
a anului în 
destinat per- 
> auto apar- 
îostru se va 
’ 27 milioane 
iederilor re- 
iză noi con- 
nivelului ac-

com- 
pen- 
acest 
se a-

Dtărîri, s-au 
salariile ta- 
din forma- 

ircare a va- 
ă șl mijloa- 
r, precum și 
> la manipu- 
iri, persona- 
și fluvial și 
cere tehnic, 
ie specialii 
unitățile de 

ilă și mari-

fieorge Esiescu"

Stat „i 
Concertul 
bucurat 
marelui

.George E- 
inaugu- 
de con- 

pianist

La Ateneul Republicii 
Socialiste România s-a 
inaugurat joi seara stagiu
nea 1965—1966 a Filarmo
nicii de 
nescu“, 
ral s-a 
cursul
Sviatoslav Richter, care a 
interpretat concertul nr. 1 
de Ceaikovski. Sub ba
gheta lui Mircea Basarab, 
Orchestra simfonică a Fi
larmonicii bucureștene a 
executat Concertul pentru 
orchestră de coarde de 
Wilhelm Berger (în primă 
audiție) și Simfonia a V-a 
de Beethoven.

(Agerpres)

loiul, cu pornirile instinc
tuale pe terenuri de rugbi 
(„Viața sportivă") — înțele
ge fenomenul de refracție 
a revoltei. O energie dispo
nibilă pentru mari proteste 
și opoziții se risipește pînă 
la urmă pe alte direcții. 
Cîteva din noile filme en
gleze ne-au obișnuit cu un 
tip de erou - nemulțumit de 
conformismul social, dornic 
să sfărîme lanțurile ipocri
ziei, el nu e în stare să în
treprindă o acțiune clară, 
eficientă, constructivă. Pe 
întreaga suprafață a ecra
nului se desenează un chip 
al împietririi de o dispera
re rece.

Pentru filmul „Camera în 
formă 
tinței 
leași 
puțin 
daptabil, tînărul Toby 
iește sărac și anonim, 
una din normele filistine de 
viață n-o poate accepta. 
Izbucnirile lui sînt violente, 
diagnosticul asupra con
venționalismului burghez e 
formulat cu perspicacitate 
și implacabil. Ca și ceilalți 
răzvrătiți din filmele lui 
Tony Richardson, Lindsay 
Anderson, John Schlesinger, 
are și el conștiința propriei 
infirmități. Toby știe că îm
potrivirea lui e anarhică și 
sterilă și, în desele sale 
spovedanii, o autoironie 
colorează continuu frazele 
incendiare. Luciditatea în 
recunoașterea limitelor sale 
(lipsa de voință, inconsis
tența încercărilor literare, 
stîngăcia și ratarea senti-

1 
l

de L", drama nepu- 
pornește de la ace- 
premise (poate 

reliefate social).

■-V .;. '

mai 
Ina- 
tră- 
Nici

rabila. Toby o întîlnește pe 
Jane, o franțuzoaică rătăci
tă prin Londra. Fiindcă o 
consideră naivă și neajuto
rată, tînărul o protejează
în felul său capricios. Din 
nevoia de tandrețe și de 
ocrotire se înfiripă o pasiu
ne năvalnică. Insalubra și 
neprimitoarea cameră în 
formă de L, unde locuiește 
Jane, ajunge un adăpost 
miraculos al iubirii. Cînd 
Toby află că Jane a trăit 
înainte cu un alt bărbat și 
că a rămas însărcinată, or
goliul lui nu admite o con
tinuare a dragostei.

în centrul filmului se 
află, în realitate, femeia. 
Jane va avea un copil de 
la un bărbat pe care nu 
l-a iubit si care s-a com
portat superficial, ușuratec, 
meschin. întîlnindu-1 pe 
Toby, Jane e fericită, de
oarece simte pentru în- 
tîia oară revelația iubirii. 
Ea nu renunță însă la ma
ternitate și sfidează ame
nințarea virtuților puritane. 
Și cu primul și cu cel de-ai 
doilea bărbat, Jane se poar
tă cu o demnitate uimitoare 
a suferinței. Ceea ce o se
pară de Toby e conștiința 
că n-are ce să regrete, că 
nu trebuie să simtă rușine. 
Numai Jane s-a eliberat de 
apăsarea prejudecăților și 
a ieșit astfel din circuitul 
fatal, circuitul autodistru
gerii.

Situat în vecinătatea 
melodramei, filmul n-o evi
tă întotdeauna, iar îndru
marea regizorală (Bryan 
Forbes) e uneori prea tea
trală 
lor se 
Cu o 
ție a 
Caron 
stările 
sfială,
în „Lilly" 
rămînea o 
legerii,

Interpretarea actori- 
afirmă ireproșabilă, 
neîntreruptă discre- 

fizionomiei,
(Jane) 

de 
de

Leslie 
comunică 

ingenuitate, de 
pudoare. Dacă 
naivitatea fetei 
sursă a neînțe

legerii, aici, ochii scrută- 
cesc de 
celor din 
sugerată

îndată mobilurile 
jur. Excelent este 
trecerea de la

Mulți dintre cineaștii ita
lieni contemporani au adus 
pe peliculă realitatea as
pră a Siciliei, contrastele ei 
dureroase. Cu protestul 
caracteristic artistului an
gajat, Pietro Germi a creat 
demascatoarele pagini ci
nematografice din „în nu
mele legii" ; traiul mizer al 
țărănimii siciliene i-a inspi
rat lui Giuseppe De Santis 
semnificativul, încă din 
titlu, „Nu e pace sub măs
lini" ; destrămarea unei fa
milii din sudul Italiei a con
stituit obiectul profundei 
tragedii a lui Visconti „Roa- 
co și frații săi". Pe ecra
nele noastre rulează în a- 
ceste zile un alt film italian 
în care, o dată în plus, este 
demitificată legenda Sici
liei patriarhale, „zîmbitoare 
și lipsită de griji" : 
lui Alberto 
Mafiei".

Antonio, 
sicilian de 
tîlnește 
după ani de absență, trăind 
o aventură neobișnuită. 
Angrenat în mașina necru
țătoare a Mafiei, el devine 
pe nesimțite instrumentul 
unei „crime perfecte".

Tonul dominant al filmu
lui este specific filmelor lui 
Lattuada (din care pe ecra
nele noastre a mai rulat 
„Plaja"). Sîntem martorii u- 
nei comedii tragice de cri
tică socială, momentele de 
comic burlesc se întrețes, 
într-o compoziție unitară, cu 
note grave și rezonanțe dra
matice. Aflat printre pionie
rii neorealismului italian 
(încă din anii premergători 
războiului Lattuada făcea 
parte din grupul strîns în 
jurul unei reviste milaneze 
care alimenta o mișcare 
culturală de opoziție față 
de politica fascismului), re
gizorul italian își găsește 

.... în" „Omul Malier-, aupa a- 
nele tentații spre formalism 
în cariera sa cinematogra
fică, dominanta întregii sale

Imaginile toamnei. La culesul merelor (G.A.S. Gallcea, 
raionul Hm, Vîlcea) Foto : Agerpres

insilozari. Pina acum au 
fost însilozate mari canti
tăți de furaje în 
sorg, frunze de 
floarea-soarelui.

Se lucrează 
rește pentru asigurarea 
fiiraiAlnr * ’ ---------

amestec : 
sfeclă și

gospodă-
rnnnpra+i-

Dochia, de pildă, și-at 
propus să însilozeze 2 90G 
tone de nutrețuri. în acesl 
scop au pregătit 21 de 
gropi și 4 tocători. Pînă 
acum cîteva zile însă în- 
silozările nu începuseră. 
La cooperativele 
de producție din 
Dobreni, Bodeșfii 
Dragomireșfi și în 
unități nu s-a însilozat nici 
un fel de furaj. Trebuie 
spus că în raionul Piatra 
Neamf nu sînf folosite din 
plin nici celelalte rezerve 
de furaje. Deși s-au recol
tat pînă acum suprafețe

agricole 
comunele 

de Jos, 
alte 13

filmul
Lattuada „Omul

eroul filmului, 
origine, își reîn- 

ținuturile natale

creații : stilul protestatar, 
cu temeinice implicații po
litico-sociale.

Datele temperamentului 
meridional al eroilor săi 
sînt marcate viguros și cu 
mult umor. în acest sens, 
deosebit de semnificativă
este scena întoarcerii lui 
Antonio în Sicilia, efuziu
nea gălăgioasă a regăsi
rii familiei — unul din mo
mentele antologice ale pe
liculei. Poate că, prin in
tenționata omisiune a unor 
explicații (identitatea per
sonajului ucis este complet 
ascunsă) scade, uneori, vi
rulența satirică a peliculei. 
Dar filmul exemplifică ex
celent teroarea subterană a 
Mafiei, influența ei nefastă 
în satul italian. După cum 

autorul iil- 
interviu re- 

din 
teama :

sublinia însuși 
mului într-un 
cent, tema principală 
„II mafioso" este 
„O spaimă care se înveci
nează cu grotescul și para
doxul. Groaza celui terori
zat de Mafie merge pînă 
la anularea conștiinței. Cel 
ce comite crime rămîne 
nepedepsit și, cu toate că 
plînge cu lacrimi de croco
dil, își îngroapă secretul 
în sine însuși și își conti
nuă viața".

„II mafioso" este Alberto 
Sordi. Accentele tragicomi
ce ale jocului său, pe care 
multe alte pelicule („Cu to
ții acasă", „Marele război", 
„Viață dificilă" etc.) le-au 
invederat, capătă și în „O- 
mul Mafiei" o expresie 
convingătoare. în persona
jul pe care-1 creează există 
acea notă satirică, autode- 
mascatoare, care a dat în
totdeauna creațiilor sale 
mult adevăr și durabilitate. 
De altfel, jocul său atent 
nuanțat contribuie la pres
tigioasa carte de vizită a 
filmului : Marele Premiu la 
Festivalul de la San Se
bastian, 1963.

Câîin CALIMAN
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Din nou despre reparațiile de locuințe

DE CE PERSISTĂ
ASEMENEA ANOMALII?

M-am hotărî! să vă scriu nu 
afît pentru că mi-aș fi pierdut 
răbdarea. Din ianuarie 1964 și 
pînă astăzi am dat dovadă că 
am destulă. Consider însă că 
faptele de mai jos ilustrează 
un stil de muncă defectuos, 
criticat nu o singură dată în 
activitatea întreprinderilor care 
răspund de gospodărirea fon
dului locativ.

Locuiesc cu familia mea pe 
str. Zidurilor nr. 16 bis, în-
tr-un imobil vechi. La începu
tul anului 1964 m-am adresat 
organelor de resort ale Sfatu
lui popular raional „23 Au
gust", solicifîndu-le să ia mă
surile cuvenite pentru execu
tarea unor reparajii și amena
jări absolut necesare. între al
tele, am arătat că s-ar putea 
rezolva cu cheltuieli minime 
mai multe probleme ! se con
solidează întregul imobil, se 
creează peste 40 mp spațiu lo
cuibil suplimentar, se îmbună- 
tăfește sistemul de încălzire.

Deși tovarășii de la sfatul 
popular au recunoscut necesi
tatea reparațiilor, multă vreme 
nu au întreprins nici un fel de 
măsuri practice, complăcîndu-se 
în a emite adrese, a aștepta 
răspunsuri etc. Sînt de acord 
că lucrurile trebuiau studiate, 
dar de ce să dureze luni de 
zile ? în ce privește amenaja
rea parterului, ideea a fosl 
respinsă de la bun începui 
după foarte puțină gîndire . 
„Nu se justifică economic" 1 
Dar se justifică oare faptul că 
în camerele de la etaj iarna 
e întotdeauna frig, oricît foc 
ai face ? Si este oare ..neeco-

tit să aduc la faja locului o 
întreagă comisie a sfatului 
popular raional, în frunte cu 
vicepreședintele de resort, fov. 
ing. Gh. Nicolau. După studie
rea atentă a problemei, tova
rășul vicepreședinte a dat dis
poziții conducerii l.A.L.-ului să 
freacă la amenajarea parteru
lui ca apartament, fixînd un 
termen de 4—6 zile pentru 
prezentarea spre aprobare a 
memoriului — deviz. Cele 4—6 
zile au trecut, dar aprobarea

nu a mai apărut. Se căutau di
ferite solufii — după părerea 
mea subterfugii ca să nu se 
facă nimic : cum trebuie întoc
mit memoriul, cine să-l semne
ze etc. Apoi a început o fîr- 
guială între S.G.L. și I.A.L. : 
este lucrare de reparații sau de 
investiții ? Iar în timp ce „păr
țile" se luptau să iasă din a- 
ceasfă grea dilemă, s-au oprit 
și lucrările de reparații începu
te. Și oprite au rămas pînă azi, 

Am intervenit din nou — și 
verbal și în scris. A urmat o 
perioadă destul de lungă în 
care eram trimis de la vicepre
ședintele sfatului la S.G.L., de 
aici la I.A.L. și iar înapoi la 
ceila!(i. Trebuie să vă mai pre
cizez că, pentru urgentarea 
lucrărilor, am contribuit și eu

zului, dar degeaba. Tîrguiala 
continua : cine și cum să se 
facă lucrarea de suplimentare 
a devizului existent cu circa 
10 000 de lei (atîf reprezintă 
suma necesară pentru amena
jarea parterului în locuință) ; 
cine să semneze.

în sfîrșit, la 7 septembrie 
a.c., tovarășii de la S.G.L. mă 
anunță triumfători că au avizat 
executarea lucrării cerute, dar 
că s-a stabilit ca locatarii să 
suporte costul manoperei, ceea 
ce în situația dată nu este ca
zul.

— Cum ați ajuns la soluția 
aceasta, tovarășe ing. Diaco- 
nescu, l-am întrebat pe șeful 
S.G.L.-ului ?

— Noi avem niște formulare 
tip pe care ne dăm avizul — 
mi-a răspuns ; așa că, vedeți, 
l-am completat, l-am semnat 
și gata...

Și în fot acest timp, cît au 
durat pertractările, lucrările au 
fost oprite, s-au irosit materiale 
și muncă, la imobil s-au produs 
noi stricăciuni care vor nece
sita noi cheltuieli pe lîngă cele 
alocate. Unde este „justificarea 
economică" ? E adevărat, to
varășii în cauză nu suportă di
rect din buzunarul lor aceste 
cheltuieli și, după cum s-a pu
tut vedea, nu-și fac prea mari 
probleme din această cauză. 
Dar este oare drept ca locata
rii să aibă de suferit, iar statul 
să suporte pagube din pricină 
că oameni puși să conducă 
aceste sectoare de activitate 
procedează birocratic și fug 
de răspundere ?
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16; 18,15; 20.30. F 
16: 18.35: 20.30 
A ROȘU ȘI N 
rli) : Lumina - 
a UN LUCRU 
Union — 15.30: 
re La cel mai
• PROGRAM 
Doina — 10.
• VIATA D 
11.30: 15.15: 
Muzeu! Cornel
— 15.30; 18:
Casa cetate), g 
a SUITA BAN 
noi — 10—21 îi 
pletare Acolo 
Hemingway, M 
minii. A cui c 
nin. Cine a Iu
• NUNTA CU 
tural — 16; 18.1 
Sport nr. 4/196! 
0 RUNDA 6 
popoare — 10; 
pletare Vizita 
si guvernante 
Socialiste Ro 
Melodia — 9,3( 
18,45: 21 (comj 
teană)
0 LALEAUA 
mascop • Dacit 
tinuare, 16,15: 
Unde nu-1 ca 
0 HOȚUL DE 
15; 17,30 (con; 
Someș), grădin 
® SAMBA : I 
15,30; 18; 20,30, 
reasca — 10,30 
(la toate cc 
vina 7).
O APORT, MI 
scop : Unirea
— 19,30, Munc 
(la toate corn 
Carpații întî:
— cinemascop' 
0 UN CARTC 
Tomis — 9,30; 
20,45. grădină 
18,15: 20,30. gri 
completare 1 
partid și guve 
blicii Social 
U.R.S.S.), Pact 
pletare Lecție 
0 UNORA LI 
Flacăra — 15.1 
tare Zîmbetul 
18: 20.30 (coi 
O MARȘUL 
Vitan - 15,45: 
19. Cotrocenl 
toate complet 
Max).
® DOMNUL 
Popular — 101. 
pletare Ccnsti
• BANDA : I 
20 (completări 
greșul — 15.3- 
tare Comorile
• ROMULUS 
mascop : Crîn 
(completare 
cinemascop). 
O CULORILE 
scop : Viltoi 
(completare I 
nări National
• WINETOU 
lentina — 15.; 
tare Drumul), 
e tolba ci
— 10: 12; 16; 
tare Muzeul ; 
O CARAMBO 
grădină — 2- 
minorul do t 
« CAPORALI 
Drumul Să: 
O AH,' LVA 
parc — 19,30.
• da-i ÎNAI 
grădina Colei 
0 INTÎLNIRI 
cinemascop : 
(completare <
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,sit Capitala, în- 
Budapesta, de- 

îtală a Cambod- 
• on Sann, al doi- 

al Consiliului de 
coordonator al 

mice, financiare 
consilier perma- 
tforodom Sianuk. 
ația a fost con- 
ijovici, vicepre- 
îlui de Miniștri, 
, adjunct al mi- 
• externe, Virgil 
nte al Comite- 
atru Cultură și

leasketh Caime- 
Cambodgiei la 

if Vince, arriba- 
re la București.
TRULUI AGRI- 
u FRANȚEI

sosit în Capitală 
istrul agricultu- X u soția, 

•a noas- 
i Supe-

■ ;ele este 
Ion, in
ul Agri- 
isire, pe 
linisțrul
de Ni-

■ Consi- 
îrii, Mi- 
miei fo- 
ninistrul 
re Bur- 
Ministe-

iis Pons, 
membri

francez, 
re îl în- 
îței au 
.‘dintelui 
iculturii 
restiere. 
i vizitat 
Irevedia.

nsiliului 
»ferit un 
• fran
tic, vice-._ 
ie Mi- 
aers.oane 

ai am- 
a desfa- 
ială.
rocoL 
ILE 
IUL 
ÄNIA 
IE
.rtate la 
e a fost 
merțului 
l schim- 

1965— 
ului co- 
itre Re- 

și Ma- 
semnat

1 . 1 I1
4 ■- » >•'

‘

prevede lărgirea în continuare 
schimburilor de mărfuri între cele 
două țări.

Protocolul a fost semnat de pre
ședinții celor două delegații de tra
tative, A. Ioncică pentru partea ro
mână și P. E. Dougherty pentru 
cea engleză.

La semnare au fost de față V. 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Leslie Ch. Glass, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului Exte
rior, membri ai Ambasadei Marii 
Britanii la București.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
FEDERAȚIEI NAȚIONALE 

A FEMEILOR DIN R.P. CHINEZĂ

Joi a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie, delegația Fe
derației naționale a femeilor din 
R. P. Chineză, condusă de Țzen 
Șien-țze, membră a Prezidiului și 
Secretariatului federației, membră 
permanentă a Consiliului Consul
tativ Politic Popular, care ne-a vi
zitat țara la invitația Consiliului 
național al femeilor. Oaspetele au 
vizitat întreprinderi și instituții 
din Capitală și din țară, obiective 
social-culturale, au avut convor
biri la Consiliul național al fe
meilor, la comitete ale femeilor 
din regiunile vizitate, precum și la 
sfaturile populare ale regiunilor 
Brașov și Dobrogea. Oaspetele au 
fost primite de tovarășul Petre 
Blajovici, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neașa, delegația a fost condusă de 
Maria Manolescu, Valeria Drafta, 
Elena Vîlcoci Ababei și Cornelia 
Dinescu, secretare ale Consiliului 
național al femeilor. Au fost 
față Liu Fan, ambasadorul R. 
Chineze la București, și membri 
ambasadei.

VIZITA UNEI MISIUNI 
COMERCIALE A S.U.A. 

ÎN ROMÂNIA

de 
p. 
ai

ion a Cursei „Acinteii" (220 km), 
desfășurată ieri între Timișoara, Re
șița, Caransebeș și Băile Herculane, 
a fost cîștigată de Lingner (R.D.G.).

— N-a fost deloc simplu, ne-a 
spus învingătorul. Imediat după ple
carea din Timișoara s-au desprins 
din pluton românii Mircea Virgil, 
Comănită și polonezul Szumlakow- 
ski. Noi, cei din pluton i-am „prins" 
abia pe 
moment 
noi doi

— La 
continuare ciclistul nostru Ariton — 
eu și Ciobanu aveam vreo trei minute 
avans, l-am spus colegului meu să 
nu se uite deloc în urmă, să tragem 
cit mai tare. Sprintul din Bocșa 
Montană l-a ciștigat el. Eu mă 
deam la sprintul de la Reșița.

La Reșița, ordinea sosirii a 
următoarea : Ciobanu, Ariton, 
la 52” Machac, la 1’16” Gonțea, 
can, Campigli (Italia), Schouten (O- 
landa), Rindașu, Braharu.

în partea a doua a etapei, care a 
avut loc după o meritată odihnă de 
cîteva ore, plecarea s-a dat în ordi
nea și diferența de timp înregistra
te la . Reșița.

Despre filmul ultimei porțiuni a 
cursei ne-a vorbit din nou Lingner :

— Mă aflam in plutonul fugar. Di
ferența ce ne separa era la Caran
sebeș de aproximativ trei minute, 
însă în apropiere de Băile Hercula- 
ne a scăzut la numai un minut și ju
mătate.Pe ultimul deal am văzut că 
rămăseseră in urmă Ariton și Bra
haru.
grup am inceput să atacăm. Cind am 
văzut înscris pe caldarim că mai 
sint doar 400 m pină la sosire, nu 
mai știu decit că am trecut înaintea 
celorlalți. Ciștigasem etapa.

Ion DUMITRIU

șoseaua spre Bocșa. La un 
dat s-au desprins de lingă 
români : Ariton și Ciobanu. 
Bocșa — ne relatează în

apoi 
Cio-

Împreună cu ceilalți din

îritre 18 septembrie și 1 octom
brie, o misiune comercială a 
S.U.A., condusă de Paul. E Pauly, 
directorul Oficiului de promovare 
a comerțului internațional din De
partamentul Comerțului S.U.A., a 
făcut o vizită în țara noastră. Mi
siunea, comercială a S.U.A. a vi
zitat întreprinderi, uzine și insti
tuții din București, Ploiești, Bra
șov și Constanța și a avut între
vederi cu reprezentanți ai vieții 
economice din țara noastră.

La; 30 septembrie, misiunea 
mericană a fost primită ' de
Cioară, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Misiunea comercială s-a intere
sat asupra posibilităților extinde
rii exportului S.U.A. în țara noas
tră ; totodată, s-a informat despre 
dezvoltarea economică a României 
în viitorii 5 ani și despre perspec
tivele exportului de mărfuri ro
mânești în S.U.A.

a-
Gh.

(Agerpres)

Clasamentul etapei : 1. Lingner 
(R.D.G.) a parcurs 215 km în 5h 
45’21” ; 2. Gonțea (România) ; 3. 
Campigli (Italia) ; 4. Ciobanu (Ro
mânia); 5. Ciocan (România); 6. 
Măchac (Cehoslovacia); 7. nrndttșu 
(România); 8. Ghera (România) 
toți în același timp cu învingă
torul.

Clasamentul general individual : 
Gawliczek (Polonia) 18h 38’41”; 2. 
Moiceanu (România) — la 27” ; 3. 
Voigtlander (R.D.G.) — la 29” ; 4. 
Dippold (R.D.G.) — la 45”.; 5. Ghera 
(România) — la 1’54” etc;

De la A. D. A. S.
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță : la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de persoane, din 30 
septembrie 1965, au ieșit următoarele 
opt combinații de litere : Y.E.L.; U.F.R.;

I.P.Y.: F.E.L,:
W TA

iau- v^muiuai, împotriva îorțeior 
coalizate ale reacțiunii interne 
și internaționale, acest eveniment 
a marcat o eră nouă în istoria 
multimilenară a Chinei.

Victoria 
chineze a 
zdrobitoare 
rialismului 
la schimbarea raportului de forțe 
pe plan mondial în favoarea so
cialismului, a exercitat o influen
ță puternică asupra mișcărilor 
de eliberare națională, asupra 
luptei pentru progres social și 
pentru pace în lume.

Luîndu-și soarta în propriile 
mîini, harnicul și talentatul po
por chinez, sub conducerea Par
tidului Comunist Chinez, în frun
te cu tovarășul Mao Tze-dun, a 
înfăptuit adînci transformări 
înnoitoare în toate domeniile vie
ții sociale, a obținut remarcabile 
realizări în dezvoltarea economiei 
și culturii, în opera de construire 
a socialismului.

Mari succese au fost dobîndite 
in industrializarea socialistă a 
țării. Alături de cunoscutul cen
tru industrial Anșan, în prezent 
extins și modernizat, au apărut 
noi centre siderurgice ca Uhan, 
Ciunkin, 
strucției 
Tiențin, 
zone 
cea 
traie 
zent, 
ză mașini grele, mașini și apara
te de precizie, automobile, avi
oane, mașini agricole, nave ma
ritime și oceanice. în țară se pro
duce astăzi o mare parte a mași
nilor și utilajelor necesare eco
nomiei naționale.

Reorganizată pe baze noi, so
cialiste, agricultura a primit din 
partea statului tractoare și. alte 
mașini, agricole, îngrășăminte 
chimice, cadre de agronomi și zo- 
otehnicieni. Au fost realizate lu
crări de hidroameliorații și de 
irigare.

Paralel cu dezvoltarea econo
miei a crescut nivelul de trai 
material și cultural al celor ce 
muncesc.

Realizările R.P. Chineze, ale 
tuturor țărilor socialiste întă-

- reouonlimixr-OTraç.cr-iossfe&L 111tx-ber- - 
rială și moral-politică a sistemu
lui mondial socialist, înrîurirea 
pe care acesta o exercită' asupra' 
dezvoltării sociale contemporane.

în rezolvarea problemelor vie
ții internaționale, în lupta dusă 
de țările socialiste, de celelalte 
forțe iubitoare de pace pentru 
zădărnicirea acțiunilor agresive 
ale imperialismului, pentru men
ținerea- și consolidarea păcii, R.P. 
Chinèzâ are un rol de mare în
semnătate.

Poporul român, care nutrește 
sentimente de adîncă prietenie și 
prețuire față de poporul chinez, 
se bucură din toată inima de ma
rile succese obținute de acesta 

. în cei 16 ani de existență a Re
publicii Populare Chineze. între

revoluției populare 
constituit o lovitură 
dată pozițiilor impe- 
în Asia, a contribuit

Baotou, centre ale con- 
de mașini — Șanhai, 

Șenian, Loian, Harbin, 
industriei miniere ça 
la Fușun, bidrocen- 

Sinangian etc. ' în pre- 
China populară realizes-

ale 
de

tehni- 
i nici con- 
ite nu este 
afirmată de 
mâții și re- 
t an (peste 
abrică, plus 
înțelegere“). 
-a spus tov. 
ecretara co- 
întreprinde- 
itră se pune 
ațele canfita- 
ljîndu-se atît
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Cu prilejul celei de-a XVI-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
trimis ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Populare Chineze, 
Cen I, o telegramă de felicitare, în 
care îi urează noi succese în efor
turile consacrate cauzei socialismu
lui și asigurării jăcii și își expri
mă convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare frățească 
dintre cele două țări se vor adînci 
continuu.

Avionul coboară în mij
locul unui uriaș patrulater 
de beton, „aterirat" parcă 
și el pe un fremătător o- 
cean verde : aeroportul 
Harbinului — nare oraș 
nordic al Chinei populare.

Orașul ne întrnpină cu 
străzi largi și drepte, cu 
clădiri ale căror fațade sînt 
lucrate cu multă meticulo
zitate, cu grădini și 
parcuri înverdte, cu bra
țele macaralelor înălțate

denței naționale, egalității 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc. S-au dezvoltat an de an 
schimburile economice, colabo
rarea tehnjco-științifică și cultu
rală, în interesul ambelor po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii.

Republica Socialistă România 
cere cu hotărîre restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. și îndepărtarea 
clicii ciankaișiste din această or
ganizație.

Cu prilejul celei de-a 16-a ani
versări a Republicii Populare 
Chineze, poporul român transmi
te poporului frate chinez un căl
duros salut și îi adresează cele 
mai cordiale urări de a obține 
noi și mari succese în construc
ția socialistă, în înflorirea patriei 
sale.

Joi după-amiază a avut loc în 
Capitală adunarea festivă organi-, 
zată de Consiliul Central al Sin
dicatelor și Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, cu prilejul celei de-a XVI-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Populare Chineze.

Au participat tovarășii Alexan- 
■ dru Bîrlădeanu, membru al Comi

tetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri;. Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului., afacerilor externe, Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al In- . 
stitutului român pentru relațiile 
culturale- cu străinătatea, repre
zentanți ai organizațiilor obștești,. 
ai unor instituții centrale, oameni 
de artă- și cultură, numeroși oa
meni ai muncii.

Au fost prezenți membri ai am
basadei R. P. Chineze, precum și 
conducătorii Expoziției construcției 

-ec.ojxamifie a R. É, Chineze și alți. oaspeți eftînezrâîlațî”îfi--ȚaTa n0âs=-V 
tră. ■ . .

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Chineze și 
Republicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de . Ion 
Preoteasa, seoretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor.

Luînd cuvîntul, Alexandru Boa
bă, ministrul petrolului, a subliniat 
că ■ victoria revoluției populare și- 
proclamarea Republicii Populare, 
Chineze constituie un eveniment 
de însemnătate -istorică în dezvol
tarea. multilaterală a Chinei, con
tribuind la creșterea forțelor socia
lismului și păcii pe plan mondial.

Vorbitorul a arătat că an de an 
China populară face noi pași pe ■ 
drumul progresului și s-a referit 
pe lai-g la realizările în toate do
meniile de activitate : economic, 
cultural, social și al ridicării con
tinue a nivelului de trai. Pro
ducția industrială cunoaște -o 
dezvoltare continuă, se realizează 
produse de un.înalt nivel tehnic 
și. într-un. sortiment bogat, aparate 
de mare precizie. O mare parte a 
mașinilor și utilajelor necesare e- 
conomiei în.plină dezvoltare, este a- - 
sigurată din producția internă. 
Realizări de seamă s-au obținut și 
îri dezvoltarea agriculturii, prin 
dotarea ei cu tot mai multe mașini 
și utilaje, extinderea folosirii în
grășămintelor și a irigațiilor, ceea 
ce a dus la sporirea recoltelor.

în anii puterii populare, noi pre
faceri au avut loc și în domeniul 
învățămîntului, științei, culturii și 
artei...Marile realizări, obținute prin 
munca și lupta poporului chinez 
sub conducerea partidului comu
nist în construirea socialismului — 
a subliniat vorbitorul — au făcut 
să crească prestigiul Chinei popu-

Note de drum

Institutului politehnic, iar în 
dreapta — elegantul și ma
sivul pod de piatră lung 
de peste 1 200 m. Undeva 
spre nord, zeci de coșuri

PEKIN 30 (Agerp 
ra, Ciu En-lai, prer 
lui de Stat al R.P. 
rit o recepție cu pr 
16-a aniversări a 
publicii.

La recepție au 
Țze-dun, pteședint 
Chinez, Liu Șao- 
R.P. Chineze, Sun 
Bi-u, vicepreședin

lare în lume. Con 
cu totul nerealist 
rezolvarea proble 
nale. fără particip 
neze, Republica S 
militează consec 
stabilirea dreptul 
Chineze la O.N.U.

Poporul român 
mente de adîncă 
țuire față de ma 
se bucură din to 
cesele obținut/ 
Populară Chinezi 
porului chinez, i 
mân, mobilizat î 
rilor sarcini tras 
IX-lea Congres 
munist Român, 
țărilor socialiste 
socialismului,' pî 
sa de atracție, s 
luptă pentru ap

Republica Soc 
Republica Popul 
unite prin rel 
prietenie - și c< 
statornicite în 
berare. Ne exp 
pentru faptul 
dintre Republic; 
nia și Republica 
întemeiate pe p 
leninismului, i 
socialist, respeç 
și independențe 
tățiî în dreptur 
treburile intern 
ciproc se dezvi 
continuu, ceea ( 
reselor ambelor 
lui sistem monc

Principala 1 
social contempi 
păcii și securit 
rile socialiste. 1 
țiije actuale ii 
rirea unității ș 
pată o importai 

în această zi
— a spus în i
— adresăm poj 
o dată cu felicit 
roase, urări de 
struirea socialii

Ieri s-a dese 
poziția „Arta 
neză“ Expoziți 
sub auspiciile 
pentru relațiile 
nătatea, cu pri 
aniversări a 
Chineze. La vc 
Ion Pas, preșe 
român pentru : 
străinătatea, VI

PE SU
complex este alcătuit din 
trei mari uzine : o uzină dé 
utilaj energetic, o fabrică 
de cazane de înaltă presi
une si o fabrică rta fnrW.



CONGOVIETNAMUL DE SUD

I

Plenara C.C. al P.C.U.S.
ATAC AL FORȚELOR PATRIOTICE 
ÎN APROPIEREA

Lucrările Adunării
Generale a O.N.U

Conferința partidului laburistTrimisul special

Semnificația celor 2 540 000 de voturi contra

I

I

SAIGONULUI

SANTO DOMINGO. încă o victimă a trupelor

INDEPENDENȚEI CIPRULUI

președintele 
consultative

Astăzi se împlinesc 5 ani de 
proclamarea Republicii Cipru

DAR-ES-SALAAM. în urma ale- . 
gerilor prezidențiale care s-au în
cheiat duminica trecută țin Repu-

lui Săndor Ronai

încordări a fost 
militar T.A.T.O.

SAIGON 30 (Agerpres). — Con- 
tinuînd acțiunile împotriva obiec
tivelor militare din imediata apro
piere a Saigonului, patrioții 
sud-vietnamezi au atacat miercuri 
noaptea un post guvernamental 
situat la numai 12 kilometri 
sud-est de oraș. Tot în cursul nop
ții, patrioții au doborît un elicop
ter american la periferiile orașului 
Saigon.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă anunță că unități ale infan
teriștilor marini americani, pregă
tiți în ducerea războiului de jun
glă, au fost debarcate în regiunea 
din apropiere de localitatea Qui 
Nove.

Corespondentul din Saigon al 
agenției Reuter anunță că pe bor
dul purtătorului de avioane aus
tralian „Sydney“, care a sosit în 
secret, la 28 septembrie, în portul 
Wung Tau, a fost adus un nou 
contingent de trupe australiene, cu 
un efectiv de 350 de oameni.

Vizita delegației
C. C. al P. C. R. în Franța

PARIS 30. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Delegația C.C. al P.C.R., condusă 
de tovarășul Alexandru Drăghici 
și însoțită de Lucien Mathey, mem
bru al C.C. al P.C. Francez, și-a 
continuat vizita în departamentul 
Seine-et-Oise. Delegația a vizitat 
miercuri orașul Corbeil. La sediul 
municipalității a avut loc o întîl
nire cu membri ai consiliului mu
nicipal, cu reprezentanți ai orga
nizațiilor sindicale locale și ai or
ganizației locale a P.C.F. Roger 
Combrisson, primarul orașului, și 
Robert Limousin, secretarul orga
nizației locale a P.C.F., au salutat 
călduros delegația CIC. al P.C.R.

După o masă tovărășească, la

care au luat parte conducători ai 
organizației comuniste locale și 
consilieri municipali comuniști și 
socialiști, delegația C.C. al P.C.R. 
■însoțită de primarul orașului, a vi
zitat marea imprimerie Crete din 
localitate, precum și o serie de o- 
biective edilitare ale municipali
tății.

După-amiază, la sediul organi
zației locale a P.C.F., a avut loc o 
întîlnire între membrii delegației 
C.C. al P.C.R. și militanți ai celule
lor P.C.F. din diferite întreprin
deri, instituții și cartiere din Cor- 
beil.

în seara aceleiași zile, delegația 
C.C. al P.C.R. a plecat în departa
mentul Gard din sudul Franței.

CIOCNIRI ÎNTRE PATRIOTI9

SI MERCENARI9

LEOPOLDVILLE 30 (Agerpres).— 
Patrioții congolezi au trecut la 
contraofensivă, reușind să oprească 
înaintarea forțelor 
tale și a unităților 
care de cîteva zile 
ofensivă împotriva 
nute de patrioți în 
răsărit a Congoului. Coloana 
vernamentală care se îndrepta din 
sud spre Fizi — unul din principa
lele centre de rezistență ale par
tizanilor — a fost oprită în mica 
localitate Lubonja. Aci s-a lovit de 
rezistența dîrză a patrioților, care 
contraatacă bine organizați, folo
sind arme grele.
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Cuvîntarea lui Leonid Brejnev

NEW YORK 30.
'Agerpres, Nicolae Ionescu, transmi
te : Joi dimineața, în cadrul dezba
terilor generale din Adunarea Ge
nerală și-au rostit cuvîntările re
prezentanții Republicii Mali, Li
banului, Turciei și Irlandei. Răz
boiul din Vietnam „a fost impus 
eroicului popor vietnamez care 
luptă pentru independență și uni
tate națională“, a declarat printre 
altele, ministrul de externe al Re
publicii Mali, Ousman Ba. El a a- 
rătat totodată că una din sarcinile 
cele mai importante ale O.N.U. 
este lichidarea colonialismului și a 
apartheidului. Vorbitorul a sub
liniat necesitatea restabilirii drep
turilor legitime ale R. P. Chineze 
în O.N.U.

Cea mai mare parte a cuvîntării 
■ministrului de externe al Turciei, 
Hasan Isîk, a fost consacrată pro
blemei cipriote. El s-a referit însă 
și la alte aspecte ale situației inter
naționale. Vorbind despre intențiile 
țării sale de a întreține relații bune 
cu toate țările vecine, Hasan Isîk 
a arătat că „relațiile Turciei cu 
țările balcanice se dezvoltă în mod 
pozitiv“.

Comitetele principale ale O.N.U. 
și-au început și ele lucrările. In 
discuțiile din comitetul pentru pro
blemele social-umanitare și co
mitetul pentru probleme adminis
trative și bugetare, au loc dezbateri 
pe marginea bugetului adițional pe 
anul 1964 și a bugetului pe anul 1965. 
La discuțiile care au avut loc, repre
zentantul țării noastre, D. Șerbă- 
nescu, a atras atenția, printre al
tele, asupra unor cheltuieli care nu 
sînt jus$g£2țe sau justificabile. 
£fede.ncă trebuig acordată în vii
tor o atenție mai maf° respectării 
disciplinei ’financiare —a. spus el.

BLACKPOOL 30 (Agerpres). — 
Conferința anuală a Partidului la
burist britanic a aprobat joi, cu 
3 635 000 de voturi pentru și 
2 540 000 de voturi contra, politica 
guvernului în domeniul economic 
și social. După cum subliniază a- 
gențiile de presă, cele 2 540 000 de 
voturi contra, înregistrate la sfir- 
șitul dezbaterilor, dovedesc că po
litica economică și socială a gu
vernului nu se bucură de prea 
multă popularitate în.. rîpdurile 
partidului și, mai ales, în rîndu- 
rile sindicatelor. De altfel,, dezba
terile au prilejuit formularea unor 
critici aspre împotriva acțiunilor 
guvernului în domeniul economic 
și social.

în cursul dezbaterilor a luat cu- 
vîntul ministrul britanic pentru 
problemele economice, George 
Brown, care a țintit: să sublinieze 
că de desfășurarea acestor dezba
teri „depinde soarta întregii poli
tici economice a guvernului“. „Tre
buie, înainte de . toate — a subli
niat el — să asigurăm stabilizarea 
prețurilor, iar creșterea valorilor 
să fie legată de procentul creșterii 
economice“.

După ce a arătat că „produc
tivitatea britanică este mult infe
rioară aceleia din țările cu care 
Anglia este în concurență“, Brown 
— referindu-se la problemele fi
nanciare ale Angliei — a declarat 
că „inflația s-a accelerat în mod 
considerabil începînd din anul 
1964“ și că „ea va trebui să fie 
oprită“.

Au urmat la cuvînt o serie de 
vorbitori care au criticat ameste
cul guvernului în negocierile din
tre patroni și sindicate în proble
ma salariilor. Căutînd să răspundă 
acestor critici, ministrul finanțelor, 
James Callaghan, a afirmat că a- 
doptarea programului guvernului 
ar fi necesară pentru a se evita 
șomajul. Callaghan, după ce și-a 
exprimat părerea că lira sterlină 
„a fost salvată“, a declarat că efor
turile guvernului trebuie să se în
drepte acum spre problemele eco
nomice și „în primul rînd spre cea 
a productivității“.

Primirea unor oaspeți români 
de către conducători de partid și de stat 
ai R. P. Chineze

PEKIN 30 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la 30 septembrie, Mao Țze-dun, 
președintele C.C. al P.C. Chinez, 
și Liu Șao-ți, președintele R. P. 
Chineze, au primit pe Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general-locote- 
nent Octavian Orban, prim-locți- 
itor al șefului Marelui Stat Ma
jor al forțelor armate, și alți ofi
țeri români care își petrec vacanța 
în China.

Au fost prezenți Pin Cijen, vice
președinte al Comitetului perma
nent al Adunării reprezentanților

populari din întreaga Chină, Pîn 
Șao-hui, șef adjunct al Marelui 
Stat Major al Armatei populare 
chineze de eliberare. Van Bin- 
nan, adjunct al ministrului aface
rilor externe, precum și Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în R. P. 
Chineză.

în aceeași zi, Cen I, vicepremier 
al Consiliului de Stat și ministrul 
afacerilor externe al R. P. Chi
neze, a primit pe Eduard Mezin- 
cescu, cu care a avut o convorbire 
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Blanco Calgano, împușcat mortal în timpul unei manifestații de protest 

împotriva ocupației străine

CINCI ANI DE LA PROCLAMAREA
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stat independent. Acest eveniment 
a încununat ljipta eroică a poporu
lui cipriot pentru 'lichidarea domi
nației coloniale, care durase aproa
pe un secol, pentru independență 
națională și pțogres social..

Perioada frîmîntată a istoriei 
poporului cipriot nu s-a încheiat 
o dată cu nașterea republicii. Deși 
a încetat să mai fie o colonie, noul 
stat nu s-a bucuiat de o suverani
tate și independență completă 
Anglia a impus menținerea în con
tinuare a bazelor sale militare pe 
insulă ’^r ca o amenințare perma
nentă împotriva libertății poporu
lui cipriot și a luptei pentru liber
tate a popoarelor Crientului apro
piat — țW.lamîndu-și suverani
tatea pe o suprafați de circa 100 
mile pătrate din ter.toriul cipriot. 
Constituția tării și, pe baza ei, or
ganizarea tiparului stat, au fost 
impuse din ațară. Dezvoltarea vie
ții de stat și sociale a poporului ci
priot a fost gri.v afectat) de ames
tecul străin în treburile sale in
terne.

Toate aceste înprejurăii au fă
cut ca liniștea pcnorului cipriot, 
munca sa pașnică lonsacrstă dez
voltării economice Ș. cultuiale, Îm
bunătățirii condițiile.- sale de via
ță să fie curînd întnrupti de noi 
tulburări și conflicte' sîigeroase 
între comunitățile gre\că și turcă 
de pe insulă.

Acest focar de 
folosit de blocul

ca pretext pentru repetate încer
cări de a impune, Ciprului o soluție 
contrară aspirațiilor poporului ci
priot spre pace și consolidarea in
dependenței. Președintele Ma
karios, opunîndu-se acestor tenta
tive, a subliniat că o soluție a 
problemei Ciprului nu poate fi gă
sită decît cu participarea reprezen
tanților autorizați ai republicii. 
„Poporul cipriot, a spus el, este 
singurul competent să hotărască 
propriul său viitor“.

Poporul român a sprijinit con
secvent lupta eroică a poporului 
cipriot pentru cucerirea indepen
denței. Imediat după proclamarea 
Republicii Cipru, guvernul român 
a recunoscut noul stat și și-a ex
primat dorința de a întreține rela
ții prietenești cu el. în cursul ce
lor cinci ani care au trecut de a- 
tunci, între țările noastre s-au 
dezvoltat relații de prietenie și co
laborare atît în domeniul econo
mic, cît și pe tărîmul schimburilor 
culturale.

Poporul român și guvernul său 
sprijină cu căldură dreptul poporu
lui cipriot de a-și hotărî singur 
soarta, potrivit intereselor și voin
ței sale, fără nici un amestec din 
afară.

Cu prilejul aniversării de astăzi, 
poporul român urează poporului 
cipriot prieten succes deplin în 
lupta pentru apărarea și consoli
darea independenței, pentru rezol
varea problemelor sale naționale, 
pentru prosperitate și pace.

cordială. Vicepremierul Cen I 
oferit apoi un banchet.

WASHINGTON DUELUL MONETAR
Rezolvarea divergențelor franco-americane 
va fi lăsată „pe seama timpului" ?

R.A.ll. Consultări

pentru formarea 
noului guvern
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WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Lucrările de miercuri ale conferin
ței anuale a Fondului Monetar In
ternațional și a Băncii Mondiale 
au fost consacrate îndeosebi pro
blemelor privind sistemul monetar 
interoccidental. Ele au prilejuit o 
confruntare între reprezentanții 
principalelor puteri financiare ca
pitaliste.

Ministrul de finanțe francez, 
Giscard d’Estaing, a reamintit 
scopul urmărit ae iranța in reror- 
ma sistemului monetar internațio
nal și anume de a se crea un sis
tem de plată stabil. Potrivit tezei 
franceze, condițiile acestei reforme 
trebuie să fie următoarele : 1). O 
monedă de rezervă legată de aur, 
înlocuind situația privilegiată a 
dolarului și 2). Crearea unor mo
nede suplimentare, controlate în 
mod riguros după prețul fix al u- 
nor produse de bază. Acordarea de 
ajutor țărilor în curs de dezvolta
re, proporțional cu efortul consim
țit de fiecare dintre ele.

Ministrul de finanțe britanic,

Funeraliile

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 
La 30 septembrie, la cimitirul Ke- 
repesi din Budapesta au avut loc 
funeraliile lui Săndor Ronai, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., membru al Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare. La fu
neralii au fost de față membrii și 
membrii supleanți ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., membri ai 
Consiliului Prezidențial și ai guver
nului R. P. Ungare, precum și șefi 
și membri ai reprezentanțelor di
plomatice din Budapesta.

în numele C.C. al P.M.S.U. și al 
Consiliului Prezidențial al R. P. 
Ungare a luat cuvîritul Sândor 
Gâspâr, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., vicepreșe
dinte al Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare.

BUDAPESTA. La Budapesta a 
fost parafai textul unei convenții 
sanitar-veterinare intre guvernul 
Republicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Populare Un
gare. Prin convenție sînt stabilite 
condițiile sanitar-veterinare care 
urmează a fi îndeplinite de cele 
două părți la importul, exportul și 
tranzitul de animale și produse de 
origine animală.

BELGRAD. La 30 septembrie a 
sosit la Belgrad intr-o vizită ofi
cială dr. Sarvapalli Radhakrishnan, 
președintele Republicii India. înal
tul oaspete indian a fost întîmpi- 
nat de Edvard Kardeli, președin
tele Skupștinei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, și de alte persoane 
oficiale iugoslave.

PEKIN. La 30 septembrie, Mao 
Eze-dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, și Liu $ao-ti, președintele 
R. P. Chineze, au primit delegația 
parlamentară indoneziana, condusă 
de Chairul Saleh, 
Adunării populare 
provizorii a Republicii Indonezia, 
care face o vizită oficială în R. P. 
Chineză.

James Callaghan, s-a pronunțat 
în principiu pentru crearea unui 
nou instrument de plăți, dar s-a 
opus tezei franceze, declarînd că 
acest nou instrument nu trebuie 
să fie legat de aur. „Aurul și mo
nedele de rezervă (dolarul și lira 
sterlină), precum și noile unități 
care ar putea fi create, trebuie să 
continue să existe în anumité 
combinații una alături de alta“.

Karl Blessing, nresedintele Băncii Centrale a R. F. Germane, s-a 
referit îndeosebi la pericolul in
flației care amenință țările vest- 
europene ca urmare a emiterii de 
către S.U.A. și Marea Britanie de 
monede în încercarea de a redresa 
balanțele lor de plăți deficitare.

Ministrul de finanțe al S.U.A., 
Henry Fowler, a declarat că acor
dul „grupului celor zece“ în pri
vința reformei sistemului monetar 
interoccidental, „va trebui să 
ducă, în cele din urmă, la o confe
rință monetară mondială“.

După cum releva coresponden
tul agenției France Presse, con
fruntarea directă dintre Franța și 
S.U.A. pare să fie lăsată astfel pe 
seama timpului.

(Agerpres). — Zaka-CAIRO 30
ria Mohieddin, însărcinat de pre
ședintele Nasser cu formarea nou
lui guvern, după ce cabinetul con
dus de Ali Sabri și-a prezentat de
misia, a continuat joi consul
tările cu diferite personalități ale 
vieții politice din R.A.U. Ziarul „Al 
Ahram“ relatează că fostul pre
mier al R.A.U., Ali Sabri, va fi 
numit în funcția de secretar ge- 
narnl ul partidului de guvernă- 
mînt, Uniunea socialistă arabă.

RAVAGIILE VULCANULUI

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, la dezbaterile de la pri
mul punct de pe ordinea de zi a 
plenarei C.C. al P.C.U.S. „Cu pri
vire la îmbunătățirea conducerii 
industriei, perfecționarea planifi
cării și intensificarea stimulării e- 
conomice a producției industriale 
în U.R.S.S.“ a luat cuvîntul Leo
nid Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S. Vorbitorul s-a referit 
la realizările obținute de Uniunea 
Sovietică în domeniul dezvoltării 
economice, subliniind că sub con
ducerea partidului comunist po
porul sovietic a creat o industrie 
puternică, multilateral dezvoltată. 
Uniunea Sovietică ocupă în pre
zent al doilea loc în lume, iar în 
ceea ce privește multe tipuri im
portante de produse — chiar pri
mul loc. Industria U.R.S.S. se 
schimbă rapid și din punct de ve
dere calitativ, în cadrul ei crește 
tot mai mult greutatea specifică a 
ramurilor care determină nivelul 
progresului tehnic. Sînt tot mai 
larg și mai multilateral folosite în 
practică energia nucleară, mașini
le de calcul electronice și insta
lațiile cibernetice.

Primul secretar 
P.C.U.S. a arătat în 
„formele actuale de
industriei și lipsurile mari care au 
apărut în activitatea economică nu 
ne îngăduie să găsim și să folosim 
pe deplin în interesul poporului 
toate avantajele sistemului nostru 
social“. „Măsurile propuse de Pre
zidiul C.C., a spus el, sînt îndrep
tate spre desfășurarea maximă 
a inițiativei, a spiritului creator al 
cadrelor noastre, al colectivelor în
treprinderilor. Ne regrupăm for
țele. ne reexaminăm posibilitățile, 
pentru a înainta într-un ritm mai 
susținut, pentru a dezvolta cu mai 
mult succes economia statului 
nostru“.

Arătînd că Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S. s-a călăuzit după repeta
tele indicații ale lui Lenin, care 
concepea economia sovietică ca o 
economie unică și care considera 
necesar să se asigure unitatea e- 
conomiei pe scara întregii țări, vor
bitorul a subliniat că „nici un con
siliu al economiei naționale nu are 
posibilitatea să conducă vreo ra
mură a industriei în ansamblu“... 
„Conducerea pe ramuri — a spus 
în continuare vorbitorul — va în
gădui să se asigure mai bine con
ducerea tehnică și economică uni
că, să fie repartizați și folosiți mai 
rațional muncitorii și cadrele de 
tehnicieni și ingineri, să se introdu- 
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TAAL
MANILLA 30 (Agerpres). — Erup

ția din 28 septembrie a vulcanului 
Taal a avut proporții neobișnuite. 
Numărul de 2 000 de victime, morți 
sau dispăruți, reprezintă o cifră 
elocventă. Agenția France 
menționează că „vulcanul 
nou semnele unei violente 
tăți“.

a delegației de activiști ai P. C. R<-J »

BELGRAD 3d (Agerpres). 
prilejul încheierii vizitei în 
Iugoslavia, delegația de activiști ai 
P.C.R. condusă de Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Central al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Iași al P.C.R., a fost 
primită la 30 septembrie de Petar 
Stambolici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C al U.C.I., președin
tele Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia.

în aceeași zii la sediul Comite
tului Central al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, delegația s-a

— Cu 
R.S.F.

blica Unită Tamania, președintele 
Julius Nyefere i fost reales pe o 
altă perioadă de 5 ani.

OTTAWA. Miiislrul de externe 
al Canadei, Patl Martin, a fost 
numit președinie al Consiliului 
N.A.T.O. El urmează in acest post 
iul Paul Henri Spaak, ministrul de 
externe al Belgiei.

Presse 
dă din 
activi-

întîlnit cu Krsto Bulaici, membru 
al C.C. al U.C.I., și alți reprezen
tanți ai C.C. al U.C.I.

Cu prilejul vizitei delegației, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bel
grad, a oferit un cocteil. Au parti
cipat Krsto Bulaici și Marin Țeti- 
nici, membri ai C.C. al U.C.I., Da
nilo Purici, locțiitor al președinte
lui Comisiei pentru relații externe 
al C.C. al U.C.I., activiști ai U.C.I., 
reprezentanți ai unor organizații de 
masă.

participă ® delegație condusă de 
acad. C. DaiGOviciu.

ANKARA. Cercuri oficiale din 
Ankara au făcut cunoscut că mi
niștrii de externe ai Turciei și Gre
ciei vor avea convorbiri în pro
blema cipriotă la New York cu 
prilejul prezenței lor la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U.

SCURTE ȘTIRI
TOKIO. La șantierul naval din 

Innoshima (Japonia), a avut loc 
lansarea vasului mineralier „Reși
ța" cu un deplasament de 25 000 
tone, construit de compania Hita
chi pentru țara noastră.

NEW YORK. La "Menopolilan 
Museum din New York si desfă
șoară lucrările celei de-a î-a con
ferințe generale a Comitetului in
ternațional al muzeelor (I.C.O.M.). 
La lucrările conferinței, iai parle 
reprezentanți din 53 de-țăi. Din 
Republica Socialistă Romania

JEDDAH. Potrivit unui raporl 
al Comitetului de pace R.A.U. — 
Arabia Saudită, care a fost trimis 
atît la Cairo GÎt și la Ryad, ulti
mele loturi de prizonieri deținuți 
de forțele militare ale celor două 
tabere yemenite (republicanii și 
regaliștii) vor fi schimbate 
octombrie.

la 4

dat 
pro-

SANAA. Guvernul yemenit a 
publicității o declarație în care 
testează împotriva noilor acțiuni a- 
greslve ale trupelor britanice împo
triva Yemenului. In document se ara-

că mai eficient în producție 
mai noi realizări ale științei și 
nicii“. L. Brejnev a subliniat 
importanța sarcinii principale 
ridicare a nivelului tehnic al 
dustriei sovietice, de introducere în 
producție a tuturor realizărilor ce
lor mai bune ale oamenilor de 
știința și proiectanților. Vorbind 
despre problema sistemului stimu- 
lenților economici, el a arătat că 
„trebuie să se creeze cointeresarea 
directă a fiecărui muncitor, mais
tru, tehnician, inginer și funcțio
nar din întreprindere în introdu
cerea tehnicii noi, în perfecțio
narea tehnologiei, ridicarea produc
tivității muncii și a calității pro
ducției“.

în legătură cu lărgirea drepturi
lor întreprinderilor industriale, el a 
relevat creșterea deosebită a ro
lului și răspunderii organizațiilor 
de partid.

în continuare, vorbitorul s-a o- 
cupat de rezultatele obținute în 
agricultură după plenara din mar
tie a C.C. al P.C.U.S. Referindu-se 
la rezultatele preliminare ale anu
lui agricol, el a relevat că s-a ob
ținut o recoltă bună de bumbac, o 
recoltă destul de '’’up.ă de sfeclă de 
zahăr. Există pOs țtăți de a s«- 
satisface nevoile p<. car
tofi, legume, fructe. * 
arătat că seceta putei I
zahstan, Siberia, unele , 
pe malul Volgăi a determină,' 
derea recoltei culturilor cerea • 
Vorbitorul a subliniat că „făi 
vîntul agriculturii este grej 
conceput rezolvarea cu ^țmr>' 
sarcinilor construcției ,\ei> > 
mului“. ’ea ’

în ultima parte a cuvînțA^\ 
primul secretar al C.C. a
a informat plenara asupla)-.;,xnoi 
probleme actuale ale situației in
ternaționale. El s-a referit la vi
zitele delegațiilor de partid și gu
vernamentale ale țărilor socialiste 
în Uniunea Sovietică și la vizitele 
făcute de delegații de partid și gu
vernamentale sovietice,, conduse 
de membri ai Prezidiului C.C,, in
tr-o serie de țări socialiste. Refe
rindu-se la convorbirile purtate cu 
delegațiile țărilor socialiste, prir 
tre care și delegația de partid,' 
guvernamentală a Republicii ». »
cialiste România, L. Brejnev à de
clarat : „Noi sîntern mulțumiți de 
rezultatele acestor tratative“. El a 
arătat că în cursul tratativelor s-a ... 
hotărît crearea unor organe inter- 
guvernamentale pentru dezvolta
rea colaborării economice cu 
România și alte țări' socialiste.''

Condamnînd agresiunea ameri
cană din Vietnam, vorbitorul s-a 
referit la ajutorul pe care Uniu
nea Sovietică îl acordă poporului 
vietnamez. El a arătat că normali
zarea relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. „este incompatibilă cu . a- 
gresiunea militară a imperialismu
lui american împotriva unei țări 
socialiste frățești — împotriva Viet
namului“. Vorbitorul a relevat cau
zele care frînează relațiile U.R.S.S. 
cu Anglia și R. F. Germană. .Ți- 
nînd seama de poziția realistă a 
guvernului Franței într-o serie de 
probleme de politică externă și de 
linia guvernului francez de dezvol
tare în continuare a relațiilor cu 
Uniunea Sovietică, cît și cu 'alte 
țări socialiste din Europa, a'r spus 
L. Brejnev, se poate spune că per
spectivele relațiilor noastre cu 
Franța sînt în prezent destul de 
bune“. •‘A.

Vorbitorul s-a referit „apoi la 
dezvoltarea relațiilor Uniunii So
vietice cu Japonia, Turcia, India. 
Pakistan, Republica Arabă Unit? 
și alte state. El a subliniat că ret 
lațiile Uniunii Sovietice cu țările 
care s-au eliberat de sub jugul co
lonial și care năzuiesc să desfășoare 
o politică independentă se dezvol
tă activ și cu succes. Reférindu-se 
la activitatea Organizației Națiuni
lor Unite, vorbitorul a subliniat că 
S.U.A., care au creat așa-numita 
„criză financiară a O.N.U.", au fost 
nevoite să dea înapoi și Adunarea 
Generală și-a început activitatea în 
condiții normale.

în încheierea cuvîntării sale, 
(L. Brejnev a subliniat că „înfăp
tuirea hotărîrilor plenarei va con
tribui la înaintarea și 
a poporului sovietic pe 
struirii

■» ■

yz

!

Convocarea Congresului

al XXIII-lea al P.C '
P.C.U.S.Plenara C.C. al 

adoptat o hotărîre cu privire 
convocarea celui de-al XXIII- 
Congres ordinar al P.C.U.S. Ir 
martie 1966.

Ordinea de zi a congresul’ 
fi următoarea : Raportul de - 
täte al Comitetului Cenți 
P.C.U.S. — raportor L. I. T 
prim-secretar al C.C. al 
Raportul de activitate a)

II

tă că recent artileria br' 
cat timp de două ore r 
Eibelda, din apropiere' 
Arabia de sud, în tiu 
britanice au violat s 
Yemenului în aceeași 
care s-au soldat cu 
mare număr de locu

mai sigură 
calea con-

comunismului“.“

n?ționale 
Kosîghin,'P.C.U.S. ;

Comisiei

a 29
I 
ui va 

activi
zai a] 

Brejnev,

■Kanică a ata- 
orașu] yemenit 

a frontierei cu 
J,P ce avioane 

!pa|iul aerian al 
I regiune, acțiuni

,itori°ar'ea unu)

BUDAPESTA. La 
ambasada Republ: 
mânia din Budap 
nafă insigna de 
al Academiei I 
România acad> , 
nyak Istvan, pn 
lui Academiei d 
gare, Erdey Gri 
neral al Acad 
Deszö. < 
Gyorgy i-a 
de membru < __ _ , . -
cademiei Repi lb|icii SQdJn al A- 

răspuns acadermicianul R.'lt Avan. Cu acest prileJ?anUa,vuRfU|»rtyak ,S'- 
teii la care au participé pe |j"LCOC: 
distinși, academicieni oam» ® 5®' 
arfă și cultură, activiști ai CC
P.M.S.U. a'

ȘO septembrie la 
-'cu Socialiste R0- 

Jes,a a fost decer-
-'C'i Socialiste R0- 

F .membru de onoare 
|t Republicii Socialiste 

emidemlor : Rusz. 
îședmfele Prezidiu- 

-e șhmfe a R, P. Un. 
lz !lbor- secretar qe. 

Acad ?i ^'skolwyi a ' :s7C,anului Hajos'
(ost remisă insjgna 

Tu f ^respondent '

STOCKHOLM. Amhn
Republicii SocialisteSuedia, Petri Manu R°™ania

’ , . “nu’ a decernatm cadrul unei bemann-la Z

mfeV an/ de 
miei nationale a 
iioada 1966-1970

«anelor

1 — —
basada română din st ** 

rnUJ de membru de om .. 
cademiei Republic.. Soc 
mânta profesorului Mat 
b°-hn de la Institute diB 
Mei- sl „olemlu. ‘if 

o de la Academia 
din Suedia. de

au 
in 

de

Roma. Autoritățile i 
°'ărft să deschidă o 

Po^Uia^brp11 ?6ZVälui^ «cute 
uneiniCâcoPriVitOare 13 exis- 

ob'ecte de artă CUprinzlndde ar« s> bijuterii (n va; 
J m.hoane lire sterline

«n Provincia dl" PredaPP‘°

'°are de 5
care au

ascunsă la o

Khartum.
ru,ui sudanez

italiene 
anchetă

St|rse ale ministe-
c'arat că Jn sLdul au de‘
^persoane suferă H T*6 6° °°° 
nului. Ele au xi- de b°aIa sorn-

4-«? 

"«Wenlc« ,|.de ||ps, d, 
medicală. • P de ,nS'
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