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MHhirea conducătorilor de parfid și de stat 
cu activul regional de partid Cluj 

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
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Cenferinfa 
orășeneasca U.T.C 
de Ia Vulcan

Zilele trecute, în sala clubului 
muncitoresc din Vulcan s:au desfă- 

lucrările conferinței orășenești 
U.T.G. din localitate. La lucrări au 
participat -289 de delegați de la 
organizațiile U.T.C. din raza ora
șului, activiști din partea comite- 

'( tului orășenesc de partid, invitați.
Conferința a analizat munca de

pusă . de comitetele și organizați
ile U.T.C. din Vulcan de la confe
rința anterioară și pînă în prezent.

OI.GA VlTCÂ 
corespondent

Tineri harnici
De la începutul acestui an, tine

rii din organizațiile U.T.C. ale pre- 
parăției Lupeni au efectuat 5 000 ore 
de muncă patriotică pentru înfru
musețarea orașului, a incintei în
treprinderii și colectarea fierului 
vechi. Ei au nivelat terenul din ju
rul noului cinematograf „Cultural1' 
și al blocurilor A 1, A 2, A 3, au 
colectat șl expediții 264 960 kg fier 
vechi, contribuind la realizarea unei 
economii de 40 000 lei. Printre tine
rii care s-au evidențiat în < 
patriotice se numără Rusu 
Bolundut loan, Mărăcine 
Cimpoș Iacob, Pălan Radu, 
Mircea, Hamzu Gheorghe, 
Alexandru, Alecu Emil, Răcășan 
Vasile și alții.

loan,
Eugen,

FULOP GEZA 
corespondent

- In cursul lunii septem
brie, brigada lui Șteț Pe
tru de la sectorul I ai 
minei Dîlja a dat peste 
plan 125 tone că.-bune. 
In clișeu : Schimbul con- 
dus de Iacob Pavel.

.

ÂÎCHETA CAUZE ÎN APARENȚĂ
MĂRUNTE

Sectorul V de la mina Vulcan este unul din 
sectoarele productive din bazinul nostru carbo
nifer care după nouă luni de muncă a acumulat 
un minus apreciabil la producția extrasă — peste 
1 900 tone cărbune. Și iată că în luna octombrie, 
la acest minus, sectorul a mai adăugat Ia minus 
alte 500 tone. De ce nu-și realizează sectorul 
sarcinile ?

Pentru a afla răspuns la întrebare, ne-am de
plasat la cîteva abataje din sector. Sîntem la 
abatajul cameră nr. 5. Peste tot domnește o or
dine desăvîrșită. Se vede că aici muncesc gospo
dari adevărați. Brigadier: minerul COSTEA
IOAN.

— Cum se desfășoară 
munca la dumneavoas
tră ?

— In afară de lipsa 
de goale rin ne putem 
piînge de nimic. Am 
oameni pricepuțî și fie
care lună o încheiem cu 
plus.

— Este una din cele 
măi bune brigăzi din 
sector, ne lămurește la 
ieșirea din abataj mais
trul minier Balint Teo
dor.

Abatajul cameră nr. 4. 
Printre primii interlocu

CLUJ 6. Trimișii speciali 
Constantin Mitea, Mircea 
Moarcăș și Alexandru Mu- 
reșan transmit:

In marea sală a casei u- 
niversitarilor din Cluj, to
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul

Dragi tovarășe și tova
răși,

Ne aflăm de două zile în 
frumoasa dv. regiune Cluj. 
Am venit pentru a discuta 
cu activul de partid și de 
stat, cu oamenii muncii, 
cum să lucrăm mai bine 
pentru a da viață hotărîri- 
lor Congresului al IX-lea 
al partidului.

Intîlnirile pe care le-am 
avut cu activul, cu popu
lația din orașul și regiunea 
Cluj, primirea entuziastă și 
plină de căldură ce ni s-a 
făcut au constituit o mani
festare a unității întregului 
popor în jurul partidului, 
a legăturilor indestructibile 
ale partidului nostru comu
nist cu toți oamenii muncii, 
indiferent de naționalitate, 
o expresie a atașamentului 
lor profund față de politica 
partidului, a hotărîrii lor 
de a înfăptui această poli
tică.

Cu acest prilej, ca și cu 
prilejul altor vizite — a

Se montează 
cofrajul viaduc
tului de la Cri- 
vadia.

tori — șeful de schimb 
MIHÂU.Â PETRU.

— Realizăm planul dar 
treaba ar merge și mai 
bine dacă am fi mai 
mult sprijiniți. Pînă nu 
de mult, în transversala 
scurtă aveam un troliu 
electric. Ne-a fost luat 
și acum doi oameni tre
buie să împingă goalele 
sub rol. In fiecare zi 
mă prezint la birou pen
tru a cere alt troliu dar 
totu-i în zadar.

Minerul Țărînă Vale
rian, șeful brigăzii de

la abatajul cameră nr. 
2, are o supărare mai 
veche: nu-și putea ex
plica de ce au fost scoa
se scocurile de 1 metru 
din abataj. Mecanicii 
susțin că aceasta ar fi 
constituit cauza defec
tării capetelor de întin
dere.

— Am cerut pînă și 
inginerului șef al minei 
să ni se monteze iar 
scocurile de uri metru, 
știind că ne scutesc 
mult de lopătarșa căr
bunelui. Pînă acum nu 
s-a rezolvat însă nimic.

DURNEA DUMITRU, 
șef de schimb la abata
jul cameră nr. 3. ,,Nu 
ne putem piînge de ma
terial, nici de activita
tea părții mecanice. Nu
mai de vagonete goale 
ducem de multe ori lip
să și astă din cauza de-

(Continuare în pag. 3-a)

Niculescu-Mizil și Manea 
Mănescu, care au făcut o 
vizită în regiunea Cluj, 
s-au întîlnit cu activul re
gional de partid.

Atît Ia sosire, în fața clă
dirii, unde se afla o mare 
mulțime de oameni, cît și 

spus vorbitorul — noi am 
putut constata că în rîndul 
tuturor oamenilor muncii 
domnește o atmosferă de 
puternic avînt politic și în 
muncă, hotărîrea de a nu 
precupeți nimic pentru în
deplinirea istoricelor direc
tive ale Congresului al 
IX-lea care a elaborat pro
gramul multilateral al dez
voltării României socialis
te, al continuării pe o 
treaptă superioară a operei 
de desăvîrșire a construc
ției socialismului.

Doresc cu acest prilej să 
vă adresez dv., și prin dv. 
tuturor comuniștilor, organi
zațiilor de partid, muncito
rilor, țăranilor, intelectua
lilor, întregii populații din 
regiunea Cluj un salut 
fierbinte din partea Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a con
ducerii de partid și de stat. 
(Aplauze prelungite, urale).

Apreciind justețea liniei 
de industrializare socialistă 
a țării, care reprezintă fac
torul determinant al pro
gresului continuu al între
gii societăți. Congresul a 
stabilit ca și pe viitor in
dustrializarea să stea în 
centrul politicii economice 
a . partidului. Ridicarea in
dustriei țării noastre pe O 
treaptă și mai înaltă în ur
mătorii cinci ani va exer
cita o puternică influență 
asupra întregii vieți so
ciale. Aceasta va determi
na creșterea impetuoasă a 
forțelor de producție, dez
voltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale a socia
lismului, introducerea' pe 
scară largă a progresului 
tehnic în toate domeniile 
producției materiale, înflo
rirea orașelor și transfor
marea lor în puternice 
centre economice și cultu
rale, atragerea de noi pă
turi ale populației în sec
toarele industriale și în ce
lelalte sectoare neagricole.

Sarcinile trasate de Con
gresul al IX-lea al partidu
lui sînt mărețe. Stă însă în

Producția anului viitor — 
temeinic pregătită
Colectivul sectorului 

Lonea al I. F. Petroșani 
a obținut in cursul ă- 
cestui an succese fru
moase. Pînă în prezent, 
sarcinile, de plan la pro
ducția globală și marfă 
au fost îndeplinite în 
proporție de 110, res
pectiv, 101 la sută. La 
majoritatea sortimente
lor planul a fost, de a- 
semenea, depășit.

Pentru dobîndirea a- 
cestor realizări s-au luat 
mai multe măsuri, Par
chetele din cadrul sec
torului Lonea au fost a- 
sigurate cu forțele de 
muncă necesare, s-au 
stabilit și aplicat cele 
mai adecvate metode de 
exploatare; s-a pus ac
cent pe organizarea ju
dicioasă a muncii.

Lucrătorii forestieri de 
aici sînt hotărîți să ob
țină în anul viitor noi 
realizări. De aceea, în- 
vățînd din experiența de 
pînă acum, ei se stră
duiesc să pregătească 
temeinic producția anu
lui 1966. In prezent a- 
țenția ește îndreptată 
înspre asigurarea stocu

ia intrarea în sală, condu
cătorii de partid și de stat 
au fost îndelung ovaționați.

In cadrul întîlnirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al C.C. 
al P.C.R., a rostit următoa
rea cuvlntare:

puterea noastră de a le 
realiza și fără îndoială că 
minunatul nostru popor le 
va realiza. Aceasta impune 
însă ca fiecare, la' locul 
său de producție, să»și or
ganizeze tot mai bine mun
ca, activul nostru de partid 
să mobilizeze energia și 
entuziasmul celor ce mun
cesc pentru a da viață is
toricelor hotărîri ale Con
gresului al IX-lea. Concen- 
trîndu-ne eforturile pentru 
a realiza în cît mai bune 
condițiuni sarcinile planu
lui pe 1965, este necesar 
să acordăm atenție deose
bită luării tuturor măsuri
lor pentru pregătirea tre
cerii la realizarea sarcini
lor planului pe 1966, pri
mul an al noului .plan cin
cinal. O atenție deosebită 
trebuie să* acordăm îmbu
nătățirii continue a calită
ții producției, creșterii pro
ductivității muncii și în 
mod deosebit realizării in
vestițiilor.

După cum cunoașteți con
gresul a stabilit, de aseme
nea, sarcini mari în ce pri
vește dezvoltarea agricul
turii, care în condițiile ță
rii noastre reprezintă o ra
mură importantă a econo
miei, menită să aducă' 6 
contribuție de preț la ridi
carea nivelului de trai al, 
poporului, la progresul ge-, 
neral al societății noastre 
socialiste. In centrul activi
tății partidului se află dez
voltarea bazei tehnico-ma
teriale a agriculturii -- 
condiție esențială a crește
rii producției agricole ve
getale și animale — orga
nizarea unei producții mo
derne, intensive, întărirea^ 
economică a unităților so
cialiste agricole de stat și 
cooperatiste. Pentru noi 
este clar că cooperativiza
rea agriculturii este numai 
începutul și nu rezolvarea 
problemei agrare, a pro
blemei dezvoltării agricul
turii. Trebuie să concen
trăm toate eforturile pentru

(Continuare în pag. 3-a)

rilor de masă lemnoasă 
necesare pe primul tri
mestru. Conducerea în
treprinderii împreună, cu 
conducerea sectorului, au 
stabilit procesele tehno
logice ce se vor aplica 
și construcțiile necesare. 
Pînă în prezent s-a reu
șit să se termine căile 
de acces în parchete. 
In parchetul Gîrbo ina 
s-a construit o cabană, 
iar cele din parchetele 
Răscoala și Cîndreșul 
au fost pregătite pentru 
iarnă. In aceste cabane 
locuiesc deja lucrătorii 
care au început să ex
ploateze parchetele pla
nificate pentru anul vi
itor. In parchetul Gîrbo- 
vina 105 s-a montat un 
funicular.

Pînă în prezent s-au 
asigurat pentru produc
ția anului 1966 peste 
4 000 m c lemn rotund 
de fag în faza fasonat, 
1 200 m c în faza scos 
și 600 m c în fază apro
piat. La rășinoase, în 
faza fasonat există 20 273 
m c, iar la lemn despi
cat 7 000 m c.

D. LUPAȘCU
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librăria din cadrul 
complexatul comercial de 
lh Livezeni M lălnaă 
prezența.

Clișeul 
șează pe 
ai cărții 
taloagel»

nostru tnlăți- 
cîțiva lUbtWri 
consultînd ca- 

expuse 
noua’librărie.

Premieră pe țară 
la Petroșani

Sîmbătă 13 noiembrie a. c., 
Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" prezintă în premieră pe 
taxă piesa „Sfîntu’ 
jinu", comedie de 
ranga.

Spectacolul este 
regia Marietei Sadova, 
decorurile și costumele 
concepute de Constantin Rusu.

Din distribuție fac parte ac
torii ! Dumitru Drăcea, Elisă- 
beta Belba, Marcel Popa, Ma
riana Cercel, Nicolae Gher- 
ghe, Maria Dumitrescu, Ale
xandru Zecu, Vistrian Roman, 
Mircea Pînișoară, Victoria Su- 
chicl-Nedelcu, Ion Roxin, 
rin Plaur,

Cu piesa „Sfîntu’ Mitică Bla- 
jlnu", Teatrul 
Petroșani 
premieră

montat în 
iar 

sînt

CULTURĂ-ARTĂ
Fio.

Mitica Bla- 
Aurel Ba

dinde stat 
realizează a patra 
din actuala stagiune.

la grădi- 
Bondoc, 

plastilină, 
sale. Fie-

СИ ti noi 
în librarii de nisip împru- 

de plastilina îm- 
nu era lucru să

și-mi privii cu atenție prietenul. 
Ajunși într-un parc, Pepe, iac cte 
sudoare, se trînti pe o bancă. Mă 
așezai șl eu. Pe bucățica liberă.

— Ascultă nenicule.... — începu 
Pepe.

Nenicul eram eu. II ascultam cu 
atenție. îmi povesti despre un sis

vo- 
noi, 

nou- 
iau

Librăriile din Valea Jiului 
pun zilnic la dispoziția cum
părătorilor sute, mii de 
lume, dintre cele mai 
mai interesante. Ultimele 
tăti ieșite de sub tipar
imediat drumul librăriilor îm
bogățind astfel hrana spiritua
lă a oamenilor muncii. Numai 
la librăria „Ion Creangă" din 
Petroșani au șosit zilele 
ceștea cărți în valoare de 
proape 10 000 lei.

Atît această librărie cît
noua unitate deschisă în ca
drul complexului din cartierul 
Livezeni sînt deschise zilnic, 
oferind iubitorilor cărții din 
Petroșani volumele preferate.

mereu

pragul 
că tot

cite ceva

școlii medii, 
bondoc ră-

a- 
a-

si

Două formații 
de teatru 
în concurs

Ieri după-amiază, în sala clu
bului muncitoresc din Lonea 
s-a desfășurat faza regională 
a celui de-al IV-lea Festival 
bienal de teatru I. L. Caragia- 
le. Au concurat formația de 
teatru a clubului muncitoresc 
din localitate cu piesa „Hip
noza" de Ștefan Berciu și cea 
a căminului cultural din Cim- 
pa cu „Piatra din casă" de 
Vasile Alecsandri.

Concursul s-a bucurat 
aprecierea juriului și 
tatorilor.

Pe Pepe l-am cunoscut 
niță. Eram de-o vîrstă. 
printre cuburi colorate și 
își vedea de construcțiile
care copil își avea ustensilele lui 
de lucru. Doar Pepe era mereu ne
mulțumit. Trebuia să împrumute 
cînd de la unul cînd de la altul cîte 
ceva. La grămada 
muta, la cocoloșul 
prumuta, în sfîrșit, 
nu împrumute

In școala elementară am fost din 
nou coleg cu Pepe. Aici locul plas
tilinei l-au luat penițele, radierele, 
cerneala, caietele de teme. Și aici 
Pepe împrumuta 
de la colegi.

Cînd să pășim 
Pepe, bondocul,
măsese, a dispărut. Parcă s-a eva
porat nu alta. Nu l-am mai văzut 
multă vrem?. Am aflat că a plecat 
undeva în Ardeal cu părinții. Au tre
cut anii. Adeseori mă gîndeam la 
fostul meu coleg — Pepe. Mă între
bam unde o fi, ce-o fi făcînd, cum 
o mai fi arătînd. Speram să-l în- 
tîlnesc o dată. Se întîlnește — cum 
spune proverbul — munte cu mun
te, darmite om cu om.

Și dorința mea s-a împlinit. Era o 
vară înăbușitoare. Mă aflam în con
cediu la Sinaia. Aici, toate bune: 
aer curat de munte, apă rece de Iz
vor, veselie și... Pepe. Da, da, Pepe, 
In carne șl... carne. Cu 
toii, ștrengărești, cu un 
ce pornea dintr-un corp 
greutatea recunoașterii 
răm mîinile cu căldură, 
bat, maturizat. De, anii
pe om. Ara discutat mult și îndeo, 
sebi, firește, despre perioada des
părțirii.

— Ești însurat ? Ai făcut armata t 
Unde lucrezi ? Fumezi ? etc, etc.

Cînd veni vorba de fumat, îi răs
punsei negațiv. Pepe plescăi din 
limbă, 
țigară 
colțul 
tătean
mers cutia cu chibrite.

— Fumezi de mult ? — îl între
bai eu.

— Mda, dar azi am avut un ghi
nion. De fapt, în general, fumez 
țigări „străine".

— U !
— Ce te miri nenicule, nu pri

cepi î Iau de la fraieri. De la unul 
una, de la altul alta, cum pică.

La acest răspuns neașteptat mă 
simții puțin jignit. Auzi... fraieri’ 
Și gîndul îmi zbură cu ani în urmă 
Ja cuburi, la plastilină, la penițe.,, 
îmi alungai însă gîndurile negre

tem original de a împrumuta... nici 
plastilină, nici penițe, nici cerneală, 
ci bani (!).Da, bani. Dar nu cîte ÎS, 
25, 50 de bani, cl cite o sută, două, 
trei sute de lei pe care să nu-i 
mai dea înapoi, și, printr-un inge
nios circuit, să iasă el cîștigător. 
Sînteti desigur curioși să cunoaș
teți sistemul lui Pepe. Ei bine, vi-1

Schîgă satirică

de
a epec-

teme
sala el

Conferință pe 
de educație

Mîlne, la ora 16, în
nemațografului „7 Noiembrie" 
din Petroșani va avea loc o 
conferință pe teme de educa
ție. Conferința este organiza
tă de Comitetul orășenesc pen
tru cultură și artă în colabo
rare cu alte organizații de 
masă din oraș și se recoman
dă a fi audiată de un număr 
cit mai mare de părinți.

Va rula un film documentar 
axat pe tema conferinței.

Pe seen
In cadrul noii stagiuni 

teatrale a RJ’.G. vor fi 
prezentate cîteva piese 
noi cu tematică progre
sistă, printre care se re
marcă, în primai rînd, 
„bazarul" (un oratoriu 
cu 11 cîntece) de Peter 
Weiss, autorul piesei 
„Marat", care s-o bucu
rat de un deosebit suc
ces în multe țări (și ca
re urmează să fie puse 
în scenă și la Teatrul 
de comedie din Bucu-

ochi sclipi- 
cap enorm 
obez. După 
ne strînse- 
Era schim- 
îl schimbă

scoase un oftat adînc și... o 
„Mărășești". Și-o potrivi 
gurii, apoi ceru foc unui ce- 

grăbit Acesta îi lasă

în

din

spun, dar citiți-1 pînă la capăt.
Dacă aveți cunoștințe multe, to 

tul se aranjează. Pepe a început cu 
unchiul prim.

— Unchiule, împrumută-mi, te rog, 
300 de lei. Am neapărată nevoie 
Ți-i restitui la leafă.

Și unchiul i-a dat 300 de lei. Dar 
leafa Pepe a cheltuit-o pe alte mă
runțișuri. A recurs atunci la un îm
prumut de la verișoara sa numărul 
unu' și si-a achitat datoria către 
unchiul său. Verișoarei numărul unu 
i-a restituit banii dintr-un împru
mut de la verișoara numărul doi, a- 
cesteia i-a dat banii, împrumutînd 
de la o mătușă, mătușei i-a înapoiat 
banii primiți de la bunică-sa, 
nicii...

Dar Pepe nu s-a mulțumit 
atît. A recurs la .. 
combinații „du
ble". Ca la Pro
nosport. Era re
numit în punctua
litatea cu care 
restituia împru
muturile și deci 
era întotdeauna 
servit. De fraieri, 
cum zicea el. A 
împrumutat 300 
de lei de la 
nlcu) după tată 
și alți 300 de la 
un vecin. Deci, 
sistemul 
dubli".

egal 600 lei. Cele două împrumuturi 
le-a restituit din alte două făcute 
de la un alt vecin și de la un văr. 
A recurs atunci la o serie de com
binații triple, la o serie de com
plicații care s-au... complicat de tot 
într-o bună zi. Dar pentru Pepe nu
mai bună n-a fost acea zi. De fapt 
ce s-a întîmplat? La o nouă solici
tare de împrumut a lui Pepe buni
cului după tată, acesta i-a dat re
plica :

— Nu mai am bani. Mi-am cum
părat televizor.

Și inițiativa bunicului s-a extins. 
Verișoarele își cumpăraseră co
voare, mătușa și bunica își depuse- 
seră banii la C.E.C., colegii, verii și 
vecinii își cumpăraseră aragaze, mo
bile, motociclete. Sistemul lui Pepe 
dăduse faliment. Trebuia să restitu
ie împrumuturi în valoare de 3 800 
Iei. De unde să-i dea. A urmat res
tricțiile la salar.

Ăsta era sistemul Iul Pepe. Dar 
s-a uzat, nu mai ține... Acum Pepe 
a revenit din nou la împrumuturi 
mărunte : „dă-mi o țigară, dă-mi doi 
lei, dă și tu o țuică... Știi la salar"... 
Dar prietenii „s-au prins" la me
todă și nu mai sînt așa de darnici. 
Nici nu poți fi cu oameni de teapa 
lui Pepe.

De atunci, de la Sinaia nu l-am 
mai văzut pe Pepe, Stau uneori si 
mă gîndesc: sărmanul de tine Pe
pe ! O minte așa isteață, ochi ju
căuși și expert în înprumuturi. îmi 
pare rău că sistemul tău a dat 
chics. Mie ca mie, dar îmi închi
pui ce rău îți pare tie și altora ca 
tine. Ce să-i faci, Pepe, nu mai e la 
modă. Те-al convins singur. In orice 
caz, Pepe, tu îmi vei rămîne în
totdeauna în memorie ca un amic 
.împrumutat" cu atîta bunăvoință.

Re есеммк 
din Peirofani ' 

„Caporalul 

și ceilalți"
Imbinînd ironia amară, viziunea 

romantică și causticitatea, filmul 
satirizează tipuri de oameni, si
tuații tragice, încordări din istoria 
Ungariei. Este vorba despre ulti
mele Zile ale ocupației fasciate din 
Ungaria, despre ultimele sforțări 
ale reacțiunii maghiare care, cu 
fanatism, mal încearcă să oprească 
mersul înainte al istoriei atunci 
cînd pentru majoritatea oamenilor 
era evident faptul că politica pro
fascistă a dus la ruină totală și 
că orice rezistentă în fata elibera
torilor e o jertfă Inutilă.

Autorii ne dezvăluie o galerie f 
de portrete dintre cele mai vario
le, de la ofițerul hitlerist care și 
în retragere se gîndește numai la 
mesele copioase, pînă la lucidul, 
descurcărețul caporal Molnar, ca
re hotărăște să termine cu războ
iul, încheind — cel puțin din par
tea sa — o pace separată.

Filmul maghiar „Caporalul și cet-' 
lalți" rulează de ieri la cinemato
graful „7 Noiembrie".

ele lumii
rești). Piesa este o dra
matizare a procesului de 
la Frankfurt a celor 20 
de foști paznici al lagă
rului nazist de la Au
schwitz șl își propune 
să Înfiereze uciderea șl 
torturarea a milioane de 
ființe 
nalii
apar 
mele
feudalul scenei vor pu
tea fi văzute fotografii,

nevinovate. Crlml- 
de la Auschwitz 
în piesa sub nu- 
lor adevărate. Pe

în mărime naturală ele 
foștilor paznici, aflati 
pe banca acuzaților șt 
zîmblnd în mod sfidă
tor.

„Patronul", noua pie
să « Iul Rolf Hbchhuth, 
autorul piesei „Vicarul", 
care a sttrnlt numeroa
se controverse, г jnaacă 
atitudinea de complici
tate a marelui patronat 
german la planurile na
ziștilor.

GHEORGHE BOZU 
Lupeni

ba-

Secvență din filmul „Un cartof, doi cartofi".

„Un cartof, 

doi cartofi"
Filmul este o dramă impresio

nantă ce demască urmările segre
gației rasiale, redate nu prin mani
festările sale de brutalitate, ci prin 
reflectarea lor în situația unei că
sătorii mixte. Iată acțiunea pe 
scurt:

La un tribunal din statul Alaba
ma se judecă un proces privind 
tutelarea unui copil de cinci ani. 
Filmul urmează retrospectiv firul 
evenimentelor care au dus Ia des
chiderea acestui proces.

Pîrîta, Jullie Cullen, sosise în 
oraș de vreo doi ani împreună cu 
fetița ei. Părăsită de bărbat, un a- 
venturier care plecase de multă 
vreme în America de Sud, Ja'lie 
duce o viată retrasă împreună 'cu 
fetița.

Intr-o zi, prin doi colegi de ser
viciu, îl cunoaște pe Frank Richard, 
Un negru care lucra în aceeași in
stituție cu ea. Intre cei doi se în- >. 
firipă o prietenie sinceră care se 
transformă într-o dragoste puteriți- 
că și trainică. In ciuda opoziției 
părinților lui — doi fermieri care 
își dau seama de problemele difi
cile ce vor fi create de această că
sătorie matrimonială — Frank se 
Căsătorește cu cea pe care o iu
bește. Sînt nespus de fericiți ală
turi de fetita lor, căreia i se alătu
ră peste puțin timp un frățior.

Dar după un an șl jumătate de 
la căsătoria lor, sosește la fermă 
Joe Cullen, fostul soț al Jtilliei, 
dornic să-și vadă fetița. Cînd vede 
că, fetita e crescută într-o famitle 
rie culoare, Joe face totul pentru я 
obține copilul. Jullie încearcă să-l 
înduplece să renunțe la acest lu
cru, dar Joe, un ticălos lipsit de 
scrupule, nu poate fi întors din 
drum.

Se ajunge la proces unde, în 
ciuda credinței, lui intime și a re
cunoașterii fățișe că viața de fa-. 
miile a fetitei e aproape ideală a- 
lături de mama și de noul ei tată, 
judecătorul susține cauza Iui Joe 
Cullen. El nu se poate opune ju
decăților rasiale ale societății in 
care trăiește, si motivează că în 
căminul unui negru șansele de fe
ricire ale fetitei sînt foarte reduse. 
Creșterea fetiței este așadar încre
dințată tatălui e!.

Drama Julliei, căreia i se srhul- 
ge copilul pentru motive cu totul 
false, Izvorîte din discriminarea ra
sială, este deosebit de convingă
toare în detijonstrarea absurdității 
și monstruozității rasismului.

Filmul rulează tot de ieri 
cinematograful „Republica". ?



Cuvîntarea tovarășului Nîcolae
(Urmare din pag. l-a)

a asigura agriculturii tot ceea ce 
îi este necesar — mecanizare, chi
mizare, introducerea științei In a- 
gricultură. Numai pe aceasta cale 
vom putea să obținem sporirea pro
ducției agricole, să dovedim în fapt 
superioritatea agriculturii socialis
te. Corespunzător indicațiilor con
gresului, în prezent se elaborează 
0 serie de măsuri privind îmbu
nătățirea organizării, a conducerii 
și planificării agriculturii noastre, 
pentru mai buna rezolvare a pro
blemelor pe care le ridică viața și 
munca în cooperativele agricole de 
producție. In curînd va avea loc o 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, care va trebui să se pro
nunțe și să hotărască măsurile ne- 

: -eșsare în acest domeniu de activi
tate. Noi sîntem convinși că țără
nimea noastră, toți oamenii muncii 
din agricultură vor ști să dea via
ță prevederilor directivelor Con
gresului al IX-lea cu privire la 
creșterea producției agricole vege
tale și animale, la dezvoltarea a- 
griculturii noastre socialiste.
- Avem, de asemenea, de îndepli
nit un bogat program de măsuri 
sociale pentru ridicarea bunăstării 
poporului; se va dezvolta și per
fecționa învățămîntul de toate gra
dele și asistența sanitară; știința, 
care are un rol deosebit în dezvol
tarea societății noastre socialiste, 
va cunoaște un puternic avînt și 
va aduce o contribuție activă la 
dezvoltarea economiei noastre so
cialiste, la înflorirea vieții spiri- 

> tuale a întregului popor.
înfăptuirea sarcinilor mari trasa

te de Congresul al IX-lea cere, 
desigur, o muncă intensă, susținu
tă, din partea întregului nostru popor. 
După cum știți, în stabilirea aces
tui program Comitetul Central și 
guvernul s-au sfătuit cu activul de 
partid și de stat, cu oamenii mun
cii. De aceea, planurile noastre au 
temelia de granit a voinței și înțe
lepciunii maselor; eje se bazează 
pe hărnicia și capacitatea creatoare 
a celor ce muncesc, pe conștiința 
înaltă a muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor, indiferent de națio
nalitate, a întregului nostru popor, 
caqp în mod conștient își făurește 
priSjJiîul său viitor, viitorul socia
list. (Aplauze).

In munca sa, poporul nostru are 
o călăuză încercată — Partidul 
Comunist Român —. care de-a lun- 

^-■gul întregii sale existențe a dove-
-.. dit că nu are țel mai înalt decît 

■ slujirea intereselor oamenilor mun
cii, asigurarea unei vieți libere și 
fericite pentru popor. Călăuzindu- 
se neabătut de învățătura marxist- 
leninistă și aplicînd-o creator la 
condițiile concrete ale țării noas
tre, înfăptuind linia sa justă, veri
ficată de viață, partidul nostru con
duce poporul din victorie în victo
rie pe drumul socialismului și co
munismului. El își îndeplinește cu

Cauze în aparență mărunte
(Urmare din pag. t-a)

selor defecțiuni de la putui nr. 10".
Ultimul loc de muncă vizitat ■— 

abatajul cameră nr. 1. Brigadierul 
ClMPEANU SABIN își exprimă ne- 

Amulțumirea față de activitatea me- 
■; canlcilor.

■ — Apar în abataje pe la ora 8,30
— 9 Motivează că trebuie să mear
gă la magazie pentru a ridica șuru
buri, sîrmă, garnituri. Uneori se de
fectează instalațiile și ia mecanicul 
dacă ai de unde.

— Și din abatajul dv. s-au luat 
scocurile de 1 metru ?

— Cine a propus asta ar trebui 
să vină să lopăteze cărbunele la 2 
metri. Probabil ar reveni de urgen
ță asupra măsurii...

F1LIMON SIMION, maistru meca
nic principal.

„Este adevărat că am luat mă
sura de a se scoate scocurile de un 
metru de la brigăzile care nu fac 
pod-înainte de pușcare — peste ca
pul de întindere distrugîndu-1. Mă- 

-’țira este legată de faptul că atelie- 
fpl nu execută comenzile de repa- 

- rații nici la timp și nici de cali

cinste rolul de detașament de a- 
vangardă al clasei muncitoare, de 
forță politică conducătoare a în
tregii societăți. (Aplauze prelun
gite).

După cum este cunoscut, parti
dul și guvernul nostru au acordat 
și acordă atenție deosebită repar
tizării raționale a forțelor de pro
ducție pe întregul cuprins al tării, 
ridicării economice și sociale a tu
turor regiunilor. O expresie grăi
toare a acestei politici o constituie 
însăși dezvoltarea regiunii Cluj. 
Regiunea dv. cunoaște un puternic 
avînt, a devenit un însemnat cen
tru economic șl social-cultural ai 
tării noastre. Munca harnică a 
muncitorilor, inginerilor, tehnicie
nilor și oamenilor de știință, a or
ganelor de partid și de stat a fă
cut posibil ca producția industrială 
globală a regiunii să crească de 
peste două ori în anii șesenalului 
și de aproape șase ori față de anul 
1950.

In perioada puterii populare, re
giunea Cluj s-a îmbogățit cu nu
meroase întreprinderi industriale 
moderne, utilate cu tehnică înain
tată. O serie de noi mari întreprin
deri industriale sînt în curs de con
strucție și, fără îndoială din pre
vederile directivelor Congresului 
al IX-lea și regiunii Cluj îi va re
veni o parte importantă. Toate a- 
cestea vor ridica și mai mult po
tențialul industrial al regiunii, vor 
accelera progresul ei social mul
tilateral. Așa cum a arătat aici pri
mul secretar ăl comitetului regio
nal, tovarășul Berghianu, și cum 
a reieșit din cuvîntul celorlalți 
vorbitori, întreprinderile din regiu
nea dv. îndeplinesc cu succes pla
nul de stat, realizează economii 
importante, pun în valoare noi re
zerve ale producției. Ceea ce am 
realizat trebuie să constituie un 
imbold pentru continua îmbunătă
țire a activității noastre, pentru fo
losirea cît mai chibzuită a mijloa
celor pe care le avem la îndemî- 
nă. Sîntem convinși că comuniștii, 
toți oamenii muncii din regiunea 
Cluj vor obține succese și mai 
mari în activitatea lor, vor munci 
cu mai mult avînt și vor lichida 
neajunsurile din activitatea lor, vor 
face ca întreprinderile și agricul
tura din regiunea Cluj să nu fie 
mai prejos față de cele din alte 
regiuni.

Ca în întreaga țară, și în regiu
nea Cluj în anii șesenalului au 
fost date în folosință populației un 
însemnat număr de apartamente și 
noi construcții social-culturale; s-a 
îmbunătățit deservirea comercială 
și sanitară a populației, a crescut 
desfacerea de produse industriale 
și agroalimentare.

Referindu-se la activitatea în do
meniul construcției de locuințe, 
vorbitorul a relevat realizările im
portante în acest sector și în ace
lași timp a arătat că în planul cin

tate- Ascuțirea unor burghie durea
ză cite o lună, la repararea trans
portoarelor se folosesc rulmenți 
uzați, iar perforatoarele trebuie să 
le ducă minerul de cîte 2-3 ori la 
rînd la atelier pînă sînt bune de 
folosit".

Ing. POSTOLACHE ALEXANDRU, 
locțiitorul șefului de sector.

„Peste 8-10 zile intră în produc
ție un abataj cameră în stratul 13, 
iar în decembrie alte două abata
je în stratul 5. Vom avea deci li
nie de front suficientă. Legat de 
scoaterea scocurilor de 1 metru; 
vom studia mai îndeaproape pro
blema asta și în cele din urmă sînt 
convins că se va reveni asupra 
acestei măsuri".

Iată și părerea inginerului șef- 
adjunct, tov. JURCA ZENO, care 
răspunde din partea conducerii ex
ploatării de îndrumarea activității 
sectorului V.

„Linie de front este suficientă,- 
sectorul V va putea îndeplini sar
cinile din trimestrul IV și chiar s? 
recupereze minusul din planul anuaL 
Pentru asigurarea îndeplinirii sar
cinilor de viitor, o deosebită impor
tanță o prezintă intensificarea 

cinal se prevăd noi eforturi In *■ 
coastă privință.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu . a 
adresat muncitorilor și țăranilor 
din regiunea Cluj calde felicitări 
pentru realizările Obținute în dez
voltarea industriei și agriculturii.

In continuare, secretarul general 
al C.C. al P.C.R. a subliniat inten
sa activitate culturală și științifi
că ce se desfășoară Ia Cluj. In a- 
ceșt oraș, CU bogate tradiții, a spus 
vorbitorul, lucrează un număr în
semnat de intelectuali — oameni 
de știință, cadre didactice, litera
re, artistice din tara noastră. Sa- 
vanții Și cercetătorii au obținut re
zultate însemnate în diferite do
menii ale științei contemporane. 
Universitatea și celelalte institute 
de învățămînt superior au realizări 
valoroase, aducînd o contribuție 
de seamă la'formarea cadrelor ne
cesare diferitelor domenii de acti
vitate — economic, cultural și so
cial,

Tinînd seama de activitatea rod
nică desfășurată de oamenii de ști
ință. și cultură, de cadrele din în- 
vătămînt, partidul și guvernul nos
tru dau înaltă prețuire aportului 
pe care ei îl aduc la progresul ge
neral al țării, Ia cauza construcției 
socialismului în patria noastră.

Multi tovarăși care au luat as
tăzi cuvîntul au vorbit pe larg și 
au înfățișat cu date convingătoare 
rezultatele obținute în înfăptuirea 
politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru în problema națională. 
Este cunoscut, tovarăși, că în re
giunea Cluj de veacuri trăiesc îm
preună oameni ai muncii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități; împreună, ei au făurit 
de-a lungul istoriei toate bogăți
ile materiale șl spirituale care e- 
xistă în această parte a țării noas
tre. Toate acestea au fost realizate 
prin munca lor unită în ciuda în
cercărilor de învrăjbire ale clase
lor exploatatoare. Istoria este pli
nă de exemple de lupte eroice du- 

' se în ..comun., de oamenii muncii 
români, maghiari și de alte națio
nalități împotriva exploatării și a- 
supririi, pentru libertate, pentru o 
viață mai bună. însăși victoria a- 
supra fascismului, victoria revolu
ției populare și făurirea socialis
mului în România este rodul luptei 
unite, sub conducerea partidului 
nostru, a oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate.

Este meritul partidului nostru 
comunist că a știut să întărească 
continuu frăția de nezdruncinat 
dintre poporul român și naționali
tățile conlocuitoare. Regiunea Cluj 
constituie p pildă vie a relațiilor 
de armonie și frăție în munca și 
în viata oamenilor muncii de dife
rite naționalități, ea urmare a po
liticii naționale juste, marxist-leni
niste, dusă de partidul și guvernul 
nostru.

Și cu prilejul acestei vizite am 

crărilor de pregătiri în stratul 5 
unde, pînă la 1 ianuarie, trebuie 
să intre In exploatare trei abataje". 

Unele concluzii desprinse de an
cheta efectuată la sectorul V al mi
nei Vulcan;

фіШі In atenția conducerii 
exploatării va trebui să 

stea îmbunătățirea activității 
magaziei de scule.

Conducerea sectorului 
.... să îndrume mai îndea
proape activitatea maiștrilor 
minieri și să-i determine să 
controleze de două ori pe șut 
locurile de muncă — așa cum 
prevăd normele.

ійй Este necesară o gos- 
;!S* podărire mai chibzuită a 
lemnului pentru ca la «flrșitul 
lunii să nu se aplice procedeul 
de „strîngere a șurubului" 
(de teamă să nu se depășeas
că consumul de lemn) lipsind 
astfel brigăzile de material. 

fost plăcut Impresionați că In fa
brici, cooperative agricole de pro
ducție, instituțiile de învățămînt, 
științifice și culturale vizitate oa
menii muncii români, maghiari 
muncesc cu elan, înfrățiți, aducîn- 
du-și aportul la lupta pentru în
făptuirea mărețelor sarcini ale de- 
săvîrșirii construcției socialiste în 
România. Socialismul a adus și a- 
duce îndeplinirea aspirațiilor cele 
mai înalte ale tuturor oamenilor 
muncii, а asigurat și asigură ega
litate deplină în drepturi și posi
bilitatea afirmării multilaterale în 
viața socială а țării a tuturor ce
tățenilor, indiferent de naționalita
te, fii egali ai marii noastre familii 
—• Republica Socialistă România, 
Ceea ce a afirmat Congresul nos
tru, ceea ce a înscris Constituția 
Republicii Socialiste România este 
o realitate vie a vieții noastre. 
Nouă ne revine sarcina de a în
tări continuu prietenia si unitatea 
între poporul român și naționali
tăților conlocuitoare. (Aplauze pu
ternice).

Partidul nostru este ferm .con
vins că, aplicînd neabătut linia sta
bilită de cel de-al IX-lea Congres 
al său, muncind uniți pentru desă
vârșirea construcției socialiste, noi 
vom ridica România în rîndul ță
rilor avansate, vom asigura înflori
rea patriei noastre socialiste, libe
ră și independentă.

Ne-a impresionat foarte plăcut 
cuvîntul tinerilor care au vorbit 
aici cu entuziasm despre perspec
tive, despre felul cum văd ei Româ
nia de mîine. Nouă, celor ce cla
sa muncitoare, poporul ne-au în
credințat diferite răspunderi în 
partid șl în stat, ne revine sarcina 
să muncim în așa fel încît să răs
pundem acestor aspirații, ca mîine 
urmașii noștri să poată spune; cei 
ce au fost înaintea noastră au știut 
să-și îndeplinească datoria față de 
popor. (Aplauze prelungite, urale).

In cuvîntul pe care l-a luat aici 
tovarășul SImion Oprită, care lu
crează la atelierele C.F.R., a evo
cat puternicele tradiții revoluțio
nare ale orașului Cluj.* In acest 
oraș s-au ridicat din rîndul clase; 
muncitoare, țărănimii, intelectuali
lor — multi revoluționari, care au 
adus o contribuție de seamă în 
lupta partidului, a clasei noastre 
muncitoare. Este bine să prețuim 
și să cultivăm aceste tradiții, să 
educăm tineretul nostru în spiritul 
respectului fată de acei revoluțio
nari din patria noastră care și-au 
adus aportul J h victoria clasei 
noastre тицсіІлК, Ia viața nouă 
pe care o trăiește astăzi întregul 
nostru popor.

Tovarăși, organizația de partid 
din Cluj, care cuprinde pe cei mai 
înaintați oameni, muncitori, țărani, 
intelectuali, români, maghiari șl de 
alte naționalități, este una din or
ganizațiile puternice ale Partidului 
Comunist Român, nu numai din 
punct de vedere numeric, dar si 
prin felul în care muncește, rezol
vă problemele complexe care se 
pun în diferitele domenii de acti
vitate ale construcției socialismu
lui. Ea dispune de un activ temei
nic pregătit, de cadre experimen
tate. Aceasta s-a remarcat și în 
cursul adunării de astăzi, cînd cei 
cșre au luat cuvîntul, muncitori si 
academicieni, țărani și scriitori, au 
arătat nu numai capacitatea de a 
vorbi frumos și expresiv, ci și o 
înaltă competență în abordarea pro
blemelor. tată de Ce putem spune 
că organizația regională de partid 
Cluj dispune de forțele necesare 
pentru ca sarcinile ce-i revin din 
hotărîrile Congresului al IX-lea să 
fie nu numai îndeplinite, ci și de
pășite. Dorim întregii organizații 
de partid, tuturor comuniștilor, suc
cese și mal mari în îndeplinirea a- 
cestor sarcini.

înfăptuind consecvent directiyele 
Congresului în toate domeniile de 
activitate, partidul nostru aplică eu 
fermitate o politică externă de 
pace și prietenie între popoare. In 
centrul activității desfășurate pe 
tărîm internațional de Partidul Co
munist Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România este slu
jirea Intereselor socialismului si 
păcii, cauza progresului social con
temporan. Eforturile depuse de po
porul român pentru creșterea pu

terii economico a țării, pentru dez
voltarea și înflorirea societății 
noastre socialiste constituie o con
tribuție la întărirea întregului sis
tem socialist, la cauza celor ce 
muncesc de pretutindeni. Parte 
componența a sistemului socialist 
mondial, Republica Socialistă Româ
nia pune în centrul politicii sale 
externe prietenia și alianța cu toa
te țările socialiste, militează pen
tru întărirea continuă a unității și 
coeziunii acestora pe baza interna
ționalismului socialist si a mar* 
xism-leninismului, a respectării 
principiilor suveranității și inde
pendentei naționale, a întrajutoră
rii tovărășești și avantajului reci
proc, a neamestecului în treburile 
interne- Viața demonstrează că nu
mai pe acest temei se pot dezvol
ta relații normale, cu adevărat fră
țești, între statele socialiste, că a- 
ceasta este calea justă de îmbi
nare a intereselor naționale ale fie
cărei țări cu interesele generale 
ale sistemului socialist. (Aplauze). 
In același timp, Republica Socia
listă România dezvoltă relații cu 
toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială.

Partidul nostru militează pentru 
dezvoltarea relațiilor tovărășești cu 
toate partidele comuniste, pentru 
cimentarea coeziunii mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. Pornim de la premiza că ceea 
ce unește partidele comuniste — 
lupta pentru socialism și pace, pen
tru interesele vitale ale oamenilor 
muncii, împotriva imperialismului
— este esențial și precumpănitor. 
Calea sigură de întărire a unității 
partidelor comuniste este respecta
rea strictă a normelor de bază ale 
relațiilor dintre ele; egalitatea în 
drepturi și neamestecul în treburile 
interne ale altui partid, respecta
rea dreptului fiecărui partid de 
a-și stabili singur linia politică, 
strategia și tactica revoluționară 
corespunzătoare condițiilor concre
te în care activează. (Aplauze).

’ Viata demonstrează că existența 
imperialismului poartă în sine pe
ricolul-de război. De, aceea, una 
din sarcinile centrale ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, a forțelor progresiste din 
întreaga lume este de a uni efor
turile pentru a împiedica imperia
lismul să arunce omenirea într-un 
nou război care în condițiile de 
astăzi, cînd există armele nuclea
re, s-ar transforma într-un război 
nimicitor. Imperialismul desfășoară 
o serie de acțiuni agresive — în 
Vietnam și în alte părți ale lumii
— atentează la independența și su
veranitatea popoarelor, la suvera
nitatea unor state. Partidul nostru 
se pronunță cu hotărîre împotriva 
acestor acțiuni agresive, împotriva 
oricărui amestec în treburile in
terne ale altor state. Considerăm 
că fiecare popor trebuie să fie lă
sat să-și hotărască singur soarta sa, 
calea dezvoltării sale sociale. A- 
ceasta este una din cerințele epo
cii noastre, este singura cale de 
asigurare a păcii în lume (aplauze). 
Astăzi este mai necesară ca ori- 
cînd asigurarea unității de voință 
și acțiune a țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste internaționale, 
unirea tuturor forțelor păcii. Parti
dul și guvernul nostru vor face to
tul, vor milita consecvent pentru 
unirea acestor forțe, aducfndu-îie 
astfel contribuția Ia cauza păcii și 
socialismului în lume. (Aplauze în
delungate, puternice).

Tovarăși,
In fata țării noastre se deschid, 

în toate domeniile Vieții sociale, 
mărețe perspective. Poporul nostru, 
liber și stăpîn pe soarta șa, are 
în fată un viitor minunat. Prin 
munca unită a tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționalitate, 
să făurim acest viitor dorit -*'> în
tregul nostru popor. Să nu precu
pețim nici un efort pentru a ridica 
patria noastră pe culmile tot mei 
înalțe ale civilizației, ale comunis
mului, să muncim cu tot elahul, 
cu toată priceperea noastră pentru 
victoria socialismului și comunis
mului în patria noastră. (Aplauze 
prelungite, urale. Asistența în pi
cioare, ovaționează minute în șir).
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PREZENTE
ROMANEȘTI

PARIS 6. Corespondentul Ager- 
pres, Georges Dascal, transmite:

In fața a numeroși profesori și 
studenți, A. M. Pippidi, profesor la 
Universitatea din București, a ți
nut vineri la College de France 
conferința intitulată: „Sfîrșitul pă- 
gînismului în Sciția Minoră". Con
ferința ascultată cu mult interes, a 
fost însoțită de proiectări de dia
pozitive cu 
arheologice 
sebi de la

ultimele descoperiri 
din Dobrogea, îndeo- 

Constanța.

☆
(Agerpres].PEKIN 6

' La 6 noiembrie, Lu Din-i, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a primit pe mem
brii delegației culturale române, 
condusă de Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, cu care a a- 
vlit o convorbire cordială.

ultimele ULTIM EU ȘTIRI

SITUAJIA DIN INDONEZIA
DJAKARTA 6 (Agerpres).
Agențiile de presă continuă să 

relateze despre acțiunile întreprin
se împotriva elementelor democra
tice din Indonezia. Astfel, agenția 
Antara anunță că, potrivit decla
rației celui de-al treilea viceprim- 
ministru, Chaerul Saleh, președin
tele Adunării Populare Consultati
ve (organul legislativ suprem din 
Indonezia), au fost retrase tempo
rar toate drepturile membrilor A- 
dunării care reprezentau 
comunist, iar 20 de înalți 
nari din aparatul de stat 
demiși. '

Postul de radio Djakarta
mis o declarație a generalului 
Achmadi, ministrul informațiilor, 
făcută joi la Congresul extraordi
nar al Asociației ziariștilor indo
nezieni, în care se arată că acpsța 
a fost convocat în vederea „reor
ganizării asociației și excluderii e- 
lementelor implicate în mișcarea 
de la 30 septembrie". Agenția Asso-

partidul 
funcțio- 
au fost

a trans-

COMUNICAT COMUN
QUINEEZO-EGIPTEAN

CONAKRY 6 (Agerpres).
In comunicatul dat publicității cu 

prilejul încheierii vizitei făcute în 
Guineea de președintele R.A.U., 
Nasser, se arată că în cursul ih- 
trevederilor și convorbirilor pe ca
re acesta le-a avut cu 
Guineei, Seku Ture, 
părți au constatat că 
de vedere asupra

președintele 
cele două 

punctele lor 
principalelor

probleme africane și internaționale 
coincid. Exprimîndu-și atașamentul 
față de O.U.A., cei doi președinți 
au sublimat necesitatea ca premie
rul rasist sud-rhodesian Ian Smith t’
să fie împiedicat de a proclama în 
mod unilateral independența țării 
în condițiile actualei constituții

care privează populația băștinașă 
din această țară de drepturi poli
tice elementare.

Ambele părți, se arată în comu
nicat, condamnă intervenția ameri
cană în Vietnam, cer încetarea a- 
tacurilor împotriva R. D. Vietnam, 
retragerea tuturor trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud și res
pectarea acordurilor de la Geneva 
în problema Vietnamului.

Cei doi președinți, se arată în 
încheierea comunicatului, conside
ră că este necesar să se intensifice 
eforturile 
zarmării. 
derea în 
angajare, 
state.

ciated Press adaugă că asociația a 
exclus deja o parte din membrii 
săi, printre care și pe președintele 
A. Karim. In suburbia Tanggerang 
din capitală, unități militare au a- 
restat 118 membri ai asociației.

Ziarul militar indonezian „An- 
gkatan Bersendjata" relatează că 
forțele armate indoneziene l-au a- 
restat în localitatea Pandeglang pe 
Dachlan Rivai, membru al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Indonezia.

Agenția Antara a anunțat, pe 
de altă parte, și arestarea preșe
dintelui organizației locale din Bo- 
gor a Partidului național din In
donezia, acuzat de „simpatie față, 
de mișcarea de la 30 septembrie".

Postul de radio Djakarta rela
tează că președintele Indoneziei, 
Sukarno, care a luat cuvîntul la 
ședința de sîmbătă a Consiliului 
de Miniștri, a cerut membrilor ca
binetului să contribuie la menți
nerea ordinii în tară. Arătînd că 
membrii Partidului Comunist a că
ror participare la așa-numita „miș
care din 30 septembrie" va fi do
vedită vor fi sancționați, Sukarno 
a subliniat totodată că la această 
acțiune au participat și unele gru
pări religioase si naționaliste. El a 
spus că în ciuda acestor eveni
mente, „colaborarea „Nasakomu- 
lui" (forțele naționaliste, religioa
se și comuniste N. R.) rămîne o 
necesitate" și că revoluția indone
ziana trebuie să-și continue dru
mul înainte. Sukarno a menționat 
că unele grupări din țară au ex
ploatat sentimentele naționale îm
potriva unui anumit partid politic, 
dar că
să rămîflă de stînga, 
cadă în extremități.

O.N.U
NEW YORK 6. Trimisul 

Agerpres, Nicolae Ionescu, 
mite :

în vederea realizării de- 
Ei și-au exprimat încre- 
eficiența politicii de ne
promovată de cele două

al New York-ulai

politica Indoneziei trebuie
fără să se

• Adoptarea rezoluției cu privire la 
situația din Rhodesia de sud S A- 
doptarea rezoluției cu privire lâ si
tuația din Aden ф Ședința Consili
ului de Securitateului de

specia] 
trans-

în șe-УШф Vineri după-amiază,
dința plenară a Adunării Ge

nerale au continuat. dezbaterile pe 
marginea proiectului de rezoluție 
cu privire la situația din Rhodesia 
de sud, adoptat de Comitetul pen
tru teritoriile sub tutelă și neau
tonome. Cei aproape 20 de dele
gați care au luat cuvîntul în a- 
ceastă problemă au sprijinit în ma
joritatea lor documentul prezentat 
spre aprobare adunării și au criti
cat rezervele formulate de repre
zentantul Marii Britanii, privind 
necesitatea folosirii tuturor mijloa 
celor în vederea apărării drepturi 
lor poporului sud-rhodesian la o 
independență reală și pentru a îm
piedica grupul rasist aflat în pre
zent la conducerea țării să procla
me în mod unilateral independența.

Supus la vot, documentul a fost 
aprobat cu 82 de voturi pentru, 9 
— împotriva și 18 abțineri. Dele 
gația Angliei nu a participat la 
vot.

etc. care au vorbit, de asemenea, 
în baza dreptului de motivare’ a 
votului s-au pronunțat în favoarea 
adoptării rezoluției, arătînd că ea 
sprijină lupta poporului din Aden 
pentru autodeterminare și împotri
va colonialismului.

In continuare, Adunarea
Generală a luat în discuție 

rezoluția cu privire la situația din 
Aden, Reprezentantul Angliei, care 
a luat cuvîntul înainte de vot, 
s-a opus adoptării acestui docu
ment care, după cum se știe, cere 
guvernului britanic să ridice sta
rea de asediu decretată în Aden, 
să elibereze deținuții politici și 
să-și retragă baza militară din a 
cest teritoriu. Delegații Sudanului. 
Cehoslovaciei, R.A.U., Yemenului

Un raport care a provocat nemulțumirea 
cercurilor guvernamentale americane

NEW YORK 6 (Agerpres).
Rezultatul alegerilor pentru func

ția de primar al orașului New 
York soldate cu victoria candida
tului liberal, John Lindsay, sînt in
terpretate de principalele ziare a- 
mericane ca un. indiciu elocvent 
al dorinței opiniei publice de a 
traduce în practică programele de 
reforme democratice necesare în 
Statele Unite. „Adevărata esență 
a problemei pe care au reprezen
tat-o alegerile de primar al New 
York-ului, se spune într-un articol 
semnat de Walter Lippmann în 
„New York Herald Tribune", o 
constituie starea de înapoiere a

le — la nivelul 
ir, municipiilor. 

Această stare de înapoiere rezidă 
nu numai în structura legală ar
haică a guvernării locale america
ne, ci și în tradițiile și obiceiurile 
politice chiar ale celor mai buni 
politicieni și, mai ales, ale grupu
rilor de influenți care acționează 
asupra lor".

Victoria candidatului care s-a 
prezentat cu un program mai libe
ral, adică mai apropiat de obiecti
vele unor asemenea reforme nece
sare, este apreciată deci ca dorin
ța corpului electoral de a impune 
aceste schimbări.

administrației țaBL 
statelor, regiuRBi

a provocat 
elaborat do 
și juristul 
au vizitat 

sud ca

Ci 
nemulțumire 
prof. Henry 
Clark Clif- 

recent Viet-
’rimiși personali 
Johnson. După 

„New York He- 
să

WASHINGTON 6 (Agerpres).
In cercurile guvernamentale 

mericane 
un raport 
Kissinger 
ford, care 
namul de
ai președintelui 
cum arată ziarul 
raid Tribune", misiunea lor era să 
se informeze Ia fața locului și sî 
prezinte propuneri cu caracter in
dependent privind irientarea poli
ticii S.U.A. în Vietnamul de sud. 
Ziarul menționează că cei doi emi
sari „au găsit o lipsă totală de ma
turitate politică în rîndurile actua

tor conducători ai guvernului sud- 
vietnamez". Cu toate că raportul 
ce urmează să fie prezentat Casei 
Albe nu a fost dat publicității, cer-

curile informate au aflat că el cri
tică regimul de' la Saigon și con
sideră că „actualul guvern (sud- 
vietnamez — N. R.) nu este în 
nici un sens democratic și nici re
prezentativ. Țăranii care constituie 
80 la sută din populația țării au 
prea puțin sau chiar deloc un cu- 
vînt în guvernul de la Saigon".

Pe de 
cei doi 
Johnson 
pacitatea
ve sud-vietnameze și de lipsa de 
dorință a acestora de a proceda la 
reforme chiar din cele mai neîn
semnate. O altă constatare făcută 
este aceea că „guvernul este in
capabil să realizeze vreo apropiere 
de popor, ceea ce constituie o lip
să gravă".

altă parte s-a aflat că 
emisari ai președintelui 

au fost surprinși de inca- 
autorităților administrați-

Tot în după-amiaza zilei 
de 5 noiembrie a avut loc o 

ședință a Consiliului de Securita
te, convocată la cererea Turciei; 
pentru a lua în dezbatere situația 
din Cipru. La dezbateri au fost in
vitați, de asemenea, reprezentanții 
celor trei țări direct interesate în 
această problemă — Cipru, Turcia 
și Grecia. La începutul ședinței, 
reprezentantul Turciei, Orhan Er- 
lap, a declarat că ciprioții gr,у Ș 
ar fi responsabili pentru inciden
tele de la Famagusta. La rîndul 
său, ministrul afacerilor externe a1 
Ciprului a declarat că la Famagus
ta domnește în prezent ordinea șî 
că ciprioții turci nu se află în pe
ricol. El a afirmat că ciprio
ții turci s-ar face respon
sabili de incidentele care au avut 
loc în ultimele zile Ta Famagusta. 
După o scurtă întrerupere a dez
baterilor, reprezentantul S.U.A., A. 
Goldberg, a declarat că guvernul 
său este dispus să sprijine măsu
rile „rezonabile" pe care Consiliul 
de Securitate ar urma să le ia. 
Reprezentantul U.R.S.S., N. Fedo
renko, a declarat că incidentele 
de la Famagusta sint regretabile 
și a reafirmat necesitatea ca păr- 

"file în conflict să respecte rezolu
țiile Consiliului de Securitate.

In încheierea dezbaterilor, pre
ședintele Consiliului de Securitate, 
Ortiz Sans (Bolivia), a făcut apel 
la „moderație între cele două co
munități cipriote", și a cerut ca 
ele să coopereze la aplicarea fără 
rezerve a rezoluțiilor anterioare 
ale Consiliului de Securitate* Дьн' 
nindu-se de Ia once act if< ar 
putea să agraveze situația din insu
lă. Consiliul de Securitate, a spus 
el, va continua să urmărească e- 
voluția situației din Cipru 
za rapoartelor secretarului 
al O.N.U., U Thant.

Consiliul de 
reuni din nou 
G.M.T., pentru 
din teritoriile 
frica.

pe ba- 
generaî ;

*•

se vaSecuritate
luni la ora 15,30 

a examina situația’ 
portugheze din A-

PE SCURT
SOFIA. La 5 noiembrie a fost 

deschisă linia de comunicații ae
riene Sofia—Zurich. Astfel, numă
rul liniilor aeriene, deservite de 
societățile bulgare Tabso, se ridi
că la 18.

KAMPALA. La 5 noiembrie, la 
Kampala a fost semnat protocolul 
cu privire la stabilirea de comu
nicații aeriene regulate între Uniu
nea Sovietică și țările Africii de 
est.

Potrivit acestei înțelegeri, avi
oanele organizației sovietice pen
tru transporturi aeriene „Aero
flot" vor face curse regulate în 
Uganda, Kenya și Tanzania.

CARACAS. Detașamente de parti
zani din Venezuela au întreprins 
atacuri curajoase împotriva mai 
multor obiective militare din capi
tala statului Aragua, orașul Mara- 
cay. Timp de cîteva ore, partiza
nii au ținut sub foc aceste obiec
tive și au ocupat o parte a ora
șului. Ei s-au retras doar după so
sirea unor importante contingente 
ale trupelor guvernamentale.

BONN. Uniunea chiriașilor din 
Germania occidentală a calificat 
drept „lipsite de răspundere" pro
iectele bugetare ale guvernului 
privitoare la reducerea cu 140 mi
lioane mărci a fondurilor alocate 
pentru construcția de locuințe.

CHILE. Ziarul 
că după ce gu-

SANTIAGO DE
„El Siglo" anunță

vest-german a condamnat Ia 14 ani 
american Harold Allen, acuzat de

BONN. Un tribunal 
închisoare pe militarul 
uciderea unei tinere din localitatea Memmingen. La timpul 
său, această crimă a provocat o vie emoție în rîndul popu
lației R.F.G.

CHILE

|g ініапгагва 
lol Eliario Ful
DE CHILE 6 (Ager-

GENEVA. După cum informează ziarul „Le Monde", 
peste 2 000 de studenți au demonstrat zilele acestea pe stră
zile orașului elvețian Geneva, în semn de protest față de 
lipsa sălilor și laboratoarelor necesare pentru funcționarea 
invățămintului superior. Solidari cu studenții s-au declarat 
și 50 de profesori universitari, care s-au alăturat acestora în 
timpul demonstrației.

vernul chilian a trimis parlamen
tului spre aprobare proiectul de 
reformă agrară, marii latifundiari 
din Chile au organizat o asociație 
secretă înarmată. Organizația are 
scopul de a împiedica aplicarea în 
practică a reformei agrare, după 
ce ea va fi aprobată de Congresul 
Național.

ACCRA. Unul din liderii organi
zației „Ideea populară a Guineei 
ecuatoriale", Jesus Mba, a organi
zat o conferință de presă la Accra, 
în cursul căreia a spus că „așa- 
numitul guvern autonom al Gui- 

este altceva 
mîinile colo-

nici un caz,' reprezenta poporul 
acestei țări".

ADDIS ABEBA. Vineri a fost în
cheiat la Addis Abeba un acord de 
cooperare între Organizația Unită
ții Africane (O.U.A.) și Biroul In
ternațional al Muncii (B.I.T.). Acor
dul prevede schimburi de delega
ții, precum și o cooperare tehnică 
între cele două organizații.

Ia situația e- 
a țării, anali- 
politica inter- 
de președinte 

„Cla-

multor par- 
reușit să e- 
care se in
terilor lati-

neei ecuatoriale nu 
decît o marionetă în 
nialiștilor spanioli și nu poate, în

TRIPOLI. O puternică explozie a 
avut loc la o instalație petrolieră 
din Liban. Explozia a provocat 
moartea a nouă persoane, în timp 
ce numeroase altele sînt grav ră
nite.

PE SCURT

Ilo 10 III! 
governilni

SANTIAGO 
preș).

Săptămîna aceasta, cu ocazia îm
plinirii unui an de la instalarea 
guvernului lui Eduardo Frei, zia
rele din Santiago de Chile publică 
materiale referitoare 
conomică și politică 
zînd, de asemenea, 
nă și externă dusă
în ultima perioadă de timp, 
rin" scrie că, datorită componen 
ței complexe a guvernului (format 
din reprezentanții mai 
tide politice), Chile a 
vite situațiile confuze 
tîlnesc în majoritatea
no-americane. Guvernul lui Eduar
do Frei a luat o serie de măsuri, 
printre care și naționalizarea unor 
întreprinderi aflate sub controlul 
societăților străine, în special nord- 
americane. Pe de altă parte, scrie 
„Clarin", există în guvern și ele
mente care se opun reformelor de
mocratice. Aceste elemente apar
țin grupărilor politice de dreapta, 
reprezentînd pe marii latifundiari 
și industriași din Chile legați prin 
interesele lor de unele puteri 
străine.
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