
Populația Djakartei0L
a făcut o călduroasă primire

înalților oaspeți romini
DJAKARTA 1 Trimisul spe

cial Agerpres, Ion Gălăteanu, 
transmite: Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, care, împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe Mau- 
rer, președintele Consiliului 
de Miniștri, și Cornelia 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, face o vizită de prie
tenie în Indonezia la invitația 
președintelui și primului mini
stru al Republicii Indonezia, 
dr. Sukarno, a sosit la Djakar
ta luni la ora 13,23 ora locală 
(7,53 ora Bucureștiului).

Aeroportul Kemajoran, stră
juit de palmieri legănați de 
briza oceanului, este împodo
bit sărbătorește. Sînt arborate 
drapele de stat ale Republicii 
Indonezia și Republicii Popu
lare Romine, drapelul forțelor 
armate ale Republicii Indone
zia. Lingă portretele conducă
torilor de stat ai Republicii 
Populare Romine și Indone
ziei, pe frontispiciul de un alb 
imaculat al aerogării, scrie în 
limba indoneziană : „Bun-ve- 
nit excelenței sale domnul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romine“.

In întâmpinarea înalților 
oaspeți romini au venit pe 
aeroport dr. Sukarno, pre
ședintele și primul ministru 
al Republicii Indonezia, dr. 
Leimena, locțiitor al ministru
lui prim, generalul Nasution, 
ministrul apărării, și alți 
membri ai guvernului, înalți 
demnitari, personalități ale 
vieții politice, culturale și 
economice, generali și ofițeri 
superiori.

Era de față o delegație din

Irianul de 
reverendul

CU

dc
di-

vest în frunte 
Rumainum.

★
Pe aeroport se aflau, 

asemenea, șefii misiunilor
plomatice acreditați la Dja
karta și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Erau prezenți Pavel Silard, 
ambasadorul R. P. Romine în 
Indonezia, și membrii amba
sadei.

Pe aeroport se aflau mii de 
locuitori ai Djakartei și nume
roși ziariști indonezieni, co
respondenți ai agențiilor de 
presă, ziarelor și posturilor de 
radio și televiziune 
ziariști romini.

Avionul „11-18“ a 
deasupra aeroportului 
de avioane cu reacție aparți- 
nînd forțelor armate indone
ziene, și după câteva minute a 
aterizat. Din avion au coborît 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Cor
nelia Mănescu. Inalții oaspeți 
au fost întâmpinați de pre
ședintele dr. Sukarno, care i-a 
salutat călduros. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și dr. 
Sukarno s-au îmbrățișat prie
tenește. Preșdintele Sukarno 
s-a îmbrățișat, de asemenea, 
cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romine a pre
zentat dr-ului Sukarno persoa
nele care îl însoțesc. Președin
tele Indoneziei a prezentat to
varășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej un grup de înalte perso
nalități ale Republicii Indone
zia. Au răsunat acordurile 
solemne ale imnurilor de stat 
ale Republicii Populare Romî- 
ne și Republicii Indonezia. In

străine,

apărut 
escortat

timpul intonării imnurilor s-au 
tras 21 de salve de salut.

Comandantul gărzii de 
noare, compusă din subunități 
reprezentând toate genurile de 
torțe armate ale Rpublicii 
Indonezia, a prezentat apoi 
raportul. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, însoțit de pre
ședintele dr. Sukarno, a trecut 
în revistă garda de onoare. 
Fanfara a intonat „Imnul in
donezian pentru eroi“.

Președintele dr. Sukarno, s-a 
apropiat de microfon și a 
rostit un cuvînt de salut. A- 
dresîndu-se înalților oaspeți, 
președintele Sukarno a spus :

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

Am fost de două ori in Ro
mânia, și de două ori i-am in
vitat pe scumpii noștri prie
teni romini să viziteze Indone
zia. Ei au promis să vină in 
țara noastră și iată că astăzi 
au sosit. Le urez din nou bun 
venit în Indonezia.

Am adresat conducătorilor 
romini invitația de a veni la 
noi nu numai pentru că ei 
sînt prietenii noștri, tovarășii 
noștri, ci pentru că sînt con
vins că vizita lor în Indonezia 
va contribui la întărirea legă
turilor de prietenie între țări
le noastre.

Ziua de astăzi are o deose
bită însemnătate nu numai 
datorită sosirii scumpilor no
ștri prieteni, ci și datorită 
faptului că astăzi, 1 octom
brie, întreaga Indonezie, de 
la Sabang la Merauke, este 
eliberată de sub coloniasmul 
olandez. Astăzi a fost coborît 
drapelul olandez care a flu
turat pînă acum deasupra 
Irianului de vest- Iată de ce

o-
am afirmat că aceasta este 
o zi deosebit de însemnată 
pentru noi. In lupta noa
stră pentru eliberarea Iria
nului de vest, ne-am bucurat 
în permanență de sprijinul și 
simpatia poporului și guver
nului romîn. Îmi exprim din 
nou aici, ca și de atâtea alte 
ori, recunoștința noastră pen
tru acest sprijin.

Sper, scumpi prieteni, a spus 
în încheiere președintele dr. 
Sukarno, că, în scurta dv. vi
zită în Indonezia, vă vom do
vedi că poporul indonezian 
nutrește sentimente de a- 
dîncă prietenie față de po
porul romîn, că noi, indo
nezienii, muncim și luptăm 
cu dîrzenie pentru cauza li
bertății, pentru construirea 
unei societăți prospere și ju
ste, pentru socialism, pentru B 
făurirea unei păci trainice în 
întreaga lume.

Vă mulțumesc încă o dată, 
fiți bine veniți.

Trăiască prietenia dintre 
Romînia și Indonezia.

A răspuns tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Permiteți-mi, înainte de toa
te, să mulțumesc cordial pen
tru amabila invitație de a vi
zita frumoasa dv. țară, pentru 
fericitul prilej de a cunoaște 
mai îndeaproape viața și mun
ca harnicului și talentatului 
popor indonezian.

In numele Consiliului de 
Stat și al guvernului Republi
cii Populare Romine, în nu
mele poporului romîn, vă 
transmit dv. și întregului po
por al Republicii Indonezia 
un cald mesaj de stimă și sin
ceră prietenie.

Ziua sosirii noastre la Dja
karta coincide cu un eveni
ment de mare însemnătate 
istorică în viața țării dv. : As
tăzi, 1 octombrie 1962, ia sfîr- 
șit în mod oficial domnia co
lonială olandeză în Irianul de 
vest. Împărtășim din toată 
inima, alături de dv., bucuria 
pentru acest mare eveniment 
și ne exprimăm deplina satis
facție pentru realizarea acestei 
juste năzuințe naționale a po
porului indonezian. Poporul 
romîn dă o înaltă apreciere și 
privește cu simpatie eforturile 
poporului indonezian îndrep
tate spre prosperitatea econo
mică și social-culturală a pa
triei sale, rolului activ al In
doneziei în viața internațio
nală, meritelor deosebite ale 
scumpului nostru prieten, pre
ședintele Sukarno, în promo 
varea înțelegerii și colaborării 
între popoare, pentru coexi

va

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor

cinleia
Tineretului
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Telegrame
Tovarășului MAO ȚZE-DUN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LIU ȘAO-TI
Președintele Republicii Populare Chineze

Tovarășului CIU DE
Președintele Comitetului permanent 

al Adunării reprezentanților populari din întreaga Chină

Tovarășului CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

PEKIN

Cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a proclamării Republicii Popu
lare Chineze, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne și al întregului popor romîn, vă transmitem Dumnea
voastră și prin Dumneavoastră poporului chinez calde felicitări.

Oamenii muncii din (ara noastră se bucură sincer de marile realizări 
pe care poporul frate chinez le-a objinut, sub conducerea Partidului său 
Comunist și a guvernului Republicii Populare Chineze, în dezvoltarea 
economiei și culturii, în construcfia socialistă.

Prefuind relajiile de prietenie statornicite între Republica Populară 
Romînă și Republica Populară Chineză, poporul romîn este convins că 
ele se vor dezvolta și în viitor spre binele ambelor noastre fări, con
tribuind la întărirea unităfii lagărului socialist și a puternicului front al 
forjelor ce luptă pentru preîntîmpinarea unui nou război mondial, ză
dărnicirea uneltirilor agresive ale cercurilor imperialiste, consolidarea 
păcii și colaborării între popoare.

Urăm poporului chinez noi succese în opera de construire a socialis
mului în patria sa.

Să trăiască și să înflorească în veci prietenia frăfească dinfre popoare
le romîn și chinez I

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ

Prîm-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței sale 
Domnului SE EU TURE, 

Președintele Republicii Guineea

Conakry

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

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

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romine

La lași, în zona industrială a 

orașului, a intrat în funcjiune 

Fabrica de ulei „Unirea". 

Noua unitate — cea rnai rnare 

și mai modernă din (ară — 

prelucrează zilnic 400 de tone 

de seminje de floarea-soarelui.

(Continuare î~ peg. a IV a} Aspect de la deschiderea festivă a anului universitar la Universitatea 
din București.

Foto: N. STELORIAN

DIN NOU
IN AMFI TEATRE

O moderna fabrica
de mobilă a intrat în funcțiune

La Arad a intrat 
în funcțiune o nouă 
fabrică de mobilă 
— una dintre cele 
mai mari unități de 
acest fel din țara 
noastră. Ea are o 
capacitate de 15 000 
de garnituri de mo
bilă pe an. Datorită 
utilajului modern

aici și gra-instalat
dului ridicat de ca
lificare a muncito
rilor, se asigură fa
bricarea unui mobi
lier de calitate su
perioară.

începînd de la 
depozitul de sorta
re a materialului 
lemnos și pînă la 
asamblarea garni

de mobilă, 
meca-

turilor 
munca este 
nizată și automati
zată. Mașini și a- 
gregate moderne 
taie, croiesc, faso
nează, lustruiesc și 
combină piese de 
diferite dimensiuni 
și profiluri, pentru 
viitoarele garnituri 
de mobilă.

Noua fabrică de 
mobilă dată în 
funcțiune la Arad 
se înscrie pe linia 
măsurilor luate de 
partid și guvern 
pentru valorificarea 
superioară a mate
rialului lemnos.

(Agerpres)

eri dimineață, la 
deschiderea noului 
an universitar 
83 000 de studenți 
(la cursurile de zi) 
din 13 centre uni
versitare s-au în-

tîlnit în institute și facultăți 
inaugurînd astfel o nouă etapă 
de muncă perseverentă și en
tuziastă. Pretutindeni, fronti
spiciile clădirilor, holurile și 
amfiteatrele erau împodobite 
festiv, cu ramuri de brad, cu 
lozinci, cu nelipsitul și ospi
talierul „bine ați venit!“.

La București, în cuvîntul său 
de deschidere rostit într-unul 
din amfiteatrele Institutului 
politehnic, rectorul prof. univ. 
C. Dinculescu, membru co
respondent al , Academiei 
R.P.R., trecînd în revistă con
dițiile în care se inaugurează 
noul an de învățămînt politeh
nic, realizările institutului și 
îndeosebi rezultatele frumoa
se obținute de studenți în anii 
trecuți, a chemat pe toți stu
denții la o muncă și mai pro
fundă, mai dăruită și perse
verentă pentru noua etapă de 
învățămînt deschisă la 1 oc
tombrie. Luînd exemplul stu
denților fruntași, va trebui ca 
inginerii de mîine să se pre
gătească temeinic pentru ca 
institutul să devină prin ei un 
institut al fruntașilor. Acesta 
era îndemnul pe care l-au 
simțit și l-au înțeles și căruia 
îi vor răspunde desigur cu 
toate forțele atît studenții ani
lor mari precum și „bobocii“ 
nu mai puțin entuziaști ce-și 
vor sărbători în institut vîrsta 
maturității.

In cuvintele lor, Peneș Au- 
relian de la Institutul de pe
trol, gaze și geologie și stu
dentul fruntaș Niște Vasile, 
de la Institutul agronomic din 
București au exprimat, în pri
ma zi a anului universitar, în 
numele colegilor lor, hotărîrea 
de a mulțumi pentru condiții
le în care muncesc și învață, 
printr-un studiu și mai temei
nic și mai perseverent.

In atmosfera festivă a des
chiderii anului universitar, 
zeci de studenți din anul I, 
veniți din producție sau de pe 
băncile școlii și-au exprimat 
și ei hotărîrea unanimă de a 
răspunde cu toată dăruirea în
demnului la învățătură, ca o 
datorie patriotică. Aceleași 
sentimente le-au trăit Carol 
Aronescu și Santa Țuchel în 
amfiteatrul Institutului poli
tehnic din Galați, în ziua des
chiderii anului universitar, sau 
aceia care au audiat prelege
rea de introducere la cursuri
le anului universitar, ținută de 
rectorul universității bucureș- 
tene prof. univ. Jean Livescu.

La Cluj, sala mare a casei 
universitarilor, umplută pînă 
la refuz a cunoscut iarăși săr
bătoarea inaugurării anului u- 
niversitar în ropotele de a- 
plauze ale studenților Uni
versității „Babeș-Bolyai“. Clu
jul universitar găzduiește as
tăzi 12 000 de studenți, adică 
de trei ori mai mulți decît îna
inte de eliberarea patriei.

La 1 octombrie, Piteștiul, 
cel de-al 13-lea centru univer
sitar, a intrat în viața noas
tră universitară, primindu-și 
cei dintîi studenți în trei fa
cultăți — de filologie, mate
matici și științe naturale. 
Tăind panglica inaugurativă a 
institutului, care intră o dată 
cu studenții săi în primul an 
universitar, le dorim din toată 
inima succes !

Dar festivitatea inaugurări
lor s-a prelungit dincolo de 
amfiteatre, în căminele nou 
construite, în laboratoarele și 
sălile de cursuri noi ale țării. 
In cuvîntările ținute la des
chidere s-a subliniat atît la 
București, Cluj, Iași, Timișoa
ra, Craiova, Galați, Brașov, 
Bacău, Baia Mare, Tg.-Mureș, 
Petroșeni, Constanța, bucuria 
revederii cadrelor didactice și 
a studenților în condiții opti
me de muncă și studiu. Numai 
în anul acesta au luat ființă 
numeroase facultăți și secții 
noi, create ca răspuns la cere
rea crescîndă de specialiști în 
domenii tot mai variate ale 
industriei, agriculturii, econo
miei, culturii și învățămîntu- 
lui. Țara are astăzi 46 de in
stitute și 164 de facultăți. Zeci 
de milioane de lei au fost alo
cate și în acest an pentru în
zestrarea laboratoarelor cu u- 
tilaj modern ! Numai în In
stitutul de medicină din Timi
șoara s-a cheltuit în acest 
scop 1 500 000 lei, iar la Insti
tutul de mine din Petroșeni 
550 000 lei. La Tg. Mureș s-a 
inaugurat un nou studio al 
Institutului de teatru și un 
cămin de 300 locuri. La Baia 
Mare un nou cămin cu 312 
locuri și o cantină la care vor 
lua masa 600 de studenți. încă 
1900 de studenți vor spori 
numărul căminiștilor bucu- 
reșteni, iar peste 2 000 de stu
denți vor lua masa în condiții 
excelente într-o cantină dată 
în folosință recent în comple
xul studențesc de la Groză
vești. Institutul pedagog»? din 
Bacău a primit și el un cămin 
nou de 300 de locuri, cifră 
care în 1939 includea numărul 
tuturor profesorilor existenți 
în fostele județe Roman, Ba-

spori

ADRIAN DOHOTARU

(Continuare în pag. a IU-a)

In pămîntul bine mărunțit, semănătorile — cu toate mecanismele reglate conform notiței tehnice — așează în rinduri drepte bob cu boti.- Indicatori ai calității? Teren jalonat (ea 
să nu iasă clinuri) brazdă de control, adincimea recomandată de agrotehnică. ...

Foto : I. CUCU

in raionul Salonta
In 28 din cele 42 de gospo

dări agricole colective ale ra
ionului Salonta au început 
însămînțările de toamnă. Co
lectiviștii din aceste gospodă
rii au depus toate eforturile 
pentru recoltarea la timp a 
culturilor de toamnă, pentru 
eliberarea terenurilor și pre
gătirea lor în vederea însă- 
mînțărilor. De pildă, la G.A.C. 
Girișul Negru în numai cîteva 
zile s-au însămînțat 101 ha 
grîu, 60 ha cu orz și 24 ha cu

secară furajeră, la G.A.C. 
Tăut suprafața însămânțată 
cu grîu, orz și secară masa 
verde se ridică la peste 130 dc 
ha. Aceeași preocupare față 
de încadrarea lucrărilor în 
timpul optim o manifestă și

VIORICA CLONDA 
corespondentul 

„Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Crișana

(Continuare în pag. a Ii-a)

Insămînțări le de toamna
în raionul Găești

Experiența le-a dovedit co
lectiviștilor din raionul Găești 
că dacă pregătești din vreme 
terenul, în condiții optime, 
dacă ai grijă ca sămînța să 
fie de soi bun, selectată 
și tratată, înseamnă că ai 
pus o temelie sigură pentru 
o producție bună în anul vii
tor. Pentru însămînțările de 
toamnă, prima grijă a colec
tiviștilor din raion a fost con
diționarea semințelor. Grîul 
care va fi semănat pe cele 
22 780 ha a fost selecționat din 
cele mai productive soiuri și 
tratat aproape în întregime. 
Anul acesta s-a dat mai multă 
atenție în alegerea parcelelor 
pentru semănatul griului. Ast
fel, pește 20 000 de ha de grîu

vor fi semănate pe terenurile 
care au fost cultivate cu le
guminoase și porumb. Acolo 
unde au fost păioase și unde 
solul este mai puțin fertil s-au 
transportat pînă în prezent 
peste 6 200 de tone de gunoi 
de grajd și peste 4 000 tone de 
amendamente calcaroase. Co
lectiviștii din comunele Viși
na, Slobozia, și din alte co
mune au pregătit întreaga su
prafață destinată pentru se
mănatul grîului. Tineretul a 
dat un ajutor substanțial la 
transportul și Incorporatul în 
sol al gunoiului de grajd. A- 
vînd totul pregătit, colectivi
știi din aceste comune au în
ceput semănatul. Pînă acum 
cei din Vișina au semănat 241 
ha. Printre cei care au început

semănatul se numără și colec
tiviștii din Jugureni și Mogo- 
șanj care au semănat pînă a- 
cum peste 80 de hectare cu 
grîu.

Gospodăria colectivă din 
Topoloveni a fost totdeauna 
socotită o gospodărie frunta
șă. Colectiviștii de aici și-au 
propus să obțină și în anul 
viitor, de pe fiecare hectar 
producții mari. Pentru aceasta 
au ales terenul după plante 
bune premergătoare, au pre
gătit 70 la sută din suprafața 
ce va fi cultivată cu păioase 
și pînă acum au însămînțat 33 
de hectare. Dar această cifră, 
de 4 zile rămîne aceeași. Or, 
pentru a încadra lucrarea în 
timpul optim, semănatul nu 
numai că nu trebui? stagnat,

dar este necesar să fie grăbit. 
Aici se observă, de asemenea, 
o slabă preocupare pentru 
fertilizarea solului, deși gos
podăria dispune de mari can
tități de îngrășăminte natu
rale. Organizația U.T.M. ar 
trebui să se ocupe mai mult 
de antrenarea tineretului la 
transportul gunoiului de grajd. 
In gospodăriile colective din 
comunele Găești, Puțul cu 
Salcie, va trebui să se ia 
măsuri pentru intensificarea 
pregătirii terenului și pentru 
a se începe cît mai repede 
semănatul grîului.

AURELIA POPESCU 
corespondentul 

'„Scînteii tineretului“, 
pentru regiunea Argeș



O eombinajia Inspirais și .(Viitorul" înscrie un nou gol. (Fază din meciul de fotbal .1 „Viitorul"—„Steagul roșu"-Brașov. Scor 7—1 (1—1)
Foto : V. RANGA

• R. P. Romînă- Maroc
40 (2-0)

• Farul Constanța 
in fruntea clasamentului 

categoriei A de fotbal 

• Atleții romini învingători 
la Jocurile balcanice 

de la Ankara

• Echipa masculină de șah
a R.P.R. la egalitate de puncte

• în primul meci internațional al sezonului echipa 
reprezentativă de fotbal a R. P. Romine a întîlnit 
duminică pe stadionul „23 August" echipa Marocu
lui. Peste 45 000 de spectatori au urmărit jocul în
cheiat cu scorul de 4—0 (2—0).

• Duminică s-au disputat 5 meciuri, contînd pen
tru cea de-a 7-a etapă a campionatului categoriei A 
de fotbal. Intîlnirea de la Constanța dintre Farul și 
Petrolul Ploiești, derbiul etapei, a fost cîștigată de 
formația constanjeană cu scorul de 2—0 (2—0). Prin 
această victorie, Farul Constanța a trecut pe primul 
loc al clasamentului. In Capitală, tînăra formafie „Vii
torul" a avut la discreție meciul cu Steagul Roșu 
Brașov, pe care l-a cîștigat la scor : 7—1 (1—1). Di- 
namo București, juclnd în deplasare, a învins cu 1—0 
pe U. T. Arad. Pe teren propriu, Minerul Lupeni a 
obținut prima sa victorie : 2—1 cu C.S.M.S. lași. La 
Timișoara, Steaua București a pierdut cu 1—0 meciul 
cu Știința.

In clasament Farul conduce cu 10 puncte. Urmea
ză Știința Cluj — 9 puncte, Știința Timișoara 
— 9 puncte, Progresul și Rapid cu cîte 8 
puncte etc.

® Echipa masculină de baschet a R. P. Romine și-a 
încheiat pregătirile în vederea turneului pe care îl 
va susține în R. S. Cehoslovacă, 
mîni vor evolua în zilele de 3 
Karlovy-Vary.

• Au continuat întrecerile din 
de șah pe echipe de la Vama. Reprezentativa R. P. 
Romine a obținut în cea de a treia rundă victoria 
cu scorul de 3—1 în fața echipei Olandei. O com
portare bună au avut Soos și Radovici, care au în
vins pe Prins și respectiv Kremer. Ciocîltea a făcut 
remiză cu marele maestru internațional Euwe. Gheor- 
ghiu a terminat remiză cu Bumester.

In clasament, după trei runde, conduc la egalita
te de puncte U.R.S.S., R. P. Romînă și S.U.A., fiecare 
cu cîte If/s puncte.

Cupa agriculturii

Bascheibaliștii ro
și 4 octombrie la

cadrul Olimpiadei

I ncă din primele
■ zile ale lunii eep- 
' tembrie în centrul 

comunei Basarabi, 
• din raionul Medgi- 

III dia au apărut afișe 
care anunțau o

„duminică sportivă“. în ultimul 
timp, aici, a devenit o obișnuință 
ca în fiecare duminică să se or
ganizeze competiții sportive. De 
data aceasta se anunța un bogat 
program sportiv care cuprindea 
întreceri la mai multe discipline 
sportive și la care urmau să-și 
dispute întîietatea cei mai buni 
concurenți din comunele și sate
le învecinate în cadrul etapei a 
Il-a, pe centre de comune, a 
„Cupei agriculturii“.

Iată că se impunea din partea 
gazdelor o pregătire minuțioasă. 
Mai întîi s-a constituit o comisie 
de organizare a concursurilor 
care a cuprins profesori de edu
cație fizică și activiști din con
siliul asociației sportive. Un nu
măr mare de tineri au fost an
trenați la pregătirea bazei «por- 
tive. S-a reamenajat terenul 
de fotbal, terenul de volei, 
pistele de alergări, sectoare
le de gropi pentru sărituri, ca 
și un poligon simplu pentru în
trecerile de tir. De asemenea,' s-a

întocmit un program amănunțit 
și s-au pregătit materialele spor
tive necesare întrecerii.

Duminică, cînd au sosit oaspe
ții din celelalte comune, totul 
era pus la punct. Baza sportivă 
era pavoazată sărbătorește. Și, 
în această zi, aproape toți locui
torii din comună au fost prezenți 
la terenul de sport. Ei au urmă
rit cu mult interes întrecerile de 
atletism Ca și jocurile de fotbal 
și volei unde echipele din comu
na Basarabi au reușit să ocupe 
primele locuri. Au plăcut, de 
asemenea, și concursurile de 
ciclism, trîntă, tir, sporturi care 
se bucură aici de o mare popu
laritate.

Bogatul program sportiv 8-a 
încheiat pe înserat, cînd specta
torii ți concurenții s-au îndrep
tat spre casele lor cu satisfacția 
că au petrecut cîteva ore plăcu
te în tovărășia sportului.

„Duminici sportive“, aseme
nea celei despre care am amin
tit, au mai avut Ioc și în celelal
te comune din raionul Medgidia, 
precum ți în alte raioane din 
regiunea Dobrogea. Numai în ul
timele două luni în această 
giune 
„duminici

PE SCURT
• Cei 40 de tineri care ur

mează cursurile de ridicare a 
calificării profesionale pentru 
meseria de electrician, de pe 
lingă laminorul de semifabrica
te de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, au luat hotărîrea să 
colecteze și să predea la I.C.M. 
o cit mai mare cantitate de fier 
vechi.

In ultima acțiune întreprinsă 
în acest scop ei au colectat mai 
mult de 8 tone. In 40 de zile, 
ei au colectat cantitatea de 21 
de tone de fier vechi. (FILIP 
STELIAN, strungar).

O Tinerii colectiviști și elevii 
școlii de 7 ani din comuna Tu- 
dor Vladimirescu, raionul Galați, 
au colectat și predat I.C.M.-ului, 
în ultimul timp, cantitatea de 
25 670 kg fier vechi. BUTE 
CONSTANTIN, mecanic).

® Utcmiștii din secția Iacă" 
tușerie-montaj a Uzinelor meca
nice Timișoara au colectat și ex
pediat oțelăriilor peste 8 000 kg 
de fier vechi. Printre cei care 
s-au evidențiat în această ac
țiune se numără Simonis Iosif, 
Peia Siviu, Miloslav Dan, Jo- 
nică Petru, Rakoczi Francisc, 
Rugea Traian și alții (FINTI- 
NA PETRE, mecanic),

• în ultimele 9 luni ale anu
lui în curs, utcmiștii și tinerii 
de la întreprinderea forestieră 
Nehoiu, raionul Buzău, au co
lectat și predat I.C.M.-uIui pen
tru a putea fi expediat oțelării
lor, cantitatea de peste 24 000 
kg de fier vechi și aproape 
2 000 kg metale neferoase. (10- 
SIF DOMAN, electrician).

De pe cuprinsul 
întregului raion

în urma -mor 
sondaje făcute de 
către organizațiile 
U.T.M., s-a consta
tat că în toate în
treprinderile, în toa. 
te comunele și sa
tele raionului Cehu 
Silvaniei există 
mari rezerve de 
fier vechi care ar 
putea fi transfor
mat in metal nou, 
atît de necesar in
dustriei noastre în 
plină dezvoltare.

în ultimul timp, 
în întreg raionul 
Cehu Silvaniei, se 
desfășoară o activi
tate intensă de co

lectare a fierului 
vechi.

în fruntea ace
stei activități se a- 
flă u-temiștii și ti
nerii. Mobilizați de 
comitetul organiza
ției de bază U.T.M.. 
tinerii de la între
prinderea de indu
strie locală Silva- 
nia, de pildă, au 
colectat, de la înce
putul anului și 
pînă acum, peste 
120 000 kg de fier 
vechi.

Tinerii de pe cu
prinsul raionului 
nostru au trimis o- 
țelăriilor patriei,

pînă la data de 20 
septembrie, peste 
8 200 de tone de fier 
vechi. Tinerii colec
tiviști au colectat 
peste 500 de tone 
de fier vechi.

S-au evidențiat 
în mod deosebit 
organizațiile de ba
ză U.T.M. din loca
litățile Ariniș, Ce
hu Silvaniei, Do- 
bra. Aluniș și al
tele.
ABEL DORABAN 
tehnician agronom 

IOAN CĂLRUZ. 
VASILE 

ARDELEANU, 
colectiviști

re- 
127 
mai 

în

Echipe mobile 
pentru repararea 

televizoarelor
în Capitală

Au îndeplinit și depășit 
angajamentul

De aurind Comitetul orășenesc U.T.M. Pitești a organizat o 
larga acțiune de colectare a fierului vechi, urmărindu-se pune
rea în valoare a rezervelor existente în schelele petroliere pe 
șantierele de construcții, în unitățile din cadrul complexului 

..F.R., la. Autobaza I.R.T.A., și la alte întreprinderi din oraș. 
Datorita participării la această acțiune a unui însemnat nu

măr de tineri, în numai șapte zile au fost colectate peste 516 
tone de fier vechi. Astfel, a fost realizat și depășit cu mult 
angajamentul luat de către tinerii din orașul Pitești ca in anul 
1962 să colecteze cantitatea de 1 250 de tone de fier vechi. Pînă 
acum, de pildă, ei au colectat și expediat oțelăriilor cantitatea 
de 1 820 tone de fier vechi.

GHEORGHE NEAGU 
activist U.T.M.

Urmărite timp de 3 zile de pes
te 60 000 de spectatori, con
cursurile celei de-a 21-ă ediții a 
Jocurilor balcanice de atletism au 
luat sfîrșit duminică pe stadionul 
„19 Mai" din Ankara cu o dublă 
victorie a echipelor R. P. Romine, 
clasate pe primul loc atît la mas
culin cit și la feminin. Dacă in 
concursul feminin victoria a fost 
obținută din nou fără emoții, in 
schimb în cel masculin întrecerea 
pentru primul loc a fost deosebit 
de pasionantă pină la ultima pro
bă. Atleții noștri au luptat cu 
multă ambiție reușind ca pină la 
sfîrșit să-și înscrie pentru a doua 
oară numele pe tabloul ciștigători- 
lor balcaniadei atlatice. în decursul 
competiției atleții și atletele țării 
noastre au cucerit 14 
campioni balcanici.

V. Jurcă. învingător 
probe : 200 m plat și 
duri, Z. Vamoș cîștigătorul probe
lor de 1500 și 5 000 m au fost 
incontestabil cei mai buni oameni 
ai echipei noastre. Gh. Popescu 
(suliță), I. Dăndărău (3 000 m ob
stacole) și C. Grecescu (10 000 m) 
au obținut victorii remarcabile în 
probe în care atleții bulgari și iu
goslavi erau primii favoriți. Desi
gur, cea mai bună atletă a con
cursului a fost recordmana lumii 
Iolanda Balaș, care a 
(record balcanic).

Iată clasamentele 
masculin: 1. R. P. 
puncte ; 2. Iugoslavia 131 puncte; 
3. R. P. Bulgaria 110 puncte; 4. 
Grecia 76 puncte; 5. Turcia 41 
puncte.

Feminin : 1. R. P. Romînă 102 
puncte ; 2. Iugoslavia 79 puncte ; 
3. R. P. Bulgaria 75 puncte: 4. 
Grecia 8 puncte; 5. Turcia 7 puncte.

titluri de

în două
400 m gar-

sărit 1,84 m

pe națiuni :
Romînă 142

In plină viteză I (Moment pa
sionant din cursa de 250 cm.c. 
sport de la concursul interna
țional motociclist de viteză pe 
circuit desfășurat ieri în Ca

pitală)

au fost organizate 
sportive“. Cele 

reușite au fost organizate 
Cogealac, Comana, 

Mahmudia, Muri- 
Aici s-au

comunele
Negru Vodă, 
ghiol, Casimcea etc. 
desfășurat pasionante concursuri 
de călărie, ciclism, oină, gim
nastică, trîntă, haltere și volei, la 
care ți-au disputat întîietatea 
numeroși tineri ți tinere. La a- 
ceste concursuri au participat o 
serie de sportivi ți echipe frun
tașe din orașe, evoluînd demon
strativ la gimnastică, atletism, 
handbal, volei ți box. Astfel ti
nerii participanți la întrecerile 
„Cupei agriculturii” au căpătat 
noi cunoțtințe privind sporturile 
preferate.

Urmărind concursurile desfă- 
țurate în comunele ți satele din 
regiunea Dobrogea, trebuie să 
menționăm interesul manifestat 
de tinerii colectivițti pentru în
trecerile de atletism (unde 
luat „startul“ peste 15 000 
concurenți) tir, (12 047 
curenți), ciclism (5 541 
curenți), trîntă (3 973

au 
de 

con- 
con- 

. concu-
renți), gimnastică (2 393 concu- 
renți), oină (1192 concurenți).

în general, se poate remarca 
că acolo unde organizațiile 
U.T.M. ți asociațiile sportive au 
dovedit preocupare pentru popu
larizarea ți buna desfășurare a 
întrecerilor „Cupei agriculturii", 
rezultatele sînt din cele mai 
bune.

S. SPIREA

Cooperativa „Radio-Progres” 
din Capitală a introdus de 
curînd un nou sistem de de
servire a cetățenilor. Este 
vorba de organizarea unor e- 
chipe mobile pentru efectua
rea de reparații urgente la 
televizoare. în componența a- 
cestor echipe intră ingineri și 
tehnicieni cu calificare ridi
cată, care se deplasează la do
miciliul solicitanților în baza 
unor comenzi telefonice. Uni
tățile cooperativei au fost do
tate cu 57 de motociclete și 
motorete, 5 autodube și un la
borator mobil.

In regiunea Ploiești — 
30 000 de locuințe noi

Din anul 1960 în regiunea 
Ploiești s-au construit peste 
30 000 de locuințe.

Numai în primele 9 luni ale 
acestui an, constructorii au dat 
în folosință, la termenul sta
bilit, aproape 1 000 de aparta
mente. Circa 8 000 de locuințe 
noi au fost construite anul 
acesta și de colectiviștii din 
regiune. La Ploiești, Buzău, 
Cîmpina și Tîrgoviște, ca și în 
centrele petroliere Boldești, 
Băicoi, Moreni și Urlați, au 
apărut cartiere noi. La Fieni 
s-au ridicat blocuri cu aproa
pe 100 de apartamente, iar în 
comunele Ciorăști, Baba-Ana, 
Vîlcele, Ciorani și altele, unde 
s-au dezvoltat puternice gos
podării colective, au apărut 
sute de case noi.

Foto : V. CONSTANTINESCU » ■fj

In raionul Salonta DAN DEȘLIU:

(Urmare din pag. I)

colectiviștii din Roit, Drape
lul Roșu Salonta și altele. în 
gospodăriile colective care au 
început însămînțările, colecti
viștii folosesc la însămînțări, 
pe terenurile nemecanizabile, 
toate atelajele proprii pentru 
a spori viteza medie zilnică de 
lucru.

Nu aceeași preocupare față 
de însămînțări se constată 
însă la G.A.C. din Ginta, Fe
tid, Hodoș, Căpîlna și altele 
unde ritmul lent al recoltări
lor îi împiedică pe colectiviști 
să înceapă la timpul optim 
însămînțările. Printr-o mai 
activă participare la lucru a 
colectiviștilor, prin concentra
rea tuturor forțelor la recol
tare, semănatul se poate înce
pe neîntârziat. Im Girișu Ne
gru, Tăut, Roit, Batăr și în 
alte gospodării colective care 
au început însămînțările, ti
nerii colectiviști participă zi 
de zi la toate lucrările actua
lei campanii. Mobilizați de 
organizațiile U.T.M., ei și-au 
luat răspunderea ca, de pildă, 
la Batăr să transporte îngră- 
șămintele naturale pe terenu
rile care se pregătesc pentru 
însămînțări. Numeroși tineri 
colectiviști insămînțează, pe 
terenurile unde această lu
crare nu se poate face mecani
zat., cu atelajele, iar alții în bri
găzile de cîmp își aduc din plin 

contribuția la terminarea cit 
mai grabnică a recoltării cul
turilor de toamnă. Este bine 
să fie popularizată experiența 
organizațiilor de bază U.T.M. 
de la G.A.C. Roit, Tăut și Gi
rișu Negru, Drapelul Roșu- 
Salonta care au reușit ca din 
prima zi a însămînțărilor să-i 
mobilizeze pe toți tinerii co
lectiviști la lucru.

Această grjă față de bunul 
mers al însămînțărilor de 
toamnă se constată la mai 
toate gospodăriile colective ale 
raionului și se explică prin 
faptul că toți colectiviștii știu 
că numai o bună organizare a 
lucrărilor poate să ducă la 
terminarea cit mai grabnică a 
insămînțărilor. Pînă' în seara 
zilei de joi (deși însămință- 
rile, practic, au început numai 
de cîteva zile) în gospodăriile 
colective ale raionului Salon
ta s-au însămînțat 1444 ha 
din care 430 ha cu grîu și 
secară, 531 ha cu orz și 483 ha 
cu secară furajeră. De aseme
nea, 8455 ha au fost pregătite 
în vederea insămînțărilor de 
toamnă din care pe 2286 ha 
s-au aplicat îngrășăminte na
turale și chimice. Preocupa
rea față de producția anului 
viitor se remarcă și prin aceea 
că în toate gospodăriile colec
tive s-a însămînțat sămînță 
de bună calitate și de mare 
productivitate.

ncă din perioada 
dinaintea volumu
lui „Goarnele ini
mii“ ceea ce a- 
duce aparte poezia 
lui Dan Deșliu 
sînt, în primul 

rînd pasiunea contemporanei
tății, suflul agitatoric, simpli
tatea și claritatea. Luate în 
considerare, „la modul gene
ral“, aceste epitete nu se do
vedesc în măsură să definească 
concludent coordonatele pro
prii viziunii poetului. Există 
și alți poeți care pot fi apre- 
ciați pentru aceleași calități. 
Care este atunci aici criteriul 
originalității ? Iată o problemă 
despre care volumul recent a- 
părut la Editura Tineretului 
ne invită să discutăm.

Deșliu are o viziune poetică 
prin excelență folclorică, adică 
în spiritul celei a poeziei 
populare. Adeseori criticii au 
remarcat prezența elementului 
popular în poeme și poezii 
precum : „Lazăr de la Rusca“, 
„Minerii din Maramureș“ etc. 
„Stilul“, metrica populară, pre
ferința pentru construcții de 
genul baladei apar evidente 
oricui. Dar astea sînt atribute 
exterioare. E necesar să mer
gem ceva mai departe, să ur
mărim cum se materializează, 
cum capătă expresie poetică o 
seamă de stări sufletești, de 
sentimente contemporane.

Tematic, poeziile lui Dan 
Deșliu se circumscriu într-un 
cadru foarte variat și numai 
o simplă înșiruire pe titluri a- 
lese din cuprinsul plachetei 
recenzate se dovedește înde
stulător de sugestivă pentru a- 
ria largă de teme și probleme 
abordate de către poet: „Cin- 
tec pentru 7 Noiembrie“, „De 
vorbă cu tovarășul Plan“, „Iar
na la rîu“, Formulele rachetei“, 
„Colț new-yorkez", „Preludiu 
la Simfonia Lunii", „Popas la 
Rovinari“ etc. Răzbate din aces

„Cele mai frumoase poezii“
te poezii suflul fierbinte al 
actualității; poetul ne apare ca 
un cronicar al evenimentelor 
pe care cu toții le trăim. Versul 
se transformă cînd în sunet 
de goarnă, ca să ne anunțe so
lemn o nouă și mare izbîndă 
a poporului, cînd într-un melo
dios sunet de vioară „vorbind" 
despre lucruri mai „comune", 
cînd în strigăt sarcastic la a- 
dresa dușmanilor păcii. Cuiva 
poate să-i pară arbitrară ob
servația, dar chiar și in a- 
ceastă preferință pentru actu
alitate poate fi întrevăzută o 
atitudine folclorică. Omul 
muncitor nu cîntă niciodată 

lucruri străine de preocupările 
lui, de stările sufletești pe care 
le încearcă- Iar ca diversitate 
de modalități abordate, iarăși 
trebuie să pornim de la o aso
ciație cu poezia noastră popu
lară unde întîlnim treceri 
brusce de la un ton la altul 
— de la solemn la duios, de 
la grav la „copilăros“ și vesel. 
Inchinînd un poem primului 
nostru plan de stat de dezvol
tare a economiei naționale, 
poetul își imaginează pe „to
varășul Plan“ un om aevea, 
cu care vorbește și serios, dar 
și glumește.

„Hai noroc ! Să trăiești, măi 
tovarășe Plan / Iată-ne alături, 
proaspeți ca zorii / Colea în 

culme, și-n prag de victorii ; / 
tu, făclierul noului an, / noi 
vestitorii noii istorii. / („Cîntec 
pentru tovarășul Plan")

Fără să vrei, gîndul te duce 
la procedeul personificării din 
poezia populară, unde dialogul 
dintre cîntăreț și obiectul per
sonificat e foarte frecvent. 
Fără îndoială, poate fi discu
tat caracterul rudimentar, 
stìngaci al unor expresii („Cîn
tec pentru tovarășul Plan" 
ține de o etapă mai veche din 
evoluția literară a lui Dan 
Deșliu). Dar nu poate fi tăgă
duită originalitatea viziunii 

poetice, lirismul vibrant al 
poeziei în ansamblu.

Definitorii pentru stihurile 
incluse în volumul din Colec
ția „Cele mai frumoase poe
zii" sînt și alte două trăsă
turi ; simplitatea și claritatea. 
Acestea dau o notă distinctă 
cărții de față, ca de altfel în
tregii poezii a lui Dan Deșliu. 
Poetul urmărește întotdeauna 
ca versul său să devină ex
presia cea mai directă a sen
timentelor ce vrea să le 
exprime. De aici, o perma
nentă grijă pentru cuvînt, 
pentru imagine. Dar o atare 
grijă pentru imagine nu este 
determinată de corfsiderente 
formale, ci izvorăște din ne

voia de a exprima cît mai 
simplu și mai clar o anumită 
idee, un anumit sentiment.

întreg sistemul de imagini 
al poeziei „Nu știu" de exem
plu, e astfel orînduit incit nici 
una din metaforele existente 
nu poate fi scoasă, înlocuită, 
schimbată — totul este aser
vit ideii poetice generale.

Exprimîndu-și concepțiile 
sale despre poezie într-o serie 
de articole și poezii publicate, 
Dan Deșliu pledează pentru 
preluarea și dezvoltarea tra
dițiilor clasice ale literaturii 
noastre. Necesitatea tradiției e 
un adevăr cunoscut al esteticii 

marxist-leniniste. Ceea ce 
arată însă atît experiența poe
tică a lui Dan Deșliu, cît și a 
altor poeți ai noștri contem
porani este că preluarea și 
dezvoltarea tradițiilor trecutu
lui are valoare în măsura în 
care este dictată de realitate, 
în măsura în care se bizuie pe 
adevărul vieții și e tratată în 
mod creator. Altminteri, avem 
de-a face cu epigoni și nu cu 
talente originale. Trebuie spus 
că cele mai frumoase poezii 
ale lui Dan Deșliu vin să con
firme atari constatări și să do
vedească o dată în plus ne
temeinicia prezumțiilor celor 
care consideră, chipurile, că a 

scrie în vers clasic, bunăoară, 
e de-acum, desuet...

Poet profund partinic, re
ceptiv la cele mai noi feno
mene ale vieții noastre socia
liste, Dan Deșliu ni se pre
zintă în aceste pagini cu pie
se lirice de reală valoare ar
tistică ; ele au în același timp, 
un caracter pronunțat agita
toric, militant. E de-ajuns să 
amintim în această privință 
asemenea poeme : „Cîntec de 
mină", „Edeleis", „Lenin”, 
„Preludiu la Simfonia Lunii”, 
„Popas Ia Rovinari", „Hora de 
ziuă" sau „Poesis”, din care 
cităm aceste strofe referitoare 

la menirea poetului: „S-o 
sorbi pină-n străfunduri, să o 
cuprinzi întreagă / această 
sevă tare, țișnită din ogor, 
/ din sufletul puternic și cald 
de muncitor, / și una cu po
porul s-o cînți pentru popor, 
/ așa ca fiecare să poată s-o-n- 
țeleagă ! / Să spargi însingu
rării ucigătoare zidul, / să arzi 
cu vîlvătaie aprinsă, de pojar, 
/ să fii de viață nouă și bună 
făurar / și să îți fie veșnic 
tovarăș și stegar / și călăuză-n 
lupte și-n cîntece — Parti
dul“.

In volum — există șl unele 
poezii mai puțin realizate; 
Adversități, Zîna văii, Pe ful
gere și alte cîteva piese lirice 
sînt cam monotone, lipsite de 
acel suflu liric, propriu poezie 
lui Dan Deșliu. O mai marc 
exigență din partea autorului 
în culegerea celor mai fru
moase poezii din creația sa 
n-ar fi putut decît să slujească 
scopului plachetei.

In orice caz, lectura volumu
lui, în general, este plăcută și 
apariția acestei culegeri in 
colecția amintită, alături de 
altele ale unor poeți de ai 
noștri contemporani, e bine
venită. Un cuvînt bun despre 
prefață scrisă de I. D. Bălan, 
care se distinge prin sobrie
tate și finețea discernămîntu- 
lui critic.

GH. ACHIȚEI
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Recare Unir
un muncitor

fruntaș !
a Uzina mecanică 
din Poiana Cîmpi- 
na sint 
pentru 
mijlocii i 
tale sute de mașini 
«i

servesc schelele petroliere din 
întreaga țară.
țiile pe care le facem, prelungim 
viața motoarelor, contribuim ca 
acestea să fie utilizate în cele 
mai bune condiții și cu maximum 
de randament. Odată, cînd se 
discuta despre calitatea muncii 
efectuate de către tinerii din 
secția motoare un bătrîn comu
nist a comparat munca noastră 
cu cea a medicului. întocmai ca 
un medic noi ne îngrijim de ini
ma motoarelor, pacienții noștri.

In secțiile și atelierele uzinei 
lucrează peste 400 de utemiști. 
Comitetul U.T.M., îndrumat de 
comitetul de partid, desfășoară 
o susținută muncă politică pen
tru mobilizarea tinerilor la efec
tuarea unor lucrări de calitate, 
de crearea unei opinii de masă 
împotriva celor care nu se stră
duiesc să-și îndeplinească bine 
îndatoririle profesionale, sînt su
perficiali, neatenți.

în ședințele grupelor sindicale, 
tinerii vin cu propuneri și su
gestii pentru îmbunătățirea mun
cii în secțiile în care muncesc. 
Lunar numele a peste 70 de ti
neri figurează pe panourile din 
secții ale fruntașilor în produc
ție. Comitetul U.T.M. urmărește 
modul în care sînt realizate an
gajamentele luate de tineri în în
trecerea socialistă.

Utemiști ca Dumitru Ghimbaș, 
Ion Manea, Constantin Cîrmeci 
și mulți alții sînt 6timați de în
tregul colectiv pentru rezultate
le pe care Ie obțin lună de lună 
în întrecerea pentru lucrul de 
bună calitate. în atelierele uzi
nei se execută piese care cer o 
înaltă calificare a muncitorilor. 
Au fost însă și cazuri cînd de 
pe bancul de probă au fost în
toarse mașini din cauza unei sin
gure piese imprecis executată. De 
mai multe ori ne-a fost dat să 
constatăm că aceste piese erau 
executate de tineri. După o dis
cuție pe care am avut-o cu co
mitetul sindicatului și conduce
rea întreprinderii, a fost stabi
lit un colectiv care a studiat gra. 
dul de calificare al fiecărui tî
năr muncitor. Acest colectiv, 
format din conducerea secției, 
membrii comitetului U.T.M., co
mitetul sindicatului, a stat de 
vorbă cu tinerii, s-a interesat în
deaproape de felul în care-și în
deplinesc sarcinile profesionale, 
cum se preocupă de continua ri
dicare a cunoștințelor tehnice, 
ce cărți citesc și altele. Proce- 
dîndu-se în acest fel, am reușit 
să cunoaștem bine situația din 
secții și ateliere. Pe baza aces
tui studiu am propus apoi în
ființarea de cursuri de ridicare 
a calificării profesionale, după 
specificul secțiilor și pe grupe 

de meserii : strungari, lăcătuși 
etc. Separat, au fost organizate

aduse 
reparații 

și capi-

tractoare care

Prin repara-

motoare, 
nu de

cursuri de ridicare a calificării 
pentru tehnicieni și maiștri. Maiș
trii și inginerii cei mai bine pre
gătii ca Nicolae Dima, inginerii 
Nica Aurelian, Virgil Marinescu 
și alții au fost numiți lectori la 
aceste cursuri care sînt frecven
tate de peste 250 de tineri. Pen
tru buna lor funcționare au fost 
luate măsuri organizatorice ca : 
precizarea sălilor și orelor în 
care au Ioc cursurile, confec
ționarea a 20 de table necesare 
explicațiilor practice etc.

Urmînd aceste cursuri, tinerii 
muncitori aprofundează cunoș
tințele de bază pe care Ie au și 
în același timp sînt înarmați cu 
ultimele noutăți tehnico-științifi- 
ce din domeniul meseriei.

Un mijloc eficace în mobiliza
rea tinerilor la lucrări de bună 
calitate, pentru creșterea spiri
tului de răspundere în muncă 
sînt adunările generale ale or
ganizațiilor de bază U.T.M. Pe
riodic, în adunările generale dis
cutăm despre îndeplinirea de 
către tineri a sarcinilor profe
sionale, despre disciplina mun
cii etc. în organizația de bază 
U.T.M. din secția I 
de pildă, s-a discutat,
mult, despre modul în care ti
nerii îndeplinesc sarcinile pro
fesionale. Referatul prezentat de 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. a expus convingător me
todele de muncă ale tinerilor 
fruntași, a dat exemple de tineri 
harnici și conștiincioși, cu un 
dezvoltat spirit de răspundere 
pentru calitatea lucrărilor. Luînd 
cuvîntul, utemiștii au dovedit 
multă exigență față de cei care 
nu dau atenție cuvenită lucrări
lor ce Ie sînt încredințate spre 
executare, care țin în loc colec
tivul în lupta de îmbunătățire a 
calității reparațiilor mașinilor și 
motoarelor.

Asemenea adunări au avut Ioc 
și la secția tractoare, întreținere 
și altele.

Un prețios ajutor în munca 
politico-educativă desfășurată de 
organizația U.T.M. pentru mobi
lizarea tinerilor la executarea de 
lucrări de bună calitate îl dau și 
posturile U.T.M. de control din 
secții și gazeta satirică a uzinei, 
„Urzica". A fost o vreme cînțl 
posturile utemiste de control se 
ocupau de probleme care nu a- 
veau legătură cu producția. Co
mitetul U.T.M. a ținut însă o șe
dință de instruire a 
posturilor U.T.M. de 
acest 
mod 
vin.

Și . 
posibilitățile pe care le 
pentru ca fiecare tînăr din uzi
na noastră să devină un bun 
muncitor, fruntaș în producție, 
să muncească cu elan și pasiune 
pentru ridicarea necontenită a 
calității lucrărilor.

prilej au fost 
precis sarcinile

colectivelor 
control. Cu 
stabilite în 
care le re

lași. Vedere din Piafa Unirii,

A 13-a aniversare
a proclamării R. P. Chineze

Cocteil la Ambasada
R. P. Chineze

13-a
Re-

Cu prilejul celei de-a 
aniversări a proclamării 
publicii Populare Chineze, luni 
seara ambasadorul R. P. Chi
neze la București, Șiu Gien- 
guo, a oferit un cocteil în 
saloanele Ambasadei.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Leontin Sălaj an, Ștefan Voi- 
tec, acad. Șt. S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări 
Naționale, George Macovescu 
și Eduard Mezincescu, adjuncți 
ai ministrului afacerilor ex-

terne, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, generali 
și ofițeri superiori, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

călătoriei în
, delegația

TEIEG RAMA

Din nou
Am

amfiteatre
(Urmare din pag. I)

Cu prilejul celei de-a 13-a 
aniversări a proclamării 
publicii Populare Cbir.eze, 
varășul Comeliu Mănescu,

Re- 
to- 
mi-

nistrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne. a trimis o tele
gramă de felicitări tovarășului 
Cen I, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze.

★ ★

Luni seara, ambasadorul 
R.P. Chineze la București, Șiu 
Gien-guo, a rostit o cuvîntare 
la posturile noastre de radio

★

și televiziune cu prilejul ce
lei de-a 13-a aniversări a pro
clamării R.P. Chineze.

(Agerpres)

cău, Neamț. Pînă la sfîrșitul 
anului 1962 numeroși alți stu- 
denți se vor muta în cămine 
noi.

Inaugurarea unui nou an de 
învățămînt superior a adus 
astfel numeroase înnoiri, și era 
firesc ca ziua de 1 octombrie 
să constituie o sărbătoare 
pentru toți studenții patriei. 
Concluzia pe care au tras-o 
zeci de vorbitori luînd cuvîn- 
tul în numele studenților la 
festivitățile de deschidere a 
fost aceea de a răspunde grijii 
părintești a oamenilor muncii 
conduși de partid și guvern 
printr-o muncă asiduă, pasio
nată, de înalt nivel.

★
S-au întîlnit în amfiteatru 

83 000 de studenți... Deschi
derea unui nou an universi
tar oferă întotdeauna prilejul 
de a privi dincolo de ferestre
le amfiteatrelor, spre uzine și 
fabrici, spre ogoarele patriei, 
spre catedrele școlilor... 83 000 
de studenți ai țării — tot atî- 
ția specialiști de mîine, cadre 
pregătite la un înalt nivel ști
ințific pentru construirea so
cialismului și comunismului 
•— vor trebui să răspundă și 
de acum încolo, cu entuzias
mul vîrstei lor, nobilului în
demn leninist de a învăța, pe 
care partidul îl adresează tu
turor. Nici un student pregătit 
mediocru! Aceasta este lozin
ca sub care va trebui să se 
desfășoare munca tuturor stu
denților. Patria are nevoie 
de specialiști cu o înaltă cali
ficare profesională, teu o con
știință și etică înaintată. în 
numele acestei cerințe de sea
mă, studenții au pornit, la 1 
octombrie, cu tot entuziasmul 
într-un nou an universitar. 
Pe drumul cunoașterii, al stu
diului perseverent și entu
ziast, noi le dorim succes de
plin 1 Z

Invitație la activitatea
Palatului pionierilorIn continuarea 

regiunea Bacău, 
Adunării de Stat a R. P. Un
gare, în frunte cu tovarășa 
Vass Istvănne, vicepreședinte 
al Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, însoțită de Anton 
Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, și 
de deputății Tiță Florea, Ma
ria Manolescu și Ștefan Bo- 
bos, președintele Comitetului 
Executiv ------ 
regional 
duminică 
trala „V. 
lacul de acumulare Bicaz.

Oaspeții maghiari au vizitat 
apoi fabrica de fibre și fire 
sintetice Săvinești, unde, tre
când prin secțiile de fabricare 
a firelor de relon, au primit 
ample explicații privind orga
nizarea întreprinderii și a 
procesului de producție.

La amiază, în sala de festi
vități a uzinei, membrii de
legației s-au întâlnit cu mun
citori, tehnicieni, ingineri ai 
acestei întreprinderi.

Președintele Comitetului E- 
xecutiv al Sfatului popular al 
regiunii Bacău a oferit un de
jun în cinstea oaspeților.

Membrii delegației ungara 
au plecat spre regiunea Do- 
brogea. La sosire, pe aeropor
tul Constanța, ei au fost în
tâmpinați de deputatul in Ma
rea Adunare Națională, Petre 
Niculae, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului 
popular al orașului Constanța, 
și de reprezentanți ai organe
lor locale.

In cursul vizitelor oaspeții 
au fost însoțiți de reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Un
gare în R. P. Romînă.

al Sfatului Popular 
Bacău, au vizitat 
dimineața hidrocen- 
I. Lenin“, barajul șt

‘"WTinil!

uminică dimineață, la tea
trul de vară al Palatului 
pionierilor, a avut loc festi
vitatea de deschidere a ac
tivităților palatului. Sute

de pionieri, reprezentanți ai tuturor 
școlarilor din Capitală, și-au dat aici în
tâlnire pentru a participa la marea lor 
sărbătoare. Și pentru că printre ei se 
aflau multi copii care veneau aici pentru 
prima oară, pionierii mai vechi, membri 
ai diferitelor formații artistice, s-au gîn- 
dit să le facă o surpriză plăcută proas
peților colegi, prezentând un spectacol 
original, menit să popularizeze diferitele 
activități ce se desfășoară la Palatul 
pionierilor. Era, de fapt, o invitație la 
activitatea Palatului pionierilor pe anul 
1962—1963.

Prin fața micilor spectatori s-au perin
dat imagini sugestive din activitatea bo-

gată atractivă a celor peste 50 de cercuri, 
cluburi și formații artistice existente la 
Palatul pionierilor. Rînd pe rînd, au apă
rut pe scenă micii aeromodeliști, care au 
prezentat spectatorilor diferite tipuri de 
aeromodele, concepute și construite de 
ei ; membrii cercului de radio, purtând 
o uriașă stație de radio care transmite 
semnale peste mări și țări; membrii cer
cului de electrotehnică mîndrindu-se cu 
numeroasele aparate electrice complicate 
construite de ei în cadrul acestui cerc.

Privirile micilor spectatori erau pline 
de admirație. Poate că in clipa aceea 
gindurile lor prinseseră aripi. Ei se și 
închipuiau cercetători ai tainelor uni
versului, temerari cuceritori ai Cosmo
sului.

Scena s-a umplut apoi de bucurie ți de 
cîntece pionierești. Apar membrii for
mațiilor artistice, ai 
acordeon, balet etc.

cercurilor de teatru, 
In cadrul acestor

cercuri, sub îndrumarea unor instructori 
pricepuți, pionierilor li se oferă prilejul 
să-și dezvolte înclinațiile și aptitudinile.

In sfîrșit, apar și pasionații drumeți, 
pionierii care, astă-vară, s-au cățărat pe 
înălțimile munților, au colindat țara în 
lung și în lat, făcînd cunoștință cu mun
ca creatoare a poporului condus la vic
torie de către partid sau au petrecut zile 
de neuitat pe plaja însorită a mării.

Firește, cei care duminică dimineața 
au pășit pentru prima oară pragul Pala
tului pionierilor se vor decide greu la 
care din cercurile ce le-au fost atât de 
sugestiv prezentate să se înscrie. Dar, în 
oricare din ele vor activa, ei vor avea 
în aceeași măsură posibilitatea să parti
cipe la un program bogat, atractiv și 
variat, să-și dezvolte înclinațiile spre 
tehnică sau măiestria artistică.

\
Ikonornîi

pian inovații

ADRIAN VASILESCU
ale 
de 
au 
iar

pe viitor vom

(Agerpres)

toate
avem

NICOLAE DUMITRAȘCU 
secretar al comitetului U.T.M. 

Uzina mecanică Poiana 
Clmpina

foiosi

cui-

scriitorilor din R.P. Ungară, 
Toth Endre și Jovanovics Mi
klós, care ne-au vizitat țara 
timp de două săptămîni.

spe- 
R.S.

Inovatorii din minele de 
cărbuni din Valea Jiului con
tribuie activ la promovarea 
progresului tehnic și, în acest 
fel, la sporirea producției de 
cărbune. Ei au înaintat în a- 
cest an cabinetelor tehnice 
minelor 476 de propuneri 
inovații. Din acestea, 283 
fost aplicate în producție,
altele sînt în curs de rezol
vare. «i

Printre inovațiile aplicate se 
află și cea propusă de ingi
nerul Ion Stoicescu de la mina 
Petrila, referitoare la folosirea 
stîlpilor metalici de susținere 
împreună cu transportoare 
scurte blindate. Introducerea 
inovației într-unul din abata- 
jele-cameră de la mina Pe
trila a permis minerilor de 
aici să reducă cu 15 la sută 
consumul de lemn de mină și 
să lucreze cu o productivitate 
mai ridicată.

în total, inovațiile aplicate 
anul acesta în minele din Va
lea Jiului au adus economii 
în valoare de peste 2 500 000

• Luni dimineața a sosit în 
Capitală colectivul Teatrului 
de stat de miniaturi din Le
ningrad, de sub conducerea lui 
Arkadi Raikin, artist al po
porului al R.S.F.S. Ruse. Ar
tiștii sovietici întreprind în 
țara noastră un turneu de trei 
săptămîni. Ei vor prezenta în 
acest timp 16 spectacole, cîte 
5 la Constanța și Iași și 6 la 
București în sala Teatrului 
c.c.s.
• Duminică a părăsit Capi

tala prof. Constantin Nuțu, di
rectorul Editurii de stat didac
tice și pedagogice, care va lua 
parte la reuniunea editorilor 
de manuale didactice organi
zată de U.N.E.S.C.O., la Paris, 
între 1 și 5 octombrie.

• Luni dimineața a părăsit 
Capitala delegația de scriitori 
maghiari alcătuită din Simon 
Istvăn, secretar al Uniunii

• Duminică seara s-a îna
poiat în Capitală, venind din 
Austria, tovarășul Mihail Le
vente, ministrul comerțului 
interior, conducătorul delega
ției romîne care a luat parte 
la deschiderea Tîrgului tu
ristic de la Innsbruck.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți Victor 
Ionescu și Nicolae Bozdog, ad
juncți ai ministrului comer
țului interior, Vasile Dumi
trescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din Ministerul Co
merțului Interior.

A fost de față Franz Irbin- 
ger, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Austriei în R.P. Ro
mînă.

La stațiunea experimentala 
viticolă Valea Călugărească 
din Podgoria Deâlu Mare, au 
început luni dimineața lucră
rile consfătuirii internaționale 
privind punerea în valoare a 
terenurilor în pantă prin 
tura viței de vie.

La consfătuire iau parte 
cicliști din R.P. Bulgaria, 
Cehoslovacă, R.P. Romînă, R.P. 
Ungară și U.R.S.S.

Participanții la consfătuire 
dezbat rezultatele cercetărilor 
științifice și de producție ob
ținute în țările respective pri
vind amenajarea terenurilor 
în pantă, sisteme de cultură a 
viței de vie folosite pe aseme
nea terenuri, mecanizarea lu
crărilor, precum și măsu
rile de combatere a eroziunii 
solului în scopul realizării 
unor recolte mari de struguri 
și la un preț de cost scăzut.

(Agerpres)

Ce produse doriti în 1963 ?
ub gigantica cu
polă a palatului 
din metal și sticlă 
al Expoziției Eco
nomiei Naționale 
s-a înălțat o floa
re uriașă aurie.

Pe petalele sale, deschise larg 
deasupra celor ce o vor vizita 
și își vor spune părerea des
pre mărfurile ce vor fi date 
spre vînzare populației, sînt 
înscrise cifre semnificative 
privitoare la industria bunu
rilor de consum. Nici că se 
putea un simbol mai semnifi
cativ : o floare, industria noa
stră de bunuri de consum, ale 
cărei produse își trag seva 
întru calitate și gust din pă
rerile marei mase a consuma
torilor, a căror exigență crește 
an de an.

Cel de-al IV-lea Pavilion 
de mostre depășește cu mult 
ca amploare înaintașul său. 
Cîteva comparații sînt conclu
dente : în anul 1961 au fost 
expuse 960 de produse ali
mentare, în timp ce în acest 
an, vor fi prezentate 1 800 de 
asemenea produse. In sectorul

metalo-chimic vor putea fi 
vizionate circa 3 500 de arti
cole marcînd o creștere de 
aproape 1 500 de articole față 
de anul trecut. O atracție deo
sebită o vor prezenta cele 
2 500 de articole noi din sec
torul textile-încălțăminte. Ce 
vom vedea, deci, la cel de-al 
IV-lea Pavilion de mostre ? 
Cele cîteva nivele circulare 
etajate, printre care vor putea 
trece vizitatorii, cuprind mii 
și mii de produse dintre cele 
mai diverse. Dealtfel, cei 
20 000 de mp pe care se în
tinde pavilionul reprezintă o 
suprafață de 6 ori mai mare 
decît cea a trecutului pavilion.

In prima linie, în aparta
mente prezentate într-un mod 
sugestiv se află expuse cele 
mai noi tipuri de mobilă, în- 
tr-un izbutit context cu lus
tre, covoare, bibelouri, mașini 
de uz casnic etc. Aci se vor 
afla, de asemenea, cele mai noi 
exponate ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor, cum ar 
fi oglinzi, butelii, băi, chiuve
te, lavoare, robinete, instalații 
sanitare.

Vizitatorii vor putea să a- 
precieze la al doilea nivel, di
verse produse din sectorul me
talo-chimic și poligrafic: noi 
articole de librărie, de cauciuc, 
de marochinărie, articole de 
toaletă, articole tehnico-sani- 
tare, lacuri și vopsele, colo- 
ranți, hîrtie, chimicale foto 
etc. La un alt nivel se vor 
prezenta standuri cu produse 
din sectorul de textile-încăl
țăminte din care enumerăm: 
noi sortimente de țesături de 
bumbac, in și ctnepă, lînă, 
mătase și fire sintetice, con
fecții de bumbac, tricotaje de 
lînă, pielărie și încălțăminte, 
blănărie și cojocărie.

Produsele alimentare vor 
putea fi apreciate îndeaproape 
de către vizitatori. Mari vi
trine rotunde vor fi pline cu 
o vastă gamă de produse ali
mentare românești, care de 
altfel, împreună cu altele, vor 
fi puse în vînzare chiar în 
cadrul Pavilionului.

Scopul, celui de-al IV-lea 
Pavilion de mostre fiind acela 
de a afla părerea consumato
rilor — finind seama de parti-

ce
de 

a 
se-

cularitățile 
rerii locale 
mărfuri și 
aspectului 
zonier — la dis
poziția vizita
torilor se află numeroase posi
bilități pentru a-și face cu
noscut punctul de vedere. Un 
număr de 40 de caiete de im
presii așezate în diverse punc
te ale Pavilionului așteaptă să 
fie completate cu opiniile con
sumatorilor. Pretutindeni în 
pavilion se vor găsi exemplare 
ale unui chestionar general 
cu întrebări asupra diverselor 
sortimente de mărfuri, cu 
chestionare alcătuite pe grupe 
de mărfuri. Zecile de ghizi 
— specialiști ai ministerelor, 
întreprinderilor producătoare, 
organizațiilor obștești, comerț 
etc. — vor discuta în perma
nență cu consumatorii, își vor 
nota impresiile, sugestiile.

Opinia publică asupra 
brăcăminții va putea fi 
primată și după ce vor fi 
zionate „parăzile modei”

îm- 
ex- 
vi- 
c«

vor avea loc zilnic în incinta 
pavilionului; se vor prezenta 
zilnic o sută de noi modele de 
îmbrăcăminte, pentru toate 
vîrstele, gusturile, și cerințele.

O statistică arată că în anul 
trecut Pavilionul a fost vizitat 
de peste 1250 000 de vizi
tatori. Această largă consul
tare populară asupra calității 
și sortimentului mărfurilor 
s-a soldat cu 173 300 aprecieri 
și peste 8 000 de observații și 
propuneri. Dată fiind amploa
rea și mai mare a celui de-al 
IV-lea Pavilion de mostre, a 
numărului crescut de produse 
prezentate, se așteaptă și o 
creștere a numărului celor ce 
vor vizita Pavilionul de mos
tre. Dacă vrem mărfuri tot 
mai frumoase, tot mai bune, 
să ne spunem părerea despre 
ele, să-i ajutăm pe creatorii 
bunurilor de larg consum.

C. R.

lmpotriva 
Destăinuiri: 
Aurel Vlai- 
Maij Acord 
și misterul 

Luceafărul; 49 
: Drumul Serii.

Aspect« d« 1« spectacolul ce a avut *oc duminică la Palatul 
pionierilor din Capitală.

Foto 1 A. BRĂTULESCU

HORIA MÄNUCU 
activist U.T-M.

Contele de Monte Cristo, seria 
l-a i Lumina ; seria a 11-a : B. 
Pavel, Alex. Sahia; ambele serii : 
23 August ; Aventurile lui Hukle- 
berry Finn: Republica, Gh. Doja, 
Floreasca ; Cartierul viselor : Ma- 
gheru, București, Miorița, G. Coș- 
buc; Drum de încercare : V. Alec- 
sandri, Tineretului, 1 Mai ; Alar
mă pe insulă : I. C. Frimu; Coco
șul sperie moartea: Victoria; Vîn- 
tul sudului : Central, O. Bancic; 
Program pentru copii , după amia
ză : Lazarillo de Tormes : 13 Sep
tembrie ; Primăvara ielelor: Tim
puri Noi; M-am săturat de căsni
cie : Maxim Gorki ;. Șampanie și 
melodii: înfrățirea între popoare, 
B. Delavrancea; Anii fecioriei : 
Cultural; Lazarillo de Tormes : 
Alex. Popov, Arta ; Soare și um
bră : 8 Martie, Moșilor ; Omul cu 
două ie[e: Grivița; Frații KomarOv 
—Vinătoarea de lupi : C. David; 
La noapte va muri orașul : V. 
Roaită, Flacăra, Libertății ; Copilul 
și orașul : Unirea -, Start spre ne
cunoscut: rulează la T. Vladimi- 
rescu, M. Eminescu, G. Bacovia ; 
713 cere aterizarea : Munca ; Re
portaj cu ștreangul de gît: Popu
lar; O viafă t rulează la Donca 
Simo, 30 Decembrie; 
zeilor r 16 Februarie; 
rulează la I. Pintilie. 
cu ; Urme tăcute: 8 
iinal: Volga; Tintin 
„Linei de aur" : 
de zile în Paciiic

Un nou cămin 
cultural

De ourînd, în comuna Du- 
bova, raionul Orșova, a fost 
inaugurat un frumos cămin 
cultural. Harnicii locuitori ai 
comunei — vîrstnici și tineri 
— și-au adus o prețioasă con
tribuție la construirea acestui 
lăcaș nou de cultură. Ei au 
săpat fundația, au confecțio
nat 80 000 de cărămizi, au 
transportat materialul lemnos. 
Munca lor entuziastă a con
tribuit la reducerea termenu
lui de dare în folosință a că
minului cultural și la realiza
rea a 52 000 lei economii.

Dintre tineri s-au eviden
țiat în mod deosebit Maria 
D. Costescu, Ion Dascălescu, 
Ana Miiosescu și mulți alții.



Populația Djakartei a făcut o călduroasă De peste hotare
primire înalților oaspeți romîni

(Urmare din pag. I) 
stență pașnică între state cu 
orinduiri diferite.

Este deosebit de plăcut pen
tru noi să constatăm că intre 
țările noastre, situate în re
giuni geografice îndepărtate 
una de alta, s-au dezvoltat re
lații de prietenie și colaborare 
la baza cărora stă atașamen
tul comun al popoarelor noa
stre la cauza nobilă a apără
rii și consolidării păcii în lu
mea întreagă.

Adresindu-se președintelui 
Indoneziei, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a spus :

Sînt încă vii în amintirea 
noastră vizitele dv. in Romî
nia, convorbirile rodnice care 
ne-au prilejuit satisfacția să 
constatăm că părerile noastre 
în principalele probleme in
ternaționale coincid, contribu
ția puternică pe care aceste 
vizite au adus-o la cauza prie
teniei dintre țările și popoa
rele noastre.

Îngăduiți-mi să-mi exprim 
convingerea că vizita noastră 
va constitui o nouă contribuție 
la consolidarea și dezvoltarea 
legăturilor de prietenie și co
laborare dintre Romînia și In
donezia, în interesul păcii și 
înțelegerii dintre toate popoa
rele lumii.

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

pen- 
întreaga lume .
Gheorghe Gheor- 
președintele Su- 
strîns mîinile cu

în încheiere, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus în limba indoneziană: 
Salam hangat kepoba ra- 
dejat Indonesia ! (Salut căl
duros poporului indonezian) și 
a adresat urări pentru priete
nia romîno-indoneziană, 
tru pace în

Tovarășul 
ghiu-Dej și 
karno și-au
căldură. Președintele Sukarno 
a prezentat tovarășului Gheor
ghiu-Dej un mare număr de 
personalități care au venit în 
întimpinarea înalților oaspeți 
romîni.

Copiii personalului Ambasa
dei R.P. Romîne din Djakarta 
au oferit tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer buchete de flori.

A urmat un moment impre
sionant : solii poporului ro
mîn, însoțiți de președintele 
Sukarno, au trecut prin „Poar
ta Indoneziei“, care, după 
cum se spune aici, se deschide 
numai în fața prietenilor. 
Tradiționala „Poartă a Indo
neziei“ este un culoar viu al
cătuit din băieți și fete îmbră- 
câți în splendide vestminte 
naționale din peste 40 de re
giuni ale Indoneziei. Un grup 
de tinere în costume națio
nale multicolore a oferit tova
rășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer 
tradiționalele ghirlande de

Manifestări consacrate
prieteniei 

romîno - indoneziene
DJAKARTA. — Trimisul special 

Agerpres Ion Gălăteanu transmite: 
în aceste zile cuvintele „Romî
nia“, „București" sînt adesea 
rostite în îndepărtata Indonezia.

în zilele premergătoare vizitei 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, la Djakarta au avut loc di
verse manifestări consacrate prie
teniei romîno-indoneziene.

La 30 septembrie la Djakarta a 
luat sfîrșit 
mînesc, în 
prezentate 
„Mîndrie“, 
noștri", „Alo, ați greșit numărul“, 
„S-a furat o bombă". Toate aceste 
filme au atras un mare număr de 
spectatori, care le-au urmărit cu 
mult interes. Ziarele indoneziene 
au consacrat filmelor romînești 
cronici elogioase.

în ziarele indoneziene 
note de drum și însemnări 
pre Romînia.

Sub titlul „Scurtă privire 
pra Romîniei bogată în 
rîuri și resurse naturale“, 
„Berita Indonesia" face o pre
zentare generală a țării noastre, 
relevînd succesele obținute în 
ultimii ani de poporul romîn în

Săptămîna filmului ro- 
cadrul căreia au fost 

filmele „Post restant“, 
„Darclee", „Băieții

apar 
des-

asu- 
munfi, 
ziarul

industrie și în agricultură. Ziarul 
subliniază că datorită acestor 
succese Romînia exportă astăzi 
numeroase tipuri de utilaj indu
strial. în ziarul „Economi Nasio- 
nal“ a apărut un articol intitulat 
„Toamna la București". Autorul 
articolului scoate în evidenfă rit
mul impetuos al construcjiilor din 
capitală și din alte orașe din 
Republica Populară Romînă. „Un 
lucru este clar, scrie „Economi 
Nasional”, nivelul de trai al po
porului romîn crește de la an la 
an și aceasta se datorește dezvol
tării economice a diferitelor 
muri 
, La 
karta 
cărții 
trine 
făjișînd aspecte din viafa Romî- 
niei de azi.

Pe adresa ambasadei R.P. Ro- 
mîne din Djakarta ’ au sosit nu
meroase telegrame de salut a- 
dresafe oaspeților romîni de dife
rite organizații obștești. I.. I ’ 
grame i 
că această vizită va întări și 
mult prietenia dintre poporul 
min și poporul indonezian.

flori cu care sînt încununați 
în Indonezia oaspeții de 
seamă.

După ceremonia primirii, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și președintele Sukarno 
au luat loc în mașini, și corte
giul oficial, escortat de moto- 
cicliști, s-a îndreptat spre pa
latul Merdeka, reședința ofi
cială a președintelui Sukarno.

Pretutindeni, de-a lungul 
celor aproape 5 km străbătuți, 
puteau fi citie urări de bun 
sosit: „Bun-venit președinte
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej“, 
„Poporul indonezian salută 
călduros poporul romîn“, 
„Trăiască prietenia dintre po
porul indonezian și poporul 
romîn“. Locuitorii capitalei 
Indoneziei au ieșit pe șoseaua 
Patrice Lumumba, pentru a-i 
saluta pe conducătorii de stat 
ai Republicii Populare Romî
ne. La principalele intersecții 
se aflau grupuri de interpreți 
de muzică populară care cin- 
tau din instrumente naționale, 
specifice diferitelor regiuni 
ale țării. Miile de stegulețe 
romîne și indoneziene pe care 
le fluturau, aclamațiile lor en
tuziaste au constituit o expre
sie grăitoare a sentimentelor 
de prietenie, nutrite de po
porul Indoneziei față de po
porul romîn.

La intrarea în palatul Mer
deka, solii poporului romîn au 
fost salutați de tinere 
neziene, 
ționalele saronguri. La 
dința președintelui Indoneziei, 
conducătorii țării noastre au 
avut o scurtă convorbire cu 
dr. Sukarno. Apoi, însoțiți de 
acesta, s-au îndreptat spre pa
latul lstara Negara, care va 
fi reședința oaspeților romîni 
în timpul vizitei în Indonezia.

Vizita în „Țara verii veșni
ce“, cum i se mai spune In
doneziei, a început într-o at
mosferă sărbătorească, de 
prietenie, caracteristică pentru 
bunele relații existente între 
cele două țări.

indo- 
îmbrăcate în tradi- 

reșe-

ASHABAD 1 (Agerpres). 
— TASS transmite: N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit la 1 octombrie o de
legație a organizației „Fondul 
păcii — Gandhi“, formată din 
U. N. Dhebar, deputat în 
parlament, și G. Ramachan- 
dran, fruntaș de seamă al vie
ții publice. Delegația a trans
mis lui N. S. Hrușciov che
marea conferinței din iunie a 
organizației „Fondul păcii — 
Gandhi” către șefii guverne
lor puterilor nucleare de a re
nunța la arma nucleară, de a 
lichida stocurile acestei arme, 
de a înceta producția și ex
periențele cu această armă.

Cu acest prilej, N. S. 
Hrușciov a afirmat din nou 
hotărîrea guvernului sovietic 
„de a lua ca bază pentru so
luționarea problemei încetării 
tuturor experiențelor cu arma 
nucleară propunerile Indiei, și 
ale celorlalte state neutre din 
Comitetul celor 18".

El a subliniat, de aseme
nea, că „în prezent există 
toate condițiile necesare pen
tru rezolvarea neîntîrziată a 
problemei încetării experien
țelor nucleare”.

N. S. Hrușciov a spus că 
„rezolvarea problemei încetă
rii tuturor experiențelor cu 
arma nucleară este întîrziată 
numai din cauza poziției 
S.U.A. și a celorlalte puteri 
occidentale care caută sub 
pretextul instituirii controlu
lui internațional, să obțină de 
fapt legalizarea activității 
serviciilor lor de spionaj”.

Totodată el a subliniat că 
control de nădejde asupraun

• •

„Fondul păcii—Gandhi 25 septembrie :ll

• •

îndeplinirii obligațiilor 
mate de stat în ce privește 
încetarea tuturor experiențe
lor cu arma nucleară poate fi 
înfăptuit cu ajutorul mijloa
celor naționale de detectare.

N. S. Hrușciov a declarat 
de asemenea : „Dacă puterile 
occidentale nu sînt gata să 
realizeze în prezent un acord 
cu privire la interzicerea tu
turor experiențelor cu arma 
nucleară, Uniunea Sovietică 
este de acord să semneze un 
tratat cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare în 
atmosferă, Cosmos, și sub 
apă, urmînd să se continue 
tratativele cu privire la înce
tarea experiențelor nucleare 
subterane și în cursul acestor 
tratative, înainte de realiza
rea acordului, toate puterile 
nucleare să se abțină la efec
tuarea acestor experiențe”.

©

Vizita
lui L. I. Brejnev
în Iugoslavia
BLED 1 (Agerpres). — La 

30 septembrie, L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., și 
persoanele care îl însoțesc au 
sosit în capitala Sloveniei — 
Ljublijana. Oaspeții sovietici 
an fost întîmpinați cu căldu
ră de populația orașului.

în a doua jumătate a zilei, 
L. I. Brejnev a sosit Ia Bled.

o Proclamarea Republi
cii Democrate Populare Al
geria. Ben Bella a 
mit prim-ministru 
vernului algerian.

26 septembrie :

fost mi
ai gu-

zi a se-® Pe ordinea de 
siunii O.N.U. au fost inclu
se propunerile U.R.S.S. cu 
privire la „Condamnarea 
propagandei în favoarea 
unui război nuclear pre
ventiv" și „Programul eco
nomic al dezarmării“.

27 septembrie :

produs 
care a 
înlătu-

© In Yemen s-a 
o lovitură de stat 
avut drept urmare 
rarea regimului monarhic.

29 septembrie :

® S-a dat publicității Co
municatul privitor la șe
dința Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

1 octombrie :

® începînd de la 1 oc
tombrie, Irianul de vest 
este trecut sub administra
ția O.N.U., urmînd ca de ia 
1 mai 1963 să treacă sub 
administrația Indoneziei.

ra- 
ale industriei și agriculturii“, 
principala librărie din Dja- 
:.-a deschis o expoziție a 
romînești. în numeroase vi- 
sînt prezentate fotografii în-

Calcutta

Ședința Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru industria 

carboniferă

In fele- 
se exprimă convingerea 
“ . ... _j maj

ro-

GUVERNUL U. R. S. S. RECUNOAȘTE
GUVERNUL REPUBLICI! ARABE YEMEN
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 1 octombrie 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Yemen, Abdallah 
Sallal, o telegramă în care anun
ță că „guvernul Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, 
conducîndu-se neabătut după 
principiul autodeterminării po
poarelor și respectînd profund 
aspirațiile naționale juste ale po
porului Yemenului, declară prin

prezenta că recunoaște guvernul 
Republicii Arabe Yemen”.

In telegramă se urează poporu
lui Yemenului succes pe calea 
consolidării independenței poli
tice și economice și se subliniază 
că popoarele Uniunii Sovietice 
„consideră inadmisibil orice a- 
mestec străin în treburile inter
ne ale Yemenului”.

Telegrama lui N. S. Hrușciov 
este un răspuns la mesajul lui 
Abdallah Sallal în
anunță proclamarea Republicii 
Arabe Yemen.

care acesta

Declarația
Consiliului de Miniștri 
al guvernului cuban

altele 
Cuba 

puter- 
unei 
din 

Statelor

HAVANA 1 (Agerpres) — în 
cadrul unei ședințe extraordi
nare, convocată pentru a se 
lua cunoștință de rezoluția 
comună a Congresului State
lor Unite, Consiliul de Mini
ștri al guvernului revoluționar 
al Cubei a hotărît să dea pu
blicității o declarație specială.

In actuala situație interna
țională, se spune intre 
în această declarație, 
este supusă celei mai 
nice presiuni și riscului
agresiuni armate directe 
partea guvernului 
Unite.

La declarațiile și afirmațiile 
făcute mereu de membrii Con
gresului și de conducătorii 
Statelor Unite, și la campania 
de știri și de articole tenden
țioase publicate în organele de 
presă din această țară, se a- 
daugă acum rezoluția comună 
a Congresului Statelor Unite, 
care imprimă un caracter ofi
cial tuturor acestora.

Această rezoluție comună 
proclamă fățiș și cu totul 
nejustificat tactica directă de 
agresiune și de folosire a for
ței, care nesocotind cele mai 
elementare principii ale 
tului internațional și 
Organizației Națiunilor 
opune direct guvernul 
rialist al Statelor Unite, Repu
blicii Cuba.

Guvernul revoluționar al 
Cubei, se subliniază în decla
rație, arată încă odată că po
litica externă a Cubei se ba
zează pe principiul neameste
cului, pe principiul liberei 
autodeterminări a națiunilor, 
pe recunoașterea egalității su
verane a statelor, pe liberta
tea comerțului, pe rezolvarea 
litigiilor internaționale prin 
tratative și pe dorința de a 
coexista pașnic cu toate po
poarele

Cuba

drep- 
Carta 
Unite, 
impe-

din lume, 
nu reprezintă o pri-

a 
a 

avut și nu are intenții agresi
ve față de nici una din ele.

Nu guvernul revoluționar al 
Cubei amenință securitatea 
Statelor Unite și a altor țări 
din emisfera noastră. Tocmai 
guvernul imperialiștilor nord- 
americani amenință serios 
securitatea Cubei, a tuturor 
țărilor emisferiei și a întregii 
lumi.

In declarația guvernului re
voluționar al Cubei se subli
niază că guvernul Statelor 
Unite nu numai că săvîrșește 
acte de cea mai grosolană a- 
gresiune economică împotriva 
Cubei, ci exercită și presiuni 
asupra tuturor statelor din A- 
merica Latină pentru ca aceste 
țări să rupă legăturile 
Cuba.

In legătură cu măsurile 
apărare luate de Cuba, în 
clarație se spune: Dacă 
vernul Statelor Unite ar fi în 
stare să ofere Cubei garanții 
efective și satisfăcătoare in ce 
privește inviolabilitatea teri
toriului nostru și ar înceta ac
tivitatea contrarevoluționară 
împotriva poporului nostru, 
Cuba n-ar mai fi nevoită să-și 
întărească apărarea și ar folosi 
cu bucurie toate resursele le
gate de aceasta pentru a con
tribui la progresul economic 
și cultural al poporului său.

Poporul Cubei dorește cola
borarea pașnică pe continentul 
nostru, dar totodată el este vi
gilent și este 
independența 
violabilitatea

Congresul 
poate să dicteze legi înăuntrul 
țării sale; dar în ce privește 
țara noastră, rezoluția sa nu 
valorează nici măcar hîrtia pe 
care este scrisă și locul ei este 
la coș, la lada de gunoi a isto
riei.

mejdie pentru nici o țară 
continentului nostru ; ea nu

CALCUTTA 1 (Agerpres). — 
Corespondență specială: Du
minică dimineață, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej îm
preună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu au vizitat Biblioteca 
Națională și Muzeul indian 
din Calcutta. în sălile marii 
biblioteci, care este vestită în 
întreaga lume, conducătorii 
romîni au examinat numeroa
se manuscrise vechi expuse 
special cu prilejul vizitei lor. 
Pe una din mese se afla un 
volum al Bibliografiei indiene 
deschis la pagina 
mînia, în care se 
colecția bibliotecii 
romanul „Mitrea 
Mihail Sadoveanu 
M. Sebastian „Ultima oră", 
mîndouă în traducere hindu.

Directorul bibliotecii a vor
bit înalților oaspeți despre le
găturile pe care Biblioteca 
Națională din Calcutta le în
treține cu Biblioteca Centrală 
de Stat din București, subli
niind că dorește foarte mult 
ca aceste legături să se adîn- 
cească.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a mulțumit pentru 
explicațiile amănunțite, rele
vînd însemnătatea schimbului 
de experiență între instituțiile 
culturale din cele două țări. 
El a invitat conducerea Bi-1 
bliotecii Naționale să facă o 
vizită în Romînia.

La Muzeul indian, oaspeții 
au privit cu. interes bogata co
lecție de exponate din secția 
arheologică, mărturie a vechii 
culturi a popoarelor Indiei. Ei 
au vizitat, printre altele, sec
ția de preistorie, secția medie
vală, secția antropologică și 
secția geologică.

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

Solicitat de locuitori ai Cal- 
cuttei și de studenți, care aș
teptau la ieșirea din muzeu, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a dat

O mare 
a salutat 
prin oraș.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
Intre 24—26 septembrie 1962 a 
avut loc la Varșovia cea de-a 
XH-a ședință (extraordinară) a 
Comisiei Permanente a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproo 
pentru industria carboniferă.

La ședință au luat parte de
legațiile R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, R.P. 
Ungare și U.R.S.S. — țări mem
bre ale C.A.E.R.

Comisia a examinat măsurile 
cele mai importante și mai ur
gente ce decurg din hotărîrile 
sesiunii a XVI-a a C.A.E.R. și 
ale primei ședințe a Comitetului 
Executiv al Consiliului și a a- 
doptat hotărîri corespunzătoare, 
în special în problema lucrărilor 
viitoare privind coordonarea pla
nurilor de perspectivă, de dez
voltare a industriei carbonifere 
a țărilor membre ale C.A.E.R.

arași Washingtonul 
patronează un spec
tacol anfi-cuban. Să 
recunoaștem : misi
unea regizorului este 
teribil de ingrată. 
Dl. Rusk a asudat

destul în încercările de a aduna 
în jurul aceleiași mese pe miniș
trii de externe latino-americani cu 
scopul vizibil de a-i determina să 
subscrie politicii S.U.A. față de 
Cuba. Operațiunea a fost săvîrșită 
în culise, ferită de zgomotoasa 
publicitate a ziarelor. Bilanțul 
provizoriu, însă, nu poate fi a- 
preciaf drept încurajator. Este a- 
devărat, dl. Rusk a găsit sprijini
tori. Dar sprijinul lor este de-a 
dreptul compromițător. Cînd ve
nalii dictatori din Guatemala și 
Nicaragua se manifestă entuziaști, 
opinia publică devine mai aten
tă. Or, după cum ne informează 
din Washington corespondentul a- 
genfiei „ASSOCIATED PRESS", 
John Hightower, „cea mai mare 
îngrijorare” domnește în sînul gu
vernanților unor țări ca Nicara
gua, Panama, Guatemala etc. Ce 
anume „îngrijorează" pe tirani 
ce se mențin la putere doar gra
ție dolarilor Washingtonului ? Fi.

CU

de 
de
gù-

gata să-și apere 
națională și in- 
teritoriului său.
Statelor Unite

despre Ro- 
arată că în 

se găsesc 
Cocor“ de 
și piesa lui 

a-

cîteva autografe, 
mulțime de oameni 
trecerea oaspeților

★
Toate ziarele indiene de du

minică au publicat în prima 
pagină știri despre sosirea 
înalților oaspeți, însoțite de 
fotografii.

PE SCURTg
ASHABAD. După o vizită 

de cîteva zile în Turkmenia, 
Ia 1 octombrie, N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, a 
plecat cu avionul Ia Dușanbe, 
capitala Tadjikistanului.

în dimineața zilei de 1 oc
tombrie, N. S. Hrușciov a 
participat Ia o adunare a ac
tivului organizației de partid 
din republică, 
cuvîntare.

ATENA. In 
cole „Orfeos” 
vut loc în ziua de 30 septem
brie o adunare a Ligii de prie
tenie greco-romînă.

Cu acest prilej acad. S. Mel
ias a vorbit despre succesele 
obținute de R. P. Romînă în 
sectorul economic și social, 
precum și în domeniul cultu
ral-artistic. El a relevat tot
odată politica de pace promo
vată de statul romîn și rela
țiile tradiționale de prietenie 
dintre popoarele Romînei și 
Greciei.

unde a rostit o
sala de specta- 
din Atena a a-

PE SCURT

reșfe, îi îngrijorează Cuba ,'iberă 
și sînt gata de orice spre a face 
să apună steaua speranței celor 
200 milioane de latino-americani. 
Numai că America Latină nu în
seamnă o duzină de tirani. Unele 
din cele mai importante țări de 
pe continentul sud-american nu 
sînt dispuse să facă jocul anficuban 
al Departamentului de Stat. In
fluente cercuri politice din aceste 
țări sesizează că în fond o acțiu
ne împotriva Cubei, (un amestec 
în afacerile interne ale poporului 
cuban), echivalează cu un atentat 
asupra dreptului la independentă 
a! întregii Americi Latine. „NEW 
YORK TIMES” amintea că Brazilia, 
Mexic, Chile și Uruguay nu 
dat urmare cererii insistente

au 
a 

S.U.A. de a pune capăt comerțu
lui lor cu Cuba. Iar „NEW YORK 
WORLD TELEGRAM AND SUN" 

. afirma că majoritatea țărilor lati- 
no.americane nu împărtășesc 
punctul de vedere a! S.U.A. față 
de Cuba.

Ce aduce în servieta sa dl. 
Rusk la conferința O.S.A. care
începe marți ? Surse bine infor
mate de la Washington vorbesc 
despre planul unui N.A.T.O. sud- 
american, o organizație militară 
agresivă sub egida O.S.A. îndrep
tată împotriva Cubei (și nu numai 
împotriva Cubei, ci și a popoare
lor latino-americane sub pretextul 
combaterii „subversiunii"). Pater
nitatea planului trebuie găsită în 
birourile Departamentului 
Stat. Consilierii secretarului 
stat dau însă dovadă de mo
destie. Ei preferă ca drept autori 
ai planului să treacă niște obscure 
personaje din guvernele dictato
riale ale emisferei sudice. Din 
punctul de vedere al S.U.A. este 
mai profitabil ca „inițiativa" să 
pară a veni din partea unor țări 
latino-americane. Numai că ma
nevra nu este luată de nimeni în 
serios...

Dealtfel, în ultimul moment, 
aflăm că „secretarul Departamen
tului de Stat a declarat că întru
nirea (O.S.A., n.n.) nu va avea un 
caracter oficial și nu va lua ho
tărîri’ (ASSOCIATED PRESS). Pre
cauția cu care dl. Rusk însoțește 
această afirmație nu vădește 
oare dificultățile diplomației ame
ricane ?

Proiectata organizație militară 
agresivă are un scop precis pe 
care „ASSOCIATED PRESS“ îl expri
mă plastic și anume de a „strînge 
cătușele" din jurul Cubei. La 
Washington, din nefericire, se mai 
trăiește cu falsa iluzie că Cubei 
libere i se mai pot pune cătușe. 
Din lecțiile proaspetelor eveni
mente, politicienii americani n-au 
învățat nimic.

Pretextele americane sfidează 
grosolan realitatea. Senatorii 1n- 
răifi de la Washington, în cor cu 
răgușilele glasuri ale ziarelor 
reacționare, afirmă că uriașa Ame. 
rică ar fi „amenințată" de mica 
Cubă, deși toată lumea știe că 
în realitate lucrurile se petrec in
vers. Cercurile conducătoare ame
ricane nu pot ierta Cubei că a 
ales o cale de dezvoltare ce nu

de 
de

este pe placul Wall Streetului, 
nu-i pot ierta că își apără curajos 
libertatea cucerită. Aceste fapte, 
care în fond au un caracter in
tern, privind doar poporul Cubei, 
sînt utilizate — intr-un vacarm 
propagandistic — spre a justifica 
acțiunile cu caracter agresiv ale 
S.U.A. îndreptate împotriva eroi
cei republici din Caraibe. Culmea: 
baza „legală" a provocărilor an- 
ticubane trebuie să o constituie 
„doctrina Monroe". Dar ce re
prezintă aceasta ? lată ce afirmă 
ziarul britanic „TRIBUNE" : „De 
fapt, doctrina Monroe nu a fosf 
niciodată un trafaf semnaf de ci
neva, a fosf declarația președin
telui Monroe despre ceea ce con
sidera el o idee bună pentru anul 
1823. Este ca și cum președintele 
Kennedy ar hotărî că acfualul 
comerf britanic cu Uniunea Sovie
tică periclitează angajamentele 
S.U.A. de a apăra Europa ; pasul 
următor ar fi o invazie a orașului 
britanic Brighton de către per
soane de origine britanică finan
țate de americani”. iar revista 
reacționară americană, „TIME" 
sublinia că „puTerile europene, 
nici măcar cele care au devenit 
aliate ale S.U.A., nu au recu
noscut această doefrină”.

Washingtonul nu își ascunde 
furia față de aliații săi din 
N.A.T.O., care s-au dovedit nere
ceptivi la apelul american în ve. 
derea unei blocade economice 
a Cubei. Anglia, Norvegia, Dane
marca au spus Departamentului 
de Stat un „nu" politicos, dar 
care înseamnă totuși „nu". Doar 
Bonnul s-a grăbit să facă pe pla
cul Washingtonului, urmat de 
Ankara. Infuentul ziar britanic 
„TIMES" scria acum cîteva zile : 
„Din moment ce guvernul englez 
recunoaște regimul cuban și An
glia nu se află în război cu Cuba, 
este perfect legal ca vasele en
gleze să transporte petrol ru
sesc în Cuba și zahăr cuban de 
acolo, așa cum fac de cîtva 
timp". Și ziarul adaugă că 
„o încercare de a îngenunchia re
gimul Castro prin lipsirea Cubei 
de transportul naval comercial ar 
fi neînfeleaptă. Ea ar fi, de ase
menea, lipsită de succes".

La ora actuală, oficialitățile a. 
mericane adresează reproșuri a- 
liaților lor din N.A.T.O. pentru 
„lipsa de unitate" și le strecoară 
subtile amenințări. Presa ameri
cană se face ecoul acestei vio
lente nemulțumiri.

Șeful diplomației americane în
cearcă timp de două zile să ali
nieze statele latino-americane la 
politica anticubană a Washingto. 
nului. Bineînțeles, soclul pe care 
se va instala spre a pleda cauza 
S.U.A. îl va reprezenta defuncta 
„doctrină Monroe" iar argumente
le vor li cele clasice : bîta și 
momeala”.

„Doctrina Monroe" datează din 
1823. Noi trăim în 1962. Păcat 
că acest elementar adevăr nu este 
ținut în seamă la Departamentul 
de Stat.

EUGENIU OBREA

AȘHABAD. 
președintele 
Miniștri al U.R.S.S., a primit 
Ia 1 octombrie pe ambasado
rul Indiei, Subimal Dutt, în 
legătură cu apropiata plecare 
a acestuia din Uniunea So
vietică.

între Hrușciov și Dutt a 
avut loc o convorbire priete
nească.

RUSE 1 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția B.T.A., 
în seara zilei de 29 septembrie 
a avut loc în orașul Ruse, unde 
în urmă cu 50 de ani a fost 
ținut primul Congres al Uniu
nii tinerilor luptători bulgari 
pentru socialism și comunism, 
o adunare festivă consacrată 
acestui jubileu. La adunare 
au participat conducători de 
partid și de stat bulgari, vete. 
răni ai mișcării revoluționare 
de tineret din Bulgaria și re
prezentanți 
ganizații de

Cu acest

S. Hrușciov, 
de

N. 
Consiliului

ai diferitelor or- 
masă.
prilej, Todor Jiv-

Festivitate consacrată
aniversării R. P. Chineze

PEKIN 1 Corespondentul 
Agerpres, Emil Soran, trans
mite : Poporul chinez a sărbă
torit la 1 octombrie cea de-a 
13-a aniversare a eliberării 
sale și a proclamării Republi
cii Populare Chineze.

In dimineața de 1 octombrie 
a avut loc în marea piață 
Tiananmîn demonstrația oa
menilor muncii din Pekin. In 
fața tribunelor era aliniată 
fanfara militară și mii de 
pionieri purtînd în mîini bu-

tribună au 
Mao Tze- 
Ciu-En-lai,

Aplicații ale unităților armatelor U.R.S.S.,
R. 0. Germane și

PRAGA 1 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Ce- 
teka, la sfîrșitul lunii septem
brie, în conformitate cu pla
nul de pregătire de luptă a 
trupelor au fost efectuate 
mari aplicații la care au par
ticipat unități ale Armatei so
vietice, ale Armatei populare 
naționale a R. D. Germane și 
ale. Armatei populare ceho
slovace.

La aceste aplicații au asis
tat o delegație a C.C. al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia și a guvernului R. S. ’ 
Cehoslovace, în frunte cu 
Antonin Novotny, președinte
le R. S. Cehoslovace și prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, reprezentanți ai 
Comandamentului suprem al

R. S. Cehoslovace
forțelor armate unite ale sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia și delegații ale 
armatelor socialiste frățești.

Aplicațiile au contribuit la 
ridicarea continuă a capacită
ții de luptă a trupelor, la 
perfecționarea pregătirii sta
telor majore, la adîncirea co
laborării reciproce dintre ar
matele prietene și la întări
rea frăției de arme, care aste 
un izvor important al forței 
armatelor statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Aplicațiile s-au încheiat 
printr-o paradă militară, la 
care au participat unități ale 
Armatei sovietice, ale Arma
tei populare naționale a R.D. 
Germane și ale Armatei popu
lare cehoslovace.

chete de flori și stegulețe 
multicolore. Deasupra capete
lor lor se aflau uriașe baloane 
cu lozinci festive.

La ora 10,00 în 
luat loc tovarășii 
dun, Liu Șao-ti,
precum și alți conducători de 
partid și de stat.

Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de Cen I, membru 
în Biroul Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, locțiitor al pre
mierului Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze. El a vorbit 
despre succesele poporului 
chinez în construcția socialistă 
în anul care s-a scurs. Creș
terea puterii țărilor socialiste 
și unitatea lor, bazată pe prin
cipiile internaționalismului 
proletar, a spus Cen I, însu
flețește și sprijină într-o mă
sură uriașă popoarele diferite
lor țări în lupta lor de elibe
rare.

China, Uniunea Sovietică și 
toate celelalte țări socialiste, 
a subliniat vorbitorul, 
neabătut 
armei nucleare și 
dezarmării 
coexistența 
cu sisteme 
menținerea 
lume.

A urmat 
la care au . 
mativ 500 000 de cetățeni din 
Pekin și împrejurimile orașu
lui.

Demonstrația s-a încheiat 
cu defilarea impresionantă a 
zecilor de mii de sportivi.

luptă 
pentru interzicerea 

realizarea 
generale, pentru 
pașnică a statelor 
sociale diferite și 

păcii in întreaga

apoi demonstrația 
participat aprozi-

kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, a rostit o cuvin- 
tare.

ALGER. La Oran, unul din 
cel mai mari orașe ale Alge
riei, a avut loc ieri festivita
tea schimbării denumirii unor 
străzi. Peste 50 000 de algerieni 
au participat Ia aceste festivi
tăți. Diverse străzi care pur
tau denumiri legate de domi
nația colonială franceză au 
primit denumiri ca „Bulevar
dul Martirilor Revoluției” sau 
„Piața 1 
bucnirii

Noiembrie” (ziua iz- 
revoluției algeriene).

— După cum anun-SOFIA.
ță B.T.A., la 30 septembrie s.a 
încheiat cel de-al XX-lea tîrg 
internațional jubiliar de la 
Plovdiv, la care au participat 
27 țări, între care și R. P. Ro- 
mînă.

Tîrgul a fost vizitat în pe
rioada activității sale, de Ia 16 
la 30 septembrie de delegații 
oficiale, oaspeți, oameni de 
afaceri — aproximativ 800 000 
persoane, ceea ce constituie o 
cifră record.

Lucrările Adunării
Generale a O. N. U.

NEW YORK 1 (Agerpres). 
— Corespondentul special al 
Agerpres, C. Răducanu, trans
mite : în dimineața zilei de 1 
octombrie în cadrul ședinței 
plenare a Adunării Generale 
a O.N.U. a continuat dezba
terea politică generală.

Ministrul de externe al Ior
daniei, primul vorbitor, a sub
liniat necesitatea soluționării 
pe cale pașnică a problemelor 
internaționale litigioase. El 
și-a exprimat regretul în le
gătură cu lipsa unui progres 
în soluționarea problemei in
ternaționale de cea mai mare 
importanță — problema de
zarmării.

A luat apoi cuvîntul mini
strul de externe al 
gare, Janos Peter. 
prin a arăta că 
Unite ar trebui să 
potrivit principiilor : 
Cartă, un organism !

Sărbătoarea

la 
in- 
Re-

stăzi se împlinesc 
patru ani de 
proclamarea 
dependenței 
publicii Guineea, 
eveniment care a 
constituit o victo

rie de seamă a poporului gui
neez în lupta împotriva colo
nialismului, pe calea făuririi 
unei vieții noi.

Multe decenii Guineea s-a 
aflat sub dominația colonia
liștilor francezi. Avuțiile țării 
erau exploatate nemilos de 
monopolurile străine, în timp 
ce poporul guineez, trăia în 
cea mai cruntă mizerie.

Odată cu obținerea indepen
denței țării, poporul din Re
publica Guineea a avut de 
înfruntat numeroase greutăți 
pentru lichidarea odioasei 
moșteniri a trecutului colo
nialist.

în decursul celor patru ani 
de viață liberă au fost obți
nute succese pe calea conso
lidării independenței naționa
le, a dezvoltării economice și 
culturale. Importante realizări 
au fost obținute și în dezvol
tarea sistemului învățămîn- 
tului și a ocrotirii sănătății 
publice.

Pe plan extern, Republica 
Guineea promovează o poli
tică bazată pe principiile co
existenței pașnice, de solidari
tate cu popoarele afro-asiati- 
ce care luptă pentru eliberare
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Guineea
sau pentru consolidarea inde
pendenței.

Eforturile poporului din 
Guineea pentru dezvoltarea 
țării sale pe calea indepen
denței sînt urmărite cu sim
patie de către poporul nostru. 
Relațiile prietenești dintre Re
publica Guineea și R.P. Ro- 
mînă se dezvoltă continuu.

Poporul romîn, tineretul pa
triei noastre, dorește din ini
mă poporului guineez să ob
țină noi succese în lupta pen
tru consolidarea independen
ței, pentru construirea unei 
vieți prospere, pentru pace.

coexiste națiuni cu sisteme so
ciale diferite, ministrul de 
externe al Ungariei a subliniat 
că în ultimul timp, puterile 
occidentale încearcă să reia 
politica falimentară a „echili
brului pe marginea prăpastiei“. 
El a condamnat cu liotărîre 
acțiunile aventuriste ale cercu
rilor agresive din Occident, 
care urmăresc încordarea si
tuației internaționale. Astăzi, 
în Statele Unite, a spus el, 
auzim zilnic despre planurile 
invadării Cubei, despre crea
rea de detașamente speciale 
formate din contrarevoluțio
nari cubani, despre posibilita-' 
tea unei intervenții militare 
directe a Statelor Unite. Dele
gatul Ungariei a subliniat gra
vitatea consecințelor pe care 
le poate avea această orien
tare politică. în zilele noastre, 
a spus el, există o singură al
ternativă : ori coexistența paș
nică a țărilor cu sisteme so
ciale diferite, ori înaintarea 
spre un război termonuclear 
pustiitor.

Janos Peter a condamnat in
cluderea pe ordinea de zi a 
sesiunii, sub presiunea S-U.A., 
a „problemei ungare“ care are 
un caracter provocator. El a 
subliniat de asemenea necesi
tatea restabilirii imediate a 
drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la O.N.U.

In timp ce se desfășura șe
dința de dimineață a Adunării 
Generale a O.N.U. serviciul de 
presă al O.N.U. a anunțat pri
mirea unei telegrame adresată 
secretarului general ad-inte- 
rim al O.N.U., U Thant, de că
tre șeful guvernului Algeriei, 
Ben Bella. Ben Bella cere ca 
Republica Democrată Populară 
Algeria să fie primită în Or
ganizația Națiunilor Unite.
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Vedere dintr-o piajă a orașului Conakry, capitala Guineei.


