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- CĂLDUROASA PRIMIRE fACUTĂ - 
SOLILOR POPORULUI ROMtN //V INDIA

BOMBAT 12 (Agerpres). 
Trimisul special Ion Gălă
țeanu transmite;

La invitația președintelui 
Republicii India, dr. Sarva- 
palli Radhakrishnan, vineri, 
după-amiază la ora 17,30 ora 
locală, (ora 14 ora Bucureștiu- 
lui), au sosit la Bombay pen
tru a vizita India, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romi
ne, împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
și Corneliu Mănescu, mini
strul afacerilor externe.

Aeroportul din Bombay este 
pavoazat cu drapelele de stat 
ale Republicii Populare Ro
mîne și Republicii India. In 
întîmpinarea conducătorilor 
de stat romîni au venit o

mulțime de oameni care acla
mă și rostesc cuvinte de salut 
în cinstea oaspeților din Ro
minia, în cinstea prieteniei 
romîno-indiene.

In momentul cînd avionul, 
care a străbătut de la Dja
karta pînă la Bombay aproa
pe 5700 de km, aterizează, 
răsună 21 de salve de tun.

In numele locuitorilor ora
șului Bombay și ai statului 
Maharashtra care numără pe
ste 40 000 000 locuitori, înalții 
oaspeți romîni sînt salutați cu 
căldură de H. K. Chainani, 
guvernator al statului Maha
rashtra, și I. B. Chavan, mini
strul principal al statului. 
Guvernatorul H. K. Chainani 
prinde de gîtul tovarășilor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer tradi
ționalele ghirlande de flori,

simbol al prieteniei. Ministrul 
principal I. B. Chavan a pre
zentat tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu, 
pe dr. N. Shah, primar al o- 
rașului Bombay, și alți repre
zentanți ai orașului Bombay.

Se intonează imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii India. 
Comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romi
ne împreună cu guvernatorul 
statului au trecut în revistă 
garda de onoare, formată din 
ostași ai forțelor maritime 
militare.

Ministrul principal I. B. 
Chavan, a prezentat apoi 
conducătorilor de stat romîni

pe președintele Consiliului le
gislativ, pe miniștrii statului 
Maharashtra, precum și pe 
membrii consulatelor și repre
zentanțelor comerciale cu se
diul la Bombay.

Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, însoțit de gu
vernatorul H. K. Chainani și 
ministrul principal I. B. Cha
van, iau loc în mașini. Co
loana de mașini oficiale se în
dreaptă spre reședința guver
natorului, unde oaspeții ro
mîni vor fi găzduiți în timpul 
șederii lor la Bombay.

De la aeroport pînă la Raj 
Bhavana, — reședința guver
natorului — pe întreg par
cursul care măsoară 35 de km, 
de-a lungul unui număr de 
străzi principale ale orașului, 
mii și mii de locuitori ai 
Bombay-ului au făcut o pri-

mire entuziastă, plină de căl
dură înalților oaspeți romîni. 
Pe multe clădiri de-a lungul 
parcursului se puteau vedea 
steagurile celor două țări.

Presa din Bombay a publi
cat articole în cinstea oaspe
ților romîni, precum și foto
grafiile tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer.

La invitația președintelui Republicii Indo
nezia, dr. Sukarno, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Romine, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, și însoțiți de ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu, și alte înalte 
persoane oficiale, au făcut o vizită de stat 
în Republica Indonezia între 1 și 12 octom
brie 1962. Aceasta este o vizită de răspuns 
la vizitele făcute în Rominia de președintele 
Sukarno în 1960 și 1961.

In timpul vizitei în Republica Indonezia, 
președintele Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și celelalte 
persoane oficiale au vizitat frumoasa capi
tală a țării — Djakarta, complexul hidroener
getic Djatiluhur, localitatea Bogor, cu renu
mitele sale grădini botanice, orașul Bandung, 
Djokdjakarta, fosta capitală a Republicii In
donezia în timpul luptei pentru independență, 
dusă împotriva colonialismului olandez, pre
cum și pitoreasca insulă Bali. La Djakarta, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne a ținut un discurs în 
Parlamentul indonezian și o cuvîntare Ia 
Universitatea Indonesia. Oaspeții romîni au 
luat parte la sărbătorirea Zilei forțelor 
armatei indoneziene. La Djokdjakarta cei doi 
președinți au rostit cuvîntări în cadrul unui 
«nare miting de masă al prieteniei romîno- 
indoneziene, fiind aclamați cu entuziasm de 
cei prezenți.

Vizitând obiective social-economice, institu
ții de știință și artă, construcții cultural-spor
tive, înalții oaspeți romîni au avut prilejul 
să cunoască mai bine harnicul și talentatul 
popor indonezian, să aprecieze eforturile și 
realizările acestuia în lupta dusă, sub con
ducerea președintelui Sukarno, pentru conso-

lidarea independenței țării, pentru progresul 
și prosperitatea Indoneziei. In toate locurile 
vizitate, președintelui Consiliului de Stat, 
președintelui Consiliului de Miniștri și celor
lalți oaspeți romîni li s-a făcut o primire 
cordială de către poporul indonezian, care a 
demonstrat astfel sentimentele sale de prie
tenie și simpatie față de poporul romin.

In timpul vizitei, intre conducătorii de stat 
ai Republicii Populare Romine și ai Republi
cii Indonezia au avut loc convorbiri la care 
au participat :

din partea romînă — Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romine, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Valentin Steriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, și Pavel Silard, 
ambasadorul Republicii Populare Romine in 
Republica Indonezia ;

din partea indoneziană — dr. Sukarno, 
președintele și primul ministru al Republicii 
Indonezia, dr. J. Leimena, prim-locțiitor al mi
nistrului prim, dr. Subandrio, al doilea loc
țiitor al ministrului prim, ministru al aface
rilor externe și al relațiilor economice externe, 
Chaerul Saleh, locțiitor al ministrului prim, 
ministru al industriei de bază și minelor, 
general maior Suprajogi, locțiitor al ministru
lui prim, pentru problemele producției, mi
nistru al lucrărilor publice și energeticii, și 
Sukrisno, ambasadorul Republicii Indonezia 
in Republica Populară Romînă.

In cursul acestor convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de sinceră prietenie 
și deplină înțelegere reciprocă, cele două 
părți au făcut un schimb de păreri asupra 
unor importante probleme ale situației inter
naționale actuale, care prezintă interes pen-

Din activitatea cercului de navomodele la Palatul Pionierilor din 
Capitală

COMUNICAT
La invitația președintelui Consiliului Revoluționar al 

Uniunii Birmane, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
împreună cu Ion Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, vor 
face o vizită în Birmania de la 20 octombrie 1962 la 22 
octombrie 1962.

Lucrări pentru extinderea viilor și livezilor
In întreaga țară continuă, pa

ralel cu strîngerea recoltei bune 
de struguri și fructe din acest 
an, lucrările pentru extinderea 
viilor și livezilor. In toamna a- 
ceasta se amenajează și se fac 
lucrări de pregătire a terenu
rilor pentru noi plantări de 
pomi fructiferi pe 40 000 hec
tare, cu 10 000 hectare mai mult 
decît media anuală realizată în 
ultimii trei ani. De asemenea, 
se execută desfundarea terenu
rilor pentru vii pe 11 300 hecta
re, cu 3 000 hectare mai mult 
decît media anuală în perioada 
1959-1961.

Pînă acum au fost executate 
gropi pentru pomi fructiferi pe 
aproape 6 000 hectare și s-au 
desfundat 4 500 hectare pentru 
vii. în regiunile Dobrogea, Galații 
și Iași s-a pregătit mai mult dc 
jumătate din suprafața ce ur
mează a fi plantată cit viță de 
vie.

(Agerpres)

DESCHIDEREA CELUI DE Al IV-LEA
PA VILION DE MOSERE

Pe tarlalele gospodăriei agricole 
colective din comuna Șuletea,
raionul Bîrlad, se însămînjează
într-un ritm intens. Sămînfa e de 
soi, terenul e bine pregătit, se
mănatul îl facem în timpul reco
mandat de agrotehnică. Putem 
să prevedem un rod bogat — 

spune președintele colectivei.

în pavilionul central al Expo
ziției economiei naționale din Ca
pitală a fost deschis vineri după- 
amiază, cel de-al IV-lea Pavilion 
de mostre, organizat de Minis
terul Comerțului Interior, minis
terele producătoare și organiza
ții economice centrale.

La festivitate au luat parte to
varășii Alexandru Birlădeanu,

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Gogu Rădulescu, 
nistrul comerțului exterior, 
Sencovici, ministrul industriei 
ușoare, Janos Fazekaș, ministrul 
industriei alimentare, Mihai Su- 
der, ministrul economiei fores
tiere, Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de stat 
pentru cultură și artă, Dumitru

mi- 
Al.

SCURTA VIZITA
ÎN VIITORUl

APROPIAT
Dan Deșliu

Simulescu, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, Dumi
tru Mosora, ministrul industriei 
construcțiilor, Isac Martin, pre
ședintele C.C.S., Florian Dănăla- 
che, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., 
Ion Cozma, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, conducători 
ai unor instituții centrale de 
stat, organizații economice, re
prezentanți ai unor mari între
prinderi producătoare de bunuri 
de consum, ziariști, numeroși 
invitați.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Mihai Levente, mi
nistrul comerțului interior.

Asistența a vizitat apoi pavi
lionul.

Pavilionul poate fi vizitat zil
nic între orele 10—14 și 16—20, 
iar duminica între orele 9—20.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Plecarea înalților oaspeți ramini din Djakarta
DJAKARTA 12 (Agerpres). 

— De la trimisul special Ion 
Gălățeanu : Astăzi, 12 octom
brie, a luat sfîrșit vizita 
în Indonezia a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romî
ne, și a tovarășilor Ion 
Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
și Corneliu Mănescu, mini
strul afacerilor externe.

La ora 6,30 ora locală, înal-

ții oaspeți romîni, însoțiți de 
președintele Sukarno, sosesc 
pe aeroportul Kemajoran din 
Djakarta, frumos împodobit cu 
steagurile alb-roșii ale Indo
neziei și steagurile tricolore 
ale Republicii Populare Romî
ne. Se aflau de față Leimena, 
ministru prim ad-interim, Su
bandrio, locțiitor al ministru
lui : prim, ministru al afaceri
lor externe, Ichsan, secretar 
de stat,. Sukrisno, amabasado- 
rul Indoneziei la București,

■
 u-î deloc o pro

blemă să te decizi

încotro privești, in-
trînd în cel de-al 
IV-lea pavilion de
mostre.

Ochii tuturor se afinfesc in
stantaneu pe uriașul bazin central,
care ocupă singur mai mult de 
un sfert din cei 4 000 m.p. ai par
terului. Din bazin țîșnește spre 
bolta ca smeura o fantastică 
floare de metal auriu, înaltă cît o 
clădire cu șase etaje. Pe podiumul 
din jurul bazinului se va desfă
șura zi de zi „Parada modei“ : 
aici vor fi supuse aprecierii pu
blicului peste 800 noi modele de 
confec|ii și tricotaje.

In rest, parterul este o adevă
rată împărăție a lemnului, iluslrînd 
progrese remarcabile în concep
ția și execuția mobilierului. Cine 
merită nota maximă, în această 
competiție a fanteziei și a bunu
lui gust ? Dormitorul „Corona“, 
din turnir de nuc, sobru, fără de
talii de prisos, cu ape întunecate, 
ca blana 
„Fibropal“, 
finament 
ineît ți se 
lemnului 
„Magnolia“, cu alternație de ca
stană și fildeș, sau senzaționala 
bucătărie „Mureș“, desprinsă parcă 
dintr-o pînză de Picasso ?

încercați să vă decideți la fața 
locului I De altfel, pe lîngă men-

cerbului ? Splendidul 
sugerînd cu atîta ra- 
cheresteaua negeluită, 
pare că simți mirosul 
proaspăt ? Sufrageria

i“, vefi întîlni 
„articole a 

fi definitivată 
populafiei“. 

numeroase, în 
pildă, ureînd

fiunea „produs nou' 
adesea precizarea 
căror producție va 
pe baza aprecierii

Ele sînt foarte i 
fiecare sector. De 
în continuare la primul nivel, vom 
face cunoștin|ă cu o serie de nou. 
tă(i... tulburătoare. Nu-i vorba nu
mai de celebrii colecționari de 
medalii (Segarcea, Valea călugă
rească, Odobești, Murfatlar) ci și 
de „campioni“ regionali, vrednici 
de toafă stima (Ostrov, Diosig, 
Moldova Nouă etc.) Pentru sugarii 
propriu ziși, se recomandă unul din 
noile sortimente de lapte concen
trat : cu cacao, lămîie, vanilie etc.

Sectorul alimentar ne rezervă o 
adevărată avalanșă de surprize plă
cute. De pildă, amatorii de pes
cărie (și cine nu este ?) vor găsi, 
în ambalaje de plastic, salată de 
scrumbii în sos de lapti, scrumbii 
marinate cu maioneză, ghiveci de 
morunaș sau pește de mare pră
jit, ambalat în pungi de polietilenă. 
Mezelurile, dulciurile și produsele 
lactate sînt, de asemenea, bine re
prezentate la cel de-al IV-lea Pa
vilion. Ghiudemul special și ba
hicul se iau la întrecere cu cele 
18 varietăfi de napolitane, iar 
dulceafa de gogonele își dispută 
laurii originalității cu uleiul die
tetic din germeni de porumb sau 
cu brînza de vaci foarte grasă,

(Continuare in pag. a lll-a)

(Agerpres)

Foto :; FLORIAN ȚAGĂ
aiustor

Sărbătorile zilnice
eși poeziile deose
bite nu se pot 
scrie în fiecare zi, 
iar poeții mari nu 
apar în fiecare an, 
am putea spune 
astăzi că toate zi

lele anului sînt ale poeziei. 
Socialismul a pus pe prim 
plan și a realizat acele idei 
dosite, căutate, dezbătute cu 
înfrigurare de marii filozofi și 
poeți ai trecutului. Ele sînt 
ideile care dau într-adevăr o- 
mului aripi, răspund setei lui 
de adevăr și frumos, de măre
ție și durabilitate. Poezia căr
ților noastre ar rămîne o sim
plă floare de hîrtie, dacă ră
dăcinile ei nu și-ar sorbi flu
idul săditor de viață din solul 
ideilor devenite forțe materi
ale, aici la noi, „pe un picior 
de plai, pe-o gură de rai“, cum 
spune versul străvechii „Mio
rițe“, atît de luminos în tra
gismul lui.

Setea de dreptate, de bine și

frumos 
de auria 
evident, 
mai în 
dim la 
mai multe din baladele ei sînt 
eroice, tragice. Eroism în 
lupta împotriva nedreptăților 
sociale, a exploatării crincene. 
Numai libertatea dă omului 
frumusețea vieții. Glasul cel 
mai răspindit în folclorul no
stru este doina. Cele mai 
multe doine sînt de jale. Jale 
din cauza nevoilor, nenorociri
lor, a gîndurilor și sentimen
telor neîmplinite. Visuri cu ci
ripite frînte, dragoste vește
jită. Doine de jale. Bocete. 
Blesteme- De ele e plină poe
zia trecutului. N-aș vrea 
însă să fiu înțeles greșit : 
chiar și în nenorociri, po
porul nostru și-a păstrat 
frumusețea morală, optimis
mul dătător de viață. Aspira
ția spre frumos o putem de
duce și din repulsia, din ura 
chiar împotriva urîtului;

a caracterizat întot- 
poporul nostru, dar 

ea se împlinește nu- 
socialism. Să ne gîn- 
poezia populară. Cele

de Ion Brad
„Unde calcă urîtu
Se usucă pămîntu“
Fără nici o ezitare putem 

spune : priviți ori unde în jur, 
la lumina limpezită a zilei și 
vedeți că urîtul nu ne mai 
calcă inima în picioare, că pă- 
mintul în loc să se usuce în
florește. Prin munca omului, 
prin îndrăzneala minții și hăr
nicia brațelor. La veșnica poe
zie în proză a Mării Negre 
am pus rimele strălucite ale 
caselor de odihnă 
toral. In locul 
rabile, sordide, 
„strofele-blocuri 
de“, cum atît 
spune 'un poet 
noastră. Tineretul își trăiește 
vîrsta poeziei înconjurat de 
eforturile gigantice, la care 
participă din plin, pentru a 
șterge din temelie urmele) urî- 
tului, pentru deplina înflorire 
a tot ce e nou, înaripat, fru
mos.

de pe li- 
caselor mize- 

am înălțat 
pe bulevar
de sugestiv 

din generația

membri ai parlamentului, 
membri ai Adunării Populare 
Consultative, oameni de știin
ță, artă și cultură. ~ 
asemenea, prezenți șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Djakarta, precum și Pavel 
Silard, ambasadorul Republi
cii Populare Romine la Dja
karta, și membrii Ambasadei.

In incinta aeroportului se 
adunaseră mii de oameni care 
aclamau, agitau pancarte de 
rămas bun și stegulețe. Pe 
clădirea aeroportului erau a- 
șezate portretele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
dr. Sukarno precum și o mare 
pancartă pe care scria : 
„Drum bun excelenței sale dl. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romî
ne. Selamat Djalan ! Drum 
bun !“. Văzduhul răsună 
acordurile a numeroase 
chestre populare.

înalții oaspeți romîni, 
preună cu președintele Sukar
no, au trecut din nou prin- 
tr-un coridor viu format din 
tineri și tinere în minunate 
costume naționale /indoneziene 
— tradiționala „ppartă a Indo
neziei“ — îndreptîndu-se spre 
un lung umbrar. Oaspeților 
romîni le-au fost prinse de 
gît ghirlande de flori. „Poarta 
Indoneziei“ a rămas deschisă 
în urma prietenilor din 
mînia, ea este 
deschisă decît 
acestei vizite, 
gerii realizate 
părți.

Erau, de

de 
or

îm-

Ro
și mai larg 

înainte datorită 
datorită înțele- 

între cele două

ale poeziei
Ar fi ușor să scrii versuri 

cînd n-ai nimic a spune — 
vorba marelui Eminescu. Dar 
fiecare cuvînt ce exprimă a- 
devărul vieții noastre socialiste 
e încărcat de sensuri, are aco
periri în aur- E frumos dar e 
și greu să fii poetul acestor 
zile neîntrecute în tinerețe și 
poezie.

E firesc deci să ne sfiim a 
vorbi despre realizările noa
stre poetice. Dar ele sînt. Jji 
nu puține. Deschideți cărțile 
de versuri, de la Arghezi și 
Beniuc, pînă la tinerii debu- 
tanți din colecția „Luceafărul“ 
și le veți observa singuri. De 
altfel, acest îndemn ar putea 
să vă supere oarecum. Știu 
bine că aceste cărți le-ați des
chis și le deschideți în mod 
obișnuit. Nu o dată, în cali
tatea mea de gazetar, am asi
stat la adevărate sărbători ale 
poeziei, la cluburi muncito
rești, la cămine culturale, la 
casele de cultură, ale tineretu-

lui, în școli și facultăți. Orga
nizațiile U.T.M. și-au luat bu
nul obicei de-a organiza, a- 
deseori cu ingeniozitate, folo
sirea timpului liber al tineri
lor mină în mină cu cunoaș
terea și răspîndirea poeziei. 
Cu riscul de a vă aminti lu
cruri cunoscute, aș enumera 
numai dteva din aceste posi
bil tradiționale manifestări ti
nerești. Foarte căutate : întâl
nirile cu poeții. Aș putea spu
ne că din telefoanele ce zbîr- 
nîie zilnic la Uniunea Scriito
rilor multe sînt. și din partea 
cititorilor, adeseori tineri, care 
solicită prezența poeților. La 
aceste întîlniri, pe lingă lec
turi, sînt totdeauna interesan
te discuțiile, întrebările și răs
punsurile legate de poezie, de 
idei, de forma artistică, de 
„secretele“ acestui gen care la 
o anumită vîrstă, ispitește 
condeiul tuturor. Cum poeții 
nu sînt întotdeauna și buni

(Continuare in pag. a ll-a)

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer și Corneliu Mă
nescu și celelalte persoane 
care îi însoțesc și-au luat ră
mas bun de la persoanele ofi
ciale indoneziene, de la șefii 
misiunilor diplomatice și de 
la membrii ambasadei ro
mîne.

Apoi comandantul gărzii de 
onoare a prezentat raportul, 
după care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și dr. Sukarno 
au trecut în revistă garda.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, s-a apropiat de mi
crofon rostind o cuvîntare de 
rămas bun.

Ne luăm astăzi rămas bun, 
după o ședere de 11 zile în 
Indonezia, a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
tot timpul cît am vizitat fru
moasa dv. țară am simțit că 
ne aflăm între prieteni adevă- 
rați și sinceri. Ținem să vă 
exprimăm cele mai calde mul
țumiri și recunoștința noastră

( Continuare în pag. a IV-a)

Telegrama

Excelenței sale 
Dr. SUKARNO, 

Președintele 
și primul ministru 

al Republicii Indonezia

Părăsind frumoasa dv. țară, 
sîntem încă sub impresia căl
durii prietenești cu care am 
fost înconjurați de dv. și de 
colaboratorii dv. Păstrăm a- 
mintirea de neuitat a întâlni
rilor avute cu populația de-a 
lungul celor peste 3 000 de km 
străbătuți prin Indonezia.

Ne folosim de prilejui trece
rii peste granița teritoriului in
donezian pentru a ne exprima 
din nou satisfacția față de 
convorbirile rodnice avute, 
care și-au găsit expresia în 
declarația comună romîno- 
indoneziană.

Vă mulțumim încă o dată 
din inima, dv. și poporului 
indonezian, pentru ospitalita
tea cu care ne-ați înconjurat 
de-a lungul celor 11 zile ale 
vizitei în Indonezia.

Vă urăm noi succese în în
tărirea și înflorirea Republicii 
Indonezia.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romin«

De pe bordul avionului.



SĂRBĂTORILE ZILNICE ALE POEZIEI
(Urmare din pag. I)

recitatori (sincer vorbind, 
nici unii actori nu se prea 
pot lăuda cu această artă!) 
tinerii invită în mijlocul 
lor actori talentați care-i 
învață cum să recite corect o 
poezie. Sînt mulți tineri care 
deprind repede acest „secret“ 
și devin apoi buni populariza
tori ai poeziilor bune. Apoi, ca 
să vorbim mai telegrafic: me
dalionul poetic — prezentarea 
vieții și operei creatorului res
pectiv — recitări de versuri, 
audiții de citece inspirate din 
opera poetului; concursuri 
ghicitoare — se recită o strofă 
și concurența reiau întreaga 
poezie, vorbesc și despre alte 
creații — uneori aceste con
cursuri se organizează și ful
ger, la reuniunile tovărășești, 
cu întreaga sală; seara de 
poezie — pe teme variate ->

„Partidul cîntat de poeții noș
tri“, „Patria socialistă în lirica 
poeților contemporani“, „Poe
zii de dragoste“ etc.; discuții 
cu teme : „Ce poezie v-a plă
cut mai mult și de ce?“, „Care 
vă este poetul și poezia prefe
rată ? De ce ?", „Să ne cunoa
ștem poeții contemporani“ etc.; 
Concursuri de recitări — reci
tatorii artistici îi învață și pe 
ceilalți tineri, astfel încît în
treaga masă de tineret să se 
bucure de „apanajul“ uneori 
numai al artiștilor amatori; 
poeții din uzina noastră — șe
zători cu concursul membrilor 
cercurilor literare; „Poezia, 
prietena noastră“ — emisiuni 
la stația de amplificare din 
uzină, recită tinerii, formă 
care ar putea deveni intr-ade
văr de masă, foarte mobiliza
toare.

lată, pe scurt, numai cîteva 
din acțiunile dedicate popula

rizării poeziei. Cred că există 
o dorință reciprocă: poeții și 
iubitorii de poezie să fie cit 
mai inventivi! In acest an a- 
vem cu toții o bucurie deose
bită : se organizează pentru 
prima dată în țara noastră 
„Săptămîna poeziei“. Adică, 
toți poeții, de la cei mai repu- 
tați ■pînă la cei începători, 
se vor întilni cu iubitorii de 
poezie din întreaga țară.

Aceste întîlniri vor avea loc 
în localitățile în care s-au 
născut marii noștri poeți 
clasici, în centre regionale 
și raionale, în centre mun
citorești, în orașe mai mici 
sau mai mari, cu cititori 
mai mari și mai mici. Poe
ții vor duce cu ei me
sajul acelor idei și senti
mente pe care scumpul nostru 
partid le-a sădit în mințile 
și inimile noastre, ale tuturor.

Cititorii vor asculta și își vor 
spune cuvîntul — poeții își vor 
spune cuvîntul și vor asculta. 
Din această firească la noi 
conlucrare vor cîștiga poezia, 
frumosul. Fie că vom asculta 
versurile, fie că le vom citi, 
să avem bucuria de a exclama 
odată cu marele nostru poet 
Tudor Arghezi:

„Carte frumoasă, cinste cui 
te-a scris, 

încet gîndită, gingaș cumpă
nită;

Ești ca o floare, anume înflo
rită

Mîinilor mele, care te-au 
deschis“

E în avantajul tinereții noa
stre să putem participa, în 
ambele sensuri, la 6 astfel de 
sărbătoare căreia socialismul 
îi conferă sensuri simbolice : 
POEZIA.

Cititorul — cel mai exigent
u cîteva zile în 
urmă, redacția zia
rului „Scinteia ti
neretului“ a or
ganizat o discuție 
cu un grup de ti
neri muncitori și

tehnicieni de la „Electronica“ 
privitoare la poezia contem
porană. Asistînd la această 
discuție, un fapt mi-a părut 
izbitor. Toți participanții sînt 
sincer interesați de progresul 
poeziei noastre, îndeosebi 
poezia tinerilor, Au, bine 
țeles, scriitori preferați și 
nuri preferate. Și, ceea 
este cu totul remarcabil, 
real simț, aș spune, al valorii 
poetice ; înțeleg că preferin
țele lor sînt pentru poezia 
care exprimă direct sensibili
tatea și valorile moral-spiri- 
tuale ale omului de astăzi. Le 
displac versurile facile, inex
presive, dar mai ales, rezer
vele acestor tineri iubitori de 
poezie sînt față de versurile 
pline de uimiri (involuntar 
comice) în fața realității. Du
pă cum se exprima un parti
cipant, unele versuri apărute 
prin reviste sau în volume 
dau impresia că autorul lor 
este, pur și simplu, buimăcit 
în fața realității complexe : 
cunoașterea lui se oprește la 
mirare, iar expresia la excla
mație.

de 
în- 
ge-

ce 
un

bilitatea creatorului găsește 
formele cele mai directe de 
afirmare. Ioana Țurcanu este 
o adversară hotărîtă a plati
tudinii și uscăciunii în poezie. 
Versul abstract, complicat 
inutil, nu este pe gustul ei. 
își reafirmă preferința pentru 
o poezie care vine direct în 
atingere cu sensibilitatea o- 
mului contemporan. Dar nu
mai acest „gen“ de poezie gă
sește răsunet în rîndurile ti
neretului de azi ? Nu ! Vor
bitoarea este impresionată și 
de ceea ce în mod curent nu
mim poezia de idei. Ea o a- 
sociază, ca tonalitate, cu mu
zica „grea" și cu artele 
plastice. Comunicarea cu a- 
ceastă poezie este mai dificilă, 
dar ce satisfacție nebănuită 
te așteaptă cînd îi înțelegi

Eugen Simion

teresul numai prin această 
valoare „de cunoaștere“, deci 
din punctul de vedere al spe
cialistului, vorbitorul dă în 
replică o explicație convingă
toare, făcînd considerații uti
le despre limbajul universal 
al artei și despre capacitatea 
poeziei de a exprima, în felul 
ei specific, adevărurile funda
mentale despre natură și via
ță. Dan Iordache aduce în 
discuție creația altui poet, fă
cînd, iarăși, observații înte
meiate despre ceea ce el nu
mește „gama“ poeziei. Lui 
Eugen Frunză îi găsește cali
tăți deosebite în pamflet, în 
prezentarea unor teme de in
teres mai general. Versul

profunde a realității socialiste 
este, pentru toți, cauza eviden
tă a poeziilor complicate inutil 
cu simboluri neguroase. Tînă- 
ra Ioana Țurcanu adaugă a- 
cestei superficialități în ra
portul poetului cu realitatea o 
altă superficialitate, nu mai 
puțin primejdioasă: în rela
țiile poetului cu propriul său 
talent. Ea vrea să spună că 
lipsa unei temeinice „munci 
literare“ explică numărul de
stul de mare de versuri plate.

„La 23 de ani — precizează 
ea (și nu pot să nu-i dau 
dreptate) — nu-mi pot permi
te să-mi pierd vremea citind 
literatură proastă. Dacă iau 
un volum (și mă străduiesc 
totdeauna să-mi fac timp 
pentru acest lucru), citesc 
primele zece poezii și văd că

Fiind vorba despre tinerii 
poeți, toți participanții la dis
cuție sînt de acord că ceea ce 
împiedică uneori comunicarea 
dintre creator și cititor este 
caracterul abstract al versului. 
Aceasta (se face imediat pre
cizarea) nu este o consecință a 
generalizării critice, a profun
zimii meditației poetice, ci 
mai degrabă (în unele cazuri, 
în mod evident) efectul unui 
contact superficial cu viața 
socialistă, cu formele ei 
concrete de manifestare. Din
tre tineri, cel mai cunoscut și 
mai prețuit este Nicolae La- 
biș. Muncitoarea MARGARE
TA NICULESCU găsește 
Moartea căprioarei fără egal, 
întrebată ce-a impresionat-o 
mai mult în acest poem, răs
punde f „Are o nostalgie și o 
profunzime care te fac să în
țelegi altfel lucrurile. Privirea 
poetului pătrunde mai depar
te decît a noastră. Totul mi 
se pare aici vibrație și expre
sie". Tov. IOANA ȚURCANU, 
adaugă lui Labiș, numele lui 
Andrițoiu, Brad, Deșliu, Ion 
Horea, Tiberiu Utan, exprimîn- 
du-și preferințele sale pentru 
poezia sentimentală. Formula
rea nu este, firește, cea măi 
potrivită ; înțeleg că este vor
ba de o poezie în care sensi-

sensul. Exemplul cel mai con
cludent oferă creația lui Tu
dor Arghezi.

O altă participantă, EUGE
NIA IUPCEANU, își exprimă 
afinitatea pentru poezia lui 
Mihai Beniuc. „Găsim în crea
ția acestui mare poet contem
poran, argumentează vorbi
toarea, un patos, o intensă 
vibrație lăuntrică, o „artă 
a versului“ care te cuceresc“. 
Citează poezia Partidului și 
versurile de dragoste (inclu
se, acestea din urmă, în volu
mul Cìntecele inimii). Fiind 
vorba de Mihai Beniuc tre
buie să amintim și observa
țiile făcute în timpul acestei 
discuții de tov. DAN IORDA
CHE referitoare la volumul 
Materia și visele. Tovarășul 
Iordache este fizician și abor
darea de către un poet a unei 
probleme atît de importante 
ca raportul dintre materie și 
vis i-a trezit un viu interes. 
Mărturisește că a citit volu
mul cu emoție : „M-a intere
sat — spune el — să văd în 
ce mod este conceput acest 
raport pe plan artistic (dintre 
materie și vis) avînd în vede
re că aveam și eu anumite 
imagini... Poetul Beniuc a pă
truns în adîncime această pro
blemă și a exprimat observa
țiile sale în mod plastic... 
Cunoașterea lui este pe calea 
imaginilor ; el operează nu ca 
noi fizicienii, prin concepte și 
noțiuni exacte, ci cu imagini 
care dezvăluie, dintr-odată și 
cu mare încărcătură de emo
ție, legăturile lăuntrice ale 
lucrurilor“. întrebat dacă vo
lumul în discuție i-a trezit in-

scurt, nervos, duritatea expre
siei se potrivesc — după pă
rerea tovarășului Iordache — 
în versul „de baricadă", dar 
este inadecvat în poezia inti
mă, de pildă, în poezia eroti
că : limbajul aspru, expresiile 
„tari“ împiedică exprimarea 
unui sentiment atît de deli
cat.

IONESCU ION DUMITRU, 
un alt participant la discuție, 
are o vie pasiune pentru poe
ții din generația lui. în 
afară de Labiș, tînărul Io- 
nescu Ion Dumitru citează un 
lung șir de nume de poeți ti
neri, oprindu-se în cele din 
urmă la Grigore Hagiu. Volu
mul „Autoportret în august“ 
i-a trezit interesul prin poezia 
„concretă, fără ocolișuri". Vor
bitorul deschide o paranteză 
explicînd că vede poezia con
temporană detașată de idilism 
(„romantismul idilic“) și de ex
presia „ocolită“ căci, spune 
el: vremea noastră nu este 
vremea „ocolișurilor“ și nici a 
dulcegăriilor. Se pronunță de 
aceea pentru versul direct, 
„precis“ ; nu-1 ispitesc abstrac
țiunile ; învingîndu-și gene
rozitatea, face cîteva obser
vații critice pe marginea 
volumului lui Grigore Hagiu, 
reproșîndu-i între altele, tonul 
general, inexpresiv din unele 
poezii de dragoste și observația 
socială săracă din altele.

Discuția în jurul poeților ti
neri se extinde și din confrun
tarea de păreri am înțeles că 
mai toate obiecțiile cititorilor 
țin de caracterul convențional 
abstract al unor poeme.

Lipsa unei cunoașteri mai

nu-mi spun nimic, să nu se 
supere autorul dacă voi așeza 
cartea în bibliotecă, unde se 
va prăfui în liniște. Timpul 
trebuie folosit în mod util, cît 
mai util pentru formarea noa
stră. Literatura proastă ne 
fură acest timp necesar ca 
aerul și ca apa".

Tovarășul Ionescu Ion Du
mitru cere mai multă îngă
duință pentru poeții tineri, 
invocînd lipsa de experiență 
stîngăciile inerente începutu
lui. înclină totuși să creadă 
că „profesionalizarea“ timpu
rie (despre care a citit în pre
sa literară), este una dintre 
cauzele îndepărtării poetului 
de sursa inepuizabilă a crea
ției sale: realitatea socialismu
lui. Reluînd ideea. Eugenia 
Iupceanu observă, referindu-se 
la volumul de versuri al Au
rorei Comu: Distanțe, că 
unele poezii sînt șterse, lip
site de substanță. Poezia „La 
Prometeu“ i se pare „făcută“ 
lipsită de suflu liric. Poezia, 
după părerea cititoarei amin
tite, trebuie „să coboare“ la 
fapte, să le înregistreze, adău
gind emoției generale emoția 
proprie a creatorului".

Explicația este convingătoa
re și, reluînd-o, mai mulți par- 
ticipanți, printre care DOINA 
SAFANOVICI, FILOTI RO
MAN, IOANA IONIȚĂ, și-au 
exprimat regretul că unii 
poeți de prestigiu, lasă să a- 
pară sub semnătura lor ver
suri incolore, contrariind, ca 
să spunem așa „dragostea“ lor 
mărturisită. I. Țurcanu aduce 
exemplul poemului Zahăr tos 
de Maria Banuș, publicat nu 
de mult în Gazeta literară. 
Ce obiectează cititoarea ? Că

DIN TEZAURUL LIRICII

NOASl kE
TUDOR ARGHEZI

Cel ce gîndește singur
Cel ce gîndește singur și scormone 

lumina
A dat o viață nouă și-un om de iier, 

mașina,
Ființă zămislită cu gîndul și visarea, 
Ne-nchipuit mai tare ca brațul și spi

narea
Cu ea brăzdezi pămîntul în lung și lat 

și semeni
Și una ține locul la mii și mii de oa

meni.
Topitorii, cuptoare, mori, puțuri, tie- 

răstraie,
O sîrmă dă lumină, o țeavă vîlvătaie,
O lampă duce graiul și dă-n văzdu

huri vești
Că omul zămislește puterea din po

vești.
Se face depărtarea mai scurtă decît 

pasul.
La mii de poști se-aude și se cunoaște 

glasul.
Vorbești cu fundul lumii Ia tine, din 

odaie,
Secunda-ntrece veacul și timpul se-n- 

covoaie
Pe-o sioară cît e firul de păr și se 

agață
Vecia, nesiîrșitul, pe un crîmpei de 

ață.
Se-nalță slabul, omul, pe aripi în tării 
Și-aduce de acolo noi legi și mărturii.

Iată-I, scoboară-n hăuri cu coiiul Iui 
rotund

Și rîcîie oceanele pe iund.
El trece prin vîlvoare, prin cremene 

și ghiață.
Pornise de cu seară, s-a-ntors de di

mineață.
Și nu l-a ars dogoarea, nu I-a-mpietrit 

nici gerul.
E țara lui pămîntul și 1-a-mpletit cu 

cerul.
Și-aprinde lingă Argeș luleaua, și 

văpaia
Din pipă încă-i arde, ajuns pe Hima

laia.
Și plinea coaptă-acasă, într-un cuptor 

domol,
l-o gustă pinguinii tot proaspătă. Ia 

pol.
Și, în siîrșit, urmașul Iui Prometeu, 

el, omul,
A prins și taina mare, a tainelor, 

atomul.
El poate omenirea, în cîteva secunde 
S-o-ntinerească nouă pe veci ori s-o 

scufunde.

E timpul, slugă veche și robul celui 
rău.

Tu, omule și irate, să-ți iii stăpînul 
tău.

MIHAI BENIUC

Mîndria cea mare
Mîndria de-a rosti partid 
Așa de simplu cum bei apă. 
Cum dai copilului din blid,
Cum intri-n șut, ori mergi la sapă ;

Mîndria de-a rosti partid 
Cu sentimentu-n piept al forței 
De purtător, prin veac, al torței. 
Către podișul însorit 
Al omeneștii fericiri, 
Cu pine, vin și trandafiri

In lumea noastră muncitoare ; 
Mîndria de-a rosti partid 
Cu dragoste, iără-ngîmiare, 
Este mîndria cea mai mare.

Și dacă tu, muncind, înalț! 
Temei de vatră să rămînă 
In lume pentru ceilalți 
Ce după tine or să vină, 
Mîndria mare-ți este dată 
Și ție pentru viața toată.

poemul nu cuprinde un sim
bol mai deosebit și că anumi
te imagini i s-au părut

critic
nepotrivite. Alte exemple 
sînt aduse din volumele de 
versuri apărute în ultima 
vreme: observațiile se întîl- 
nesc adesea cu cele formulate 
de către critica literară. Alte
ori nu. Roman Filoti aprecia
ză în mod deosebit volumul 
lui Ion Crînguleanu „Anotim
purile Griviței“ descoperind 
în această „promițătoare scri
ere" versuri „frumoase“, pe 
gustul său.

Exprimarea altor preferințe 
(în afara poeților citați pînă 
acum sînt pomenite numele 
lui Eugen Jebeleanu, Miron 
Radu Paraschivescu, Veronica 
Porumbacu, Nina Cassian, iar 
din generația mai tînără, Ște
fan Iureș) este însoțită uneori 
de regretul că autorii publică 
prea rar. O observație referi
toare la legătura poeziei con
temporane cu tradiția realistă 
(inclusiv cu tradiția folclorică) 
readuce In discuție volumul 
lui Ion Brad „Mă uit în ochii 
copiilor“. DOINA LAZARO- 
VICI remarcă faptul că în La 
moara blestemată autorul a 
utilizat cu pondere blestemul 
popular cu bune efecte lite
rare. I-a plăcut, de asemenea, 
Elegie, pentru sinceritatea co
municării. I s-a părut, în 
schimb, prea abstract, lipsit 
de o idee artistică îndrăznea
ță, poemul In re major. Pre
ferința ei este pentru o poezie 
scurtă, sugestivă, sinceră. Are 
de obiectat (ca și alți partici- 
panți) criticii literare limbajul 
abstract și indecizia în jude
cata de valoare: „Nu știi, 
parcurgînd unele cronici și ar
ticole, dacă trebuie sau nu să 
citești cartea respectivă". Ce
re, așadar, criticii o fermita
te a punctului de vedere și o 
mai mare exigență față de 
scrierile slabe. Ionescu Dumi
tru, asociindu-se acestui în
demn, face remarca, după el 
necesară, că față de tineri 
critica să fie plină de înțele
gere, știut fiind că „prin cîte
va fraze, criticii pot să nimi
cească sau să ridice un ta
lent“.

Ce concluzii se pot trage 
din această discuție ?

In primul rînd una extrem 
de măgulitoare pentru poeți: 
există o nebănuită pasiune 
pentru poezie în rîndurile ti
neretului, un viu interes pen
tru fenomenul liric actual, un 
sentiment de solidaritate cu 
poeții din propria generație. 
Această pasiune impune în
deosebi din partea poeților 
tineri, o sporită exigență cu 
propria lor creație, o mai 
profundă cunoaștere a senti
mentelor și gîndurilor omului 
de'■astăzi.

Foto: I. CUCU

Colecția
„Cele mai frumoase

poezii“

DAN DEȘLIU

Un prieten care merită toată dragostea

■
 oraru Elena și Ma

ria Pricop, eleve la 
Școala medie nr. 1 
din Piatra Neamț, 

. i-au scris cu emo- 
I jie maestrului Tu

dor Arghezi, ex- 
primîndu-și bucuria pentru fiecare 
vers citit. Și poetul n-a întîrziat 
să le răspundă, dîndu-le sfaturi, 
cum să citească poeziile, ce să 
desprindă din ele și cîte ceva 
despre drumul greu, dar plin de 
satisfacții al creației.

Din aceeași dragoste fafă de 
poezie tinerii de la Uzina de 
fire și fibre sintetice Să- 
vineșfi au hotărît ca din 
două în două săptămîni, să 
organizeze serile „prietenii poe
ziei“. Volumul de versuri este în
scris din ce în ce mai des în fi
șele cititorilor de la Săvinești.

Și finerii din întreprinderile 
industriale din orașul Piatra Neam) 
iubesc poezia. Lăcătușul Ion Carp, 
maistrul loan Crăciun, laboranta 
Silvia Anemfoaicei, lăcătușul Ion 
Ciobanu de la Fabrica de ciment 
„Comuna din Paris“ vorbesc cu 
căldură despre poezia lui Emi- 
nescu, Alecsandri, Tudor Arghezi, 
Mihai Beniuc, Maria Banuș.

Dar ce au Întreprins comitetele

U.T.M. din întreprinderi, din școli 
pentru ca tot mai mulți tineri să 
se împrietenească cu poezia ? 
lată, la Fabrica de ciment, de 
pildă :

— Anul trecut a avut loc o sea
ră de poezie — încearcă să-și a- 
mintească Emil lonașcu, secreta
rul comitetului U.T.M.

Așadar într-un an de 
zile o singură acțiune 
dedicată poeziei I Mai
ștrii Crăciun loan, 
Rusu Dumitru, laboran
ta Albu Margareta, 
funcționara Maria Năs- 
tase, ca membri ai bri
găzii artistice de agitație, mai
au prilejul să învețe din cînd
în cînd cîte o poezie și s-o 
recite în diverse ocazii festi
ve. „Serile de poezie“ ar fi însă 
un prilej pentru toți tinerii de a 
învăța și recita poezii. Că este ne
cesar să fie stimulat interesul pen
tru poezie o ilustrează și urmă
torul fapt. Din 170 de tineri ci
titori cîți numără biblioteca clu
bului, de la începutul anului doar 
6 au împrumutat cîte un volum de 
versuri. Nici bibliotecara, tova
rășa Elena Cîmpeanu, nici mem

brii comitetului U.T.M. nu s-au 
sesizat de acest lucru, n-au cău
tat să afle de ce. S-a luat totuși 
o măsură originală „dacă tinerii 
nu citesc versuri nu mai cumpă
răm volume de poezii“. In pre
zent din cele 2 500 volume din bi
bliotecă, doar 80 sînt de poezie. 
N-ar fi mai potrivit ca finerii să

însemnări din orașul 
Piatra Neamț

fie ajufați să cunoască poezia, să-i 
guste frumusețile, să o înțeleagă?

Și în alte întreprinderi situația 
este asemănătoare. Cu greu își 
amintesc activiștii culturali de la 
Fabrica de hîrtie și celuloză 
„Reconstrucția“ de ultimele ac
țiuni dedicate poeziei în pro
gramul clubului. Directorul, to
varășul Mihai Leontescu este un 
pasionat de poezie și un poet în
cepător. Dar din dragostea lui 
pentru poezie n-a împărtășit nici- 
unui fînăr cu toate că în primul 
rînd prin munca sa avea obligația 
să se ocupe de răspîndirea poe

ziei, să-i apropie pe tineri de iz
vorul ei nesecat de gînduri și 
frumuseți.

Nici la Uzina de fire și fibre 
sintetice din Săvinești nu există o 
preocupare susținută din partea 
comitefului U.T.M. Sînt cîteva zeci 
de tineri care îți pot vorbi com
petent de problematica poeziei 

noastre contemporane, 
care știu să aprecieze 
prin ce este mai va
loroasă o poezie sau 
alta. Dar sînt puțini fi
nerii care citesc poe
zie contemporană.

în Piatra Neamț exi
stă un teatru cu aproape 20 
de actori tineri. Aceștia spun 
că nu au fost niciodată che
mați să-și dea concursul în 
cadrul unor acțiuni organizate 
în întreprinderi. E drept că nu 
au fost solicitați, dar inițiativa -r 
fi putut s-o aibă chiar organiza
ția U.T.M. a teatrului.

Din preocupările comitefului 
orășenesc U.T.M. această acțiune 
menită să stimuleze dragostea 
pentru poezie a fost cu totul ui
tată. Activiștii comitetului orășe
nesc nu au îndrumat și nu au a-

jutat organizațiile U.T.M. în Ini
țierea unor manifestări atractive, 
interesante pe tema poeziei. Iar 
acțiunile bune ce se nasc în co
lectivele de muncă nu sînt gene
ralizate. Așa, de pildă, membrii 
cenaclului literar „Slovă nouă“ 
din Piatra Neamț au organizat la 
casa raională de cultură în urmă 
cu cîteva luni o seară de versuri 
intitulată „Bistrița cîntată de 
poeți“. Această acțiune a plă
cut mult celor 100 de tineri 
care au venit atunci la seara 
de poezie. La școala de me
serii din oraș elevii au orga
nizat un concurs „Pentru cel 
mai bun recitator“. Concursul a 
fost inițiat cu scopul de a se
lecta tinere talente pentru forma
țiile artistice de amatori. Este un 
lucru bun. Dar asemenea con
cursuri ar fi trebuit să antreneze 
marea masă a tinerilor. Spre ase
menea forme și spro altele la fel 
de educative comitetul orășenesc 
U.T.M. va trebui să-și îndrepte 
atenția pentru a ajuta pe tineri 
să se apropie de poezie, s-o în
vețe. Poezia este un prieten care 
merită toată dragostea.

V. GRIGORESCU



Un bogat program de viitor
FI construcții montaj 
if fl nr. 1, Șantierul

ilanțul activității 
colectivului de
muncă de la în. 
treprinderea de

pe 
fo-

nr. 2-I.T.B. cu
prinde succese de mare presti
giu. în decurs de 11 luni a- 
cest colectiv de muncă a ridi
cat 561 de apartamente, o 
școală cu 24 de clase. Tinerii 
și-au adus și ei o contribuție 
importantă la obținerea a- 
cestor succese.

Lozinca muncitorilor de 
acest șantier este darea în 
losință a locuințelor la terme
nul stabilit, îmbunătățirea 
continuă a calității lucrărilor 
și reducerea cheltuielilor de 
construcții.

Dezbaterile care au avut 
loc recent, cu prilejul adună
rii generale de dare de seamă 
și alegeri, au arătat că orga
nizația U.T.M., sub îndruma
rea permanentă a organiza
ției de partid, s.a străduit să 
cultive la tinerii constructori 
un dezvoltat spirit gospodă
resc, cu scopul de a valorifica 
toate rezervele existente pe 
șantier, pentru a se realiza 
cît mai multe economii și a 
se îmbunătăți calitatea lucră
rilor. Darea de seamă și dis
cuțiile purtate, proiectul de 
hotărîri prezentat în adunare, 
confirmă preocuparea organi
zației U.T.M. pentru îndepli
nirea sarcinilor mai sus ară
tate. Exigenți, 
narea generală, utemiștii 
dezbătut în mod critic și auto
critic activitatea organizației 
de bază U.T.M., în special a 
biroului, care nu s-a 
întotdeauna la nivelul 
care i-a revenit.

Un loc deosebit de 
tant în realizarea planului de 

însă, în adu-
au

ridicat 
sarcinii

impor-

producție îl ocupă pregătirea 
profesională a fiecărui con
structor. Darea de seamă, dar 
mai ales utemiștii în discuții, 
au arătat că în această pri
vință biroul organizației 
U.T.M. nu și-a adus toată con
tribuția sa. Pe șantier lucrează 
mulți tineri, ca zidarii Iacob 
Pompei și Ion Enache, dul
gherii Dumitru Crăciun și Du
mitru Crăcea, zugravul Ale
xandra Lăpușneanu, sau beto- 
nistul Ifrim Feleșteanu cu o 
bună calificare, stăpîni pe 
meserie și care execută lu
crări de bună calitate. Pe șan-

însemnări pe marginea adunării de dare de seamă 
și alegeri U. T. M. de la întreprinderea de construcții 

montaj nr. 1, șantierul nr. 2-ITB

sînt însă tineri cu o slabătier
pregătire care au executat lu
crări ce s-au dovedit necores
punzătoare. Un exemplu în 
această privință îl constituie 
execuția de slabă calitate a 
apartamentelor de la scara V 
a blocului 31 la care a lucrat 
echipa condusă de Marin Ro
goz. Vinovat de acest lucru se 
face și biroul organizației 
U.T.M. care nu s-a ocupat cu 
toată răspunderea de mobili
zarea tinerilor la diferite for
me de ridicare a calificării. 
Pe șantier au fost organizate 
pe meserii, cursuri de ridica
re a calificării pentru zidari, 
dulgheri, mozaicari și beto- 
niști. Cursurile au început cu 
numai 65 de tineri, număr 
mult .prea mic față de numă
rul tinerilor care trebuiau să 
primească imediat un ajutor 
temeinic pentru ridicarea ca
lificării. Nici de aceștia însă 

biroul organizației U.T.M. nu 
s-a ocupat cu răspunderea 
necesară. Drept urmare, o 
parte din cei înscriși n-au ve
nit cu regularitate la predări, 
lucru care a dus la suspen
darea unor lecții și chiar la 
întreruperea unor cursuri.

Cei care au luat cuvîntul 
au arătat că pentru a-i deter
mina pe tineri să depună 
toate eforturile ca să con
struiască repede, durabil și 
ieftin, concomitent cu mobi
lizarea lor pentru a-și ridica 
calificarea profesională, tre
buie dusă o temeinică muncă 

și în discu- 
purtat l-a 

modului în 
a folosit în

de educare politică a tineri
lor constructori, pentru a-i 
mobiliza la îndeplinirea a- 
cestor sarcini de mare răspun
dere. Un loc important în 
darea de seamă 
țiile care s-au 
ocupat analiza 
care organizația 
acest scop adunările generale 
U.T.M. S-a arătat că în multe 
adunări generale U.T.M. au 
fost puse în dezbaterea tinere
tului probleme care au contri
buit la educarea tinerilor con
structori, la mobilizarea lor la 
îndeplinirea sarcinilor lor de 
producție. Așa sînt adunările 
generale în care s-a discutat 
despre contribuția tinerilor la 
îndeplinirea planului de pro
ducție, despre modul cum 
gospodăresc ei materialul de 
construcții etc. Adunările ge
nerale U.T.M. au reușit în 
bună măsură să creeze o opi-

față de actele de 
ale unor tineri 
Pe viitor, spunea 
său fierar-beto- 
Gheorghe, biroul

nie de masă 
indisciplină 
constructori, 
în cuvîntul 
nistui Aurel 
organizației U.T.M. trebuie să 
acorde mai multă atenție în
tăririi disciplinii pe șantier. 
Avem și astăzi tineri care nu-i 
respectă pe cei mai în vîrstă, 
nu se străduiesc să învețe din 
experiența lor; avem tineri 
care mai întîrzie de la lucru, 
care nu au atitudine corectă 
față de fetele care lucrează pe 
șantier.

Dezbaterile care s-au desfă

șurat sub semnul unei înalte 
exigențe au dat adunării gene
rale posibilitatea adoptării 
unei hotărîri care jalonează 
organizației de bază un plan 
precis de activități menit să 
ducă la intensificarea muncii 
de educare comunistă a tine
rilor constructori, la conti
nua ridicare a calificării lor 
profesionale, la creșterea con
tribuției lor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Așa 
spre exemplu s-a hotărît să 
se organizeze cu mai multă 
regularitate în adunările ge
nerale, dezbateri în legătură 
cu modul în care își îndepli
nesc tinerii constructori sar
cinile de plan, asupra contri
buției lor Ia reducerea prețu
lui de cost pe apartament și 
Ia creșterea calității lucrări
lor de finisaj. In hotărîre 
este prevăzută ținerea unor 
adunări generale în care să

de trai ai 
Hotărîrea 
prevederi 

mai buna

se discute despre rolul și sar
cinile organizației U.T.M.

Un vorbitor a propus ca în 
viitor să se organizeze adunări 
generale U.T.M. în care să se 
vorbească despre mîndria de 
constructor, despre importan
ța muncii lor în îndeplinirea 
sarcinilor de partid privind 
creșterea nivelului 
oamenilor muncii, 
adoptată cuprinde 
importante pentru 
funcționare în acest an a în- 
vățămîntului politic U.T.M, 
Printre altele, s-a stabilit ca 
în zilele imediat următoare, 
biroul nou ales să discute încă 
o dată cu toți tinerii de pe 
șantier și să propună comite
tului U.T.M. încadrarea tutu
ror într-o formă de învățămînt 
politic corespunzătoare pregă
tirii lor. Sînt prevăzute, de 
asemenea, acțiuni privind mai 
buna organizare a timpului 
liber al tinerilor muncitori ca: 
organizarea cu regularitate a 
„joilor 
Muzeul 
lui, la 
Muzeul 
București și la alte muzee din 
Capitală.

în biroul organizației U.T.M. 
au fost aleși tineri cu putere 
de muncă, capabili să condu
că munca organizației. Adu
narea s-a orientat bine ale- 
gînd oameni cu bună pregă
tire profesională, cu dragoste 
de muncă, cu multiple calități 
organizatorice. Unul dintre a- 
ceștia este și Marin Peșu, 
muncitor harnic, fruntaș în 
producție care a fost ales ca 
secretar al organizației U.T.M.

tineretului“, vizite la 
de istorie a partidu- 

Muzeul Doftana, la 
de istorie a orașului

ILIE BRÎNDESCU
I. ȘERBU

Semnarea convenției 
sanitare veterinare 
între R. P. Romînă 

și Belgia
La 12 octombrie a avut 

loc la Ministerul Afacerilor 
Externe semnarea Convenției 
sanitare veterinare între Gu
vernul R.P. Romîne și Guver
nul Regatului Belgiei.

Din partea romînă, Conven
ția a fost semnată de Virgil 
Gligor, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agricultu
rii, iar din partea belgiană 
de Honore Cambier, trimis 
extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Belgiei în R.P- 
Romînă.

La semnarea Convenției au 
fost prezenți Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Pavel Babuci, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al R.P. Romîne 
în Belgia precum și funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Consiliul 
Superior al Agriculturii, Mi
nisterul Comerțului Exterior.

Au fost prezenți, de aseme
nea, membri ai Legației Bel
giei la București.

------0------

Concerte-lecții 
ale orchestrei 

de stat din Galați 
în această stagiune Orchestra de 

Stat din Galați a prevăzut o serie 
de concerte în orașele și satele re
giunii, care vor cuprinde muzică 
de cameră și concerte „lecții”, cu 
scopul apropierii de muzică a unui 
public cit mai numeros. De aseme
nea, 15 dintre cei mai buni instru
mentiști vor instrui formații artis
tice de amatori din întreprinderile 
și instituțiile orașului Galați.

(Agerpres)

Te legrame
Excelenței sale Președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI

Cu ajutorul lui Alah am realizat dorința poporului de a' 
schimba regimul reacționar, putred din Yemen, și am trans
format pentru totdeauna sistemul de guvernare monarhic în- 
tr-un regim republican bazat pe respectarea demnității omu
lui și drepturilor sale, precum și pe dreptate socială șl egalitate 
între toți fiii poporului, proclamînd la 27 rabia assani 1382, 
respectiv 26 septembrie 1962, Republica Arabă Yemen.

Adevărații reprezentanți ai poporului ne-au împuternicit să 
conducem treburile și să preluăm puterea pînă cînd vor lua 
ființă organele noii puteri.

Rugăm pe Excelența Voastră să luați cunoștință de aceasta 
și de faptul că vom menține toate relațiile de prietenie și co
laborare ce există între popoarele și statele noastre.

De asemenea vă rugăm să studiați posibilitățile de a con
solida aceste relații prietenești.

Primiți cele mai sincere urări și înalta noastră stimă.

Președintele Consiliului de Miniștri 
ABDALLAH AS SALLAL

Excelenței Sale Domnului ABDALLAH AS SALLAL 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Yemen
SANAÂ

Guvernul Republicii Populare Romîne, luînd cunoștință de 
proclamarea Republicii Arabe Yemen, comunicată prin tele
grama Dv. din 29 septembrie 1962, și de dorința guvernului 
R.A.Y. de a menține și dezvolta relațiile de prietenie și colabo
rare între popoarele și statele noastre, declară că recunoaște! 
guvernul Republicii Arabe Yemen.

Adresînd poporului yemenit urări de prosperitate și succes 
în consolidarea independenței sale naționale, vă asigur tot« 
odată că guvernul romîn dorește ca relațiile dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Arabă Yemen să se dezvolta 
spre binele popoarelor noastre și al păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

scurta vizita
în viitorul apropiat

Manifestări culturale
• în aula Facultății de filologie 

a Universității „C. I. Parbon" din 
Capitală. A. P. Stein, dramaturg, 
laureat al Premiului de stat, mem
bru al delegației Asociației de 
prietenie sovieto-romine, care ne 
vizitează țara, a avut o întilnire 
cu profesori și studenți din acest 
institut.

O Despre prietenia romîno-so- 
vietică mereu mai puternică a vor
bit, la Casa de cultură a studen
ților, în fața unui numeros public. 
Ioan Comănescu, vicepreședinte 
al Consiliului orășenesc A.R.L.U.S. 
București. La Casa de cultură a 
tineretului ,,16 Februarie" a avut 
loc o seară literară intitulată 
„Poeții noștri cîntă prietenia 
romîno-sovietică", susținută de un 
grup de studenți de la Institutul 
de teatru „I. L. Caragiale”. Despre 
succesele U.R.S.S. în domeniul 
zborurilor cosmice in grup a vor
bit la Casa de cultură a tineretu
lui „30 Decembrie” I. C. Sîngior- 
zeanu, cercetător la Observatorul 
astronomic al Academiei R. P. 
Romîne.
• Conferințe și simpozioane pe 

teme privind realizările oamenilor 
sovietici în dezvoltarea științei și 
culturii, au avut loc în regiunea 
Crișana la peste 160 de cămine 
culturale și colțuri roșii ale 
G. A.C.-urilor.

® „Librăria noastră" din Sucea
va a organizat un bazar al cărții 
sovietice, unde au fost expuse 
noutăți editoriale, politice, teh
nice și beletristice originale și in 
traducere din literatura sovietică.
• Peste 5 000 de muncitori, 

pescari, colectiviști și mecaniza
tori din Tulcea, Sulina, Hîrșova 
și Negru Vodă, au luat parte la 
adunări consacrate Lunii priete
niei romîno-sovietice. Adunări a- 
semănătoare au avut loc și la Tg. 
Jiu, unde au participat numeroși 
petroliști, muncitori de la Combi
natul de industrializare a lemnu
lui, de la fabricile de confecții și 
țigarete, cadre didactice.

Vizitele 
oaspeților sovietici

Delegafia Asociației de priete
nie sovieto-romlnă, continutndu-și 
călătoria prin tară, a vizitat la 
Cluj uzina de pielărie și încăl
țăminte, filiala Academiei R. P. 

Romine, Clinica chirurgicală, Di
recția de sistematizare, arhitectură 
și proiectarea construcțiilor, Gră
dina botanică, complexul social 
studenfesc și expoziția regională.

Vineri, în continuarea călătoriei, 
ei au vizitat o serie de complexe 
turistice și obiective industriale din 
regiunea Bacău — Lacul Roșu, 
Cheile Bicazului, Uzina hidroelec
trică „V. I. Lenin" și au tăcut o 
plimbare de agrement pe lacul dt 
acumulare.

(Agerpres)

Festivalul filmului sovietic

Un om caută oameni
« orice lucrare va
stă, care-;i contu
rează intențiile de-a 
lungul unei întregi 
ac/iuni, romanul ci
nematografic al lui 
Serghei Gherasimov

— reputat regizor din generația 
vîrstnică — demarează lent, vrîr.d 
parcă să-și păstreze suflul pînă la 
ultimul cidru. Ideea, sumar enun-
țată în titlul — „Oameni și fiare“
— se adîncește pe parcurs prin 
acumularea de lapte și mai ales 
(In partea doua) de sugestive 
portrete, definind mențalifăți de 
viață, existenje individuale și so
ciale diferite. Opoziția e netă și 
în această permanentă confrun
tare a două lumi : capitalismul ce 
înjosește, anulează demnitatea

Există însă ceva care l-a întîr- 
ziat ani de zile să plece : teama 
că odată înstrăinat de familie — 
(fratele din țară — un om laș, 
egoist — nu-i răspunde scrisorilor, 
preferă să-l declare mort decîf 
să-și complice existența) — nu-și 
va mai găsi nicăieri locul, că 
mulți nu-l vor înțelege, îi vor 
privi cu ostilitate rătăcirea. Ace
sta este cel de-al doilea conflict 
al filmului care se dezvoltă, foar
te interesant, in ultima parte. Va
loroasă ca interpretare scena re
vederii lui Pavlov cu fratele său. 
Actorul face să simți în acest om 
meschin, temîndu-se să nu-și piar
dă traiul comod, un iepure capa
bil, din cauza fricii, a egoismului, 
să comită mari mîrșăvii (una din 
ideile filmului fiind tocmai acest

umană și socialismul care i-o 
redă, spre a folosi cu înțelepciu
ne, într-un scop nobil, rezi
dă conflictul central al Ulmului.

Reîntors în (ară după 17 ani de 
absență, fostul prizonier de război 
Alexei Pavlov — eroul povestirii 
— poartă povara unei experien
țe de viață dureroase, care l_a 
ținut atîla vreme departe de pa
trie. încereînd în lumea apusului, 
pe rind toate meseriile care i-ar 
putea asigura, cinstit, existența, 
el a fost silit să ducă o acerbă 
luptă pentru a-și păstra în această 
junglă de compromisuri morale 
simțul propriei demnități. Și dacă 
nu-l vedem pe Pavlov murind de 
foame de-a lungul elegantelor 
străzi din metropolele occiden
tale, in schimb îl simțim gata să 
moară de rușine, pentru că e 
pe puneți ' de a aluneca în mlaș
tina vieți e care o disprețuiește. 
Se salve în ultima clipă, cînd 
întîlneșt„ ameni adevărați, gata 
să-i întindă mina. Multă vreme 
eroul tui Gherasimov ni se pare 
straniu. Rătăcește pretutindeni cu 
o față împietrită, întoarsă înlăun- 
tru său, fără însă să poată vedea 
nici acolo prea mult. Treptat, de 
sub chipul posorrjorîf ce pare a- 
patic, resemnat, izbucnește mîn
dria, revolta, curajul de a lua a- 
titudine ; te bucuri pentru erou 
cînd părăsește indignări casa bo
gătașei emigrante ce-și batjoco
rește cu ură fosta țară. In această 
perioadă căutarea unor adevăru» 
de viață îl ajută să se înțeleagă 
mai bine pe sine, să ia o hotărîre 
bărbătească : întoarcerea în pa
trie.

PE MARGINEA 
FILMULUI 

„OAMENI Și FIARE**

pericol grav pe care-l reprezintă 
pentru societate lipsa de curaj 
civic, filistinismul, conformismul 
mic burghez). Dar colectivitatea 
socialistă repudiază asemenea a- 
nomalii (atît de frecvente in lu
mea din care vine eroul nostru). 
Doctorița și fata ei, Tamara, pe 
care Pavlov le însoțește într-o că
lătorie prin țară apoi ospitalitatea 
familiei de muncitori ucrainieni — 
îi redau acestui singuratec încre
derea în omenie, căldura unei fa
milii mai mari, mai generoase : 
Patria socialistă. Abia aici rein- 
tregrat colectivității, muncii (su
gerează filmul) își va putea învin
ge eroul singurătatea care l-a mă
cinat și pe el, ca și pe alifia oa
meni siliți să trăiască în lumea 
imundă a capitalismului.

Concentrate, extrem de adevă
rate, din secvențele petrecute la 
Hamburg reiese pregnant simță- 
mîntul cumplitei izolări a indivi
dului în mijlocul mulțimii zgomo
toase, încereînd să găsească re
mediul tristeții în petreceri vio
lente, isterice, lipsite de veselie.

Imaginei triste a tinerei îm- 
bătrînife, Gherasimov îi oferă o 
replică vie : eroina, fermecătoare 
prin prospețimea ei, Tanh. Ado
lescenta firavă ca aspect dove
dește o neașteptată personalitate,

călăuzită de un pătimaș simț al 
dreptății, al onoarei. Lașitatea fra
telui lui Pavlov o dezgustă și o 
face să'i strige brutal, în față, a- 
devărul. Ingîmfarea și grosolănia 
ieșirii lui Ghena (vărul ei) o de
termină să ia cuvîntul întru apă
rarea, modestiei, delicateței în 
raporturile cu oamenii. Tania e 
inteligentă, sensibilă, voluntară, 
vrea să judece totul cu capul ei, 
ca o demnă reprezentantă a ge
nerației tinere

Pe Gherasimov îl preocupă și 
o altă problemă interesantă : a 
realității contemporane, problema 
relațiilor între generații. Debu- 
tind cu un aparent conflict : țața 
lucidă, cu spirit independent, ce 
nu cruță nimic, reconsiderând 
critic toate valorile umane și spi
rituale înainte de a le prelua și 
mama sentimentală puțin conser
vatoare cu (reculul ei, filmul pre
cizează în linal (printr-o scenă 
frumoasă în care mama și fiica 
vibrează la unison in fața poeziei 
mării) că nu există deosebiri 
esențiale, prăpăstii între generații. 
Crescute și educate de aceeași 
societate în numele aceleiași mo
rale înaintate care pune preț pe 
adevăr și omenie, pe muncă și 
prietenie, generațiile se întîlnesc 
în aceleași idealuri, principii de 
viață.

O tînără actriță uimitor de ta
lentată ne impune prin expresivi
tatea cuvîntului rostit cit și a celui 
nerostit, prin felul în care știe să 
se miște ori să asculte atentă, se« 
sizînd legăturile, urmărind cu 
ușurință esențialul faptelor rela
tate. Janna Bolotova, Încă foarte 
tînără, creează al doilea rol mare 
din activitatea ei artistică. De 
data aceasta, alături de o experi
mentată actriță, Tamara Makarova 
și de un regizor matur. Ceea ce 
afirmă încă o dată colaborarea 
fructuoasă dintre generații.

ALICE MANOIU

La ora de sport cu elevele clasei a X-a B de la Școala medie nr 
4 din Ploiești
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intitulată „Prima" I lată un amă
nunt cam... deprimant pentru cei 
obișnuiți să fredoneze, în anu
mite împrejurări, „Come prima“...

Nu vă mirafi, intîlnind alături 
de alimente, produsele cosmetice: 
admirafi mai degrabă grija și in
geniozitatea celor care au creat 
crema cu silicon pentru protecția 
mîinilor, lacrima de cristal cu par
fum... „Lacrima“, sau emulsia „Li
toral" pentru bronzarea fără 
expunere la soare — autentică 
Mamaia la cutie, la un preț foarte 
convenabil...

In continuarea traseului ajun
gem la sec(ia jucării, unde ne 
întîmpină — în mărime naturală — 
— un șef de raion extrem de 
simpatic : un fel de tanti-urs, cu 
broboadă, șoșoni, șorțuleț din 
plastic și ochelari care-i ajută să 
împletească un șal pentru la iarnă. 
Blănița, evident, nu poate fi de
cîf de urson I Nici o grijă, va 
fi destul de complicat să ieșit* 
cu copiii din acest sector unde se 
pot vedea, între altele, automo
bilul care nu se răstoarnă, elicop
terul dirijat prin „radar", trenul 
aerodinamic, piticul călător, alpi
nistul pe sfoară, scuterul cu pe
dale etc. etc.

Gospodinele vor avea nume
roase momente de bucurie în fața 
aparatului de măturat covoare, a 
oalei cu fierbere indirectă (bain- 
marie), a uscăforului de haine, a 
mașinii pentru suc de fructe sau

a cărucioarelor pliante pentru 
copii...

Printre articolele menite să o- 
cupe un loc tot mai important în 
viața de fiecare zi e căminelor 
noastre, figurează, evident așa-nu- 
mitele produse din plastic: co" 
voare din policlorură de vinii, 
perne și saltele din cauciuc spon
gios, valize și geamantane ușoare, 
practice. Minunile chimiei se a- 
firmă cu vigoare și la nivelul ur
mător, cel mai da sus dintre cele 
patru ale pavilionului, în sectorul 
îmbrăcăminte ți încălțăminte.

Combinată cu clasicele fire de 
lînă, fibra poliesterică-terel, sau 
reion, sau rolan, produce efecte, 
remarcabile, de la țesăturile fan
tezii pentru pardesie și paltoane, 
la jachetele sugerînd părul de ren, 
de la completul de cabană (jachetă 
cu glugă și pantaloni sport cu 
splendide motive populare în alb.

albastru), la bondița suceveană, 
cu blană de dihor, coborîtă parcă 
dintr-o pagină da Sadoveanu...

Cine merită să fie menționat, în 
primul rind, în aceste notații fu
gare? Care dintre cele 4 700 arti
cole de încălțăminte și marochine- 
rie, din cele peste 1 200 modele 
confecții și 2 200 modele tricotaje? 
In uriașa majoritate a exponatelor, 
sa simte vibrînd inima harnicului și 
talentatului nostru popor. Neîndo
ielnic, toate acestea merită din 
plin aprecierea caldă a publicului 
și se vor bucura pe de-a-ntregul 
de această apreciere,

Peste 440 propuneri 
de inovații

Zilele acestea am consultat 
registrul în care sint trecute, 
in ordine cronologică, inova
țiile pe care muncitorii, ingi
nerii, tehnicienii le propun 
din dorința de a contribui la 
obținerea unor succese mai 
mari în întrecerea socialistă. 
Ultima cifră — 444. Deci, atî- 
tea propuneri au fost făcute 
în acest an la Uzinele de uti
laj greu „Progresul“ dîn 
Brăila. Peste 200 au fost apli
cate în procesul de producție. 
Ele au ușurat munca, au fă
cut să crească productivitatea 
și să se realizeze, numai pe 
această cale, economii anuale 
antecalculate în valoare de 
peste 3 400 000 lei.

Am găsit în reg’strul res
pectiv și numele tînărului 
Constantin Tacea. Inovația 
realizată de el „Modificarea 
constructivă a ușiior de la 
cuptoarele de încălzire de la 
forja grea“ aduce economii în 
valoare de 113 657 lei,

I. SMEU 
corespondent

In cadrul Festivalului filmului sovietic, azi 13 octombrie 
la cinematograful „Republica”

„OAMENI ȘI FIARE“
Seria I

O coproducție a studiourilor cinematografice „M. Gorki” 
din Moscova și a studioului „Defa”-Berlin 

Scenariul și regia : S. GHERASIMOV 
Roman cinematografic în două părți.

Viața plină de încercări a lui Alexei Pavlov, căzut prizo
nier în Războiul pentru Apărarea Patriei și care se întoarce 
în țară după 17 ani de peregrinări umilitoare în străinătate, 
în rolurile principale: NIKOLAI EREMENKO, TAMARA 
MAKAROVA, V. DORONIN, JANNA BOLOTOVA și alții.

In legătură cu apropiata 
deschidere a expoziției indus
triale britanice din București 
a sosit în Capitală lordul Kil
marnock, președintele Came
rei de Comerț din Londra, în
soțit de domnii Hore și Beck, 
membri în Consiliul Camerei 
de Comerț din Londra.

Cu acest prilej, prezidiul 
Camerei de Comerț a R.P.R. 
a oferit joi un dineu în sa
loanele restaurantului Athénée 
Palace.

în cursul dimineții de vi
neri, lordul Kilmarnock, în
soțit de domnii Hore și Beck 
au fost primiți la conducerea 
Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne.

★

Joi după-amiază un grup 
de participant la cel de-al 
III-lea Congres internațional 
de patologie infecțioasă — cu- 
noscuți oameni de știință din 
diferite țări — s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai presei,din Ca
pitală și corespondenți ai pre
sei străine.

în introducere, acad. Șt. S. 
Nicolau, președintele Comite
tului de organizare, a rostit 
un scurt cuv.înt subliniind în
semnătatea congresului.

Oamenii de știință de peste 
hotare au răspuns apoi la în
trebările ziariștilor.

★
Vineri au început la Timi

șoara lucrările celei de-a IV-a 
consfătuiri de sudură și în
cercări de metale, organizată 
de Baza de cercetări științi-

fice a Academiei R.P. Romîne 
și Institutul politehnic din 
Timișoara.

La consfătuire participă a- 
cademicieni, cercetători, ca
dre didactice, precum și in
gineri specialiști din aproape 
100 de întreprinderi metalur
gice și constructoare de ma
șini din țară. Participă, de 
asemenea, ca invitați, oameni 
de știință și cercetători în do
meniul sudurii din R.S. Ce
hoslovacă, R.D. Germană, R.P. 
Polonă, R.P. Ungară, U.R.S.S.

Sectorul zootehnic în dezvoltare
De la an la an 

sectorul zootehnic 
al gospodăriei agri
cole colective din 
comuna Risipiți, ra
ionul Calafat, s-a 
dezvoltat continuu. 
O dată cu crește
rea efectivului de 
animale, colectivi
știi au acordat a- 
tenția cuvenită și

construcțiilor desti
nate sectorului zoo
tehnic. Astfel, nu
mai în acest an, ei 
au construit două 
grajduri cu o capa
citate. de 100 de bo
vine fiecare, trei 
maternități pentru 
porci, două crescă
torii de păsări și 
altele.

Prețul de cost 
scăzut al acestor 
construcții s-a da
torat unei folosiri 
raționale a resur
selor locale, precum 
și acțiunilor de 
muncă patriotică 
efectuată de tinerii 
colectiviști.
FILIP STELIAN 

strungar

Lg G.A.C. „înfrățirea <tin oomu na Mirăslău, raionul Aiud s« construiește un nou grajd.
Foto: AGERPRES

Campionatele mondiale de volei
cu 3-0 (15-3, 15-4, 15-4) for-Campionatele mondiale de 

volei s-au deschis vineri, si
multan la Moscova și Lenin
grad, cu întâlnirile preliminare 
ale competiției masculine 
(grupele II, IV și V).

Peste 7 000 de spetatori au 
asistat pe stadionul de iarnă 
din Leningrad la meciul inau
gural care a opus echipele 
R. P. Romîne și Belgiei. Volei
baliștii romîni, transmite co
respondentul agenției TASS, 
au prestat un joc de înaltă 
clasa și le-au trebuit numai 
45 de minute pentru a învinge

PE SCURT
mația belgiană. Cei mai buni 
jucători ai echipei romîne nu 
fost Corbeanu, Fieraru și Ni- 
colau.

La Moscova în Palatul Spor
turilor, în prezența a 12 000 de 
spectatori, s-au disputat două 
jocuri: U.R.S.S.-Tunisia 3-0 
(15-1, 15-1, 15-2) și R. P.
Mongolă-Izrael 3-1 (16-14,
15-13, 15-17, 15-8).

Astăzi încep meciurile de la 
Riga și Kiev precum și întîl- 
nirile din cadrul campionatu
lui mondial feminin.

• Partidele des
fășurate joi in tur
neul final al cam
pionatului unional 
de fotbal s-au sol
dat cu următoarele 
rezultate: Dinamo 
Kiev—Dinamo Tbi
lisi 1-1 : Moldova 

Chișinău—Dinamo 
Moscova 0-2; Șah- 
țior Donțk—Neftea- 
nik Baku 3-1; 
TSKA Moscova—

Pahtakor Tașkent 
0-1. In clasament 
conduce Dinamo 
Kiev, Dinamo Mos
cova și Dinamo Tbi
lisi, fiecare cu 18 
puncte.

• Returul meciu
lui dintre chipele 
Santos (Brazilia) și 
Benfica (Portugalia) 
pentru „Cupa inter
continentală" la fot
bal desfășurat joi

seara la Lisabona 
s-a terminat cu o 
categorică victorie 
a formației brazi
liene : 5-2 (2-0).

• Disputat la Var
șovia, meciul de fotbal 
dintre reprezentativa 
Marocului și selecție'- 
nat» B. a R. P. Polo, 
ne s-a încheiat la e- 
galitate : 1—1 (o—0), 
Au marcat Wilczele și 
Mahomed.

Turneul de tenis de masă în U.R.S.S
Jucătorii de tenis de masă 

din R.P- Romînă, aflați în 
turneu în U.R.S S., au evoluat 
la Riga într-un turneu de 
două zile alături de cei mai 
buni jucători din R.S.S. Leto
nă. Concursul feminin a fost 
cîștigat de Mana Alexandru 
(fără nici o înfrfngere), urma

tă de Ella Constantinescu, 
Geta Pitică și Dzintra Lukina.

La masculin pe primul loc 
s-a clasat tînărui Dorin Giur- 
giucă. Radu Negulescu a pier
dut un singur meci, la Giur- 
giucă, și a ocupat locul doi, 
în timp ce campionul leton 
Zigmund Kalninș s-a clasat 
pe locul trei.

• Cea de-a 9-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial 
feminin de șah dintre Elisabe- 
ta Bîkova și Nona Gaprindaș- 
vili s-a întrerupt la mutarea 
41-a. Bîkova are un pion în 
plus, dar poziția de atac pe 
care și-a creat-o Gaprindaș- 
vili îi oferă acesteia din urmă 
șanse de remiză.

• La Bratislava s-a desfășu
rat întîlnirea de lupte clasice 
dintre echipele U.R.S.S. ți 
R. S. Cehoslovace. Victoria a 
revenit sportivilor sovietici cu 
scorul de 10—6. O surpriză la 
categoria muscă: cehoslova
cul Kunetka l-a întrecut pe 
Serghei Rîbalko, campion al 
lumii.



DECLARAȚIA COMUNĂ
ROMlNO INDONEZIANA
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tril ambele țări și asupra relațiilor dintre 
Republica Populară Romînă și Republica In
donezia.

Guvernul Republicii Populare Romine și 
guvernul Republicii Indonezia reafirmă ata
șamentul lor deplin față de principiile 
coexistenței pașnice ca singură bază justă și 
realistă în relațiile dintre state cu sisteme 
sociale diferite. Ambele guverne își exprimă 
hotărirea de a spori eforturile pentru rezol
varea tuturor problemelor internaționale 
prin tratative pașnice, ca o contribuție la 
slăbirea încordării internaționale și la asi
gurarea unei păci trainice în lume. Ambele 
părți și-au reafirmat sprijinul față de princi
piile stabilite în rezoluțiile conferinței țărilor 
Asiei și Africii, ținută la Bandung în 1955 
și și-au exprimat speranța că o a doua con
ferință afro-asiatică se va întruni în curind. 
Conducătorii de stat romîni și indonezieni 
sînt de părere că vizitele reciproce și contac
tele personale dintre oamenii de stat au un 
rol important în realizarea unei mai bune 
înțelegeri reciproce și lărgirea colaborării 
intre state.

Președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne a exprimat înalta 
prețuire pe care conducerea de stat a Romî- 
niei o acordă aportului însemnat adus de pre
ședintele Sukarno și guvernul Republicii In
donezia la lupta pentru menținerea păcii, 
apropierea între popoare și dezvoltarea co
laborării internaționale. Politica externă 
independentă și activă de coexistență pașnică 
pe care o duce Republica Indonezia repre
zintă o contribuție însemnată Ia cauza pro
movării păcii în sud-estul Asiei și în întreaga 
lume.

La rîndul său, președintele Indoneziei a 
exprimat admirația guvernului său față de 
numeroasele succese și progresul rapid obți
nut, după terminarea celui de-ai doilea 
război mondial, de poporul romîn. sub con
ducerea capabilă a guvernului său, în trans
formarea țării sale agrare, slab dezvoltate, 
într-un stat industrializat modern.

Ambele guverne consideră că înfăptuirea 
dezarmării generale și totale este mijlocul 
cel mai eficace pentru înlăturarea definitivă 
a primejdiei de război, pentru asigurarea 
păcii și securității popoarelor, constituind 
cea mai arzătoare cerință a contemporanei
tății. Conducătorii ambelor țări declară că 
sprijină pe deplin încheierea unui tratat de 
dezarmare generală și totală, incluzînd inter
zicerea armelor atomice, sub un control in
ternațional sever și efectiv. Dezarmarea ge
nerală și totală ar elibera popoarele de 
povara grea a cheltuielilor militare, ar des
chide cîmp larg dezvoltării colaborării paș
nice între state, folosirii unei părți din fon
durile devenite disponibile, în urma efec
tuării dezarmării, pentru a accelera dezvolta
rea economică a multor țări din Asia, Africa 
și America Latină.

Ambele părți consideră că încetarea expe
riențelor cu arma nucleară în toate mediile 
este o necesitate urgentă. în legătură cu 
aceasta, cele două guverne subliniază impor
tanța deosebită a propunerilor prezentate de 
țările neutre, membre ale Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, în vederea interzi
cerii experiențelor cu arma nucleară, pro
puneri care constituie o bază solidă pentru 
realizarea unui acord în această problemă.

Cele două guverne sînt de părere că para
lel cu elaborarea tratatului de dezarmare 
generală și totală, care este problema prin
cipală, ar fi utilă adoptarea imediată a unor 
măsuri îndreptate spre slăbirea încordării 
internaționale. în acest sens ele subliniază 
importanța creării unor zone denuclearizate 
în diferite regiuni ale lumii, se pronunță 
împotriva răspîndirii armelor nucleare, pen
tru renunțarea la folosirea lor și pentru 
lichidarea bazelor militare de pe teritorii 
străine. Existența unor zone de pace și bună 
vecinătate, în cadrul cărora popoarele ar 
colabora într-o atmosferă de încredere și 
securitate, ar exercita o influență pozitivă 
asupra întregii situații internaționale. în le
gătură cu aceasta guvernul indonezian apre
ciază inițiativele și contribuția guvernului 
romîn, îndreptate spre crearea unei zone de 
pace și prietenie în regiunea Balcanilor și 
Mării Adriatice.

Ambele guverne condamnă imperialismul 
și colonialismul sub toate manifestările sale, 
inclusiv neocolonialismul, și se angajează să 
depună eforturi în vederea aplicării rapide 
și efective a rezoluției O.N.U. din 14 decem
brie 1960, spre a se pune pretutindeni capăt 
colonialismului, în interesul păcii șl progresu
lui omenirii. Cele două guverne și-au expri
mat sprijinul lor deplin față de lupta dreaptă 
a popoarelor din țările coloniale și depen
dente, care luptă încă pentru libertate și in
dependența lor națională.

Ambele guverne apreciază că forțele so
ciale care în prezent luptă împotriva colonia
lismului și imperialismului — forțe ale păcii 
și progresului — denumite de către partea 
indoneziană „noile forțe ascendente“, joacă 
un rol important în relațiile internaționale.

Acum, cînd lupta pentru Irianul de vest se 
apropie de un sfîrșit victorios, președintele 
Republicii Indonezia a exprimat recunoștința 
guvernului său față de guvernul Republicii 
Populare Romîne pentru sprjinul ferm 
acordat de acesta revendicării juste a Indo
neziei de a-și redobîndi această parte inte
grantă a teritoriului ei. Exprimînd sentimen-

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Gheorghe Gheorghiu-Dej

tele de simpatie și solidaritate pe care po
porul romîn Ie nutrește față de poporul 
indonezian, conducătorii de stat din Romînia 
salută cu satisfacție încheierea cu succes și 
aplicarea acordului cu privire la Irianul de 
vest, fiind convinși, așa cum au fost întot
deauna, că lupta de eliberare a acestui teri
toriu indonezian se va încheia cu o deplină 
victorie, prin reintegrarea Iui la patria-mamă.

Interesele asigurării păcii în Europa și în 
întreaga lume impun lichidarea rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial. în legătură 
cu aceasta, cele două guverne sînt de părere 
că problema germană trebuie să fie soluțio
nată pe calea tratativelor pașnice și că orice 
rezolvare cu succes trebuie să pornească de 
Ia acceptarea faptului că există cele două 
Germanii, cu frontierele lor actuale. Ambele 
părți consideră ca o necesitate urgentă în
cheierea tratatului de pace cu Germania și, 
pe această bază, rezolvarea în mod pașnic a 
problemei Berlinului occidental, prin trans
formarea lui într-un oraș liber, neutru, demi
litarizat, cu accesul liber garantat. Ambele 
guverne și-au exprimat speranța că prin 
aceasta, și prin eforturi pașnice similare, 
poporul german își va atinge treptat scopul 
său final — reunificarea.

Guvernele romîn și indonezian sînt de 
părere că, pentru a putea să-și îndeplinească 
pe deplin rolul in problemele mondiale. 
O.N.U. trebuie să fie adaptată la actualul 
raport de forțe existent în lume. Ambele 
părți au subliniat din nou că, în interesul 
unei funcționări corespunzătoare și pentru a 
întări prestigiul și autoritatea O.N.U., Repu
blicii Populare Chineze trebuie să i se acorde 
locul său legitim în această organizație.

Cele două guverne sînt de părere că po
porul cuban, asemenea oricăror altor națiuni 
suverane, are dreptul cel mai deplin de a-și 
hotărî singur propriul său destin, pe baza 
propriilor sale convingeri, fără vreun amestec 
străin sau amenințări, sub orice forme sau 
manifestări.

Guvernele romîn și indonezian subliniază 
însemnătatea deosebită a unei dezvoltări 
nestingherite a colaborării economice și a 
schimburilor comerciale internaționale, pen
tru promovarea progresului economic și a 
bunăstării popoarelor, în interesul păcii. Ele 
se pronunță în favoarea convocării unei con
ferințe mondiale pentru problemele comer
țului, în cadrul căreia să se dezbată proble
ma creării unei organizații comerciale 
internaționale care să cuprindă toate regiu
nile și țările din lume, fără nici un fel de 
discriminare.

Cele două părți salută cu satisfacție faptul 
că în ultimii ani relațiile dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Indonezia au 
continuat să se dezvolte favorabil. Prin „Pro
tocolul cu privire la desfășurarea și dezvol
tarea în continuare a colaborării economice 
și tehnice între Republica Populară Romînă 
și Republica Indonezia”, semnat azi, cei doi 
președinți:

constată cu satisfacție că principiile și 
hotărîrile prevăzute în protocolul semnat la 
București la 5 iunie 1961 sînt în curs de 
aplicare și că Comisia permanentă mixtă 
guvernamentală romîno-indoneziană a con
venit asupra livrărilor pe bază de credit din 
Romînia, a proiectelor, mașinilor și utilajelor, 
precum și asupra acordării de asistență teh
nică pentru a sprijini Republica Indonezia 
să realizeze următoarele obiective — o rafi
nărie de țiței de 1 500 000 tone anual, reacti
varea, explorarea și exploatarea unor cîm- 
puri petroliere din Jawa, livrarea a 2100 va
goane de marfă și vagoane cisterne, precum 
și a altor utilaje;

consideră că există noi posibilități de co
laborare economică și tehnică între cele două 
țări, cu scopul de a utiliza eficient resursele 
naturale ale Indoneziei, inclusiv petrol, mine
rale și alte surse naturale, în condiții re
ciproc avantajoase și pe baza împărțirii pro
ducției obținute ;

animați de dorința lărgirii continue a rela
țiilor economice dintre cele două țări, trasea
ză Comisiei permanente mixte guvernamen
tale romîno-indoneziene sarcina de a elabora 
la sesiunea următoare un acord de colaborare 
economică și tehnică între cele două țări, 
pentru obiectivele menționate mai sus, pre
cum și de a studia și a elabora propuneri 
pentru realizarea de noi forme și obiective 
de colaborare economică și tehnică.

Tot astăzi, în scopul intensificării și lăr
girii în ambele sensuri a comerțului între 
cele două țări a fost semnat un acord co
mercial de durată pe anii 1963—1965.

Președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a invitat pe președintele Republicii Indo
nezia, dr. Sukarno, să viziteze din nou Repu
blica Populară Romînă. Invitația a fost accep
tată cu plăcere.

Guvernul Republicii Populare Romîne și 
Guvernul Republicii Indonezia își exprimă 
convingerea că vizita în Republica Indonezia 
a președintelui Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și a președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și a ce
lorlalți demnitari romîni, discuțiile cordiale 
purtate și documentele semnate reprezintă o 
contribuție importantă la dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, în interesul popoarelor 
romîn și indonezian și al cauzei păcii și co
laborării internaționale.

Președintele Republicii Indonezia
Dr. Sukarno

Plecarea 
înalțUor oaspeți 

romîni din Djakarta
(Urmare din pag. I) 

pentru atenția cu care am 
fast înconjurați de președin
tele Sukarno și de colabora
torii săi, de reprezentanții or
ganizațiilor obștești, de opinia 
publică. Am putea spune că 
am trăit aceste zile mereu îm
preună, aproape unii de alții, 
convinși de marea importan
ță pe care o au pentru buna 
înțelegere și conlucrare între 
popoare contactele personale 
între conducătorii de stat. 
Vor rămîne de neuitat pentru 
noi întîlnirile cu populația 
din Djakarta, Djatiluhur, Bo- 
gor, Bandung, Djokdjakarta, 
Den Pasar, Tampaksiring. 
Căldura cu care am fost pre
tutindeni întîmpinați ne-a fă
cut să simțim cît de puternic 
bate inima indonezienilor pen
tru prietenia cu poporul no
stru.
Am avut, a spus tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
vorbiri rodnice desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere deplină în pro
blemele internaționale la ordi
nea zilei și în problemele re
lațiilor dintre Romînia și In
donezia. Rezultatele acestor 
convorbiri au fost cuprinse în 
Declarația comună romîno-in
doneziană, în Protocolul cu 
privire la desfășurarea și dez
voltarea în continuare a co
laborării economice și tehnice 
între Romînia și Indonezia și 
în acordul comercial de durată 
între țările noastre pe peri
oada 1363-1965. Președintele 
Consiliului de Stat a arătat 
Că toate acestea deschid noi 
perspective pentru dezvoltarea 
relațiilor politice, economice, 
culturale între statele și po
poarele noastre.

In încheiere, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus: Ca și dv. regretăm pro
fund că timpul șederii noa
stre în Indonezia a fost foarte 
scurt. Dar așa cum v-ați 
exprimat la banchetul de asea
ră, mult stimate bung Karno, 
acum ne spunem la revedere. 
Ne vom reîntîlni cît de cu
rînd.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
președintele Republicii Indo
nezia dr. Sukarno și-a expri
mat regretul că președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, Gheor

ghe Gheorghiu-Dej, și persoa
nele care-1 însoțesc nu au pu
tut sta în Indonezia mai mult 
de 11 zile.

în timpul vizitei lor, a ară
tat președintele Sukarno, con
ducătorii romîni nu au putut 
vedea decît o parte din pă- 
mîntul Indoneziei și din locui
torii săi. în acest scurt răs
timp totuși „ați fost martori 
pretutindeni cum sute de mii 
de indonezieni v-au salutat 
cu lozinca Merdeka (libertate). 
Poporul indonezian știe că li
bertate este, de asemenea, lo
zinca dv. și a poporului ro
mîn’', a subliniat președintele 
Sukarno. Indonezia și Romî
nia, a spus în continuare dr 
Sukarno, „fac parte amîndouă 
din rîndurile forțelor care 
s-au trezit la viață pe arena 
istoriei, din rîndurile popoare
lor care luptă pentru libertate, 
prosperitate și pace“.

Dr. Sukarno a declarat că 
„glasul prieteniei dintre po
poarele noastre nu este un 
glas artificial. El nu va amuți 
niciodată“. Vizita conducători
lor romîni a slujit la întărirea 
acestor legături de prietenie.

Președintele Indoneziei a 
comparat prietenia romîno- 
indoneziană cu „un curcubeu 
alcătuit din idealuri și idei 
comune formînd o punte peste 
întinderile oceanelor și ale 
continentului asiatic, întinderi 
care ne separă“.

„Dragi prieteni, în curînd 
ne vom întîlni din nou, umăr 
la umăr într-o lume nouă și 
mai bună“.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale Republicii Indone
zia și Republicii Populare Ro
mine. In timpul intonării im
nurilor s-au tras 21 de salve 
de salut.

Președintele Sukarno i-a în
soțit pe tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer pînă la avion, 
unde și-au luat un călduros ră
mas bun. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-a îmbrățișat 
cu dr. Sukarno. Apoi oaspeții 
romîni s-au urcat în avion 
care și-a luat sborul la ora 
7,15.

Avionul la bordul căruia au 
călătorit tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer a fost însoțit pînă 
la frontiera de stat a Indone
ziei de o formație de avioane 
militare ale forțelor armate 
ale Republicii Indonezia.

India! In centrul orașului 
Calcula

Vizita unei delegații de activiști
ai P. M. R. în R. P. Polonă

VARȘOVIA 11 (Agerpres). 
După cum transmite agenția 
P.A.P., la 11 octombrie, la in
vitația C.C. al P.M.U.P., la 
Varșovia a sosit o delegație 
de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Romîn condusă 
de tovarășul Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului 
Politic, șeful Direcției de pro
pagandă și cultură a C.C. al 
P.M.R.

Pe aeroportul din Varșovia 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Edward Ochab, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., Witold Jarosinski, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., 
șefi ai secțiilor C. C. al 
P.M.U.P., activiști de partid. 
A fost de față Gheorghe Dia- 
conescu, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Polonă și 
membri ai ambasadei.

Evenimentele din Yemen
SANAA 12 (Agerpres). — A- 

genția M.E.N. anunță că la 
frontierele de nord și de sud ale 
Yemenului au continuat luptele 
între trupele guvernamentale și 
bandele de mercenari care au 
pătruns pe teritoriul țării din 
Arabia Saudită. Unități ale arma, 
tei Republicii Yemen au supus 
tirului de artilerie trupele inva
datoare, iar aviația a bombardat 
trupele mercenare care au atacat 
Ia frontiera de nord. Ciocniri mi
litare au avut Ioc și în partea de 
est a țării, în apropierea localității 
Maarab. Agenția M.E.N. sublinia
ză că detașamentele de merce
nari au suferit pierderi conside
rabile în oameni, muniții și 
arme. Ele au fost dispersate și 
nevoite să se retragă dincolo de 
frontieră, în Arabia Saudită.

Un grup de sfudenfi din țările socialiste în fața clădirii Univer sităfii moscovite „M, V, 
Lomonosov“

Ravagiile șomajului 
în rîndurile tineretului american

dată cu veni
rea toamnei 
piața brațelor 
de muncă din 
S.U.A. a intrat 
într-un nou „se
zon”. Teoretic,

de 1
RANGOON 12 (Agerpres). — 

De la trimișii speciali: Vineri 
12 octombrie, între orele 11,30 
și 12,45 ora locală, avionul cu 
care călătoreau tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej îm
preună cu tovarășii Ion Ghe
orghe Maurer și Corneliu Mă- 
nescu, a făcut o escală pe aero
portul din capitala Uniunii 
Birmane.

In întîmpinare, pe aeropor- 
rul din Rangoon au venit ge
neralul de brigadă Aung Gyi, 
președintele ad-interim al 
Consiliului Revoluționar din 
Birmania și ministru al dez
voltării comerțului și indus-

Escala 
a Rangoon
triei, U. Thi Han, ministrul a- 
facerilor externe, Saw Mynt, 
ministrul informațiilor și cul
turii. Au fost de asemenea, 
prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Ran- 
goon. A fost prezent Iosif Ze- 
leneac, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R. P. Romîne în 
Birmania-

Din partea președintelui 
Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, generalul 
Ne Win, care se reîntoarce 
peste o zi în Birmania, gene
ralul de brigadă Aung Gyi a 
transmis tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej un călduros sa

lut și i-a comunicat că pre
ședintele Consiliului Revolu
ționar îl așteaptă pe curînd în 
Birmania.

Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a rugat pe pre
ședintele ad-interim al Consi
liului Revoluționar să trans
mită generalului Ne Win ură
rile sale de bine și sănătate și 
și-a exprimat satisfacția sa și 
a tovarășilor Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu 
pentru faptul că vor avea în 
curînd prilejul să aibă la Ran- 
goon un schimb de vederi cu 
generalul Ne Win și cu alte 
oficialități birmaneze.

acum, după expirarea con
cediilor de vară și după 
trecerea așa-ziselor „aju
stări sezoniere”, termen 
prin care statisticienii de
partamentului muncii al 
S.U.A. caută să explice 
sporirea numărului șome
rilor din țară, pe porțile 
fabricilor și întreprinderi
lor americane ar fi trebuit
să intre un nou contingent 
de muncitori și salariati. 
Realitatea este însă cu to-
tul alta. Șomajul continuă 
să se mențină la un pro
cent extrem de ridicat, 
cifra oficială a șomerilor 
apropiindu-se de 5 milioa
ne. Iar în rîndurile acesto
ra se găsesc un mare nu
măr de tineri, proaspeți 
absolvenți ai școlilor medii
sau superioare cărora anii
de studii nu le-au servit
la nimic. Pentru acești ti
neri ca și pentru toți șome-

rii americani, în prezent 
„nu există de lucru”.

Reflectînd îngrijorarea 
cercurilor politice din 
S.U.A. față de gravitatea 
problemei șomajului în rîn
durile tineretului, săptămî- 
nalul „AFL-CIO“, organ al 
marii centrale sindicale 
purtînd același nume, a 
publicat luna trecută de
clarațiile făcute unui co
respondent al ziarului de 
cîțiva membri ai Camerei 
Reprezentanților. „Procen
tul șomajului în rîndurile 
tineretului — a declarat 
Henry Reuss — este aproa
pe dublu față de acela al 
șomerilor din celelalte ca
tegorii de vîrstă. Acest lu
cru — a adăugat el — în
seamnă că DIN CINCI 
OAMENI TINERI CARE 
AU TERMINAT ȘCOALA, 
UNUL ESTE ȘOMER. Fără 
îndoială că aceasta este o 
gravă problemă socială si 
economică“.

Un alt membru demo
crat al Camerei Reprezen
tanților, James G. Fulton, 
a atras atenția, după cum 
scrie săptămînalul, că 
„dacă nu vor fi întreprinse

în aceste zile, în preBa din 
Cairo au apărut numeroase arti
cole în legătură cu situația din 
Yemen. Ziarele „Al Ahram“ și 
„Al Ahbar“ și altele, au demas
cat rolul jucat de unele puteri 
occidentale și de acele guverne 
arabe aflate sub influența lor în 
aceste operațiuni.

Postul de radio Sanaa anunță 
că în ultimele două zile în Ye
men au avut loc numeroase de
monstrații ale populației în spri. 
jinul guvernului republicau. 
Membrii a numeroase triburi, 
purtînd steaguri ale republicii și 
portrete ale miniștrilor, au de
monstrat pe străzi scandînd lo
zinci antiimperialiste. La Sanaa, 
în fața demonstranților, a luat 
cuvîntul primul ministru al re
publicii As-Sallal. El a declarat 
că „revoluția va rezista presiu
nilor reacțiunii. Poporul nostru, 
a declarat el, în pofida tuturor 
încercărilor imperialismului va 
apăra pînă Ia victorie revoluția 
și va atinge țelurile trasate 
de ea“.

Succesul ansamblului 
„Rapsodia Romînă“ 

în S.U.A.
NEW YORK 12 (Agerpres). 

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în Statele 
Unite, Ansamblul romîn de 
cîntece și dansuri „Rapsodia 
Romînă” a prezentat specta
cole în orașele Carvalley și 
Berkeley.

Referindu-se la spectacolele 
artiștilor romîni, ziarul din 
orașul Carvalley scrie printre 
altele : „Muzica romînilor este 
pasionantă și plină de vioi
ciune. Dansurile lor sînt mi
nunate și mulți dintre muzi
cieni și dansatori au un ritm 
care pur și simplu taie răsu
flarea spectatorilor”. Apre
ciind în mod deosebit 
dansurile prezentate, ziarul 
subliniază că „coregrafia a 
fost extrem de atrăgătoare, 
unul dintre cele mai strălu
cite numere fiind „Tablouri 
din Galeria națională”, în care 
un grup de> tablouri au prins 
viață. Costumele au culori 
minunate și sînt lucrate cu 
un gust uimitor”. în ce pri
vește partea susținută de or
chestră, ziarul scrie : „Ionel 
Budișteanu, ca dirijor al or
chestrei, a apărut drept un 
muzician excelent. Budișteanu 
a condus executarea „Ciocîr- 
liei” cu propria sa vioară și în 
afară de faptul că aceasta 
este o reprezentanție plină de 
virtuozitate de la început și 
pînă la sfîrșit, umorul unui 
cor închipuit al ciocîrliilor a 
fost de o construcție scînteie- 
toare”.

Pe scurt
NEW YORK 12 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 11 octombrie, 
A. A. Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., șeful de
legației sovietice la a XVII-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., a făcut o vizită ilui A. 
Ben Bella, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Democrate Populare Algeria.

în aceeași zi, A. A. Gromîko 
a vizitat pe Seku Ture, președin
tele Republicii Guineea, cu care 
a avut o convorbire prietenească.

Moscova — Kermit Midthun, 
prim secretar al ambasadei 
S.U.A. la Moscova, ocupîn- 
du-se cu strîngerea de date 
de spionaj, a făcut încercarea 
de a atrage un cetățean sovie
tic, calaborator al unei istitu- 
ți de stat ca să-i furnizeze 
informații cu caracter secret.

Din această cauză, Minister- 
rul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., consideră inoportună

șederea mai departe a acestui 
diplomat în Uniunea Sovietică 
și a cerut ambasadei S.U.A. să 
ia măsuri în vederea plecării 
lui imediate din Uniunea So
vietică.

ANKARA 12 (Agerpres). — 
în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în Turcia, artistul 
poporului Nicolae Herlea a 
cintat din nou la 9 octombrie 
Ia Teatrul de Stat din Ankara 
în opera „Trubadurul“.

Presa din Turcia comentea
ză elogios înaltul nivel artis
tic al interpretului romîn.

ALGER. — Pe bordul mo
tonavei sovietice „Zeia“, care 
a sosit în portul Alger, a 
avut loc festivitatea predării 
unei noi cantități de alimente 
— dar al poporului sovietic 
curajosului popor algerian. 
Motonava a transportat 330 
de tone conserve de pește.
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măsuri pentru a fi găsite 
posibilități de a se oferi de 
lucru tinerilor, odată cu 
sporirea populației State
lor Unite numărul tinerilor 
care nu au serviciu va 
crește cu 40 la sută pînă 
în anul 1965“. Ce înseamnă 
aceasta se poate vedea și 
din faptul că în ultima 
declarație consacrată pro
blemei șomajului în rîn
durile tineretului american, 
președintele Kennedy a 
recunoscut că în prezent în 
țară numărul șomerilor ti
neri este de un milion.

Declarațiile politicienilor 
americani se încadrează în
tr-o campanie desfășurată 
cu scopul de a obține spri
jinul Congresului pentru o 
„lege cu privire la oferi
rea posibilităților de lucru 
tineretului”. Despre această 
lege săptămînalul „AFL- 
CIO” a scris că „reprezin
tă una dintre cele mai ur
gente măsuri”. Legea pre
vede înfăptuirea unui pro
gram de calificare a tine
retului pentru a putea ob
ține posturi în producție, 
program care, după cum

recunoaște „AFL-CIO“, în 
cel mai bun caz „va oferi 
anual de lucru la cel mult 
12 000 de tineri“. Raportat 
la numărul șomerilor tineri 
americani cifra apare de-a 
dreptul derizorie. Și totuși, 
chiar și în aceste condiții, 
„sprijinul” Congresului se 
lasă încă așteptat.

Există în Statele Unite și 
o categorie de tineri mai 
„fericiți“. Aceștia, pentru 
moment, au de lucru. în 
schimb viitorul lor este 
extrem de nesigur. în zia
rul „THE WORKER“ a a- 
părut interviul acordat de 
doi tineri, muncitori meta- 
lurgiști din orașul Young
stown (statul Ohio), în care 
ei vorbesc cu amărăciune 
despre perspectiva apropia
tă de a îngroșa rîndurile 
șomerilor, întrucît indus
tria metalurgică concedia
ză în permanență munci
tori.

„Peste tot — a spus Ro
bert Hilliard — oamenii 
vorbesc cît de prost merg 
treburile. în uzina unde 
lucrez eu, în condiții nor
male muncesc 12 zidari

furnaliști. în prezent lu
crează însă numai trei. Pa
tronii efectuează mereu 
concedieri, astfel îneît în 
uzină au rămas un pumn 
de oameni. Chiar și șobola
nii au început să pără
sească aceste locuri...“.

„Am rămas numai 32 Ia 
sută din numărul normal 
al muncitorilor — a de
clarat George Robb — și 
este foarte posibil ca pînă 
la Anul Nou întreaga uzi
nă să-și închidă porțile. Ni
meni nu știe ce se va în- 
tîmpla după aceea“.

într-adevăr, problema șo
majului în rîndurile tine- 
retului american a atins 
un grad alarmant. Acest 
fapt a fost recunoscut de
altfel și de senatorul Prox- 
mire care într-o declarație 
citată de ziarul „NEW 
YORK TIMES” a spus: 
„Pentru tineretul nostru 
care se pregătește să-și în
ceapă activitatea în muncă 
șomajul aduce cu sine o 
scădere a moralului și în
seamnă speranțe spulbe
rate...“.

I. A.
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