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Sîntem în perioada de pregătire 
a producției pentru anul viitor — al 
patrulea an al planului de șase ani. 
A intrat în practica activității noa
stre economice ca, în cadrul pregă
tirilor pentru un nou an de muncă, 
cifrele ce decurg din planul de stat 
să fie larg analizate la diferite ni
veluri — de la organele economice 
centrale, pînă la întreprinderi și 
secții. Nu este vorba numai de a 
se cunoaște sarcinile de producție, 
indicii de plan ; dezbaterile au 
ca scop de a scoate la iveală noi 
rezerve interne, noi posibilități 
existente în diferite ramuri, între
prinderi, secții, pentru ca, folosin- 
du-le cît mai larg, să asigurăm rea
lizarea exemplară a planului.

în săptămînile care au trecut, în 
toate regiunile țării au avut loc șe
dințe pe ramuri de producție, în 
care s-au dezbătut sarcinile pe 
1963, măsurile ce urmează a fi luate 
pentru îndeplinirea cu succes a pla
nului pe anul în curs și pregătirea 
în bune condiții a producției a- 
nului viitor. în cadrul acestor șe
dințe a ieșit în —iJ“** ’—
rîrea 
deri, a conducerilor tehnico-admi- 
nistrative și a organizațiilor de 
partid de a identifica și pune în 
valoare rezervele interne ale pro
ducției nefolosite încă.

Fie că e vorba de noi posibilități 
în ce privește folosirea mai de
plină a capacităților de producție 
ale mașinilor, a spațiilor de pro
ducție, a timpului de lucru, fie 
că e vorba de noi căi de a utiliza 
mai cu economie materia primă, 
materialele sau de a perfecționa 
tehnologia și ridica nivelul calitativ 
al produselor — acestea reprezintă 
doar o parte din nenumăratele surse 
pe care le oferă producția și care 
sînt cuprinse în noțiunea de „rezerve 
interne", noțiune intrată adine în 
vorbirea curentă, în practica de zi cu 
zi a colèctivelor de întreprinderi. 
Identificarea și punerea lor în 
valoare constituie un mijloc impor
tant în vederea obținerii de noi și 
înseninate succese în dezvoltarea 
producției bunurilor materiale — 
baza ridicării nivelului de trai al 
întregului popor.

Cu prilejul discutării sarcinilor 
de plan ce revin întreprinderilor 
chimice din regiunea Brașov a re
ieșit că deși instalațiile și materiile 
prime au fost mai bine folosite în 
acest an, 
subliniat mai 
mai sînt largi posibilități în spo
rirea indicilor de utilizare a agre
gatelor, perfecționarea unor procese 
tehnologice etc. Discuțiile pe mar
ginea sarcinilor de plan ce revin 
în anul viitor constructorilor din 
regiunea Bacău au scos în evidență 
că există condiții să se grăbească 
ritmul lucrărilor pe șantiere și să 
se extindă metodele industriale de 
construcție. Participanții la ședin
țele de lucru pe ramuri, analizînd 
condițiile existente, au indicat și 
măsurile ce trebuie luate pentru a 
transforma în fapte cerințele și 
propunerile formulate în aceste 
dezbateri.

Nu peste mult timp, pe baza ho- 
tăririi partidului și guvernului, se 
va trece la prelucrarea sarcinilor 
de plan pe anul 1963 în adunări 
generale ale muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor, pe întreprin
deri. Experiența ultimilor ani arată 
cît de fructuoasă s-a dovedit acțiu
nea aceasta inițiată de partidul nos
tru. Dezbaterile au nu numai o în
semnătate economică, dar și o mare 
importanță politică, educativă. Ele 
dau posibilitatea ca sute de mii de 
muncitori, ingineri, tehnicieni, să 
participe cu maturitate și compe. 
tență la discutarea cifrelor de plan 
care îi vor călăuzi în inuncă 
un an întreg, la analizarea- pro
blemelor legate de îmbunătățirea 
activității întreprinderilor, pornind 
de la interesele generale ale eco
nomiei naționale.

Nebănuit de mari sînt rezervele 
interne ale întreprinderilor. De cele 
mai multe ori, nu toate resursele 
pot fi prinse în calculele economi-

totuși — așa cum au 
mulți vorbitori —

ce, atunci cînd se întocmește pla
nul. Ele sînt scoase la iveală de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din secții și ateliere, cei care cunosc 
cel mai bine posibilitățile pe care 
le au la locurile lor de muncă.

Este de netăgăduit că dacă _ nu
meroase întreprinderi și ramuri in
dustriale și-au îndeplinit înainte de 
termen planul pe trei trimestre, la 
aceasta a contribuit acțiunea susți
nută pe care au desfășurat-o. mun
citorii, inginerii și tehnicienii pen
tru folosirea rezervelor interne. Gă
sind soluții raționale la pregăti
rea și încărcarea, agregatelor, asi- 
gurînd o bună funcționare a lor, 
siderurgiștii de Ia Uzinele „Vic
toria“ din Călan au sporit în acest 
an indicii de utilizare a furnalelor 
cu 50 la sută față de 1959 ; colec
tivul acestei uzine a realizat în 
numai 8 luni și 7 zile producția de 
fontă planificată pentru primele 3 
trimestre ale anului, a obținut e- 
conomii suplimentare la prețul de 
cost de peste 3 milioane de lei.

Multă vreme s-a crezul la Uzinele 
„Rulmentul" din Brașov, că strungu
rile paralele lucrează la capacitate 
maximă. Dar asta pînă într-o zi, cînd 
un colectiv de muncitori și tehni
cieni condus de ing. Gh. Muncu a 
propus să se adapteze la aceste ma
șini niște suporți speciali care per
mit prelucrarea simultană a 3 su
prafețe și, în plus, eliminarea ope
rației de rectificare. De peste trei 
luni se lucrează după acest proce
deu la toate inelele rulmenților cu 
bile, obținîndu-se o calitate supe
rioară și însemnate economii de 
manoperă ; totodată, s-a eliberat un 
număr de mașini de rectificat, care 
pot fi folosite în alte sectoare, mă
rind capacitatea de producție. Iată 
de ce atragerea largă, permanență 
a maselor de oameni ai muncii din 
întreprinderi la descoperirea și va
lorificarea rezervelor interne ale 
producției, este unul din izvoarele 
trăiniciei planurilor noastre eco
nomice.

Și întrucît dezvoltarea inițiati
vei creatoare a colectivelor de în
treprinderi este o condiție esenția
lă a succesului în lupta pentru în
deplinirea planului, se cer strădanii 
neobosite de a o sprijini' și sti
mula permanent. Bine procedează 
conducerile întreprinderilor și orga
nizațiile de partid de la Uzinele 
„Oțelul Roșu“, „24 Ianuarie”-Plo- 
iești, Uzina de tablă subțire-Galați 
și altele, care acordă întreaga aten
ție propunerilor venite din rînduri- 
le muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor, studiind și selecționînd 
cu grijă pe cele mai valoroase, care 
au eficiență mare în producție 
și creind condiții pentru aplicarea 
lor operativă în practică. în alte 
locuri însă — așa cum e . cazullocuri însă — așa cum e cazul 
la Uzinele „Neptun“ din Cîmpina 
— o serie de propuneri prețioase 
făcute de muncitori și tehnicieni, 
care ar fi contribuit la reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea 
calității produselor, au fost doar

® La începerea noului an în 
învătămîntul de partid (pag. 
2-a) ’

© Un interesant schimb de 
experiență (pag. 2-a)

© Corespondență 
din Londra — John 
Greva feroviarilor 
(pag. 3-a)

© Comentariul zilei — V. Oros: 
Maratonul d-lui Rusk și realită
țile internaționale (pag. 4-a)

Blocui-tum cu 44 de apartamente de pe strada Cuza Vodă din Cluj, 
dat de curînd în folosință. (Foto : M. Cioc) 
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Vizita tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej
șl Ion Gheorghe Maurer in Indonezia

• Depuneri de coroane in memoria eroilor indonezieni • Schimb 
de vederi in legătură cu problemele dezvoltării relațiilor economice 
și culturale intre Rominia și Indonezia^Inalte distincții conferite oaspeților

DJAK.ARTA 2 (Agerpres). — De 
la trimisul special Ion Gălățeanu :

In dimineața zilei de 2 octombrie 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, împre
ună cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, și Corneliu Mănescu, mi
nistru al afacerilor externe, au adus 
un omagiu luptei îndelungate a po
porului Indoneziei pentru liber
tate și o viață mai bună, depunînd 
o coroană de flori la cimitirul Eroi
lor din cartierul Kdlibata.

La ora 9, ora locală, la cimitirul 
Eroilor au sosit tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej,' precum și, tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu. O gardă de onoare a pre
zentat onorul. La steagul indone
zian, arborat în incinta cimitirului, 
a fost depusă o coroană de flori, pe 
panglica căreia se afla inscripția 
„Eroilor revoluției indoneziene din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej". A fost 
intonat imnul indonezian pentru 
eroi. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a semnat în cartea de o- 
noare.

Din cartierul Kadibata oaspeții ro
mîni s-au îndreptat în mașini spre 
centrul orașului. în fața ochilor se 
înfățișează aspecte ale noii Djakar- 
te, marele stadion, recent construit, 
care a găzduit anul acesta jocurile 
olimpice asiatice, noul complex ho
telier, numeroase clădiri de stat de 
pe care schelele au fost date jos 
abia de curînd.

La ora 11, la Istara Negara, reșe
dința oaspeților romîni, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună 
cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Corneliu Mănescu, au primit, vi
zita unor înalți demnitari, indone
zieni. Au participat J. Leimena, mi
nistru prim ad-interim, ' Chairul 
Saleh, președintele Adunării Popu
lare Consultative Provizorii, locții
tor al ministrului prim, Zainul Ari-

în . multe unități agricole 
socialiste din raionul A- 
rad au fosf luate din vre
me măsuri pentru con
ditionarea și tratarea se
mințelor, repararea utilaje
lor. Toate acestea au 
făcut cu putinfă ca acum, 
cînd a venit vremea semă
natului, în aceste gospodă
rii să se poată • frece -cu i 
toate forfele la efectuarea 
acestei lucrări.

La gospodăria colectivă 
„Victoria“ din Nădlac, de 
pildă, a fost cules porum
bul de pe mai mult de 400 
ha și s-a terminat recolta
tul și treieratul florii-soare
lui de pe cele 75 ha cul
tivate. Paralel cu aceasta, 
colectiviștii lucrează intens 
la tăierea cocenilor-și eli
berarea terenului. In urma 
lor, tractoriștii ară și sea
mănă. Pînă acum au și fost 
însămîntate 62 ha cu seca
ră, 42 ha cu orz și o în
semnată suprafafă cu grîu.

Și la gospodăriile colec
tive din Peregu Mare, Se- 
cusigiu, Felnac, Irafoși efc

semănatul este în foi.
Nu în toate gospodăriile 

colective se dă însă afen- 
jia cuvenită lucrărilor agri
cole de toamnă. Astfel, în 
timp ce la gospodăria co-

acum decît 30 la suta din 
terenul ce va fi cultivat cu 
grîu, iar de semănat n-a 
fost semănat nici măcar un 
hectar. Lucrurile nu stau 
prea bine nici în ceea ce

lecfivă „Hristo Botev' din 
Vinga s-au însămîntat 
220 ha cu grîu, la gos
podăria colectivă „30 
Decembrie“ din aceeași co
mună, deși existau tere
nuri pregătite, nu s-au în- 
sămînfaf decît 36 ha cu 
grîu. Aceasta deoarece 
conducerea gospodăriei nu 
s-a îngrijit să trimită din 
timp probe de semințe la 
laborator. Și în lipsa rezul
tatelor analizei, atelajele 
stau nefolosife.

Nici în cele două gospo
dărit colective din Curticl 
lucrurile nu stau mal bine. 
Aici, n-a fosf pregătit pînă

privește eliberarea terenu
lui. Deși s-a strîns porum
bul de pe 60 la sută din 
suprafața cultivată, cocenii 
n-au fost transportați decît 
de pe 25 la sută din te
renul unde culesul s-a ter
minat.

Desigur că dacă în raio
nul Arad însămînțările se 
desfășoară, în unele locuri, 
cu încetineală, o parte din 
vină revine unor conducă
tori de unități agricole, 
care au organizat slab 
munca, n-au luat din timp 
măsurile necesare pentru 
ca, odată început, semă
natul să se desfășoare în 
cele mal bune condiții.

Dar pentru rămînerea în 
urmă a însămînfărilor răs
pund și organele raionale 
de partid și de stat, și în
deosebi consiliul agricol 
raional. Acestea n-au pri
vit cu toată răspunderea 
problema pregătirilor în 
vederea însămîn|ării. în 
multe unităfi probele de 
seminje n-au fost trimise 
din vreme la laborator, în 
altele s-au schimbat can
tități de seminfe mult prea 
mici etc.

Lipsurile semnalate pot șl 
trebuie să fie grabnic li
chidate. Este de datoria 
consiliului agricol raional, 
conducerilor gospodăriilor 
colective, stalurilor popu
lare și organizațiilor de 
partid să ia măsuri urgen
te pentru intensificarea re
coltării culturilor tîrzil, eli
berarea și pregătirea tere
nurilor, în așa fel incit să 
se poată asigura un ritm 
mai intens la semănat.

I. CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii”

(Continuare în pag. II-a)
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fin, președintele parlamentului, Mo
hammed Yamin, locțiitor al minis
trului prim pentru problemele spe
ciale și planificare, ministrul infor
mațiilor, Kadarusman, șeful forțelor 
armate aeriene.

Cu acest prilej, între conducăto
rii statului romîn și demnitarii in
donezieni a avut loc un schimb de 
vederi în legătură cu problemele 
dezvoltării relațiilor economice și 
culturale între Rominia și Indone
zia.

Convorbirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Seara, la orele 18,45, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej împreună 
cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Corneliu Mănescu au făcut o vi
zită președintelui Sukarno, la reșe
dința acestuia — palatul Merdeka. 
Oaspeții au fost intîmpinați de pre
ședintele Sukarno, de J. Leimena, 
ministru prim ad-interim, și de Su- 
bandrio, locțiitor al ministrului 
prim, ministru al afacerilor externe.

Președintele Sukarno a conferit 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej cel mai înalt ordin indonezian : 
„Steaua Republicii Indonezia, clasa 
I-a", tovarășului Ion Gheorghe 
Mäurer „Steaua Republicii Indone
ziei, clasa Il-a", iar tovarășului Cor
neliu Mănescu același ordin clasa a 
IlI-a. Conducătorii de stat , ai Româ
niei au mulțumit pentru înaltele 
distincții acordate.

Președintele Sukarno a oferit a- 
poi în cinstea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej un banchet la pala
tul Merdeka. Au participat, de ase
menea, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu. Din 
partea Indoneziei au fost prezenți 
J. Leimena, ministru prim ad-inte
rim, dr. Subandrio, locțiitor al mi
nistrului prim, ministrul afacerilor 
externe, ■ Chairul Saleh, președintele 
Adunării Populare Consultative 
Provizorii, Zainul Arifin, președin
tele parlamentului, generalul Na- 
sution, locțiitor al ministrului prim, 
ministru al apărării și securității, dr. 
Suhardjo, locțiitor al ministrului 
prim, prof. dr. Mohammed Yamin, 
locțiitor al ministrului prim, Noto- 
hamiprodjo, locțiitor al ministrului 
prim, prof. dr. Prijono, ministru 
pentru problemele învățământului, 
Aii Sastroamidjojo, președintele 
Partidului Național din Indonezia, 
D. N. Aidit, președintele C. C. al 
P.C. din Indonezia, șefii statelor ma
jore ale Forțelor armate terestre, 
Forțelor militare aeriene și Flotei 
Maritime militare și poliției. La sfîr- 
șitul banchetului, președintele Su
karno a rostit un toast.

Rominia și Indonezia — a spus dr. 
Sukarno — au multe lucruri co
mune. Ne înțelegem foarte bine unii 
pe alții. Iată de ce sîntem atît de 
bucuroși că dv., prietenii noștri, ați 
sosit în Indonezia. Guvernul și po
porul indonezian sînt fericiți că sîn- 
teți oaspeții noștri. Urările noastre 
sînt adresate dv. și în același timp 
poporului romîn. Vizita dv. în Indo
nezia contribuie foarte mult la prie
tenia și frăția dintre Romî'nia și In
donezia.

Libertatea, socialismul, pacea 
mondială pot fi realizate numai prin 
eforturi comune, prin lupta comună 
a tuturor forțelor progresiste din 
lume.

Cînd am fost în vizită la Bucu
rești am subliniat că Indonezia nu 
luptă singură, că ea luptă împreună 
cu toate forțele progresiste din 
lume. Știm că Rominia se află în 
rîndul forțelor progresiste din lume. 
Iată de ce — a spus în continuare 
dr. Sukarno — colaborarea din
tre Rominia și Indonezia, dintre 
poporul romîn și poporul indone
zian, dintre guvernul romîn și gu
vernul indonezian este atît de per
fectă, atît de strînsă. Noi vrem să 
dezvoltăm cît mai mult posibil a- 
ceastă colaborare.

Dv., dragi oaspeți, ați venit aici 
ca un simbol al prieteniei, al luptei 
pentru dreptate, pentru socialism, 
pentru frăția popoarelor. Iătă de ce 
sînt atît de fericit să vă confer cel 
mai înalt ordin al Republicii Indo
nezia.
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Descoperiri arheologice
In urma unor săpături efec

tuate în orașul Simeria, ar
heologii da la Muzeul regio
nal din Deva au descoperii 
recent urmele unor așezări o- 
meneștl datlnd din prima e- 
pocă a fierului. Obiectele gü

site cu acest prilej constituie 
un prețios material arheolo
gic care va contribui la între
girea cunoștințelor despre 
viafa și munca vechilor lo
cuitori da pe aceste me
leaguri. (Agerpres)

Televiziune în Dobrogea
Deasupra blocurilor de locuit ridicate de curînd 

la Constanța, Tulcea și Medgidia, a elegantelor 
hoteluri de pe litoralul Mării Negre, a caselor clă
dite de colectiviști au apărut de curînd antene de 
televizor. Aceaeta se datorește construirii unei stații 
moderne de televiziune, care asigură retransmiterea 
programului studioului central pe canalul 10. în 
orașe și sate din Dobrogea, emisiunile studioului 
de televiziune din București pot fi urmărite în bune 
condiții. Totodată, s-a creat posibilitatea vizionării 
emisiunilor de televiziune și în orașele Galați, 
Brăila și Fetești. (Agerpres)

Mijloace 
mecanizate 

în exploatările 
forestiere

Un nou funicular 
intrat de curînd în 

funcțiune la Între
prinderea forestieră 
Iacobeni din raionul 
Vatra Dornei. Noul 
funicular transportă 
lemnul pentru a fi 
plutărit pe apele Bis
triței în catarge.

Creșterea continuă 
a parcului de mij
loace mecanizate în 
întreprinderile fores
tiere se reflectă în 
faptul că 37 la sută 
din masa lemnoasă 
exploatată în prime
le 8 luni ale anului 
a fost doborîtă, fa
sonată si secționată 
mecanic.

Un nou cămin 
studențesc

Vladi- 
primit 
locuri, 
la fie- 
anexe

O dată cu deschiderea noului 
an universitar, studenții Institu
tului agronomic „Tudor 
mirescu” din Craiova au 
un cămin modern cu 330 
cu săli speciale de lectură 
care etaj și alte încăperi
care îmbunătățesc condițiile de 
studiu.

Căminele studențești construi
te pînă acum pentru cele 2 in
stitute ale tînărului centru uni
versitar craiovean au o capaci
tate totală de 1 540 locuri.

Complexe pentru 
deservirea populației <:

ORADEA (prin telefon). In centrul ? 
localității Marghifa (regiunea Criță- > 
na) a fosf dat ieri în folosință noul ( 
complex pentru deservirea populației. < 
Aici au fost deschise secții de repa- r 
rat radio, cismărie, croitorie, frize- ? 
rie ți altele. 5

Zilele acestea a fost dat în folo- t 
sinfă și noul complex modern pentru > 
deservirea populafiei de la Chițineu S 
Crij, unde funcționează diferite sec- ( 
fii ale ' cooperației : meșteșugărești. <

In ultimele luni au fost terminate, S 
de asemenea, complexele de deservi- s 
re a populafiei aparfinînd cooperației S 
meșteșugărești din Salonfa și Beiuș, $

Colectiviștii din Loloiasca, raionul Ml- 
zil, au pregătit pînă acum 80 la sută din 
terenul ce va fi cultivat cu grîu și au 
semănat peste 100 hectare. Printre cei 
care au adus o contribuție însemnată la 
obținerea acestor rezultate se numără co
lectiviștii Petre Cosma și Georgeta Dă- 
roiu și mecanizatorii Gheorghe Catrinoiu 
și Nicolae Cozma, de la Ș.M.T.-Inotești. 

(Foto : R. Costin)

în regiunea București

Pe vremuri, mono
polul magazinelor 
bine asortate îl avea 
„Centrul". Cu 
devenise un fel 
marcă de fabrică,

Conslătuire în legătură cu îmbunătățirea 
calității țesăturilor și tricotajelor

La Ministerul In
dustriei Ușoare a avut 
loc o consfătuire in 
legătură cu îmbună
tățirea calității țesă
turilor și tricotajelor. 
Au participat repre
zentanți ai Ministeru
lui Industriei Petrolu-

lui și Chimiei, dele
gați din partea fabri
cilor producătoare de 
fire sintetice și fire de 
mătase, al țesătoriilor 
și fabricilor de trico
taje, specialiști etc. La 
consfătuire au fost dis
cutate probleme lega-

te de tehnologie, fini
sare și îmbunătățirea 
calității firelor. A fost 
întocmit un plan de 
măsuri a căror apli
care va contribui la 
îmbunătățirea calității 
țesăturilor și trico
tajelor.

Recoltarea porumbului 
și florii-soarelui 

se apropie de sfirșit
în regiunea București recoltarea 

porumbului pentru boabe și a florii- 
soarelui se apropie de sfirșit. Pînă 
acum porumbul a fost strîns de pe 
aproape 90 la sută din suprafața 
cultivată, iar floarea-soarelui, de pe 
96 la sută.

Pentru a asigura mecanizatorilor 
care execută arături și însămînțări 
suprafețe cît mai mari de lucru, co
lectiviștii au trecut la elibera
rea terenurilor de coceni și de 
tulpini de floarea-soarelui. în 
raionul Titu, de pildă, unde munca 
a fost mai bine organizată, au 
eliberate de coceni mai mult 
15 000 ha. Astfel, mecanizatorii 
putut ara peste 75 la sută. din 
renurile 
raion și 
mult de 
niflcată

fost 
de 
au 
te- 
dingospodăriilor colective 

au însămînțat cu grîu mai 
un sfert din suprafața pla
in această toamnă.

anii, 
de 

o 
garanție a calității — 
chiar și cînd nu era 
cazul. Dădea omul un 
ban mai mult — dar 
se chema că și-a cum
părat sacoul în „Cen
tru“.

Să recunoaștem că 
situația s-a complicat 

, în ultima vreme, 
apărut 
i,centre", 
continua 
parterul 
blocuri 
ultimii I 
atenția 
moderne, 
vizionate, 
unor exigențe înalte, 
cu vitrine îmbietoare. 
Vă invităm să faceți o 
plimbare pe șoseaua 
Stefan cel Mare, pe 
Calea Grivlței, la Flo- 
reasca și în alte locuri. 
Veți admira țesătu
rile fine, sortimentul 
variat de încălțămin
te, obiectele de uz 
casnic etc. S-au creat 
mari magazine ali
mentare cu autoservi
re ; tot felul de uni-

. A.U
mai multe 
Și vor mai 
să apară. La 

elegantelor 
construite în 
ani, îți rețin 

magazinele 
bine apro- 

, la nivelul

în încheiere președintele Sukarno 
a toastat în sănătatea președintelui 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primului ministru 
Ion Gheorghe Maurer, pentru po
porul romîn, pentru prosperitatea și 
prietenia dintre cele două popoare, 
pentru pacea mondială, pentru cele 
mai înalte idealuri ale popoarelor 
romin și indonezian.

A fost intonat imnul de stat al 
Republicii Populare Romîne.

A toastat apoi tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Mulțumind din toată inima pen
tru primirea deosebit de fru
moasă și prietenească făcută dele
gației romîne în Indonezia, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus: 
Poporul romîn se bucură de sim
patie și înaltă considerație din par
tea poporului indonezian și a con
ducerii acestuia, așa după cum și 
poporul romîn stimează, și privește 
cu simpatie eforturile poporului in
donezian în munca sa creatoare. .

în continuare, tovarășul Gheorghiu- 
Dej a arătat că popoarele noastre 
au suferit vreme îndelungată jugul 
stăpînirii străine, au luptat cu toa
tă vigoarea pentru a-și dobîndi li
bertatea. Președintele Consiliului de 
Stat a subliniat că popoarele romîn 
și indonezian sînt hotărîte să lupte 
pentru consolidarea cuceririlor do- 
bîndite, pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai și de cultură, pen
tru ideea cooperării între popoare, 
pentru pace.

Subliniind dorința de pace a po
poarelor, vorbitorul a spus că a so
luționa problemele internaționale pe 
calea armelor ar fi céa mai mare 
nebunie, ar însemna o .adevărată 
catastrofă pentru popoare. Țările so
cialiste, a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, luptă consecvent 
pentru pace, pentru dezarmarea ge
nerală și totală, pentru interzicerea 
experiențelor cu bomba atomică, îm
potriva răspîndirii armei atomice.

Forțele păcii sînt puternice,', ra- ' 
portul de forțe este de partea po
poarelor iubitoare de pace, care sînt 
conștiente de pericolul unui nou 
război și devin din ce în ce mai ac
tive. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a arătat că este de acord 
cu președintele Sukarno că pacea 
poate fi apărată prin lupta unită a 
tuturor popoarelor. în acest front 
uriaș, pentru această cauză nobilă, 
își aduc contribuția și poporul ro
mîn și poporul indonezian.

Vorbind despre colaborarea din
tre țările și popoarele noastre și 
împărtășind aprecierea pozitivă fă
cută de președintele Sukarno, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat că. înțîlnirile și _convorbirile 
prietenești cu personalități indone
ziene au cuprins un cîmp larg de 
probleme, examinîndu-se soluții 
pentru a lărgi cadrul cooperării și 
a sprijini în perspectivă colaborarea 
de lungă durată. Noi sîntem gata — 
a spus președintele Consiliului 
Stat — să venim 
oricărei propuneri 
să intereseze atît 
Rominia. După ce 
dial pentru înalta 
tă. tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a toastat pentru prietenia ro- 
mîno-indoneziană, pentru dezvolta
rea colaborării dintre poporul romîn 
și poporul indonezian, pentru pros
peritatea poporului indonezian, în 
sănătatea președintelui Sukarno și 
a colaboratorilor săi.

A fost intonat imnul Indoneziei.
Oaspeții romîni, împreună cu 

înaltele personalități indoneziene, în 
frunte cu dr. Sukarno, au partici
pat ’ la un spectacol care a cuprins 
dansuri populare indoneziene, din 
lava, Sumatra și Bali. Programul a 
prilejuit cunoașterea unora dintre 
cele mai reprezentative creații ale 
străvechii culturi indoneziene, a ofe
rit o imagine a. înfloririi artei po
porului indonezian liber.

Printre oaspeți la spectacol a par
ticipat și o delegație- din Irianul de 
vest.

La sfîrșitul spectacolului tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ion 
Gheorghe Maurer au oferit flori ar
tiștilor indonezieni.

&*-■■■....■==---------

de 
în întîmpinarea 
raționale și care 
Indonezia, cît și 
a mulțumit cor- 
distincție acorda-

tați ale comerțului, 
ale1 unui comerț civi
lizat, îți stau la dispo
ziție, tovarășe obiș
nuit pe vremuri cu 
dugheana mizeră a 
cartierului unde erai 
la discreția negustori
lor particulari. Cartie-

rele se ridică cu în
cetul la rangul „cen
trului“, iar cît priveș
te „centrul“ de odi
nioară, l-au întrecut 
de mult.

Și, totuși, pe dum
neata, tovarășe care 
locuiești lingă Tonola. 
în blocurile noi, 
întîlnit deunăzi 
magazin 
tru —
șit, cam 
încercînd 
de pantofi, 
mirat. Știam că aveai 
un magazin elegant, 
bine aprovizionat, în 
cartier, un magazin 
deschis de curînd. Ce 
nevoie aveai să bați 
atîta drum ?
Dar, pentru cîte unul, 

obișnuința e o a doua

te-am 
la un 

cen- 
nădu-

din 
cam 

nervos — 
o pereche 

Am fost

natură. Așa 
cat-o, . așa 
Distanțele 
timpul pierdut, 
bulzeala din magazi
nele suprasolicitate — 
nimic nu-l descurajea
ză. De parcă s-ar simți 
bine numai cînd îi 
iese un pic sufletul. Și, 
în definitiv, - e același 
om care frecventează 
de regulă 
alimentare 
și care ar 
dacă- l-aș 
ce nu 
deaua tot din „centru".

Ne vine în minte 
întîmplarea unui cu
noscut, care a consta
tat cu surprindere, 
după, ce a bătut, toate 
magazinele de pe Lip
scani și de pe Calea 
Victoriei, că și maga
zinul de la parterul 
blocului nou unde lo
cuia, avea articolul 
căutat.

— Dacă mă întrea
bă vreodată cineva, de 
un magazin din cen
tru — ne-a spus el 
acru — știu ce să-i 
răspund : centrul e 
lingă tine. Deschide 1 
ochii și ai să-l vezi !

V. SEBASTIAN

a apu- 
o ține, 

parcurse, 
îm-

magazinele 
din cartier 
fi surprins 
întreba de 

cumpără fi
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cum 
asis-

Pentru răspîndirea. experienței înaintate a 
mulgătorilor fruntași care au obținut producții 
mari de lapte, redagția ..ziarylui ,,Pentru Socia- 
lism“-Maramureș a inițiat un schimb de expe
riență între gospodăriile de stat din Odoreu și 

Vetiș, raionul Satu-Mare. Cel mai bun mulgător de la G.A.S. Odoreu, 
tovarășul Vasile Strugurel, candidat de partid, a plecat pe o perioadă 
la Vetiș, unde a preluat un lot de 12 vaci cu o producție scăzută de 
lapte. Redăm extrase din însemnările mulgătorului Strugurel publicate 
în ziarul „Pentru Socialism“.

Din însemnările unui mulgător fruntaș
„lafă-mă la Vetiș. Am preluat 12 

vaci care cu o zi înainte dă
duseră în total o producfie de 69 
litri de lapte,"Vaci capabile să produ
că mai mult, pe la ale mele am 
zilnic 140—150 litri de lapte, 
diferenfă cam mare...

O zi am. stat și am observat 
lucrează mulgătorii de aici. Am
tat . la trei mulsori și am înregistrat 
producția objinută de la fiecare vacă. 
Ceea ce aici nu se făcea, A doua zi 
am pornit la treabă, aplicînd meto
dele de la noi. Nu e bine să dăm 
rafii egale vacilor, cum se face la 
Vetiș, și măi aleș de concentrate. Se 
.înlîmplă ca .vacile care sînt în repaus 
de lactajie sau cele slab productive 
să. fie mai puternice și să respingă de 
la mîncare pe cele cu producfii 
Acestea trebuie să primească 
bune, sfimiilînd astfel creșterea 
ducfiei. Ani început munca prin 
parea vacilor după producfie.

Am observat apoi că la Vetiș se 
spală întî-r- ugerul tuturor vacilor și 
apoi se frece la muls. Nu e bine nici 
din punct de vedere igienic, nici din 
cel al producției. Noi știm că la spă
larea ugerului vaca se pregătește să 
elimine laptele, ori pînă îi vine rîn- 
dul la muls ea refine laptele, mulsul 
merge mai areu și producfia poate fi 
mai mică. -O mare importantă are și 
masajul ugerului înainfe de muls, 
lucru ce nu se aplică aici cu destulă 
perseverentă,'

Mi-a părut foarte bine cînd la con
sfătuirea jlnulă după cîteva zile, to
varășii care’ lucrează împreună cu 
mine au observat ei înșiși aceste lu
cruri și explicațiile pe care le-am dat 
au fost bine primite. Mă bucură și

mai mult faptul că unii au și trecut 
să aplice aceste metode. Și acum e 
cazul să vorbesc și despre primele re
zultate. Ele nu sînt prea mari. Totuși, 
la unele vaci producfia s-a ridicat 
simfitor. Să luăm, de pildă, două 
vaci. După aplicarea metodelor ară
tate, printr-o furajare rațională și dife
rențiată, am însemnat în jurnalul meu 
creșterea producției de lapte, de la 
9 litri zilnic la 13 litri.

La aceste vaci am ajuns după o 
săplămînă la o producjie medie con
stantă de 13 litri de lapte, adică la

Ce am invătat

un spor de 4 litri pe zi. Rezultate în 
sporirea producției s-au înregistrat și 
la ălfe vaci. De acum înainte va tre
bui să mă ocup mai îndeaproape de 
acele vaci la care nu am înregistrat 
încă sporuri de lapte“.

de la Strugurel

Aceleași metode nereeomșndate

mari, 
rajii 
pro- 
gru-

înainfe de muls,

Redăm, în continuare, extra
se din scrisoarea semnată de 
mulgătorul Augustin Valjan de 
la G.A.S. Vetiș, publicată in nr. 
2703 al ziarului.

Sînt de mai mult timp mulgător la 
G.A.S, din Vetiș. Pe mine m-a inte
resat foarte mult venirea lui Strugurel 
la noi. Am observat și am studiat cum 
pregătește el vacile pentru muls, cum 
le face masajul ugerului, cum spală 
ugerul fiecărei vaci înainte de muls. 
Hai să fac și eu la fel — mi-am zis.

Ceea ce mi s-a părut curios era 
faptul că Strugurel nu înfunda ieslele 
cu furaje și dădea vacilor cam cu 
fîrîifa, dar de mai multe ori. O fi 
zgîrcif la furaje? Am stat cu el de 
vorbă.

La noi la Odoreu — mi-a spus el 
— se aplică furajarea individuală 
după producfie. Știu cîte concentrate

să-i dau fiecărei vaci, dupa, produc
ția de lapte. De ce nu înfund ieslele 
cu furaje? în primul rînd...pentru a 
nu face risipă. Este cu totul altceva 
cînd dai de mai multe ori mai pu
țin, dar furaj proaspăt, pe care vaca 
îl mănîncă cu aceeași pofta. Și asta 
stimulează producfia.

M-am gîndit mult asupra celor au
zite și văzute. Are dreptate- Strugurel. 
Furajarea individuală după producție 
s-a dovedit o metodă bună.- Vaca pe 
nume 
medie 
te; iar 
cestea 
pe zi. 
ducfia 
cut cu 
crește în continuare, pentru că există 
condifii care asigură sporirea ei. A- 
ceasta este concluzia mea 
învățate de la tovarășul 
Odoreu.

Țifra a ajuns la o, producfie 
zilnică de 20—22 lifri .de lap- 
Hegyes la 18—20 de litri. A- 
primesc cîte 4 kg concentrate 
Tntr-o singură săplămînă pro- 
de lapte la lotul meu a cres- 
20—25 de litri. Producjia va

după cela 
nostru din

în „Scînfeia“ nr, 5644 
a apărut articolul „Meto
de... nerecomandafe“, în 
care erau criticate unele 
deficiente în organizarea 
deservirii cetățenilor la 
oficiul poștal de pe Șos. 
Ștefan cel Mare nr. 15.

Scrisoarea de răspuns 
trimisă redacfiei de Ofi
ciul special poșta cen
trală, serviciul exploatării 
P.T.T.R. — semnată de C. 
Enulescu, director, și A. 
Cosfea, șeful serviciului 
— arată măsurile luate 
pentru evitarea aglomeră
rii în fafa unor ghișee. 
Prezentarea recomandate
lor particulare și vînza- 
rea de timbre și efecte 
poștale, de piidă, se vor 
face de aici înainte la 
toate ghișeele oficiului. 
Alte operafiuni se vor 
efectua la ghișeul radio, 
mai pufin aglomerat etc. 
Pe lîngă măsurile înșirate, 
în scrisoare se subliniază 
că articolul respectiv a 
fost prelucrat cu fofi dl- 
riginfii și salariafii oficii
lor P.T.T.R. din Capitală.

S-ar părea, deci, că 
s-au creat astfel toate 
premizele pentru înlătu
rarea lipsurilor criticate. 
Dar oare lucrurile stau 
într-adevăr așa cum le 
zugrăvește scrisoarea de 
răspuns adresată redac
ției ? Ca urmare a unor 
noi sesizări primite de la 
cetățeni, am vizitat alte 
cîteva oficii poștale din 
Capitală. Și ce am con
statat ? Aceleași deficien
te organizatorice ca și la 
oficiul 3 poștal, despre 
care fusese vorba în ar
ticol.

lafă-ne la oficiul poș- 
fal nr. 13, de pe sfr. Ba-

tișfe. Este ora 10,30. Ce- 
făfeni mulfi, cu treburi 
diferite. Unul dorește să 
frimifă o recomandată, 
altul vrea să cumpere 
timbre sau ilustrate, altul 
— să depună bani pe 
carnetul de C.E.C. etc. 
Toate acestea se fac însă 
la același ghișeu ! Trec 
aproape 20 de minute, 
dar nu este servit decîf 
un singur cetățean. Omul 
avea de expediat vreo

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,.

Din nou despre 
deservirea 
cetățenilor 

la oficiile poștale

'''illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli1'

trei recomandate. în ur
ma lui s-au înșiruit între 
timp zece persoane. To
tul se desfășoară în rit
mul melcului. Pînă la ur
mă, cum e și firesc, cetă
țenii își pierd răbdarea, 
funcționara se enervează, 
se iscă un schimb neplă
cut de cuvinte.

Putea fi evitată această 
situafie ? Desigur. Doar 
la acest oficiu poștal 
există mai multe ghișee 
și, firește, mai mulji func
ționari, care în momente
le de aglomerație ar 
putea da un ajutor, așa 
încît deservirea cetățeni
lor să se facă mai rapid. 
Din păcafe însă, acest 
lucru nu preocupă nici 
pe cel de la ghișee, nici 
pe dirigintele oficiului.

Oficiul poștal nr. 32 
din B-dul 1 Mai (Clăbu- 
cet) își are sediul la 
parterul unuia din blocu

rile noi. Frumos amena
jat, curat, el dispune de 
condijii optime pentru ca 
solicitantă să fie deser
viți cu promptitudine. 
Aici, aproape la fiecare 
ghișeu se află cîte o 
funcționară. Cu toate a- 
cestea un singur ghișeu 
este aglomerat — acela 
care expediază recoman
date, vinde ilustrate și 
timbre, încasează laxele 
de abonament la radio 
etc. etc. lată deci, din 
nou aceleași metode... 
nerecomandafe. Și nu nu
mai aici, ci și la alte nu
meroase oficii poștale. 
Oare măsurile luate la 
oficiul 3 în vederea 
descongestionării unui 
ghișeu mult solicitat în 
fot timpul zilei nu sînt 
valabile și pentru cele- 
laltë oficii ? Și încă o în
trebare, adresată directo
rului Oficiului special 
poșta centrală : cum ră- 
mîne cu răspunsul pe 
care l-a trimis redacției 
noastre ? Dacă articolul 
apărut în ziar a fost în
tr-adevăr prelucrat cu 
to(i diriginfii și funcțio
narii oficiilor poștale din 
Capitală, cum se explică 
faptul că la diferite oficii 
poștale consfafi aceeași 
lipsă de considerație fajă 
de cetăjeni și fajă de 
timpul lor ?

Este necesar ca orga
nele de resort să ia mă
suri pentru simplificarea 
unor operafiuni, pentru 
organizarea rafională a 
muncii la oficiile poștale, 
astfel ca cetățenii să 
nu-și mai piardă atîta 
timp în fafa ghișeelor.

S. M.

RĂSPUNDEM
S. BRÄTULEANU — Galați șl N. FLO- 

REA — Brăila : Pentru îmbunătățirea de
servirii cu lemne de foc, Sfatul popu
lar al regiunii Galați a hotărît ca depo
zitele din cele două orașe să funcționeze 
de la orele 7 dimineața pînă la orele 19 
seara. In orașul Galați se va înființa zi
lele acestea încă un depozit pe str. col. 
Voloșin.

I. BĂRBUȚAN — Deva : Direcția ge
nerală a transporturilor auto ne infor
mează că în curînd se va introduce o 
cursă de autobuze I.R.T.A. pe traseul 
Deva-Muncelul Mic. .

M. BAJDIU — com. Nicolae Bălcescu, 
raionul istria : Consiliul Superior al Agri
culturii ne-a comunicat că din punct de 
vedere al sarcinilor pe care le vor avea 
absolvenții lor, școlile tehnice agricole 
cu durata de 4 ani sînt echivalente cu 
școlile tehnice de maiștri agricoli. Pen
tru a putea urma cursurile unui institut 
de învățămînt superior, se cere ca ab
solvenții acestor școli să fi terminat 
școala medie și să aibă examenul de ma
turitate.

I. POPA — Hunedoara : Referindu-se 
la scrisoarea dvs., Federația romînă de 
fotbal ne-a comunicat că, în cadrul în- 
tilnirilor amicale pe care le va susține 
echipa „Viitorul”, se va programa una 
și în orașul Hunedoara.

I. MORARU — Morenl : Ținînd seama 
de propunerea făcută de dvs., Direcția 
regională de economie forestieră Ploiești 
a luat măsuri ca arborii uscați din pă
durile situate în apropierea comunelor 
Dițești, Ederile, Valea Lungă, Schela 
Mare, Ocnița, Răsvad și Ghirdoveni 
să fie exploatați și valorificați în locali
tățile amintite, ca lemne de foc.

A. FILIUȚĂ — raionul V. I. Lenin- 
București : Sesizarea dvs. a fost trimisă 
Ministerului Industriei Ușoare. în răs
punsul primit se arată că s-au luat o 
serie de măsuri pentru îmbunătățirea ca
lității materialului șantung de mătase 
naturală. în cadrul întreprinderii „Mă
tasea Populară” se va acorda mai multă

CITITORILOR
atenție recepției materiilor prime. Tot
odată, se va exercita un control riguros 
al țesăturilor pentru a nu permite intra
rea In magazie a unor produse cu defec
țiuni.

U. MOCANU — Sibiu t Potrivit le
gilor în vigoare, concediul de 
odihnă neefectuat la data progra
mată și nici în cursul anului respec
tiv, datorită incapacității temporare de 
muncă a angajatului, poate fi reprogra- 
mat în anul calendaristic următor, la 
termenul cel mai apropiat posibil. Pentru 
aceasta este necesară o dispoziție scrisă 
și motivată a conducătorului unității, 
dată cu acordul comitetului sindicatului.

V. MARIAN — Turda : Direcția gene
rală a poștelor și telecomunicațiilor ne 
răspunde că numărul cutiilor poștale în 
sate și comune va fi sporit, In funcție de 
cerințele locale.

L. BOTOȘÂNEANU — Loco ! Sfatul 
popular al raionului Titu ne informează 
că a luat măsuri pentru protecția com
plexului de izvoare din comuna Corbii 
Mari, care prezintă interes științific.

I. CIONIS-Loco : După cum ne comu
nică Sfatul popular al raionului Grivița 
Roșie, întreprinderea 5 construcții-mon- 
taj va ridica în scurt timp materialele de 
construcții și molozul ce s-a strîns în 
urma lucrărilor, eliberînd căile de acces 
din juruj blocurilor noi date în folosință.

A- OARNA — com. Izvoru, raionul 
Costeștl : La scrisoarea dvs. MinișteruT 
Comerțului Interior ne-a răspuns urmă
toarele : în cazul cind cooperativa, care 
are in evidență o motocicletă in termen 
de garanție, nu dispune de piesele de 
schimb necesare, ea le poate primi, în 
urma transmiterii documentelor respec. 
tive, de la întreprinderea de difuzarea 
materialelor sportive — I.D.M.S. Bucu
rești. De asemenea, pentru piesele de’ 
schimb care nu se găsesc în magazinele 
de desfacere, posesorii de motociclete se 
pot adresa I.D.M.S. București, str. Vasile 
Conta nr. 16.
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Inițiativă și spirit gospodăresc 
in mobilizarea rezervelor interne

La G.A.S. Drăgășanl, regiunea Argeș, recoltarea strugurilor este in toi. (Foto i Agerpres)

La începerea noului an 
în : învățămîntul de parti«

Partidul nostru desfășoară o largă 
și multilaterală activitate îndreptată 
spre dezvoltarea’conștiinței socialiste 
a maselor, spre" atragerea acestora 
la o participare tot mai activă la 
opera de construire a noii orânduiri 
sociale. Tocmai- de aceea acordă con
ducerea partidului nostru o deose
bită atenție • ridicării nivelului pro
pagandei de -partid, creșterii eficaci
tății acesteia,’'manifestă o mare exi
gență față de conținutul ei, sublini
ind că rolul .învățămîntului de par
tid este de a~pontribui la înțelegerea 
aprofundată a- politicii partidului, a 
sarcinilor care decurg din politica 
partidului.

Așa cum a arătat tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej „Munca de pro
pagandă trebuie să asigure cunoaș
terea aprofundată de către membrii 
de partid și de masele oamenilor 
muncii a liniei și liotărîrilor parti
dului, a aprecjeților sale asupra pro
blemelor vieții interne și internațio
nale, să înarmeze ideologic pe mem
brii de partid pentru a îndeplini cu 
succes sarcinile istorice stabilite de 
Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Rdmîn”.

Anul de studiu care ,s-a încheiat 
a marcat noi.. progrese în îmbu
nătățirea învățămîntului de partid, 
în creșterea nivelului teoretic al 
propagandei, a eficacității ei prac
tice. Potrivit indicațiilor condu
cerii de partid, în centrul acti
vității propagandistice a stat în
sușirea temeinică de către membrii 
și candidații de partid, de către cei
lalți oameni ai muncii, a politicii 
partidului, mobilizarea lor la reali
zarea sarcinilor stabilite de Congre
sul al III-lea al P.M.R. O atenție 
deosebită s-a acordat explicării a- 
profundate a obiectivelor principale 
trasate de partid în etapa actuală 
și a căilor concrete pentru realiza
rea lor. Studierea în continuare a 
documentelor Congresului al III-lea 
al P.M.R., studierea raportului pre
zentat de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej la a 40-a aniversare a parti
dului, a materialelor plenarelor C.C. 
al P.M.R., ale sesiunii extraordinare 
a Marii Adunări Naționale au con
tribuit la tratarea teoriei marxist-le- 
niniste în strînsă legătură cu poli
tica și activitatea partidului nostru, 
la o mai bună înțelegere a expe
rienței partidului nostru, a aplicării 
creatoare de către partid a în-, 
vățăturii marxist-leniniste. O mare 
însemnătate pentru călirea politico- 
ideologică a membrilor de partid șl 
a celorlalți oameni ai muncii a avut 

studierea în învățămîntul de partid 
a documentelor Congresului al 
XXII-lea al P.Ç.U.S. în strînsă le
gătură cu sarcinile puse de partidul 
nostru în actuala etapă a construc
ției socialiste, cu perspectivele dez
voltării țării și concluziile pe care 
P.M.R. le desprinde din aceste do
cumente pentru propria sa activi
tate. Propaganda .de partid a urmă
rit asigurarea cunoașterii de către 
membrii și candidații ’de partid, de 
către oamenii muncii fără de partid 
a problemelor internaționale, pe baza 
aprecierilor cuprinse în documentele 
mișcării comuniste internaționale și 
în documentele partidului nostru.

îndrumate de C.C. al partidului, 
comitetele regionale, raionale și oră
șenești de partid s-au ocupat mai 
concret și mai sistematic de orga
nizarea și conducerea învățămîntu- 
lui de partid. Desfășurarea mun
cii de propagandă a fost ana
lizată în organele și organizațiile 
de pgrtid ; secretarii și membrii co
mitetelor regionale, raionale și oră
șenești ale partidului participă în 
mai mare măsură la îndrurnarea 
învățămîntului de partid. Comite
tele regionale Argeș, Iași, Banat, 
Comitetul orășenesc București și 
altele manifestă b preocupare spo
rită pentru problemele de conținut 
ale învățămîntului, pentru ridicarea 
continuă a nivelului acestuia.

Creșterea sferei de, cuprindere a 
învățămîntului de partid este ilus
trată de faptul că în anul școlar 
1961—1962 au studiat în învățămîn
tul de partid peste un milion de 
tovarăși. Toți membrii noi și can
didații de partid au urmat cursu
rile învățămîntului de partid.

în cadrul vastei activități ideo
logice desfășurate de partid în rîn
durile intelectualilor s-a extins stu
diul marxism-leninismului de către 
cadrele didactice, oamenii de știință, 
artă și cultură; numeroși academi
cieni, profesori universitari, cercetă
tori științifici ău devenit propagan
diști în învățămîntul de partid.

îmbunătățirea compoziției și pre
gătirii corpului de propagandiști a 
stat în mai mare măsură în cen
trul preocupărilor organelor și or
ganizațiilor de partid. Membrii bi
rourilor' comitetelor regionale, ra
ionale și orășenești de partid țin 
în fața propagandiștilor lecții și 
informări pe problemele cele mai 
importante și actuale ale dezvol
tării economiei și culturii din re
giunea, raionul sau orașul respec-i 
tiv

în anul de studiu trecut a cres
cut amploarea muncii ideologice, a 
sporit eficacitatea propagandei de 
partid. Totuși aceste rezultate nu 
corespund încă condițiilor și posibi
lităților existente, înaltelor cerințe 
puse de partid. Sînt necesare noi 
eforturi pentru ridicarea activității 
propagandistice la nivelul sarcinilor 
actuale.

în urma analizei desfășurării în
vățămîntului de partid în anul de 
studiu 1961-1962, pe baza indicațiilor 
conducerii de partid, în centrul în
tregului învățămînt de partid va sta 
și pe viitor studierea problemelor 
actuale ale politicii partidului, a do
cumentelor de partid, urmarlndu-se 
creșterea eficacității practice a în
vățămîntului ideologic, a legăturii 
sale cu viața, a contribuției sale la 
înfăptuirea sarcinilor etapei actuale 
de dezvoltare a țării, la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor. în
vățămîntul de partid este chemat 
să-și aducă din plin aportul la în
deplinirea sarcinilor ce stau în 
fața organizațiilor de partid, a co
lectivelor de muncă din întreprin
deri, instituții, gospodării colective, 
să-i mobilizeze pe oamenii muncii în 
vederea realizării planului la toți 
indicii, sporirea producției industria
le și agricole, creșterea productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității produ
selor. Tocmai după rezultatele prac
tice pe care le determină în aplica
rea politicii partidului se poate a- 
precia eficacitatea propagandei . de 
partid, forța ei mobilizatoare. Comi
tetele regionale, raionale și orășe
nești de- partid au datoria să acor
de un ajutor sporit organizațiilor de 
partid din acele întreprinderi, insti
tuții, gospodării colective și de stat, 
așezăminte de cultură unde învăță
mîntul ideologic nu contribuie în 
suficientă măsură la rezolvarea sar
cinilor practice, la răspîndirea expe
rienței înaintate și înlăturarea lip
surilor, nu combate cu hotărîre ati
tudinile înapoiate față de muncă, 
necinstea și alte manifestări străine 
moralei comuniste.

în întreg învățămîntul de partid 
se va acorda și în viitor aten
ție studierii problemelor econo
mice ; de mare importanță este 
în această privință îndrumarea 
sistematică a activității cercuri
lor de economie concretă și e- 
conomie politică, al căror număr 
a crescut anul acesta, precum și a 
seminariilor de economie agrară ce 
yor funcționa lunar pe lîngă cabi

netele raionale de partid. Sarcina 
principală în domeniul studierii pro
blemelor economice este de a ridica 
nivelul de predare a economiei po
litice și economiei concrete mai 
ales pentru activiștii de partid și 
cadrele de conducere din întreprin
deri, introdueîndu-se în programe 
teme noi, corespunzătoare stadiului 
actual de dezvoltare a tehnicii și 
tehnologiei, cerințelor organizării și 
conducerii unităților industriale.

în condițiile actuale, cînd rîndurile 
partidului la sate au crescut, este ne
cesar mai mult ca oricînd ca organe
le și organizațiile de partid să se 
preocupe de bunul mers al învăță
mîntului de partid la sate, să acor
de atenție cuprinderii în cercuri și 
cursuri a noilor membri și candi
dați de partid, precum și a ce
lor mai înaintați oameni ai muncii 
din jurul organizațiilor de partid. 
Ele sînt chemate să ia toate măsu
rile pentru ca propaganda de partid 
să fie un puternic mijloc de mobi
lizare a țăranilor colectiviști la în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, la creșterea 
producției agricole.

Partidul subliniază necesitatea ca 
învățămîntul ideologic să acorde o 
atenție neșlăbită ridicării conștiinței 
socialiste și formării moralei socia
liste a oamenilor muncii, eultivînd 
atașamentul față de partid și orîn- 
duirea demoerat-populară, atitudi
nea nouă față de muncă și avutul 
obștesc, combativitatea față de ve
chile concepții și moravuri.

în diferitele forme ale învățămîn. 
tului ideologic va ocupa un loc irp- 
portant studierea istoriei partidului 
nostru în lumina documentelor ple
narei C.C. al P.M.R, din noiembrie, 
decembrie 1961 și a raportului la a 
40-a aniversare a partidului, studie
rea activității politice și organiza
torice a partidului, a organizațiilor 
sale.

Una din sarcinile importante ale 
învățămîntului de partid constă în 
dezvoltarea muncii de educare 
patriotică a oamenilor muncii, 
în studierea principalelor momente 
din istoria patriei și a poporului 
romîn. Aniversarea a 15 ani de la 
proclamarea Republicii Populare 
Romîne și aceea a 30 de ani de la 
eroicele lupte din Februarie 1933 
constituie un minunat prilej de cul
tivare a mîndriei patriotice pentru 
tradițiile, de luptă ale partidului și 
ale poporului nostru, de cunoaștere 
mai aprofundată a experienței isto
rice a partidului.

Predarea marxism-leninismului în 
învățămîntul de partid și de stat 
trebuie orientată în mai mare mă
sură spre formarea concepției știin
țifice despre lume.

Propaganda de partid este che
mată să lămurească în continuare 
problemele actuale ale mișcării 

comuniste și muncitorești Inter
naționale, ale luptei pentru pace, 
să trateze problemele fundamen
tale privind conținutul epocii con
temporane și transformarea siste
mului mondial socialist în factorul 
hotărîtor al dezvoltării societății ; 
noua etapă de dezvoltare a sistemu
lui mondial socialist ; continua dez
voltare și perfecționare a diviziunii 
Internaționale socialiste a muncii, 
cooperarea și colaborarea din
tre țările socialiste ; victoriile socia
lismului în cadrul întrecerii pașnice 
dintre ceje două sisteme ; adîncirea 
crizei generale a capitalismului ; 
căile complexe de dezvoltare a 
țărilor eliberate din jugul co
lonial. O mare însemnătate are 
prezentarea argumentată a superio
rității sistemului socialist pe plan 
economic, politic, social, tehnico- 
științific, demaseîndu-se totodată 
concret modul de viață capitalist, 
esența „democrației burgheze", si
tuația maselor muncitoare, a inte
lectualilor în lumea capitalistă, 
ideologia reacționară a anticomu
nismului, concepțiile apologetice des
pre capitalism. Este o sarcină de' 
cinste a învățămîntului de partid să 
contribuie la educarea comuniștilor 
și a celorlalți oameni ai muncii în 
spiritul internaționalismului prole
tar, a devotamentului nemărginit 
față de cauza unității lagărului so
cialist, a mișcării comuniste și mun. 
citorești internaționale. Spiritul milk 
tant, combativitatea proprie propa- 
gandei de partid trebuie să se ma. 
nifește totodată și în viitor în rele7 
varea caracterului creator al mar. 
xism-leninismului, în combaterea 
concepțiilor reformiste, revizioniste, 
dogmatice.

O sarcină de mare însemnătate a 
organelor și organizațiilor de partid 
este de a dezvolta munca ideolo
gică în rîndurile intelectualilor. 
Vor trebui să capete o și mai largă 
extindere studiul individual, semi- 
nariile teoretice și dezbaterile pe 
probleme filozofice ale științelor 
naturii, esteticii marxist-leniniste 
organizate corespunzător preocu
părilor și dorinței diferitelor ca
tegorii de intelectuali, asigurîn- 
du-se totodată informarea intelec
tualilor asupra problemelor actuale 
ale politicii partidului și vieții in
ternaționale, prin cicluri de expu
neri organizate diferențiat.

Studiul cadrelor de partid,' de 
stat și din economie, perfecționarea 
continuă a pregătirii lor politico- 
ideologice vor trebui să stea în mai 
mare măsură în atenția organelor și 
organizațiilor de partid.

întrucît în ultimii ani a crescut 
simțitor numărul membrilor de 
partid care au urmat diferite forme 
de învățămînt și a celor cu o pre
gătire politico-ideologică și de cul
tură generală superioară, este ne

(Urmare din pag. I-a)

înregistrate, fără să se treacă la 
aplicarea lor. Să fi uitat oare con
ducerea acestei întreprinderi și 
organizația de partid că efectul 
dezbaterii cifrelor de plan nu poate 
fi apreciat numai după numărul de 
propuneri făcute de muncitori ci, 
în primul rînd, după eficacitatea 
economică a acelora care sînt apli
cate ?

Bizuindu-se pe experiența pozi
tivă acumulată de-a lungul anilor, 
e bine ca de pe acum conducerile 
întreprinderilor, organele și organi
zațiile de partid, sindicatele să se 
îngrijească de buna organizare și 
pregătire a dezbaterii cifrelor de 
plan. Anul 1963 va trebui să mar
cheze ridicarea, în continuare, a 
activității de producție și gospo
dărești a fiecărui colectiv de în
treprindere.

Ținînd seama de posibilitățile 
mari care există încă în întreprin
deri, în central atenției să stea pro

cesar să se extindă studiul indivi
dual, să se organizeze expuneri de 
lecții de sinteză și dezbateri teore
tice pe probleme de bază ale 
marxism-leninismului și ale politicii 
partidului, științei și luptei ideolo
gice contemporane.

Propaganda prin conferințe este 
unul din principalele mijloace de 
explicare operativă a politicii și ho
tărârilor partidului, a problemelor 
internaționale, de influențare a unor 
mase largi de oameni ai muncii. Ex
tinderea ciclurilor de expuneri ți
nute lunar, ridicarea nivelului lor 
trebuie să constituie o preocupare 
permanentă a organelor și organiza
țiilor de partid.

Experiența dovedește că gradul 
de pregătire al propagandiștilor are 
un rol hotărîtor în întreaga desfă
șurare a învățămîntului de partid, 
în creșterea forței sale de mobili
zare. Caracterul școlăresc al învă
țămîntului în unele cursuri și 
cercuri de masă, înlocuirea lămu
ririi problemelor teoretice și a fe
nomenelor noi ale vieții sociale 
prin formule șablon sau înșiruiri 
seci de cifre și fapte sînt determi
nate în mare măsură de. existența 
unor deficiențe în pregătirea și în
drumarea propagandiștilor, care se 
limitează de multe ori la studierea 
manualelor destinate cursanților.

C.C. al partidului subliniază în mod 
deosebit necesitatea ca organele și 
organizațiile de partid să acorde o 
deosebită atenție formelor organi
zate de studiu al ■ propagandiștilor 
pentru ridicarea nivelului lor poli
tico-ideologic, de cultură generală, 
ca și a pregătirii metodice.

în scopul pregătirii propagan
diștilor la un nivel superior cer
cului pe care îl conduc, se vor 
organiza la cabinetele de partid — 
în afara pregătirii pentru temele din 
programul de învățămînt — dezba
teri pe problemele teoretice actuale, 
expuneri pe teme ale muncii de 
partid, ale construcției socialiste și 
situației internaționale, prezentări 
de lucrări beletristice. Partidul cere 
propagandiștilor să-și dezvolte și 
să-și îmbogățească continuu cun®ș- 
tințele, să-și însușească măiestria lă
muririi problemelor celor mai com
plexe, dovedindu-se prin întreaga 
lor activitate, la înălțimea sarcinii 
de cinste ce le-a fost încredințată.

Indicațiile bibliografice au o mare 
însemnătate în ridicarea nivelului 
învățămîntului. Pentru fiecare lecție 
și seminar se cere o alcătuire judi
cioasă a bibliografiei cuprinzînd 
opere ale lui Marx, Engels, Lenin; 
documentele partidului nostru ; do
cumentele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale — De
clarațiile consfătuirilor partidelor co
muniste șl muncitorești, documen

blemele creșterii productivității 
muncii, pe baza folosirii din plin 
a capacităților de producție, a ri
dicării nivelului tehnic și a îmbună-, 
tățirii organizării muncii, a asigu
rării ritmicității producției. Deopo
trivă se cere stimulată inițiativa 
muncitorilor și tehnicienilor pe tă- 
rîmul perfecționării tehnologiei, al 
folosirii gospodărești și reducerii 
consumurilor de materii prime și 
materiale, pe tărîmul îmbunătățirii 
calității produselor, reducerii prețu
lui de cost și sporirii beneficiilor.

Prețuind rolul și importanța ini
țiativei maselor de muncitori și 
tehnicieni, să facem totul pentru ca 
în cadrul dezbaterii în întreprinderi 
a cifrelor de plan pe 1963 această 
inițiativă să se afirme puternic, în 
vederea identificării și punerii în 
valoare a noi rezerve interne ale 
producției — contribuție importan
tă la îndeplinirea planului la toți 
indicii pe anul în curs, la pregătirea 
exemplară a producției pentru anul 
viitor.

tele Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S., etc.

Apariția în ultimul timp a unui 
șir de manuale și materiale didac
tice originale a contribuit la studie
rea învățăturii marxist-leniniste îri- 
tr-o mai strînsă legătură cu politica 
și activitatea partidului nostru, 
îmbunătățirea continuă a manuale
lor existente și elaborarea de noi 
manuale, eare să scoată în evidență 
aplicarea creatoare de către partidul 
nostru a învățăturii marxist-leni- 
niste, experiența acumulată de 
partid, de mișcarea comunistă in
ternațională — este o sarcină impor
tantă, la realizarea căreia au date-’ 
ria să-și dea aportul principalele 
cadre din domeniul științelor sociale.

Presa de partid ește chemată să 
publice un număr mai märe dé 
materiale de analiză a conținutului 
propagandei, să intervină operativ, 
prin articole teoretice și consulta
ții, în vederea clarificării unor pro
bleme de actualitate privind desă
vârșirea construirii socialismului în 
țara noastră și viața internațională.

Se va urmări ca, prin întreaga sa 
organizare și desfășurare, coordo
nată cu celelalte sarcini în produc
ție și obștești ale cursanților, învă
țămîntul de partid să șe încadreze 
cît mai rațional în activitatea or
ganizațiilor de partid, să nu stînje- 
nească activitatea de producție, să 
nu aglomereze cu ședințe membrii 
și candidații de partid.

Comitetele regionale, raionale și 
orășenești de partid, organizațiile de 
bază sînt chemate să conducă, zi de 
zi, nemijlocit învățămîntul de par
tid, să ia toate măsurile pentru ă 
așigura bunul lui mers. Important 
este ea, încă de la începutul noului 
an de studiu, organele de partid, 
mobilizînd în jurul lor un larg 
activ obșteșc, să-și îndrepte atenția 
spre conținutul de idei al învăță-’ 
mîntului, să ajute efectiv la ridica
rea nivelului teoretic al lecțiilor și 
seminariilor și legarea lor strînsă 
de viață, să generalizeze experiența 
înaintată, intervenind operativ pen
tru lămurirea problemelor neclare, 
înlăturarea confuziilor. Controlul și 
îndrumarea învățămîntului este 
sarcina întregului comitet regional 
sau raional, a secretarilor comite
tului, a instructorilor teritoriali, a 
secretarilor organizațiilor de bază.

Cunoașterea temeinică a politicii 
partidului, a bazelor ei științifice, 
însușirea principiilor fundamentale 
ale învățăturii marxișt-leniniste, 
arma ideologică încercată a partidu
lui, călăuză sigură în lupta pentru 
triumful cauzei socialismului — va 
însufleți pe comuniști, masa largă 
a oamenilor muncii la obținerea d« 
noi succese în înfăptuirea sarcinio 
lor trasate de partid.
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Seara la magazinul cu autoservire din cadrul noilor blocuri de pe șoseaua Viilor (București).
(Foto : Gh. Vlnțllă)

TELEGRAME. E X T ER NE
Cam a fost descifrată stenograma 

inițială a literarii lui F. /. Lenin 
„Sarcinile imediate ale puterii sovietice“

UN ETAJ ÎN 24 DE ORE

Vizitele delegației Adunării de stat a R. P. Ungare
Marți dimineață, delegația Adună

rii de stat a R. P. Ungare, în frunte 
cu Vass Istvanne, vicepreședinte al 
Adunării de stat a R. P. Ungare, a 
vizitat regiunea Hunedoara.

La sosire, pe aeroportul din Deva, 
oaspeții au fost înțîmpinați de Du
mitru Dejeu, președintele Comitetu
lui executiv ' al Sfatului popular re
gional Hunedoara, deputat în Marea 
Adunare Națională. Oaspeții au vi
zitat Combinatul siderurgic și orașul 
Hunedoara.

Președintele sfatului popular re
gional a oferit un dejun în cinstea

membrilor delegației. După-amiază, 
delegația Adunării de stat a R. P. 
Ungare s-a înapoiat în Capitală.

în cursul vizitelor, delegația a fost 
însoțită de Anton Moisesçu, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, de deputata Maria Manolescu, 
precum și de reprezentanți ai Am
basadei R. P. Ungare în R. P. 
Romînă.

Seara, oaspeții au asistat la un 
spectacol la Teatrul de operă și 
balet.

(Agerpres)
-------- <>eo--------

Sosirea unei flcicgatii flc parlamentari italieni
La invitația Comisiei economico- 

financiare a Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne, mărți seara a 
soșit în Capitală o delegație a Co
misiei pentru industrie și comerț a 
Camerei deputaților din Italia. Din 
delegație fac parte deputății Aure
lio Colleoni, Leandro Rampa, Nullo 
Biaggi, Aldo Ämadeo, Domenico Ce- 
ravolp, Renato Ballardini, Anselmo 
Pucci, Onofrio Cengarle, Gabriele 
Invernizzi și,.Orlando Lucchi,

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost înțîmpinați de de- 
putați ăi Marii Adunări Naționale, 
membri ai Comisiei economico-fi-

nanciare și ai Grupului parlamentar 
romîn pentru relațiile de prietenie 
Romînia — Italia, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, Ministerul Comerțului Ex
terior.

Au fost de fată dr. Alberto Paveri 
Fontana, ministrul Italiei în R. P. 
Romînă, și membri ai legației.

Deputatul Manea Măneșcu, pre
ședintele Comisiei economico-finan- 
ciare a Marii Adunări Naționale, a 
urat oaspeților bun sosit.

Aurelio Colleoni a mulțumit pen
tru primirea făcută delegației.

(Agerpres)

Dar oferit de Universitatea 
din New Delhi

La Universitatea din București 
a avut loc marți dimineața o solem
nitate, în cadrul căreia însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republicii 
India la București, K. M. Kannam- 
pilly, însoțit de R. D. Chakravarty, 
secretar al ambasadei Republicii In
dia, au oferit Universității din Bucu
rești, din partea Universității din 
New Delhi, un dar compus din 
opere ale oamenilor de știință in
dieni.

Au asistat : rectorul Universității 
din București, prof. dr. Jean Livescu, 
membri ai Consiliului științific, 
profesori și decani ai.' facultăților, 
precum și reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și ai Mi
nisterului învățământului.

Cu acest prilej dl. K. M. Kannam- 
pilly și prof. dr. Jean Livescu au 
subliniat, în scurte cuvîntări, în
semnătatea schimbului de lucrări 
științifice pentru cunoașterea reci
procă și pentru strîngerea relațiilor 
dintre cele două popoare, unite prin 
legături de strînsă prietenie și cola
borare. (Agerpres)

MOSCOVA 2 (Ager
pres). — După cum s-a 
mai ■ anunțat, ziarul 
,,Pravda" a publicai 
pentru prima dată un 
șir de capitole ale va
riantei inițiale a artico
lului lui V, I. Lenin 
„Sarcinile imediate aile 
puterii sovietice“.

Intr-un articol apărut 
în „Izvestia" se arată 
cum a devenit posibilă 
publicarea acestei lu
crări prețioase în va
rianta el inițială.

In elaborarea lucrări
lor sale, V. I. Lenin se 
folosea rareori de ser
viciile stenografilor. El 
scria o pagină-două, 
iar apoi se gîndea mult 
cum să exprime mal 
bine o anumită idee. In 
asemenea clipe îl stin
gherea prezența unul 
om străin.

De aceea, după ce a 
terminat de lucrat cu 
stenograful, V. I. Lenin 
a scris din nou, de la 
•început pînă la sfhșit, 
varianta finală a arti
colului „Sarcinile ime
diate ale puterii sovie

tice", care ne este deja 
cunoscută.

Textul variantei ini
țiale s-a păstrat în for
ma unei stenograme 
descifrate în urmă cu 
44 de ani, dar transcri
să în cinci caiete după 
un sistem atît de ne
obișnuit și complicat 
încît pînă acum nu s-a 
putut găsi procedeul 
de citire a manuscrisu
lui. Greutatea consta în 
faptul că, citind fiecare 
caiet în parte, frazele ’ 
nu aveau continuitate;”' 
ci cuprindeau frînturi 
din alte fraze, ceea ce 
făcea imposibilă înțe
legerea textului.

Procedeul de citire a, 
acestui manuscris a ipst 
descoperit abia în iulie 
a.c. de tînărul colabo
rator științific al Institu
tului de marxisni-lenl-' 
nism de pe lîngă C1C. 
al P.C.U.S., N. A. Am-’ 
pleev.

S-a dovedit că steno
graful a folosit un sis-*- 
tem vechi care a și fost 
uitat. Cu prilejul desci- 
------------<>eo------------

frării stenogramei, pen
tru rapiditatea tran
scrierii, el a dictat si
multan la cinci copiști, 
începutul frazei a dic
tat-o primului copist, 
două trei cuvinte — ce
lui de-al doilea, con
tinuarea — celui de-al 
treilea etc. Fiecare din
tre cei cinci copiști 
nota în caietul său nu
mai acea parte din fra
ză care l-a fost dictată 
lui. Astfel, flecare frază 
era împărțită în cinci 
părți notate în' cinci ca
iete.

Pentru citirea manus-
■ crisului stenogramei 
descifrate trebuia deci 
un procedeu neobișnuit: 
se începe de pildă cu 
primul rînd din prima 
coloană a caietului nr. 
1, apoi se Continuă cu 

"primul rînd din prima 
‘ coloană a caietului nr.

2 ș.a.m.d.
Astfel, încă o lucrare 

a marelui Lenin, a de
venit accesibilă milioa
nelor de oameni sovie
tici, întregii omeniri.

...ora 7 dimineața. In noul car
tier Ceremușki din Moscova, la 
cvartalul nr. 10 un grup de con
structori urmăresc cu atenție în
cordată o interesantă experiență 
la construirea unui bloc. cu cinci 
etaje.

...ora 12. Inginerul Boris Alfe
rov, reprezentantul Institutului 
de experimentări și proiectări de 
construcții controlează temeliile 
blocului și dă dispoziție să se 
înceapă montarea primului etaj... 
Scrîșnind din frîne, autocamioa
nele se opresc unul după altul 
ca să descarce apartamente gata 
„fabricate".

...ora 17. Cetățenii din blocurile 
învecinate întorși de la muncă 
constată surprinși că pe locul 
unde de dimineață lăsaseră bu
ruieni șl bolovani, a răsărit un 
bloc. Deocamdată cu un singur 
etaj și pereții incomplet sudați. 
Silueta lui se și profilează în o- 
glinda apelor unui lac din apro-

piere. Montajul primului etaj s-a 
încheiat în zori.

...A doua zi ora 7 dimineața. 
Macaralele așează pereții celui 
de-al doilea etaj... Pe șantier 
domnește o vie activitate. Pentru 
cîteva clipe numai sudorii își 
încetează munca pentru ca să 
predea aparatele schimbului ur
mător. Apoi scînteile electrice 
răbufnesc din nou prelingîndu-se 
de-a lungul pereților aidoma 
unor șuvoaie vii.

Experiența a început sîmbătă 
dimineață. Miercurea viitoare 
administratorul noului bloc va 
lua în primire cheile apartamen
telor în care locatarii se vor 
putea muta. Un bloc cu cinci 
etaje în cinci zile... Acest nou șl 
uluitor record aparține muncito
rilor și inginerilor trustului de 
construcții,' Mosstrot nr. 4 din 
Moscova.

O»O

Peste 1300 apartamente în orașele regiunii Brașov

Pentrp a crea condiții tot mai 
bune de locuit oamenilor muncii, 
uzinele constructoare de mașini, 
combinatele chimice, fabricile de 
bunuri de consum și alte unități 
economice au virat anul acesta sfa
turilor populare peste 72 000 000 lei

din fondul acreditat construcțiilor 
de locuințe. Cu aceste sume și din 
investiții s-au construit pînă acum 
peste 1300 apartamente în orașele 
Brașov, Sibiu, Mediaș, Făgăraș și în 
alte localități ale regiunii

(Agerpres)
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Informații
• în cadrul protocolului privind schim

burile culturale intre R. P. Romînă și 
Turcia, baritonul Nicolae Herlea, artist 
al poporului, prim solist al Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romine, a pără
sit marii Capitala plecind in Turcia.

Artistul romîn va apare la Opera din 
Ankara In trei spectacole cu „Trubadu
rul" de Verdi și va susține, pe aceeași 
scenă, .un-.-i.ec.Jtal ,.de. .arij._din..spere.,.,JJe 
asemenea el își va da concursul la un 
concert de arii din opere care va avea 
loc la posturile Radiodifuziunii din ca
pitala Turciei.

® începind de azi, 3 octombrie a.c., 
autobuzele traseului nr. 61 (strada Ștran- 
dului-Podul Băneasa-Vatra Nouă) vor 
circula fără taxatori, adică cu auto
servire. (Agerpres)

FOTBAL
• înfîlnirea amicală de fotbal 

dintre echipele R. P. Romîne și R.D. 
Germane se va disputa la 14 oc
tombrie în orașul Dresda.

O.Astăzi se dispută două jocuri 
internationale. La Ploiești Petrolul 
întîlnește ’ formafia cehoslovacă 
Spartak-Brno. Meciul are loc în ca
drul competifiei „Cupa orașelor 
fîrguri“. Returul se va disputa în 
cursul săptămînii viitoare la Brno.

La București — pe stadionul 
„Republicii“ se întîlnesc formațiile 
Progresul-București și Gwardia-Var- 
șovia.. Meciurile încep la oreie 16.

• 44 de }ări și-au anunfaf pînă 
în prezent participarea la turneul 
de fotbal din cadrul Jocurilor Olim
pice de la Tokio. Printre acestea se 
află . U.R.S.S., R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, R.A.U., R. S. Cehoslovacă, 
Turcia, Grecia, R. P. Romînă, Japo
nia și altele.

© Formația Spartak Subofifa 
(R.P.F. Iugoslavia) va întreprinde 
un.turneu în fara noastră. Fotbaliștii 
iugoslavi vor juca la Timișoara, Re
șița și Tr. Severin. >

© în etapa de duminică a cam
pionatului categoriei A sînt pro
gramate următoarele meciuri : Di- 
hamo București—Minerul ; Steaua— 
Farul ; Știinfa Cluj—Progresul ; Cri- 
șana—U.T.A. ; C.S.M.S.—Rapid ; Di
namo Bacău —Viitorul ; Petrolul— 
Știința Timișoara.

„AAonJialele77 Je volei
Peste cîteva zile în 4 orașe din 

U.R.S.S. vor începe întrecerile cam
pionatelor mondiale de volei, la care 
participă cele mai bune 28 formații 
reprezentative din lume. întrecerile 
preliminarii vor avea loc cu înce
pere de la 11 octombrie la Kiev, 
Leningrad, Riga și Moscova. Cele 
mai bune echipe din preliminarii 
vor lua parte la turneul final pro
gramat la Moscova. Echipele R. P. 
Romîne s-au pregătit intens în ve
derea acestei importante competi
ții. Este pentru a 5-a oară cînd 
echipele țării noastre participă la 
„mondialele“ de volei. Cea mai bună 
performanță a realizat-o echipa 
masculină care în 1956 la Paris a 
ocupat locul doi. La ultima ediție a 
campionatelor de la FJI.o de Janeiro 
echipa romînă a ocupat locul trei 
după cele ale U.R.S.S. și R. S. Ceho
slovace,

în preliminarii echipa masculină 
a R.P.R. va juca la Leningrad, iar 
cea feminină la Moscova,

Mșrația secretarului general al P. C. din Spania
PARIS 2 (Agerpres). — Prin tor

turi, închisoare și condamnări la 
moarte franchiștii vor să terorizeze 
clasa muncitoare și masele populare, 
să slăbească și să submineze spiri-

Noul program 
al P. C. din Peru
PERU 2 (Agerpres). „La Unidad“, 

organul teoretic al P.C. din Peru, a 
publicat o știre despre rezultatele 
celui de-al IV-lea Congres al P.C. 
din Peru, care și-a încheiat recent 
lucrările. Revista arată că în urma
congresului partidul s-a întărit din 
punct de vedere ideologic și politic.

Congresul partidului, se arată în 
știre, a adoptat un nou program din 
care se desprind următoarele sarcini 
principale : Reorganizarea partidu
lui în vederea transformării lui in
tr-un partid de masă, intensificarea 
activității sale în- cadrul Confedera
ției oamenilor muncii, extinderea 
muncii politice la sate, crearea unui 
front popular la baza căruia să stea 
Frontul Național de Eliberare.

O reuniune reușită
Aproape 8 000 de bucureșteni au pe

trecut ieri o după-amiază plăcută asistînd 
pe stadionul Dinamo din Capitală la 
cuplajul : fotbal, box, organizat de Con
siliul orășenesc U.C.F.S.

Pe gazon șl tn ring au putut fi văzuți 
fotbaliști și boxeri care la vremea lor 
au entuziasmat publicul. Reuniunea spor
tivă a început cu meciul de fotbal din
tre. „roșii” și „albaștri”.. Au evoluat a- 
proape 30 de foști jucători, trecuti de 
prima. tinerețe dar care prin execuțiile 
tehnice și fazele create în timpul jocu
lui, au smuls ieri aplauze îndelungate. 
Cursele lui Filoti, șuturile precise ale. lui 
Basil Marian, driblingul subtil al lui Fa
bian, golurile spectaculoase înscrise de 
Andrei Rădulescu, tehnica lui Flamaro- 
pol și siguranța portarului Stănculescu. 
au arătat că „bătrînii sînt încă în for
mă”. Ca și altădată, mult apreciat a fost 
jocul stoperilor Costică Marinescu și A- 
polzan, al extremelor Barta și Lungu și 
al multor altora. Prezenta lor în arenă a 
satisfăcut publicul. N-ar fi rău ca pe vii
tor la asemenea întîlniri să fie invitat! 
cît mai multi jucători dintre cei ce acti
vează astăzi în echipele noastre de cate
goria A căci, mai au încă multe de În
vățat de la acei care le-au cedat locul...

...Sub lumina reflectoarelor, în ring, au 
urcat apoi „așii” sportului cu mănuși, 
foștii campioni : Gheorghe Axioti, Dumi
tru Călinescu, Mielu Doculescu, Mihail 
Fulea, Constantin Cionoiu, Anton Oșca,

„Cupa
Pe stadioanele din Suceava și 

Cîmpulung Moldovenesc au avut loc 
întrecerile etapei regionale a „Cupei 
Agriculturii”. întrecerile s-au dis
putat la oină, trîntă, gimnastică, 
handbal în 7, volei, popice și ciclism. 
Pe primul loc la gimnastică s-au 
clasat echipele de băieți și fete ale 
asociației „Zootehnistul” de la Cen- 
driceni-Dorohoi, iar la volei a cîști-

tul lor de luptă de care au dat do
vadă în urma grevelor din lunile b- 
prilie și mai, a declarat la postul de 
radio „Spania independentă” secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Spania, Santiago Carrillo.

întreaga Spanie știe că partidul co
munist se pronunță pentru o largă 
unitate a tuturor forțelor antifran- 
chiste fără excepție. Carrillo a che
mat la pregătirea și organizarea u- 
nei greve politice care „va fi un 
„nu” răspicat al poporului adresat 
guvernului lui Franco, ucigașilor săi 
plătiți, regimului său de asuprire, 
minciunii și jefuirii poporului”.

PARIS 2 (Agerpres). — La 2 oc
tombrie Consiliul de Miniștri al 
Franței s-a întrunit sub președinția 
lui de Gaulle și a. aprobat proiectul 
de lege cu privire la alegerea pre
ședintelui republicii prin sufragiu u- 
niversal. Acest proiect de lege ur
mează să fie. supus unui referendum

O®O
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Greva feroviarilor britanici

Nicolae Rădan și alții, majoritatea, azi, 
antrenori. Ei au făcut în fața publicului 
bucureștean reușite demonstrații de box 
în compania unor tineri pe care îl an
trenează.

Ca în tinerețe, Filoti trece In pli
nă viteză pe lîngă fundașul M. Mi- 
hâilescu,

(Foto : M. Andreescu)

agriculturii“
gat echipa colectiviștilor din Dum
brăveni (raionul Botoșani). Sportivii 
din comuna Vîrfu-Cîmpului (raionul 
Dorohoi) au cîștigat întrecerea la 
trîntă.

Anul acesta, la întrecerile din ca
drul „Cupei Agriculturii” au parti
cipat în regiune peste 50 000 spor
tivi de la sate din care 10 000 tinere 
fete. (Agerpres)

OU OÎT MAI REPEDE...
Pa lingă stadionul 

C.F.R.-I.R.T.A. din Arad 
există o popicărie mo
dernă, bina utilată, care 
ar putea găzdui în bune 
condijli întreceri interne 
șl Internationale. Din pri
cina dezinteresului mani
festat da consiliul asocia
ției sportive (președinte

St, Barbu), popicăria nu 
este întreținută corespun
zător, Astfel stlnd lucru
rile, activitatea de popi
ce — destul de susfinufă 
altădată — a stagnat 
acum aproape complet.

Cu pufin mai mult 
Interes din partea admi
nistrației stadionului și

bineînțeles a consiliului 
asociației sportive, popi
căria poate fi pusă la 
punct, pentru a găzdui 
întreceri, Cu cît mai re
pede, cu atît mai bine, 
deoarece campionatul 
începe luna aceasta I

ION LUCA 
coresp. voluntar

A. MUNTEANU
Moscova, prin telefon.
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Fotografia do mai jos a fost luată 
la orele 8,30 dimineața, In momen- 

macaraua Instala ultimul, 
cincisprezecelea element

(■ Astăzi, miercuri, întreaga An- 
f glie va fi ca și paralizată timp 
I de 24 ore. în orașe, circulația va 
( fi îngreunată din cauza înmulți- 
f rii călătoriilor cu taxiurile și cu 
( alte vehicule, zeci de mii de oa- 
( meni nu se vor putea duce la 
f lucru din lipsă de mijloace de 
f transport, iar milioane de oameni 
[ vor ajunge cu întîrziere la locu- 
f rile lor de muncă.
( Toate acestea vor fi consecin-
[ țele grevei de o 
j zi a celor 370 000 
( feroviari ai An- 
( gliei. Greva lor 
C va constitui un 
( protest împo- 
f triva hotărîrii 
I guvernului de a 
f închide 12 ateliere principale ale 
[ căilor ferate în care se reparau 
f locomotive și material rulant. în 
I urma acestei hotărîri, peste 18 000 
f de muncitori rămîn fără lucru, 
f Feroviarii sînt sprijiniți în ac- 
f țiunea lor de sindicatele mecani- 
[ cilor care au 40 000 de. membri.. 
f în numărul total al feroviarilor 
f în grevă sînt.incluși și cei 25 000, 
J de oameni care se ocupă de func- 
( ționarea rețelei de metrouri din 
f Londra.
* Deși șoferii de autobuze din 
( Londra erau pe punctul de a de- 
I clara grevă în semn de soliăarj- 
} late cu feroviarii, secretarul ge- 
( neral al sindicatului național al 
I feroviarilor, Sydney Greene, i-a 
I cerut lui Cousins, secretarul ge-

relevă faptul că la ședința Consiliu
lui de Miniștri nu a participat mi
nistrul educației naționale, Sudreau, 
care nu este de acord cu proiectul 
lui de Gaulle de reformă a consti
tuției și și-ar fi înaintat chiar de
misia. La ședință a fost, de aseme
nea, absent ministrul cooperației, 

la 28 octombrie. Agențiile de presă Gorse.
în după-amiaza de 2 octombrie 

s-a întrunit, de asemenea, Adunarea 
■Națională, inaugufîhd astfel sesiunea 
parlanientară de iarnă. Președintele 
de Gaulle a trimis Adunării Națio
nale un scurt mesaj în legătură cu 
reforma constituției.

Proiectul lui de Gaulle de reformă 
a constituției a stîrnit o adîncă ne
mulțumire în rîndurile deputaților. 
Toate partidele politice, relatează 
agenția Reuter, cu excepția partidu
lui guvernamental U.N.R., s-au de
clarat împotriva acestei- reforme. A 
fost prezentată o moțiune de cenzu
ră în care se declară că „puterea 
executivă a violat 
punînd ca aceasta 
direct de alegători 
ment“.

„Cultura trebuie să fie 
un bun al poporului"

Cuvîntarea Iui Seku Ture
CONAKRY 2 (Agerpres). Ar. După 

cum anunță corespondentul din Co
nakry al agenției France Presse, 
președintele Republicii Guineea, 
Seku Ture, a rostit la posturile de 
radio o cuvîntare consacrată pro
blemelor dezvoltării culturii și artei 
dramatice în Guineea, în • care a 
arătat. între altele, că cultura _ nu 
trebuie să fie un apanaj al minori
tăților privilegiate, ci un bun al în
tregului popor.

Seku Ture a subliniat rolul de
mocratic al teatrului și a. arătat -că 
în acest domeniu nu există-alt. ju
riu decît poporul. Din această cauză, 
a spus el, ansamblurile de teatru 
trebuie să execute rolurile în lim
bile Guineei șl nicidecum în limba 
franceză, pentru ca teatrul șă fie 
accesibil tuturor pătjlrilor popu
lației.

Seku Ture a. subliniat că teatrul 
trebuie să ajute poporul să-și însu
șească preceptele revoluției.

declarat delegaților la J 
partidului, laburist că j

porturilor, al cărui ■ președinte j 
este dr. Beeching, în privința în-] 
chiderii, atelierelor căilor ferate.] 

Ministrul transporturilor, Mar- | 
ples, i-a dat doctorului Beeching ) 
sarcina de a „raționaliza" siste- ] 
mul feroviar. Cu alte cuvinte el) 

urma să ia mă- J 
suri ca această] 
rețea naționali- j 
zată care plă-i 
tește compensa- ] 
ții de milioane ) 
de lire sterline) 
foștilor ei acțio- ] 

nari, să nu mai funcționeze în | 
pierdere.- Dr. Beeching a „rațio- j 
nalizatso", suprimînd fără milă în j 

. întreaga Anglie linii de cale fe- j 
rată și gări. . j

La conferința partidului labil- ■! 
rist s-a adoptat o rezoluție în j 
care se spune că politica guver- ) 
huliți; d& a construi șosele acolo I 
unde trenurile merg bine și de a ) 
suprimă linii ferate acolo Unde J 
sînt șosele, înseamnă favorizarea j 
călătoriilor- pe șosele în- dauna j 
călătariițor cu trenul .și că aceas- J 
tă_. politica este dictată de puter- | 
micele monopoluri petroliere.

JOHN GRITTEN j

El à mai 
conferința', 
sindicatele feroviarilor nu au, fost j 
consultate de către comisia trăns- j 

cărui președinte

Corespondență 
telefonică din Londra

I neral al sindicatului muncitorilor ) 
I din transporturi, să-i convingă să j 
J renunțe la această idee. Dar, J 
( chiar dacă autobuzele vor func- j 
I ționa. Anglia tot va fi paralizată, { 
j pe de o parte din lipsa metrou- j 
( rilor, iar pe de altă parte din I 
I cauza haosului ce se va produce ] 
( în circulație.- )
( La conferința partidului labu- i 
f rist, care s-a deschis luni la] 
( Brighton, Greene a lăsat să se j 
j înțeleagă că vor urma și alte ) 
I greve. „Nu vreau să se producă ] 
[ o nouă grevă, dar dacă vom avea J 
( de înfruntat aceeași politică față •] 
f de muncitorii din transporturi și ] 
' clacă guvernul va suprima trenu- J 
I rile pe care le folosiți și de care ■! 
( aveți nevoie, in lunile octombrie j 
i și noiembrie ne vom găsi în a- J 
( ceeași situație" — a spus Greene, j

și noiembrie ne vom găsi în a- j

Noi atacuri 
ale insurgenților 

în Venezuela
CARACAS. Un grup ds insurgenți 

venezuelezi care luptă împotriva re
gimului lui Betancourt au ocupația 
30 septembrie localitatea Atilia la 
10 km de Caracas. După cum infor
mează ziarul „Clarin” insurgenții au 
ocupat clădirea prefecturii și tele
grafului, au capturat arme de di
ferite tipuri și au luat prizonieri pe 
polițiști. Apoi ei au părăsit locali
tatea și s-au retras în munți.

sc

TEATRUL,. DE OPERA ȘI BALET AL 
r. p. romîne : Trubadurul — (orele
19.30) . '

TEATRUL - DE STAT DE OPERETA : 
ROSEMARIE — (orele 19,30).

TEATRUL' NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Săla Comedia): FEBRE — (orele
19.30) . (Sala.. Studio): VICLENIILE LUI 
SC’APIN — (orele 19,30).

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

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr 
1) : MAMOURET — (orele 19,30). (Sal; 
Studio — Str. Alex. Sahia nr. 76) ' 
COSTACHE ȘI VIAȚA INTERIOARA — 
(orele 19,30)-,

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R. 
GIULEȘTI : BAIAT BUN... DAR CU 
LIPSURI — (orele 19,30).

TEATRUL EVREIESC DE STAT : 
VREAU SA FIU NEVASTA TA — (orele 
20).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘJ 
COPII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI ' FETE — (orele 20). (Sala 
pentru copii) : EMIL ȘI DETECTIVII - 
(orele 18).

ANSAMBLUL DE ESTRADA „FRIE 
DRICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) — Sal; 
Palatului R. P. Romîne — Spectacolu 
extraordinar „BERLINUL SALUTA 
BUCUREȘTIUL“ — (orele 20,30).

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

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
UN BĂIEȚEL, O PAIAȚA ȘI O 
MAIMUȚĂ și ROCHIȚA CU FIGURI - 
(orele 16). (Sala Academiei); ALFABET 
ÎMPĂRAT — (orele 16).

CINEMATOGRAFE. CONTELE DE 
MONTE CRISTO — cinemascop. Seria 
I rulează la cinematograful Lumina

constituția pro- 
să fie revizuită 
și nu de parla-

LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează că în 
noaptea de 1 spre 2 octombrie trupe 
ale Armatei naționale congoleze au 
intrat în orașul Bakwanga, centru 
administrativ al provinciei Kasaiul 
de sud, și au arestat pe Albert Ka
lonji, „regele.", impostor al Kasaiu- 
lui, și pe toți membrii „guvernului“ 
său.

Corespondentul agenției France 
Presse transmite că trupele Arma
tei naționale congoleze nu au în- 
tîmpinat nici o rezistență din par
tea sprijinitorilor lui Kalonji; „So
sirea soldă ților congolezi, scrie co
respondentul, s-a desfășurat prac
tic fără incidente".

După- cum se știe, în primăvara 
anului 1962 Kalonji a fost arestat 
de guvernul central fiind învinuit

— ——— » 0 < JTȚ——ȚT-ȚȚ--

de „reprimarea adversarilor poli
tici" și condamnat ■'la 5 ani închi
soare. Recent „regele“;' impostor a 
„evadat" din închisoare și s-a în
tors la Bakwanga. - Deși a afirmat 
că „sprijină" -guvçnjul. Kalonji a 
pornit imediat o campanie pentru 
separarea Kasaiului de sud de 
Congo.

Ca răspuns, guvernul de la Leo
poldville a dat publicității un de
cret cu privire la introducerea stă
rii excepționale în provincia Kasaiul 
de sud și a predat întreaga putere 
civilă ■ a provinciei' co'misarului ex
traordinar Kangolongoi

Un purtător de cuyînt al O.N.U. 
a declarat că „lș".Bakwanga dom
nește calmul" și că -K-angolongo, co
misarul extraordinar. ' „se pare că 
deține controlul în oraș". '

(9,30; 11,25; 13,20; 15,15; 17,10; 19,15; 21,15). 
Seria a Il-a rulează la următoarele cine
matografe ! Elena Pavel (9:. 11; 13; 15: 
17; 19; 21), Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), Ambele serii rulează la cinema
tograful 23 August (10; 13,30; 17; 20,30). 
AVENTURILE LUI HUCKLEBERRY 
FINN — cinemascop : Republica (8,45; 
10,45; 12,45;’ 14,45; 17; 19,15; 21.30), Gh. 
Doja (10; 12,15; 14,30; 16l45; 19; 21.15),
Floreasca (10,30; 16; 18,15; 20,30), CARTIE
RUL VISELOR : Magheru (10; 12; 14,15; 
16,30; 13,45; 21), JȘucurești (9,30; 11.45; 
14; 16,45; 19; 21), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19: 
21). DRUM DE ÎNCERCARE rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (15; 17; 
19; 21), Tineretului (10,30; 12.30: 14,30; 
16,30; 18-.30; 20,30), 1 Mal (10; 12; 15,30; 18; 
20,30). ALARMĂ PE INSULA : I. C. 
Frimu (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30).
COCOȘUL SPERIE MOARTEA : Victoria 
(10,15; 12,30; 14,45; ' 16,45; 18,45; 20,45).
PRIMĂVARA. FETELOR : Timpuri Noi 
(rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă lâ orele 21). M-AM SA
TURAT DE CĂSNICIE rulează la cine
matograful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
ȘAMPANIE ȘI MELODII : înfrățirea în
tre popoare (15; 17; 19; 21), B. Dela-
vrancea (16; 18; 20). ANII FECIORIEI ; 
Cultural (16: 18,15; . 20,30). SOARE ȘI
UMBRA: 8 Martie (15; 17; 19; 21), Mo
șilor (16; 18; 20). OMUL CU DOUA FEȚE: 
Grlvița (16; 18,15; 20,30). LA NOAP
TE VA MURI ORAȘUL : V. Roaită 
(10,15; 12,30; 16; 18,15; 20,30), Flacăra (16; 
18,15; 20,30), Libertății (10; 12; 16,30;
18,30; 20,30). COPILUL ȘI ORAȘUL :
Unirea (16; 18; 20). START CĂTRE 
NECUNOSCUT : T. Vladimirescu (16; 
18; 20), M. Eminescu (16;. 18,15; 20,30), 
G. Bacovla (15,30; 18; 20,15). 713 CERE 
ATERIZAREA : Munca (16; 18,15; 20,30). 
REPORTAJ CU ȘTREANGUL DE GÎT — 
cinemascop : Popular (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE. Orele 17,00 — EMI
SIUNEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din', cuprins : Telejurna
lul săptămînii. Metode, nsi în prelucrarea 
metalelpr. Precursorii’ navelor cosmice. 
Fruntașii noștri. Inovațil.și inovatori. Să 
cunoaștem scriitorii noștri clasici : Bog
dan Petriceicu Hașdew : Țineri .interpret! 
de muzică ușoară ; Svetlana Petrêsçu, 
Amalia Răzvan,. Diny Velëscu; Dan Du
mitrescu. Acompaniază ' o formație 
instrumentală condusă .de Gerhardt Rö
mer. 19.00 — EMISIUNEA PENTRU 
SATE.

CUM E VREMEA
Ieri tn țară: vremea s-a menținut căl

duroasă și cu cerul schimbător. în cursul 
dimineții a plouat slab în Dobrogea, 
iar după-amiază au căzut averse locale 
în regiunea' deluroasă și de munte. Izo
lat s-a semnalat ceață. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit, temporar cu ih- 
terisiflcări în sud-estul țării, din sec
torul nordic. Temperatura aerului la 
orele 14 înregistra valori cuprinse între 
17 grade la Sulina, Gheorghtenl și în 
nordul Moldovei și 26 grade la Dren- 
cova. în București: vremea s-a menți
nut călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul 
a suflat puternic din nprd-est. Tempe
ratura maximă a fost de 26 grade.

Timpul probabil pentru ..zilele de 4, 5 
șl 6 octombrie. In țară: vreme căldu
roasă, cu cerul variabil, pe alocuri ploi 
de scurtă durată. Vînt slab pînă la mo
derat. Temperatura se menține tn ge
neral ridicată. Minimele vor fi cuprinse 
între 6—16 grade, iar maximele între 
16—26 grade, local mai ridicate în su
dul țării. In București:'vreine în gene- 
ral frumoasă și călduroasă, cu cer va
riabil, vînt slab, temperatura staționară
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Frontul national sînt uniți 
lor pentru îndepărtata ji

drapelul 
noastre, 

răcoroși,

lui 
în- 
un

peisajului local. 
Ashan Adjambek 

25 de ani, cu

a t
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Privind pămîntul insulei Java care, 
prin preajma Djakartei, este de un 
cărămiziu închis, un poet s-ar sim|i 
tentat să afirme că pămînful acesta a 
fost înroșit de sîngele celor căzuți 
în luptele seculare duse de poporul in
donezian pentru eliberarea patriei lui 
de sub jugul colonialist. Un geolog 
ar da desigur altă explicație acestei 
culori roșii. Dar este un fapt plin de 
adevăr că poporul Indoneziei a stropit 
din belșug cu sîngele său pămîntul ro
ditor pe care îl muncește.

Intre palmieri și cambogii înflorite, 
la aproximativ 20 km de Djakarta, la 
Kalibata, se află cimitirul eroilor indo
nezieni. Ieri dimineafă, pentru cîteva 
ceasuri, în tihna și tăcerea acestui loc, 
au răsunat cîntecele patriotice cîntate 
de sute de tineri școlari, de țărani și 
muncitori venifi aici pentru a saluta pe 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer, în momentul 
depunerii unei coroane de flori la mo
numentul eroilor indonezieni.

Buchete de gladiole tropicale, garoa
fe roșii, stegulefe roșii și albe — culo
rile nationale ale Indoneziei — tricolo
rul nostru și sute de glasuri tinerești 
întregesc pitorescul 
lafă-l pe învățătorul 
un tînăr de vreo 
ochi negri miqdalați, cu fața măslinie 
de oriental sudic care ne zîmbește cu 
prietenie. Elevii lui cîntă Halo-Halo 
Bandung. &' cînfecul închinat rezistentei 
pe. care cefăfenii Bandungului au opus-o

îndelungatei ocupații olandeze a ora
șului lor. După eliberarea Indoneziei, a- 
celași motiv muzical și aceleași cuvinte 
au dat naștere cîntecului patriotic Halo 
Irian Barat, închinat luptei de elibe
rare a Irianului de vest.

II întreb pe Ashan ce știu elevii 
despre Romînia. Abia îmi traduce 
frebarea, adresată copiilor, și capăt
potop de răspunsuri în limba indone
ziana. Se aud des cuvintele București, 
socialism. Apoi „sahabat", care știu că 
înseamnă prietenie și nu mai cer să mi 
se traducă. Deși ne aflăm la mii de 
km depărtare, ne dăm seama că tara 
noastră este prezentă în inimile acestor 
tineri. Și din nou cînfecul lor începe să 
răsune cu atita înflăcărare incit și în
soțitorii noștri încep să-l fredoneze. E 
ceva mai mult decît mișcător în cultul 
pe care poporul Indoneziei îl înalță 
eroilor săi. A rămas întipărită pentru 
totdeauna în memoria sa amintirea lui 
Dipo Negoro, conducătorul marii răs
coale javaneze, a cărei flacără a ars 
timp de 5 ani, din 1825 pînă în 1830, 
cînd colonialiștii au ucis peste 250 000 
indonezieni. Este pilduitoare pentru vi
tejia acestui popor rezistenta dîrză a 
locuitorilor insulei Atic, pe care cotro
pitorii dispunînd de arme moderne și 
de sprijinul marilor puteri colonialiste, 
l-au putut ocupa abia după 33 ani de 
luptă neîntreruptă. Cuvintele acestor 
cîntece nu i-au uitat pe cei căzufi în

răscoalele naționale izbucnite în Indo
nezia după 1905 și 1917. Nu i-au uitat 
nici pe eroii indonezieni căzufi în timpul 
ocupației japoneze.

Palmierii își apleacă coroanele lor de 
frunze traforate peste cimitirul ostașilor 
indonezieni căzufi pe cîmpul de luptă. 
Din nou pace și tihnă. Cînfecelor le iau 
locul exclamații de bucurie și urări de 
bun venit adresate oaspeților din înde
părtata Romînie. In decorul luxuriant al 
vegetației tropicale, solemnitatea depu
nerii coroanei din garoafe roșii de către 
tovarășul Gheorghiu-Dej în fafa zidului 
alb al cimitirului, exprimă respectul și 
cinstirea memoriei celor căzufi pentru 
libertate.

Dar iată că, după păstrarea momen
tului de reculegere și după, intonarea 
Imnului pentru eroii indonezieni, la 
încheierea solemnității se petrece un 
lucru neprevăzut în protocol.. Un grup 
de fărani din satele aflate în preajma 
Kalibatei se aprppie încărcafi cu fruc
tele ogoarelor lor, de conducătorii ro- 
mîni și, umplîndu-le brațele cu flori și 
fructe, le urează bun venit. A fost unul 
din acele momente simple, emoțio
nante, pline de căldură, cu care po
porul știe întotdeauna să-și întîmpine 
oaspeții iubifi. Mișcati de atenția ară
tată, tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
,și Ion Gheorghe Maurer le rpulțumesc 
și îi asigură de sentimentele, priete
nești ale poporului romin.

IOAN GRIGORESCU

Din clipa sosirii conducătorilor po
porului romin pe pămînful Indoneziei, 
spre ei se ’îndreaptă nenumărate ma
nifestări de Bucuroasă și prietenească 
întîmpinare.

Încă de pe aeroportul Djakartei, ca
pitala tării, In fafa lor s-a deschis 
„Poarta Indoneziei". Este vorba de o 
veche tradiție a localnicilor care cere 
ca oaspeții cei mai de vază să treacă 
printr-o poartă vie alcătuită din șiruri 
de tineri și tinere îmbrăcafi în costu
mele tuturor regiunilor, un uman și 
multicolor coridor omenesc plin de 
fantezie și bună dispoziție. Cînd pre
ședintele Sukarno l-a întrebat pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej care 
din costume i se pare mai frumos, to
varășul Gheorghiu-Dej a răspuns că e 
greu să alegi, fiecare dintre ele fiind 
plin de pitoresc. Pentru indonezieni 
,,poarta" are o semnificație foarte im
portantă : alcătuită din oameni diferiți 
ca port și obiceiuri, dar uniți prin nă
zuințele lor, ea întruchipează principiul 
indonezian unitate în diversitate. După 
cum a arătat președintele Sukarno, în 
ziua de 1 octombrie poarta a ilustrat 
în mod mișcător faptul că indonezienii 
din locuri diverse, din partidele diverse

care compun 
în prietenia 
totuși apropiata Romînie.

— Vocea voastră s-a auzit pînă la 
noi — ne-a spus cu emofie un indo
nezian abia sosit din Irianul de vest cu 
delegația de 19 oameni venită aci cu 
prilejui zilei de 1 octombrie, care mar
chează desființarea jugului colonial.

Cei din Irianul de vest, ca și întreg 
poporul indonezian, cunosc Romînia ca 
pe o fără a păcii și a unor prieteni sin
ceri. Ei cunosc consecventa cu care 
Romînia ca fără socialistă a militat 
pentru eliberarea Irianului de vest, lucru 
amintit de președintele Sukarno în cu- 
vîntarea sa de bun venit.

In ziua sosirii, cînd coloana de ma
șini a trecut pe șoseaua Patrice Lumum
ba, miile de indonezieni masafi de o 
parte și de alta a străzii agitau entu
ziaști stegulefe romînești și indoneziene. 
Am auzit de nenumărate ori de-a lun
gul drumului salutul prietenesc „Mer- 
deka, merdeka" (libertate), cuvînful cel 
mai scump pentru tînăra Indonezie in
dependentă.

Vegetația orașului este luxuriantă — 
casele sînt în general retrase de la 
stradă avînd în față o grădină bogată.

Străzile asfaltate, noul centru al ora
șului cu un bazin din care se înalță un 
soclu înalt purtînd o statuie — un băr
bat și o femeie cu miinile înălțate în 
semn de bun venit — și mai ales fețele 
oamenilor poartă o pecete prietenoasă, 
caldă, veselă și sinceră. Jn timp ce tre
cea convoiul, tineri și tinere în fafa in
strumentelor de percuție pe estradă 
salutau în limbajul expresiv al dansu
lui pe prietenii romîni. Am văzut o fe
tiță de vreo cinci ani dansînd Intr-un 
costum de mătase verde cu o grație 
desăvîrșită, am văzut dansatori care a- 
gitau tobe mari împodobite în toate 
culorile pămîntului.

Simțim tot timpul căldura și priete
nia indonezienilor care salută delega
ția pe străzi oriunde apare. Palatul ■ 
Istara Negara, care i-a fost rezervat, 
poartă acum, alături de pajura indone- 
ziană cu cile 17 pene pe aripi și 8 
pene în mijloc simbolizînd independen
ța cucerită la 17 august 1945, 
de sfat cu culorile patriei 
cu stema avînd pe ea brazii 
spicele și sondele noastre.

SERGIU FARCAȘAN

LUCRĂRILE A
NAȚIUNILE UNITE 2. Corespon

dentul special Agerpres, C. Răduca- 
nu transmite :

La 2 octombrie în Adunarea Ge
nerală au continuat dezbaterile ge
nerale.

Primul vorbitor al ședinței a fost 
ministrul de externe al Republicii 
Mali, Bocoum Barema. El a cerut 
să se pună capăt cursei înarmărilor, 
subliniind că înarmările costă astăzi 
mai mult decît 120 de miliarde de 
dolari pe an, ceea ce înseamnă cu 
mult peste venitul total anual al 
tuturor țărilor slab dezvoltate.

Trecînd la examinarea problemei 
coloniale, ministrul de externe al 
Republicii Mali a condamnat con
tinuarea dominației Portugaliei asu
pra teritoriilor sale, ceea ce consti
tuie o amenințare permanentă la a- 
dresa păcii. Ministrul de externe 
al Mali -a subliniat : „că examinarea 
raportului asupra situației din Afri
ca de sud-vest ar putea determina 
adunarea generală a O.N.U. să re
tragă guvernului sud-african man
datul ce i-a fost încredințat. El a 
sugerat ca O.N.U., în cooperare cu 
statele africane, să ia în mod pro
vizoriu administrarea teritoriului 
Africii de sud-vest, după experiența 
recent aplicată în Irianul de vest.

în continuarea ședinței a luat cu- 
vîntul M. Tarabanov, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al
R. P. Bulgaria. După ce a arătat că 
în ultimul an s-a conturat posibili
tatea soluționării chestiunilor liti
gioase, M. Tarabanov a atras aten
ția asupra politicii periculoase a
S. U.A., care au deschis ușa pentru 
intervenția armată a Statelor Unite 
în Cuba. Referindu-se la problema 
Berlinului occidental, Tarabanov a 
subliniat că aceasta reprezintă o sur
să de conflicte permanente și a su
bliniat necesitatea încheierii unui 
Tratat de pace cu Germania. El a 
sprijinit propunerile înscrise pe or

dinea de zi, la cererea delegației so
vietice, în legătură cu programul 
unei asistențe economice pentru ță
rile slab dezvoltate pe baza fondu
rilor eliberate de dezarmare și pen
tru o conferință mondială asupra 
comerțului.

Tarabanov s-a pronunțat pentru 
stabilirea unui termen fix pentru 
acordarea independenței popoarelor 
care se mai află sub dominația co
lonială. El a cerut Adunării Gene
rale să restabilească de îndată drep
turile legitime ale Republicii Popu
lare Chineze la O.N.U. și să se o- 
cupe de restructurarea aparatului 
organizației internaționale, ținîn- 
du-se seama de cele trei grupări 
existente de state.

în continuarea ședinței a luat cu- 
vîntul Ketema Yifru, ministrul de 
externe al Etiopiei.

Reprezentantul Etiopiei a sub
liniat că problema dezarmării 
este o problemă fundamentală 
a zilelor noastre și că dezvol
tarea continuă a armelor de distru
gere în masă fac din această proble
mă o obligație fundamentală a 
O.N.U. de a o soluționa. Ministrul 
de externe al Etiopiei a sprijinit 
propunerile pentru o conferință 
mondială destinată comerțului și 
dezvoltării țărilor slab dezvoltate.

Ultimul vorbitor al ședinței a fost 
ministrul de externe al R.A.U., 
Mahmud Fawzi. Subliniind impor
tanța problemei dezarmării, repre
zentantul R.A.U. a scos în evidență

poziția constructivă a celor opt sta
te neutre la conferința de la Ge
neva.

★

NEW YORK 2 (Agerpres). — După 
cum anunță TASS, la 1 octombrie 
A. A. Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a făcut o vi
zită ministrului afacerilor externe 
al Angliei, lordul Home.

★
Președintele Republicii Cuba, 

Osvaldo Dorticos Torrado, va 
conduce delegația cubană la cea de-a 
17-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. Săptămîna aceasta pre
ședintele va pleca la New York. El 
este însoțit de ministrul afacerilor 
externe al Cubei, Râul Roa.

o»o

Situația din Yemen

INDIA Sărbătorirea
zilei

DELHI 2

dezarmării
(Agerpres). — La 2 oc

tombrie s-au împlinit 93 de ani de
la nașterea eminentului conducător 
al mișcării de eliberare națională a 
Indiei, Mahatma Gandhi. Această 
dată este sărbătorită pe larg în în
treaga țară ca ziua dezarmării și 
luptei împotriva experiențelor nu
cleare. în dimineața zilei de 2 oc
tombrie președintele republicii, 
Radhakrishnan, și primul ministru 
Nehru au vizitat locul de incinerare 
al lui Gandhi — Radjghat — și au 
depus coroane. La 2 octombrie, la 
Delhi au avut loc numeroase mi
tinguri în apărarea păcii, împotriva 
cursei înarmărilor nucleare.

---------080——

Cazul Meredith nu s-a încheiat încă
Declarația P. C. din S. U. A.

NEW YORK 2 (Agerpres).
TASS transmite :

Partidul Comunist din S.U.A. a dat 
publicității o declarație în legătură 
cu nelegiuirile rasiștilor din statul 
Mississippi care încearcă să nu per
mită negrului Meredith să intre în 
universitatea „celor albi“. Partidul 
comunist înfierează pe huliganii 
fasciști și condamnă atitudinea gu
vernului.

„Cazul Meredith, se spune în de-

clarație, nu s-a încheiat încă. Aces-’ 
ta nu este un caz izolat și nici întîm- 
plător, ci un caz care interesează 
întregul popor american.

...El nu se poate încheia pînă cînd 
Meredith și orice alt student negru 
nu vor fi înscriși în universitățile a- 
mericane la fel. cu colegii lor albi, 
pînă cînd în S.U.A. nu va mai rămîne 
nici cea mai mică, urmă de segre
gație sau a sistemului de persecu
tare a negrilor“.

„D I N I M I M À"
Calda ospitalitate cu care po

porul Indoneziei a primit vizita 
înalților oaspeți romîni este reflec- 
tată și de presa indoneziană.

Adresînd uû călduros bun sosit 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, ziarul „Varta Berita" scrie : 
Știm că Romînia și conducătorii ei 
luptă permanent pentru pacea și 
independența popoarelor. Ne expri
măm recunoștința poporului și gu
vernului romîn; care ne-a acordat 
sprijin deplin în lupta noastră pen
tru eliberarea Irianului de vest.

Ziarul „Suluh Indonesia* scrie : 
Ziua de 1 octombrie are pentru po
porul indonezian o dublă importan
ță : prima — s-a pus capăt domi
nației olandeze în Irianul de vest ; 
a doua vizita înaltului oaspete din 
Romînia. In Romînia există mulți 
dintre tinerii noștri care studiază la 
diferite institute. Ne este încă vie 
în memorie'“vizita în Indonezia a 
experților romîni pentru a studia 
posibilitățile'de colaborare între In
donezia și Romînia. Ne exprimăm

PRESA INDONEZIANA 
DESPRE PRIMIREA fACUTA

OASPEȚILOR ROMÎNI

convingerea că această vizită a 
înaltului oaspete romîn va fi de 
mare importanță pentru continuarea 
relațiilor prietenești dintre cele 
două țări.

Vizita înaltului oaspete romîn — 
scrie „Berita Indonesia” — este sa
lutată cu căldură, din inimă. Po
poarele noastre au multe asemă
nări și în primul rînd faptul că cele 
două țări luptă pentru a face ca 
popoarele respective să trăiască în 
belșug, luptă pentru lichidarea ră
mășițelor coloniale de pe suprafața 
pămîntului, pentru instaurarea pă
cii în lume.

Ziarul „Harian Rakjat” subliniază 
că vizita întărește relațiile de prie
tenie tradiționale dintre Indonezia 
și Republica Populară Romînă.

„Djakarta Dally McrtI* își exprimă 
convingerea că vizita va contribui 
la o mai bună înțelegere între po
poarele Indoneziei și Romîniei. A- 
ceeași convingere o exprimă ziarul 
„Merdeka”.

Ziarele „Blntang Timur*, „Garu- 
da” scot în relief posibilitățile de 
dezvoltare a colaborării economice 
dintre cele două țări.

Vorbind despre Romînia — scrie 
ziarul „Warta Bhakti” — nu vor
bești numai de eroism și exemplul 
construcției socialiste. Ci vorbești 
despre frumusețe, așa cum este re
flectată de trandafirii care cresc în 
parcurile Romîniei și de-a lungul 
străzilor. Intr-adevăr sîntem fericiți 
să primim pe înaltul oaspete al u- 
nei țări frumoase. Anul trecut cînd 
Bung Karno (fratele Karno) a vizi
tat această țară el a fost întîmpl- 
nat cu buchete de trandafiri. Pre
zenta vizită va contribui desigur la 
adîncirea colaborării între cele 
două țări.

SANA 2 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că mai multe 
state arabe, printre care R.A.U., 
Republica Tunisia și Republica De
mocrată Populară Algeria au recu
noscut Republica Arabă Yemen.

în cadrul unei adunări organizate 
Ia Cairo de Federația yemeniților 
care locuiesc în R.A.U., ministrul 
afacerilor externe, Mohsin Ahmed 
al Aini, a arătat, printre altele : „în
tindem mîna tuturor țărilor arabe. 
Nu avem nici un fel de intenții 
agresive. Sîntem gata să stabilim 
relațit de prieténie cu toate țările 
în conformitate cu Carta O.N.U. El 
a subliniat că țara sa nu va tolera 
nici un amestec Jn treburile interne 
și s-a pronunțat împotriva politicii 
războiului rece".

în prezent, potrivit unor știri 
transmise de agențiile de presă occi
dentale, rude ale decedatului rege, 
duc o intensă activitate. Seif UI- 
Islam Hasan, fratele imamului Ah
med și conducătorul delegației Ye
menului la O.N.U., a părăsit urgent 
New Yorkul pentru a merge în 
Arabia Saudită, unde intenționează 
să ceară sprijin în lupta împotriva 
noului regim din Yemen.

Consiliul de Miniștri al R. A. Ye
men a anunțat la 2 octombrie crea
rea unui Consiliu național al revo
luției și a unui Consiliu superior al 
apărării, în care vor intra toți șefii 
triburilor yemenite.

Peste 100 de muncitori greviști al unei distilerii din orașul Philadelphia (S.U.A.) s-au adunat în fața J
' ‘ ‘ ' *t. —_......................... . ____L.:__ 1 j i

patroni. Asupra muncitorilor s-au năpustit o sută de polițiști înarmați cu bastoane de cauciuc. Au fost răniți j 
~' ", ' y -• ■ — - -______ maniiestînd )

energic contra samavolniciilor acestora. In fotografie : Bastoanele de cauciua în acțiune. ' J

î r ■ — - - - _ ............. ........ . ------/■_ ; , _ ___ ;
( întreprinderii pentru a protesta împotriva exploatării și a tratamentului Inuman la care sînt supuși de către
( - ■“ ■ . ..
I numeroși greviști. In ciuda zelului polițiștilor, demonstranții s-au regrupat în repetate rînduri manlfestînd j
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BELGRAD. La 1 octombrie pre
ședintele Scupșcinei Populare a 
R. P. Croația, V. Bakarici, a oferit 
la Zagreb un dejun în cinstea 
președintelui Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., L. Brejnev. La 
dejun au participat Iosip Broz Tito, 
președintele Iugoslaviei, A. Ranko- 
vici, vicepreședintele Vecei Execu
tive Federative, membri ai Vecei 
Executive a Croației, deputați ai 
Scupșcinei.

iV. Bakarici și L. Brejnev au rostit 
toasturi. Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

LONDRA. Ministrul economiei 
forestiere al R. P. Romîne, Mihai 
Suder, care se află într-o vizită în 
Anglia, a avut la 1 octombrie o în
trevedere cu Cristopher Soames, mi
nistrul agriculturii, pescuitului și a- 
limentației din Marea Britanie. Cu 
acest prilej au fost purtate discuții

Pentru prima dată s-a reușit cu succes 
în U.R.S.S. grefarea unei inimi la un 
cîine. în fotografie < Un chirurg sovietic 
exrmlnînd electrocardiograma cu cele 
două mlml ale animalului, cea de-« doua 
fiindu-i grefată acum trej, lpnl.

privind probleme ale economiei fo
restiere din cele două țări. Mihai 
Suder a mai avut o întrevedere cu 
Alan Green, ministru de stat la 
Ministerul Comerțului.

ECUADOR. Guvernul Ecùadorului 
a trimis pe insula Puna (golful 
Guayaquil) unități militare pentru a 
zădărnici greva populației insulei.

MOSCOVA. Pilotul sovietic, loco- 
tenent-colonel A. A. Koznov a sta
bilit zilele acestea un nou record 
mondial la viteza de zbor. Cu pri
lejul încercării unui avion „T. 431” 
cu un singur motor turboreactor, 
într-un circuit închis de 500 de km, 
el a atins o viteză medie de zbor 
de 2 304 km pe oră. în unele mo
mente ale zborului viteza depășea 
2 500 km pe oră.

WASHINGTON. în noaptea de 1 
spre 2 octombrie la Santa Maria 
(statul California) s-a prăbușit un 
avion bimotor de tip „Havilland”. 
11 persoane, în majoritate experți 
americani în construcția de rachete, 
au fost victimele acestei catastrofe 
aeriene.

ATENA. între 28 septembrie și 1 
octombrie a avut loc la Atena cea 
de-a 55-a conferință a Federației In
ternaționale de Aviație (F.A.I.), la 
care a,u participat 33 de țări. Ro
mînia a fost reprezentată la con
ferință de Petre Istrati, secretarul 
general al Federației romîne de a- 
viație. în ' cadrul conferinței s-au 
decernat un număr de medalii și di
plome unor piloți care au stabilit 
recorduri mondiale în 1961, printre 
care cosmonauților sovietici Gagarin 
și Titov și cosmonatului american 
Shepard.

LAGOS. In Nigeria a fost desco
perit un -complot care avea „drept 
scop înlăturarea guvernului” a de- 

. clarat la posturile de radio primul 
ministru A. T. Balewa.

Pentru dezvoltarea 
Irianului de vest

KOTABARU 2 (Agerpres). — Loc
țiitorul ministrului afacerilor ex
terne al Indoneziei, Sudjarwo, a or
ganizat la 2 octombrie la Kotăbaru 
— centrul Irianului de. vest — o 
conferință de presă pentru cores
pondenții indonezieni și străini; El 
a vorbit despre intensa, muncă de 
pregătire care se desfășoară în In
donezia pentru ca în cel mai scurt 
timp nivelul de dezvoltare a âces- 
tei părți a Indoneziei să ajungă la 
nivelul celorlalte regiuni ale țării. 
Sudjarwo a subliniat că guvernul 
indonezian este hotărît să trimită în 
Irianul de vest numărul necesar de 
specialiști în toate domeniile în a- 
jutorul administrației O.N.U. Locții
torul ministrului afacerilor externe 
și-a exprimat speranța că Indonezia 
va stabili în scurt timp relații nor
male cu Olanda.

---- —O®O-------

Revendicările 
muncitorilor textiliști 

din Turcia
ISTANBUL 2 (Agerpres). — Oa

menii muncii din Turcia continuă 
lupta pentru drepturile lor vitale. 
La Izmir, 1 700 de muncitori de la 
întreprinderile textile au cerut ma
jorarea salariilor cu 30—50 la sută. 
„Ținînd seama de actualele condiții 
de viață, au declarat ei, cerem o 
majorare a salariilor care să ne în
găduie să ducem o viață cît de cît 
omenească”.

Revendicări similare au formulat 
și muncitorii de la uzinele de con
strucții și’reparații de vagoane de 
la Adapazari, din partea de nord a 
Turciei.

Cronica ultimelor zile a înregistrat 
noi acțiuni ale Statelor Uni
te îndreptate împotriva eroicului 
popor cuban, hotărît eă-și apere 
independența și mărețele cuceriri 
ale revoluției. Campania de insti
gare desfășurată prin cuvîntările 
lipsite de simțul măsurii ale unor 
congresmeni americani a culminat 
cu rezoluția recent adoptată de Se
natul și Camera Reprezentanților 
S.U.A., care proclamă fățiș și dă 
girul oficial unei politici de forță 
față de Cuba. Acestei rezolu
ții, declarația guvernului cuban, 
apărută în ziarele de ieri, i-a 
dat un răspuns demn și ferm : 
„Poporul nostru — se spune în de
clarație — dorește colaborarea paș
nică pe continentul nostru, dar tot
odată el este vigilent și este gata 
să-și apere independența națională 
și inviolabilitatea teritoriului său. 
Congresul Statelor Unite poate să 
dicteze legi înăuntrul țării sale, dar 
in ce privește țara noastră, rezolu
ția sa nu valorează nici măcar hîr- 
tia pe care este scrisă și locul ei 
este la coș, la lada cu gunoi a 
istoriei“.

Dîndu-și perfect de bine seama 
cît de impopulară este o asemenea 
politică în ochii popoarelor din 
emisfera apuseană, ca și din 
lumea întreagă. Washingtonul nu-și 
precupețește eforturile pentru a 
atrage și alte state pe linia lor 
aventuristă, lipsită de perspective. 
După expresia ziarului „New York 
Post", secretarul Departamentului de 
Stat, Rusk, a organizat în ultima 
săptămînă un adevărat „maraton 
diplomatic“ pentru a obține alinie
rea aliaților S.U.A. la ultimele ma
nevre anticubane.

Pe de o parte, Statele Unite au 
recurs la tot felul de presiuni asu- ■ 
pra unor țări ca Anglia, Norvegia 
etc. cu scopul de a le determina eă 
împiedice vasele comerciale sub 
pavilionul Iot să transporte în Cuba 
mărfuri, inclusiv alimente șl medi
camente. Se încearcă astfel să se 
ducă la ultimă expresie blocada 
economică piin care se caută de

mai mulți ani — e adevărat că fără 
succes — să se îngenuncheze Cuba 
prin foamete și boli. Aceste pre
siuni n-au dat însă nici pe departe 
rezultatul scontat, ele provocînd 
împotrivirea adîncă a opiniei pu
blice din Occident, mai ales din 
partea acelor cercuri pentru care 
navigația maritimă comercială re
prezintă o resursă vitală. Este con
cludent în această privință articolul 
destul de realist apărut în influentul 
ziar londonez „The Times", în care 
se spunea : „Presiunea americană
.iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllli,

COMENTARIUL ZILEI

pentru excluderea flotei comerciale 
a puterilor prietene de la comerțul 
cuban apare ca deosebit de gre
șită. Din moment ce guvernul englez 
recunoaște regimul cuban și Anglia 
nu se află în război cu Cuba, este 
perfect legal ca vasele engleze să 
transporte petrol rusesc în Cuba și 
zahăr cuban de acolo, așa cum și 
fac de cîtva timp. Dacă guvernul 
englez și alte guverne N.A.T.O. ar 
urma să interzică vaselor lor să 
practice acest comerț... efectul ime
diat ar fi că s-ar găsi vase și în 
alte părți... iar efectul de perspec
tivă ar fi întărirea hotărîrii țărilor 
comuniste de a-și dezvolta flotele 
comerciale proprii... O încercare de 
a îngenunchea regimul Castro prin 
lipsirea Cubei de transportul naval 
comercial ar fi neînțeleaptă. Ea ar 
fi de asemenea lipsită de succes.,.. 
Interesul Europei este să mențină 
transportul naval comercial în ca
drul comerțului".

In legătură cu asemenea luări de 
poziție în presa engleză, canadiană 
sau norvegiană, ziarele americane 
s-au plîns de ingratitudinea aliați
lor lor, care ar considera problema 
cubană ca „o problemă prin ex
celență americană ce nu-i privește 
direct, și care s-au considerat 
liberi să facă comerț cu Cuba

așa cum ar face cu orice altă țară” 
(„New York Herald Tribune”). în 
aceste împrejurări, nu este de mi
rare că Washingtonul are dificul
tăți în încercarea de a-și convinge 
aliații să adere la blocada anti- 
cub'ană și că tratativele din ulti
mele zile n-au dus la rezultate. 
Făcînd bilanțul lor, „New York 
Times" constata luni dimineața 
că „președintele Kennedy și lordul 
Home (ministrul de externe englez) 
nu au fost în stare să ajungă la o 
soluție cu privire la o interdicție 
asupra vaselor britanice și ale altor 
aliați occidentali".

Celălalt teren pe care s-a desfă
șurat „maratonul diplomatic” al 
S.U.A., a fost acela al continentului 
latino-american, adversarii libertății 
Cubei fiind dintotdeauna preocupați 
de a camufla complotul monopo
lurilor nord-americane sub firma 
„acțiunilor comune” cu partenerii 
latino-americani. întrunirile- O.S.A. 
(Organizația Statelor Americane) de 
la Santiago de Chile, San José și 
de la Punta-del-Este au avut tocmai 
țelul de a asigura, prin interme
diul O.S.A., sprijin și un soi de man
dat din partea țărilor latino-ameri- 
cane pentru planurile de sugrumare 
a revoluției cubane, a cărei in
fluență în rîndul popoarelor acestor 
țări este mereu mai vie. Dar rezul
tatele acestor conferințe n-au fost 
pe placul oamenilor politici de la 
Washington, deoarece, sub presiu
nea opiniei publice, guvernele unor 
țări latino-americane — și anume 
ale celor mai mari — n-au consim
țit să urmeze necondiționat Statele 
Unite pe drumul lor riscant.

In ultimele zile. Rusk a depus 
mult zel . pentru a convoca o nouă 
conferință, în cadrul căreia să im
pună țărilor Americii Latine noi mă
suri, nu numai cu caracter econo
mic și politic, dar și cu caracter 
militar, pe linia provocărilor împo
trivă; Cubei. Țocniai acesta este țe
lul întîlnirii de două zile a miniș
trilor afacerilor externe din țările 
Americii Latine, care s-a deschis 
ieri la Washington.

încă în pregătirea acestei întîl-

nlrl s-a vădit că un număr de țări, 
între care cele mai importante ale 
continentului ca Brazilia, Mexic, 
Chile, nu împărtășesc punctul de 
vedere al Statelor Unite în privința 
Cubei, nu sînt dispuse să renunțe 
la comerțul cu această țară și, 
cu atît mai mult, să se lase 
antrenate în combinații militare, 
pline de riscuri. Eforturile di
plomației Washingtonului se în
dreaptă de aceea mai aleg înspre ță
rile mici, din rîndul vecinilor celor 
mai apropiați ai Cubei, un obiectiv 
concret al- întîlnirii fiind acela de a 
înjgheba o organizație militară a 
Mării Caraibilor, la care să parti
cipe, în afară ,de S.U.A., țări din 
această, regiune ca : Guatemala, 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panama, Columbia, Venezuela și 
Republica Dominicană. Scopul a- 
cestui „N.A.T.O.” al Mării Caraibilor 
ar fi, pe de o parte, de a sprijini 
regimurile din aceste țări, unde la 
putere se află dictatori sîngeroși, 
vătafi ai monopolurilor americane, 
iar pe de altă parte, de a organiza 
cu ajutorul lui provocările împotriva 
Cubei.

Astfel, întîlnirea de la Washington 
apare ca o nouă verigă în lanțul 
uneltirilor îndreptate împotriva Cu
bei. Rămîne de văzut în ce măsură 
ea își va atinge scopul, deoarece 
în presă se fac pronosticuri privind 
creșterea împotrivirii principalelor 
țări latino-americane față de pQli- 
tica anticubană a S.U.A.

Faptele arată că Statele Unite 
perseverează pe calea politicii 
ostile față de Cuba, cale care a 
eșuat atît de rușinos la Playa Giron 
în aprilie 1961. Nu încape îndoială 
că reeditarea acestei politici ar a- 
duce autorilor ei aceleași eșecuri. 
Avertismentul serios și chemarea ia 
luciditate conținute în Declarația 
din 11 septembrie, a agenției TASS 
își ’mențin deplina valabilitate 
Omenirea iubitoare de pace cere 
cercurilor conducătoare americane 
ca, jhdecînd cu înțelepciune și chib- 
zuință, să pornească pe calea co
existenței pașnice cu Cuba, în- in 
teresul însănătoșirii vieții interna 
ționale, al cauzei păcii.

V. OROS
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