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Laminate peste planContinuînd să aplice inițiativa „Să dăm zilnic, pe fiecare schimb cel puțin 10 tone de laminate peste plan“, colectivul laminorului de profi- le de 650 mm a încheiat un rodnic bilanț de realizări la sfîrșitul celor trei trimestre care au trecut din acest an. Astfel, datorită folosirii _ din plin a capacității de laminare, muncitorii hunedoreni au trimis uzinelor constructoare de mașini, peste prevederi, mai mult de 27 500 de tone de laminate. (Agerpres)

Ținerii Ciojăk Bela, Szalld Vik- 
for, Szăsz Gyorgy și Bordș 
Ștefan de la secția lăcătușerie 
a întreprinderii de piese de 
schimb și garnituri de carde 
din Tg. Mureș sînt cunoscuți 
ca inovatori pricepuți și mun
citori harnici, lată-i discutînd 
despre posibilitatea îmbunătă
țirii caracteristicilor mașinii de 
bobinat pentru fabricile textile 

și tricotaje.
Foto : N. STELORIAN

DJAKARTA 8 — Trimisul 
special Agerpres, Ion Gălă- 
țeanu, transmite:

Luni dimineața cu aproape 
două ore înainte de începerea 
mitingului prieteniei indone- 
ziano-romîne, care urma să 
aibă loc în Piața de Nord a 
orașului Djokdjakarta, consi
derat leagănul luptei de eli
berare națională a Indoneziei, 
grupuri compacte de munci
tori, elevi și studenți din oraș 
și din împrejurimi se îndrep
tau spre locul de întrunire. 
Numeroși alți locuitori ai 
Djokdjakartei așteptau de-a 
lungul străzilor dintre palatul 
Gedung Agung, fosta reședință 
a guvernului indonezian în 
timpul luptelor cu colonialiștii 
olandezi și Piața de Nord, 
pentru a-i vedea și aclama 
încă o dată pe oaspeții ro- 
mîni.

In vasta Piață de Nord, pa
voazată cu drapelele de stat 
ale celor două țări, înălțate 
pe catarge de bambus, își dă
duseră întâlnire sute de mii 
de oameni. Pretutindeni se ve
deau pancarte cu inscripții 
prin care Djokdjakarta își sa
luta oaspeții și prietenia ro- 
mîno-indoneziană. Piața în 
care a fost organizat mitingul 
a fost pe vremea luptei pen
tru alungarea colonialiștilor 
olandezi, în cei patru ani cînd 
Djokdjakarta a fost capitala 
țării, locul de desfășurare a 
marilor mitinguri ale popu
lației. Astăzi, din fața tribune
lor vezi larga stradă Mali- 
boro, perpendiculară pe piață, 
înțesată de oameni pe distan
ță de cel puțin 1 km.

La ora 8,30 în tribuna de 
onoare au luat loc tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Sukarno, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer. Imensa

piață a răsunat de ropote de 
aplauze. Din nou am auzit 
cuvîntul „Merdeka“ — „Li
bertate“, rostit de zeci de mii 
de oameni.

Mitingul a fost deschis de 
Susilo, președintele comitetu
lui Frontului național din 
Djokdjakarta, care a salutat 
pe înalții oaspeți români.

A luat apoi cuvîntul sulta
nul Hamengku Buwono al 
9-lea, conducătorul teritoriu
lui special al Djokdjakartei, 
care a spus printre altele :

In numele populației și al 
guvernului local din Djokdja
karta, permiteți-mi să-mi ex
prim recunoștința pentru vi
zita președintelui României, 
Gheorghiu-Dej, a primului 
ministru, Ion Gheorghe Mau
rer și a ministrului Afa
cerilor Externe, Corneliu 
Mănescu, și pentru faptul că 
în timpul vizitei lor în Indo

nezia au venit, însoțiți de 
președinte, la Djokdjakarta. 
Este o mare onoare pentru 
cetățenii din Djokdjakarta și 
din împrejurimi de a se în
tâlni cu cunoscutul oaspete 
român care a sprijinit lupta 
Indoneziei împotriva colonia
lismului și imperialismului, 
pentru făurirea unei societăți 
drepte și prospere și lupta 
pentru o pace trainică în lu
mea întreagă. Sperăm că cele 
două țări ale noastre vor sta 
umăr la umăr în lupta pentru 
realizarea țelurilor lor și că 
vizita înalților oaspeți români 
va întări și mai mult priete
nia dintre popoarele romîn și 
indonezian.

întâmpinat cu ropote de a- 
plauze, a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Cuvîntarea sa a fost în 
repetate rînduri subliniată 
prin aplauze și ovații. Cuvin

tele ,JSă prospere harnicul șl 
înzestratul popor indonezian“, 
rostite de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în limba indo- 
neziană, au fost primite cu 
puternice aclamații și urale.

La sfîrșitul cuvîntării dr. 
Sukarno i-a strîns mina cu 
căldură tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Hamengku al 9-lea a dat 
apoi citire unei proclamații, 
anunțînd oficial că la Djok
djakarta s-a încheiat campa
nia de lichidare a analfabetis
mului.

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

Mitingul de la Djokdjakarta 
a fost o nouă manifestare en
tuziastă a prieteniei poporului

(Continuare în pag. a IV-a)
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 e apropiem tot mai 
mult de data cînd, 
potrivit recoman
dărilor agrotehni
cii, însămînțările 
trebuie să se ter
mine. Epoca opti

mă ține pînă la 20 octombrie, 
în multe din gospodăriile colec
tive din raionul Rm. Sărat s-a 
avut în vedere acest lucru. 

Pentru a asigura o producție 
sporită de grîu în anul ce vine, 
colectiviștii, mobilizați de orga
nizațiile de partid, organizîndu-și 
bine munca, folosind toate mij
loacele existente, au reușit să 
elibereze în cea mai mare parte 
suprafețele de culturile de toam
nă în vederea însămînțărilor și 
să însămînțeze suprafețe întinse 
cu grîu. Așa, de exemplu, gos
podăria agricolă colectivă din 
comuna Ziduri, din planul de 
470 de hectare a însămînțat pînă

în seara zilei de 5 octombrie 
peste 200 de hectare. Colecti
viștii de aici, știind din expe
riență proprie că respectarea 
epocii optime garantează o re
coltă bogată pentru anul viitor 
(anul acesta au obținut o pro
ducție medie de 1 877 kg grîu 
la hectar), au 
acum 160 de ha cu

de
20 de

sămînțarea griului, lucrînd pe 
semănători, la transportul se
minței și al îngrășămintelor.

Rezultate bune au obținut și 
alte gospodării colective. De 
pildă, colectiviștii din satul ve
cin, Fleva, au însămînțat pînă 
în prezent aproape jumătate 
din suprafața planificată. Gos
podării fruntașe sînt și cele din

însămînțat
grîu,

în raionul Rîmnicu

tîrziat. Iată cîteva exemple : 
Bogza, Eiiade Radulescu, Căiata, 
Grebănu, Cristinești, Obidiți, 
Putreda. Lucrările feint legate 
unele de altele asemenea zalelor 
dintr-un lanț ; n-ai făcut-o pe 
una la timp, le vei întîrzia și 
pe celelalte. Principala cauză a 
rămînerii în urmă la semănat în 
raionul Rm. Sărat constă în în-

Sărat
Djakarta au făcut 9 călduroasă primire solilor, poporului romîn.Studenții Universității din

măsurile care trebuie luate : mo
bilizarea forțelor gospodăriilor 
colective în primul rînd la 
strîngerea recoltei de toamnă și, 
mai ales, la eliberarea terenuri
lor de cocenii de porumb și tul- 
pinele de floarea-soarelui ; folo
sirea întregii capacități de lucru 
a tractoarelor pentru urgentarea 
arăturilor și aprovizionarea rit
mică a semănătorilor cu semințe 
pentru a se preveni staționările 
în gol. Organizațiile U.T.M. pot 
și au datoria să aducă la reușita 
campaniei o contribuție însem
nată prin mobilizarea în fiecare 
zi la lucru a tuturor tinerilor 
colectiviști, acolo unde se sim
te mai multă nevoie de brațe de 
muncă.

tîrzierea eliberării terenurilor 
de culturile de toamnă ; plugu
rile nu pot intra în brazdă ca 
să pregătească terenul și, fi
rește, semănătorile nu pot lucra.

Iată, de altfel, situația pe ra
ion la data de 5 octombrie : re
coltat porumbul — 65,5 la sută^ 
pregătirea terenului — 31,2 iâ 
sută ; semănat — 21,3 la sută.

De aici rezultă limpede și

Ciorăști, Mihălceni, Vîlcele și 
altele. Colectiviștii din Vîlcele 
au însămînțat peste 500 de hec
tare. La 20 octombrie ei vor fi 
gata cu această lucrare. Aici 
muncesc din plin toate cele 17 
tractoare ale brigăzii nr. 12 de 
Ia S.M.T. Ziduri.

în unele gospodării agricole 
colective din raionul Rm. Sărat 
însă însămînțatul este mult în-

secară
6ecară

cu 
cu

Organizația 
U.T.M. din această gospodărie a 
mobilizat la toate lucrările din 
campanie pe toți tinerii colecti
viști. Ei au participat și parti
cipă zilnic la recoltatul porum
bului (pentru a pune l-a dispo
ziția tractoriștilor terenul desti
nat însămînțării griului), Ia în-

ha cu orz, 28 Ii a 
masă verde și 6 ha 
pentru sămînță.

Colectiviștii din comuna Apa, 
regiunea Maramureș, sînt în 
plină campanie de toamnă. Ei 
însămînțează acum ultimele su

prafețe cu secară.

R. P. Romînă a recunoscut statul Uganda
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne 
ION GHEORGHE MAURER 

a adresat domnului MILTON OBOTE

DESCHIDEREA LUNII PRIETENIEI
- ROMINO-SDVIEIICE -
Adunarea de la Teatrul C. C. S.Luni după-amiază, la Teatrul C.C.S. din Capitală a a- vut loc adunarea consacrată deschiderii Lunii prieteniei ro- mîno-sovietice.Au luat parte tovarășii Ni- colae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Mihai Dalea, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor obștești, muncitori, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au participat membrii delegației Asociației de prietenie sovieto-romîne în frunte cu A. P. Boikova, membră a Prezidiului Sovietului Suprem al JR.S.F.S.R., membră a Comisiei centrale de revizie a P.C.U.S., secretar al Comitetului orășenesc de partid din Leningrad și delegația de cineaști sovietici sosită în țara noastră cu ocazia Festivalului filmului sovietic.Au fost prezenți, de asemenea, G. E. Cebotariov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice în Republica Populară Romînă și membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de acad. Petre Constantinescu- Iași, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S.A luat cuvîntul acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S. Vorbitorul a arătat că priete-

nia romîno-sovietică, relațiile ce unesc popoarele libere ale puternicei comunități a țărilor socialiste constituie o întruchipare fidelă a internaționalismului socialist. Această prietenie se călește și se adîn- cește necontenit în lupta neobosită pe care o duc umăr la umăr popoarele țărilor socialiste pentru înălțarea mărețului edificiu al socialismului și comunismului, pentru realizarea celei mai arzătoare aspirații a omenirii — o pace trainică în întreaga lume. în a- vangarda acestei istorice bătălii pășește marea Uniune Sovietică, călăuzită de gloriosul său partid comunist, deschizător de drumuri și cutezător făurar al viitorului. Ca ade- vărați prieteni, oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu bucurie, interes profund și admirație grandioasa operă de însemnătate istorică mondială pe care o realizează poporul sovietic. Astăzi făuritorii primei revoluții proletare victorioase, constructorii socialismului din U.R.S.S. dau viață mărețului program al construcției comuniste, adoptat de cel de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist al U- niunii Sovietice.Acad. Iorgu Iordan a trecut în revistă roadele bogate ale legăturilor frățești care unesc țara noastră cu Uniunea Sovietică și a subliniat că uriașele victorii repurtate de po

porul sovietic în toate domeniile au adus o contribuție hotărîtoare la întărirea lagărului socialist și au exercitat o puternică înrîurire asupra întregii dezvoltări contemporane.Referindu-se apoi la succesele pe care le dobîndește poporul nostru sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn pe calea desăvîrșirii construcției socialismului, vorbitorul a arătat că acestea sînt inseparabil legate de avantajele relațiilor de colaborare și întrajutorare tovărășească din lagărul socialist și în mod deosebit de sprijinul multilateral pe care Uniunea Sovietică îl acordă țării noastre ca și celorlalte țări socialiste.O puternică afirmare a relațiilor frățești romîno-sovieti- ce și totodată o contribuție la dezvoltarea continuă a colaborării reciproce dintre țările noastre la consolidarea coeziunii marii familii a țărilor socialiste, a spus în continuare acad. Iorgu Iordan, a constituit-o recenta vizită în R. P. Romînă a delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice, în frunte cu tovarășul N. S. Hrușciov, și vizita făcută în august 1961 în U.R.S.S. a delegației de partid și guvernamentale a țării noastre condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej —
(Continuare în pag. a Ill-a)
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Strigătul

Primul ministru al Ugandei următoarea telegramă:Cu ocazia proclamării independenței Ugandei, transmit Excelenței Voastre și întregului popor ugandez sincere felicitări și urări de prosperitate.Vă aduc totodată la cunoștință că guvernul Republicii Populare Romîne a hotărît să recunoască Uganda ca stat independent și suveran, și îmi exprim convingerea că între țările noastre se vor stabili relații de colaborare în folosul ambelor noastre popoare și al păcii în lume.
intîlnîre cu studenții

Duminică seara, 
în amfiteatrul „Va- 
sile Conta“ al Fa- 
cultății de filozofie 
din București, a 
avut loc întâlnirea 
studenților anului 
V cu cei din anul 
I. Primirea „bobo
cilor" realizată sim
bolic, cu flori și 
cuvinte de bun ve
nit, s-a desfășurat

într-o atmosferă 
caldă, prietenească. 
Au urmat recitări 
din versuri scrise 
ad-hoc, dedicate ți
nerilor studenți, 
numere umoristice, 
și apoi — surpriza 
serii — un concurs 
ghicitoare pe tema: 
„Să ne cunoaștem 
facultatea“ la care 
s-a evidențiat gru
pa 101 a anului I.

anului I
Atât în tâmpul 

programului artis
tic cît și în timpul 
dansului voia bună 
și veselia tinerea
scă, entuziastă au 
fost oaspeții acestei 
întâlniri.

MARIANA 
FILIMON 
studentă

Noi descoperiri arheologiceRecent, cu prilejul unor săpături întreprinse pe teritoriul din apropierea ruinelor cetății romane de pe dealul Tirighina, situat în preajma comunei Bărboși, s-au descoperit noi și importante piese arheologice, specifice culturii dacice și romane. Au fost gă

site, de asemenea, zidul de incintă al castrului, șanțurile de apărare, un drum pietruit în interiorul castrului etc. Rezultatul cercetărilor a dovedit că cetatea de la Tirighina a fost ultimul bastion al stăpânirii romane din sudul Moldovei de azi.

Oră de limba romînă la clasa a X-a D a Școlii medii nr. 2 ,,A. Toma” din Ploiești.

Fofoi N, STELQRJAN

vinovatului...
em^nauanBiaEnasnii

— Pentru ce ai făcui una ca asta 7

— Spune, pentru ce 7 Vorbește ! Nu țl-e rușine ? 
Vorbește odată l

Vinovatul tace. în tăcerea lui nu se simte ruși
nea, ci nepăsarea. Chiar dacă și-a scos din buzu
nar, cu o mișcare leneșă, mâna, toată atitudinea lui 
mărturisește un singur lucru: „Nu-mi pasă !“ Cine 
sînt ăștia să strige așa la el 7 Niște băieți, acolo, 
de-o vîrstă cu el, lucrînd lingă el. Cine le dă drep
tul să... ? Și ce vor, la urma urmelor 7 Ce-l tot bat 
la cap 7 Cică a făcut ceva urît, ceva ce nu se cade, 
ceva rușinos în societatea noastră ! Ce-i aia, urît 7 
Ce nu se cade 7 Ce-i rușinos, dorn’le 7 Ia să-l mai 
slăbească, știi..."

— Bine, Vasăzioă așa stau lucrurile. Ne sfidezi.

Bine. Miine vom convoca o adunare generală a 
secției noastre. O să te discutăm acolo. Să vedem 
dacă ai să poți sfida la fel două sute de muncitori. 
Chiar sîntem curioși: ai să poți 7 Și acum ești 
liber. Pe miine.

El nu se clintește.
„Ce-au spus ? ! N-a auzit bine 7 Pentru dumne

zeu, ce vorbe le-au ieșit din gură 7 Ce au de gînd 
să facă ? O adunare generală ? Nu, nu, asta nu!

lor vlrstnici, oamenii care au copii de anii lui, nu
mai ca să nu audă potopul de aspre imputări ale 
tovarășilor lui de generație, pe care, luat fiecare 
în parte, i-a nesocotit, i-a luat peste picior, i-a jig
nit de atâtea ori, dar care vor fi acolo toți, absolut 
toți, pînă la unul. Și atunci... Sub povara cuvinte
lor lor, ce o să facă ? Să-i înfrunte ? Pe toți 7 Să-i 
sfideze 7 Cine, el 7 O să se caște pământul sub pi
cioarele lui. O să intre în pământ, asta o să facă. 
Nu, nu, orice, numai să nu fie adus acolo...

Și iarăși roagă, imploră: asta nu, asta nu...

...si sensul lui->
Să-i facă ce vor, dar să nu adune toată secția îm
prejurul lui. Să i se facă proces verbal, să i se dea 
amendă pe linie de miliție, să fie retrogradat cu 
o clasă sau cu două în uzină, orice, dar să nu fie 
pus în discuția adunării generale. Nu, nu, orice, 
dar asta nu“.

Acum i se descleștează fălcile. Acum vorbește, 
roagă, imploră. Ceilalți nu înțeleg schimbarea. Sau 
se prefac 7 Cum de nu înțeleg 7 Ce-i de neînțeles 
în faptul că ar da orice, s-ar lăsa pedepsit oricum, 
numai să nu dea ochii cu bătrînul maistru, numai 
să nu simtă ațintită asupra sa privirea muncitori*

Unde s-a petrecut scena de mai sus, cine este eroul ei, de ce faptă s-a făcut el vinovat? — toate acestea sînt întrebări care nu vor primi numaidecît un răspuns concret. Și aceasta nu pentru că ne-ar fi cu neputință să indicăm locuri, nume și manifestări reprobabile (exemplificările nu vor lipsi), ci pentru că deocamdată ne interesează reacția celui în cauză, o reacție tipică.
ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare tn pag. a II-aJ



(Urmare din pag. I)La prima vedere, sentimentul de care a fost el cuprins ar părea să fie grija de a nu păți ceva neplăcut. Așa tresare și începe să se zbată numai un individ fricos. Dar ce motive ar avea ? S-ar zice doar că alternativa pe care o preferă — procedura obișnuită de sancționare a infracțiunilor penale — e de natură să-i repugne mai mult deoît o simplă adunare a colectivului de muncă. „Simplă” ? Aici e aici. De fapt, imaginea anticipată a celor două sute de oameni, muncitori și tehnicieni, bătrîni și tineri, bărbați și femei, veniți să judece împreună o încălcare a normelor de conviețuire socială, o răbufnire izolată a mentalității și conduitei burgheze, provoacă în cel vinovat nu îngrijorarea, ci ceva mult mai complex.

Și acum să relatăm. Uzina „23 Au
gust“ din București, uzinele „7 Noiem
brie“ și „Electroputere“ din Craiova ne 
oferă întâmplările și personajele in dis
cuția noastră despre rolul opiniei pu
blice, astăzi, la noi. ca puternică armă a 
societății in care s-au statornicit normele 
de conviețuire socialistă.

Cei care le încalcă, prin aceasta con
trastând violent cu profilul colectivelor 
în care trăiesc, se dovedesc a fi purtăto
rii unor mentalități vechi, prizonierii 
unor stări de spirit burgheze și mic bur
gheze, unanim condamnate și urâte de 
popor. Astfel, pentru o colectivitate care 
a așezat munca pe treapta cea mai de sus 
a valorilor și care retribuie pe fiecare 
după cantitatea și calitatea muncii sale, 
furtul este o expresie concentrată a indi
vidualismului burghez. Chiar fără cea de 
a doua poruncă a decalogului biblic, 
cinstea a călăuzit dintotdeauna pe aceia 
care își câștigau existența prin muncă; 
cu atît mai mult acum, după nimicirea 
temeliilor nedreptății — exploatarea o- 
mului de către om. Ispita cîștigurilor 
ocazionale, suplimentare, dobîndite fără 
nici un efort, își mai poate face loc nu
mai într-un spirit încețoșat, surd și orb 
la realitățile înconjurătoare, deschis ca 
o plini e numai spre împlinirea unor pofte 
mărunte, egoiste.

Cînd în vestiarul secției de mecanică 
a Uzinelor „23 August’’, Molea Stan a 
vîrît pentru prima dată mîna în buzu
narul altcuiva, i se părea că totul e în 
ordine: haina era a unui prieten, iar 
dintr-însa, iată, nu a scos deeît 3 lei, cit 
avea nevoie pentru țigări, restul de bani 
lăsindu-i acolo. O să spună cineva ceva 
pentru atîta lucru ? Nu se face caz din- 
tr-atîta. Dar după aceea s-a întimplat ca 
în buzunare să găsească nu numai bilete 
de bancă mărunte, ci o hîrtie de 25 de lei, 
iar altă dată o verighetă, și ea indivizi
bilă, vezi bine; principiile morale ale 
tînărului Stan s-au strîns ca un arc și 
gestul a fost dus pînă la capăt. Dar el 
și-a dat seama că este hoț nu atunci, 
nici măcar în clipa în care a fost prins, 
ci mai tîrziu, cînd i s-a spus că va apare

Judecător: morala clasei muncitoare

Astfel, infracțiuni care, înfăptuite cu ani în urmă, i-ar fi dus pe vinovați în fața judecătorilor, și ar fi fost pedepsite conform codului penal, sînt astăzi dezbătute în colectivele de muncă, cu excelente rezultate pentru începutul unui proces de reeducare a impricinaților. Trecerea treptată a unora dintre funcțiile îndeplinite de organizațiile de stat în competența organizațiilor obștești este una din legitățile obiective ale dezvoltării societății socialiste. Nimic mai firesc și mai necesar deeît organizarea de așa natură a activității unui colectiv de muncă, îneît să fie oricând în măsură să intervină eficace în apărarea ordinei publice, pentru prevenirea și curmarea infracțiunilor și acțiunilor antisociale. De-a lungul anilor de intense prefaceri revoluționare, participînd ei înșiși la apariția acestora, educați cu perseverență și înțelepciune de către partid, oamenii muncii și-au însușit trăsăturile morale noi, definitorii pentru societatea socialistă. Actualul nivel de dezvoltare a conștiinței omului muncitor, capacitatea de mobilizare a opiniei publice și forța de convingere a acesteia îngăduie și cer acest transfer de atribuții, la rîn- dul său expresie a democratizării tot mai largi a societății noastre.Cu nimic mai puțin exigent deeît un obișnuit complet de judecată, dar avînd față de acesta avantajul cunoașterii mai profunde a datelor umane ale impricinaților, consiliul de judecată tovărășească din întreprindere își spune cu hotărîre cuvîntul, nu numai în cauze legate de producție, ci și în cele cu caracter' mo-' ral, cu prilejul oricărei încălcări a normelor sociale. Oare venind în fața tovarășului Ion Bădărău și a celorlalți membri ai consiliului de judecată de la Uzinele „23 August“, doi tineri care se luaseră la bătaie, strungarul Neagu Mihalache de la aparataj și Matei Gheorghe, găuritor la aceeași secție s-au simțit „mai bine“ deeît dacă ar fi compărut în fața tribunalului ? Nu, ei au simțit chiar atunci, pe loc, că sînt judecați de 

Pentru prima oară în viața lui, în acel moment în care trece în revistă, mental, toți acești două sute de tovarăși de muncă atît de diferiți, dar atît de uniți în mîhnirea, și indignarea, și asprimea lor, pentru prima oară cel care s-a făcut vinovat de hoție, de huliganism, de destrăbălare, întrevede, ca sub lumina unui fulger, discrepanța imensă dintre sine Și lumea în care trăiește. Ceea ce îl zdruncină pînă la năucire, nu este frica, ci înțelegerea primară a faptului că din vina lui s-au rupt punțile de înțelegere dintre el și acești două sute de oameni ai secției, dintre el și cele oîțeva mii de oameni ai uzinei, dintre el și milioanele do cetățeni ai republicii. Ceea ce el s-a străduit mereu să cufunde în zona cea mai înămolită a conștiinței, iese brusc la suprafață ca o evidență : a trăit altfel deeît acești două sute de oameni,
Operația pe viu

in fața muncitorilor din întreaga secție. 
Acolo, in adunare, la început voise să 
răspundă, să restabilească proporțiile 
exacte ale vinovăției lui. Fiindcă se ară
tau ca păgubași și Bratu, și Mușat, și 
Deleanu, și alții, mai mulți decit își a- 
mintea el că păgubise. Or mai fi fost 
și alți făptași, iar acum toate ponoasele 
cădeau pe capul său, ca unul dovedit. E 
drept 2 Dar renunță la intervenție: de 
cit credit se mai putea bucura cuvîntul 
lui ? Asculta, cu privirile ațintite pe 
virfurile pantofilor. Acasă, taică-său, om 
care lucrează în aceeași uzină de vreo 
20 de ani și fierbea la gîndul că fiul îi 
pătase cinstea bine cunoscută, se năpus
tise asupra-i cu pumnii, să-l sfîșie, nu 
alta ; apoi, după ce se răcorise cit de cit, 
alergase într-un suflet la uzină să sem
neze o hîrtie prin care se angaja să fie 
restituite păgubașilor sumele sau despă
gubirile respective. Iar acum fiul nu 
făcea decit să asculte cum vorbea unul 
și altul; niște cuvinte, nu-i așa, dar fie
care cîntărind mai mult deeît pumnii 
bătrînului, și lovind cu mult mai dure
ros.

— Ai 17 ani, asta-i vîrstă la care omul 
visează să ajungă departe, chiar și pînă 
la stele...

...iar tu ai ajuns să cotrobăiești prin 
dulapul vecinului...

— Ești strungar, ai o meserie cu care 
unii au ajuns vestiți în lumea întreagă, 
și despre ei s-au scris cărți întregi...

...tu te apuci de furtișaguri, să nu se 
scrie cîndva despre tine decit un dosar 
de cazier...

— Ai intrat în uzină de două luni 
abia, alții în două luni și-au câștigat în
crederea și prețuirea noastră, ne simțim 
mai puternici cu ei...

...dar tu ți-ai bătut joc, nu de unul 
sau altul, ci de lot colectivul și poate 
am greșit primindu-te între noi...

— Ei, ceilalți care au făcut școală ele
mentară, apoi școala profesională, și în
tre ani de învățătură au avut vacanțe 
frumoase, și s-au bucurat de viață, știm 
— vor ajunge să lase ceva în urma lor, 
ceva frumos și trainic...

oameni care în viața lor au știut să lupte, să se bată la nevoie, dar nu cu tovarăși de muncă, ci cu dușmanul de clasă, și nu pentru un fleac oarecare, ci pentru libertate și ■ pentru o altfel de viață deeît exploatarea. îneît împăcarea dintre cei doi tineri, nesancționată prin nimic, nu a fost, totuși, formală.Dar cînd consiliul de judecată sancționează, verdictul dat de acest organ al opiniei publice are o deosebită greutate; e o condamnare vehementă, pronunțată de însăși morala clasei muncitoare, la adresa rămășițelor burgheze din mentalitatea unor elemente înapoiate.La „Electroputere“, în Craiova, consiliul de judecată de la secția de transformatoare este prezidat de mecanicul comunist Ilie Florea. Experiența sa de viață, conduita morală ireproșabilă, munca plină de abnegație, iată ce calități au hotărît colectivul să-i încredințeze această sarcină de răspundere. Alături de el e maistrul-șef Constantin Mitache, sudorul Niță Ion, vopsitorul Va- sile Goge, contabila Maria Cărăvan și alții, fruntași în producție, oameni cu simț de răspundere, pentru care abaterea de la disciplina muncii socialiste, de la normele vieții noastre, este un adevărat dușman personal. între cazurile care li se supun spre judecată, iată-1 pe acela al lui Victor Panduru. Strungarul cu acest nume are din păcate — 18 ani; într-o zi a bruscat portarul întreprinderii care, făcîndu-și datoria, observase că biletul de învoire prezentat de Panduru era fals.— Te rog să-ți califici singur atitudinea, spune Ilie Florea, președintele.Panduru tace. Argumentele pregătite dinainte — „eram foarte nervos ; mă certasem cu cineva“ — acum îi par și lui tot atît de trainice ca 0 construcție din cărți de joc. Minciuna, înșelătoria, lovirea — pentru ce, împotriva cui ? Cine era omul de la poartă, un patron, cumva 7 Nu, un tovarăș de-al tău, Pan- durule, un muncitor ca tine, însărcinat să vegheze la respectarea ordinei de 

în mijlocul cărora lucrează, altfel decit aceste milioane de constructori ai socialismului, și anume a trăit într-un mod inadmisibil pentru ei. Iar dacă a zburat vreodată împreună cu ei, atunci a zburat asemenea puricelui ascuns între penele vulturului.E limpede așadar : ceea ce îl zguduie pe vinovat, e autodescoperirea pe care o face. Și el care, pînă în această clipă, cu ifosele lui, cu mîna lui în buzunar, cu tunsura lui, cu jargonul Iui, se orezuse cineva, o figură !Crezuse că e vultur semeț și uite că nu-i deoît un jalnia purec. Două sute de oameni îi vor ține oglinda în față, să se convingă pe deplin de acest adevăr. Două sute, sau chiar optesprezece milioane de oameni.„Nu, nu, asta nu. Orice, dar asta nu”... înțelegeți de ce strigă 1

...pe cînd tu, care ai avut aceleași con
diții, și același drum, tu ce naiba vei 
ajunge să faci, măi Stane Molea ?

Vedeți, cînd asemenea lucruri ți le 
spun oamenii alături de care îți câștigi 
pîinea, te Simți operat pe viu. Iau cu
vîntul 6—7 inși, nu mai mulți, fiindcă 
vremea e prețioasă, dar simți că toți cei 
care umplu hala, toți pînă la unul, la fel 
ar vorbi. Să replici ? Nici un sunet n-ar 
porni din gîtlej. Să-ți arăți căința, să-ți 
iei, așa, un angajament, între altele ? 
Nu prea știi dacă asta așteaptă colecti
vul de la tine, ți se pare puțin. Și este. 
Ei se uită la tine îndelung, parcă ar vrea 
să vadă prin tine. De fapt, ei se uită la 
ziua ta de mîine : ea ce Zice ? Ceea ce 
este sănătos în tine, ceea ce este operat 
pe viu, separat de cangrenă anume ca să scape partea aceasta încă nevătămată, 
tânără, puternică — ei, ce zice? Dacă e 
doar un urlet de durere, n-am făcut 
mare lucru. Dar dacă e și o mulțumire 
lucidă în durere, o recunoștință pentru 
dragostea tovărășească a salvatorilor, 
atunci... sînt semne bune.

în cazul lui Stan Molea, se pare că e 
vorba de ultima variantă. Este încă prea 
devreme pentru o afirmație fără rezerve. 
Dar în cazul lui N. Marin de la trans
porturi, ori a sudorului L. Gheorghe 
de la cazane, lucrurile sînt limpezi, adu
nările respective s-au soldat cu vindeca
rea morală. Cînd la secția cazane, orga
nizația U.T.M. a luat inițiativa invitării 
unui procuror care să le vorbească ti
nerilor („Unde duc abaterile de la nor
mele conviețuirii sociale“) Simion Dră- 
gan, secretarul comitetului, a spus :

— Gheorghe n-are voie să lipsească.
Și Gheorghe n-a lipsit. Sorbită cu a- 

tențle, conferința procurorului i-a adus 
aminte de primejdiile pe Ungă care — 
atît de aproape ! — trecuse ; dar pentru 
el toate aceste evocări veneau dintr-un 
trecut cicatrizat, li venea să se ridice și 
să strîngă afectuos mîna tuturor celor 
din sală- Adevărați prieteni! Dacă n-ar 
fi fost ei...

drept socialiste care face și temeiul vieții tale. Poftim, sala e plină. Poftim, uită-te la cine vrei, la Ioana Apostol, la Vlad Marin, la Constantin Avramescu, la Elena Florea, la Marin Mîrtan, la oricare dintre oamenii care muncesc la transformatoarele noastre; în ochii cui vei găsi vreo sclipire de aprobare ? La nici unul. Ei fac parte din clasa muncitoare ; cei rpai vîrstnici dintre ei au lucrat cîndva și pentru patroni, în nenorocitele maghernițe-ateliere. Cu gestul tău nesăbuit i-ai jignit pe toți. Nu un portar ai rănit cu atîta ușurință, ci toate visurile de demult ale atîtor oameni. Da, visurile de pe cînd erau ei tineri și, intrînd să lucreze 10-12 ore pentru profitul capitalistului își închipuiau un viitor cu a uzină mare, frumoasă, plină de oameni, stăpîni pe munca lor, fără ca rodul fanteziei lor de atunci să poată egala măcar minunata noastră „Electroputere“ de astăzi...Iar tu, cu o minciună, o înșelătorie, o lovire, te-ai întors deodată cu 20 de ani în urmă, în vremea dinaintea nașterii tale. Cine a rostit toate acestea ? Consiliul de judecată ? Sau sala ? Sau propriile gînduri ?— Te rog să-ți califici singur atitudinea, repetă Ilie Florea, președintele.— Nedemnă, îngaimă Panduru, cu un nod în gît. E pământiu la față, se stă- pînește cu greu să nu plîngă. E sancționat cu mustrare și două luni retrogradare. Cele două luni vor trece, mustrarea nu o va uita toată viața ; nici el, nici ceilalți care au compărut în fața consiliului, unul pentru bruscarea unei femei, altul" pentru o insultă murdară, celălalt pentru un furt. I-a judecat morala neîntinată a clasei muncitoare, puternică și dreaptă, justiția ei care are la bază încrederea socialistă în om, în capacitatea lui de a înțelege și a se desăvîrși în lupta grea cu vechiul dintr-însul. I-au judecat tovarășii lor, oameni în viața cărora normele moralei comuniste au prins rădăcini adîncl, oameni care de 

18 ani, educați de partid, se îndreaptă ireversibil spre socialism și comunism, înțelegînd că lumea cea veche trebuie distrusă definitiv, pînă la ultimile deprinderi dăunătoare uitate în noi.
Greșește unul — învață toți

Un dușman periculos, perfid și abject ; 
alcoolul. Chemarea lui simpatică, ve
selă, și-o adresează tuturor: și celor tari 
și celor slabi de înger. Cei tari îl 
infring cu ușurință : cum nu sînt schiv
nici, beau bucuroși un pahar, două, cînd 
se cuvine și dacă au pentru ce. Apoi își 
văd de treburi, de familie, de nevoile 
superioare ale spiritului. Ceilalți beau in 
prostie; de câte ori trec pe lingă un 
bufet, se socotesc datori să și intre. în
cremenesc acolo pînă la ora închiderii și 
pe urmă se chinuiesc să-și amintească 
pe unde trece drumul spre casă. Pe ei, 
alcoolul îi subjugă; aburul lui e autorul 
prostiilor și actelor rușinoase de care a 
doua zi, treziți, află cu uimire și jale 
că s-au făcut vinovați. Chiar așa și în
cearcă, jalnic, să se scuze :

— Am fost, știți, în stare de ebrie
tate...

— N-aveai decit să nu fii! replică 
bunul simț. N-aveai decit să te ridici și 
să-ți vezi de drum cit timp mai erai în 
stare să judeci. Vedeai bine că toți cei
lalți așa fac. Tovărășiei noastre i-ai pre- 
ferat-o pe cea a paharului. Pentru asta 
te judecăm. Și pentru pilda pe care ai 
dat-o.

Năstase Savu, lăcătuș la sectorul 3 
montaj Bucovăț al Uzinelor „7 Noiem
brie“ din Craiova sta în mijlocul celor

In luipta pentru apărarea ordinei publice socialiste de acțiunile antisociale ale unor elemente înapoiate, sentimentul de responsabilitate civică al fiecăruia dintre noi are o însemnătate din ce în ce mai mare. Cînd eu, și dumneata, și tovarășul care lucrează lingă noi, și vecinul de apartament, și cetățeanul de la capătul străzii, și necunoscutul întîlnit pe stradă sîntem uniți prin aceleași atitudini și comportări in societate, caracterizate prin demnitate, respect reciproc, decență, cresc nemăsurat posibilitățile de prevenire și curmare a manifestărilor negative izolate.In fond despre ce este vorba 7 Este vorba de faptul că viața noastră prezintă o unitate, că în interiorul uzinei, instituției, școlii și în afara lor sîntem datori să fim consecvenți cu principiile noastre, cu concepțiile noastre. Este cu neputință să accepți ideea că luptătorul pentru aplicarea metodelor celor mai înaintate în producție, pentru ridicarea continuă a calificării proprii și a celorlalți, pentru un spirit comunist în muncă ar putea deveni, de cum iese pe poarta întreprinderii, un spectator indiferent și pasiv la viața străzii. Crescuți într-un climat de sănătate morală, deprinși să-și consacre toate energiile poporului și patriei socialiste, tinerii, în uriașa lor majoritate, înțeleg să nu îngăduie în preajma lor microbii vechilor moravuri burgheze. Bătăușii, scandalagii nocturni, amatorii de acostări triviale prin parcuri, „șmecherii“ agresivi, toți resimt concret ura de neîmpăcat purtată huliganismului de către tineretul nostru educat în spiritul respectului față de societate, față de demnitatea și onoarea omului.Combativi în adevăratul sens al cu- vîntului, siguri pe sprijinul tovarășilor de idei — aflați fie și întîmplător prin preajmă — tinerii noștri iau pe loc atitudinea dictată de propria conștiință: întîlnirea lor cu un huligan nu se poate solda deeît cu identificarea acestuia și aducerea la cunoștința publică a manifestărilor încriminate, pentru ca ulterior să înceapă procesul cuvenit de sancționare — de ia mustrarea obștească pînă (în cazurile cele mai grave) la pedepsele privative de libertate, prevăzute de lege.Pentru că, încă o dată trebuie subliniat, numai astfel conduita morală definind un om nou are continuitate, numai astfel vom recunoaște și acasă, pe stradă, în parcuri, în piețe, chipul celui pe care ne-am obișnuit să-1 vedem fotografiat la panourile de onoare din uzină. Iată-1 pe Ion Ghidănac ; la douăzeci și ceva de ani el muncește cu entuziasm în uzină, urmează cu succes școala serală, își ridică treptat calificarea, e un om. Să vadă, stînd liniștit de o parte, cum unii de o vîrstă cu el, puțini dar tulburenți, aruncă o umbră asupra acestei generații? Nu, nu poate fi de acord. De privirea lui calmă, pătrunzătoare, să se teamă indivizii cu apucături deșucheate. Un adevărat cerc de fier, presiunea morală a opiniei publice îi poate pune la respect. Lui Constantin Popescu, strungar la „E- lectroputere” i s-a întîmplat să înmărmurească odată, văzîndu-și soția acostată obraznic, ziua în amiaza mare, de către

Consilii de judecată tovărășească a- semenea acestuia există și activează în toate colectivele muncitorești. Rolul lor, astăzi însemnat, va crește și mai mult pe măsura participării tot mai largi la 

vreo 80 tovarăși de muncă și nu-i ve
nea să-și crează auzului că toate aceste 
lucruri aspre sînt rostite la adresa lui. 
Pînă în seara aceea de început de toamnă 
muncise bine, era disciplinat, cînd avea 
vreme își ajuta părinții la gospodăria 
din Mofleni, citea, juca fotbal, cu un 
cuvînt, de nimic n-avea să se rușineze. 
Că bea ? Dar cîți nu beau ! Și deodată, 
după primirea lefii, totul s-a dus de 
rîpă. Băuse la „Dinamo“ pînă n-a mai 
știut ce-i cu el și nu se mai dezmeticise 
decit în clipa cînd în plin centrul ora
șului două brațe l-au zgîlțîit cu furie ; 
se purtase ca uri iresponsabil. Acum stă
tea sus, la vedere, și asculta referatul; 
privea cum ridică mîna pentru a se în
sene, la cuvînt, rînd pe rînd, oamenii în 
cinstea cărora credea fără rezerve. Unul, 
doi, cinci, opt, unsprezece: Constantin 
Duciu, pentru a propune sancțiunea de 
vot de blam cu avertisment („și înțelege 
Savule, că sîntem indulgenți"), Gheorghe 
Păduraru, muncitor mai virstnic („Năsta
se, să știi de la mine : „Omul beat îi 
dine turbat“), inginerul Emil Surdu („nu 
numai între zidurile uzinei aperi sau 
pătezi cinstea uzinei“), șeful sectorului, 
Gheorghe Dragu, cel mai bun prieten al 
lui Năstase, („tocmai tu, tocmai tu" ?...). 
Veniseră anume cu un ceas mai înainte 

Nu sintern spectatori!

un bulevardist care întrecuse măsura. Tipul era cam de o vîrstă cu el și poseda o siguranță de sine care te descumpănea. Timp de o fracțiune de secundă, strungarul s-a îndoit că mulțimea va discerne exact situația : te pomenești că-1 va judeca ca pe „hoțul de păgubaș”. A făcut totuși apel la cei din jur și nu a greșit. Huliganul, un anume Vasile Dună, a avut să-și amintească și de acest episod cînd, la judecată, s-a făcut totallza- rea faptelor lui nedemne. Iar pentru strungarul de la „Electroputere” a rezultat o concluzie cu valoare de principiu : trebuie făcut apel la judecata opiniei publice; trebuie să întărim prin prezența și comportarea noastră forța acestei opinii.Este concluzia la care ajung din ce în ce mai mulți. Reacția spontană, în spiritul moralei înaintate, a așa-zisului om de pe stradă se dovedește și ea eficientă, acționînd ca o frînă pentru împiedicarea _ săvârșirii diferitelor manifestări care încalcă normele de conviețuire sociale. Ca urmare a participării tot mai active a cetățenilor la menținerea ordinei publice, în Craiova, de pildă, numărul infracțiunilor publice pasibile de judecată penală și sentință judecătorească de condamnare a scăzut în acest an de aproximativ trei ori față de perioada corespunzătoare a anului trecut.Este aproape cu neputință să treci însă în revistă, fie și sumar, toate sectoarele de activitate în care opinia publică intervine cu hotărîre pentru afirmarea și triumful noului, concepției și moralei comuniste. De fiecare dată, operînd de la caz la caz cuvenita pliere — nu de principiu, nu de conținut, ci de metodă și formă — opinia publică poate și trebuie să găsească drumul cel mai bun, dacă nu și cel mai scurt, spre recuperarea morală a celor vinovați sau rămași în urmă față de colectivitatea socialistă. Pe Achim Mihăilescu, ajustor mecanic la secția motoare a Uzinelor „23 August”, l-au ajutat tovarășii de muncă, cei vîrstnici și cei tineri să uite deprinderile care, cu o vreme în urmă, îi făcuseră o faimă pe cît de mare pe atît de rea. Dacă fostul bătăuș și scandalagiu de la 17 ani, devenit muncitorul cu purtări demna și preocupări serioase 

I
n rîndurile de mai sus, folosindu-se exemple din 
cîteva colective puternice muncitorești, au fost abor
date unele aspecte legate de uriașul avînt pe care l-a 
luat dezvoltarea conștiinței maselor și înrîurirea 
pozitivă pe care o exercită opinia publică asupra purtătorilor 

unor mentalități învechite, dăunătoare, reprobabile.
Invităm cititorii noștri să se adreseze ziarului, indicînd 

aspectele concrete sub care se manifestă influența binefăcă
toare a colectivelor de muncă din instituții, școli, facultăți, 
gospodării colective, asupra tinerilor care nu și-au însușit încă 
trăsăturile morale ale omului nou. Popularizarea și generali
zarea experienței înaintate acumulate și pe acest tărîm vor 
contribui neîndoielnic la ridicarea muncii moral-educative în 
rîndurile tineretului.

dezbateri a tovarășilor de muncă ăi impricinaților și cu condiția ca fiecare „do
sar rezolvat" să fie esența unei lecții educative de neuitat.

de începerea zilei de muncă, ți cum a- 
dunarea generală U.T.M. deschisă depă
șise ora, aveau să stea și după ora 15 ca 
să recupereze timpul de lucru. Anume 
pentru el, Năstase Savu. Sau și pentru 
alții ? Plîngea. Simțea că toți așteaptă 
ceva de la el, cum stătea pe platforma 
aceea, la vedere, cu uluiala și jalea lui.

Și atunci le-a vorbit. Le-a mulțumit. I-a prevenit pe cei slabi în fața paharu
lui. A fost mai convingător ca oricînd — 
amărăciunea lui avea o putere de con
vingere neobișnuită.

In săptămânile următoare nici un om 
de la sectorul 3 montaj n-a mai avut de 
aruncat răspunderea proprie pe seama 
băuturii. Și doar a mai fost de atunci zi 
de salariu... Dar mulți au preferat atunci 
să meargă la un meci de fotbal, ca să 
susțină echipa unde juca inter Năstase 
Savu.

Un tânăr muncitor care greșind, a 
simțit puterea opiniei publice, și la 
rindul său și-a alăturat vocea acestei 
opinii publice, pentru ca țoale conclu
ziile experienței sale triste să fie clare 
pentru toți. Pentru că muncii moral- 
educative ii este proprie acțiunea pre
ventivă, bariera care oprește la vreme 
încălcarea normelor de conviețuire so
cială. în aceasta și constă uriașa valoare 
a tuturor acestor dezbateri.

de la 19 ani are vreun regret, acesta este că nu găsește suficiente cuvinte de mulțumire și recunoștință pentru maistrul comunist Dumitru Udrea, unul din principalii autori ai acestei transformări petrecute în doi ani de zile, cu ajutorul criticilor, sfaturilor prietenești, exemplului personal înainte de orice. Sau: dacă Aurica B. și-a găsit echilibrul în viață, dacă personalitatea ei a înregistrat un adevărat salt înainte, dacă și trăinicia căminului ei este astăzi mai ferită de primejdii, ea știe că datorează acestea intervenției delicate dar ferme a colectivului, încrederii pe care colectivul a știut să i-o insufle, faptului că nenumărați tovarăși au venit în sprijinul celor doi soți, ajutînd, ei — să dobândească o calificare, lui — să înțeleagă mai profund îndatoririle reciproce.Și oîte alte exemple, fie de la uzinele despre care a fost vorba, fie în alte locuri nu demonstrează lărgirea imensă a sferei și problematicii care solicită cuvîntul și acțiunea colectivului! Intervenind cu îndemînarea, tactul și atenția dictate de grija pentru educarea fiecărui membru al societății, opinia publică, mobilizată de comuniști, intrată în practica organizațiilor de masă, știe să obțină rezultate pozitive și în împiedicarea destrămării unei familii, și în mobilizarea energiilor unui descurajat, și în stabilirea unui climat de încredere în jurul unui om care a ispășit o pedeapsă... Ea triumfă în nenumăratele situații gingașe și imprevizibile pe care le ridică viața. Ea operează ca un accelerator al dezvoltării conștiinței socialiste.
Să-i dăm tot mai mult cuvîntul! Să 

perfecționăm neîncetat formele de expri
mare a opiniei publice, pentru a spori 
mereu eficiența intervențiilor sale! Să 
mobilizăm mai larg, prin organizațiile 
U.T.M., tovarășii noștri la lupta pentru 
lichidarea rămășițelor și influențelor 
vechii lumi in gindirea și comportarea 
celor rămași în urmă! Să nu lipsească 
nici unul dintre noi din marea și pu
ternica familie a colectivului de muncă, 
chemată să condamne și să vindece, să 
înfiereze și să educe !



Sosirea delegației Asociației
tfe prietenie sovieto-romîneDuminică dimineață a sosit în Capitală, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S., delegația Asociației de prietenie sovieto-romîne (A.P.S.R.), care va participa la manifestările din cadrul Lunii prieteniei romîno-sovietice. Din delegație fac parte: A. P. Boikova. membră a Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., membră a Comisiei centrale de revizie a P.C.U.S., secretar al Comitetului orășenesc de partid din Leningrad, I. D. Andreev, doctor în științe filozofice, șef de sector la Institutul de filozofie al Academiei de Științe a

U.R.S.S., membru al conducerii A.P.S.R., A. D. Djagarian, doctor în științe medicale, șeful catedrei de chirurgie operatorie a Institutului de medicină din Erevan, A. P. Stein, dramaturg, laureat al Premiului de Stat, membru al conducerii A.P.S.R., I. M. Per- filov, directorul Institutului de proiectări al regiunii Moscova, membru al conducerii A.P.S.R., deputat al Sovietului de deputați al regiunii Moscova, R. S. Emțova, activistă a A.P.S.R., A. G. Abutidze, laminator la Uzina metalurgică din orașul Rustavi.Delegația sovietică a fost

Deschiderea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice

(Urmare din pag. I-a

salutată la sosire, pe aeroportul Băneasa, de tovarășii acad. P. Constantinescu-Iași și Marin Florea Ionescu, vicepreședinți ai Consiliului General A.R.L.U.S., acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne, Mihai Beniuc, președintele Uniunii scriitorilor din R. P. Romînă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, i General de știință, conducători ganizațiilor ai muncii.Au fost tanți ai Ambasadei Sovietice în R. P. Romînă.Cel prezenți au făcut o primire călduroasă oaspeților sovietici.

membri aj Consiliului l A.R.L.U.S., oameni artă și cultură, și activiști ai or- de masă, oamenide față reprezen- Uniunii
vizite care s-au transformat într-o adevărată sărbătoare a prieteniei între cele două popoare.înfățișînd manifestările cui- tural-artistice cuprinse în programul Lunii prieteniei romîno-sovietice, acad. Iorgu Iordan a spus în încheiere : anul acesta vom sărbători, împreună cu poporul sovietic, 45 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, care a deschis o nouă epocă în istoria omenirii.A luat apoi cuvîntul conducătoarea delegației Asociației de prietenie sovieto-romîne, A. P. Boikova.După ce a transmis poporului romîn un sincer salut și cele mai bune urări, vorbitoarea a arătat că oamenii sovietici constată cu un sentiment de profundă satisfacție că poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a schimbat radical, într-o perioadă istorică scurtă, fața țării sale. Victoria socialismului la orașe și la sate, succesele obținute în domeniile economiei și culturii constituie un rod al muncii eroice a clasei muncitoare din Romînia, al țărănimii colectiviste și intelectualității. Oamenii sovietici se bucură din toată inima de succesele poporului frate romîn, deoarece acestea întăresc și mai mult forța lagărului socialist care devine un factor hotărîtor al dezvoltării mondiale. în prezent, a spus vorbitoarea în continuare, poporul sovietic înfăptuiește cu cinste hotărîrile istorice ale celui de-al XXII-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice care constituie nu numai programul de activitate ai partidului, ci și programul de muncă și de viață al întregului nostru popor care vede în el un îndreptar de luptă și acțiune.Preocupate de munca pașnică constructivă, popoarele sovietic și romîn, popoarele tu-

turor țărilor socialiste împreună cu întreaga omenire progresistă, desfășoară o neobosită luptă pentru pace, împotriva dezlănțuirii de către imperialiști a unul nou război mondial ; ele luptă activ pentru dezarmarea generală și totală, pentru interzicerea experiențelor cu arme nucleare, pentru încheierea tratatului de pace cu Germania și normalizarea situației în Berlinul occidental, pentru rezolvarea cît mai grabnică a celorlalte probleme internaționale care nu suferă amînare.Noi, oamenii sovietici, a spus în încheiere vorbitoarea, ne mîndrim cu prietenia cu poporul frate romîn, deoarece ea răspunde intereselor tuturor popoarelor țărilor socialiste, întăririi păcii în întreaga lume.

★
în cursul dimineții de luni, 

delegația Asociației de priete
nie sovieto-romîne a făcut o 
vizită la Consiliul General 
A.R.L.U.S. Delegația a fost 
întîmpînată de conducători ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
de reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, Comi
tetului de radio și televiziune, 
ai Institutului romîn pentru 
relații culturale cu străinăta
tea, ai Comitetului de stat 
pentru cultură și artă, de 
membri și activiști ai Consi
liului General A.R.L.U.S.

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

Membrii delegației au făcut, 
de asemenea, 0 
zeul de istorie 
din Capitală.

vizită la Mu
tt partidului(Agerpres)

areori se întîmplă 
ca opera de artă 
să pună în circula
ție cu o asemenea 
uimitoare repezi
ciune nume proprii 
de personaje deve- 

noapte simbolul unui 
chintesența unei

nite peste 
sentiment, 
ideologii, a unei epoci.

Creația lui Romm „Nouă zile 
diutr-un an'’, cu care se des
chide prestigiosul Festival al 
filmului sovietic, este unul din 
acele superioare emanații ale 
spiritului ce nu așteaptă numă
rul anilor pentru a-și demonstra 
valoarea. Nici balanța criticii 
spre a-și cintări virtuțile. Primul 
și ultimul cuvînt îl are specta
torul. Cu toate că prin proble
matica sa specială s-ar crede ci 
interesează un cerc restrîns de. 
intelectuali, filmul a fost jucat, 
în U.R.S.S. — după cum declară 
scenaristul — cu casa închisă. 
Din scrisorile — nenumărate — 
primite de regizorul Romm,

Construcții noi la Oradea

Consfătuirea internațională 
privind punerea in valoare a terenurilor 

în pantă prin cultura viței de vie
Duminică au luat sfîrșit în Ca

pitală lucrările consfătuirii inter
naționale privind punerea in va
loare a terenurilor în pantă prin 
cultura viței de vie. în cele 8 zile 
cît a ținut consfătuirea, partici- 
panții — specialiști din R.P. Bul
garia, R. 8. Cehoslovacă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și U.R.tfcS. 
— au prezentat 14 referate și au 
dezbătut rezultatele cercetărilor 
științifice și de producție obținute 
în țările respective în amenaja-

rea terenurilor în pantă, in folo
sirea de metode diferite de plan
tări de viță de vie, mecanizarea 
lucrărilor.

Specialiștii străini au apreciat 
ca valoroasă experiența țării 
noastre în executarea teraselor o 
dată cu desfundarea terenurilor 
pentru plantarea viței și pomilor 
fructiferi, metodă prin care se 
realizează condiții agrotehnice 
superioare acestor culturi.

(Agerpres)

I

Festivalul filmului sovietic

una, care l-a impresionat mai 
mult decît toate articolele teo
retice a fost aceea a unei stu
dente de la o facultate tehnică. 
Fa spunea : „Îmi sînt foarte a- 
propiați eroii dv, Mihail llici. 
Aș vrea să pot discuta cu ei 
despre viață, despre știință, ori 
despre artă. Să-l întreb pe Gu
sev ce crede el despre fericire 
deși, fără multă vorbă, prin 
exemplul vieții sale, mi-a și dat 
răspunsul". Cit de mîndru poate 

creatorul — părinte al unorfi

Nu e vorba deci de o bravură 
ieftină a unui spirit aventuros 
și fanatic, ci de un act conștient 
și deliberat comis de omul de 
știință în numele științei și al 
omenirii. Cinismul, scepticismul 
îi sînt străine. Forța hotărîrii 
lui rezidă în calculul — mult mai 
generos, mai cuprinzător — al u- 
tilității rezultatului obținut prin 
eforturi, și dacă trebuie, prin 
jertfa sa. tn aceasta constă su
perioritatea morală a lui Gusev. 
Știe să vadă mai departe decît

Insemnări pe marginea filmului 
Nouă zile dintr-un an“

savant 
că are 
nu su-

Gusev,

astfel de personaje, devenit» 
spectatorilor prieteni intimi cu 
care se pot întreține pe cele 
mai diferite probleme, ale exis
tenței. Modest prin fire, 
prin vocație, Gusev știe 
de împlinit o misiune ce 
feră amînare.

tn timpul războiului,
rănit, s-ar întoarce, cu toată in
terzicerea medicilor, în prima 
linie, tn laborator, contaminat 
de iradiații, el își ascunde cu 
grijă boala pentru a-și duce pînă 
la capăt experiența. Poate gre
șește, expunîndu-se. Filmul pune 
în discuție tema, o reia, prin- 
tr-un alt personaj. Rațional Ilia 
ti sugerează prietenului său că 
trăind, menajîndu-se ar putea 
aduce omenirii un aport mai 
mare decît mizînd totul pe o 
singură carte. Dar Gusev n-are 
timp de astfel de calcule, „tmi 
trebuie un an, un singur an" — 
hotărăște el cu pasiune lucidă, 
după ce asistă neputincios la 
sfirșitul tragic al colegului că
ruia trebuie să-i deSăvîrșească 
»pera. /

Kulikov și Liolia — prietenul și 
tovarășa sa de viață. In perspec
tivă istorică. Și fără emfază, cu 
pudoarea vorbelor, avînd drept 
singură măsură faptele, Gusev 
continuă să stea zi și noapte în 
laborator, să-și reînceapă (a cita 
oară ?) experiența. Eșecul ei 
coincide cu grava, poate fatala 
lui nouă contaminare.

Regizorul pregătește în fața 
noastră, fără menajamente, pe 
ambele planuri, drama, ne con
duce simplu, cu un patetism 
sobru, bărbătesc, spre un dezno
dământ previzibil. O noapte de 
dragoste, un vibrant impuls al 
vieții și, deodată lovitura aștep
tată, care surprinde totuși prin 
violența ei — moartea ce se in
staurează în organismul slăbit. 
Un pahar închinat în sănătatea 
fiului Gusev întors pentru o zi 
la casa natală, și tremurul cum
plit al miinii ce trădează înce
putul sfârșitului.

Hrabrovsițki, scenaristul, fi 
Romm, regizorul, nu evită ele
mentele tragice. Dimpotrivă, le 
lansează energic, chiar din pro-

logul acțiunii. O explozie, nepre
văzută in laborator și doi oa
meni sînt iradiați grav. Unul 
vorbind și glumind, conștient 
încă, moare sub ochii noștri. 
Celălalt își reia activitatea sub 
semnul amenințării implacabile : 
o nouă explozie va fi fatală. Se 
discută despre moarte cu un fi
resc ce te înspăimintă. Dar se 
luptă pentru viață cu o abne
gație ce te umple de incredere. 
Un medic anunță bolnavului, cu 
o severitute crudă, sentința im
placabilă. Dar se apucă riscind 
totul, încercînd o cale încă nea
bordată, să-l opereze cînd a- 
proape nu există nici o șansă. 
Nici el, nici Gusev n-o fac de 
dragul riscului, ci sub imperati
vul necesității. Doctorul trebuie 
să încerce totul pentru a-și 
salva pacientul. Savantul trebuie 
să încerce totul pentru ca să fe
rească omenirea de un viitor ca
taclism.

Eroul nostru militează în nu
mele păcii. Energia atomică, su
pusă, va ușura traiul a milioa
ne de oameni. Mei-ită oare socie
tatea o asemenea jertfă ? I-a 
adus ei civilizația, progresul teh
nic, un spor de înțelepciune, de 
fericire ? Gusev nu răspunde cu 
teorii, ci cu evidențe. Cu ac
țiuni concrete ce dovedesc că 
fericirea individului nu poate 
rezulta decît din eforturile — 
înțelepte — ale colectivității. Mo. 
tivele filozofiei împînzesc opera 
lui Romm. Ele sînt venele prin 
care circulă, asigurînd. osmoza 
tonică între ecran și spectator, 
sîngele fierbinte al actualității.

Da, Gusev reprezintă un sim
bol al zilelor noastre, simbolul 
umanității ce și-a atins treapta 
maturității sale morale și spiri
tuale. Spiritul epocii în Care 
S-a materializat nobilul ideal al 
tuturor timpurilor : șamanismul.

ALICE MĂNOIU
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Campionatul 
categoriei A 

la fotbal

CU PRILEJUL ANIVERSARII
PROCLAMĂRII R. O. GERMANECu prilejul celei de-a 13-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane, duminică dimineața ambasadorul R. D. Germane în R.P. Romînă, Wilhelm Blck. însoțit de membrii ambasadei, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.

★In dimineața aceleiași zile, ambasadorul Wilhelm Bick, însoțit de membrii ambasadei, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Sovietici.La depunerea coroanelor au participat reprezentanți Ministerului Afacerilor teme și ai Ministerului țelor Armate.La solemnitatea de lanumentul Eroilor Sovietici au fost de față membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice în R, P. Romînă.La depunerile de coroane au fost de față studenți din R. D. Germană care învață în țara noastră.Cei prezenți la solemnități au păstrat un moment de reculegere în memoria eroilor căzuți în războiul antifascist.
★Duminică Seara, Wilhelm Bick, ambasadorul R. D. Germane în R. P. Romînă, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de radio cu prilejul a

aiEx- For-Mo-

celei de-a 13-a aniversări proclamării R. D. Germane.(Agerpres) ----- •-----
Vizita deputatilor italieniMembrii delegației Comisiei pentru industrie și comerț a Camerei deputaților din Italia au vizitat luni dimineața Pavilionul Expoziției Economiei Naționale, unde au fost salutați de Titus Cristureanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț a R. P. Romîne.Deputății italieni au fost primiți de Constantin Tuzu, ministrul metalurgiei și construcțiilor de mașini, și apoi de Gogu Răduleșcu, ministrul comerțul exterior, iar în cursul după-amiezii de Mihall Florescu, ministrul industriei petrolului și chimiei.Deputății italieniînsoțiți de Constantin teescu, deputat în Marea A- dunare Națională, precum și de ministrul Italiei în R. P. Romînă, Alberto Paveri Fontana.

au fost Ma-
★Seara, președintele comisiei economico-financiare a Marii Adunări Naționale, prof. Manea Mănescu, a oferit în cinstea oaspeților un cocteil.Au participat Alberto Pa- veri Fontana, ministrul Italiei în ai R. P. Romînă și membri legației.

(Ayerpres)

-----

InformațiiMinistrul economiei forestiere, Mihai Suder, care a făcut o vizită în Anglia la invitația președintelui Comisiei Fores- Britanie, înapoiat în Capi-tiere din Marea lordul Radnor, s-a duminică dimineața tală.
★Duminică seara a plecat în Uniunea Sovietică un grup de ingineri și tehnicieni din agricultura țării noastre care vor vizita Expoziția agricolă unională, sovhozuri și colhozuri, pentru a cunoaște experiența agriculturii sovietice.
★în cadrul marilor aniversări culturale, recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, luni după-amiază a avut loc, în sala Casei universitarilor din București, o festivitate consacrată împlinirii a 1 250 de ani de la nașterea poetului chinez Du-Fu. (Agerpres)

Cocteil oferit de ambasadorul

R. D. GermaneLuni seara, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. D. Germane în R. P. Romînă, Wilhelm Bick, a oferit un cocteil în saloanele Casei Centrale a Armatei cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane.Au participat tovarășii Petre Borilă, Chivu Stoica, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, membri ai C.C. al P.M.R., ai

Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și ai organizațiilor obștești, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Âu luat parte șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R. P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a tr-o atmosferă tenie. desfășurat înde caldă prie- 
(Agerpres)Deschiderea celui de al IlI-leaCongres internaționalde patologie infecțioasă

Luni dimineața s-au deschis în 
sala mare a Palatului R. P. Romîne 
lucrările celui de--al lll-îea Con
gres infernafional de patologie 
infeefioasă, organizat sub auspi
ciile Societății internaționale pen
tru studierea bolilor infeefioase și 
parazitare.

La Congres participă peste 150 
de oameni de știință și medici 
de specialitate din 25 de țări. 
Printre participanji se află cerce
tători cu reputație mondială cum 
sînt : profesorii R. de Mattia, 
S. Penso, F. de Riitis, G. An- 
gela din Italia ; P. Giroud, R. So- 
hier, P. Monnet din Franța ; Sven 
Gard din Suedia ; A. E. Bilibin, 
V. I. Morozkin, V. P. Komisa- 
renko din U.R.S.S. ; G. Fanconi 
din Elveția ; M. Onul din Turcia ; 
J. Prochazka, K. Kouba din R. S. 
Cehoslovacă ; Gherbak, Papo din 
R. P. F. Iugoslavia, R. Lieberman, 
R. Dickenmann din S.U.A. ; H. A. 
Lassen din Danemarca ; J. Bogda- 
novici, B. Kassur, H. Brcckman din 
R. P. Polonă ; Kirchmayer, H. Ur- 

din R. D. Germană ; Vazi 
P. Ungară ; W. Brauss, 

Hasselmann din R. F. Ger- 
Tanev, A. Toskov, V. Veli-

bach 
din R. 
C. M. 
mană ; 
cicov din R. P. Bulgaria ; E. Rich— 
ling, Berghoff din Austria ; Faf- 
hma din Republica Arabă Unită și 
alții. Din țara noastră iau parte la 
Congres numeroși oameni de ști
ință — academicieni, profesori u- 
niversitari, cadre didactice și de 
cercetare, medici.

In prezidiul ședinței inaugurale 
au luat toc conducători ai Socie
tății internaționale pentru studi
erea bolilor infecțioase și para
zitare și alți oameni de știință de 
peste hotare.

In prezidiu au luat loc, de ase
menea, tovarășii Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, vicepreședinte al Consiliului 
de Sfat, acad. A. Joja, președin
tele Academiei R. P. Romîne, 
I. Murgulescu, ministrul învățămîn- 
tului, Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale, 
I. Cozma, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular al

Capitalei, acad. Șt. Milcu, prim- 
secretar a| Academiei R. P. Ro- 
mine.

Acad. Șt. S. Nicolau, președin
tele 
care a 
cuvîntul 
sului.

După 
ților de 
la Congres, acad. Șt. S. Nicolau a 
spus :

Faptul că țara noastră are 
cinstea să găzduiască cel de-al 
IlI-lea Congres internațional de 
patologie infecțioasă îl considerăm 
ca o dovadă de prețuire ce se dă 
științei medicale romînești în gene
ral, cercetărilor din țara noastră 
în domeniul patologiei infecți
oase, în particular. Ne bucurăm 
în mod deosebit de această pre
țuire. Ea a fost ciștigată prin ac
tivitatea multor învăjați romîm 
care au creat o frumoasă și le- 
meinică tradiție în domeniul cer
cetărilor și combaterii bolilor 
fecțioase și parazitare, 
confirmată și întărită prin 
intensă împlinită în ultimii 
de cercetătorii noștri, mulți 
ei prezenți aici.

Este de remarcat faptul 
acești ultimi ani, condițiile 
cru în cercetarea științifică medi
cală ca și în organizarea sanitară, 
în țara noastră, au fosl deosebit 
de favorabile, incomparabil mai 
bune decît în oricare alte vremuri. 
Sute și mii de cercetători știin
țifici, cu ajutoarele lor, încadrați 
îrt institute sau centre speciale de 
cercetare dotate cu o boga.ă 
bază materială, avînd munca tor 
înscrisă în planul de stat, au făcut 
lucrări numeroase, importante, al 
căror ecou a depășit granițele 
țării și al căror conținut a servit 
la îmbunătățirea stării de sănă
tate în patria noastră. In continuare 
el a exprimat mulțumiri guvernu
lui țării noastre penlru condițiile 
create în vederea bunei desfășu
rări a lucrărilor Congresului.

Tovarășul Ștefan Voitec a rostit 
apoi discursul inaugural.

comitetului de organizare, 
prezidai ședința, a rostit 
de deschidere a Congre-

ce a urat bun sosit oaspe- 
peste hotare, participant!

in-
tradifie 
munca 
15 ani 
dintre

că în 
de lu

CuMu! tovarășului Ștefan Voitec

Situat într-un cadru pitoresc, 
pe malul lacului Floreasca, parcul 
sportiv „Voința" din Capitală a 
cunoscut duminică atmosfera 
obișnuită a marilor concursuri 
de masă. Sute de tineri și ti
nere și-au dat întîlnire la pri
mele întreceri ale crosului „Să 
întâmpinăm 7 Noiembrie”. Pe 
listele participanților se aflau ti
neri muncitori de la cooperati
vele meșteșugărești precum și e- 
levi de la școlile profesionale 
ale U.C.E.C.O.M.

In așteptarea startului, i-am 
surprins pe tinerii concurenți 
într-o discuție cu antrenorul Ion 
Steriade, pe marginea regula
mentului acestei tradiționale 
competiții. Antrenorul le-a a- 
mintit cu acest prilej despre în
trecerile precedente, unde nu
meroși tineri au obținut rezul
tate remarcabile, în urma cărora 
au fost selecționați în lotul de 
atletism al clubului sportiv „Vo
ința”. Printre aceștia se numă
ră : Marian Costache, G. Hara- 
lambie, Maria Sebe, Constanța 
Stan, Elena Stamate etc.

...Și iată că se dă startul in 
primul concurs feminin. Un 
grup numeros de tinere se avintă 
cu elan într-o pasionantă între
cere, pe distanța de 500 m. 
Mare parte dintre concurente 
au pășit recent pe terenul de 
sport. Bunăoară, tînăra Valeria 
Petinghin, de la cooperativa 
„Sîrguința”, sau Sofia Moraru,

de la cooperativa „Artă și pre
cizie”, fiică de colectiviști din 
comuna Petroșani, raionul Zim- 
nicea, participă pentru prima 
oară la o asemenea competiție.

Ele se dovedesc bine pregăti
te, luptă cu multă dîrzenie și 
reușesc sa se mențină tot timpul 
in plutonul fruntaș. Iată că pe 
ultimii 50 metri, Maria Mureșa- 
nu sprintează puternic și trece 
prima linia de sosire.

Proba de 1000 de metri bă
ieți s-a desfășurat pe un teren 
variat: unele porțiuni nivelate, 
iar o parte a fost teren acci
dentat, ceea ce a necesitat din 
partea concurenților o bună pre
gătire. in timpul concursului a 
intervenit și un... obstacol ne
prevăzut : a început o ploaie 
măruntă, îngreunînd traseul. Dar 
cu toate acestea, concurenții au 
dat dovadă de multă voință și 
dîrzenie, reușind să treacă cu 
bine și acest „obstacol”. Și tre
buie subliniat că nici un concu
rent n-a abandonat întrecerea.

Iată acum și numele cîștigăto- 
rilor. La proba de juniori I, 
pe primele 3 locuri s-au clasat : 
George Mirică, Mircea Cautiș 
și Constantin Stan de la coope
rativa „Încălțămintea”, iar la 
juniori a III-a : Ion Bîcu, de la 
Avîntul-lmbrăcămintea, Mihai 
Pașcanu, cooperativa Tehnome- 
tal, și Petre Boier, cooperativa 
Metalul-casnica.

S. SPIREA

Cel mai interesant mect «I eta
pei a 8-a a campionatului cate
goriei A de fotbal, a fosf furni
zat de „vedeta“ cuplajului de pa 
stadionul „23 August“ din Capi
tală în care s-au întîlnit echipele 
Steaua și Farul Constanța. Victoria 
a revenit fotbaliștilor bucureșteni 
cu scorul de 5—4, după ce la 
pauză conduceau cu 4-1. în mi
nutul 7, Cacoveanu deschide sco
rul, iar în continuare cei peste 
30000 de spectatori prezenți în 
tribunele stadionului, asistă la nu
meroase faze spectaculoase. Fa
rul a egalat prin Mănescu, dar 
Steaua se detașează prin golurile 
înscrise de Tomeș, Racsi și Con
stantin. în cea de-a doua repriză, 
constănțenii dau o replică dîrză 
și reușesc să reducă scorul prin 
Dinulescu. Steaua înscrie din nou 
prin Racsi. în finalul partidei, 
bucureștenii slăbesc ritmul de joc 
ceea ce permite oaspeților să în
scrie două puncte prin Moroianu 
și Dinulescu. în deschiderea cu
plajului Dinamo București a cîști
gat cu 4—2 meciul cu Minerul 
Lupeni. La Oradea, Crișana și-a 
valorificat avantajul terenului cîș- 
tigînd cu 4-3 la U.T. Arad. Sin
gura echipă cu o bună com
portare în deplasare a fost 
Rapid : 1-1 cu C.S.M.S, lași. Pe
trolul Ploiești continuă seria sco
rurilor mari pe propriul său te
ren. De data aceasta a cîștigat 
cu 5—1 tn dauna studenților ti
mișoreni.

Fotoi V, RANGAimagine de kt tntîlnirea de fotbal Steaua-FariX

PE SCURT
• 'Astăzi tn sala sporturilor de la floreasca sini 

programate primele două întîlniri ale turneului in
ternațional masculin de handbal In 7. Honved Bu
dapesta va juca cu Dukla Praga, iar T.S.K.A. va 
lntîlni pe Steaua. Primul meci începe la ora 19,30.

• In orașul Karl Marxstadt s-a disputat meciul 
internațional masculin de handbal In 7 dintre 
echipele selecționate ale R. D. Germane și R. P, 
Polone. Victoria a revenit echipei gazde cu scotul 
de 18—11 (11—9).
• Echipele de volei ale U.R.S.S. și R. P. Bul

garia s-au întîlnit din nou la Moscova într-un joc 
de verificare înaintea campionatelor mondiale care 
încep la 11 octombrie In 4 orașe sovietice. La 
masculin echipa U.R.S.S. a obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (15—5, 4—15) 15—8; 15—12). Echipa 
feminină a U.R.S.S. a cîștigat cu 3—0 (12, 8, 7).
• Cu prilejul unul concurs de atletism destă- 

furat la Budapesta, Sondor Noszaly a stabilit un 
nou record maghiar la proba de săritură tn JnâJhme

cu 2,08 m. Vechiul record ier« de 2,07 m și apar
ținea aceluiași atlet.

9 Campionatul republican de rușbi a programat 
duminică noi jocuri. Rezultate înregistrate: Unirea— 
Știința București 11—0î Dinamo—Progresul 3—3; 
Grivița Roșie—Știința Petroșeni 6—3; Steaua— 
Știința Timișoara 16—0: Știința Cluj—Olimpia 16—0.

în clasament continuă să conducă Grivița Roșie 
(46 puncte), urmată de Steaua (44 puncte) șl Di
namo (43 puncte).

• Pe hipodromul din Pardubice a început tradi
ționalul concurs hipic (obstacole categoria grea) la 
care participă cei mai buni călăreți și Cai din țările 
socialiste. O frumoasă victorie a repurtat în prima 
zi de întreceri jocheul romîn D. Toduță care a ciști- 
gat cu armăsarul Petrică „Premiul Volga", al doilea 
ca importanță în această competiție ecvestră. Dis
tanța traseului a tost de 6 900 m. Pe locul doi s-a 
clasai, de asemenea, un reprezentant al țării 
noastre — Bek.

în numele Marii Adunări Naționale, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Populare Romîne, și al său personal, tovarășul Voitec a adresat un salut participanților de-al IlI-lea Congres țional de patologie infecțioasă, urîndu-le din toată inima bun sosit în țara noastră.îngăduiți-mi, a spus vorbitorul, să exprim satisfacția autorităților de stat romîne de a putea găzdui în Capitala țării noastre acest important Congres,' închinat țelului nobil al apărării vieții și sănătății oamenilor de pretutindeni.Bogata și rodnica activitate a Societății internaționale pentru studiul bolilor infec- țioase și parazitare ne este bine cunoscută și sîntem bucuroși că reprezentanții Romîniei au luat parte activă la primele ei congrese, ca și la pregătirea actualului congres. Activitatea societății dv. caracterizată prin munca luminată a numeroși eminenți cercetători din diferite țări, care luptă neobosit împotriva bolilor infecțioase. ne insuflă convingerea că dezbaterea importantelor probleme înscrise pe ordinea de zi a Congresului va aduce o nouă și puternică contribuție în opera de ocrotire a sănătății publice.în țara noastră, știința medicală și slujitorii ei, ca îndeobște întreaga cercetare științifică, se bucură de o înaltă prețuire din partea conducerii de stat; aceasta decurge nemijlocit din întreaga noastră politică, al cărei scop suprem este grija față de om, a- sigurarea celor mai bune condiții de viață materială și dezvoltare spirituală pentru întregul popor.în continuare, tovarășul Ștefan Voitec a prezentat participanților principalele realizări obținute de poporul romîn în anii care au trecut de la eliberarea țării de sub jugul fascist, opțindu-se în mod deosebit asupra rezultatelor pe tărîmul ridicării nivelului ocrotirii sănătății.Datorită condițiilor noi create, a arătat vorbitorul, vîrsta medie a crescut de la circa 41 de ani, cît era în perioada 1930—1932, la 66 de ani în 1961.Cu prisosință faptele arată ce rol important revine cercetării științifice pe tărîm medical în ocrotirea și prelungirea vieții oamenilor. Dar pentru ca eforturile făcute pentru jugularea bolilor infecțioase, pentru îmbunătățirea în general a stării sanitare a popoarelor, să dea roade din plin, estg necesar ca ele să se des-

Ștefan călduros la cel interna-
fășoare în condiții din ce în ce mai favorabile și, în primul rînd, într-o atmosferă de destindere internațională, de muncă pașnică, de activitate creatoare pusă în slujba civilizației și nu a distrugerii ei. în zilele noastre, mai mult ca oricînd, interesele salvgardării păcii reclamă din partea statelor și a popoarelor eforturi mari și un înalt simț de răspundere.Profund devotat cauzei păcii și progresului uman, — a spus vorbitorul — poporul romîn militează neabătut pentru preîntâmpinarea unui nou război, pentru extinderea și consolidarea relațiilor de prietenie cu toate popoarele. A- ceastă voință a poporului nostru își găsește o expresie limpede în politica de pace a Republicii Populare Romîne, în eforturile ei îndreptate spre soluționarea pe calea tratativelor a problemelor litigioase între state, spre asigurarea destinderii și normalizarea vieții internaționale, spre dezvoltarea rodnică, în spiritul coexistenței pașnice, a colaborării multilaterale — economice, culturale, științifice —> între toate popoarele lumii.în încheiere, dați-mi voie să vă adresez onorați congre- siști, cele mai bune urări de succes și să exprim, dată, convingerea că Congresului dv. vor an nou și important apărarea sănătății oamenilor de pretutindeni, vor sluji cauzei păcii și întregii umanități.

★

Saiutind Congresul în numele 
locuitorilor orașului București, tov. 
Ion Cozma, președintele Comite
tului executiv al Sfatului popular 
al Capitalei, și-a exprimat con
vingerea că acesta reprezintă o 
manifestare însemnată pentru pro
gresul știin|ei medicale, o contri
buție la lărgirea colaborării inter
naționale între cadrele de spe
cialitate.

Prof. R. de Mattia a dat apoi 
citire mesajului de salut adresat 
Congresului de profesorul G. Ra- 
mon, președintele Societății inter
naționale pentru studiul bolilor in- 
fecfioase și parazitare. In mesaj se 
aduc mulțumiri autorităților R. P. 
Romîne și ale orașului București 
pentru ospitalitatea acordată Con
gresului și se scoate în relief va
loarea școlii medicale romînești, 
ilustrată de gumele unor savanți 
de prestigiu mondial : I. Canta- 
cuzino, V. Babeș, C. Levaditi, C. 
lonescu-Mihăiești și alții.

Congresul a primit apoi salu
turile delegaților unor țări parti
cipante.

După o pauză, s-e intrat în or. 
dinea de zi a lucrărilor.

încă o lucrările constitui aport la



Sub semnul prieteniei romi no-indoneziene
MARELE MITING DE LA DJOKDJAKARTA DUMINICĂ

Cuvintarea LA DJOKDJAKARTA

Iubite domnule președinte, 
Alteță,
Dragi cetățeni ai 

Djokdjakartei,Permiteți-mi ca luînd cuvîn- tul la această tribună să vă mulțumesc fierbinte pentru primirea frățească, deosebit de cordială pe care ne-ați fă- cut-o nouă, reprezentanți ai poporului romîn, ai Romîniei socialiste.Cînd am pășit pe pămîntul Indoneziei, președintele Su- karno, în cuvîntul de bun sosit, ne-a urat să ne simțim aci ca la noi acasă. Ei bine, dragi prieteni, în cele opt zile de cînd sîntem în țara dv., ne-am simțit pretutindeni, la Djakarta, Djatiluhur, Bogor, Ban- dung, aci la Djokdjakarta, într-adevăr ca la noi acasă, ca între frați și surori. Manifestările entuziaste prilejuite de vizita noastră le privim ca fiind adresate din suflet poporului romîn și pot fi caracterizate ca o sărbătoare a prieteniei romîno-indoneziene. Ele ne vor rămîne adînc întipărite în memorie, ca amintiri din cele mai frumoase, de care vom vorbi oamenilor muncii din țara noastră cînd ne vom întoarce în patrie.îmi face o deosebită plăcere să vă transmit dv., locuitori ai Djokdjakartei, ca și întregului popor indonezian, un salut cald din partea poporului romîn, care nutrește față de dv. sentimente de prietenie frățească. Romînia este foarte departe de aci. Ne despart mări și oceane, cîmpii întinse și munți uriași, dar popoarele noastre se simt foarte aproape unul de altul, inimile noastre bat alături. Sîntem prieteni buni care-și întind mîinile și doresc sincer să întărească mereu și mereu prietenia lor, în interesul comun al păcii și colaborării internaționale.Este pentru noi o mare bucurie că, la invitația amabilă a președintelui Sukarno, avem posibilitatea să cunoaștem nemijlocit frumoasa Indone- zie, minunatul ei popor și realizările sale. Poporul romîn, care și el a suferit secole de-a rîndul asuprirea străină, prețuiește și respectă eroica dv. luptă pentru libertate națională. Ne este bine cunoscut cît de mult ați avut de îndurat de pe urma colonialiștilor, care timp de peste trei secole și jumătate au jefuit fără milă bogățiile țării, au supus poporul unei sălbatice exploatări, au încercat prin teroare și represiuni sîngeroase să-i înfrîngă voința de libertate. Dar toate acestea au fost zadarnice, căci poporul indonezian a dus o luptă neînfricată împotriva jugului colonial, pentru independență. Mulți fii și fiice ale acestui popor eroic și-au jertfit viața pentru ca libertatea Indoneziei să triumfe. Pe bună dreptate, populația orașului dv., ca și întregul popor indonezian, se mîn- drește cu glorioasa răscoală condusă de eroul național, Diponegoro. Djokdjakarta a fost în timpul celui de-al doilea război mondial un puternic centru al mișcării patriotice împotriva cotropitorilor japonezi și a avut un însemnat rol în lupta revoluționară pentru alungarea colonialiștilor olandezi.Ca rezultat al luptei sale grele și îndelungate, poporul indonezian a repurtat o victorie de importanță istorică. A fost proclamată Republica Indonezia care se consolidează

F/Z/W SOLILOR POPORULUI ROMÎN

ÎN INDONEZIA
(Urmare din pag. I) 

indonezian față de poporul 
romîn.

In cursul după-amiezii oas
peții romîni au plecat pe ca
lea aerului spre insula Bali. 
Din avion se vedeau conurile 
fumegînde ale vulcanilor și 
apa oceanului de un verde 
intens pe care se ridică cre
stele albe ale valurilor. Cei 
500 km dintre Djokdjakarta și 
insula Bali, căreia i se spune 
pe drept cuvînt „Insula para
disului“, „perla oceanelor“ sau 
„dimineața lumii“, au fost 
străbătuți într-o oră și jumă
tate.

La ora 16 avionul cu care 
au călătorit tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Sukarno, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu

Cuvintarea tovarășului 

Gheorghe Gheorghiu - De j președintei ui Sukarno

și se dezvoltă ca stat de sine stătător, iar recent străvechiul teritoriu indonezian, Irianul de vest, a revenit Indoneziei. Aceasta constituie o puternică lovitură dată odiosului sistem colonialist, un strălucit succes al poporului indonezian ca și al tuturor forțelor antiimperialiste.Cunoaștem din propria noastră experiență cît de greu se șterg urmele unui trecut de înapoiere, de exploatare și a- suprire, cîtă trudă și jertfe se cer pentru a urca treptele progresului spre o viață luminoasă și prosperă. Sîntem pe deplin convinși că optimismul și încrederea cu care a vorbit președintele Sukarno, de ziua forțelor armate, despre capacitatea poporului de a-și făuri fericirea, de la Sebang la Merauke, sînt pe măsura posibilităților Indoneziei.Vizitînd patria dv. am putut vedea și aprecia hărnicia acestui popor talentat, plin de viață, entuziast, cu o cultură și artă milenară. Ne-a făcut o puternică impresie capitala dv., Djakarta, prin armonia arhitectonică a construcțiilor, prin importantele ei lucrări edilitare, gospodărești, sîrgu- ința cu care muncitorii și tehnicienii de la șantierul hidroenergetic de la Djatiluhur își însușesc tehnica nouă, vrednicia cu care țăranii cultivă pămîntul, bogăția lanurilor de orez, a plantațiilor de cauciuc și de ceai, munca pasionată a oamenilor de știință și studenților, vasta operă de lichidare a neștiinței de carte, de dezvoltare a învățămîntului și culturii.Ca prieteni și frați vă dorim ca munca voastră însuflețită să dea roade tot mai bogate în creșterea economiei naționale, valorificarea imenselor resurse naturale, ridicarea ni- velui de trai, înflorirea patriei dv., Republica Indonezia.Dați-mi voie acum să vă înfățișez pe scurt unele din realizările și preocupările poporului romîn. Au trecut 18 ani de la eliberarea Romîniei de sub jugul fascist. înlătu- rînd regimul care aservise interesele țării monopolurilor imperialiste, poporul romîn și-a luat soarta în propriile mîini, a lichidat exploatarea omului de către om, construiește cu succes o orînduire socială nouă, orînduirea socialistă. Republica Populară Romînă este astăzi o țară cu o industrie în plină dezvoltare, o agricultură mecanizată, înfloresc știința și cultura, se îmbunătățește necontenit nivelul de trai al poporului, scopul suprem al politicii statului fiind binele și fericirea oamenilor. Liber și deplin stă- pîn pe bogățiile țării, pe rodul muncii sale, poporul muncește cu elan pentru îndeplinirea planului de șase ani, pentru desăvîrșirea construcției socialismului. în realizarea o- biectivelor sale, Romînia se bucură de avantajele sistemului economic socialist mondial, de colaborarea și întrajutorare frățească între țările socialiste. Romînia militează cu consecvență pentru cooperare între toate țările, indiferent de orînduirea lor socială, își aduce contribuția la cît mai buna cunoaștere și apropiere între popoare. Țara noastră are în prezent relații comerciale cu 87 de state din toate continentele globului. între Indonezia și Romînia s-au statornicit și se dezvoltă continuu legături de prietenie și

Mănescu, a aterizat pe aero
portul Tuban ale cărui piste 
pornesc parcă din oceanul de 
smarald.

Cuvintele „Bun sosit pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romine, Gheorghiu- 
Dej“, scrise pe frontispiciul 
aerogării, drapelele de stat ale 
celor două țări arborate pe 
aeroport, mttlțimea de oameni 
veniți să-i întâmpine potrivit 
tradițiilor lor pe oaspeții de 
peste mări și țări, cele trei 
orchestre populare, toate a- 
cestea întruchipau sentimen
tele prietenești cu care popu
lația insulei Bali i-a primit 
pe conducătorii statului ro
mîn.

După intonarea imnurilor 
de stat ale celor două țări, 
tovarășul Gheorghe Gheor

colaborare. Avem între țările noastre schimburi economice, colaborare tehnico-științifică și culturală reciproc avantajoase. în promovarea acestor relații, mari merite revin președintelui Sukarno, care a fost de două ori oaspetele Romîniei. Sîntem convinși că vizita noastră în Indonezia va constitui și ea o nouă și importantă contribuție la întărirea și consolidarea prieteniei romîno-indoneziene.Ținem să ne exprimăm de la această tribună satisfacția că în convorbirile rodnice cu președintele Sukarno, cu colaboratorii săi apropiați, am constatat că punctele noastre de vedere în problemele internaționale cele mai importante coincid, că între Romînia și Indonezia există mari posibilități pentru dezvoltarea relațiilor economice în interesul ambelor popoare. Să ne apropiem, să ne unim cît mai mult!La acest măreț miting de prietenie flutură laolaltă drapelul alb-roșu al Indoneziei și drapelul roșu, galben și albastru al Romîniei. Este un simbol al înfrățirii a două popoare, care prin relațiile lor de prietenie și colaborare aduc o contribuție la cauza apărării libertății, împotriva imperialismului și colonialismului, pentru asigurarea celei mai arzătoare cerințe actuale a popoarelor, apărarea păcii, condiție supremă a progresului, a făuririi unui viitor luminos spre care cu toții nă- zuim.Romînia, ca și Indonezia, duce o politică de apărare a păcii, de coexistență pașnică și colaborare internațională. Numele unuia din frumoasele orașe ale patriei dv., Bandun- gul, a devenit un simbol al rolului crescînd pe care Indonezia și alte țări din Asia și Africa îl joacă pe arena internațională. Principiile elaborate la prima conferință a acestor țări, ținută la Ban- dung, acum șapte ani, au căpătat o largă răspîndira în lume, se bucură de aprobarea popoarelor de pretutindeni.Ce trebuie făcut pentru a împiedica izbucnirea unui nou război mondial, război racheto-nuclear, pentru a asigura în lume o pace trainică? Iată ce întrebări își pun oamenii de pe întregul glob. Pătrunse de grijă pentru soarta popoarelor, țările socialiste și alte state iubitoare de pace depun toate eforturile pentru reglementarea pașnică, pe calea tratativelor, a problemelor litigioase între state, pentru lichidarea rămășițelor celui de-al doilea război mondial, încetarea experiențelor cu arme nucleare, interzicerea răspîndirii și folosirii armelor nucleare, crearea de zone de- nuclearizate, înfăptuirea dezarmării generale și totale. A- ceastă politică corespunde intereselor tuturor popoarelor. Miliarde de dolari rămase disponibile de pe urma dezarmării ar putea fi folosite pentru prosperitatea economică și so- cial-culturală a țărilor recent eliberate din jugul colonial, pentru progresul tuturor statelor, maj dezvoltate sau mai puțin dezvoltate.Recent, Uniunea Sovietică a prezentat Organizației Națiunilor Unite propunerea de a se începe de pe acum consultările cu guvernele țărilor slab dezvoltate din punct de vedere economic din Asia, A- frica și America Latină în 

ghiu-Dej și președintele Su
karno au trecut în revistă 
garda de onoare.

Purtînd ghirlande de flori 
oferite de tinere locuitoare ale 
insulei Bali, oaspeții romîni 
au trecut prin ploaia de flori 
cu care i-au primit fetele și 
băieții îmbrăcați în costume 
pitorești care formau un cu- 
luar viu pînă la clădirea ae
roportului. Parfumata ploaie 
multicoloră de petale de tran
dafiri n-a contenit pe cei 12 
km ai drumului pînă la Del- 
pasar.

Cortegiul mașinilor s-a în
dreptat apoi spre palatul 
Tampaksiring, situat la 40 de 
km depărtare, unde sînt găz- 
duiți înalții oaspeți romîni în 
timpul vizitei lor pe insula 
Bali 

REDACȚIA ți ADMINISTRAȚIA.; București. Piața „Setatei!*, Țel. 17.60.10, Tiparul; .Combinatul Poligrafic „Casa Scìnteli“,

vederea elaborării unui program internațional de ajutorare a acestor țări prin folosirea unei părți a fondurilor care vor deveni disponibile în urma dezarmării generale și totale. Este o propunere realistă, constructivă, pe care Romînia o susține cu hotărîre.Luptînd cu perseverență pentru salvgardarea păcii nu trebuie pierdut din vedere că cercurile agresive imperialiste resping propunerile raționale în vederea dezarmării, intensifică cursa înarmărilor, întrețin focare de război în diferite părți ale globului, organizează blocuri agresive, caută să înăbușe cu forța armelor lupta dreaptă a popoarelor pentru libertate. Trebuie să ținem mereu trează vigilența popoarelor pentru a preîntâmpina războiul. De aceea, luăm măsuri de apărare împotriva agresiunii imperialiste, ne îngrijim de întărirea forțelor noastre armate, pavăză a libertății cucerite de popoare.Țările socialiste, în frunte cu marea și puternica Uniune Sovietică, au tot ce este necesar pentru a da o ripostă zdrobitoare oricărui agresor. Dar ele nu amenință pe nimeni, au nevoie de pace pentru a construi o viață fericită popoarelor lor. Dorim să trăim în pace cu toate statele fără să ne amestecăm în treburile lor interne. Nu vrem să impunem nimănui orînduirea noastră socială, fiecare popor alegîndu-și singur _ regimul social care-i convine mai bine.Planurile de război ale cercurilor agresive imperialiste pot să fie zădărnicite. Omenirea poate fi ferită de o catastrofă nucleară care ar șterge țări întregi de pe fața pămîntului. Forțele mondiale ale păcii sînt atât de uriașe și atât de puternice, încît ele pot să zdrobească încercările imperialiștilor de a dezlănțui un nou război mondial. Prin eforturile unite ale țărilor socialiste, ale statelor care au scuturat jugul colonial, ale altor state iubitoare de pace, ale mișcării muncitorești internaționale, ale _ mișcării partizanilor păcii din lumea întreagă, războiul poate fi și trebuie să fie preîntâmpinat.Trăim un nou curs al istoriei umane, o epocă în care tuturor popoarelor de pe pă- mînt le sînt deschise uriașe perspective de progres.
Iubiți cetățeni ai Djokdja

kartei,Vă mulțumesc pentru atenția și bunăvoința cu care m-ați ascultat și vă asigur că vom împărtăși în țara noastră, gîndurile și sentimentele dv. de prietenie, mesajul dv. frățesc.în numele poporului romîn vă urăm :
Trăiască și înflorească prie

tenia romîno-indoneziană !
MERDEKA!
SEMOGA SELALU MAK- 

MURLAH RAKJAT INDONE- 
SIA JANG RADJIN DAN 
BERBAKAT! (Să prospere 
harnicul și înzestratul popor 
indonezian !)

Să triumfe pacea in întrea
ga lume !

Uganda—un nou 
stat independent
KAMPALA (Uganda) 8 (Ager

pres). — In noaptea de duminică 
spre luni pe stadionul Kampala 
a lost coborîf drapelul britanic, 
care a fluturat din anul 1894 
deasupra Ugandei, simbolizind 
dependența colonială. In locul 
lui a lost înălțat pentru prima 
oară drapelul noului stat inde
pendent Uganda.

După cum anunfă corespon
dentul agenției France Presse, pe 
stadionul Kololo din Uganda a 
avut loc o mare festivitate, la 
care a participat primul ministru 
al Ugandei, Apollo Milton Obo- 
te.

Alegerile din Brazilia
RIO DE JANEIRO. — La 

7 octombrie, în Brazilia au 
avut loc alegeri generale pen
tru desemnarea a 409 depu
tati, 45 senatori, 11 guverna
tori și 7 viceguvernatori ai 
statelor federale, precum și a 
sute de organe de conducere 
locală. Deoarece, drept de vot 
nu au decît știutorii de carte, 
participă la vot numai circa 
18 milioane de cetățeni din to
talul de 50 milioane de locui
tori ai Braziliei.

La începutul cuvîntării sale, președintele Sukarno a spus: Ziarele de azi au scris că ieri, la Borobudur, am cîntat. Da, am cîntat: eram într-o foarte bună dispoziție, pentru că mă aflam cu prietenii din Romînia, cu Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer și cei care-i însoțesc.Oaspeții din Romînia au venit aci la invitația mea pentru a face și mai trainice legăturile dintre țările noastre. Iată de ce am fost vesel și am cîntat.Vorbind în continuare despre lupta poporului indonezian pentru libertate și independență, dr. Sukarno a reamintit spiritul înflăcărat al Djokdjakartei.Din acest oraș s-a dat decretul pentru lichidarea analfabetismului. Aceasta a coincis cu atacul olandez asupra Djokdjakartei. Datorită solidarității internaționale, olandezii au fost respinși. La fel s-a întâmplat în Irianul de vest.Referindu-se la calomniile puterilor coloniale și imperialiste în chestiunea Irianu- lui de vest, președintele Sukarno a spus că Indonezia a luptat pentru retrocedarea a- cestui teritoriu, deoarece este o parte integrantă a Republicii Indonezia și pentru că locuitorii lui sînt o parte a poporului indonezian.Scopul nostru — a declarat el — este să stabilim o societate dreaptă și prosperă de la Sebang la Merauke.Invitîndu-i la tribună pe delegații Irianului de vest, dr. Sukarno a spus că aceștia au fost invitați să vadă cu proprii lor ochi situația din republică.Am obținut succese. Situația actuală — așa cum a spus președintele Dej — este rezultatul luptei duse de popor. O mare importanță prezintă lichidarea analfabetismului, în momentul proclamării in-öl Lucrările NHJ Adunării Generale
• Cuvintarea lui Osvaldo Dorticos ® Primirea Algeriei în 0. N. II,NEW YORK (de la trimisul Agerpres, Cornel Răducanu)Ziua de 8 octombrie a fost o zi importantă la Națiunile Unite. Adunarea Generală a ascultat discursul președintelui Republicii Cuba, Osvaldo Dorticos, în cursul dimineții, iar după cîteva ore a avut loc primirea oficială a celui de-al 109-lea membru al Organizației Națiunilor Unite, Republica Democrată Populată Algeria.Așteptat cu cel mai mare interes, discursul președintelui Cubei a răscolit cu putere miile de participanți care au umplut la refuz parterul și cele două balcoane rezervate presei și publicului din sala Adunării Generale. Se poate cita cu greu vreun alt exemplu în istoria Națiunilor Unite care să fi oferit prilejul unei asemenea manifestări uriașe de sprijin și solidaritate cu lupta unui eroic popor amenințat în însăși existența sa suverană de pregătirile agresive ale Statelor Unite.La începutul cuvîntării sale, Osvaldo Dorticos a felicitat statele tinere în legătură cu primirea lor în marea familie a Organizației Națiunilor Unite. El a subliniat cu satisfacție că rezolvarea problemelor Laosului, Irianului de vest, victoria poporului alge- rian sînt factori îmbucurători ai vieții internaționale actuale.Președintele Cubei a vorbit despre necesitatea restabilirii cît mai rapide a drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite. El a condamnat vehement propaganda intensă în favoarea unui război nuclear preventiv, dusă în ultimul timp de cercurile a- gresive din Occident.Coexistența pașnică, dezarmarea generală și totală, încetarea experiențelor nucleare, lichidarea deplină a sistemului colonial, iată problemele principale care trebuie să stea în atenția O.N.U., a declarat Osvaldo Dorticos.Președintele Cubei a sprijinit propunerea de a se convoca o conferință internațională pentru problemele comerțului.Examinînd pe larg acțiunile agresive ale Statelor Unite împotriva Cubei, președintele Cubei a evocat acțiunile guvernului american ce au avut 

dependenței, 93 la sută din populație nu știa să scrie și să citească. Acum doar 20 la sută. Sperăm că în 19S4 analfabetismul va fi complect lichidat. Cînd am absolvit facultatea erau doar 11 studenți indonezieni în domeniul tehnicii. Acum, Indonezia numără 100 000 de studenți. înainte învățau la școlile elementare 750 000 de elevi, iar acum 12 milioane.In domeniile economic, politic, cultural, în toate privințele vrem să progresăm sub drapelul alb-roșu al independenței. Ne-am smuls din noroiul în care am fost asvîrliți de colonialism și muncim din greu pentru a realiza țelurile noastre : o societate dreaptă, prosperă, fără exploatare.Da. dacă ne simțim atît de aproape de Romînia este fiindcă avem multe țeluri comune. Prietenia noastră nu este de suprafață. Ea se bazează pe faptul că în multe privințe avem aceleași scopuri.O analiză temeinică a situației internaționale arată că în lumea de azi există pe de o parte forțele vechi, exploatatoare, colonialiste, imperialiste, și pe de altă parte, ale popoarelor care se ridică și luptă pentru lichidarea colonialismului, împreună cu țările socialiste. Noile forțe care sînt mai puternice decît cele vechi, constituie un fenomen tipic al secolului XX.Acum trei zile, la sărbătorirea forțelor armate, am cerut să se mențină vigilența, deoarece lupta poporului nostru nu s-a terminat. Vechile forțe vor să ne încercuiască. De aceea trebuie să fim vigi- lenți. Alături de noi sînt toate forțele revoluționare și progresiste din lume, cum e, de pildă, Romînia, și de aceea îi salutăm cu atâta prietenie pe oaspeții noștri. împreună cu aceste forțe vom făuri o lume în care popoarele vor trăi libere și în pace.

loc imediat după victoria revoluției în Cuba, sabotajul, blocada economică pînă la invazia contrarevoluționară de la Playa Giron, organizată de Statele Unite, finanțată și înarmată de monopoliștii a- mericani. Eșecul agresiunii de anul trecut n-a furnizat însă cercurilor conducătoare americane lecția necesară — a spus Dorticos.Scopul recentei întâlniri de la Washington a țărilor latino- americane, convocată de Statele Unite, a fost organizarea unei conspirații noi, a unei blocade, a unor măsuri de represalii împotriva vaselor comerciale care aduc din alta țări materii prime, mașini, îngrășăminte agricole necesare economiei cubane. Oare dezvoltarea economică a țării noastre depinde de intențiile bune sau rele ale Statelor U- nite ? — a întrebat Dorticos. Oare blocada organizată este sau nu un act de război ? Cine dă dreptul Statelor Unite de a lua astfel de măsuri și cum poate Organizația Națiunilor Unite să privească cu nepăsare la asemenea evenimente periculoase ? Cuba cere condamnarea de către O.N.U. a unor asemenea acte agresive. (Aceste cuvinte au fost salutate cu puternice aplauze).Cuba nu este singură, a continuat Osvaldo Dorticos. Ea simte alături de ea solidaritatea internațională a popoarelor, simte ajutorul multilateral al unor guverne prietene. Dată fiind intenția fățișă a guvernului american de a legitima o agresiune împotriva Cubei, guvernul ei are tot dreptul și datoria fată de popor de a lua măsuri de a- părare a integrității teritoriale și suveranității ei.Subliniind în încheiere că guvernul cuban nu are nici un fel de intenții agresive față de nici un stat, că este gata să negocieze oricînd cu guvernul Statelor Unite orice chestiune litigioasă și că răspunderea pentru situația creată acum revine în întregime Statelor Unite. Osvaldo Dorticos a cerut delegației americane să facă în fața Națiunilor Unite dovada intențiilor sale, dar nu prin vorbe contrazise în cel mai scurt timp de evenimente, ci prin garanții corespunzătoare.De-a lungul întregii sale expuneri, rostită liber, timp de

DJAKARTA 7 (Agerpres). 
— Trimisul special Ion Gălă- 
țeanu transmite :

Duminică, la ora 8 dimi
neața, ora locală, in cea de-a 
7-a zi a vizitei în Indonezia, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Cor- 
neliu Mănescu, au plecat pe 
calea aerului de la Bandung 
la Djokdjakarta. Împreună cu 
oaspeții romîni călătorește 
președintele Sukarno, Ishsan, 
secretar de stat, Suharto, mi
nistrul comerțului, Prijono, 
ministrul pentru problemele 
învățămîntului și culturii, Ka- 
darusman, procuror general 
al republicii, Erningradja, mi
nistrul muncii, Sukrisno, am
basadorul Republicii Indone
zia la București, precum și 
Pavel Silard, ambasadorul 
R.P. Romine la Djakarta.

Pe aeroportul orașului 
Djokdjakarta în întâmpinarea 
înalților oaspeți romîni și a 
președintelui Sukarno au 
venit sultanul Hamengku 
Buwono al IX-lea, conducăto
rul teritoriului special al 
Djokdjakartei (care își păs
trează statutul de sultanat), 
Mochtar, guvernator al Javei 
centrale, Pateu Alam al VIII- 
-lea, vicepreședinte al terito
riului special Djokdjakarta, 
general de brigadă Sarbini, 
șef al regiunii militare, Su- 
kahar, șef al regiunii de 
poliție, diverși alți repre
zentanți ai autorităților loca
le. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și președintele Su
karno primesc raportul co
mandantului gărzii de onoare. 
Sînt intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. 
Apoi tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și dr. Sukarno 
trec în revistă garda de 
onoare, după care este into
nat imnul indonezian pentru 
eroi.

Oaspeții romîni împreună 
cu personalitățile indoneziene 
care îi însoțesc au luat apoi 
loc în mașini, îndreptîndu-se 
de la aeroport direct spre Bo
robudur, în apropiere de 
Djokdjakarta, unde se află ce
lebrul templu budist, valoros 
monument al vechii culturii 
indoneziene. Așezările străbă
tute de coloana de mașini 

peste o oră și jumătate, a- plauzele au punctat cu putere exprimarea limpede a poziției Cubei în principalele probleme internaționale, dorința sinceră a poporului cuban de a-și consacra toate forțele construcției pașnice.
★La tribuna Adunării a urcat apoi reprezentantul S.U.A., Stevenson, care a încercat fără succes să nege declarațiile clare și precise ale președintelui Cubei. Stevenson și-a încheiat repede replica, promițînd un discurs mai a- mănunțit peste cîteva zile.în încheierea ședinței de dimineață a luat cuvîntul reprezentantul statului Jamaica. El și-a exprimat îngrijorarea față de continua discriminare economică împotriva țărilor furnizoare de materii prime și a sprijinit propunerile Uniunii Sovietice cu privire la convocarea unei conferințe mondiale consacrată problemelor comerciale.NEW YORK 8 (Agerpres). — Adunarea Generală O.N.U. a hotărît în ședința din după amiaza zilei de 8 octombrie primirea Republicii Democrate Populare Algeria ca cel de-al 109-lea stat membru al O.N.U. în aclamațiile întregii asistențe președintele Adunării Generale^ Zafrulla Khan, a a- nunțat că cererea înaintată de R.D.P. Algeria a fost aprobată în unanimitate.

P e s
TAȘKENT — Nikita Hruș- 

ciov, care se află în Uzbe
kistan, a vizitat Ia 7 octom
brie Uzina constructoare de 
mașini din Tașkent și s-a do
cumentat asupra activității a- 
cesteia. La 8 octombrie, N. S. 
Hrușciov a rostit o amplă cu- 
vîntare la adunarea activului 
Partidului Comunist din Uz
bekistan.

MOSCOVA. — Președintele 
S.U.A., John Kennedy, a a- 
dresat președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, o telegramă 
în care mulțumește șefului 
guvernului sovietic și po
porului sovietic pentru felici
tările trimise cu prilejul zbo
rului cosmic efectuat cu 
succces de căpitanul de ran
gul III, Schirra. 

erau înțesate de locuitori care 
se adunaseră pe ambele părți 
ale drumului, fluturînd ste- 
gulețe romînești și indone
ziene, scandînd lozinca atît 
de cunoscută „Merdeka“. Din 
loc în loc, pe pancarte trans
versale, așezate între doi pal
mieri sau alți copaci tropicali, 
se vedeau scrise în limba in- 
doneziană și romînă lozincile
„Bun venit 
Gheorghe 
președintele 
Stat al R.P. 
ați venit!“.

excelenței sale 
Gheorghiu-Dej, 

Consiliului de 
Romine“, „Bine

Templul din Borobudur — 
construit în mijlocul junglei 
— este unul dintre minuna
tele exemple ale geniului 
creator al poporului Indone
ziei.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer și-au exprimat admi
rația pentru această măreață 
operă arhitectonică.

De la Borobudur, cortegiul 
oficial se îndreaptă spre cen
trul orașului Djokdjakarta. 
Locuitorii orașului întâmpină 
pe oaspeții din îndepărtata 
Romînie cu același entuziasm 
și căldură cu care i-au întâm
pinat pretutindeni în tot 
timpul vizitei lor. Oaspeții ro- 
mini sînt găzduiți la Palatul 
Gedung Agung.

La orele 18,30, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej îm
preună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu au vizitat, împreună 
cu președintele Sukarno, o 
expoziție de artizanat javanez.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a apreciat valoarea 
artistică a țesăturilor de ba
tik. socotindu-le adevărate 
picturi.

Oaspeții romîni s-au foto
grafiat împreună cu un grup 
de meșteșugari. Tînăra Roesti- 
janti a solicitat tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej un 
autograf. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej i-a scris în 
carnet: „In semn de admira
ție și prietenie“. Carnetul ti
nerei indoneziene s-a îmbogă
țit, de asemenea, cu un 
autograf din partea tovarășu
lui Ion Gheorghe Maurer.

Oaspeții romîni s-au îna
poiat apoi la reședința lor.Sărbătorirea lunii prieteniei sovieto-romine în U.R.S.S.MOSCOVA (corespondență specială) : Ca în fiecare an, tradiționala Lună a prieteniei sovieto-romîne va fi sărbătorită și în U.R.S.S. In numeroase orașe din Uniunea Sovietică se vor organiza adunări închinate țării noastre, realizărilor obținute de poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, pe drumul desăvîrșirii construcției socialismului.La 9 octombrie, Consiliul de conducere al Asociației de prietenie sovieto-romînă va organiza o adunare festivă la Casa prieteniei popoarelor din Moscova.La Casa de cultură a Uzinei „Serp i Molot“ se va deschide săptămîna viitoare expoziția „Metalurgia și construcțiile metalurgice în R. P. Romînă". O asemenea expoziție se va inaugura de asemenea și la Erevan, unde se va deschide și o expoziție de pictură ro- mînească.Pentru iubitorii de artă, Casa prieteniei popoarelor va organiza o seară muzicală ro- mînească.In timpul Lunii prieteniei sovieto-romîne, la Moscova, Leningrad, Riga și Kiev va concerta orchestra simfonică a radioteleviziunii romîne.La posturile de radio sovietice și în programele de televiziune din Moscova sînt prezentate numeroase emisiuni muzicale, literare și pu- blicistice consacrate țării noastre.

c u r t
PARIS — Agenția United 

Press Internațional, citind 
surse guvernamentale fran
ceze, anunță că președintele 
de Gaulle a hotărît stabilirea 
datelor de 18 și 25 noiembrie 
pentru desfășurarea celor 
două tururi de scrutin ale ale
gerilor parlamentare.

NEW YORK. — La 6 oc
tombrie, Statele Unite au 
efectuat în regiunea insulei 
Johnston o nouă explozie nu
cleară în atmosferă. După 
cum a anunțat Comisia pen
tru energia atomică, dispozi
tivul nuclear a fost lansat de 
pe bordul unui avion. Acea
sta este a 29-a explozie nu
cleară din seria experiențelor 
nucleare efectuate în Oceanul 
Pacific.


