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Din datele • 
centralizate la 
Consiliul Supe
rior al Agricul
turii și din dis
cuțiile purtate 
în cadrul tele- 
conferinței care 
a avut loc ieri 
ta președinții

consiliilor agricole regionale rezul
tă că in cursul acestei săptă- 
mini, recoltatul culturilor s-a in
tensificat, ’iar în multe locuri s-a 
trecut la semănatul griului și al 
altor culturi de toamnă. în ultima 
săptămînă s-a strîns recolta de pe 

suprafață de 715 000 hectare, cu 
'0)000 ha mai mult decît în săp- 
mîna precedentă. Cele mai mari 
îprafețe au fost recoltate în re

giunile București, Oltenia, Argeș, 
Iași și Suceava. S-au semănat su
prafețe mai mari în regiunile Iași, 
Suceava, Argeș.

Cu toate acestea, ținînd sea
ma că în fața celor ce muncesc în 
agricultură stă sarcina de a execu
ta semănatul griului la timpul op
tim și la un înalt nivel agrotehnic, 
ținînd seama de posibilitățile și 
forțele existente în fiecare regiune, 
lucrările agricole de toamnă nu se 
desfășoară încă în ritm satisfăcă
tor. Astfel, în regiunile Bacău, Plo
iești, Dobrogea recoltatul porum
bului se desfășoară cu mare înce
tineală, iar în regiunile Cluj, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Maramureș și 
Brașov această lucrare este abia la 
început.

în afară de aceasta, în toate re
giunile există un serios decalaj în
tre recoltatul știuleților de porumb 
și capitalelor de floarea-soarelui și 
eliberarea terenului de coceni și 
tulpini de floarea-soarelui. Din a- 
ceastă cauză, din suprafața totală 
de pe care s-a strîns recolta de 
toamnă nu s-au executat pregătiri 
pentru însămînțări decît pe a 
cincea parte. Pînă acum, deși au 
fost condiții, nu s-a realizat ritmul 
de lucru care a fost planificat la 
pregătirea terenului.

Se constată, de asemenea, că în 
regiunile Cluj, Maramureș, Crișana, 
Mureș-Autonomă Maghiară și Hu
nedoara nu s-a trecut cu hotărîre 
la semănat nici pe terenurile gata

pregătite, deși în aceste zile tre
buia să se însămînțeze din plin.

Faptul că nu se eliberează cit 
mai repede terenul de produsele 
vegetale secundare constituie acum 
una din principalele piedici în exe
cutarea lucrărilor de pregătire a 
terenului pentiKi semănat. Iată de 
ce este necesar ca organele regio
nale și raionale de partid și de stat, 
consiliile agricole să îndrume și să 
sprijine la fața locului conducerile 
gospodăriilor colective pentru a 
organiza în așa fel munca colecti
viștilor încît'terenurile să fie elibe
rate în timpul cel mai scurt cu 
putință spre a se putea executa 
aratul și semănatul. în regiunile 
din nordul și centrul țării, unde 
semănatul trebuie terminat mai 
devreme, lucrările ’ de pregătire a 
terenului s-au făcut abia pe 28— 
35 la sută din suprafața planifi
cată. în aceste regiuni, forțele tre
buie concentrate spre a se elibera 
de culturi în primul rînd acele 
parcele care vor fi semănate cu 
grîu. în unitățile agricole care nu 
au suficiente mijloace de trans
port trebuie să se organizeze tăie
rea și scoaterea cocenilor și tulpi
nilor de floarea-soarelui la margi
nea tarlalelor pentru a face ast
fel loc tractoarelor.

Paralel cu aceasta este necesar 
să se depună eforturi mai mari 
pentru grăbirea unor lucrări im
portante cum sînt însilozarea fu
rajelor, treieratul florii-soarelui, re
coltatul cartofilor, sfeclei de zahăr 
și altor culturi de toamnă.

Prin lucrările ce le execută în 
aceste zile, oamenii muncii din a- 
gricultură pun baza recoltei de ce
reale a anului viitor. De aceea a- 
cum nu-i timp de pierdut. Fiecare 
colectivist și fiecare mecanizator 
din G.A.S. și S.M.T. este dator să-și 
sporească eforturile pentru execu
tarea semănatului la timpul optim 
și la un înalt nivel agrotehnic, con
diție hotărîtoare pentru obținerea 
de recolte sporite.

o«o-----

Sesmnea Sfatului popular 
regional Suceava

SUCEAVA (coresp. „Scînteii”). — La 
Suceava a avut loc cea de-a 6-a sesiune 
a sfatului popular regional care a dis
cutat probleme ale dezvoltării sectorului 
zootehnic în gospodăriile colective. Efec
tivele de taurine din G.A.C. din regiune 
au crescut. cu 34 000 de capete, iar al 
porcinelor cu aproape 20 000 de capete. 
Deputății au analizat felul cum se reali
zează planul de construcții, însilozarea 
furajelor etc. In încheierea sesiunii s-au 
adoptat hotărîri pentru realizarea sarci
nilor în acest sector.

La uzina 
de Ia Năvodari ]

Prin intrarea în func
țiune a noii linii, uzina 
de la Năvodari și-a tri
plat • capacitatea de 
producție de îngrășă
minte chimice (ea 
duce acum 450 000 
tone superfosfat, 
de 150 000 de tone

0 In preajma începerii noului 
an de studiu în învățământul de 
partid — Pentru continua îm
bunătățire a Învățământului de 
partid și ridicarea nivelului de 
pregătire a 
(pag. 2-a).
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TAȘKENT 29 (Agerpres). — în rășii Ion Gheorghe Maurer și Cor- 
dimineața zilei de 29 septembrie/ neliu Mănescu călătoresc spre In- 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
împreună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu, au 
părăsit Tașkentul, îndreptîndu-se 
spre Indonezia. La plecare, pe aero
portul din Tașkent, au fost salutați 
cu căldură de conducători de partid 
și de stat din R.S.S. Uzbekă, de 
reprezentanți ai vieții culturale și 
obștești 
nului.

★
CALCUTTA 29 (Agerpres). — Co

respondență specială :
Sîmbătă, la ora 14 (ora locală), 

avionul cu care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu tova-

donezia, a aterizat pe aeroportul 
marelui oraș indian Calcutta.

Din partea guvernului statului 
Bengalul de vest, conducătorii țării 
noastre au fost întîmpinați de Be- 
narji, ministrul finanțelor, de 
Gupta, șeful secretariatului guver
nului, și de alte persoane oficiale.

A fost prezent Iancu Horațiu, 
ambasadorul R. P. Romîne în India.

Pe aeroport se aflau de aseme
nea reprezentanții consulari și co
merciali ai țărilor socialiste acre
ditați la Calcutta, precum și con
sulul general al Indoneziei.

Padmaja Naidu, guvernatoarea 
statului Bengalul de vest, care este

bolnavă, a transmis tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej o scrisoa
re de salut, urîndu-i bun venit. To
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
mulțumit pentru mesaj și a urat 
d-nei Padmaja Naidu grabnică în
sănătoșire.

De-a lungul străzii principale 
Central Avenue, de la aeroport pînă 
la reședința rezervată conducători
lor romîni, mii de locuitori ai Cal- 
cuttei au salutat călduros pe înalții 
oaspeți.

Ziarul „Statesman”, care apare 
după-amiază, a publicat știrea des
pre sosirea conducătorilor Repu
blicii Populare Romîne la Calcutta.

Djakarta, în așteptarea solilor poporului romin
DJAKARTA 29 (Agerpres). — De la 

trimișii speciali : Capitala Indoneziei a 
îmbrăcat haina de sărbătoare în cinstea 
vizitei conducătorilor de stat romîni. 
Pe aeroportul Kemajoran pot li văzute 
două mari portrete ale președintelui 
Consiliului de Sfat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și președinte
lui Indoneziei, dr. Sukarno.

Aeroportul Kemajoran, pe care va a- 
teriza avionul ce aduce în Indonezia, 
după o călătorie de 12.000 km, pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, îm
preună 
Maurer 
pavoazat 
de palmieri și casufe pitorești, 
înconjoară aeroportul, 
aceleași steaguri și pancarte pe care 
sînt înscrise cuvinte de bun sosit. 
Pe o parte a arterelor principale ale o- 
rașului, a șoselei ce leagă aeroportul 
de noul centru al orașului — unde se 
află Monumentul Prieteniei și frumosul 
hotel „Indonesia" — sinf arborate, pe 
catarge argintii de aluminiu, steaguri de 
mătase în culori pastel, arborate de obi
cei de poporul indonezian în zilele de 
sărbătoare, iar pe cealaltă parte — 
steagurile naționale ale celor două țări.

Pe un imens panou, infăfișind două

cu tovarășii 
și Corneliu 

sărbătorește.

lon Gheorghe 
Mănescu, este 

In decorul 
ce 

am regăsit

este înscrisă, în limbile indone- 
și romînă urarea : „Trăiască prie-

mîini, 
ziană 
tenia dintre poporul indonezian și po
porul ---- ---------------------------
rak/at

Prin presa de sîmbătă municipalitatea 
capitalei invită pe toți locuitorii ora
șului să arboreze la casele lor, în 
timpul vizitei, steagul Indoneziei, în 
semn de mare sărbătoare. De cînd a 
fost anunfată vizita, ziarele indoneziene 
publică numeroase articole și reportaje 
consacrate realizărilor economice și so- 
cial-culturale ale țării noastre, precum 
și relațiilor- prietenești dintre Ro- 
mînia și Indonezia, giarul „Ekonomi 
Nasional“ sub semnătura lui Umăr 
Said, a publicat note de drum din Ro- 
mînia. In același ziar au apărut două re
portaje despre țara noastră însoțite de 
fotografii din Moldova și Hunedoara. In 
cotidianul „Berita Indonesia“ a apă
rut un amplu articol despre Romînia, 
iar „Indonesia Observer" a prezentat 
cititorilor săi orașul București, subliniind 
marile transformări petrecute în acest 
oraș în anii puterii populare. In 
ultimele zile, numeroase ziare repro
duc în prima pagină fotografiile tova
rășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion 
Gheorghe Maurer.

romîn", ,,1-lidup persahabatan 
Indonesia dan rakjat Rumania".

1 A intrat în funcțiune cea de-a 
superfosfat

mare decît vechea sec
ție. Odată cu intrarea 
în funcțiune a acestei 
secții, întreaga produc
ție de superfosfat a u- 
zinei de la Năvodari va 
fi livrată agriculturii 
numai sub formă gra
nulată.

doua linie de

Un larg interes a stîrnit festivalul fil
mului romînesc care a început la Dja
karta la 25 septembrie. Intre alte filme 
este prezentat și documentarul înfăfi- 
șînd vizita președintelui Sukarno în Ro- 
mînia. Am stat de vorbă cu indonezieni 
și am 
multe 
timp 
hotel 
duifi, 
trebat : 
tește de Mamaia î". El ne vizitase de 
curînd fara.

Importanfa pe care o acordă Indone
zia apropiatei vizite rezultă și din faptul 
că Frontul Najional a adresat sîm
bătă partidelor politice, organizații
lor de masă și tuturor cetățenilor capita
lei invitajia să participe din toată ini
ma la manifestația de masă organizată 
cu prilejul sosirii oaspefilor romîni pe 
aeroportul Kemajoran și pe tot traseul 
de aproape șase kilometri pînă la Pa
latul Merdeka, reședința președintelui 
Sukarno.

„Salam angat rakjat Indonesia kepa- 
da rakjat Rumania“ lozinca prin care 
poporul indonezian salută călduros po
porul romîn poate fi citită pe toate ma
rile bulevarde ale Djakartei.

constatat cu plăcere că ei cunosc 
lucruri despre fara noastră. Jn 

ce admiram silueta 
„Indonesia“ unde am 
un prieten indonezian ne-a în- 

,.Arhitectura lui nu

frumosului 
fost găz-

vă amin-

Colectiviștii din Cosîmbești, regiu
nea Buciirești, ajutați de mecaniza
torii' de ta S.Nf.T. Giulnlța au semă- - 
nat în două zile 120 ha cu grtu din 
cele 850 ha planiîicate.

în fotografie : Tractoristul Dumitru 
Nistor, împreună cu colectiviștii Va
sile Tudoran și Radu Costache la se
mănatul griului.

pro- 
de 

față 
cit

producea prima linie). 
Utilajele de bază insta
late aici sînt 
în țară.

în același 
află în probe 
ție de granuläre a su- 
perfosiatului cu o ca
pacitate de 8 ori mai

executate

timp se 
noua sec-

Cercetătorul principal Dan Ari- 
zan comandă de Ia distanță sur
sa do cobalt radioactiv 
mera subterană.

din ca-

Primirea la C. C. al P. M. R. 
a delegației de activiști ai P. M. S. U,
In ziua de 28 septembrie tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Chivu Stoica, 
membri ai Biroului Politic, secretari 
ai C.C. al P.M.R., au primit la C.C. 
al P.M.R. delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, condusă de tov. Cseterki Lajos, ■ 
membru al C.C. al P.M.S.U., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Borșod, care a făcut o vizită 
în R. P. Romînă pentru a studia 
experiența organelor și organizații
lor noastre de partid din domeniul 
industriei și construcțiilor. La pri
mire au participat tovarășii Ilie .Ver-

deț, membru al C.C. al P.M.R., Con
stantin Lăzărescu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., activiști de partid.

★
în dimineața zilei de 29 septem

brie delegația de activiști ai P.M.S.U. 
s-a înapoiat în țară.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tov. Ilie Verdeț, membru al 
C.C. al P.M.R., Constantin Lăzăres
cu, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

Au fost de față tovarășul Jeno 
György, prim-secretar al Ambasa
dei R.P. Ungare la București, și alți 
membri ai ambasadei.

Dacă vizitezi secțiile întreprinderii „Mătasea populară” din Capitală, îți 
alrag privirea îndemînarea și priceperea cu care lucrează muncitoarele la mașini. 
Multe sînt fruntașe în producție. Fotografia noastră înfățișează trei dintre frun
tașele fabricii (de la stînga la dreapta) : Vasile Zamfira, urzitoare din secția pre- 
parațle, și țesătoarele Ecaterina Sălăjan și Emilia Oane. Țesăturile cît șl urzelile 
realizate de ele sînt de calitate superioară. Fiecare îșl depășește lunar sarcinile 
de producție cu 20—30 la sută șl ajută muncitoarele cu o pregătire mal slabă 
să-și ridice calificarea profesională. (Foto : Gh, Vințilă)
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TELEGRAMĂ

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin și

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
București

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al 

Prezidiului Adunării Populare și al Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria, în numele întregului popor bulgar, precum și din 
partea noastră .personal vă mulțumim în modul cel. mai cordial pentru 
salutai și felicitările frățești adresate cu prilejul celei de-a 18-a aniver
sări a eliberării Bulgariei de sub robia fascistă.

însuflețit de mărețele idei ale marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, poporul bulgar nu-și va precupeți munca și efortu
rile în construirea viitorului său luminos pe calea socialismului și co
munismului și, umăr la umăr cu poporul frate romîn, în cadrul familiei 
unite a țărilor socialiste în frunte cu Uniunea Sovietică, va lupta neabătut 
pentru dezarmarea generală și totală, pentru înfăptuirea consecventă a 
politicii leniniste de coexistență pașnică și îndeosebi pentru realizarea 
în. practică a acestei politici în Peninsula Balcanică. ’

Vă adresăm, dragi, tovarăși, dv. și poporului frate romin, cele măi 
călduroase și sincere urări de noi ' succese pe drumul socialismului și 
comunismului, prêcüm ;șT în lupta nobilă pentru menținerea și îrlțărivea 
păcii în Balcani și în întreaga lume.

DIMITAR GANEV 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare 
a Republicii 

Populare Bulgaria

al

TODOR JIVKOV
Prim-secretar 

Comitetului Central 
al Partidului 

Comunist Bulgar

ANTON IUGOV 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii 

Populare Bulgaria

La cuptoare—oțel mai mult,
de bună calitate

în ce privește producția de oțe
luri electrice, pînă nu de mult, noi, 
hunedorenii, nu am avut nici expe
riență și nici dotarea tehnică nece
sară. Ne-am îmbogățit experiența 
în ultimii ani, ca urmare a In
trării în exploatare a unei mari 
și moderne oțelării electrice, pre
cum și datorită faptului că întregul 
nostru colectiv s-a străduit să-și în
sușească tehnica nouă, procedeele 
avansate de fabricare a unor ase
menea oțeluri. Acum, de la Hune
doara pleacă zilnic către uzinele 
constructoare de mașini cantități 
sporite de oțeluri electrice, cu ca
lități superioare.

în 1961 și, îndeosebi, anul acesta, 
oțelării și-au îndreptat eforturile 
spre rezolvarea unor probleme im
portante ca : sporirea producției de 
oțeluri înalt aliate, realizarea de 
noi mărci de oțeluri de înlocuire 
în vederea micșorării consumului de

materiale deficitare, precum și re
ducerea rebuturilor și declasatelor.

Răspunzînd cerințelor crescînde 
ale uzinelor constructoare de ma
șini, am mărit treptat producția de 
oțeluri speciale, cu calități superioa

ră y
Experiența anului 1962 
la baza pregătirilor 

pentru 1963
L. y

GHEORGHE BARBU

(Continuare în pag. III-a)

REACȚII CONTROLATE 
DE LA DISTANȚĂ

* Milicurie = unitate de măsură 
a radioactivității«

a

ÎN „CAMERA CALDĂ“

poarta Institutului de cer- 
chimice infră o autoca- 

cursă
cefări 
mionefă : s-a întors din 
mașina-laborator. în remorca ei, 
închise în containere grele de 
plumb, sînt transportate surse 
radioactive. în acest 
mobil sau chiar în incinta în
treprinderilor, cercetătorii exe
cută, cu ajutorul izotopilor ra
dioactivi și al aparatelor elec
tronice, toate analizele, deter
minările și măsurătorile pe care 
uzina sau fabrica ce i-a invitat 
nu le poate efectua încă cu mij
loace proprți. Recent, la una din 
întreprinderile de medicamente, 
mareîndu-se cu izotopi radioac
tivi substanțele folosite la fabri
carea glufacidului, s-a putut 
descoperi în ce faze ale pro
cesului de producție au loc pier
deri de materie primă. Prin per
fecționarea procesului tehnologic 
se va realiza o creștere însem
nată a producției.

Chimia radiațiilor — această 
nouă ramură a chimiei — oferă 
științei și tehnicii posibilități ne- 
bănuițe de aplicare, îndeosebi 
în domeniul industriei maselor 
plastice, ăl prelucrării petrolului,

în industria farmaceutică etc. In
troducerea în practică a unor 
procese radiochimice moderne 
este una din preocupările prin
cipale ale - Institutului de cerce
tări chimice. în acest scop, în 

laborator institut se studiază îndeaproape 
reacțiile chimice complexe care 
au loc sub acțiunea radiațiilor. 

Aceste radiații determină mo
dificări în structura substanțelor, 
le imprimă calități noi, cum ar 
fi — la masele plastice — creș
terea rezistenței mecanice și 
termice. Sub influența radiațiilor 
unele reacții chimice devin mai 
intense, se realizează mai repe
de, în multe cazuri chiar și fără 
catalizatorii obișnuiți. Devin po
sibile reacții chimice care, altfel, 
nici nu ar putea fi efectuate.

în fața ușii din oțel masiv 
depozitului de izotopi se poate 
auzi deslușit, dar numai în casca 
contorului special, un țăcănit 
rar — e parcă glasul izotopilor 
închiși, care-și semnalează pre- 
zenfa. Țăcăniturile din contor 
sînt puține, numărul lor nu de-

pășește pe cel provocat de ci
frele de fosfor ale unui ceas 
de mînă. De aceea, nici o pri
mejdie 1

în „camera caldă“, cercetăto
rului, înarmat cu contor și îmbră
cat în costum special de pro
tecție din polietilenă, i se aduce 
din depozit o casetă mică, dar 
foarte grea. Corpul ei de plumb 
cuprinde o fiolă — o sursă ra
dioactivă cu cesiu. Cu ajutorul 
unui dispozitiv, o mînă de oțel, 
cercetătorul Paul Vasilescu des
chide containerul, scoate sursa 
și o introduce într-una din nișele 
de lucru ale „camerei calde“. 
Protejat de peretele gros din 
plexiglas și de un zid din „că
rămizi“ de plumb, el efectuea
ză toate lucrările necesare.

La intensitățile de numai cîte- 
va milicurie * ale surselor ra
dioactive utilizate în „camera 
caldă“, aceste măsuri de pro
tecție oferă toată siguranța.

Alte lucrări de cercetare se 
fac la sursa de neutroni a ins
titutului care conține o capsulă

mică de radiu și beriliu, cu ac
tivitatea de 100 de milicurie. Aici 
se efectuează îndeosebi analize 
Drin activare, adică Drin bom
bardare cu neutroni. Astfel 
impurifăfile cuprinse în materia
le devin radioactive, pot fi puse 
în evidentă și eliminate. Este 
vorba îndeosebi de materiale ca 
siliciul și germaniul folosite în 
producția de franzistori. mate
riale care trebuie să aibă un 
înalt grad de puritate.

Cu infensită|i mult mai mari 
de iradiere se lucrează la noua 
unitate nucleară a ICECHIM- 
uiui. Aici, într-o cameră subte
rană înconjurată cu pereți groși 
de un metru și jumătate, de be
ton barifat se află într-un contai
ner de plumb — greu de 3 000 
kg — o sursă de cobalt radio
activ. Cînd sursa este ascunsă în 
învelișul ei de plumb, se poate

re, în timp ce ponderea oțelurilor 
carbon obișnuite a scăzut continuu. în 
prezent/ colectivul nostru elaborează 
peste 50 de mărci superioare de 
oțeluri. Intr-un singur an a crescut 
cu 50 la sută, producția de oțel pen
tru rulmenți și s-a îmbunătățit sim
țitor calitatea acestuia; se realizea
ză și alte sortimente importante, 
cum sînt oțelul pentru sape cu role 
folosite la forarea sondelor, pentru 
osii de vagoane și altele. Numai în 
anul acesta au fost asimilate 5 
mărci noi de oțeluri de înlocuire 
A scăzut simțitor procentul de re
buturi- șis-au îmbunătățit proprie
tățile fizico-mecanice ale metalului.

Ca să obținem aceste rezultate a 
fost nevoie de o muncă perseveren
tă, de luarea unor importante mă
suri tehnico-organizatorice.

Rezultatele pe care le-am ob
ținut în acest an sînt însemnate. 
Experiență , ne-a arătat însă că pu
tem produce cantități mai mari de 
oțeluri' specialei De altfel pentru 
producția anului viitor, pe care o 
pregătim de pe acum, ne gîndim la 
un întreg complex de măsuri care 
să ne dea posibilitate să punem 
în valoare noi rezerve interne ale 
producției. In cadrul oțelăriei s-au 
și preconizat măsuri pentru folosi
rea mai bună a capacității cuptoa
relor, îmbunătățirea în continuare a 
calității oțelurilor și asimilarea 
noi sortimente.

Dar, pentru ca munca noastră 
fie mai rodnică anul viitor, 
vem nevoie de un sprijin mal mare 

din partea conducerii com-

feroaliajs 
mai mult

trebui să 
turnare.

de

să
a-

binatului nostru, cît și did partea 
direcției generale tutelare. In 
primul rînd este vorba de asigu
rarea unei mai bune aprovizionări 
cu materia primă, îndeosebi cu 
fier vechi. Conducerea combinatu
lui ar trebui să lichideze neajunsu
rile care se mai fac simțite la sec
ția de alimentare a oțelăriilor, să 
ia măsuri ca fierul vechi să fie sor
tat pe grupe de mărci. Vom avea 
astfel posibilitate să trecem la e- 
laborarea șarjelor fără faza de oxi- 
dare. Și dacă vom proceda așa 
vom spori și mai mult productivita
tea muncii, vom putea reduce con
sumurile specifice de energie elec
trică, de electrozi și de 
și, deci, vom micșora și 
prețul de cost al oțelului.

O atenție mai mare va 
acordăm procesului de
In această direcție avem nevoie de 
mai mult sprijin din partea colecti
velor care ne livrează materiale re
fractare. Este bine știut că atunci 
cînd materialele refractare sînt ne
corespunzătoare, se pot cu greu 
evita incluziunile nemetalice, se în- 
tîmpină neajunsuri în elaborarea de 
oțeluri de bună calitate. Ne pro
punem, de asemenea, să curățim 
mai bine prin strunjire, polizare și 
decapare cantități cît mai mari de 
lingouri de oțeluri. In acest scop 
va trebui să folosim mai judicios 
capacitățile existente și să fim do
tați cu noi utilaje de curățat. In re
zolvarea acestor probleme un mare 
ajutor ne-ar putea da direcția ge
nerală tutelară din minister.

Oțelării noștri sînt hotărîți să 
folosească cît mai bine perioada 
care a mai rămas pînă la sfîrși- 
tul anului, să ia noi măsuri, astfel 
ca să putem îndeplini exemplar, la 
toți indicii, sarcinile de plan pe 
acest an și să pregătim temeinic 
producția anului viitor. Constructo
rii de mașini au nevoie de canti
tăți sporite de oțeluri speciale, de 
bună calitate și colectivul nostru 
va face totul ca să satisfacă tot 
mai bine cerințele lor.

Ing. GHEORGHE NIȚA 
șeful secției oțelărie electrică 

Combinatul siderurgic 
Hunedoara



Pag. 2 SCÎNTEIA Nr. 6667

în preajma începerii noului an de studiu în învățămîntul de partid
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O discuție despre măsurile și mijloacele practice pentru a se 
asigura îmbunătățirea continuă a învățămîntului de partid, creșterea 
eficacității sale, ridicarea nivelului de pregătire a propagandiștilor 
— aceasta a fost tema consfătuirii organizate de redacția noastră în 
colaborare cu Comitetul regional de partid Galați. La consfătuire 
au participat secretari ai comitetelor raionale și orășenești de partid, 
activiști ai cabinetelor de partid, secretari ai organizațiilor de partid, 
propagandiști și alte cadre din domeniul ideologic. Pornind de la 
informarea prezentată de tov. I. Apostolatos, secretar al Comitetului 
regional de partid Galați, asupra desfășurării învățămîntului de 
partid în anul 1961/1962 și a măsurilor luate pentru deschiderea 
noului an de studiu in învățământul de partid, participanții la dis
cuții au împărtășit din experiența lor, au făcut propuneri și sugestii. 
Redăm mai jos extrase din cuvîntul participanților la consfătuire.

Să asigurăm o pregătire multilaterală 
a propagandiștilor

An de an ne-am convins că îm
bunătățirea învățămîntului depinde 
de nivelul propagandiștilor; tocmai 
de aceea am hotărît să desfășurăm o 
acțiune sistematică spre a-i ajuta pe 
propagandiști să-și dezvolte pregă
tirea politico-ideologică, să-și lăr
gească orizontul cultural, astfel în
eît să nu se limiteze ani în șir la 
cunoștințele necesare cercului - pe 
care-1 conduc. Vreau să relatez din 
experiența activității începute în a- 
ceastă privință încă anul trecut de 
comitetul orășenesc de partid. în 
afara pregătirii lunare a propagan
diștilor la cabinet, a fost întocmit 
un plan multilateral de pregătire a 
propagandiștilor ale cărui prevederi 
au fost în ceä mai mare parte apli
cate. Ce mijloace am folosit în ve
derea asigurării unei oregătiri mul
tilaterale a propagandiștilor ?

în primul rînd, conferințe des
pre cele mai importante probleme 
izvorîte din documentele Congresu
lui al III-lea al partidului și ale 
plenarelor C.C. al P.M.R., precum 
și din documentele Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. ; răspunsuri la 
întrebările propagandiștilor : expu
neri și informări făcute de membri 
ai biroului comitetului orășenesc 
despre principalele sarcini care stau 
în fata organizațiilor de partid din

oraș ; duminica în fața propagan
diștilor și a soțiilor lor conferințe 
pe teme științifice și de cultură ge
nerală, urmate de spectacole prezen
tate de cele mai bune formații ar
tistice din regiune ; vizite la muzee, 
locuri legate de trecutul de luptă 
al partidului, mari construcții in
dustriale. Interesul cu care au fost 
urmărite aceste acțiuni, rezultatele 
obținute ne determină să le dăm a- 
nul acesta o și mai mare extindere.

Socotesc că ar fi bine ca la cabi
netele de partid să se treacă la pre
gătirea diferențiată a propagandiș
tilor în funcție de nivelul cunoștin
țelor lor. Cei 
delungată să 
ceeași grupă 
gandiștii noi, 
repete ani în șir lucruri de mult cu
noscute. Propagandiștii noi să fie a- 
jutati prin expuneri și seminarii. 
ceilalți să studieze individual pe 
baza bibliografiei indicate, iar la 
cabinet să ia parte la dezbateri teo
retice pe diferite teme actuale. Cred 
că în felul acesta s-ar face un pas 
important înainte în ridicarea pre
gătirii propagandiștilor.

cu experiență mai în- 
nu fie incluși în a- 

de seminar cu propa- 
fiind astfel nevoiti să

secretar
GRIGORE CIMPOIEȘU 

al Comitetului orășenesc 
de partid Galați

Strmsa legătură cu eficacitateaviața, 
principalul criteriu de

totul ca fiecare cerc din învățămîn
tul de partid să devină o adevărată 
școală de educație comunistă.

apreciere

aspecte actuale ale luptei pentru 
coexistența pașnică, noua etapă a 
crizei generale a capitalismului. La 
cererea propagandiștilor au avut loc 
de asemenea conferințe ale unor spe
cialiști agricoli, expuneri despre tră
săturile moralei comuniste, situația 
internațională. Toate acestea au con
tribuit ca propagandiștii să capete 
cunoștințe mai bogate, mai multila
terale. Iată un început bun. Cred 
însă că este necesar ca el să fie

continuat pe baza unui plan bine 
ohibzuit, de durată mal lungă, care 
să urmărească îmbogățirea cunoștin
țelor politice, ideologice șl de cul
tură generală ale propagandiștilor. 
Roadele nu s-ar lăsa așteptate. în- 
vățămîntul de partid și-ar ridica ni
velul, ar deveni mai interesant, mai 
legat de viată.

ION LEȘU 
propagandist, comuna Cioara- 

Doicești, raionul Brăila
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Propagandistul 
luptător

în învățămîntul 
putut cunoaște 
mai bine sau mai slab

— om pregătit, 
înflăcărat
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Studiind 

partid, am 
pagan  diști, 
pregătiți. Sigur, pregătirea e lucru
de mare preț, totuși ea singură nu 
e de-ajuns. Uite, am cunoscut un 
propagandist care știa carte, dar nu 
se dezlipea de buchea ei, ne spunea 
atît de multe cifre și atît de puține 
fapte din viață, vorbea așa de mo
noton, îneît numai învățămînt de 
partid nu era acela. în schimb, am 
cunoscut propagandiști la care nici 
nu simțeai cum trece timpul. Iar

cînd plecai de la lecție, te simțeai 
mai tare. Eu unul socotesc că ar fi 
bine ca munca de propagandist să 
fie încredințată, ca o sarcină de 
cinste cum este, numai celor care 
pe lîngă știință, au și dragoste pen
tru o asemenea muncă. Aci e ne
voie de oameni înflăcărați, că doar 
e vorba să lămurești învățătura 
partidului. Ce să facă cei călduți ?

CONSTANTIN LĂHATUȘ 
cursant, cercul de studiere 

a Statutului P.M.R.

Pe străzile din Lille, un aspect din timpul festivalului.

După cel de-al X-lea festival
internațional cultural al studenților

Hotărâtor studiul individual
Ca propagandist, am primit în 

ultimul timp un ajutor mai temei
nic și mai calificat din partea ca
binetului raional de partid. Mi-au 
folosit mai ales consultațiile despre 
baza tehnico-materială a socialis
mului și despre principiul centralis
mului democratic în construcția 
partid. Ar fi bine să se continue 
organizarea de expuneri despre 
tuatia internațională, precum și 
expuneri ale unor conducători 
unităților agricole socialiste, 
gur, este firesc ca pentru instruirea 
propagandiștilor de la sate să se 
pună accentul pe problemele agri
culturii; totuși, cred că în viitor va 
trebui ca și pentru noi să se pre
vadă o expunere privitoare la cele 
mai actuale problerhe ale politicii 
partidului de industrializare socia
listă, precum și vizite la cîteva mari 
construcții și uzine. Pentru lărgirea 
orizontului cultural al. propagandiș
tilor ar fi binevenite, după păre
rea mea, expuneri pe teme de isto
rie și geografie a patriei.

de 
cu 
si- 
cu 
ai 

Desi-

fiecare dintre noi, propagandiș- 
să înțeleagă că lucrul cel mai 

seamă este nu cum ne ajută ai
ci cum ne ajutăm singuri. Pen-

îndrumarea și ajutorul comitetu
lui raional de partid, al cabinetului 
raional sînt de cel mai mare folos 
pentru propagandiști. Dar, ar trebui 
ca 
tii, 
de 
ții,
tru a ne completa și îmbogăți me
reu cunoștințele, hotărîtoare sînt 
studiul individual, eforturile noastre 
pentru aprofundarea problemelor 
discutate în cadrul pregătirii de la 
cabinet. Numai printr-o asemenea 
muncă continuă, perseverentă, vom 
răspunde sarcinii de cinste încre
dințate : aceea de a lămuri cursanți
lor și celorlalți oameni ai muncii 
politica partidului, învățătura lui 
Marx și Lenin.

JENICA DUMITRACHE 
instructor teritorial al Comite
tului raional de partid Galați, 

propagandist în G.A.C.
din comuna Piscu

a

an

al

Va.iifebui ca în noul an de învă
tămînt de partid să ajungem la rea
lizarea unei legături și mai strînse 
a propagandei cu viața, cu sarci
nile ce stau în fața organizațiilor de 
partid. Aceasta nu înseamnă, cum 
se mai face în unele lecții și expu
neri, lipirea de cifre de producție 
sau „căutarea de exemple dintr-un 
raion“. Important este ca în fie
care lecție și expunere să se por
nească de la problemele noi ridi
cate de construcția socialistă, de la 
sarcinile puse de partid, de la situa
ția concretă din raionul sau ora
șul respectiv. Pe baza analizării fe
nomenelor noi din viața socială, să-i 
ajutăm pe cursanți să tragă con
cluzii practice pentru activitatea lor. 
în felul acesta va crește forța de în- 
rîurire, eficacitatea propagandei.

Propun ca în fiecare raion și oraș 
să fie elaborate planuri bine chib
zuite de pregătire multilaterală 
lectorilor și propagandiștilor.

ANTON PETROVICI 
directorul Școlii de partid de un

*
Pentru Comitetul de partid

uzinelor de t.ablă subțire, principala 
preocupare în ce privește conduce
rea învățămîntului de partid constă 
în creșterea influentei acestuia a- 
supra întregii activități și compor
tări a comuniștilor și celorlalți oa
meni ai muncii. Noi urmărim ca 
fiecare birou de organizație de bază 
să se călăuzească de indicația parti
dului că principalul criteriu de a- 
preciere a învățămîntului de partid 
îl constituie eficacitatea acestuia, re
zultatele obținute în producție, în 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
cursanților. Faptul că uzina noa
stră a dat pînă acum circa 3 600 
tone laminate peste plan este și un 
rezultat al muncii politico-educative 
a organizației de partid. Cea mai 
mare parte a cursanților mai vechi 
iau parte activă la viata organiza
ției de partid, acționează în pro
ducție și în afara producției ca oa
meni înaintați, sînt fruntași în 
muncă și inovatori, desfășoară acti
vitate obștească. Organizațiile de 
bază și-au concentrat eforturile spre 
creșterea combativității învățămîn- 
tului de partid față de atitudinile și 
stările de spirit înapoiate. Sub in
fluența opiniei publice muncitorești 
s-a întărit disciplina în muncă, a 
crescut grija fată de avutul obștesc. 
Nu ne putem mulțumi însă cu cele 
realizate ; sîntem hotărîți să facem

GHEORGHE BURADA 
locțiitor al secretarului comitetului 

de partid al Uzinelor de tablă 
subțire Galați

•k

Propria noastră experiență ne-a 
arătat că ridicarea nivelului învă- 
țămîntului de partid, creșterea efica
cității sale pot fi asigurate numai 
prin participarea directă a cadre
lor de partid la desfășurarea învă- 
țămîntulUi. La membrii biroului Co
mitetului raional de partid Tecuci 
s-a încetățenit practica de a parti
cipa regulat la pregătirea propa
gandiștilor, de a conduce seminariile 
cu propagandiștii. în felul acesta pot 
fi cunoscute nemijlocit atît nivelul 
cunoștințelor acestora, cît și proble
mele care trebuie lămurite în mod 
deosebit. Propagandiștii sînt infor
mați asupra principalelor sarcini ce 
sțau în fata organizațiilor de partid, 
fie în cadrul consfătuirilor convo
cate de comitetul raional de partid, 
fie participînd la ședințele plenare 
ale acestuia.

Spre a asigura ridicarea pregătirii 
propagandiștilor, i-am eliberat pe 
cei mai multi dintre ei de alte sar
cini de partid, am sporit numărul 
consultațiilor date de grupul de lec
tori.

Comitetul raional a orientat învă
tămîntul de partid la sate să-și spo
rească aportul la creșterea rolului 
organizațiilor de bază din G.A.C., 
întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, dezvoltarea 
conștiinței socialiste a colectiviștilor. 
Numeroși activiști de partid țin ex
puneri în cadrul adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază despre 
sarcinile organizațiilor de partid să
tești, disciplina de partid, trăsătu
rile morale ale comuniștilor ; la 
căminele culturale au loc conferințe 
pe terne actuale ale satului colecti
vizat. Toate acestea au contribuit, 
alături de celelalte forme ale mun
cii politico-educative desfășurate de 
organizațiile de partid, ca toti noii 
colectiviști să-și aducă inventarul în 
G.A.C., pretutindeni a crescut parti
ciparea la muncă a colectiviștilor, 
grija acestora pentru sporirea avu
tului obștesc. în noul an de studiu 
ne vom îndrepta în și mai mare mă
sură eforturile spre creșterea efica
cității practice a propagandei de 
partid.

PANAIT GATEA 
secretar al Comitetului raional 

de partid Tecuci

Mai multă grijă îndrumării metodice
Sporirea continuă a 

propagandiștilor face ca 
pregătirii metodice a acestora să ca
pete o însemnătate tot mai mare, 
în același timp, mai sînt destui pro
pagandiști cu cunoștințe politice și 
ideologice temeinice, dar care nu 
și-au însușit măiestria conducerii vi
nei convorbiri. întocmirea cuvîntu- 
lui introductiv, pregătirea referate
lor, desfășurarea convorbirilor în 
cercuri sau a seminariilor cu pro
pagandiștii au loc de multe ori fără 
o îndrumare competentă. Propagan
diștii au urmărit cu interes mate
rialele expuse la „Coltul metodic” 
al Cabinetului. regional : modele de 
cuvînt introductiv, conspecte, caiete 
de evidentă ; asemenea lucruri 
fi realizate ușor și la cabinetele

numărului 
problemele

pot
ra-

Punctul de
In cadrul consfătuirii s-a subli

niat necesitatea sporirii numărului 
punctelor de consultații din între
prinderi. Poate că tovarășilor le va 
fi de folos să relatez despre expe
riența punctului de consultații de 
la Șantierul Naval Galați. Creat 
spre a veni în ajutorul 
gandiștilor și oursanților, 
tul de consultație are 
tiv
muncitori, ingineri și tehnicieni care 
au absolvit diferite școli de partid. 
Repartizați pe diferite forme de în
vătămînt. membrii acestui colectiv 
controlează și îndrumă cercurile în
vățământului de partid, învătămîn- 
tului politic U.T.M., propaganda 
prin conferințe, universitatea mun
citorească. Comitetul de 
formează regulat activul

propa- 
punic- 

de consultație are un ac- 
ailcătuit din 50 de tovarăși —

Broșuri,J 7
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Ce ajutor așteptăm de la cabinetul de partid

partid in- 
punctului

Seminariile care au loc la cabi
netul raional de partid Brăila ne 
dau posibilitatea să înțelegem mai 
temeinic problemele ; aceasta este, 
fără îndoială, un ajutor pentru noi. 
însă multe din aceste probleme ar 
putea fi aprofundate — ce-i drept 
cu un mai mare efort personal — 
pe baza studierii materialului biblio
grafic.

După părerea mea, ar fi mai util

pentru ridicarea nivelului de pregă
tire al propagandiștilor ca la cabi
netele de partid să fie organizate 
dezbateri teoretice, expuneri despre 
probleme de mare actualitate. Ast
fel, mi-au fost de mare folos expu
nerile organizate la cabinetul de 
partid despre creșterea rolului con
ducător al partidului în condițiile
desăvîrșirii construcției socialiste, inului în strînsă legătură cu sard

ionale. La Șantierul Naval Galati . 
la uzinele de tablă subțire au fost 
inițiate schimburi de experiență în
tre propagandiști, dar începutul făcut 
n-a fost continuat. Cabinetele de 
partid ar trebui să acorde un aju
tor mai sistematic pregătirii meto
dice a lectorilor și propagandiștilor,, 
instruirii conducătorilor punctelor 
de consultații. De mare folos ar fi 
popularizarea în presă a metodelor 
de lucru ale celor mai buni propa
gandiști. Propun, de asemenea, edi
tarea unor broșuri de îndrumare 
metodică a lectorilor și propagandiș
tilor.

și

ION RAPOTAN 
consultant, cabinetul regional 

de partid

consultație
J

Recent s-a întors în ța
ră ansamblul folcloric 
studențesc romîn care a 
participat la cel de-al 
X-lea festival internațio
nal cultural - al studenți
lor, desiășurat la Lille 
sub egida U.N.E.F. Ne-am 
adresat unor membri ai 
ansamblului cu rugămin
tea de a ne împărtăși 
din impresiile cu privire 
la festival.

— La Lille s-au întîlnit 
formații artistice studen
țești din 25 de țări 
ale lumii — ne-a spus 
Rodica lonescu, studentă 
în anul V la Facultatea 
do filologie, care a făcut 
prezentarea programului 
la festival. Timp de 10 
zile au avut loc 
spectacole date de 
sambluri folclorice 
nite.

Noi am prezentat 
pe scenele {estivalului 

’ „Dansul fetelor cu mara
me", „Călușarii", „Dan
sul flăcăilor de pe So
meș", „Brîul oltenesc", 
„Dansul prieteniei", cin
tezele populare „Mugur, 
mugurel", „Ciocîrlia", 
„Țara mea e țară dra
gă", „Cîntec ciobănesc 
cu strigături", precum și 
alte dansuri și cîntece 
care s-au bucurat de 
succes. Reporforiul an
samblului nostru a fost 
bogat și variat, așa că 
am avut posibilitatea să 
susținem și singuri o se
rie de spectacole.

Cele mai multe spec
tacole le-am dat 
Primul a avut 
ziua deschiderii 
lului, în marea 
expoziției din acest 
raș. Au urmat apoi al
tele : la cantina munci
torilor metalurgiștl de la 
Uzina Fives", într-o 
pauză de prînz, în Sala 
Sporturilor, în sala de 
festivități a Universității, 
la palatul Rameau. Am

aici
an-

r9u-

la Lille, 
loc în 
iestiva- 
sală a 

o-

dat de asemenea o se
rie de spectacole în sa
la teatrului din Arras, în 
sala unui 
din Lens, 
festivități 
docherilor 
que, construită din pro
priile lor cotizații, în sala 
„Chopin" din Paris și la 
Nanterre, la o mare 
serbare organizată de 
municipalitatea orașului.

— Ce-a plăcut mai 
mult publicului ? Nu-i u- 
șor de răspuns la a-

cinematograf 
în sala de 

a sindicatului 
din Dunquer-

care exclamau: „nemaivă
zut, extraordinar, formi
dabil". „Ciocîrlia" (des
pre care un cronicar al 
ziarului „Nord Eclair" 
scria că „a fost un veri
tabil triumf"), cîntecele 
„Țara mea e țară dra
gă", „La oglindă" pre
cum și alte piese muzi
cale și dansuri au 
smuls aplauze furtunoa
se și au trebuit să 
repetate de 2—3 ori 
chiar de 4 ori. Iar 
tunci cînd un solist

fie
Și 

a-
a

De vorbă cu cîțîva membri 
ai ansamblului romîn

Mai 
cuvînlul 

fran- 
erau 

renu- 
mare 
spec-

ceastă întrebare — ne 
spune maestrul de balet 
Teodor Vasilescu. 
bine să dăm 
cronicarilor presei
ceze : „...Romînii 
cei mai așteptați, 
mele lor iiind deja 
la Lille încă de la 
tacolul dat în prima sea
ră", scria ziarul „Nord 
Matin", referindu-se la 
spectacolul de gală or
ganizat cu cele mai bu
ne echipe. O fotografie 
a echipei de dansuri pu
blicată în aceeași pa
gină avea următoarea 
explicație : „Dansatorii 
romîni au fost cei mai 
buni". în același număr, 
cu litere mari : „Dumi
nică la palatul Rameau 
apoteoza festivalului' : 
3 000 de spectatori au 
consacrat renumele ro- 
mînilor". Ziarul „Liberté"

cîntat cîntecul franțuzesc 
„Chevalier de la table 
ronde" entuziasmul a 
fost de nedescris. Spec
tatorii au cintat împreu
nă cu solistul. Este sem
nificativ că la spectaco
lul de deschidere, pro
gramul nostru a durat nu 
35 de minute (cît i-au 
fost rezervate), ci s-a 
prelungit în urma insis
tențelor publicului la mai 
mult de o oră. Spectacolul 
național a durat în loc 
de o oră și jumătate — 
două ore și jumătate. E 
greu de redat entuzias
mul și căldura cu care 
ne-a primit publicul din 
Lille. Au aplaudat, și-au 
părăsit locurile și s-au 
apropiat de scenă. Iar 
la sfîrșit, sala întreagă a 
scandat cuvintele apro
piate și înțelese de toți : 
„pace și prietenie".

încîntătoarele viori, țam
balul și naiul ei, extra
ordinare". Și-au spus cu
vîntul și criticii cei mai 
exigenți — spectatorii —

scria între altele : „Ar — Cu cine ați avut
trebui o fotografie SO- întîlniri ?
noră pentru această or- La aceasta întrebare
chestră romînească cu ne-a răspuns Suîfănica

Săvescu, studentă la In
stitutul medico-farmaceu- 
tic, membră a echipei de 
dansuri.

— Spectacolele îi a-

propiau pe interpreți de 
spectatori care, după 
terminarea programelor, 
rămîneau încă mult timp 
împreună discutînd cor
dial. Docherii, metalur- 
giștii, studenții, numeroși 
oameni simpli doreau să 
cunoască realitățile din 
țara noastră. Noi le-am 
vorbit despre condițiile 
în care trăiesc și lucrea
ză în prezent oamenii 
muncii din țara noa
stră, despre perspecti
vele dezvoltării econo
miei noastre naționale, 
despre minunatele con-- 
diții create studenților, 
despre avîntul culturii șl 
artei romînești.

Am avut întîlniri cu de
legația Cubei, cu membri 
ai Asociației generale a 
studonțljoi din Lille, cu 
delegațiile Bulgariei, Tur
ciei. în general, festiva
lul a constituit prilejuj d- 
nui interesant schipiê de 
experiență artistică și al 
întăririi legaturilor prie
tenești dintre studenții 
veniți de pe toate meri
dianele. în cadrul unei 
discuții cu privire la 
sț.rîngerea legăturilor de 
prietenie, tinerii din .Tur
cia și-au exprimat do
rința de a avea ansam
blul romîn printre oaspe
ții festivalului cultural 
internațional care se va 
desfășura .la Istanbul în 
primăvara anului 1963.

Succesul nostru —• 
ne-au spus în încheiere 
interlocutorii — se dato- 
rește nu numai muncii 
asidue de pregătire de
puse de membrii ansam
blului, ci și îndrumării 
pline de grijă a dirijo
rilor și instructorilor for
mațiilor noastre. El ex
primă mai ales, prețui
rea de care se bucură 
pretutindeni creația noa
stră populară.

A. R.

I

/

de consultații asupra sarcinilor ac
tuale, asupra stadiului îndeplinirii 
planului la diferiți indici, astfel Ca 
aceste probleme să stea în centrul 
atenției propagandiștilor. La punc
tul de consultații, propagandiștii și 
cursanții au la îndemînă o bi
bliotecă de 3 000 de volume, 
documente de partid, grafice și 
planșe pentru diferite forme de 
învătămînt, diafilme. Aci se organi
zează consultații, seri de întrebări 
și răspunsuri, schimburi de expe
riență între propagandiști, lecții me
todice. Anul acesta vom da o și mai 
mare extindere activității punctului 
de consultații.

GHEORGHE BURLUC 
membru în comitetul de partid 

Șantierul Naval Galati

consultații în ziare
broșurileManualele, cursurile și 

editate în ultimul timp sînt de mare 
ajutor propagandiștilor și cursanților, 
ca și consultațiile din revista „Lupta 
de clasă”. Nu pentru toate formele 
de învătămînt există însă materia
lul bibliografic necesar. Astfel se 
simte nevoia editării unei culegeri 
pe teme actuale ale dezvoltării ba
zei tehnico-materiale a socialismu
lui și a unei culegeri de materiale

de știință popularizată, redactate în- 
tr-o formă larg accesibilă. Ziarul 
regional „Viata nouă" și alte ziare 
ar putea ajuta în mai mare măsură 
învătămîntul de partid, publicînd 
consultații, răspunsuri la întrebările 
cititorilor, tribuna propagandistului.

director 
al

B. BARUCH 
al Cabinetului de partid 
raionului Focșani

Atenție deosebită viitorilor
ea să avem mîine cît mai multi 

propagandiști cu o calificare temei
nică, trebuie să-i pregătim de azi. 
Comitetul orășenesc de partid a se
lecționat 150 de tovarăși pe care i-a 
inclus 
diști ; 
gătire 
forme 
buni dintre ei vor fi confirmați ca 
propagandiști. In cadrul pregătirii, 
îmbinăm lecțiile și seminariile cu 
îndrumări metodice, expuneri pe 
teme de cultură generală, vizitări de 
muzee. Ne străduim ca în întreaga 
acțiune de pregătire a viitorilor pro
pagandiști să-i orientăm spre stu
dierea creatoare a marxism-leninis-

în „rezerva” sa de propagan- 
ei urmează cursuri de pre- 
diferentiate după diferitele 
de învătămînt, iar cei mai

propagandiști
nile actuale, spre însușirea conclu
ziilor bogatei experiențe a partidu
lui nostru.

în altă ordine de idei, aș vrea să 
remarc creșterea interesului pentru 
studierea economiei politice și eco
nomiei concrete, lucru deosebit de 
important în condițiile luptei pen
tru îndeplinirea sarcinilor desăvîr- 
șirii construcției socialiste, trasate 
de Congresul partidului. Consider 
nimerit ca în studiul economiei po
litice să se acorde o pondere mai 
mare temelor de economie politică 
a socialismului.

ANDREI STELIAN 
secretar al Comitetului orășenesc I 

de partid Brăila 1

T1EAT1R1E • »7ê7é,î//z/z//zâ,®l?adlo
TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 

ROSEMARIE — (orele 10,30) ; PLUTA
ȘUL DE PE BISTRIȚA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE" (Sala Comedia) : MACBETH — 
(orele 10) ; FEBRE — (orele 19,30). (Sala 
Studio) : SICILIANA — (orele 10) ; VI
CLENIILE LUI SCAPIN — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru)-: FRAȚII KARAMAZOV — (o- 
rele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Studio) : CRED ÎN TINE
— (orele 19,30). (Bd. Schitu MSgureanu 
nr. 1) : MENAJERIA DE STICLĂ — 
(orele 19,30).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI : BĂIAT BUN DAR CU LIP
SURI — (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT: DE 
LA „A" LA „Z" — (orele 20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : CINE A UCIS
— (orele 20). (Sala pentru copii) • SALUT 
VOIOS — (orele 18).

ANSAMBLUL DE ESTRADA ..FRIED
RICHSTADT-PALAST“ (R-B.C.) Sala 
Palatului R. P. Romîne : Spectacolul ex
traordinar „BERLINUL SALUTĂ BUCU- 
REȘTIUL" — (orele 11 și orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE" (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
MUZICA BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ : UN BĂIE
ȚEL, O PAIAȚA ȘI O MAIMUȚĂ și 
ROCHIȚA CU FIGURI — (orele 11). (Sala 
Academiei) : ALFABET ÎMPĂRAT — (o- 
rele 11).

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURIS
TIC — CIRCUL 1 — (orele 16 șl ore
le 20).

CINEMATOGRAFE. CONTELE DE 
MONTE CRISTO — cinemascop. Seria I 
rulează la următoarele cinematografe : 
Lumina — Bd. 6 Martie 12 (9,30; 11,25; 
13,20; 15,15; 17,10; 19,15; 21,15), Alex. Sa- 
hia — Cal. Văcărești 21 (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Seria Il-a rulează la urmă
toarele cinematografe : Patria — Bd. 
Magheru 12—14 (8; 10; 12; 14; 16; 18,05; 
20,10; 22,10), Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21,30), 1 Mai - Bd. 1 Mal 322 (9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,30), Gh. Doja — 
Cal. Grivițel 80 (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,30), Floreasca — str. I. S. Bach 2 
(12; 16; 18; 20,30). Ambele serii rulează 
la cinematograful G. Coșbuc — Piața 
G. Coșbuc 1 (10; 13,30; 17; 20,30). RE
PORTAJ CU ȘTREANGUL DE GÎT : Re
publica — Bd. Magheru 2 (9; 11; 13; 15; 
17; .19; 21). DRUM DE ÎNCERCARE : 
București — Bd. 6 Martie 6 (9; 11; 13: 
15; 17; 19; 21). LAZZARILLO DE TOR- 
MES : rulează la cinematografele Ma
gheru — Bd. Magheru 29 (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), I. C. Frimu — Bd. 6 
Martie 16 (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15), 
Libertății — str. 11 Iunie 75 (10; 12; 16: 
18,15; 20,30). GRĂDINARUL SPANIOL : 
rulează la cinematograful V. Alecsandrl 
—' str. Grlgorescu 24 (10,15; 12; 15; 17; 
19; 21). ȘAMPANIE ȘI MELODII : rulea

ză la cinematograful V. Roaită — Bd. 
1 Mai 57 (10; 12; 15; 17; 19; 21), Arta — 
Cal. Călărași 153 (11; 16; 18,15; 20,30).
OMUL CU PANTALONI SCURȚI : Ti
neretului — Cal. Victoriei 48 (11; 13). 
LA NOAPTE VA MURI ORAȘUL : Ti
neretului — C'al. Victoriei 48 (15; 17; 19; 
21), Donca Simo — str. Avrig 1 (11; 16; 
18; 20). ACORD FINAL : Victoria — Bd. 
6 Martie 7 (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Cul
tural — Cal. Grlviței 196 (10,30; 15; 17; 
19; 21). TINTIN ȘI MISTERUL „LÎNEI 
DE AUR" : Central — Bd. 6 Martie 2 
(10; 12,10; 14,20; 16,30; 18,45; 21), înfrăți
rea între popoare — Bd. Bucureștli-Noi 
(12; 15,30; 18; 20,30), Alex. Popov — Cal. 
Grivlței 137 (11; 13; 15; 17,05; 19,10; 21,15). 
RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki — 13 De
cembrie 5—7 (11; 16; 18,15; 20,30). CĂLĂ
TORIILE LUI GULLIVER : 13 Septem
brie — str. Doamnei 9 (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 
15). MUZICANTUL ORB : 13 Septembrie
— str. Doamnei 9 (16,30; 18,30; 20,30). PE 
USCAT ȘI PE APE — CELULE FOTO- 
ELECTRICE — EFECTUL CULORILOR
— POVESTE NOCTURNA — ȘOARE
CELE ȘI LEUL — VREAU SĂ ȘTIU 
TOT nr. 21 : rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21 la cinema
tograful Timpuri Noi — Bd. 6 Martie 
18. START CĂTRE NECUNOSCUT ; 8 
Martie — str. Buzești 9—11 (11; 15,30; 18; 
20,30), Miorița — Cal. Moșilor 127 (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). TOM DEGEȚELUL : Grl- 
vița — Piața Ilie Pintilie 2 (11; 13; 
15; 17; 19; 21). 713 CERE ATERIZAREA : 
Unirea — Bd. 1 Mai 143 (11; 16; 18; 20). 
VÎNTUL SUDULUI : Flacăra — Cal. Du- 
dești 22 (12; 15; 17; 19; 21), Volga — Șos. 
Ilie Pintilie 61 (10; 12; 15; 17; 19; 21), B. 
Delavrancea — Bd. Libertății 70—72 (11; 
16; 18; 20). 49 DE ZILE IN PACIFIC : 
rulează la cinematograful T. Vladlmires- 
cu — Cal. Dudeștl 97 (16; 18; 20). omul 
CU DOUA FEȚE : Munca — Șos. Mihal 
Bravu 221 (12; 16; 18,15; 20,30). VÎRSTA 
DE AUR A COMEDIEI : Moșilor — Cal. 
Moșilor 221 (11; 16; 18; 20), Ilie Pintilie
— Șos. Colentlna 84 (10; 16; 18; 20). VI
KINGII : 16 Februarie — Bd. 30 Decem
brie 89 (15; 17; 19; 21). SCRISOARE DE 
LA O NECUNOSCUTA : rulează la ci
nematograful M. Eminescu — str. M. 
Eminescu 127 (11,30; 15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 — Gimnasti
ca de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
,'nlsiune pentru copii și tineretul școlar. 
10,30 — Emisiunea pentru sate. în jurul 
orei 14 transmisie de la stadionul „23 
August" a întîlnirilor de fotbal dintre 
echipele „VIITORUL — STEAGUL 
ROȘU" șl „R. P. ROMINA — MAROC". 
Orele 18,00 — VARIETĂȚI — Transmi
siune de la Studioul de concerte al Ra- 
dlotelevlziunil. Ișl dau concursul: Ion 
Flnteșteanu, artist al poporului, Arta 
Florescu, Fory Etterle, Valentin Teodo- 
rlan, Nicu Stănescu, artiști emeriți, Ion 
Lucian, Dem. Rădulescu, Margareta 
Pîslaru, Constanța Cîmpeanu, Toni Bu- 
laclcl, Constantin Drfighicl, Adriana 
Codreanu, Vanla Levcenko, Ionel Miron, 
Alexandru Jula, Alexandru Lulescu,

Nicu Constantin, Elza Chioreanu, Euge
nia Olteanu, Rodica Istrate, Ion Alexe, 
Victor Vlase, Vasile Matei, Elena Dia- 
conescu, Marica Plitos, Lucia Ciobotaru, 
Viorica Moise, Valentina Iacovache, Na- 
talița Petrescu și alții. Conducerea mu
zicală; Gelu Solomonescu, Coregrafia: 
Vasile Marcu. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,15 — Partea a Il-a a emisiunii 
de varietăți. 20,45 — Filmul documentar: 
„AFRICA SĂLBATICĂ" — o producție 
a Studiourilor DEFA Berlin. 20,55 —
„FEMEIA. ÎNDĂRĂTNICĂ" — ecraniza
re după William Shakespeare. — Emi
siune primită . din partea televiziunii so
vietice. în încheiere : Ultimele știri șl 
rezultatele sportive.

RADIO. Duminică 30 septembrie. Arii 
din opere — ora 10,00 — II o Revista 
presei străine — ora 10,30 — II o Trans
misie din studioul de concerte a con
certului orchestrei simfonice a Radlote- 
lcviziunii, dirijor Emanoll Elenescu. So
list pianistul Valentin Gheorghiu. In pro
gram: Simfonia a V-a de Șostakovici; 
Concertul pentru pian și orchestră de 
Paul Constantinescu; poemul „Till Bu- 
hoglindă" de R. Strauss — ora 11,00 — 
II o Programe muzicale alcătuite de as
cultători — ora 12,25 — I o De toate 
pentru toți — ora 13,10 — I o Concert 
de prînz — ora 14,00 — I o Satira șl 
umorul — ora 14,30 — II • Album de 
operete — ora 15,15 — II e Oameni șl 
fapte — ora .16,00 — II • Muzică ușoară 
de Dunacvski — ora 16,30 — I » interviu 
cu poetul spaniol Marcos Ana — ora 
17,15 - ii « Program muzical pentru 
fruntașii recoltelor bogate — ora 17,55 —
I o Din muzica popoarelor. — ora 18,30
— II e Teatru la microfon „Morisca" de 
Ion Luca — ora 20,0.0 — I o „Luceafărul", 
versuri de Mihail Eminescu — ora 21,45
— He Muzică simfonică — ora 22,22 —
II • Trio in Ml bemol major de Beethoi» 
ven — ora 23.08 — I.

CUM E VREMEA
Ieri în țară: vremea a fost relativ căl

duroasă și ușor instabilă, cu cerul va
riabil, mai mult acoperit în Ardeal. Ol
tenia șl regiunea de munte, unde au 
căzut ploi locale. Vintul a suflat slab 
din sectorul sudic. Temperatura aerului 
la orele 14 era cuprinsă între 12 grade 
la Petroșani și 23 grade la Giurgiu și 
Călărași. In București: vremea a fost 
călduroasă, cu cerul variabil, vintul a 
suflat slab din sectorul sudic. Tempe
ratura maximă a fost de 26 grade.

Timpul probabil pentru zilele de I, 2 
și_ 3 octombrie. în țară: vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Ploi 
sub formă dc averse vor cădea în cea 
mal mare parte a țării, vînt slab. Tem
peratura în scădere ușoară la sfîrșltul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între 4—14 grade, iar maximele între 
14—24 grade. In București: vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. După- 
amlază vor cădea ploi sub formă de 
averse. Vînt slab. Temperatura în scă
dere ușoară.
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La deschiderea

(Agerpres)vasculare cerebrale

torii : 
Ernest 
Ileana

Deme- 
Oancea, 
A. Ma- 
Tănase,

Roșu”).
la

Teatrul Muncitoresc 
stagiunea cu premiera 
cu lipsuri” de Nicută

*
ziarului „Steagul 
avut loc la Bacău, 

de celuloză și liîrtie
deschiderea stagiunii

Tot ieri seară,
C.F.R. și-a început 
„Băiat bun, dar... 
Tănase.

Piesa a fost pusă in scenă de Geta 
Vlad. Decorurile și costumele : Sanda 
Mușatescu. Din distribuție fac parte ac-

BACĂU (red.
— Ieri seară a 
clubul fabricii 
„Steaua Roșie”, 
muzicale 1962—1963. A concertat orches
tra simfonică a Filarmonicii de Stat din 
Bacău, cu concursul violoncelistului Radu 
Aldulescu, artist emerit.

Programul a cuprins rapsodia pentru 
orchestră de Mircea Basarab, concertul 
pentru violoncel și orchestră de Haydn 
și simfonia a V-a de Beethoven.

Concertul, care s-a bucurat de succes, 
a fost dirijat de Eugen Pricope.

Sondele
Ocnele Mari,

Vîlcea, nu 
țiței, ci sare.

'Aseară, la deschiderea stagiunii, Tea
trul „C. Nottara” a prezentat „Vlaicu 
Vodă" de Alexandru Davilla. Din distri
buție fac parte : George Vraca, artist al 
poporului, Aglae Metaxa, Nicolae Sire- 
teanu, artist emerit, Constantin Neacșu, 
George Sion, Constantin Brezeanu, Ion 
Punea, Ion Dichiseanu, Sanda Băncilă, 
Florin Stroe, George Buznea, Sebastian 
Radovici și alții.

Succesd fotografiei
adresa Asociației artiștilor fofo- 
din R. P. Romînă a sosit zilele

artistice romînești
expoziție cu lucrări semnate de 11 
tiști fotografi. Catalogul salonului

stagiunii
Cornel Vulpe, Mircea Cruceanu, 

Maftei, Ion Vîlcu, Ștefan Bănică, 
Codarcea, Athena Zahariade-De- 

metriad, Elena Ioachim, Sergiu 
triad, S. Mihăilescu-Brăila, Ioana 
Mircea Dumitru, Al. Vasiliu, I. 
nolescu, Radu Zaharia, Gavril 
Mihai Badiu.

vem fața 
cîmp sonde,

aievea celui dintr-o sche
lă petrolieră, 
de la 
raionul Rm.
extrag 
Exploatarea sării pe cale 
umedă, cu ajutorul son
delor, o metodă relativ 
nouă, s-a impus ca urma
re a dezvoltării indus
triei clorosodice care ne
cesită cantități foarte 
mari de saramură.

Metoda constă în fora
rea unei găuri de sondă 
în masivul de sare pînă 
la, adîncimea proiectată ; 
' 'joi, în tubarea ei cu 
..ei coloane concentrice, 
alcătuind 3 vase comu
nicante. Pe una din co
loane se introduce moto- 
ină, a cărei menire 

e de a dirija procesul 
dizolvare a masivului 

istălin ; dizolvarea se 
.ce cu ajutorul apei ca- 

,2 circulă pe altă coloa
nă, iar aducerea saramu- 
reî la suprafață are loc 
pe coloana denumită „tu
bing”.

Ditpă ce au fost puse 
în Exploatare, sondele 
sînt urmărite de la o ca. 
bina de comandă, dotată 
cu aparate speciale. Față 
de extragerea sării pe 
cale uscată, avantajele

noii metode sînt foarte 
mari : lucrările de sondaj 
sînt mult mai ieftine și 
permit exploatarea ză
cămintelor adinei ; cu a- 
jutorul unui număr mic

de sondori se extrag can
tități de sare în stare u- 
medă incomparabil mai 
mari și în concentrație 
corespunzătoare.

Cîmpul de sonde de la

Ocnele Mari alimentează 
Uzina de produse sodice 
Govora. Sondele au o a- 
dîncime de 3—400 m. O- 
perațiile de forare, ex
ploatare și mai ales de 
intervenție cer. din par
tea sondorilor de aici 
pricepere și îndemînare. 
Se evidențiază echipa de 
intervenție condusă de 
Mihai Hodorog ; ea este 
aceea care tubează și de- 
tubează sondele, rezolvă 
rapid diferitele avarii. 
La sonda 357, în urma 
unei surpări, s-a produs 
o rupere a coloanei „tu
bing”. Pentru remediere 
a fost nevoie de extrage
rea și introducerea tu
turor coloanelor. S-a lu
crat zi și noapte. Sonda 
a fost repusă în produc
ție într-un timp record, 
față de cel prevăzut pen
tru o asemenea lucrare. 
De multă pricepere dă 
dovadă și echipa de în
treținere a cîmpului de 
sonde, formată din me
canicii Ion Brozbă și A- 
lexandru Glodeanu, su
dorul Marin Onose, mun
citorul Simion Dobrița. 
Sarcina lor principală e 
aceea de a lichida ope
rativ eventualele avarii 
de pe saleduct.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii”

I
J

I

Vizitele delegației
Adunăîii de Stat a R P. Ungare
Delegația Adunării de Stat a R.P. 

Ungare, în frunte cu tovarășa Vass 
Istvânné, vicepreședinte al Adună
rii de Stat a R. P. Ungare, însoțită 
de Anton Moisescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, și de 
deputății Tiță Florea și Maria Ma- 
nolescu, a părăsit sîmbătă dimineața 
regiunea Brașov, plecînd în regiunea 
Bacău.

La sosirea ia orașul Bacău oaspe
ții au fost salutați de deputatul în 
Marea Adunare Națională Ștefan 
Boboș- președintele Comitetului exe- 
outiv al Sfatului popular regional 
Bacău. In . cursul zilei, membrii

------------ o»<>

delegației au vizitat orașul Onești, 
Combinatul chimic Borzești, inte- 
resîndiu-se îndeaproape de desfășu
rarea procesului tehnologic în a- 
ceastă importantă unitate eco
nomică.

După-amiază, delegația a făcut o 
plimbare prin orașul Bacău, vizitând 
noi construcții, Spitalul unificat de 
copii, teatrul de vară și unele ma
gazine centrale.

în cursul vizitelor, oaspeții au fost 
însoțiți de membri ai ambasadei 
R. P. Ungare în R.P. Romînă.

(Agerpres)

de neurologie din Mos-

Kreindler, directorul 
de neurologie „I. P.

icheierea sesiunii științifice romîno-sovietice 
consacrate polilor

x l X
Sîmbătă s-au încheiat lucrările 

sesiunii științifice comune romîno- 
sovietice consacrate bolilor vascu
lare cerebrale, organizată de Acade
mia R. P. Romîne — Institutul de 
neurologie „I. P. Pavlov“ și Aca
demia de științe medicale a U.R.S.S. 
— Institutul 
cova.

Acad. A.
Institutului
Pavlov“, a prezentat concluziile lu
crărilor, subliniind că ele au pus în 
lumină colaborarea din ce în ce mai 
strînsă și mai rodnică dintre neuro
logii sovietici și romîni. El a mul
țumit participanților sovietici pen
tru contribuția lor valoroasă la a- 
ceastă sesiune.

Prof. E. V. Smidt, membru cores
pondent al Academiei de științe me
dicale a U>R.S.S., director adjunct 
științific al Institutului de neurolb-

gie din Moscova, conducătorul de
legației sovietice, a subliniat că se
siunea a prilejuit prezentarea unor 
lucrări de valoare și discuții 
rodnice. Vorbitorul a arătat că 
neurologii sovietici dau o înaltă pre
țuire colaborării lor cu neurologii 
romîni.

în cuvîntul său, acad. St. S. Nico
lau, președintele secției de științe 
medicale a Academiei, și-a exprimat 
satisfacția pentru deplina reușită a 
acestei sesiuni științifice romîno- 
sovietice.

Acad. Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romîne, a subli
niat că sesiunea, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de colaborare rod
nică, reprezintă o contribuție la dez
voltarea legăturilor științifice și cul
turale dintre țara noastră și Uniu
nea Sovietică.

o®o————

Pe 
grafi 
acestea un mic pachet purtând ștampi
la orașului francez Le Hâvre, unde a 
avut loc primul Salon european de 
artă fotografică. Pachetul conținea me
dalia de aur acordată Asociației de 
către juriu, catalogul salonului, și o 
scrisoare de felicitare din partea or
ganizatorilor, prin care aceștia mulțu
meau pentru participarea artiștilor ro- 
mîni și relevau totodată calitatea lucră
rilor expuse.

La această manifestare au participat 
asociații de artiști 
țări.

fotografi din 18
Țara noastră a fost prezentă la

....... OcO

ar- 
re- 

produce două dintre aceste fotografii: 
„Sudorul“ de Ed. Hoffer și „Răsărit de 
soare” de losif Lică.

Fotografia artistică romînească obți
ne an de an frumoase aprecieri în ca
drul saloanelor internaționale și expo
zițiilor de peste hotare, artiștii noștri 
fotografi fiind tot mai mult solicitați să 
participe cu lucrări la asemenea mani
festări. în ultimele două luni au fost 
expediate fotografii pentru 52 saloa
ne Internaționale de artă fotografică 
organizate în aproape 30 de țări. ’ 

(Agerpres)

Chimia radiațiilor
fefii, adică schimbSrl în evolufla unor 
organisme vii datorită influenței radia
țiilor etc.

CREȘTE NUMĂRUL 
UNITĂȚILOR CARE FOLOSESC 

IZOTOPI

(Urmare din pag. I-a)

cameră fără nici o m8-tn
de precauție, chiar dacă în 
s-a

Expoziția unor graficiene poloneze
Graficienele poloneze Krystyna 

Bieniek și Emilia Nozko-Paprocka 
prezintă în cadrul unei expoziții, cè 
s-a deschis sîmbătă la amiază, la Ga
leriile de Artă din Bd. Magheru 
nr. 20, lucrări executate în timpul 
celor două călătorii pe care le-au 
întreprins în țara noastră. în cele 
50 de desene și gravuri expuse aici,

ele au surprins imagini caracteristi
ce ale vieții noi din patria noastră. 

Cu prilejul deschiderii expoziției, 
■în prezența a numeroși artiști plas
tici, au luat cuvîntul pictorul Mihai 
Danu, redactor-șef adjunct al revis
tei „Arta plastică“ și graficiană 
Krystyna Bieniek.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. P.
rești.

■oao---- ——

Polone la Bucu-
(Agerpres)

Spre
Ieri după amiază, numeroși bucu- 

reșteni au pleoat să-și petreacă 
timpul liber în diferite localități tu
ristice. Din Gara de nord aproape 
800 de excursioniști au plecat cu 
trenul la oabanele din masivul Bu- 
cegi și Piatra Mare. Printre aceștia 
se aflau muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la Combinatul de cauciuc

munți
„Jilava“, I.T.B,
„Frigotehnica“. Tot ieri, 100 de sa- 
lariați ai Fabricii de încălțăminte 
î,Flacăra Roșie“ au plecat cu auto- 
oarele într-o excursie pe Valea Pra
hovei cu întoarcerea pe Valea Ol
tului. 150 de salariați de la 
UCECOM au pleoat cu autooaréle la 
cabana Voina.

și întreprinderea

intra 
sură 
spate 
țel cu plumb, comandată de la dis
tanță printr-un dispozitiv hidraulic. Insă 
nu poți rămîne aici cînd tubul de me
tal care conține sursa radioactivă iese 
din container, de asemenea comandat 
de la distanță. Pornind de la sursa de 
cobalt, razele dezlănțuie în substanțele 
expuse acțiunii lor diferite reacții chi
mice : pentru obținerea unor produse 
intermediare necesare fabricării de 
medicamente, insecticide, îngrășăminte 
chimice, 
plastice 
etc. La 
frul de 
întoarce 
plumb. Curînd, semnalul optic anunță 
că se poate intra din nou în cameră, 
căci cobaltul, sub învelișul de metal 
greu, nu mai prezintă nici o primejdie, 
după cum nici razele gama emise de 
el nu lasă urme de radioactivitate. Cer
cetătorii Dan Arizan și Paul Adrian 
care lucrează aici scot . apoi probele 
pentru a le supune analizelor în la
borator.

în camera subterană — ai cărei uti
laj este executat în țară — se vor mai 
obține, cu ajutorul izotopilor radioac
tivi ai cobaltului, care sînt relativ ușor 
de stăpînit și controlat, diferite me
dicamente, se vor putea realiza

închis ușa dublă de o-

pentru realizarea de mase 
cu o rezistență mult mai mare 
o apăsare pe bufon la pupi- 
comandă, sursa de radiații se 
automat în ascunzișul ei de

Aplicațiile energiei nucleare în ca
drul Institutului de cercetări chimice re
prezintă doar o parte a lucrărilor teh- 
nico-șiiințifice din țara noastră în care 
atomul îmblînzit este folosit spre bi
nele omului. Există astăzi în țară cir
ca 80 de unități nucleare înzestrate cu 
utilajul necesar în vederea efectuării 
de lucrări în condiții de securitate de
plină, iar alte 50 sînt în curs de or
ganizare. Izotopii radioactivi își găsesc 
aplicații tot mai largi în combinatele 
siderurgice și în uzinele constructoare 
de mașini unde semnalează, între al
tele, impuritățile din metal sau defec
tele unor piese de mașini ; ei sînt fo
losiți la șantierele navale, în construc
ții, pe conductele magistrale, permi- 
țînd un control precis al sudurilor. Izo
topii îi ajută pe geologi în prospec
tarea zăcămintelor de țiței, pe medici 
în studierea proceselor metabolice și 
a acțiunii unor medicamente, în diag
nosticarea și tratarea unor boli, pe a- 
gronomi în studierea fiziologiei plan
telor, a absorbției substanțelor hrăni
toare din sol, a influenței radiației a- 
supra puterii germinative a semințe
lor....

Sîmbătă după-amiază, la sala parea ilegală de către forțele armate 
Dalles din Capitală a avut loc o a- ale S.U.A. a Taivanului — parte in- 
dunare organizată de Comitetul pen
tru cultură și artă al orașului Bucu
rești, cu prilejul celei de-a 13-a ani
versări a proclamării R. P. Chineze.

Au luat parte funcționari supe
riori din Comitetul de stat pentru 
cultură și artă și din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de știință și 
cultură, numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene.

Au fost prezenți membri ai am
basadei R. P. Chineze în R. P. Ro
mînă.

Prof. univ. Stoian Stanciu, secre
tarul general al Ligii romîne de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, a făcut o expunere despre 
cea de-a 13-a aniversare a R.P. Chi
neze.

în cuvîntul său, vorbitorul s-a re
ferit la succesele obținute de har
nicul popor chinez în cei 13 ani de 
la proclamarea R. P. Chineze. Aceste 
succese — a spus el — trezesc o le
gitimă bucurie în inimile tuturor ce
lor ce muncesc din țara noastră. Re
lațiile de colaborare frățească sta
tornicite între cele două țări ale 
noastre, a subliniat el în continuare, 
slujesc întăririi lagărului socialist și 
apărării păcii.

Poporul romîn, a spus vorbitorul, 
ca și celelalte popoare ale țărilor so
cialiste, alături de toate forțele pro
gresiste, condamnă cu hotărîre ocu-

tegrantă a teritoriului național 
chinez.

In încheiere, prof. univ. Stoian 
Stanciu a urat poporului frate 
chinez noi și mari succese în munca 
sa constructivă.

A vorbit, de asemenea, Șiu Gien- 
guo, ambasadorul R. P. Chineze în 
R. P. Romînă.

După ce a trecut în revistă rea
lizările poporului chinez obținute în 
perioada care a trecut de la crearea 
R. P. Chineze, el a spus : Poporul 
chinez prețuiește foarte mult prie
tenia cu poporul romîn și este con
vins că dezvoltarea relațiilor de în
trajutorare și colaborare frățească 
dintre R. P. Romînă și R. P. Chi
neză contribuie la avîntul comun al 
construcției socialiste în țările 
noastre.

In continuare, vorbitorul a spus că 
poporul chinez dorește cu ardoare 
pacea, se pronunță cu consecvență 
pentru rezolvarea litigiilor interna
ționale pe calea tratativelor, pen
tru dezarmarea generală și interzi
cerea armelor nucleare.

Ambasadorul R. P. Chineze a, 
transmis poporului romîn un salut 
frățesc din partea poporului chinez.

In încheierea adunării a fost pre
zentat filmul „Manlo Hua”, produc
ție a studiourilor cinematografice 
din R. P. Chineză.

Vedere parțială a noului cartier muncitoresc Clapei din Șanhai (R. P. Chineza).

Nankinul — important centru
industrial

stai a tost depăși). Știri din Anhuei, 
Sîciuan și alte provincii în care se 
cultivă orez cu perioadă de coacere 
iîrzie anunță că recolta acestor

Balcaniada de atletism uriNoi succese ale atleților romîni Cele două meciuri de handbal dispu
tate ieri pe terenul Giulești s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Rapid—Dinamo 
Bacău (masculin) 18—13 (7—9) ; Rapid— 
Știința București (feminin) 9—5 (5—1).

★

Echipa de box a Varșoviei a susținut 
aseară la Galați o întâlnire amicală cu 
selecționata orașului. Victoria a fost re
purtată de pugiliștii romîni cu scorul 
de 12—8.

À sosit echipa de fotbal 
a Marocului

Ieri noapte a sosit pe aeroportul 
Băneasa, venind de la Viena, echi
pa de fotbal a Marocului care sus- 
toe azi după-amiază pe stadionul 

August" un meci amical cu re- 
■zentativa R. P. Romîne.

Cuplajul de fotbal 
din Capitală

• Rapid —- Oinamo Bacău 5—1 
e Progresul — Crlșana 1—0

Cele două echipe bucureștene, Ra
pid și Progresul, au acumulat ieri, 
în dauna formațiilor Dinamo Bacău 
și Crișana Oradea, prețioase puncte 
pentru poziția lor în clasament. în
vingătorii și învinșii au rămas însă 
datori publicului. Echipele n-au 
prestat jocuri de calitate, spectacu
loase. Oaspeții, îndeosebi Dinamo- 
^acău, Care a pierdut categoric me- 

ău dezamăgit pe spectatori. E- 
a din Bacău a jùéat ieri sub ori- 

crîtică.
Punctele echipei Rapid au fost 

realizate de Georgescu (2), Ionescu 
(2) și Năstutescu care, îp același 
timp, au fost și cei mai activi ju
cători bucureșteni. Olteanu a mar- 
cat singurul punct al băcăoanilor.

*
Jucihd pe.linia ultimelor sale e- 

votiiții — adică slab — Progresul a 
reușii să înscrie un singur punct e- 
chipèi din Oradea și să obțină vic
toria. După aspectul general al jo
cului, un rëzüliat de egalitdtè ar fi 
fost nidi echitabil. OrădePii CtiZ 
pierdui cel. piițin 1 punct iri dcest 
më'ci, căci în mlnutiii 29 Bocto a ra
tat ô lovitura 'de ta~ii„m. Pentru 
Progresul a înscris Smărăndescu I 
tn minutiil 50 de joc.

ANKARA 29 (Prin 
telefon de la trimisul 
special Agerpres, I. 
GOGA) :

Și cea de-a doua zi 
a jocurilor balcanice 
de atletism a fost do
minată de sportivii ro
mîni. Luptînd cu mul
tă ambiție, ei au cu
cerit încă 4 titluri de 
campioni balcanici. 
Dacă în concursul fe
minin nu avem prea 
multe emoții, în 
schimb în cel mascu
lin disputa rămîne 
deschisă deoarece as
tăzi, în ultima zi, sînt 
programate 10 probe, 
iar atleții iugoslavi și 
bulgari vor căuta să 
refacă diferența de 
puncte. Pînă în' pre
zent, atleții romîni au 

• cîștigat 10 din cele 20 
de probe și continuă 
să conducă în clasa
mentul pe națiuni, atît 
la masculin, cit și la 
feminin.

O frumoasă victorie 
a fost cea obținută de 
I. Dăndă.rău în proba 
de 3 000 m obstacole, 
într-o companie unde 
favoriții erau iugosța-

vul Span, turcul Önel 
și grecul Papavasîliu. 
Span a condus multă 
vreme cursa, tatonat 
de Peev și önel. In 
ultima parte, la con
ducere a trecut önel, 
dar cu un finiș excep
țional 
reușit să-i depășească 
și să < ‘ ' 
cu timpul de 9’10" 8/10. 
Gh. Popescu (suliță), 
Ana Sălăgeân (greuta
te) și Z. Vamoș (1 500 
m) ne~au adus cele
lalte victorii. Foarte 
bine s-a comportat V. 
Jurcă, care a concurat 
sîmbătă în 3 probe. El 
s-a calificat în finalele 
probelor de 200 m 
plat și 110 m garduri 
și a fost component al 
echipei de ștafetă 
4x100 m, clasată pe 
locul doi. La arunca
rea greutății. Ana Să- 
lăgean, cu o perfor
manță de 15,87 m, a 
stabilit un nou record 
balcanic. Zoltan Va
moș a fost cronome
trat în proba de 1 500 
m cu timpul de 3'57", 
întrecîndu-l pe coechi-

Dăndărău a

obțină victoria

pierul său A. Barab as
— 3'57"4I1O și pe iu
goslavul Vazic — 
3’57" 9/10. Sulițașul 
Gh. Popescu a termi
nat învingător cu 75,51 
m, cu 2,69 m mai mult 
decît Al. Bizim, care 
a ocupat locul doi.

în competiția mas
culină, echipa R. P. 
Romîne totalizează a- 
cum 95 de puncte. 
Echipa Iugoslaviei are 
70 de puncte. Urmea
ză în clasament echi
pele R. P. Bulgaria — 
66 de puncte, Greciei
— 39 de puncte și
Turciei—22 de puncte. 
La feminin conduce 
echipa R.P. Romîne 
cu 50 de puncte, ur
mată de R.P. Bulga
ria—38 de puncte, Iu
goslavia — 36 de
puncte, Grecia — 2 
puncte și Turcia — 
zero puncte.

Astăzi, în ultima zi, 
în centrul atenției se 
situează proba de să
ritură în înălțime fe
mei, în care va evo
lua recordmana lumii, 
Iolanda Balaș.

*
In semifinalele campionatului european 

feminin de baschet de la Mulhouse, 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 69-29 
echipa R. P. Romîne, iar echipa R. S. 
Cehoslovace a întrecut cu 54-51 echipa 
R. P. Bulgaria. In finală vor juca echi
pele U.R.S.S. si R- S. Cehoslovace. Pen
tru locurile 3-4 se vor întilni echipele 
R. P. Romîne și R. P. Bulgaria.

.★
In runda a doua a turneului final al 

Olimpiadei de șah de la Varna s-au în
registrat următoarele rezultate : U.R.S.S.- 
R.P.F. Iugoslavia 2 1/2—1 1/2 ; R.P. Bul
garia—R.P. Romînă 3—1 ; S.U.A.—Argen
tina 3—1 ; R.F. Germană—R.S. Ceho
slovacă 2—2 ; Olanda—Austria 
1 1/2 (1) ; R.P. Ungară—R.D. 
1 1/2—1 1/2 (1). In' urma
partidelor întrerupte din 
U.R.S.S. a învins cu 2 1/2—1 
Bulgaria, iar Argentina cu 2
R. F. Germană. După două runde în cla
sament conduc echipele U.R.S.S. și
S. U.A. cu cite 5 puncte fiecare, urmate 
de R.P. Romînă și R.P. Bulgaria — 
4 1/2 puncte.

Ceho- 
1 1/2— 

Germană 
continuării 
runda 1 
1/2 R. P. 

1/2—1 1/2

★

partidă a meciului de 
mondial feminin dintre

MOSCOVA 29 (Agerpres). — Sîm
bătă la Moscova, pe stadionul „V. 
Î. Lenin“, excepționalul atlet sovie
tic Valeri Brumei a stabilit cu oca
zia unui concurs al Institutului de 
Cultură Fizică un nou record al lu-

mii în proba de săritură în înălțime 
cu extraordinara performanță de 
2,27 m. Este pentru a doua oară în 
decursul acestui an cînd „racheta 
cosmică“ a atletismului sovietic co
rectează recordul mondial j

Cea dg;a 5-a 
șah pentru titlul 
Bîkova și Gaprindașvili s-a întrerupt din 
nou. A 6-a partidă va avea loc la 
septembrie. în prezent scorul este 
3,5-0,5 puncte, pentru Gaprindașvili.

★

Pugilistul italian Giulio Rinaldi este 
noul campion european la cat. semigrea. 
In întâlnirea cu englezul Chic Calder- 

■wood desfășurată la Roma, Rinaldi a 
ciștlgat la puncte după 15 reprize.

30 
de

Nankinul, acest străvechi oraș așe
zat pe malurile Fluviului Albastru, a 
fost întemeiat cu mai bine de 2 400 
de ani în urmă. El s-a transformat în 
anii puterii populare într-un impor
tant centru industrial al R. P. Chi
neze.

Turbine cu aburi, generatoare elec
trice, mașini pentru așchierea meta
lelor, aparate de radio, aparate me
dicale, de proiecție, îngrășăminte 
chimice, variate produse ale industriei 
ușoare — iată principala producție 
a uzinelor și fabricilor din Nankin.

Dacă înainte de eliberare nu exis- • 
tau în oraș decît cîteva întreprinderi 
mici, o bună parte din ele semi-meș- 
teșugărești, Nankinul are astăzi mai 
bine de 50 de fabrici cu peste 1 000 
de muncitori, iar toate fabricile la 
un loc dau peste 4 000 de feluri de 
produse industriale.

Fabrica de mașini-unelte din Nan
kin produce o gamă largă de mașini, 
printre care și strunguri-revolver care 
au fost premiate la unele târguri in
ternaționale. Aparatele de radio 
„Panda“, fabricate la Nankin, au fost 
recent premiate la o expoziție națio
nală organizată la Pekin.

La Nankin funcționează peste 30 
de institute de învățămînf superior 
frecventate de peste 30 000 de stu- 
denți — de 9,4 ori mai mulți ca 
anul eliberării.

Vești de pe ogoare

în

menilor muncii din Pekin, care se 
găsește într-un vechi templu. Acea
stă construcție multiseculară, de o 
mare valoare artistică, fusese lăsată 

culturi va fi mai bună ca anul trecut. în paragină. în 1950, la numai cîteva 
luni de la eliberare, muncitorii din 
Pekin au început restaurarea con
strucțiilor și au ridicat altele noi.

Palatul propriu-zis este așezat pe 
trei terase din marmură. în sălile 
mari se organizează diferite expoziții. 
O clădire a fost transformată în 
„sală a recreațiilor culturale“, o alfa 
— în'„sală a artelor" unde rulează 
filme și adesea își încearcă măiestria 
ansambluri profesioniste și de ama
tori. Există și o bibliotecă cu o mare 
sală de lectură ; alte săli sînt rezer
vate pentru studii și demonstrații 
tehnice ; o sală mare este destinată 
uneia din distracțiile favorite — șa
hul chinezesc.

La adăpostul unui brîu do copaci, 
s-a amenajat un ring de dans, iar 
ceva mai departe au fost amenajate 
terenuri de sport. Pe rîul care în
conjoară acest complex cultural vezi 
vara o mulțime de bărci, iar iarna 
patinatori. Un colț special a fost re
zervat pentru copii.

Directorul adjunct al Palatului de 
cultură, Tien Kankin, ne-a relatat amă
nunte interesante cu privire la acti
vitatea acestui lăcaș de culturalizare 
a maselor largi. Aci oamenii muncii 
își petrec în mod plăcut și cu folos 
timpul liber ; activitatea cotidiană se 
desfășoară în șapte secții. Se orga
nizează 
fruntași i 
mură, < 
studiu.

Palatul 
o vestită 
compusă 
niți din peste 100 de întreprinderi.

EMIL SORAN

Cultivatorii de bumbac raportează, 
de asemenea, că munca lor din acest 
an a fost mai spornică. Primele sute 
de tone de bumbac din noua re
coltă, strînsă în regiunea Hebei, au și 
ajuns la fabricile textile din țară. Cul
tivatorii de bumbac din provincia 
Tziansi au predat statului 30 000 de 
tone bumbac de calitate superioară. 
Și în provinciile Liaonin, Sîciuan —• 
importante centre de cultivare a 
bumbacului — a început și se des
fășoară cu succes recoltarea bumba
cului.

La obținerea acestor rezultate au 
contribuit lucrările de îmbunătățiri 
funciare, construcțiile hidrotehnice. 
Așa de pildă, în provincia Fuțzian a 
intrat anul acesta în funcțiune încă 
un sistem de stațiuni de irigare și 
drenaj, dotate cu utilaj mecanic și 
electric. Instalarea unor noi meca
nisme cu o capacitate de 9 500 c p 
a permis să se extindă suprafața o- 
goarelor irigate din Fuțzian cu peste 
6 500 ha.

Au fost obținute rezultate pozitive 
și pe noile terenuri date agriculturii 
în urma desțelenirilor șl defrișărilor, 
în această privință, în R. P. Chineză 
se întreprind mari lucrări, 
văzut ca pînă în 1967 să 
șeze și să se desțelenească 
față de 7 milioane ha. Pe 
renuri agricole se cultivă : 
— cereale, gaolean, fasole, în nord- 
vesf — bumbac, în sud — plante 
tropicale și subtropicale.

Lăcaș de cultură

S-a pre
se defri- 
o supra- 

.noile te- 
în nord

După cum anunță agenția China 
Nouă, recolta de vară din acest an a 
marcat o creștere față de cea de a- 
nul trecut.

în principalele regiuni cultivatoare 
de orez cu perioadă de coacere me
die — Guandun, Tziansi, Hunan, Ge. 
fian, Hubei — planul livrărilor către. Men se află Palatul de culfură al oa-

pentru oamenii muncii

Dincolo de podul de marmură din 
partea de nord a pieței Tien An

Protest al P. C. din S. U. A. împotriva 
acțiunilor rasiștilor din Mississippi

NEW YORK 29 (Agerpres). — TASS 
transmite : Conducătorii Partidului 
Comunist din S.U.A., Gus Hali și 
Benjamin Davis, au adresat pre
ședintelui S.U.A., Kennedy, o tele
gramă de protest în legătură cu ac
țiunile sălbatice ale rasiștilor din 
statul Mississippi, care se opun în
scrierii la universitatea din acest 
stat a primului student negru, James 
Meredith.

Nesupunerea criminală a guver- vind armata, conferită președinte- 
natorului Barnett — se spune în te
legramă — constituie o incitare dl- billrea legalității și ordinei în statul 
zectă la teroare rasistă împotriva Mississippi

populației negre din statul Missis
sippi și din întregul șud și creează 
în toată țara o primejdioasă criză 
constituțională. Insistăm să fie dați 
în judecată guvernatorul statului 
Mississippi, Barnețt, și senatorul 
Eastland, ca complice al acestuia. 
Insistăm ca Meredith să fie primit 
imediat la universitatea din statul 
Mississippi, să i se asigure apăra
rea și să fie folosită autoritatea pri-

lui de către constituție, pentru resta-

întâlniri între muncitori și 
în producție din aceeași ra- 
cursuri tehnice, grupuri de

de cultură din Pekin are și 
echipă de artiști amatori 

din 400 de membri prove-

Componența Consiliului 
Executiv al R. A. U.

CAIRO 29 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 29 septembrie a fost 
dat publicității la Cairo decretul re
publican cu privire la crearea Con
siliului Executiv (Consiliului de Mi
niștri) al Republicii Arabe Unite 
format din Aly Sabri, președintele 
Consiliului Executiv, Mahmud Fauzi, 
— ministru de externe, Abdel Mo- 
neim El Kaisuni — ministrul fi
nanțelor și planificării, Ahmed Zin- 
do — ministrul economiei, Aziz Sid- 
ki — ministrul industriei, generalul 
maior Abdel Azim Fahmi minis
trul afacerilor interne, generalul 
maior Abdel Wahab El Bișhiri — 
ministru de război, Sayed Moha
med Yussef — ministrul educației, 
?i alții,
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nopoluri și despre reforma agrară 
din țara sa. El și-a consacrat o 
parte din cuvîntare conflictului din
tre Bolivia și Chile în legătură cu 
folosirea porturilor maritime.

Cu aceasta ședința Adunării Gene
rale a luat sfîrșit.

al

NEW YORK 29 (Agerpres). — In 
ședința din după-amiaza zilei de 28 
septembrie a Adunării Generale, 
primul a luat cuvîntul ministrul 
afacerilor externe al R. P. Mongole. 
El a declarat că politica externă a 
guvernului său se bazează pe prin
cipiul coexistenței. Poporul mongol, 
a spus el, înțelege ce binefaceri ar 
aduce folosirea pentru construcția 
pașnică a resurselor materiale și 
umane care slujesc acum scopurilor 
militare. El a arătat că R. P. Mon
golă care se învecinează numai cu 
țări frățești și-a putut reduce con
siderabil forțele armate.

Ministrul , afacerilor externe
Mongoliei a declarat că guvernul 
său sprijină cu căldură propunerea 
cu privire la crearea unor zone 
denuclearizate în Extremul Orient și 
în regiunea Oceanului Pacific.

în cuvîntarea sa, ministrul aface
rilor externe al Columbiei n-a făcut 
altceva decît să atace materialismul 
și să aducă elogii idealismului, dele
gatului american Stevenson și „ini
țiativei libere”.

Quinim Folsena, ministrul aface
rilor externe al Laosului, a declarat 
că locuitorii țării sale au întîmpinat 
cu multă satisfacție acordul cu pri
vire la crearea unui Laos indepen
dent, unit și neutru. El a amintit că 
acordul de la Geneva recunoaște 
țării sale dreptul de a refuza orice 
apărare din partea blocurilor mili
tare, inclusiv S.E.A.T.O. Folsena a 
arătat că guvernul său este gata să 
ia orice măsuri pentru garantarea 
neutralității și inviolabilității terito
riale a Cambodgiei vecine, i

Delegatul Boliviei, care a luat ul
timul cuvîntul, a vorbit despre na
ționalizarea bunurilor marilor mo-

© Ședința plenară din 28 j 
septembrie ® Și-au în-j 
ceput activitatea comite-j 
tde Nr. 2 și Nr. 3. j 
© Întrevederile lui A. A.j 

Gromîko.

3j

NEW YORK 29. Corespondentul 
special al Agerpres, C. Răducanu, 
transmite :

în aceste zile, la O.N.U. își încep, 
rînd pe rînd, activitatea comitetele 
Adunării Generale.

COMITETUL Nr. 2 pentru proble
mele economice și financiare a as
cultat în prima sa ședință expune
rea secretarului adjunct al O.N.U. 
pentru problemele economice și so
ciale care a subliniat creșterea im
portanței chestiunilor economice și 
ale comerțului internațional în dez
baterile de la O.N.U.

în ciuda unor rețineri și rezerve 
pe care raportorul le face cu regu
laritate, se semnalează marile creș
teri înregistrate în venitul național 
al țărilor socialiste, denumite în 
document „economii cu planificare 
centrală“ și se recomandă studie
rea experienței acestora. Expunerea 
secretarului adjunct a furnizat, de 
asemenea, exemple care caracteri-

zează dificultățile economice în 
merica de Nord și în alte părți 
lumii, între altele prin incompleta 
utilizare a forțelor de producție.

COMITETUL Nr. 3 al O. N. U., 
pentru problemele sociale, umanita
re și culturale și-a început și el ac
tivitatea. După alegerea vicepreșe
dintelui șj a raportorului s-a trecut 
la fixarea ordinei de prioritate a 
problemelor repartizate pentru a fi 
discutate de comitet. De o deosebită 
atenție — așa cum au subliniat de
legații Arabiei Saudite și Chile — 
se bucură punctul intitulat „Măsuri 
pentru promovarea în rîndul tinere
tului a idealurilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între popoare”, 
care a fost introdus pe agenda se
siunii printr-o rezoluție a Consiliu
lui Economic și Social și are la 
bază propunerea R. P. Romîne, for
mulată în 1960.

*

NEW YORK 29 (Agerpres). TASS 
transmite : La 28 septembrie, șeful 
delegației sovietice la cea de-a 17-a 

Adunării Generale a 
A. A. Gromîko, ministrul 

externe al U.R.S.S., s-a 
so-

sesiune a
O.N.U., 
afacerilor 
întîlnit la reședința delegației 
vietice cu șeful delegației indiene, 
Krishna Menon, ministrul 
al Indiei, și a avut 
bire

în
avut 
rilor 
Marii Britanii.

prietenească, 
aceeași zi 
convorbiri 
externe ai

apărării
cu el o convor-

A.
cu
R.A.U., Austriei și

A. Gromîko a 
miniștrii aface-

Avem nevoie de pace și luptăm 
pentru ea“

HAVANA 29 (Agerpres). — La 28 
septembrie poporul cuban a sărbă
torit în mod festiv cea de-a doua 
aniversare a creării Comitetelor 
pentru apărarea revoluției. Cu acest 
prilej, în -Piața Revoluției „Jose 
Marti" a avut loc un miting. Pri
mul ministru al Cubei, Fidel Castro, 
a rostit o amplă cuvîntare .

Comitetele pentru apărarea revo
luției, a spus el, constituie o puter
nică organizație de masă. Ele s-au 
transformat într-o forță importantă 
a revoluției, care inspiră teamă duș
manilor patriei noastre. Aceste co
mitete ale revoluției nu numai că 
au îndeplinit sarcinile pentru care 
au fost create, dar au îndeplinit și 
altă activitate obștească — au par
ticipat la rezolvarea sarcinilor în 
domeniul învățămîntului, ocrotirii 
sănătății, la organizarea aprovizio
nării populației.

Ocupîndu-se de primejdia agre
siunii imperialiste, Fidel Castro a 
subliniat că imperialiștii americani 
se joacă cu soarta poporului lor, 
fac echilibristică în pragul războiu
lui. Noi, însă, nu puțem nici într-un 
caz să dorim războiul, a declarat 
el. Poporul nostru muncește pentru 
binele patriei sale, pentru viitorul 
său. Avem nevoie do pace, avem 
nevoie să nu fim împiedicați do a 
dispune în mod liber de energia 
noastră, de timpul nostru, spre a 
putea munci, învăța și lupta pentru

Cuvînfarea Sui Fidei Castro
progres. în nici un fel de împreju
rări nu putem fi inițiatorii vreunui 
conflict, vreunui război și nu vom 
ataca niciodată pe nimeni. Acest 
lucru îl înțeleg toți. Avem nevoie 
de pace și luptăm pentru ea.

Primul-ministru al Cubei a de
monstrat absurditatea politicii cercu
rilor guvernante din S.U.A. care 
ațîță isteria războinică în legătură 
cu semnarea acordului de colabo
rare economică dintre Uniunea So
vietică și Republica Cuba. In fața 
agresiunii, a subliniat Fidel Castro, 
hotărîrea noastră fermă și neclin
tită este să ne apărăm. Poporul 
nostru nu va îngădui ca libertatea 
și suveranitatea, cucerite cu un 
preț atît de scump, să ne fie răpite. 
Yankeii care vor cuteza să pună 
piciorul pe pămîntul nostru vor fi 
uciși în văzul întregii lumi ca pirați 
și bandiți. Dacă imperialiștii ne vor 
ataca, bărbații și femeile din toate 
colțurile patriei noastre — întregul 
popor — se vor ridica împotriva 
agresorilor și vor lupta pînă la ni
micirea definitivă a acestora.

Castro a subliniat marea impor
tanță pe care o prezintă pentru 
Cuba solidaritatea cu . Uniunea So
vietică.

MOSCOVA 29 
TASS transmite 
privire la ședința Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc:

Intre 25 și 28 septembrie 1962 a 
avut loc la Moscova cea de-a doua 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședință au luat parte repre
zentanții țărilor membre ale Consi
liului în Comitetul Executiv : S. To
dorov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, O. Si- 
munek, vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, B. Leuschner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, D. Molom- 
jamț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Mongole. 
P. Jaroszewicz. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, A. Apro, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, V. Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de S. Todorov.

Comitetul Executiv a examinat 
problema îndeplinirii măsurilor pri
vind coordonarea planurilor de 
perspectivă generală de dezvoltare a 
economiei naționale a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. S-a considerat in
dicat ca, pe baza indicilor de pers
pectivă asupra cărora s-a căzut de 
acord, să se treacă la concretizarea 
sarcinilor în domeniul colaborării 
economice în următorii cinci ani, 
inclusiv organizarea în cadrul or
ganelor Consiliului a activității de 
coordonare a planurilor principale
lor investiții capitale.

(Agerpres). — 
Comunicatul cu

o®o

Formarea guvernului nigerian

La ședința Comitetului Executiv 
s-au luat măsuri în vederea lărgirii 
și adîncirii continue a colaborării 
între țările membre ale Consiliului 
în problemele valutare-financiare.

Comitetul Executiv a discutat in
formările Comisiilor permanente 
pentru agricultură, pentru construc
ția de mașini și" pentru industria 
chimică ale Consiliului privind mă
surile elaborate de ele în vederea 
creșterii continue în țările membre 
ale C.A.E.R. a producției mijloace
lor tehnice-materiale pentru agri
cultură.

Au fost aprobate propunerile Co
misiei pentru ; _ ' " - ■ - -
satisfacerea în următorii ani a i’ 
ceșităților țărilor membre ale Ce 
siliului în ce privește cartofi de c 
litate superioară pentru sămînță. ' 

Comitetul Executiv a aprobat p 
punerile elaborate de Comisia " 
manentă pentru construcții 
șini a Consiliului privind pul’ <1® 
punct și dezvoltarea continua cî 
ducției unor importante tip, . 
mașini și utilaje în țările meil'are 
ale Consiliului și a dat indicații în 
vederea continuării activității în a- 
cest domeniu.

în legătură cu creșterea rapidă a 
volumului transporturilor feroviare 
de mărfuri de export-import între 
țările membre ale Consiliului, Co
mitetul Executiv a examinat și a 
aprobat propunerile Comisiei per
manente pentru transporturi a Con
siliului, care prevăd măsuri supli
mentare în vederea sporirii capaci 
tății de tranzit a liniilor de ca 
ferată internaționale, precum și î 
vederea îmbunătățirii parcului dt 
vagoane de marfă.

Comitetul jxecutiv a luat notă de 
informarea Secretariatului Consiliu
lui că Comisiile permanente pentru 
coordonarea lucrărilor tehnice și 
științifice, pențru standardizare și 
pentru statistică, înființate în con
formitate cu hotărîrea celei de-a 
XVI-a sesiuni a C.A.E.R., și-au 
început activitatea și a aprobat re
gulamentele acestor Comisii.

Comitetul Executiv a propus con
vocarea celei de-a XVII-a sesiuni 
a C.A.E.R. în decembrie 1962,

Ședința Comitetului Executiv 
desfășurat într-o atmosferă 
deplină înțelegere reciprocă și 
laborare frățească.

-------OeO-------
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26 sep- 
loc la

Congresul S.U.A. s-au auzit glasuri care cer ca 
S.U.A. să oprească prin toate mijloacele vasele 
fac transporturi pentru Cuba.

Varna 
de-al 

in- 
astro- 

a făcut

Vietnam și

OeO

(Desen de EUGEN TARU)

BRIONI. La 29 sep
tembrie a avut loc pe 
insula Brioni o convor
bire între L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Iosip Broz- 
Tito, președintele R.P.F. 
Iugoslavia. Au partici
pat persoane oficiale 
din partea sovietică- 
și din partea iugoslavă. 
A avut loc un schimb 
de păreri în proble
mele relațiilor din
tre cele două țări 
și situației internațio
nale. Convorbea 
desfășurat 

ră

)RLI
rorie

jrlin Conferința Con- 
jiliului administrativ al 
Organizației Internațio
nale de Radiodifuziune 
și Televiziune (O.I.R.T.). 
Conferința a fost des
chisă de Ion Pas, pre
ședintele Consiliului ad
ministrativ și președin
tele Comitetului de 
radiodifuziune și te-

leviziune al R. P. Ro- 
mîne. La conferință 
participă președinții co
mitetelor de radiodifu
ziune și televiziune din 
R. P. Chineză, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. P. Un
gară, Uniunea Sovieti
că, R. D. 
Cuba.

CAIRO. 
tembrie a
Muzeul de arte moder
ne din Cairo un spec
tacol cu filmul româ
nesc „Darclée“. Au 
participat oameni de 
cultură, cineaști, pre
cum și un numeros pu
blic.

NEW YORK. La 29 
septembrie Canada a 
lansat primul său sa
telit artificial al Pămîn- 
tului „Alouette“. Acest 
satelit în greutate de 
300 livre (aproximativ 
136 kg) a fost plasat pe 
orbită polară cu ajuto
rul unei rachete ame
ricane „Thor-Agena".

Locul de lansare a fost 
de asemenea o bază 
aeriană americană, iar 
consultanți au fost co
laboratori ai Adminis
trației naționale pentru 
problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului 
cosmic a S. U. A. La 
crearea primului 
lit canadian a 
cipat și Anglia, 
livrat aparatele 
sare.

VARNA. La 
s-a încheiat cel 
XlII-lea Congres 
ternațional de 
nautică care 
bilanțul noilor realizări 
ale științei în domeniul 
studierii spațiului 
mic.

SANAA. După 
anunță postul de 
Sanaa, în 
care vin 
Yemenului din partea 
unităților militare am
plasate în diferite re
giuni ale țării se arată 
că pretutindeni a fost 
asigurată ordinea și li
niștea.

cum 
radio 

telegramele 
în capitala

Itinenarii indoneziene
flflh e la aeroportul 
S1_0” Kemajoran din a- 

propierea capitalei in
doneziene, drumul spre 
centrul Djakartei stră
bate mai înfîi cartierele
mărginașe ale orașului, cu casele pierdute în 
mijlocul unei mări de verdeafă. Bulevardele cu 
clădiri moderne îfi ;apar mai tîrziu.

Insfalafi la marele hotel „Duta Indonesia“, 
după obișnuita baie rece care ne face să uităm 
pentru o clipă căldura înăbușitoare de afară, 
pornim să colindăm orașul. Străjuită de pal
mieri falnici, djalan (strada) Gadja Mada, una 
din principalele artere ale capitalei, ne in
troduce în atmosfera tipică marelui oraș cu 
aproape trei milioane de locuitori. Din zori 
pînă noaptea tîrziu, limuzine de toate tipurile 
aleargă într-un du-te-vino continuu. Pe o por
țiune rezervată circulă sute de bicicliști. Ai im
presia că te afli la un veritabil concurs ciclist : 
înlr-o goană continuă se întrec, se opresc la 
stopuri, se întretaie la intersecții renumitele 
„betjak“ (biciclete cu ataș) care transportă pa
sageri dinfr-un loc în altul, parcurgînd kilometri 
întregi în schimbul cîforva rupii.

Din loc în loc, pe trotuare se află mici bu
cătării ambulante cu preparate și aperitive cal
de. în fafa acestor „restaurante" pe roate se 
opresc trecători și consumă mîncarea preferată 
de obicei extrem de pipărată. Celor neinițiafi, 
o asemenea mîncare face să le ia gura foc.

Pe alocuri sînt încă vizibile urmările nefaste 
ale îndelungatei dominații coloniale. Este și fi
resc. După proclamarea independenței în au
gust 1945, tînăra republică a trecut prinfr-o 
serie de mari dificultăfi. Dintru început ea a 
trebuit să respingă atacurile colonialiștilor, 
care încercau s-o tîrască din nou în robie. Tru
pele colonialiste și uneltele lor au provocat 
mari distrugeri materiale. Mii de vieți omenești 
s-au jertfit în lupta sfînfă pentru independență.

Cu toate greutățile întîmpinafe, poporul in
donezian , și-a dedicat eforturile principale
lor probleme ale lichidării înapoierii, ale dez
voltării economice și culturale, obfinînd unele 
realizări importante. Pe primul plan se situează 
progresele făcute în direcția lichidării analfa
betismului. Colonialiștii erau interesafi să men
țină poporul indonezian în întuneric, pentru 
a-l exploata după bunul lor plac. Statul inde
pendent indonezian aduce însă poporului său 
lumina științei de carte. în ultimii ani au fost 
construite nenumărate școli elementare, medii și 
universități. Altele sînt în curs de construcție. 
An de an, se pregătesc cadrele de care eco
nomia are tot mai multă nevoie.

O altă direcție spre care s-au îndreptat efor
turile statului indonezian a tfosf îmbunătățirea 
situației șanitqre a poporului. în vremea domi
nației coloniale și în primii(ani 'după eliberare, 
bolile, urmare a mizeriei, făceați țavagii.' în

ultimii ani numărul bolnavilor este în scădere. 
Am vizitat unul din noile spitale din Djakarta, 
unde pacienjii se bucurau de o îngrijire exem
plară. Acolo ni s-au relatat eforturile auforită- 
jilor indoneziene pentru îmbunăfăfirea asisten
tei medicale. Aceste eforturi au dat bune rezul
tate, făcînd să scadă simfifor mortalitatea. Ac
tualmente pentru formarea cadrelor medicale 
există 7 facultăți de medicină.

Cel care vizitează Djakarta este vădit , im
presionat de frumusejea noului cartier de lo- 
cuinfe al capitalei — numit Kebajoran. Aici, 
pe o suprafață întinsă, se înalfă, înecate în 
iuxurianfa vegetafie tropicală, sute de clădiri 
noi, construite după cele mai moderne metode 
arhitectonice. La Kebajoran l-am cunoscut pe tî- 
nărul inginer Sutan Hartono. Amabil, el ne-a 
servit — după un obicei local —< cu un ceai 
fierbinte pentru a ne răcori. Apoi ne-a arătat 
cîteva din clădirile construite de el. Pe șan
tier se lucrează cu multă însuflețire. Erau, 
pare-se în întrecere cu constructorii marelui 
stadion, care s-a construit cu ajutorul Uniunii 
Sovietice în apropiere de Kebajoran. Cvartale 
noi de locuinje se înalfă și în alte cartiere 
din Djakarta.

La Consiliul najional de planificare, priete
nii indonezieni ne-au dat amănunte referitoa
re la preocupările lor în domeniul refacerii 
economiei. Planul de 8 ani prevede construi
rea unor însemnate obiective industriale și ri
dicarea rentabilității agriculturii. Indonezia dis-i 
pune în prezent doar de o mică ofelărie — si
tuată la Merak, pe insula lava — cu o capaci
tate de 6 000 tone ojel pe an. Colonialiștii nu 
aveau nici un interes să j industrializeze 
Indonezia, căreia îi rezervaseră doar rolul 
de a fi o sursă de materii prime ieftine. Cu 
ajutorul Uniunii Sovietice, urmează să se cons
truiască o ofelărie, cu o capacitate de 100 000 
de tone. Roadele colaborării Indoneziei cu fă- 
rile socialiste, printre care și fara noastră, devin 
tot mai evidente.

...De la Djakarta ne îndreptăm spre Bogor, 
o minunată stafiune climaterică, pe care înain
te o frecventau numai turiștii străini. După 
scurtă vreme pădurea se sfîrșeșfe și în depăr
tare apar munfii învăluifi într-o ceafă albăstruie. 
Mașina trece printre lanuri de orez care, aici 
la șes, amintesc de o uriașă oglindă, împăr
țită în pătrate regulate. Mai sus, în munfi, 
ogoarele sînt dispuse în terase, create de mî- 

na omului po po- 
vîrnișuri abrupte. 
Un șuvoi de apă, 
un pîrîu este captat 
și dirijat 
niozitate 
și sute 
șanfuri, 
sfăvilare pe terasele 
care urcă tot mai 
sus, spre vîrf. Ele 
sînt o dovadă a 
măiestriei indone
zienilor în arta iri
gării, precum și un 
exemplu elocvent 
al muncii imense pe 
care trebuie s-o 
depună făranul in
donezian pentru 
a-și agonisi orezul 
necesar traiului.

La 150 km de 
Bogor este orașul 
Bandung. Drumul 
este străjuit de co- 
cofieri seculari, care 
ating o înălfime 
foarte mare și țlau 
o umbră deasă, sal-

. . . . • - 4 • țy-- ............. țv ‘

Vedere din noul port maritim al Djakartei, .Tandjung Prink«
T.‘ <•.

ALGER' 29 (Agerpres). — La 29 
septembrie, Adunarea Constituantă 
Națională a Republicii Democrate 
Populare Algeria și-a exprimat cu 
majoritate covîrșitoare de voturi 
încrederea în guvernul Ben Bella. 
Au fost aprobate programul și com
ponenta guvernului, propuse de 
Ben Bella.

Guvernul are următoarea compo
nență : Ahmed Ben Bella, președin
tele Consiliului de Miniștri ; Rabah' 
Bitat, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri ; Amar Bentoumi, mi
nistru de justiție ; Ahmed Me- 
deghri, ministru d'e interne ; colo
nelul Boumedienne, ministrul apă
rării naționale ; Mohammed Khe- 
misti, ministrul afacerilor externe ; 
Ahmed Francis, ministrul finanțelor 
și al economiei ; Amar Ouzgane, mi-

nistrul agriculturii și reformei a- 
grare ; Mohammed Khobzi, minis
trul comerțului ; Laroussi Khelifa, 
ministrul industriei și energeticii ; 
Ahmed Boumendjel, ministrul re
construcțiilor, lucrărilor publice și 
transporturilor ; Bachir Boumaza, 
ministrul muncii și problemelor so
ciale ; Abderrahmane Ben Hamida, 
ministrul educației naționale ; Ab
delaziz Bouteflika, ministru pentru 
problemele tineretului și sportului; 
Mohammed Nekache, ministrul o- 
crotirii sănătății ; Moussa Hassani, 
ministrul poștei și telegrafului ; 
Mohammedi Said, ministru pentru 
problemele veteranilor și victime
lor războiului ; Ahmed Twefikel 
Madani, ministru pentru proble
mele cultelor ; Mohammed1 Hadj 
Hamou, ministrul informațiilor.

29 (Agerpres). 
de

In
28 septembrie Ben 

ministru al Republi- 
Populare Algeria, a 

Adunarea 
programul

Programul guvernamental prezentat 
in Adunarea Națională Constituantă

ALGER
seara zilei 
Bella, primul 
cii Democrate 
prezentat în 
Constituantă 
mental.

Ben Bella a 
său va promova o politică de neu
tralitate și de neaderare la blocuri. 
El a declarat că Algeria v,a rămîne 
credincioasă prietenilor cfștigați în 
anii îndelungați ai războiului de e- 
liberare.

Referindu-se la viitoarele relații 
cu Franța, primul ministru a ară
tat că guvernul său va respecta a-

declarat că

Națională 
guverna-

guvernul

Bandungul, situat la o înălfime de 700-800 de 
metri, este un oraș nou, modern, cu străzi 
largi, luminoase, cu clădiri construite după ul
timele concepfii arhitectonice. Centrul 
lui îl formează o piajă mare, înconjurată de 
edificii publice, 
tauranfe, magazine. Din această piafă se rami
fică străzile comerciale, care ceva mai departe 
se transformă în cartiere de locuinfe ce se 
întind pînă pe dealurile ce .înconjoară orașul.

Aici, la Bandung, a avut loc în aprilie 1955 
conferinja fărilor afro-asiatice, care ocupă un 
loc deosebit în amintirea și în viața popoare
lor. în viafa politică a vremii noastre s-au în
cetățenit temeinic noțiuni ca principiile Ban- 
dungului, spiritul Bandungului. Ele cheamă la 
luptă împotriva colonialismului și imperialis
mului, exprimînd totodată convingerea că ome
nirea va putea scăpa de aceste plăgi mons
truoase. Și acum se mai văd la Bandung lo
zinci ca „Colonial perlu mafi“ — colonialismul 
trebuie lichidat — rămase din timpul confe
rinței.

Indonezia este una din cele cinci (ări care 
au initiât această conferință. Guvernul indone
zian, condus de eminentul om de sfat, pre
ședintele Sukarno, duce o politică externă in
dependentă, conformă 
lui, care se bucură de 
lumea întreagă.

...Oraș cu multe și

orașu-

cinematografe, hoteluri, res-

principiilor Bandungu- 
o înaltă apreciere în

...Oraș cu multe și impunătoare consfrucfii 
de tip european, Medanul pare cufundat în 
verdeafă. Poate de aceea s-a născut legenda 
care spune că acest oraș își datorează strălu
cirea tinerei fete numită „Puteri Hidjan“ (prin
țesa verde) care veghează asupra orașului. Si
tuat în Sumatra de nord, orașul Medan a tre
cut timp de cîfiva ani prin evenimente legate 
de încercările rebelilor de a smulge bogata 
insulă Sumatra de sub controlul guvernului in
donezian. Poate de aceea în zilele din decem
brie, anul trecut, cînd președintele Sukarno a 
dat „ordinul către popor“ pentru eliberarea 
Irianului de vest, acolo se manifesta afît de 
fierbinte dorinfa populafiei pentru eliberarea 
acestui străvechi teritoriu indonezian.

Țările afro-asiatice, precum și fările socialiste, 
printre care și fara .noastră, au sprijinit Indo
nezia în năzuinfa sa de a elibera Irianul de 
vest. Colonialiștii olandezi au rezistat multă 
vreme pe pozițiile lor, dar pînă la urmă au 
fost nevoifi să cedeze. în baza acordului în
cheiat cu Olanda, de la 1 mai 1963 conducerea 
Irianului de vest va fi exercitată în întregime 
de guvernul Indoneziei.

Prietenii indonezieni, încrezători în dreptatea 
cauzei lor, întrezăreau de mult aceste zile. 
Acum, ei pot să-și dedice toate forjele și ca
pacitățile dezvoltării economiei, ridicării nive

latoare’de s fazele lului de frai Și consolidării păcii în lume, 
fierbinfi ale soare
lui tecuaforial.

cu inge- 
prin zeci 

de canale, 
baraje ți

N. PLOPEANU

s-a 
de 

co-

cordurile
găsim o _ ______ _
Franța, a declarat el, care să asi
gure între noi relații de la egal la 
egal”.
..Trecînd apoi la analizarea politi

cii interne- Ben Bella a arătat că 
guvernul se va ocupa în primul rînd 
de înfăptuirea reformei agrare, care 
>,va determina întreaga politică in
ternă a guvernului". É1 a subliniat 
că guvernul intenționează „să ia 
măsuri speciale" pentru a acorda 
ajutor țăranilor mici proprietari de 
pămînt. Primul ministru a declarat 
că guvernul său va desfășura o 
luptă activă împotriva șomajului și 
:.va promova politica de industriali
zare a țării.

După cum a declarat Ben Bella, 
în ansamblu, politica guvernului se 
va baza pe programul adoptat la 
Tripoli.

săde la Jlvian. „Trebuie __ 
formulă de colaborare cu

Telegrama adresată 
de N. S. Hrușciov lui Ben Bella

MOSCOVA 29 (Agerpres). -v. 
TASS : N. S. ITrușciov, șeful gu
vernului sovietic, a adresat o tele
gramă de salut lui Ahmed Ben 
Bella, președintele guvernului Re
publicii Democrate Populare Alge
ria. în telegramă guvernul U.R.S.S. 
își reafirmă „dorința sinceră de a 
dezvolta/și pe viitor relații de prie
tenie dezinteresată și colaborare 
rodnjcă cu R. D. P. Algeria pe baza 
deplinei egalități, respectării suve
ranității și neamestecului în trebu
rile interne”.

Poporul sovietic, scrie N. S. Hruș
ciov. este ferm convins că, dînd do
vadă de coeziune și vigilentă, po
porul algerian va reuși să lichideze 
cu succes orice greutăți și piedici 
în calea întăririi suveranității sta
tului său și rezolvării importantelor 
sarcini sociale și economice care îi 
stau în față.

In telegramă se exprimă convin
gerea că Republica Algeria „va a- 
duce o contribuție demnă la men
ținerea și întărirea păcii generale 
și la lichidarea definitivă a rușino
sului sistem colonial”.

„Constatăm cu bucurie, se spune 
în telegramă, că popoarele tarilor 
noastre, sînt legate printr-o strînsă 
prietenie care s-a statornicit și s-a 
întărit în perioada luptei de elibe
rare națională a poporului alge
rian”.

: 877 de morți și dispăruți, 193 de răniți, două miliarde și Jumătate 
de pesetas pagube materiale, acesta este primul bilanț publica» 
seara zilei de 28 septembrie la Barcelona, de către biroul de Inform? țn asupra consecințelor furtunii care s-a abătut asupra Spaniei^ 
noaptea rt« spre miercuri. în fotografie: ravagii produsei

CONSEC1NȚELE FURTUNII CE Ș-A ĂBĂTUT ASUPRA SPANIEI

noaptea de marți 
furtună.

O coproducție 
soviefo-lfalfană

de-al doilea război 
mondial au luptat îm
potriva U.R.S.S. In via
ță rămîne un singur, 
soldat sicilian care 
cîntă în tran?ee sub o 
ploaie de obuze, un cîn- 
tec plin de melancolie, 
a cărui melodie face să 
amuțească tunurile și 
oprește pentru un mo
ment ostilitățile. Rolul 
soldatului sicilian este 
interpretat de Andrea

Ziarul „Les Nouvelles 
de Moscou" anunță că 
la Studioul cinemato
grafic Mosfilm s-au 
terminat ultimele pre
gătiri pentru turnarea 
unei coproducții sovieto- 
italiene — filmul „Mar
șul spre Est“.

Filmul evocă destinul ___  ___ „
a cinci soldați italieni; Cellentano, un popular, 
care în timpul celui cîntăreț italian.

■MW'
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După două minute..^0

Un comunicat al a- 
viațlei americane anun
ță că un proiectil ba
listic intercontinental de 
tip ,'Minuteman' a fost 
lansat vineri de la baza 
.Vandenberg, în direefia 
Oceanului Pacific. Două 
minute după ce s-a 
ridicat în aer, proiec
tilul a trebuit să fie 
'distrus din cauza „func
ționării Hefec.tuoasj^Lj
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