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mîntul de partid (pag. 2-a)
• Mesajul Marii Adunări Na

ționale a Republicii Populare 
Romîne către Parlamentul Repu
blicii Indonezia (pag. 3-a)

• Salvgardarea și consolida
rea păcii — sarcina principală 
a O.N.U. — Cuvîntarea repre
zentantului R. P. Romîne la se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U. (pag. 4-a)

O înflorire și prosperitate Al
geriei libere ! (pag. 4-a).
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• Vizita solilor poporului romin la Universitatea din Djakarta • Sesiunea specială 
a Parlamentului indonezian

DJAKARTA 4 (Agerpres). — Trimisul special, 
Ion Gălățeanu, transmite :

In dimineața zilei de 4 octombrie tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Romîne, îm
preună cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, însoțiți de Pri- 
jono, ministrul pentru problemele învățământu
lui și culturii, Thojie, ministrul pentru proble
mele învățământului superior și științelor, Er-

ningpradja, ministrul muncii, și Sukrisno, am
basadorul Indoneziei la București, au făcut o 
vizită la Universitatea „Indonesia" din Djakar
ta, cea mai mare instituție de învățământ supe
rior a țării.

Vicepreședint'ele universității, prof. Umar Seno 
Adji, a rostit un cuvînt de salut, arătînd că- 
întreg corpul profesoral și studenții Universi
tății din Djakarta se simt deosebit de onorați de 
vizita conducătorilor romîni. Această vizită ca

pătă o importanță și mai mare prin faptul că 
ea coincide cu înlăturarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului în. Indonezia.

In aplauzele asistenței a luat cuvîntul tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cuvîntarea sa a 
fost subliniată de vii aplauze.

.Apoi, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
înmânat două mesaje, unul adresat de profesorii
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Bacău. Noile blocuri de locuințe de pe strada Mărășeștl.

(Foto : Gh. Vințllă)

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în Parlamentul indoneziei

Stimate domnule președinte,
Stimați domni deputați ai parla

mentului,
Luînd cuvîntul în fața dv încerc 

un sentiment de mare bucurie pen
tru cinstea ce, ni s-a făcut de a ne 
adresa acestui inalt for reprezenta
tiv al Indoneziei.

De mii și mii de ani, oamenii au 
tendința ca, indiferent de distanțele 
geografice care îi despart, de con
cepțiile lor despre lume și viață, să 
se apropie și să se cunoască, să facă 
schimb de experiență și de păreri, 
schimb de valori materiale și spi
rituale. în veacul nostru, cînd omul 
a ajuns să cucerească Cosmosul, 
cînd mijloacele de transport și co
municație au micșorat într-o atit de 
mare măsură distanțele geografice, 
această tendință firească se mani
festă cu atit mai puternic atunci 
cînd există dorința și bunăvoința de 
a strînge cît mai mult legăturile de 
prietenie, în interesul comun al pă
cii și colaborării rodnice între po
poare.

Este un moment deosebit de plă
cut pentru mine să pot, de la a- 
ceastă înaltă tribună, să vă adresez 
dv., poporului indonezian, prietenului 
nostru bun. dr. Sukarno, un cald 
salut frățesc și cele mai bune urări 
din partea Consiliului de Stat, a 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romîne. a guvernului 
și poporului romîn. Poporului nos
tru îi este cunoscută istoria mult 
zbuciumată a patriei dv. Indonezia 
este o țară frumoasă, cu o civili
zație milenară, cu un popor harnic 
și talentat, cu o vegetație deosebit 
de bogată și variată, cu imense bo
gății naturale de tot felul. îmi a- 
mintesc că într-una din convorbiri
le pe care le-am avut cu președin
tele Sukarno, cu prilejul primei sale 
vizite în Romînia, cînd noi ne-am 
exprimat admirația pentru bogății
le solului și subsolului țării dv., a 
căror valorificare poate face fericită 
și îmbelșugată viața poporului indo_

nezian, bung Sukarno ne-a spus - bertate și independență, este în mă- 
cu multă durere în suflet'că'tocmai- sură să înțeleagă și să prețuiască 

lupta dv. nobilă pentru realizarea 
năzuințelor naționale. De aici, sen-

aceste bogății au fost rîvnite de pu
terile colonialiste,. care au cotropit 
și jefuit Indonezia, că secole de-a 
rîndul poporul indonezian a tre
buit să ducă o luptă grea, plină de 
sacrificii, împotriva colonialiștilor.

Puternicele răscoale din Jawa și 
Sumatra în secolul trecut și eroica 
rezistență a populației din Bali și 
Kalimantan împotriva invadatorilor 
olandezi, neînfricata mișcare de 
masă împotriva ocupației japoneze 
din timpul celui de-al doilea război 
mondial, marele avînt al mișcării 
revoluționare de eliberare naționa
lă au înscris pagini nemuritoare în 
istoria poporului indonezian, în isto
ria luptei popoarelor pentru liber
tate națională și socială. Lupta dîr- 
ză dusă de forțele patriotice indo
neziene, sprijinite de întregul po
por, a fost încununată de o . mare 
cucerire istorică, proclamarea Re
publicii Indonezia, stat suveran, 
care promovează o politică de înțe
legere și colaborare internațională, 
o politică de pace. în felul acesta 
s-a eliberat de sub jugul colonial 
una din cele mai mari țări din Asia 
și din lume, ceea ce a constituit o 
puternică lovitură dată odiosului 
sistem colonial al imperialismului, 
condamnat de istorie să piară de pe 
fața pămîntului/ ~ ~

Acum, poporul indonezian trăieș
te un moment măreț : realipirea 
Irianului de vest la Indonezia. 
După cum a spus președintele Su
karno, anul acesta reprezintă pen
tru dv. „tahun nemenangan” (un 
an al triumfului). Exprimăm cele 
mai cordiale felicitări poporului in
donezian, adunării reprezentanților 
poporului, guvernului indonezian, 
președintelui Sukarno pentru aceas
tă nouă și importantă victorie.

Poporul romîn, care el însuși a 
suferit timp de secole sub domina
ția străină și a luptat pentru scutu
rarea jugului apăsător, pentru li-

timentul de solidaritate cu care 
lupta poporului indonezian a fost 
urmărită în țara noastră, dorința 
poporului romîn de a strînge cît 
mai mult relațiile de prietenie și 
colaborare între statele și popoarele 
noastre.

Noi urmărim cu un deosebit inte
res și simpatie eforturile poporului 
indonezian, îndreptate spre lichida
rea urmărilor jugului colonialist, 
spre consolidarea independenței na
ționale și dezvoltarea economică, 
culturală a patriei. La noi, în Ro
mînia, sînt apreciate preocupările și 
realizările dv. în domeniul dezvol
tării industriei, agriculturii, valori
ficării resurselor țării, în domeniul 
medico-sanitar, al înfloririi culturii 
și învățămîntului public de toate 
gradele. Avem convingerea că, prin 
munca sa însuflețită, poporul indo
nezian va duce țara mereu înainte 
pe calea prosperității.

Domnilor deputați,
îngăduiți-mi acum să vă înfățișez 

unele din problemele și preocupă
rile poporului romîn. în comparație 
cu Indonezia, Rorriînia este o țară 
mică, cu o suprafață de 237 500 kmp, 
cu aproape 19 milioane de locuitori. 
Ea este cunoscută ca una din țările 
europene cu bogate resurse natu
rale : petrol, gaze naturale, cărbune, 
sare, lemn, minereuri și altele, cu 
cîmpii întinse cultivate cu cereale, 
dealuri acoperite cu vii și livezi, 
munți înalți, păduri de o mare fru
musețe. Suprafața agricolă totală de 
14 600 000 de hectare, cuprinde circa 
10 000 000 de hectare teren arabil, a 
căror producție acoperă pe deplin 
nevoile de aprovizionare ale popu
lației și ale industriei consumatoare 
de materii prime agricole.

în trecut, Romînia era aservită

economicește ' și politicește marilor 
monopoluri din țările imperialiste, 
care acaparaseră principalele bogă
ții, transformînd țara noastră în- 
tr-un hinterland agrar și o sursă 
de materii prime și de forță de 
muncă ieftină. Starea de apăsare și 
mizerie a vechii Romînii era expri
mată plastic în versurile „munții 
noștri aur poartă, noi cerșim din 
poartă-n poartă“.

Romînia a fost tîrîtă de puterile 
imperialiste în două mari războaie 
mondiale,’ care au adus mari jertfe 
omenești și pagube materiale, în
mulțind suferințele, poporului.

Revoluția populară. începută în 
august 1944, a răsturnat regimul 
care aservise țara monopolurilor im
perialiste. Poporul, luîndu-și soarta 
în propriile sale mîini, a instaurat 
regimul democrat-popular, a procla
mat Republica Populară Romînă, a 
pășit pe calea construirii societății 
socialiste. De la eliberarea tării 
noastre au trecut 18 ani. Este o pe
rioadă scurtă în viața unui popor. 
Dar prin amploarea transformărilor, 
prin schimbările petrecute în viața 
de stat. în economie. în cultură, ea 
nu-și are seamăn în întreaga isto
rie multisècularâ a Romîniei. Folo
sind bogățiile naturale ale țării în 
folosul prosperității patriei, bazîn- 
du-ne pe forța și energia descătu- 

, șată a poporului--l$er.și,sțăpîn pe 
destinele sale, colaoorînd' frățește cu 
alte țări socialiste și avînd ajutorul 
multilateral și dezinteresat al marii 
și puternicei Uniuni Sovietice, con
struim o viață nouă, socialistă, lă- 
sînd în urmă imaginea vechii Ro
mînii, cu o industrie slab dezvol
tată, cu o agricultură înapoiată, cu 
un mare procent de analfabeți.

Caracteristic pentru dezvoltarea 
economică a țării noastre este creș
terea puternică a forțelor de pro
ducție, avîntul general al întregii 
vieți social-culturale. An de an. in
dustria s-a dezvoltat și se dezvoltă

( Noua promoție de ingineri I
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( șantierele de construcții și in agri- ) 
( cultură, și-au început activitatea zi- j 
[ lele acestea peste 3 300 de ingineri, j 
( proaspeți absolvenți ai institutelor de ) 
f învăfămînf tehnic superior. Cu aceș- j 
[ tia, numărul inginerilor din economia j 
( najională a tării se ridică la 68 000, J 
[ fată de numai 9 Ô00 în anul 1938. j 
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! aniversării primului sputnik j 
I------------------------------------------------------ )
I La Casa prieteniei romîno-sovietice j 
! A.R.L.U.S. din. Capitală a avut loc joi j 
( seara un simpozion pe tema „De la J 
( primul sputnik la zborul în grup al I 
[navelor cosmice „Vostok-3” și „Vos- J 
( tok-4". Au vorbit : prof. univ. Aurel j 
j Pîrvu despre victoriile repurtate de j 
[ oamenii de știință sovietici în dome- 
( niul zborurilor cosmice ; prof. univ. 
[Edmond Nicolau despre superiorita- 
[ tea și siguranfa în zbor a rachetelor 
I sovietice ; prof. univ. Emil Repciuc, 
[ despre asigurarea condițiilor biologice 
( optime zborului omului In Cosmos.
( 
I 
I 
( 
f 
f 
( 
( 
I 
( 
( 
I

Turneu peste hotare
( Joi seara, ansamblul orchestrei sim- 
j fonice a Filarmonicii de Stat „George 
[Enescu" a plecat spre R. P. Ungară, 
(unde va întreprinde un turneu de 10 
I zile cu șapte spectacole. La pupitru 
[ — dirijorii George Georgescu, artist 
( al, poporului, și. Mircea Bașarab, - 
[tist emerit. Solist — 
[ Radu Aldulescu, artist emerit,

și-g început activitatea

în marile combinate și uzine,

(Agerpres)

Simpozion consacrat

Premieră la Operă
Aseară, pe scena Teatrului de 

peră și Balet al R. P. Romîne a avut j 
loc premiera unui nou spectacol. A J 
fost prezentată comedia muzicală j 
„Cavalerul rozelor" de Richard ) 
Strauss. j

I J 
j 
)
J 
)J 

cea Baiarab, ,,ar.-_ j. 
— violoncelistul I ‘
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(Continuare în pag. III-a)

RADIOGRAMA DIN DJAKARTA

cît mai sfrînse

(Continuare în pag. Hl-a)

Două manifestări de mare însemnătate politică au marcat 
cea de a patra zi a vizitei conducătorilor poporului romîn 
în Indonezia : sesiunea specială a Parlamentului indonezian 
tn fafa căreia a luat cuvîntul tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
și vizita înalfilor oaspefi romîni la Universitatea din Djakar
ta, unde tovarășul Gheorghiu-Dej a finul o cuvtntare In fafa 
studenților. ,

Primit cu căldură prietenească și ascultat cu deosebită a-

gazdă, năzuinței poporului nostru de 
popoarele, de a avea 
cu toate țările.
nerăbdare cuvîntarea

La solemnitatea înmînăril înaltelor distincții acordate solilor poporului romîn.
(Telefoto : Agerpres)

Ghirlande de flori pentru oaspeți dragi.
(Telefoto : Agerpres)

fenfie, președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne ă 
dat glas, atit în fafa celei mai înalte adunări reprezentative 
a poporului indonezian, cît și în fafa tineretului studios, spe
ranța de mîine a țării 
a trăi în pace cu toate 
legături de colaborare

„Așteptăm cu multă 
sînt cuvintele cu care l-a întîmpinat pe 
Gheorghiu-Dej vicepreședintele Universității 
cuvîntul său de bun venit, p-------

Această nerăbdare, acest interes < »
s-au oglindit în mod mișcător în pri- ? «
mirea pe care studenții Universității > 
au făcut-o înalfilor oaspeți din Romi- s ||
nia. Curfile interioare erau pline de < ®
studenfi care au salutat cu multă căi- r ||
dură pe oaspeți în drumul lor spre > g
sala unde urma să aibă loc expu- > O
nerea. Ovaționau, aplaudau, gesticu- < 
Iau și toate acestea le făceau cu un < ||
zîmbet larg, cuceritor, din toată Ini- c ffi
ma. Un coridor viu — „o poartă stu- > ||
denfească a prieteniei" — era alcă- 5 ||
fuit din tineret în costume nationale, s Ä
Aceia care nu mai încăpuseră în sala < 
cea mare s-au aglomerat în jurul fe- ? S
resfrelor larg deschise și în curte. > |||

La prezidiu erau aliniate steagurile > .B?
celor zece facultăți ale Universității. S 
Erau în sală studenți In economie, < |||

: drept, medicină etc., iar un grup ( fe
! compact din curte era alcătuit din ? «
I tineri și tinere cu pălării de paie >
; purtînd inscripții vernil, pălării pe > |||
> care le poartă numai studenții din s |||
! anul întîi. Fluturau steguleje romî- < W
! neșfi. Aici ne-au întîmpinat, cu cîte- ? S
j va cuvinte romînești, tineri care cu- ?
J noșfeau fara noastră nu numai din > S
> auzite. Cîfiva fuseseră la Festivalul ti- s K

nerefului de la București din 1953, S W
alții o vizitaseră cu alte prilejuri. > S

SERGIU FARCAȘAN ? J

'JB I

dv", Acestea 
tovarășul Gh. 
Indonezia, în

H
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In întîmpinarea Zilei petrolistului
Petroliștii întreprinderii de foraj 

Moinești întîmpină Ziua petrolistului 
cu însemnate succese în muncă. Apli- 
cînd pe scară largă forajul cu tur
bina, harnicii. petroliști moineșteni 
au reușit să foreze peste planul 
primelor 9 luni cu 4 304 metri în 
plus. în această perioadă ei au de-

pășit viteza medie stabilită cu 2,5 
la sută. Printre brigăzile care au 
obținut cele mai de seamă realizări 
se numără și cea condusă de Toa- 
der Dudău, care a forat peste plan 
pe primele 8. luni cu .1 620 metri în 
plus. Rezultate bune au obținut și 
brigăzile conduse de Petre Lazăr, 
Gheorghe Ene și altele.

>9

Excelenței sale
Domnului MOHAMMED AHMED BEN BELLA

Prim-ministru al guvernului
Republicii Democrate Populare Algeriene

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

- -ALGER

Cu prilejul proclamării Republicii Democrate Populare- Algeriene, 
precum și al alegerii dv. în înalta funcție de președinta al primului 
guvern al Republicii Democrate Populare Algeriene, am deosebita plă
cere ca, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, 
al poporului romîn și al meu personal, să vă transmit dv., guvernului 
și întregului popor algerian cele mai sincere și calde felicitări.

Poporul romîn nutrește un puternic sentiment de stimă și solida
ritate față de eroicul popor algerian, izvorît din înalta apreciere ce o 
acordă luptei sale îndelungate și pline de sacrificii pentru eliberarea de 
sub dominația străină, pentru înfăptuirea aspirațiilor sale spre liber
tate, pace și progres.

Vă adresez, din toată inima, sincere urări de succes, dv, și întregului 
popor algerian, în lupta pentru consolidarea independenței naționale, 
pentru prosperitatea Algeriei libere și îmi exprim convingerea că rela
țiile de prietenie existente între țările noastre se vor dezvolta multi
lateral spre binele ambelor noastre popoare și al cauzei păcii în în
treaga lume.

PENTRU 0 CÎT MAI BUNĂ FOLOSIRE 
A MIJLOACELOR MECANIZATE LA SEMĂNAT

Semănatul griului în timpul op
tim și în cele mai bune condiții 
agrotehnice este hotărît în mare 
măsură de folosirea din plin a 
mijloacelor mecanizate. In a- 
ceste zile, cînd se pun bazele 
viitoarei recolte, toate tractoa
rele și mașinile agricole trebuie 
să lucreze din plin. Acolo unde 
sînt condiții, conducerile S.M.T. și

ale gospodăriilor de stat să asigu
re schimbul doi pe cît mal multe 
tractoare, astfel ca să se poată lu
cra noaptea la pregătirea terenului, 
iar ziua la semănat. Totodată, co
mitetele regionale și raionale de 
partid, sfaturile populare și con
siliile agricole au datoria să în
drume și să sprijine efectiv con
ducerile gospodăriilor colective

pentru ca, in interesul executării 
la timp a semănatului, să ia 
măsuri pentru eliberarea te
renurilor îndată după recoltarea 
culturilor; De asemenea conduceri
le S.M.T. și G.A.S. să asigure buna 
aprovizionare a brigăzilor cu com
bustibil, piese de schimb, alimente 
și să remedieze operativ defecțiu
nile ivite.

Fruntașii
. FOCȘANI (Red. ziaru
lui „Milcovul“). — Brigă
zile a IV-a și a Vl-a de 
tractoare de la S.M.T.- 
Mărtinești deservesc gos
podăriile colective din 
comuna Obilești, raionul 
Focșani. Intre aceste bri
găzi, conduse de Nicolae 
Vlad și Dumitru Stan, se 
desfășoară o pasionantă 
întrecere. Fiecare meca
nizator se străduiește să 
execute în scurt timp un 
volum mare de lucrări, 
de cea mai bună calitate.

stațiunii

Primii în întrecere
CLUJ (coresp. „Scînteii”). — în 

aceste zile, pe ogoarele gospodării
lor colective din Bonțida, Așchileu 
Mare, Slnmărtin. Răscruci. Luna de 
Jos, și din alte multe gospodării din 
raionul Gherla, mecanizatorii de la 
S.M.T. Bonțida lucrează de zor la 
arat și semănat. Pînă acum ei au

In actuala campanie, am
bele brigăzi și-au adus 
din plin contribuția ca la 
Obilești să fie însămînța- 
te 563 ha teren — mai 
mult de jumătate din su
prafața planificată.

Succese au fost obți
nute și la pregătirea te
renului pentru semă
nat. 670 ' ha sînt gata 
pentru a primi sămînța. 
Zamfir Moldoveana, Ma
nea Manole, Anton Necula 
din brigada a IV-a ca și Ni- 

___ , colae Moldovea- 
nu, Matei Pre- 
cup, Sandu Ale- 
cu, din brigada 
a 'VI-a, lucrează 
cu hărnicie pen
tru ca gospodă
ria să obțină în 
anul viitor o re
coltă bogată de 
grîu.

executat peste 33 la sută din totalul 
muncilor planificate pentru’ toamna 
aceasta. '

în întrecerea pentru titlul de bri
gadă fruntașă se evidențiază brigă
zile conduse de mecanizatorii loan 
Pop, de la G.A.C. din Borșa, și Mihai 
Sălăjan de la G.A.C. Luna de Jos. 
Tractoristul Iosif Moldovan este 
fruntaș pe stațiune. El și-a înde
plinit planul lucrărilor de toamnă. 
Printre primii se numără și tracto
riștii Ion Moraru. Ion Kelemen și 
alții.

Datorită hărniciei mecanizatorilor 
de la S.M.T. Bonțida, gospodăriile 
de mal sus sînt fruntașe la arat și 
semănat.

Organizarea muncii
la baza realizărilor noastre

Brigada noastră de tractoare lucrează la gospodăria 
colectivă din Pănet, raionul Tg. Mureș., Pentru grăbi
rea semănatului, împreună cu consiliul de . conducere 
și inginerul agronom al gospodăriei am întocmit un 
plan de muncă amănunțit pentru această campanie. 
Tractoriștilor din brigadă le-au. fost repartizate tarla
lele pe care să lucreze, îneît fiecare știe ce are de 
făcut.

Pe lingă toate acestea, în fiecare seară, împreună 
cu președintele gospodăriei, inginerul agronom și cu 
brigadierii discutăm despre ce s-a realizat în ziua ’res
pectivă și ce avem de făcut în ziua următoare. Spre 
deosebire de al ți ani, în .aeeâstă toamnă conșiliul de 
conducere a repartizat să lucreze pe semănători oa
meni pricepuți care au fost instruiți dinainte. Astfel 
putem fi siguri de calitatea lucrărilor.de semănat.

Muncind organizat, noi am reușit să pregătim tere
nul și să jnșămînțăm cu grîu. orz. și secară .furajeră 
o suprafață de 200 ha. Trebuie să spun însă că semă
natul griului se desfășoară în ritm nesatisfăcător,- de
oarece colectiviștii nu se preocupă indeaproape .de eli
berarea terenului de glugile de porumb. Ar fi necesar 
ca în timpul cel mai scurt, conșiliul de conducere să 

.antreneze pe toți colectiviștii la această lucrare, să ia 
măsuri pentru mai buna folosire a celor 60 de. atelaje, 
în felul acesta și' noi tractoriștii vom lucra Cu mai 
mult randament.

ION POPȘOR 
Șeful brigăzii a 11-a 

S.M.T. Tg. Mureș

Tractoare. semasiători care stau
. IAȘI (coresp. „Scînteii“). în după-a- 
miaza zilei de 2 octombrie, pe la orele 
16,30 aproape toate cele 14 tractoare ale 
brigăzii a 7-a de la S.M.T. Holboca care 
lucrează la gospodăria colectivă din co 
muna Aroneanu, regiunea Iași, stăteau 
aliniate la sediu. Nu arau deoarece gos
podăria nu avea teren eliberat. Acest lu
cru nu este întîmplător. Consiliul de 
conducere, în frunte cu președintele N. 
Pleșcan, nu s-a tngrlțif de buna organi
zare a muncii în această campanie. Ca 
urmare a întîrzlat recoltarea porumbu
lui șl sfeclei de zahăr și mai ales eli
berarea terenului de coceni. Pînă în 
prezent, la această gospodărie, deși s-o 
recoltat porumbul de pe 382 ha, qlu- 
gile de porumb mal împînzesc încă 
tot cîmpul. Aceasta Împiedică pe meca
nizatori să treacă cu toate forțele la 
pregătirea terenului și la semănat. Sub 
posibilități sînt folosite șl cele 14 trac

toare și semănători de la brigada a 5-a 
care lucrează Ia gospodăriile din comu
nele Holboca și Tomești.

La gospodăria colectivă „30 Decem
brie” din Rusenii Noi, nu se dă atenție 
aprovizionării semănătorilor cu sămîntă. 
In ziua de 2 octombrie tractoriștii Va
sile Robică și Ion Sfoinea au. așteptat 
Ia capătul lanului de la orele 7 diminea
ța șl pină la 11,30 să le sosească să- 
mînta. .... —. i. .

Așa stînd lucrurile cele 16 brigăzi de 
tractoare ale S.M.T. Holboca nu au rea
lizat pină în prezent decît 4.341 ha ară
turi și au însămîntat 1 390 ha.

Este necesar ca organele de partid 
șl de stat să ajute conducerile 
gospodăriilor colective să organizeze în 
așa fel munca, lucit recoltatul și elibe
rarea terenului să He tăcute la timp, iar 
tractoarele șl mașinile agricole să «pală 
fi folosite din plin la semănat.

lucr%25c4%2583rilor.de
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Studiul intelectualilor

IAȘI (coresp. „Scînteii”). — Comitetul 
regional de partid Iași este preocupat de 
îmbunătățirea continuă a muncii ideolo
gice în rîndul intelectualilor.

Potrivit dorinței exprimate de numeroși 
oameni de știință, artă și cultură, anul 
acesta în orașul și regiunea Iași vor lua 
extindere seminariile teoretice și dezbate
rile pe probleme filozofice ale științelor 
naturii, esteticii marxist-leniniste etc. La 
filiala din Iași a Academiei R. P. Ro
mine, de pildă, s-au organizat două se- 
minarii teoretice în care se vor studia 
probleme ale materialismului dialectic ; 
într-unul din acestea studiul se va face 
cu aplicații la științele exacte, iar în ce
lălalt, la istorie. S-au inscris să participe 
la aceste seminarii 32 specialiști în mate
matică, chimie și fizică și 25 de istorici și 
filologi. La Teatrul Național „Vasile Alec- 
sandri" va funcționa un cerc de estetică 
marxist-leninistă.

O atenție deosebită a fost acordată stu
diului ideologic ăl cadrelor didactice. în 
acest an profesorii și învățătorii din în
vățământul elementar și mediu vor studia, 
în continuate; potrivit cu pregătirea lor și 
la alegere, istoria partidului, economia po
litică, probleme de bază ale teoriei mar
xist-leniniste: într-un număr de 23 de 
cercuri, cadre didactice din institutele de 
învățămînt superior vor studia probleme 
de filozofie.

Numeroși intelectuali — peste 300 nu
mai în orașul Iași — s-au înscris la stu
diul individual al operelor clasicilor mar
xism-leninismului. Pregătirile necesare 
începerii acestei forme de învățămînt n-au 
fost însă terminate. Cabinetul regional de 
partid va trebui să ia neîntîrziat măsuri 
pentru ca rămînerea în urmă să fie recu
perată.

La Universitatea serală

Propaganda prin conferințe
strins legată de viață

de marxism-ieninism din Bacău

Recent s-aji-deschis și la Bacău cursuri
le Universității serale de marxism-leni- 
nism. Comparativ cu anul trecut, numă
rul studenților universității a crescut cu 
aproape o sută. In afară de secțiile eco
nomie și istorie, care au existat pînă a- 
cum, ahitl acesta va funcționa și o secție 
de filozofie cu, peste 50 de studenți.

Pe lingă universitate a fost înființat 
anul acesta uh curs special de trei ani 
pentru directorii de întreprinderi și ca
dre de răspundere din domeniul economic.

Ținînd seama de necesitatea lărgirii în 
viitor a sferei de cuprindere a învățămân
tului de partid și a asigurării unor propa
gandiști cît mai bine pregătiți, va func
ționa un nou curs pentru formarea viito
rilor conducători de cercuri și cursuri. A- 
ceștia vor fi pregătiți chiar de la început 
pentru forma de învățămînt pe care o vor 
conduce.

Organizațiile de partid

Propaganda prin conferințe are o mare 
însemnătate pentru explicarea operativă 
a politicii și hotărîrilor partidului, a pro
blemelor internaționale, pentru influența
rea unor mase largi de oameni ai muncii, 

în anul care a trecut, Comitetul raional 
de partid Cîmpina a intensificat propa
ganda prin conierințe. Membri ai biroului 
și ai 
partid cu o bună pregătire politico-ideo- 
logică au expus în fața oamenilor muncii 
numeroase conferințe pe probleme actuale 
ale politicii partidului, ale situației inter
naționale, ale întăririi și dezvoltării sis
temului socialist mondial, etc.

Totuși noi nu am izbutit să desfășurăm 
în mod sistematic propaganda prin con
ferințe și nici să-i imprimăm un caracter 
diferențiat.

In noul an de învățămînt sîntem hotă- 
rîți să îmbunătățim simțitor activitatea pe 
acest tărîm. însușindu-ne experiența bună 
a altor comitete de partid, am pășit la 
organizarea de cicluri de conferințe pen
tru diferite categorii de oameni ai muncii.

Avînd în vedere caracterul industrial al 
raionului și sarcinile sporite de plan atît 
pe anul în curs, cît și pe anul 1963, comi
tetul raional de partid și-a îndreptat aten
ția spre desfășurarea unei propagande 
largi pe problemele concrete ale 
miei. De pildă, în fața muncitorilor 
treprinderile industriale, pe lîngă 
rințe pe probleme ale politicii 
dului, ale situației internaționale, 
ținute expuneri despre calitatea produse
lor, căile măririi productivității muncii, re
ducerea prețului de cost, descoperirea și 
folosirea rezervelor, interne și altele.

Pentru lucrătorii din sectorul forestier 
sînt prevăzute expuneri axate pe sarcinile 
specifice ce se pun în acest domeniu.

Ținînd seama de dorința manifestată de 
un mare număr de cadre tehnice din în
treprinderile raionului, vom organiza pen
tru ingineri și tehnicieni un ciclu de ex
puneri avînd ca teme : „Caracterul știin
țific al politicii P.M.R.", „Victoria defini
tivă a socialismului în R. P. Romînă“, 
„Progresul tehnic, introducerea tehnicii 
noi și a tehnologiei avansate în toate ra
murile economiei naționale", „Fondurile 
de producție ale întreprinderilor și căile 
îmbunătățirii 

întrucît în 
construcțiilor

comitetului raional, activiști de

econo- 
din în- 
confe- 
parti- 

vor fi

amploare, pentru cei ce lucrează în acest 
sector este prevăzut un ciclu de expuneri 
despre calitatea construcțiilor, reducerea 
prețului lor de cost, scurtarea termenului 
de dare în folosință și altele.

Un alt ciclu de conferințe este destinat 
oamenilor muncii de la sate. Iată cîteva 
dintre temele acestui ciclu : „Creșterea 
rolului conducător al partidului în perioa
da desăvîrșirii construcției socialiste", 
„Căile de consolidare economică-organi- 
zatorică a- G.A.C.“, „Noua atitudine față 
de muncă și față de bunurile obștești" etc.

Pentru comuniștii de la sate, precum și 
pentru activul fără partid se vor face 
expuneri despre „Activitatea și metodele 
de muncă ale organizațiilor de bază din 
G.A.C.“, „Calitatea de membru do partid", 
„Trăsăturile moral-politico ale membrilor 
și candidaț-ilor de partid" și altele.

Au fost stabilite, de asemenea, cicluri 
de conferințe pentru cadrele didaclice, 
pentru cadrele medico-sanitare, pentru ju
riști și procurori etc., pentru tineretul de 
la orașe și sate, pentru femei. Printre ex
punerile cu caracter specific acestor 
ultime categorii amintim : „Tînărul înain
tat al zilelor noastre“, „Trăsăturile moral- 
politice ale omului societății socialiste", 
„Regulile de bună conviețuire în societa
te", „Egalitatea în drepturi a femeii”.

Sînt în curs de pregătire un număr de 
expuneri ce se vor ține în. adunările or
ganizațiilor de bază de la orașe și sate, 
de asemenea lecții și expuneri pentru 
activul și aparatul de partid.

Planul larg de desfășurare a propagan
dei prin conferințe ne obligă să dăm o 
atenție deosebită conținutului de idei al 
expunerilor ce se vor face, să ne îngri
jim ca ele să aibă un nivel teoretic cores
punzător, să fie strîns legate de viață, de 
problemele construcției socialismului. Va 
trebui să atragem în rîndul lectorilor un 
număr mai mare de activiști de partid, 
cadre din aparatul de stat și economic, 
intelectuali care au pregătirea necesară.

Comitetul raional de partid va îndruma 
îndeaproape desfășurarea propagandei 
prin conferințe, pentru ca aceasta să de
vină un mijloc eficace de educare a oa
menilor muncii, de mobilizare a lor la 
îndeplinirea sarcinilor puse de partid.

ION POPA 
secretar al Comitetului raional 

de partid Cîmpina

Recepție în cinstea delegației 
Adunării de Stat aR.P. Ungare

Joi seara, ambasadorul R. P. Un
gare în R. P. Romînă, Jenö Kuti, a 
oferit o recepție în saloanele amba
sadei, în cinstea delegației Adunării 
de Stat a R. P. Ungare, condusă de 
tovarășa Vass Istvànné, vicepreșe
dinte al Adunării de Stat, care face 
o vizită în țara noastră.

Au participat tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ăi guver
nului, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, reprezentanți ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Ex
terne, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință și cultură, generali, 
ziariști. Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

★
In cursul dimineții, membrii de

legației, însoțiți de Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, și de membri ai Amba
sadei R. P. Ungare în R. P. Ro
mînă au vizitat Combinatul agro- 
alimentar „30 Decembrie".

--------O® O--------

Vizitele delegației 
de parlamentari italieni

Joi dimineața, delegația comisiei 
pentru industrie și comerț a Came
rei Deputaților din Italia a părăsit 
Capitala plecînd într-o vizită de cî- 
teva zile prin țară.

La Ploiești, membrii delegației, în
soțiți de Gh. Stan, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar regional Ploiești, au Vizitat Uzi
nele de utilaj petrolier „1 Mai", 
schela Boldești și stațiunea experi
mentală viticolă Valea Călugă
rească.

Oaspeții italieni sînt însoțiți de 
deputății Constantin Mateescu și 
Tudor Ionescu. (Agerpres)

sprijină învățâmîntul

BAIA MARE (Coreșp. „Scînteii”). — Sub 
îndrumarea organizațiilor de partid, comi
tetele U.T.M, din întreprinderile și insti
tuțiile din orașul Baia Mare au pregătit 
cu grijă deschiderea noului an de învăță-' 
mînt politic. Au fost formate colective 
care au stat de vorbă cu tinerii, recoman- 
dîndu-le formele de învățămînt la care să 
se înscrie. Peste 8 000 de tineri—muncitori 
din întreprinderi și elevi din clasele a 8-a 
de la școlile medii și din anul întîi al șco
lilor profesionale — vor studia în acest 
an de învățămînt Statutul U.T.M. Au fost 
înființate mai multe cercuri „Să ne cu
noaștem patria socialistă” și un număr de 
cercuri în care se vor 
moralei comuniste.

Pentru studenții 
gogic, pentru elevii
de la școlile medii și cei din ultimii ani ai 
școlilor profesionale se vor organiza cicluri 
de conferințe pe teme politico-educative.

Organizațiile de partid au sprijinit co
mitetele U.T.M. în selecționarea lectorilor 
și propagandiștilor.

studia probleme ale

Institutului peda- 
din clasele IX—XI

DC

Inii reporteri văd numai clă-
SÖä_Jdirea, nu și amănuntele el. Dar 

gîndiți-vă cum- ar arăta un aparta
ment de toată frumusețea, dacă in
stalațiile de apă, de încălzire sau 
cele electrice' n-ăr' fi executate cu 
cea mai mare conștiinciozitate ! Un 
astfel de bloc ar-semăna cu un măr 
viermănos...

Remarca făcută de maistrul Mi
hai Georgescu era întemeiată. 
Intr-adevăr, cînd vorbim de con
structori, ne-am obișnuit să ne gîn- 
dim, în general, là cei care au înăl
țat zidurile unei clădiri. Fără îndo
ială că aceștia-au merite mari. Dar 
tîmplarii, electricienii, instalatorii, 
arhitecții, proiectanții, nu sînt și ei 
tot constructori ?

Aveam în față pe unul din maiștrii 
instalatori care au lucrat la blocul 
„6 Dinamo" — predat „la cheie“ cu 
calificativul „excepțional" și despre 
care au scris ziarele.

Pe bătrînul maistru l-am găsit a- 
casă. Pe masă avea desfăcut 
un tabel cu- mii de cifre așe
zate ordonat în căsuțe dreptunghiu
lare : „Rezistențele individuale în 
mm„ coloană -de apă pentru canti
tatea de căldură" ; „încălzirea prin 
pompe". Ne-a mirat. 11 știam în 
concediu. Și apoi, după mai mult 
de 40 de ani de meserie...

— „Trebuie să învățăm mereu — 
ne-a spus maistrul, împăturind cu 
grijă tabelul. Altfel nu vom ține pas 
cu cerințele construcțiilor moderne". 
Deși în concediu, maistrul Mihai 
Georgescu se duce „în plimbare" 
aproape în fiecare zi pe șantier. 
Studiază și o problemă mai nouă 
în domeniul instalației — aplica
rea conductelor de încălzire în 
panouri mari prefabricate. La a- 
ceasta se pare că i-a mai rămas 
de rezolvat problema îmbinării con
ductelor între panouri. Care va fi 
soluția cea mai bună ? Să vedem 
însă, pînă atunci, cum lucrează in
stalatorii pe șantier și care este con
tribuția lor la respectarea termenu
lui de execuție.
900 DE METRI DE CONDUCTĂ

DIN MATERIAL PLASTIC

Pe Șoseaua Ștefan cel Mare, ală
turi de blocul „6 Dinamo', se ridicâ 
parcă și mai semeț blocul „5 Dina
mo’ cu 271 de apartamente. Lucră-

in turneu Succesul ansamblului
Rapsodia Romînă“ în S. U. A

După o serie de spectacole susținute cu mult succes în 
Danemarca, ansamblul romînesc de cîntece și dansuri „Rap
sodia Romînă" întreprinde, în aceste zile, un turneu în 
S.U.A. Ansamblul a fost însoțit la plecare de tovarășul Va
sile Florea, membru în Biroul executiv al Comitetului de 
stat pentru cultură șl artă, care a asistat la primele specta
cole date în S.U.A. Zilele trecute, la înapoierea sa în Ca
pitală, l-am rugat să ne relateze unele amănunte în legă
tură cu primirea făcută de publicul american ansamblului 
nostru.

fost așteptată

constituit un prim 
atraefie. Aprecierile 
ale criticilor au scos 

totodată, măiestria in

Turneul a începui 
prlntr-o serie de 
spectacole date la 
Seattle, capitala 
statului Washington 
— ne-a spus tov. 
V. Florea. Prima 
reprezentație a a- 
vut loc la Opera 
House. Această în- 
tîlnire cu publicul a
nu fără emoții, pentru că ansam
blul „Rapsodia Romînă" este pri
ma formație din R. P. Romînă care 
întreprinde un turneu peste ocean. 
Trebuie spus însă că primirea pe 
care ne-a făcut-o publicul din 
Seattle a întrecut toate așteptările. 
De altminteri, ni s-a spus că sala 
Opera House n-a cunoscut nicio
dată o asemenea afluență de pu
blic ca în zilele turneului nostru.

Evident că faima artei noastre 
populare a 
punct de 
publicului și 
în evidență,
terpreților, nivelul artistic înalt al 
spectacolelor — rod al unei munci 
perseverente de pregătire. Ziarele 
americane au scris — în sti
lul lor — că din toate forma
țiile prezente cu prilejul manife
stărilor din cadrul Tîrgului inter
național „Secolul XXI“, „ansamblul 
romînesc e cel mai bun, cel mai 
formidabil“. In articole și informa
ții a fost elogiată înalta artă in
terpretativă a artiștilor romîni, sub- 
liniindu-se execuția impecabilă a, 
lui Ionel Budișteanu, „dirijor și In
terpret perfect“. Este apreciată, 

de asemenea, interpretarea variată 
a muzicii populare romînești, prin 
folosirea instrumentelor populare

(nai, țambal, fluier ele.), pe care 
cei mai mulfl dintre spectatorii 
din localitate n-au avut posibilita
tea să le cunoască pînă acum. O 
fotografie a membrilor orchestrei 
„Barbu Lăutaru“ apărută In ziarul 
„Seattle Post-Intelligencer“ are ur
mătoarea explicație : „Orchestra 
Barbu Lăutaru din Romînia — un 
distins ansamblu popular...“ 1n zia
rul „The Seattle Times“ sub titlul 
cu litere mari „Debutul romînilor 
in America reprezintă un succes 
răsunător", cronicarul, referindu-se 
la prezentarea „Tablourilor din 
Galeria Națională", scria că an
samblul a fost răsplătit „cu a- 
plauze nemaiîntîlnite la scenă 
deschisă".

Am rămas plăcut surprins de 
faptul că criticii de specialitate au 
identificat, în cîntecele și dansu
rile noastre prezentate pe scena 
din Seattle, motive care l-au in
spirat pe George Enescu, ale cărui 
rapsodii sînt binecunoscute în 
S.U.A.

Cîntecul 
terpretat 
melodiile
Luca, Nicolae Băluță, Ion Lăcea- 
nu și de întreg grupul de violo
niști, precum și dansurile „Călu
șarii“ și „Nuntă de pe Someș" au 
plăcut foarte mult. „Ciocîrlia", 
mai ales, stîrneșie de fiecare dată

„Fata neichii, fată“, in- 
de Angela Moldovan, 
executate de Damian

ovații. In pauze, la 
sfîrșitul programe
lor, spectatorii se 
ridicau în picioa
re, se apropiau da 
scenă șl aplaudau 
minute în șir. Multi 
spectatori, între ca< 
re și americani de 
naționalitate romî. 

nă, din localitate șl din alte părți, 
au venit în culise să stea de vorbă 
cu membrii ansamblului, pentru 
a-l felicita șl pentru a afla 
noutăți din țara noastră. Ne-au 
împărtășit admirația față de mi
nunata noastră artă populară șl 
numeroase personalități ale viefil 
artistice. La sfîrșitul primului 
.pectacol, de pildă, dl. F. C, 
Schang, reprezentantul compa
niei „Columbia Artists Manage
ment", și o seamă de ziariști 
ne-au declarat că programul nos
tru nu numai că l-a delectat 
timp de două ore, dar le-a dat șl 
posibilitatea unei viziuni de an
samblu asupra artei noastre.

Turneul In S.U.A. al ansamblu
lui „Rapsodia Romînă", va dura 
peste 11 săptămîni, timp în care 
vor fi susținute spectacole în 56 
de localităfi. Dintre orașele care 
îl vor găzdui pe artiștii romîni a- 
mintim : Sacramento, Berkeley, 
Hollywood, Los Angeles, Los Ve
gas, Des Moines, Minneapolis, 
Chicago, Detroit, Pittsburg, Cleve
land, New York, Washington. Cu 
toate că itinerariul-cuprinde multe 
localită|i, numeroși americani tri
mit scrisori pe adresa legației ro- 
mine din Washington, solicitînd 
prezentarea unor spectacole și în 
alte orașe.

ansamblului

G. A.

D. TÎRCOB

a fost 
din ca-

In 
Prin .

de

Începutul 
fabrica 

roșu” 
au 

peste

alocuri. Ele trebuie 
măsuri, încît fiecare 
eliberarea unui act 
rezolvare competent

folosirii lor* etc.
1963 activitatea în domeniul 
va

și operativitate în eliberarea actelor

lua în raion o mai mare

La Uzinele 
„Grivița Roșie" 
din Capitală, 
numărul celor 
ce studiază a- 
nul acesta eco
nomia concretă 
și economia 
politică se ridi
că la peste o 
mie. Numărul 
cercurilor de e- 
conomle con
cretă a crescut 
de la 14 la 22, 
iar al celor de 
economie poli
tică do la 23 
la 27.

în fotografie: 
propagandistul 
unui cerc de 
economie con
cretă, tov. Ion 

Dumitrescu, 
stind de vorbă 
cu cîțiva din
tre membrii 
cercului despre 
problemele pe 
care le vor stu
dia In cursul 
anului.

instalații 
muncitori

r A L A T
sînt executate de adesea să se spargă ziduri, temelii, 
și tehnicieni de la

rile de 
aceiași 
întreprinderea de instalații-montaj și 
izolații.
Aurel Berchiță. 
Maer, 
Georgescu.

In urma unei specializări pe care 
maiștrii și unii șefi de echipă au fă
cut-o la un alt lot de lucrări al șan
tierului nr. 1, instalatorii au cîștigat 
experiență în folosirea conductelor 
din material plastic. La blocul „5 
Dinamo“, Care se află în lucru, s-au 
utilizat în locul conductelor din me
tal, circa 900 m de conductă din 
material plastic. Odată cu înlocui
rea coloanelor de fontă se punea 
problema coturilor, ramificațiilor șl 
ă pieselor de curățire. Echipa con
dusă de Mihai Lascu, deși la 
Început cu o vădită reținere, a făcut 
primii pași. Oamenii au execu
tat diferite calibre din lemn, au 
umplut conductele cu nisip cald șl 
încălzindu-le pe dinafară cu niște 
jadianți (cu aragaz) le-au dat forma 
dorită, după trebuință. Racordările 
s-au executat'prin sudarea cu aer 
cald.

După 
menului 
strucții 
organizarea muncii 
calitatea lucrărilor.

— La un moment 
nea maistrul Mihai 
constructorul poate 
zidari să grăbească 
Pentru instalatori acest 
însă imposibil. Un zid 
o instalație defectă nu au cceleași 
consecințe. Zidul se reface mai u- 
șor, pe cînd o instalație necores
punzător executată cere, în afară de 
remedierea defecțiunii, noi probe șl 
încercări care ar întîrzia mult lucră
rile.

După cum spunea un alt maistru, 
instalatorii trebuie să fie tot
deauna cu un pas înaintea zidari
lor, căci așa impune succesiunea fi
rească a lucrărilor. Altfel e nevoie

Șef de lot — tehnicianùl 
Maiștri — Ernest 

Alexapdru Wass și Mihai

cum se știe, scurtarea ter- 
de execuție al unei con- 

depinde, în primul rînd, de 
echipelor și de

dat — ne spu- 
Georgescu — 
aduce 100 de 

o lucrare, 
lucru este 

denivelat șl

Modele noi 
de iricofaje
De la 

anului la 
„Tricotajul
din Caoitaiă 
fost produse 
100 de modele noi. 
Printre noile articole 
sînt fuste plisate din 
relon, rochii ' si ca- 
poate tricotate și 
imprimate și altele.

Din orașul Roman a plecat o scri
soare pe adresa Sfatului popular al 
Capitalei. Un cetăfean solicita elibe
rarea unui act de vechime în cîmpul 
muncii. Scrisoarea a fost înregistrată 
și predată funcționarului Aurel Iva- 
novici de la arhiva generală a Sfatu
lui popular al Capitalei. După trei 
zile — ne scrie corespondentul vo
luntar Ion Vreju — actul a fost trimis 
solicitantului.

în ultimul timp au sosit la redac
ție și alte scrisori în care cores
pondenți voluntari și cititori scot în 
evidență operativitatea cu care se lu
crează în instituții la eliberarea acte
lor. Acest lucru dovedește grijă, a- 
tenție față de cetățeni. Firește, cînd 
există o asemenea atitudine, se re
zolvă mai repede chiar și cazuri mai 
complicate. Marin Albulescu din Si
biu și-a pierdut un certificat eliberat 
de Ministerul Învățămînfului. Nu era 
simplu să obțină altul. După cercetări 
amănunțite, Ministerul învățămînfului 
l-a eliberat un duplicat. De regulă, 
aceste acte sînt predate personal 
celor Interesați. Dar cetățeanul nu se 
putea deplasa în acel moment la 
București. S-a găsit totuși o soluție. 
Actul i-a fost înmînat prin Sfatul 
popular al orașului Sibiu.

în unele scrisori sosite la redacție 
se semnalează însă că nu peste tot 
se acordă atenția cuvenită rezolvării 
cererilor de eliberare a unor acte. 
Anul trecut, Ion Danilescu din Sighef 
a solicitat, printr-o scrisoare trimisă 
Sfatului popular al raionului Calafat, 
o adeverință de vechime în cîmpul 
muncii. Secția cadra a sfatului popu-

Iar i-a răspuns că cererea 
repartizată secției financiare 
drul aceluiași sfat. Solicitantul a aș
teptat. Au trecut nouă luni ; din par
tea secției financiare a sfatului popu
lar — nici un semn de viață. Esta cu 
totul de neînțeles de ce atîfa timp 
nu i s-a dat omului nici măcar un 
simplu răspuns.

Se mai întîmplă ca, din pricina 
nepăsării unor funcționari care tără- 
■.lllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Iar toate acestea îngreunează mun
ca și scumpesc lucrările. Tocmai 
pentru a se evita asemenea situa
ții, echipele au fost repartizate pe 
tronsoane, lucrările sînt executate 
după un grafic bine stabilit Pen
tru a crea constructorilor front de 
lucru în flux continuu, probele de 
presiune sînt efectuate parțial pe 
paliere și apoi se face o singură 
probă generală, după ce bucătăriile 
și băile au fost echipate cu toate 
instalațiile necesare.

PREFABRICAREA
INSTALAȚIILOR

deUna din metodele avansate 
lucru în munca constructorilor este 
prefabricarea instalațiilor, înainte de 
a le monta în apartamentul respec
tiv. Mai mult de jumătate din nodu
rile de derivație pentru instalațiile 
de apă din bucătăriile existente în 
blocul „5 Dinama" au fost execu
tate prfn prefabricare într-un atelier 
improvizat la parterul blocului. Așe
zarea simetrică a bucătăriilor a 
permis prefabricarea dublă într-o 
singură placă a instalației. Altfel ar 
fi fost nevoie de mult timp și de 
materiale în plus. Echipele condu
se de Dan M. Dan, Toma Constanti- 
nescu și Ion Stănciulescu 
vedit la fel de pricepute 
bricarea instalațiilor și 
lor la banc.

In ce privește instalația
zire, aceasta a fost asamblată din 
coloane prefabricate în proporție 
de sută la sută. Fiecare coloană a 
fost montată „la sol" și etichetată. 
(Spre exemplu : tronsonul III etajul 
12). S-au executat probele și apoi 
coloanele au fost montate la locul 
lor, făcîndu-se legătura cu radia
toarele așezate mai înainte pe cor
nière prinse în zid. După ce au 
fost gata toate legăturile, s-au făcut 
probe pe tronsoane și proba gene
rală.

s-au do- 
în prefa- 
probarea

de Incâl-

deiea de Instalații. O colaborare 
bună există. Sînt însă unele aspecte 
care arată că această colaborare 
poate fi îmbunătățită. Cu o vădită 
părere de rău ne-au relatat unii ins
talatori că chiar de la conducerea 
întreprinderii de construcții este pro
movată concepția după care „noi 
constructorii" sîntem una, iar „voi 
instalatorii" — alta. Ca și cînd s-ar 
putea concepe un bloc fără insta
lații, un organism fără artere. Do
vada unei astfel de atitudini o con
stituie făptui că materialele instala
torilor sînt' uneori depozitate sub 
cerul liber, expuse degradării. Nu 
există suficientă grijă pentru organi
zarea atelierului de prefabricate a 

— și subantreprenori. Unul dintre instalațiilor și crearea unor condiții 
aceștia din urmă este și întreprin- mai bune de

88 de apartamente sînt în curs de 
recepție. Instalatorii au pregătit însă 
o „surpriză" de cîteva zeci de’apar
tamente peste planul stabilit. Noua 
metodă de lucru a dus la creșterea 
productivității muncii, la îmbunătă
țirea calității lucrărilor și folosirea 
mai rațională a materialelor.

COLABORAREA
POATE FI ȘI MAI STRÎNSA

Este vorba de colaborarea dintre 
constructor — antreprenor general

Iată, în fotografie, cîțiva dintre Instalatorii fruntași 
de pe șantierul „5 Dinamo" din Capitală : (de la stin
gă la dreapta) : Dan M. Dan, Alexandru Wass, Ion 
Voicu, Ion Stănciulescu, Constantin Popa, Aurel Ber- 
chiță (șeful lotului), Mihai Georgescu și Ernest Merer, 
sfătuindu-se asupra unor lucrări de instalații pe care 
le vor executa. (Foto : M. Cioc.)

lucru muncitorilor 
instalatori. Ar fi 
bine să __ 
ganizeze consfă
tuiri de produc
ție comune 
constructorilor și 
instalatorilor, 
șantier ei lucrea
ză împreună — 
nici n-ar putea 
unul fără celălalt 
—iar asupra mun
cii lor în prezent 
discută separat 1

Atît instalatorii 
cît și constructo
rii întreprinderii 
nr. 1 sînt hotărîți 
să obțină și la 
blocul „5 Dinamo" 
calificativul „ex
cepțional". Toc
mai de aceea, a- 
cestui scop trebu
ie să-i fie subor
donate eforturile 
tuturor acelora 
care contribuie la 
realizarea unor 
apartamente con
fortabile, cores
punzător exigen
țelor actuale ale 
oamenilor muncii.

se or-

ale

Pe

CONST. JALBA

nuti Filofteia a încercat să ne asigure 
Că a răscolit toată arhiva, dar fără 
folos : cererea lui Catană nu s-a pu
tui rezolva „din lipsă de dovezi". 
Cercefînd însă din nou statele de sa
larii', s-au găsit imediat toate datele 
necesare înfocrhirii adeverinței, 
cîteva minute actul era gala l 
urmare, în spatele noianului 
„greutăți obiective" despre care vor
bea șeful serviciului personal și în
vățămînt, stătea un suflet' de hîrfi’e, 
nepăsător față dé cererile oamenilor. 

Pentru eliberarea actelor solicitate 
de cetăfeni, de multe ori trebuie cer
cetată arhiva. Dacă acolo este ordine, 

''llllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllli'' «c,ül Poate ti eliberat numaidecît.
, Dar conducerile unor instituții și. îrir .

gănează eliberarea actelor, unii oa- treprinderi nu se îngrijesc ca la ar
meni să fie purfați pe drumuri și să hivă documentele să fie ținute.înfr-o 
piardă timp prețios pentru o ches
tiune care se poate rezolva fără difi
cultăți. lată un asemenea caz.

Muncitorul petrolist llie Cafană din 
comuna Măgireșfi, raionul Moinești, 
ne-a scris că de aproape trei ani nu 
reușește să obfină de la întreprin
derea de foraj nr. 4-Bucureșfî o a- 
deverință de . vechime în cîmpul 
muncii. „în ziua de 9 august anul 
acesta — relata el — m-am prezentat 
personal la întreprindere, dar fot 
n-am putut obține actul“.

Ne-am deplasat și noi la această 
întreprindere.

— Avem multe greutăți obiective 
— ne-a spus tov. Teodorescu, șeful 
serviciului personal și învă(ămînt. Șt 
a început să le expună în așa fel, în
cît ai fi zis că, decîf să dai de 
urma unul act prin arhiva întreprin
derii, mai bine caufi acul în carul cu 
fîn. Așa să fie oare ?

Am mers la arhivă. Acolo am gă
sit nerezolvate, de luni de zile, un 
teanc de cereri, printre care și pe 
aceea a lui llie Catană. Funcționara Ve-

ordine desăvîrșită, ca ele să fie pă- . 
strafe în condiții corespunzătoare. 
Așa stau lucrurile — după cum. ni se._ 
semnalează în altă scrisoare — la 
Ocolul silvic Vaduri din raionul Pia
tra Neamț. Deoarece în arhiva oco
lului nu există nici o evidență a acte
lor, acestea nu pot fi cercetate, iar 
oamenilor nu li se pot da răspunsuri' 
în deplină cunoștință de cauză.

Cereri pentru eliberări de acte so
sesc pe adresa multor instituții șl în
treprinderi. Rezolvarea lor este o în
datorire de înaltă răspundere. Con
ducerile acestora, organizațiile de 
partid au datoria să se ocupe în mod 
permanent de acest sector de acti
vitate, să cultive în rîndurile funcțio
narilor dragoste pentru munca lor, 
să combată cu hotărîre orice atitu
dine de delăsare, practicile birocra
tice întîlnite pe 
să ia astfel de 
cerere privind 
să-și găsească o 
fă, operativă.

Cffiawflffe» Cinematografe)
OPERA ȘI 
ROMEO ȘI

BALET AL 
JULIETA —

STAT DE 
(orele 19,30).

OPERETĂ :

TEATRUL DE 
R. P. ROMÎNE : 
(orele 19,30).

TEATRUL DE 
ROSEMARIE —

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU ÎN IN
FERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
FIICELE — (orele 19,30).

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala Ma
gheru) : SCANDALOASA LÈGATÜRA 
DINTRE DOMNUL KETTLE ȘI DOAM
NA MOON — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Bd. Schitu Măgureanu nr. 1
— Teatrul Maghiar de Stat Cluj) : 
căsătoriile se leagă pe pamînt
— (orele 19,30). (Sala Studio — str. Alex. 
Sahia nr. 76) : MENAJERIA DE STICLA
— (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret): DE PRETORE 
VINCENZO - (orele 20). (Sala pentru 
copii) ; SALUT VOIOS - (orele 16).

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

TEATRUL EVREIESC DE STAT ; SOA
CRA ȘI NORA - (orele 20).

ANSAMBLUL DE ESTRADA „FRIE
DRICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) — Sala 
Palatului R. P. Romîne — Spectacolul 
extraordinar „BERLINUL SALUTĂ 
BUCUREȘTIUL“ — (orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. TA- 
NASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
MUZICA BAT-O VINA — (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
DOCTORUL AUMADOARE — (orele 10). 
(Sala Academiei) : ALFABET ÎMPĂRAT
— (orele 16).

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURIS
TIC — CIRCUL ! — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. CONTELE 
MONTE CRISTO — cinemascop Seria 
I rulează la cinematograful Lumina 
(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 (10 ; 12; 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 -----------------------
FINN — cinemascop : 
10,45; 12,45; 14,45; ”
Doja (10; 12,15; 
Floreasca (16 ; 
RUL VISELOR : 
16,30; 18,45; 21), 
14; 16,45; 19; 21), Miorița (10; 12; 14; 16,30; 
18,45; 21), G. C'oșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 
21). DRUM DE ÎNCERCARE rulează la 
cinematografele V. Alecsandri (15; 17;

gheru) :

DE

HUCKLEBERRY
Republica (8,45; 

19,15; " — “
. 16,45; 
20,30).

21,30), Gh. 
19; 21,15), 
CARTIE-

ii;
14,30:

18,15 ;
Magheru (10; 12; 14,15; 
București (9,30; 11,45;

19; 21), Tineretului (10,30; 12,30; 14,30;
16,30 ; 18,30 ; 20,30). 1 Mal (10; 12; 16; 18,15;
20.30) , 16 Fébtuarie (16; 18; 20). ALARMĂ
PE INSULĂ : I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30). C0C0ȘUL SPERIE.
MOARTEA : Victoria (10,15; . 12,30; 14,45; 
16,45; 18.45; 20,45). VÎNTUL SUDULUI : 
Central (9,45; 12; 14,15; 16.30; 18,45;, 21), 
Olga Bande (15.30; 18; 20.30). LAZARILLO 
DE TORMES ; 13 Septembrie (10; 12,15;
14,30; 16,45; 19; 21,15), Alex. Popov (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15), Arta (16;
18,15; 20,30). PRIMĂVARA FÉTELOR : 
Timpuri Noi (rulează în continuaré de 
la orele 10 pînă la orele 21). M-AM SA
TURAT DE CĂSNICIE rulează là 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 DOUĂ 
FEȚE rulează la cinematograful Gri
vița (16 ; 18,15 ; 20,30). VÎRSTA DE AUR 
A COMEDIEI : C-tin David (15,30; 18;
20.30) . LA NOAPTE VA MURI ORAȘUL :
V. Roâită (10.13; 12,30; ” ----- -------
Flacăra (16: 18,15; 20.30), 
12; 16,30; 18,30: 2Û 3Ö).
ORAȘUL: Unirea (16; 18; 20). START' 
CĂTRE NECUNOSCUT : T. Vladimirescu 
(16; 18; 20). M. Emlnescu (16; .18,15; 20,30), 
G. Bacovia (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).

CUM E VREMEA
Ieri în țară ! Vremea s-a ameliorat 

în sudul șl estul țării, devenind în ge
neral frumoasă șl călduroasă. Cerul a 
fost schimbător, temporar norbs dimi
neața, în Moldova, Muntenia și Oltenia, 
în Ardeal, local s-a produș căață. Tem
peratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 17 gradé la Cîrrtpulung 
Moldovenesc și 25 de grade la Arad, Ora
dea, Sînnicolau și Gurahonț.

In București : Vremea a devenit fru
moasă și s-a încălzit. Temperatura fnaxi- 
mă în aer a fost de 23 de grade, Iar pe 
sol 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 
șl 8 octombrie, în țară : Vremea se va 
menține călduroasă, cu cerul schimbă
tor, mal ales în prima parte a interva
lului, cînd pe alocuri vor cădea pipi de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la potri
vit din sectorul estic. Temperatura sta
ționară. Mintmélè vör fi cuprinse între 
5 șl 15 grade, Iar maximele între 16 și 
26 de grade. în București : Vremea se 
menține călduroasă, cu cer variabil. Vînt 
potrivit. Temperatura staționară.

16; 18,15: 20,30), 
Libertății (10;
COPILUL ȘI
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armonios. S-au creat ramuri noi de 
producție, inexistente înainte, ca in
dustriile de utilaj petrolier, elec
trotehnic, de tractoare și mașini a- 
gricole,. îngrășăminte chimice, colo- 
ranți, fire și fibre sintetice, mase 
plastice, medicamente. Producția 
globală industrială a crescut de cir
ca șase ori față de anul 1938, anul 
cu cea mai mare producție a 
vechii Romînii. Cea mai mare 
dezvoltare o cunosc ramurile cheie 
ale industriei. Producția indus
triei construcțiilor de mașini și 
producția de energie electrică au 
sporit de circa 15 ori, producția in
dustriei metalurgice de peste 9 ori, 
a industriei chimice de circa 18 
ori. înainte vreme, țara noastră im
porta 95 la sută din utilajul indus
trial. în prezent, industria proprie 
satisface cea mai mare parte din 
necesitățile interne și creează dis
ponibilități pentru export. Producția 
.industrială globală a crescut în ul
timii trei ani într-un ritm mediu 
anual de 15,8 la sută, ritm superior 
celui prevăzut în planul de șase ani 
(1960—1965). Direcția principală a 
eforturilor este înzestrarea cu uti
laj tehnic de cel mai înalt nivel a 
industriei, agriculturii, construcții
lor, transporturilor, valorificarea cit 
mai bună a resurselor țării.

Agricultura urmează linia genera
lă de dezvoltare a economiei națio
nale. Condițiile obiective create de 
reorganizarea socialistă a agricultu
rii, mecanizarea principalelor lu
crări agricole, extinderea chimizării 
au determinat ridicarea nivelului a- 
grotehnic, deschizînd noi perspecti
ve pentru creșterea an de an a pro
ducției agricole vegetale și animale.

Venitul național a sporit în anii 
puterii populare de peste trei ori. 
în întreâga țară viața economică și 
social-culturală pulsează cu vigoa
re. Au apărut noi orașe și centre 
industriale. Moștenirea grea din 
punct de vedere edilitar și sanitar 
se lichidează prin opera intensă de 
construcții de locuințe, spitale, dis
pensare și case de naștere, școli și 
instituții de învățămînt superior, a- 
șezăminte de știință și artă. Se des
fășoară pe scară largă' revoluția 
culturală, s-a generalizat învăță- 
mîntul de opt ani, au luat o măre 
dezvoltare învățămîntul public de 
toate gradele, formarea cadrelor de 
specialiști în. toate domeniile eco
nomiei. și culturii, înfloresc știința, 
arta., și literatura. Smt create condi
ții prielnice de dezvoltare multila
terală a omului, de îmbunătățire 
continuă a nivelului de viață Și de 
cultură a poporului. Poporul romîn 
muncește cu elan pentru prosperi
tatea țării, privește cu optimism și 
încredere viitorul său însorit.

Domnilor deputați,
„în zilele noastre, problemele pă

cii și ale războiului preocupă toate 
popoarele, a căror năzuință supremă 
este de a nu trăi sub amenințarea 
apăsătoare a unui nou război, de a 
vedea o pace trainică instaurată în 
întreaga lume. Știința și tehnica au 
atins astăzi culmi fără precedent. Ar 
fi o catastrofă cum nu a mai cunos
cut omenirea dacă aceste uriașe rea
lizări ale geniului uman ar fi uti
lizate în scopuri de război. Dé aceea 
se impune ca problemele preîntîm- 
pinării războiului și salvgardării 
păcii să fie privite cu simț de răs
pundere de toate guvernele, ca țe
luri de însemnătate capitală pentru 
toate statele lumii. Țările socialiste, 
printre care și Republica Populară 
Romînă, promovează cu consecvență 
o politică externă de pace, mili
tează cu fermitate pentru destinde
rea încordării și normalizarea vieții 
internaționale, pentru zădărnicirea 
uneltirilor cercurilor agresive și 
preîntîmpinarea unul nou război 
mondial.

Voința de pace și dorința de a 
contribui la promovarea ei apropie 
popoarele, le unesc pe deasupra ori
căror deosebiri de dezvoltare isto
rică și de orînduire socială. Repu
blica Populară Romînă militează 
pentru dezvoltarea legăturilor eco
nomice între toate țările lumii, fără 
discriminări și bariere artificiale. 
Realitatea demonstrează că orice 
tendințe de a se crea sfere închise 
în relațiile economice internaționale 
- cum este Piața comună — 

.„ut în contradicție cu interesele 
popoarelor de a lărgi schimburile 
economice internaționale și a instau
ra relații normale între toate sta
tele. Noi ne declarăm de acord și 
milităm, pentru convocarea unei 
conferințe internaționale în proble
mele comerțului, unde să se exami
neze problema creării unei organi
zații- comerciale internaționale care 
să cuprindă toate regiunile și țările 
lumii.

Este pentru noi un prilej de sin
ceră satisfacție că ne aflăm într-o 
țară care, ca și Republica Popu
lară Romînă, promovează o politi
că externă călăuzită de ideile co
existenței pașnice și contribuie la a_ 
plicarea largă a acestor idei în re
lațiile internaționale. Principiile e- 
laborate de conferința de la Ban
dung, în organizarea căreia țara dv. 
a avut un rol atît de însemnat, au 

pătat o largă răspîndire în lume, 
se bucură de aprobarea popoarelor 
de pretutindeni. în condițiile actua
lului raport de forțe pe arena in
ternațională, aplicarea acestor prin
cipii este o necesitate vitală pentru 
întreaga omenire, este singura alter
nativă a unui război.pustiitor. .Ea 
implică recunoașterea realităților 
lumii contemporane, a cerinței po
poarelor, ca deosebirea dintre orîn- 
duirile social-politice ale diferitelor 
țări, dintre ideologia după care ele 
se conduc să nu ducă la declânșa- 
rea unui conflict militar. Care re
gim social este mai bun și mai 
uman ? Care dintre ele asigură po
poarelor mai multe bunuri materia
le și valori spirituale, o viață tot 
mai prosperă și demnă de trăit ? S-o 
dovedească faptele, confruntarea 
ideilor, întrecerea pașnică' pe tărîm 
economic. Noi sîntem profund con
vinși că în această întrecere va în
vinge socialismul.

Problemele internaționale litigioa
se reclamă o abordare chibzuită, spi
rit realist, soluționare prin tratative 
și înțelegere. Oricît de spinoase ar 
fi aceste probleme, ele pot fi și tre
buie rezolvate pe calea tratative
lor. în această privință este in
structiv felul cum au fost reglemen
tate problema laoțiană și problema 
Irianului de vest Sporirea neînce
tată a stocurilor de arme, inclusiv a 
celor mai distrugătoare, nu poate 
duce la nimic bun. Oricare seînteie 
poate duce la declanșarea unei con
flagrații mondiale, care în condi
țiile actualei tehnici militare n-ar 
cruța nici un colț al lumii, nici un 
popor. Iată de ce problema cheie a 
contemporaneității este dezarmarea 
generală și totală, pentru a pune 
capăt cursei nebunești a înarmări
lor, a lipsi forțele agresive de posi
bilitatea de a atenta la viața ome
nirii, a le răpi mijloacele prin care 
încearcă să sugrume mișcarea de 
eliberare națională și lupta popoa
relor pentru independență. Resur
sele uriașe materiale investite astăzi 
pentru înarmări ar putea fi folosite 
pentru îmbunătățirea vieții oameni
lor, pentru ajutorarea țărilor insu
ficient dezvoltate și în alte scopuri 
constructive. Dacă cheltuielile pen
tru înarmări ar fi utilizate în sco
puri productive, în aproximativ 25 
de ani avuția existentă pe pămînt 
ar putea fi dublată, iar dacă a 5-a 
parte din fondurile destinate ar fi 
folosite pentru sprijinirea țărilor 
rămase în urmă din punct de ve
dere economic, acestea ar căpăta 
posibilitatea ca în 20—25 de ani să 
ajungă actualul nivel industrial al 
unor țări ca Anglia și Franța. Zilele 
trecute, Uniunea Sovietică a pre
zentat în fața Organizației Națiuni
lor Unite proiectul „Declarație cu 
privire la folosirea în scopuri paș
nice a mijloacelor și resurselor de
venite disponibile Ca urmare a 
dezarmării”. Apliçarea acestei pro
puneri pătrunsă de o înaltă grijă 
fată de soarta popoarelor, ar fi de 
o eficacitate deosebită pentru pros
peritatea tuturor țărilor, mari șl 
mici, slab dezvoltate și a celor cu 
o înaltă dezvoltare economică, pen
tru colaborarea pașnică și rodnică 
între toate țările.

Republica Populară Romînă, par
ticipantă în Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare, în cadrul confe
rinței de la Geneva, a depus efor
turi perseverente, împreună cu cele
lalte țări socialiste și alte țări iubi
toare de pace, pentru a înlesni pro
gresul tratativelor. însă din cauză că 
puterile occidentale n-au renunțat 
la vechile lor poziții neconstructive, 
încă nu s-au putut înregistra re
zultate concrete în problema dezar
mării. Din aceeași cauză nu s-aii 
obținut progrese vizibile nici în pro
blema interzicerii experiențelor nu
cleare, deși propunerile celor opt 
state neutre au creat o bază pentru 
realizarea unui acord. Noi sîntem 
deciși să milităm neabătut șl pe vii
tor pentru soluționarea cît mai 
grabnică a problemei dezarmării ge
nerale și totale, încetarea experien
țelor cu arme nucleare, interzicerea 
răspîndiril și folosirii armelor nu
cleare, crearea de zone denuclea- 
rizate.

în condițiile în care adepțil 
cursei înarmărilor resping propune
rile raționale în vederea dezarmă
rii și intensifică pregătirile milita
re, împingînd lucrurile spre război, 
este evident că țara noastră, ca și 
celelalte state socialiste, este nevoită 
a lua măsuri pentru asigurarea 
securității sale, a muncii pașnice a 
poporului. Dar noi sîntem oricînd 
gata să trecem la aplicarea unui 
acord de dezarmare. în țara noastră 
nu există nici trusturi interesate în 
producția de armament, nici cate
gorii sociale care să rîvnească la 
teritoriile altor țări șl avuțiile altor 
popoare. Dimpotrivă, poporul romîn 
aspiră la o pace trainică în lume, 
spre a-și putea consacra în între
gime forțele și toate resursele țării 
operei de prosperitate materială și 
spirituală.

înfăptuirea dezarmării este o sar
cină pe deplin realistă. Este însă 
necesar ca toate statele și popoare
le iubitoare de pace să depună efor
turi continue, neobosite, atît în ca
drul organizațiilor și conferințelor 
internaționale, cît și în afara lor, 
pentru traducerea în viață a aces
tui deziderat al întregii omeniri.

Un proces de o însemnătate co- 
vîrșitoare pentru progresul socie
tății omenești este uriașa mișcare 
de eliberare de sub jugul imperia
lismului, mișcare care a cuprins și 
se dezvoltă irezistibil în Asia, Afri
ca și America Latină, formarea a 
peste 50 de state noi, care au rupt 
lanțurile coloniale și au pornit pe 
calea dezvoltării libere, de sine stă
tătoare. Aceasta reprezintă o mărea
ță victorie a tuturor popoarelor. Ea 
îngustează mereu sfera de domina
ție a statelor imperialiste și gră
bește procesul inevitabil al înlătură
rii definitive și totale a sistemului 
colonial.

Poporul romîn urmărește cu sim
patie și solidaritate eforturile pline 
de însuflețire ale popoarelor elibe
rate, îndreptate spre lichidarea 
urmelor dominației colonialiste. Așa- 
zisa „misiune civilizatoare“ a sta
telor imperialiste a însemnat cea 
mai cruntă exploatare și jefuirea fă
țișă, fără scrupule și fără limite, a 
bogățiilor și populației țărilor co
tropite, folosirea tuturor mijloace
lor, oricît de odioase ar fi fost ele, 
pentru îmbogățirea marilor con
cerne din metropole, aducînd în 
stare tragică de mizerie și înapoiere 
popoare cu o civilizație milenară.

Pe primul plan al preocupărilor 
statelor noi care au pornit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare stă 
problema consolidării independenței 
politice, făurirea unei industrii pro
prii, unei economii naționale inde
pendente, dezvoltarea vieții social- 
culturale și ridicarea nivelului de 
trai al populației. Este firesc pentru 
aceste state să se îndrepte cu toată 
hotărîrea împotriva neocolonialis- 
mului prin care puterile imperialis
te încearcă să frîneze independența 
economică a noilor state libere, să

disting după fapte, nu 
cine le sînt prietenii și 
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le împiedice de a dezvolta forțele 
de producție, căutînd să-și mențină 
și să continue sub forme noi domi
nația colonială în aceste state.

Popoarele 
după vorbe, 
cine le sînt 
imperialistă 
care constituie 
acordurilor de 
1954 privitoare 
ganizarea provocărilor împotriva 
Cambodgiei, menținerea trupelor 
de ocupație în Coreea de sud arată 
cît se poate de clar scopurile blocu
rilor militare S.E.A.T.O., C.E.N.T.O., 
A.N.Z.U.S., ca instrumente de men
ținere a colonialismului, constituind 
o adevărată primejdie pentru inde- 
dependența statelor și pentru menți
nerea păcii în Asia și în întreaga 
lume. Colonialismul lovit de moarte 
nu vrea- să părăsească de bună voie 
arena istoriei. Provocările Statelor 
Unite împotriva eroicului popor al 
Cubei libere, manevrările puterilor 
occidentale în Congo, represiunile 
sîngeroase din Angola, politica 
bestială a rasiștilor din Africa de 
sud, suferințele popoarelor din Ke
nya, Rhodesia de nord și de sud, 
mașinațiunile imperialiste îndrep
tate spre fărîmițarea forțelor anti
colonialiste potrivit principiului „di
vide et impera", demonstrează că 
popoarele trebuie să-și unească în
tr-un singur mănunchi toate 
țele lor pentru a 
pentru totdeauna 
de colonialism.

Poporul rom în 
înaltă prețuire meritelor Republicii 
Indonezia în lupta împotriva colo
nialismului, pentru cauza păcii și 
colaborării între toate popoarele, 
poziției înaintate, curajoase și lumi
nate a eminentului luptător pentru 
eliberarea popoarelor de sub jugul 
colonial, pentru menținerea și con
solidarea păcii, dr. Sukarno. Mișca
rea de eliberare națională a popoa
relor, lupta lor pentru întărirea in
dependenței politice și economice, 
găsesc sprijinul și solidaritatea ță
rilor socialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

După cum se știe, Uniunea Sovie
tică este prima țară care s-a rupt 
din lanțurile imperialismului. Ea 
și-a îndeplinit și își îndeplinește da
toria frățească de a sprijini popoa
rele care luptă pentru eliberarea de 
sub dominația imperialistă, pentru 
dezvoltarea lor politică și economică 
de sine stătătoare.

îngăduiți-mi acum, domnilor de
putați, să mă refer pe scurt la o 
problemă care pentru noi, ca euro
peni, are o însemnătate specială, dar 
care afectează totodată în cel mai 
înalt grad soarta păcii generale. în 
decursul Istoriei contemporane, mi
litarismul german nu o dată a îm
pins omenirea în războaie nimici
toare de jaf și cotropire, provocînd 
omenirii, mai ales în cel de-al doi
lea război mondial, imense jertfe, 
mari suferințe și distrugeri incalcu
labile. încă nu s-au vindecat rănile 
dureroase ale acestui război, de la 
terminarea căruia au trecut mai bine 
de 17 ani, dar rămășițele războiului 
încă n-au fost lichidate și continuă 
să întunece orizontul internațional. 
Pacea cu Germania încă nu este re
glementată. în Republica Federală 
Germană a renăscut și crește mili
tarismul în forma lui céa mai agre
sivă. în conducerea armatei sînt din 
nou generalii hitleriști care influen
țează în mod direct politica statului 
și cer înarmarea Republicii Federale 
Germane cu arme atomice, pregă- 
tindu-se pentru noi aventuri mili
tare. Berlinul occidental, situat în 
centrul Republicii Democrate Ger
mane, continuă să aibă un regim de 
ocupație și este folosit ca bază a 
N.A.T.O. și centru pentru acțiuni 
agresive împotriva statelor socia
liste, devenind astfel un focar foarte 
primejdios care poate arunca Eu
ropa și întreaga lume în catastrofa 
unui război termonuclear.

Poziția guvernului romîn în pro
blema germană pornește de la re
cunoașterea existenței celor două 
state germane, a necesității înlătu
rării regimului de ocupație al Berli
nului occidental și a transformării 
acestuia într-un oraș liber, demili
tarizat. O asemenea reglementare 
realistă a problemei germane ar în
lătura unul din cele mai nevralgice 
puncte de pe glob și ar aduce o 
mare contribuție la asigurarea păcii 
în lume. Statele socialiste au mani
festat răbdare în reglementarea 
păcii cu Germania. Ele au militat 
și militează pentru încheierea unui 
tratat de pace cu Germania. Desigur 
însă că încheierea tratatului de pace 
nu poate fi tărăgănată la nesfîrșit. 
Dacă puterile occidentale vor dovedi 
și în viitor că nu doresc o asemenea 
reglementare coordonată, țările so
cialiste vor fi nevoite să semneze 
tratatul de pace cu Republica De
mocrată Germană împreună cu alte 
state care au luptat împotriva Ger
maniei hitleriste și care vor dori să 
semneze acest tratat.

Organizația Națiunilor Unite, poa
te și trebuie să joace un rol 
foarte important în viața inter
națională. Din păcate, reprezen
tanții unor puteri occidentale ză
dărnicesc sau opun rezistență apli
cării unor hotărîri de mare însem
nătate pentru asigurarea unei păci 
trainice în lume. Caracterul de uni
versalitate al O.N.U. este puternic 
știrbit de faptul că drepturile R.P. 
Chineze în această organizație con
tinuă și acum să fie uzurpate. Ori
cît ar încerca statele imperialiste să 
ignoreze existența Chinei populare 
cu 650 milioane de locuitori, ea exis
tă, se dezvoltă necontenit, se numără 
printre marile puteri ale lumii. Nu 
va trece multă vreme și Republica 
Populară Chineză va deveni o 
imensă forță economică. Nimeni nu 
poate să nu țină seama de rolul și 
însemnătatea Chinei populare în re
zolvarea marilor probleme ale con
temporaneității. Chiar acele state 
care se opun intrării R.P. Chineze 
în O.N.U. au fost nevoite ca în anu
mite momente să trateze cu repre
zentanții acesteia probleme impor
tante ale vieții internationale. Țara 
noastră, alături de alte state iubi
toare de pace, militează pentru a se 

pune capăt ocupării de către Statele 
Unite a Insulei Taiwan și folosirii 
acesteia pentru provocări de soiul 
zborurilor avioanelor de spionaj U-2. 
Noi cerem cu toată fermitatea re
cunoașterea dreptului inalienabil al 
R.P. Chineze de a-și ocupa locul le
gitim în O.N.U. Romînia, care în 
acest an este și membră în Consi
liul de Securitate, va continua să 
acționeze și pe viitor în O.N.U. pen
tru apărarea libertății și indepen
denței popoarelor, destinderea în
cordării internaționale, coexistența 
pașnică . între statele cu orînduiri 
diferite. Schimbările intervenite în 
O.N.U. prin intrarea noilor state in
dependente, acțiunile statelor iubi
toare de pace vor spori prestigiul și 
eficacitatea acestei organizații. Dez
voltarea colaborării internaționale, 
schimbul de bunuri materiale, legă
turile culturale între state slujesc 
progresului popoarelor, normaliză
rii situației internaționale, cauzei 
păcii.

Constatăm cu satisfacție că schim
burile economice și relațiile cultu
rale și. științifice între Romînia și 
Indonezia se dezvoltă pe o linie 
ascendentă. Fără îndoială că în a- 
ceastă direcție sînt încă mari posi
bilități și îmi exprim convingerea 
că aceste schimburi și relații vor 
cunoaște în viitor o mare dezvol
tare.

Ne amintim cu bucurie și plăcere 
de vizitele făcute de președintele 
Sukarno în țara noastră în aprilie 
1960 și în iunie 1961, de primirea 
caldă, prietenească, pe care i-a fă
cut-o poporul romîn, de întîlnirile 
noastre, care au prilejuit schimburi 
rodnice de vederi, o mai bună cu
noaștere, întărirea legăturilor de 
prietenie și colaborare romîno-indo_ 
neziene.

Vizita în țara noastră a excelen
tei sale ministrul prim Djiianda, vi
zitele reciproce ale delegațiilor par
lamentare ale țărilor noastre au dat 
o mare și importantă contribuție la 
adîncir'ea acestor legături. Afecțiu
nea și manifestările de prietenie 
caldă, frățească cu care am fost în- 
tîmpinați în Indonezia de persoa
nele oficiale și de populație ne-au 
impresionat și emoționat profund. 
Aceste manifestări, convorbirile a- 
vute cu conducătorii Indoneziei 
aduc o nouă și puternică contribu
ție la apropierea și prețuirea reci
procă dintre țările și popoarele 
noastre, în interesul nostru comun, 
în interesul păcii șl colaborării in
ternaționale.

îngăduiți-mi, domnilor deputați; ca 
în încheiere să exprim încă o dată 
încrederea noastră profundă în ma
rea forță vitală a popoarelor de pre
tutindeni, în viitorul de pace al ome
nirii. Niciodată încă forțele mondia
le ale păcii nu au fost atît de uria
șe și atît de puternice ca în zilele 
noastre. Pf-in eforturile unite ale ță
rilor socialiste, ale statelor care au 
scuturat jugul colonial, ale altor sta
te iubitoare de pace, ale mișcării 
partizanilor păcii din lumea întrea
gă, războiul poate fi și trebuie să 
fie preîntîmpinat.

Ca și domniile voastre, hol con
siderăm că nu există sarcină • mai 
nobilă, preocupare mal înaltă în do
meniul relațiilor internaționale de- 
cît de a zădărnici planurile agresive 
ale imperialiștilor, a asigura o pace 
trainică în lume, a grăbi lichidarea 
deplină a colonialismului și triumful 
mișcării de eliberare națională și so
cială a popoarelor.

Vă mulțumesc, stimați membri ai 
Parlamentului indonezian, pentru 
bunăvoința și atenția cu care ne-ați 
ascultat. Dînd curs gîndurilor și sen
timentelor poporului romîn, vă urăm 
din toată inima noi succese în acti
vitatea dv. pusă în slujba bună
stării șl fericirii minunatului 
indonezian, pentru înflorirea 
moașei dv. patrii, Indonezia.

Hidup persahabajan abadl 
Rumania Indonesia !

(Trăiască prietenia trainică dintre 
popoarele romîn și indonezian).

Trăiască pacea în lumea întreagăl

popor 
fru-

raiat

Sub semnul prieteniei 
romîno-indoneziene
(Urmare din pag. I-a)

Universității din București corpului 
profesoral al Universității din Dja
karta, iar celălalt adresat de studen
ții romîni studenților indonezieni.

Președintele Consiliului studențesc 
al Universității, Hamonangan, a 
mulțumit într-o scurtă cuvîntare 
pentru vizita făcută și pentru cu- 
vîntarea rostită în fața studenților.

In semn de prietenie și stimă 
pentru solii poporului romîn, două 
studente prind ghirlande de flori în 
jurul gîtului tovarășilor Gh. Gheor
ghiu-Dej și I. Gh. Maurer.

Intre tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și ministrul pentru pro
blemele învățămîntului superior și 
științelor al Indoneziei, Thojie, a a- 
vut loc o convorbire cordială.

Conducătorii de stat romîni s-au 
îndreptat apoi spre parlament, unde 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a rostit o cuvîntare în fața deputa- 
ților convocați în sesiune specială.

Deschizînd ședința, Zainul Arifin, 
președintele parlamentului, locțiitor 
al ministrului prim, a prezentat 
deputaților pe tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, înfățișînd viața și 
activitatea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro
mîne.

In continuare, Zainul Arifin a sub
liniat relațiile bune, de prietenie și 
colaborare economică, politică și 
culturală existente între Republica 
Indonezia și Republica Populară 
Romînă, exprimîndu-și convingerea 
că vizita în Indonezia a conducăto
rilor de stat romîni va consolida și 
mai mult prietenia între popoarele Republicii Indonezia. 
Romîniei și Indoneziei.

Intîmpinat cu aplauze, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a rostit o 
amplă cuvîntare, ascultată de asis
tență cu mult interes.

Onorată adunare,
Domnilor deputați, stimați prieteni,
Vizita în țara dv. a conducătorilor 

Republicii Populare Romîne este o 
mărturie a relațiilor prietenești ce 
s-au statornicit între popoarele 
noastre.

Cu acest prilej, Marea Adunare 
Națională a Republicii Populare 
Romîne aduce Adunării Reprezenta
tive a poporului Republicii Indone
zia salutul său cordial, rugîndu-vă 
să-l împărtășiți întregului popor in
donezian.

Noi.ne exprimăm credința că vi
zita solilor poporului romîn va în
semna o nouă etapă pe calea dez
voltării și adîncirii relațiilor de prie
tenie și colaborare multilaterală în
tre Romînia și Indonezia, că ea va 
ridica pe o treaptă mai înaltă legă
turile strînse marcate prin vizitele 
de neuitat ale eminentului om de 
stat și conducător, președintele dr. 
Sukarno, precum și ale altor dem
nitari ai Indoneziei prietene în 
țara noastră.

Ne reamintim mereu cu plăcere 
de vizitele reciproce ale delegațiilor 
parlamentare indoneziene și ro
mîne, de discuțiile și schimburile de 
vederi între ele, care au contribuit 
atît de mult la cunoașterea popoare
lor noastre, a civilizațiilor lor, a în
făptuirilor. lor pe .toate tărîmurile.

Parlamentarii romîni care au că
lătorit prin frumoasa și ospitaliera 
dv. țară au fost adînc impresionați 
de progresele pe care le-ați obținut, 
măreția operelor de artă, priveliștea 
minunatei naturi, precum și căldura 
sentimentelor exprimate pretutindeni 
față de poporul romîn.

Urmărim cu deosebit interes și 
simpatie eforturile poporului indo
nezian pentru a-și consolida inde
pendenta națională, a asigura dez
voltarea statului și progresul econo
mic. Parlamentarii romîni se bucură 
din toată inima de încheierea cu 
succes a .acordului pentru eliberarea 
Irianului de vest de sub jugul colo
nial și vă felicită călduros pentru 
realizarea acestui mare și legitim

Pe șantierul hidrocentralei de la DJatHuhur.
(Telefoto : Âgerpres)

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a înmînat apoi președintelui 
parlamentului indonezian, Zainul 
Arifin, un mesaj din partea Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne.

In cursul după-amiezii, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți oaspeți 
romîni, împreună cu președintele 
Sukarno și înalți demnitari indone
zieni au plecat spre străvechiul oraș 
Bogor, situat la 60 de km sud de 
Djakarta.

De-a lungul întregului parcurs, 
pe ambele laturi ale șoselei, se aflau 
numeroși locuitori care aclamau, 
rostind cuvinte de salut în cinstea 
conducătorilor romîni și a președin
telui Sukarno. Mulțimea 
și mai densă la intrarea 
Bogor, unde tovarășul 
Gheorghiu-Dej împreună 
dintele Sukarno 
mașină deschisă, 
a străbătut încet 
lume. Tovarășul 
ghiu-Dej și președintele Sukarno 
string mîinile care li se întind.

Conducătorii romîni și indonezieni 
au continuat la Bogor convorbirile 
începute la Djakarta. La 5 octombrie 
ei se vor întoarce în capitala Indo
neziei, pentru a participa la Ziua 
forțelor armate ale Republicii Indo
nezia.

a devenit 
în orașul 
Gheorghe 
cu preșe- 
loc într-o 
de mașini

au luat
Coloana 
străzile înțesate de
Gheorghe Gheor-

*
La 3 octombrie tovarășul Corne

liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Ro
mîne. a avut o întîlnire cu Suban- 
drio, locțiitor al ministrului prim și 
ministru al afacerilor externe al

A avut loc un schimb de păreri 
"cu dezvoltarea relațiilor 

două țări. Intîlnirea s-a 
intr-o atmosferă cor- 

in legătură 
dintre cele 
desfășurat 
dială.

obiectiv național al poporului indo
nezian.

La noi în țară se dă o înaltă 
apreciere aportului pe care Repu
blica Indonezia îl aduce la salvgar
darea păcii și securității în lume, 
precum și rolului de frunte pe 
care-1 ocupă poporul și guvernul 
indonezian .sub conducerea dr. Su
karno în opera de lichidare a colo
nialismului.

Domnilor deputați, stimați prieteni, 
Reprezentanții dv. au avut, de 

asemenea, prilejul să constate că, la 
rîndul său, poporul romîn este pro
fund devotat cauzei păcii, libertății 
popoarelor și progresului social. Eli
berat cu 18 ani în urmă de jugul 
dominației străine și de povara în
jositoare a exploatării, poporul ro
mîn a pornit cu avînt la construirea 
din temelii a unei orînduiri sociale 
noi. Republica Populară Romînă a 
devenit astfel un stat în care po
porul este suveran și duce o poli
tică internă și externă conformă cu 
interesele sale proprii un stat cu o 
industrie multilaterală și o agricul
tură modernizată, un stat în care 
înflorește cultura și arta și în care 
scopul suprem este binele și ferici
rea oamenilor.

în această epocă în care mijloa
cele de distrugere și tehnica mili
tară pot pricinui catastrofe și cala
mități fără precedent, noi conside
răm drept prima noastră obligație 
de a face totul pentru a apăra pacea 
și a zădărnici planurile agresive ale 
imperialismului. De aceea guvernul 
romîn s-a pronunțat în favoarea 
adoptării neîntîrziate a tratatului cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală, propus de Uniunea Sovietică, 
care'încă din prima etapă a punerii 
în aplicare ar elimina riscul dezlăn
țuirii unui război nuclear.

Poporul romîn se află în primele 
rînduri ale luptei împotriva colo
nialismului și militează neobosit 
pentru ca această rușine a secolului 
nostru — jugul colonial — să dis
pară cît mai repede de pe fața pă- 
mîntului. El se pronunță cu hotărîre

Intîlniri emoționante
(Urmare din pag. I-a)

Cuvîntarea tovarășului Gheorghiu-Dej 
a fost urmărită cu mare atenjie. La ora 
cînd transmit n-au apărut încă ziarele, 
dar am urmărit primele comentarii ale 
agențiilor de presă. Agenfia P.I.A. subli
niază că președintele Gheorghiu-Dej a 
fost intîmpinat de studenji, care, fluturau 
stegulefe romînești și îl ovaționau și 
scoate în relief ideile principale ale ex
punerii.

După terminarea adunării, tovarășii 
Gh. Gheorghiu-Dej și I. Gh. Maurer au 
petrecut clipe pline de căldură și prie
tenie în mijlocul profesorilor și studen
ților. O.aspe(ii s-au interesat de capaci
tatea Universității, de rolul ei în dez
voltarea Indoneziei. Universitatea a fost 
creată In 1950. In acel an în întreaga 
tară erau 1 000 de studenfi. Indonezia 
în întregul ei numără azi 100 000 de stu- 
denfi, dintre care 10 000 numai la Uni
versitatea din Djakarta. Sînt cifre mari, 
mi-a spus un membru al corpului didac
tic, cifre mari dacă le comparăm cu si- 
tuafia dinainte, de sub colonialiști cînd 
pe locul acesta se afla o fabrică de 
opium. Da, ați auzit bine : o fabrică de 
opium. Cu toate progresele considerabila 
făcute de atunci în domeniul învăfămîn- 
tului universitar, sifuajia de azi nu ne 
satisface încă și avem proiecte pentru 
mărirea capacității școlilor superioare șl 
înmulfirea lor. Să nu uităm că fara noa
stră numără aproape 100 de milioane 
de locuitori. Avem nevoie de mulfi oa
meni bine pregăti)!.

Studenfii au finut să se fotografieze 
alături de tovarășii Gheorghiu-Dej șl 
Maurer. Mereu apăreau alte grupuri, s-au 
făcut multe fotografii. Insofifl de profe
sori și studenfi, oaspefil au vizitat apoi 
o serie de laboratoare ale facultății. La 
slîrșit, sute și sute de studenfi i-au conr 
dus pe tnalfii oaspefi ptnă la mașina 
care poartă nr. 1 Indonezia, 

pentru punerea în aplicare cu con
secvență a Declarației Adunării Ge
nerale a O.N.U. cu privire la acor
darea independentei țărilor și po
poarelor coloniale.

Progresele voastre și ale noastre 
contribuie la triumful acestor cauze 
nobile. Pe drumul comun al politicii 
de coexistentă pașnică, al colaboră
rii și prieteniei între popoare. Adu
narea voastră Reprezentativă și 
Marea noastră Adunare Națională 
se întîlnesc și pășesc împreună îna
inte. Datoria noastră, ca reprezen
tanți fideli ai popoarelor, este de a 
acționa neobosit pentru preîntîmpi- 
narea unui nou război nimicitor, de 
a cere insistent să se treacă la 
dezarmarea generală și totală sub 
control internațional, de a impune 
grabnic un acord pentru încetarea 
experiențelor nucleare de orice fel, 
de a nu permite forțelor colonialiste 
să-și prelungească dominația prin 
manevre néocolonialiste, de a com
bate cu hotărîre politica imperia
listă de amestec în afacerile interne 
ale popoarelor, de a apăra dreptul 
fiecărui popor de a-și alege sistemul 
politic și economic pe care-1 dorește.

Vom lupta și pe viitor, umăr la 
umăr, pentru ö pace trainică în 
lume, pentru un climat de liniște, și 
înțelegere în care geniul uman să 
înflorească nestingherit și să dea 
rod fecund pentru prosperitatea în
tregii omeniri.

Marea Adunare Națională a Re
publicii Populare Romîne urează 
deplin succes activității Parlamen
tului Republicii Indonezia pentru 
progresul continuu al statului și 
pentru fericirea poporului indone
zian.

Trăiască poporul indonezian !
Trăiască și înflorească- prietenia 

romîno-indoneziană ! ■
Trăiască pacea în lume !

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii 

Populare Romîne 
ȘTEFAN VOITEC

„Indonezia — 
Romînia“

DJAKARTA 4 (Agerpres). — Pre
sa indoneziană consacră în conti
nuare ample' reportaje, comentarii, 
articole de fond și fotografii vizitei 
pe. care o întreprind în Republica 
Indonezia tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer.

„Președintele Gheorghiu-Dej și 
președintele Sukarno vizitează Dja- 
tiluhurul. Poporul ovaționează con
ducătorii celor două state de-a lun
gul întregului drum”, scrie în titlu 
ziarul „Indonesian Observer".

Același ziar publică un comenta
riu în care scoate în evidență rolul 
Romîniei în lupta pentru lichidarea 
definitivă a rămășițelor odiosului 
sistem colonial. Indonezia dă o înal
tă apreciere sprijinului permanent 
și neabătut pe care Romînia l-a dat 
poporului indonezian în lupta pen
tru eliberarea Irianului de vest. 
Victoria obținută în această luptă 
de poporul indonezian se datorează 
în bună parte și acestui sprijin, 
pentru care indonezienii au acum 
prilejul să-și exprime recunoștința, 
scrie ziarul.

Caracterul prietenesc șl cordial al 
relațiilor dintre Romînia și Indone
zia, este scos în evidență și de „In
donesian Herald".

Vizita președintelui Gheorghiu- 
Dej va strînge și mai-mult relațiile 
de prietenie existente între cele 
două țări, relevă acest ziar, conclu
zie pe care și-o însușește și „Ha
rlan Rakjat” într-un ■ articol intitu
lat simplu și semnificativ „Indone
zia — Romînia”.-

în pagina întîii a. unor ziare in
doneziene a apărut fotografia tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
a președintelui Sukarno dînd mîna 
cu delegați din Irianul de vest.

De o parte și de alta a drumului spre 
clădirea Parlamentului, străjuit de con
strucții noi și moderne cu. mai multe 
etaje, s-au adunai tineri și bătrîni, femei 
și copii, venifi să salute pe conducătorii 
poporului și statului romîn,

Sala Parlamentului era plină de lume. 
In afara deputation in sală se aflau pre- 
zenfi miniștri, reprezentanți' ai autorită
ților locale, conducători ai partidelor 
politice, șefi ai misiunilor diplomatice, 
ziariști. Era, de asemenea, prezentă o 
delegație din Irianul de vest.

Am intrat în sală numai cu cîteva mi
nute înainte de deschiderea adunării, iar 
cîfiva dintre ziariștii indonezieni care ve
niseră cu noi n-au mai găsit nici un loc 
liber, toate rindurile de scaune rezervate 
presei fiind pline

Intîmpinat cu puternice aplauze, la 
tribună urcă tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Deputății Parlamentului i-au ascultat cu 
viu interes cuvîntarea și au aplaudat-o 
cu multă căldură.

La cîteva ore după ședinfa Parlamen
tului, ziarul „Sinar Harapan" a publicat 
la loc de frunte, în pagina l-a, pe trei 
coloane, o expunere a cuvîntării sub tit
lul : „Președintele Gheorghiu-Dej în. fata 
sesiunii plenare a Parlamentului Gotong- 
Roiong . Ziarul subliniază cu litere mai 
mari că a lost vorba de o sesiune spe
cială a Parlamentului.

Cele două manifestări care au.avut loc 
astăzi, în cadrul vizitei tovarășilor Gh. 
Gheorghiu-Dej și I. Gh. Maurer în Indo
nezia, au adus o contribuție importantă 
la mal buna cunoaștere a popoarelor 
noastre, la dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și colaborare dintre ele, subli
niind totodată prestigiul international pe 
care l-a ' cucerit Republica Populară Ro
mînă peste mări și țări, pe toate meri
dianele lumii.

I
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Salvgardarea și consolidarea păcii
ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

sarcina principală a O Salutul cosmonautelor 
sovietici

NEW "YORK 4 (Agerpres). — In 
ședința din 
3 octombrie 
a O.N.U. au 
generale.

Delegatul Tailandei a încercat 
să justifice acțiunile agresive ale 
trupelor tailandeze împotriva 
Camb.odgiei și a negat că guvernul 
său caută să acapareze teritoriile 
unor țări vecine.

Ministrul afacerilor externe al

după-amiaza zilei de 
a Adunării Generale 
continuat dezbaterile

Tunisiei, Mongl Slim, a amintit 
că guvernul său duce cu consec
vență o politică de neaderare la 
blocurile militare. Referindu-se la 
situația din Congo, el a spus că 
„unele țări au hotărît să facă din 
Katanga un bastion înaintat al sis
temului exploatării coloniale în 
Africa centrală și de sud". Delega
tul Tunisiei a spus că crearea gru
părilor economice închise în Eu
ropa va intensifica discriminarea

față de țările producătoare de ma
terii prime. El a salutat propune
rea Uniunii Sovietice privitoare la 
convocarea unei conferințe comer
ciale internaționale. M. Slim a 
subliniat că restabilirea drepturi
lor R. P. Chineze în Organizația 
Națiunilor Unite ar contribui la 
întărirea păcii în întreaga lume.

A luat apoi cuvîntul Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului aface
rilor externe al R. P, Romîne.

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romine
Ordinea de zi a sesiunii a XVII-a 

— a spus delegatul romîn — cuprin
de probleme de mare importanță 
pentru viața' internațională. Oricare 
ar fi însă- aceste probleme, ele sînt 
legate, toate, de problema funda
mentală a zilelor noastre — salv
gardarea și consolidarea păcii, care 
constituie sarcina principală și în
săși rațiunea de existență a O.N.U.

Omenirea a ajuns la un punct de 
răscruce. Progresul gîndirii, științei 
și tehnicii a dezvăluit cele mai no
bile și generoase perspective pentru 
viața omului și a pus la îndemîna 
sa mijloacele de a le înfăptui în de
cursul prezentei generații .

Pe de altă parte, în timp ce ne
cesități urgente ale dezvoltării eco
nomice și sociale își așteaptă rezol
varea în regiuni întinse ale globu
lui, cea mai mare și mai importan
tă parte a cuceririlor științei și teh
nicii este întrebuințată astăzi pentru 
crearea unor mijloace de distrugere, 
a căror continuă acumulare și per
fecționare amenință omenirea cu o 
catastrofă de proporții incalculabile.

Reafirmăm' convingerea noastră 
fermă că există posibilitatea de a 
preveni o asemenea catastrofă și de 
a asigura omenirii pacea, libertatea 
și prosperitatea.

Pentru aceasta este însă nevoie de 
toate resursele rațiunii, hotărîrii și 
curajului nostru. Este nevoie să se 
înțeleagă cauza fundamentală a pri
mejdiei care ne amenință. Ea rezi
dă în politica de forță prin care 
cercurile imperialiste caută să-și 
restabilească sau să-și mențină 
privilegiile și dominația 
altor popoare. Această 
stă la originea cursei înarmări
lor, se împotrivește eliberării po
poarelor de sub jugul colonial, îm
piedică folosirea resurselor mate
riale și umane în scopul îmbunătă
țirii vieții oamenilor, menține lumea 
într-o situație de securitate precară 
care poate să se rupă de la un mo
ment la altul.

O expresie concentrată a acestei 
politici este atitudinea Statelor 
Unite față de Cuba. Acțiunile agre
sive, provocările organizate de 
S.U.A. împotriva Cubei constituie o 
imixtiune în treburile interne ale 
unui stat liber și suveran, o încer
care de a răpi prin forță dreptul 
inalienabil al poporului cuban de 
a-și construi viața în conformitate 
cu năzuințele și interesele sale na
ționale.

După ce a reafirmat deplina soli
daritate a poporului romîn și gu- • 
vernului romîn cu eroicul popor cu
ban șl guvernul cuban, care își 
apără cuceririle revoluționare, Mir
cea Malița a spus : O.N.U. are 
datoria să-și exercite întreaga sa 
autoritate în -sprijinul Cub*ei, împo
triva încercărilor de a înlocui lega
litatea internațională și principiile 
Cartei cu legea forței.

In continuarea discursului 
delegatul rbmîn, referindu-se 
pericolul pe~ care îl reprezintă pen
tru pacea Europei și a lumii întregi 
menținerea •• rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial și lipsa unui 
tratat de pace cu Germania, a 
subliniat că „seriozitatea acestei si
tuații este ilustrată de transforma
rea Berlinului occidental, sub regi
mul de ocupație, într-un avanpost 
al N.A.T.O. pe teritoriul unei țări 
socialiste, într-o bază de acțiuni 
ostile împotriva țărilor socialiste. Cu 
cît această stare de lucruri se pre
lungește, pericolele devin tot mai 
mari. O dovedesc provocările re
cente împotriva R. D. Germane, 
amploarea crescîndă a revanșismu- 
lui vest-german. intensificarea efor
turilor pentru înzestrarea Bundes- 
wehrului cu arme rachetă și nu
cleare. fie direct, fie sub acoperirea 
N.A.T.O.

Poziția ’Republicii Populare Ro
mîne în această problemă a fost 
limpede expusă în repetate rînduri: 
Interesele securității europene re
clamă în mod imperios încheierea 
Tratatului de pace german, care să 
consfințească granițele actuale ale 
Germaniei și să asigure lichidarea 
regimului de ocupație în Berlinul 
occidental. Această problemă vitală 
nu și-a putut găsi încă rezolvarea 
datorită poziției negative a puteri
lor occidentale. care au respins 
toate propunerile constructive pre
zentate de țările socialiste. Pentru 
a-și justifica poziția, guvernele oc
cidentale denaturează sensul propu
nerilor țărilor socialiste, pretinzînd 
că înfăptuirea lor ar crea o pri
mejdie pentru pace. Or, tocmai 
lipsa Tratatului de pace cu Germa
nia. refuzul de a recunoaște actua
lele frontiere germane, de a res
pecta suveranitatea R. D. Germane 
constituie o încurajare a cercurilor 

din R. F. 
principala

asupra 
politică

constituie o încurajare 
militariste revanșarde 
Germană și reprezintă . 
primejdie pentru pacea și securita
tea europeană.

O soluție viabilă pentru regle
mentarea pașnică a problemelor 
privind Germania nu poate porni 
decît de la recunoașterea unei reali
tăți incontestabile : R. D. Germană 
există, se dezvoltă și se întărește 
neîncetat, afirmîndu-se ca un factor 
activ al luptei pentru pace, secu
ritate și independență națională. 
Recunoașterea existenței celor două

state germane suverane și primirea 
lor în O.N.U. ar însemna un pas 
important pentru destinderea în Eu
ropa și în întreaga lume.

Dacă eforturile țărilor socialiste 
de a reglementa această problemă 
vor întîmpina, în continuare, opo
ziția puterilor apusene, Republica 
Populară Romînă va semna Trata
tul de pace cu R. D. Germană, îm
preună cu celelalte țări socialiste și 
alte state care vor dori aceasta, cu 
toate consecințele care decurg de 
aici.

După ce s-a referit la pericolul 
pe care-1 reprezintă pentru pace 
acțiunile S.U.A. în Asia de sud-est 
și Extremul Orient, Mircea Malița 
a arătat în cuvîntul său:

Guvernul romîn sprijină întruto- 
tul cererea R. D. Vietnam, adresată 
președintelui și membrilor Adunării 
Generale, ca aceștia să se folosească 
de prestigiul lor și să determine 
guvernul S.U.A. să-și respecte obli
gațiile internaționale în conformi
tate cu acordurile de la Geneva, 
privitoare la Vietnam. Interesele 
păcii și securității în Extremul 
Orient cer totodată să se pună ca
păt ocupației militare a Coreei de 
sud și să se asigure astfel condițiile 
pentru reunificarea Coreei pe baze 
pașnice și democratice.

Un alt factor de agravare a peri
colului de război îl constituie pro
paganda în favoarea războiului nu
clear preventiv ce se duce în unele 
țări ale N.A.T.O., declarațiile unor 
personalități deținînd funcții de cea 
mai înaltă răspundere în aceste țări, 
care cheamă la declanșarea primei 
lovituri nucleare. După părerea noa
stră, Adunarea Generală are datoria 
și posibilitatea să aducă o contri
buție imediată la micșorarea pri
mejdiei de război, Ia destinderea 
internațională, prin condamnarea 
propagandei în favoarea războiului 
nuclear preventiv. Proiectul de re
zoluție prezentat de delegația so
vietică oferă o bază corespunzătoare 
pentru adoptarea unor măsuri 
eficace în această direcție.

Un loc important în intervenția 
delegatului romîn l-a ocupat proble
ma dezarmării generale și totale. 
Făcînd o trecere în revistă a acti
vității Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, Mircea Malița a 
spus între altele :

Faptul că după cinci luni de ne
gocieri Comitetul celor 18 nu poate 
raporta Adunării Generale nici un 
rezultat concret se datorește pozi
ției neconstructive adoptate de pu
terile occidentale.

Republica Populară Romînă, care 
este membră a Comitetului celor 18, 
consideră, împreună cu celelalte țări 
socialiste, că a interzice și a dis
truge armele nucleare, a lua măsuri 
radicale pentru a pune capăt încă 
din prima etapă posibilității izbuc
nirii unui conflict nuclear consti
tuie primul, cel mai urgent și cel 
mai important obiectiv de atins în 
cadrul procesului de dezarmare ge
nerală și totală. Acesta este, după 
părerea noastră, criteriul primor
dial de apreciere a eficienței unui 
plan de dezarmare generală și to
tală.

Caracteristica esențială a proiec
tului sovietic de tratat cu privire la 
dezarmarea generală și totală sub 
un strict control internațional o 
constituie deplina lui concordanță 
cu acest criteriu. în contrast cu pro
punerile sovietice, schița prezentată 
de Statele Unite și sprijinită de ce
lelalte delegații vestice nu rezolvă 
problema eliminării primejdiei răz
boiului nuclear. Nu poate fi dovadă 
mai grăitoare în această privință 
decît refuzul de a accepta pînă și 
interzicerea folosirii armelor nucle
are.

Țările socialiste au manifestat do
rința permanentă de a negocia cu 
bună credință, de a veni în întîm- 
pinarea puterilor 
examina cu atenție orice propunere 
constructivă, indiferent de cine a fost 
făcută. în comitetul celor 18, delega
țiile statelor socialiste și delegațiile 
celor 8 state neutre au depus efor
turi perseverente pentru obținerea 
unui acord. Delegațiile occidentale 
au refuzat să negocieze pe baza pro
punerilor constructive prezentate 
conferinței și au pus condiții tinzînd 
să le asigure avantaje militare uni
laterale. O asemenea poziție poate 
nu să promoveze ci, dimpotrivă, să 
împiedice realizarea unei înțelegeri.

De o mare însemnătate pentru 
promovarea dezarmării generale și 
totale ar fi adoptarea unor măsuri 
menite să favorizeze destinderea în
cordării internaționale, să ducă la 
întărirea încrederii între state. în 
această ordine de idei, Republica 
Populară Romînă acordă o impor
tanță deosebită creării de zone denu- 
clearizate în Europa centrală, în 
Balcani și în nordul Europei, în 
Africa, America Latină și în alte re
giuni de pe glob. După cum a reieșit 
și în cadrul actualei dezbateri gene
rale, această idee cîștigă teren 
necontenit.

După ce a salutat propunerea U- 
niunii Sovietice privind „Programul 
economic al dezarmării', Mircea 
Malița a spus între altele : Nor
malizarea comerțului intemațio-

apusene, de a

nai este o altă sarcină urgentă care 
se află în fața O.N.U. în acest do
meniu important al relațiilor din
tre state șe manifestă fenomene 
negative ca urmare a politicii dis
criminatorii promovate de anumite 
țări. Aceste fenomene negative s-au 
accentuat odată cu apariția grupă
rilor economice închise și mai ales 
după constituirea Pieței comune.

în relațiile sale economice cu alte 
state, Republica Populară Romînă 
pornește de la principiul colaborării 
pașnice multilaterale, întemeiată pe 
respectarea strictă a intereselor tu
turor popoarelor, pe egalitatea în 
drepturi între toate statele. Repu
blica Populară Romînă își dezvoltă 
comerțul exterior cu un număr tot 
mai mare de țări, indiferent de sis
temul lor social-politic. în prezent, 
țara noastră efectuează schimburi 
comerciale cu peste 80 de state. 
Dezvoltarea sa economică, caracte
rizată printr-un ritm ascendent, 
prin echilibru și stabilitate, creează 
perspective pentru extinderea con
tinuă a legăturilor sale comerciale. 
Pentru așezarea comerțului mondial 
pe principiile colaborării fructuoase 
între state, guvernul romîn sprijină 
propunerea de a se convoca o con
ferință internațională cu privire la 
problemele de comerț și se declară 
gata să participe la o asemenea con
ferință care să discute problema 
creării unei organizații comerciale 
internaționale deschise tuturor țări
lor lumii, fără deosebire de sistem 
economic și social.

Ocupîndu-se în cuvîntarea sa de 
problema acordării independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, Mir
cea Malița a spus :

Guvernul și poporul romîn spriji
nă activ lupta dreaptă a popoarelor 
împotriva dominației coloniale și se 
bucură sincer de fiecare succes al 
mișcării de eliberare națională.

După ce a salutat în numele dele
gației romîne primirea în cadrul 
O.N.U. a noilor state independente, 
Ruanda, Burundi, Jamaica și Trini
dad-Tobago, și a felicitat gloriosul 
popor algerian pentru lupta sa eroi
că încununată cu dobîndirea inde
pendenței naționale, reprezentantul 
romîn a subliniat :

Nu poate fi însă ignorat faptul că 
la doi ani de la adoptarea Declara
ției cu privire la lichidarea colonia
lismului, în lume se mai află încă 
sub dominația colonială peste 80 de 
teritorii. Puterile coloniale sabotează 
îndeplinirea prevederilor Declarației, 
căutînd să întîrzie prin toate mij
loacele procesul lichidării acestui 
sistem condamnat de istorie. Este 
de datoria Adunării Generale să 
acționeze energic pentru a asigura 
respectarea prevederilor Declarației 
și să ia măsuri concrete în scopul 
lichidării ultimelor rămășițe ale co
lonialismului.

In continuare, Mircea Malița a 
spus : Poporul romîn își consacră 
eforturile construcției pașnice, dez
voltării impetuoase a economiei na
ționale, ridicării continue a nivelu
lui de trai material și cultural. Ex- 
primînd voința și interesele funda
mentale ale întregului popor, gu
vernul romîn promovează neabătut 
o politică externă de pace, militea
ză cu fermitate pentru normalizarea 
vieții internaționale și statornicirea 
unor relații de colaborare rodnice 
între toate statele.

Țara noastră acordă o atenție deo
sebită dezvoltării colaborării multi
laterale între statele din regiunea 
balcanică. Guvernul romîn, care încă 
din 1957 a propus realizarea unei 
înțelegeri între statele balcanice, 
continuă să militeze cu consecvență 
pentru ca Balcanii să devină o zonă 
a păcii și colaborării. încheierea 
unui tratat de înțelegere și securi
tate colectivă pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii, fără 
arme nucleare și rachete, ar fi în in
teresul tuturor popoarelor din acea
stă regiune și ar aduce o contribu
ție însemnată la destinderea in
ternațională.

Prezenta sesiune va discuta 
punctul „Măsuri menite să pro
moveze în rîndurile tineretului 
ideile păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare", care, 
la inițiativa guvernului romîn. se 
află în atenția Adunării Generale 
din 1960. Considerăm că este una din 
problemele importante și actuale și 
ne exprimăm încrederea că Aduna
rea Generală o va examina cu aten
ția cuvenită.

Referindu-se la încălcarea dreptu
rilor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U., ca urmare a politicii ostile 
a Statelor Unite, delegatul romîn a 
spus între altele : Absența din 
O.N.U. a R. P. Chineze, una din ma
rile puteri, membră permanentă a 
Consiliului de Securitate, țară a că
rei populație reprezintă 
din omenire, diminuează 
O.N.U. de . a contribui la 
principalelor probleme 
nale.

In legătură cu problema structurii 
O.N.U., reprezentantul romîn a spus 
că ea trebuie să fie pusă în con
cordanță cu situația existentă în 
lume, astfel ca cele trei grupuri de 
state — statele socialiste, statele fă
cînd parte din blocurile militare oc-

cidentale și statele neutre — să fie 
în mod egal reprezentate în princi
palele sale organe.

In încheierea intervenției sale, 
delegatul romîn a spus :

Problemele care stau în fața ac
tualei sesiuni a Adunării Generale 
sînt numeroase și complexe. Nu ne 
închipuim că drumul spre rezolva
rea lor este neted. Sîntem însă con
vinși că în epoca contemporană, da
torită schimbărilor în raportul de 
forțe pe arena internațională, există 
posibilitatea ca aceste probleme să 
fie rezolvate pe cale pașnică, prin 
negocieri, în interesul păcii și pro
gresului popoarelor. Rezolvarea pe 
calea tratativelor a problemei Haos
ului este un exemplu concludent în 
această privință. Un alt exemplu 
este acordul încheiat între Indone
zia și Olanda, cu privire la Irianul 
de vest ; Republica Populară Ro- 
mînă, care a sprijinit întotdeauna 
drepturile legitime ale poporului in
donezian, salută cu satisfacție 
dul care 
nului de

Pentru 
bilitățile 
realitate 
hotărîte din

Este necesar, așa 
subliniat președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
Gh. Gheorghiu-Dej : „înțelepciune 
și chibzuință în politică, cea mai 
mare grijă pentru întărirea păcii și 
eliminarea pericolelor care planea
ză asupra popoarelor — și de la în
țelegerea acestei necesități trebuie 
să pornească orice guvern, orice om 
de stat cu sentimentul răspunderii 
față de propriul popor și față de toa
te popoarele“.

In acest spirit, delegația romînă 
va depune toate străduințele și își 
va aduce întreaga contribuție pen
tru încheierea cu succes a 
actualei sesiuni a Adunării

Piloții-cosmonaufi luri Gagarin, 
Gherman Tifov, Andrian Nikolaev și 
Pavel Popovici i-au felicitai pe oa
menii sovietici cu prilejul împlinirii a 
cinci ani de la lansarea primului sate
lit artificial al pămînfului. în saluful 
lor se spune : „Primul explorator al 
Universului a pornit în spațiul cosmic 
la 4 octombrie 1957. Creat prin rațiu
nea și munca omului sovietic, el a 
anunțat lumii începutul erei cosmice'.

impotriva Begsi represive McCarran
0 petiție adresată de 900 de fruntași ai vieții publice americane 

președintelui S. U. A.

NEW YORK 4 (Agerpres). — In 
S.U.A. crește valul de proteste îm
potriva persecutării partidului co
munist și altor organizații progre
siste în baza legii represive McCar
ran. La 3 octombrie, 900 de fruntași 
ai vieții publice din S.U.A. au re
mis Casei Albe o petiție în care cer 
președintelui Kennedy să pună ca
păt acestor persecuții.

Cubei, Râul

o pătrime 
capacitatea 
rezolvarea 
internațio-

prevede reunificarea 
vest cu Indonezia.
a 
de 
se

acor-
Iria-

posi- 
păeii în

putea transforma 
asigurare a

cer eforturi și acțiuni 
partea tuturor statelor.

după cum a

lucrărilor 
Generale.

★

In continuare, au luat 
reprezentantul Libanului 
trul afacerilor externe al Pakista
nului.

cuvîntul
și minis-

MOSCOVA. N. S. Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, a adresat lui 
John Kennedy, președintele S.U.A., 
o telegramă în care felicită poporul 
american cu prilejul încheierii cu 
succes a zborului navei cosmice 
„Sigma-7", avînd la bord pe cosmo
nautul Walter Shirra.

Nikita Hrușciov îl roagă pe preșe
dinte să transmită pilotului cosmo
naut Walter Shirra felicitări cor
diale și cele mai bune urări.

TOKIO. în rezoluția adunării pre- 
fecturale din Kioto, adoptată în 
unanimitate, se cere desființarea 
comitetului de control asupra ex
portului în țările socialiste creat de 
S.U.A. și aliații săi și dezvoltarea 
unui comerț internațional multila
teral.

După cum transmite agenția Kiodo 
Țușin, această rezoluție a fost adre
sată guvernului și parlamentului ja
ponez.

BERLIN. După cum informează 
presa democrată germană, un grup 
de reprezentanți ai vieții publice 
din R.F.G. au cerut eliberarea de 
urgență din închisoare a cunoscutu
lui luptător pentru pace Karl Scha- 
brod.

NEW YORK. După cum anunță 
TASS, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., A. A. Gromîko, a oferit 
la 4 octombrie un prînz în cins
tea președintelui Republicii Cuba, 
Osvaldo Dörticos Torrado. La prînz 
a participat de asemenea ministrul

Atrăgînd atenția asupra perse
cutării criminale a partidului co
munist, autorii scriu : „Pentru prims 
dată în istoria țării noastre se in
tentează proces unui partid politic'. 
Ei cer anularea legii McCarran.

Printre cei care au semnat a- 
ceastă petiție se numără cunoscuții 
oameni de știință Linus Pauling și 
Harold Urey, Hugh Delasey, fost 
membru al congresului, R. Kenny, 
fost procuror general al statului Ca
lifornia, cunoscutul scriitor Kay 
Boyle, pictorul Rockwell Kent, epis
copul bisericii metodiste Edgard 
Love, doi episcopl ai bisericii epis
copale protestante, Ashton Aldem și 
Walter Mitchell.

------oeo-------

afacerilor externe 
Roa.

BERNA. La 2 octombrie a avut 
loc în saloanele -. Legației R. P. 
Romîne din Berna o seară muzicală 
la care și-au dat concursul soprana 
Agatha Druzescu și tenorul Ion 
Buzea.

Au participat membri ai corpului 
diplomatic, precum și ziariști. Pro
gramul a cuprins liduri de George 
Enescu și Richard Strauss, arii din 
opere de Verdi, Bizet, Puccini. Ar
tiștii romîni s-au bucurat de o căl
duroasă primire și bune aprecieri 
din partea celor prezenți.

KOTABARU. La 3 octombrie dea
supra reședinței locțiitorului minis
trului afacerilor externe al Indone
ziei, Sudjarwo, reprezentantul gu
vernului republicii în Irianul de 
vest, a fost arborat drapelul roșu- 
alb al Republicii Indonezia. La 
solemnitatea înălțării drapelului au 
participat membrii misiunii de le
gătură a Indoneziei, reprezentanți ai 
locuitorilor din această parte a țării 
și un grup de ziariști indonezieni și 
străini.

HAGA. Tribunalul Internațional 
de la Haga a început examinarea 
plîngerii adresate tribunalului de 
două' state africane, Etiopia și Libe
ria, împotriva Republicii Sud-Afri
cane'în legătură cu politica de se
gregație rasială pe teritoriul Africa 
de sud-vest care se află sub tutela 
R.S.À.

L. I. Brejnev și-a încheiat vizita 
în R. P. f. Iugoslavia

NEW YORK. In fața clădirii O.N.U., cetățeni americani demonstrează Împotriva politicii agresive 
față de Cuba. Pe pancartele purtate de demonstranți stă scris i „Jos mîlnlle de pe Cuba 1“, „Să Înce
teze amenințările Ia adresa Cubei 1“, „Comerțul cu Cuba va face să crească posibilitățile de lucru In S.U.A. I".
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BELGRAD 4 (Agerpres). — TASS 
transmite : L. I. Brejnev, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia, au sem
nat la 3 octombrie la Belgrad co
municatul comun cu privire la vi
zita oficială a președintelui Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
L. I. Brejnev, în R.P.F. Iugoslavia. 
După semnarea comunicatului, pre
ședintele I. Broz Tito a înmînat lui 
L. I. Brejnev, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
ordinul „Marea stea iugoslavă". La 
4 octombrie, L. I. Brejnev a plecat 
cu un avion special „IL-18' din Bel
grad la Moscova. Pe aerodromul din 
Belgrad L. I. Brejnev și persoanele 
care îl însoțesc au fost conduși de 
președintele R.P.F. Iugoslavia. I. B. 
Tito, și de alți conducători ai Iugo
slaviei.

în aceeași zi, L. I. Brejnev a so
sit la Moscova.

------ o®o------  

Declarația șefului 

guvernului r. æ y emen

CAIRO 4 (Agerpres). — TASS : 
La 2 octombrie, Abdallah Sallal, șe- 
iul guvernului Republicii Arabe 
Yemen, a invitat reprezentanți 
ai corpului diplomatic în Yemen și 
le-a făcut următoarea declarație cu 
privire la „țelurile revoluției Yeme
nite“.

„Această revoluție, a declarat el. 
a fost înfăptuită pentru a pune ca
păt umilințelor, sclavajului, sărăciei 
și bolilor din țara noastră, pentru a 
crea un sistem social, de binefa
cerile căruia să se poată bucura 
toate păturile populației. Dv. știți că 
pînă acum în Yemen nu au existat 
nici un fel de proiecte de dezvol
tare a țării. Foștii guvernanți n-au 
făcut decîl să urmărească scopurile 
Iot egoiste.

Revoluția noastră, a subliniat Ab
dallah Sallal, nu a fost o lovitură 
de stat înfăptuită pentru îndeplini
rea scopurilor uneia sau mai multor 
persoane. Revoluția a cuprins
tregul Yemen șl sîntem hotărîți să 
mergem înainte pe această cale, cu 
orice preț. Sîntem hotărîți să ne 
dezvoltăm economia și să in- 
strulm întregul nostru popor. In do
meniul politicii externe vom cola
bora cu toate țările care ne res
pectă independența șl ne vom opu
ne cu hotărîre oricărui amestec 
străin în treburile noastre interne“.

ta-

A

înflorire șl prosperitate Algeriei libere !

a 
a

împlini la 1 noiembrie 8 
ziua începerii răscoalei 
acestui popor, timp în 
înfruntat cu bărbăție tru-el

colonialiste, înzestrate cu teh- 
modernă de luptă și spriji- 
de forțele N. A. T. O. în

solidaiitate

Proclamarea Republicii Democrate 
Populare Algeria, constituirea pri
mului ei guvern — evenimente isto
rice în viața poporului algerian — 
au fost primite cu adîncă ßimpatie 
și satisfacție de oamenii muncii din 
țara -noastră. Aceste sentimente își 
găsesc expresie în telegrama adre
sată de președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion Gheor
ghe Maurer, prim-ministrului guver
nului R.D.P. Algeria, Ahmed Ben 
Bella, publicată în pagina I-a a zia- 
iiilui. ,,Poporul romîn — se spune în 
telegramă — nutrește un puternic 
sentiment de stimă și
față de eroicul popor algerian, iz- 
vorît din înalta apreciere ce o acor
dă luptei sale îndelungate și pline 
de sacrificii pentru eliberarea de 
eub dominația străină, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale spre liberta
te, pace și progres". în telegramă se 
exprimă sincere urări de succes, în 
lupta pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru prosperita
tea Algeriei libere.

După 132 de ani de dominație co
lonială, poporul algerian și-a văzut 
înfăptuită năzuința de a trăi într-o 
țară liberă, independentă. Cu ovații 
unanime au întîmpinat cei prezenți 
la ședința din 25 septembrie a Adu
nării naționale constituante cu
vintele „Proclam în mod solemn Re
publica Democrată Populară Alge
ria !“ rostite de președintele Adu
nării, Ferhat Abbas.

Comentînd acest eveniment, ziarul 
„Alger. Républicain“ a scris: „Naște
rea Republicii noastre constituie o 
răsplată firească a jertfelor poporu
lui nostru în lupta sa pentru liber
tate și independență. Lupta noastră 
armată a stîrnit admirația întregii 
lumi'.

Intr-adevăr, sînt vii în mintea tu-

turor eroismul șl spiritul de sacrifi
ciu de care a dat dovadă poporul 
algerian în decursul acestei lupte, 
greutățile imense pe care a trebuit 
să le biruie pentru a obține victoria.

Se vor 
ani din 
armate 
care 
pele 
nica 
nite
perioada grea a războiului milioane 
de algerieni au fost nevoiți să-și 
părăsească satele și căminele pîrjo- 
lite, sute de mii s-au refugiat în 
Tunisia și Maroc, alte mii și mii au 
fost internați în lagăre de concen
trare. Cu toate acestea, forțele pa
triotice din Algeria, convinse de 
justețea cauzei lor și bucurîndu-se 
de sprijinul tuturor popoarelor iu- 

și progres, au 
mult elan lupta

bitoare de libertate 
continuat cu șl mai 
de eliberare.

Mari suferințe au 
riei bandele ultracolonialiștilor din 
O.A.S., mii de asasinate, inclusiv în 
rîndul femeilor și copiilor ; case, 
școli, clădiri publice distruse, apli
carea tacticii „păniîntului pîrjolit" 
etc. Dar nici crimele și fărădelegile 
acestora n-au putut frînge voința 
de libertate a poporului algerian.

în urma referendumului ținut la 1 
iulie, pe baza acordurilor de la 
Evian — referendum la care majori
tatea covîrșitoare a poporului alge
rian a răspuns „Da’ — a fost pro
clamată oficial independența Al
geriei.

După cucerirea independenței, în 
fața poporului algerian s-au ridicat 
probleme noi, grele și complexe, 
legate de trecerea la construcția 
noului stat și la dezvoltarea sa 
pașnică. Colonialismul își lăsase

pricinuit Alge-

amprenta nefastă asupra întregii 
țări. Marasmul economic, șomajul, 
lipsa de aprovizionare, creșterea 
prețurilor la alimente, foametea — 
agravate ca urmare a închiderii în
treprinderilor de către nenumărați 
patroni europeni care au părăsit 
țara instigați de O.A.S.-iști — lua
seră mari proporții. Relatînd un epi
sod zguduitor presa algeriană ara
tă că în orașul Constantine o cli
nică a fost pusă în situația de a se 
specializa în operații de stomac la 
copii. Acestora trebuia să li se des
chidă abdomenul ca să se scoată 
pămîntul cu care se hrăneau, fiind
că n-aveau ce mînca. E lesne 
de închipuit ce eforturi trebuie des
fășurate pentru ameliorarea acestei 
situații și crearea condițiilor nece
sare progresului economic și social 
al țării.'

Anumite dificultăți s-au ivit după 
proclamarea independenței în re
zolvarea problemei 
unice, centralizate.
carea de eliberare 
în rîndurile ei cèle 
furi ale populației, 
nînd. unor categorii sociale și poli
tice dintre cele mai variate. De ase
menea, în timpul războiului-fuseseră 
create mai multe „zone“ care, date 
fiind condițiile de atunci, existau în 
mod izolat și dispuneau de o semi- 
autonomie. în aceste condiții s-au 
ivit o serie de controverse în pro
blema constituirii puterii centrali
zate, au avut loc ciocnirile provo
cate de unele elemente din rîndul 
armatei, care nu s-au supus autori
tății legale.

Cercürile colonialiste au încercat 
să speculeze această situație, pre- 
gătindu-se s-o folosească drept pre
text în vederea unei intervenții mi
litare în țară șl a transformării Al
geriei într-un nou Congo. Poporul

creării puterii 
Se știe că miș- 
națională unise 
mai diferite pă- 
oameni aparji-

algerian a izbutit însă să preîntîm- 
pine și acest pericol.

Cu prilejul alegerilor pentru Adu
narea națională constituantă, po
porul algerian și-a vădit din nou 
voința de a acționa unit, votînd în 
unanimitate pentru candidații Fron
tului de Eliberare Națională. Aduna
rea națională constituantă, prove
nită din alegeri, și-a exprimat cu o 
majoritate covîrșitoare încrederea 
față de guvernul care are în frunte 
pe Ben Bella. A fost aprobat pr N 
gramul propus de șeful guvernul-:71’

După cum a arătat primul-ministru 
în cuvîntarea rostită cu prilejbl pre
zentării programului guvernamental, 
guvernul său va promova, pe plan 
extern, o politică de neutralitate și 
de neaderare la blocuri. Algeria — 
a declarat el — va rămîne credin
cioasă prietenilor cîștigați în anii 
îndelungați ai războiului de elibe
rare.

Pe plan intern, programul guver
namental preconizează în primul 
rînd înfăptuirea reformei agrare, 
lupta activă împotriva șomajului, 
promovarea unei politici de indus
trializare, ca și alte importante mă
suri.

întregul istoric al nașterii Repu
blicii Democrate Populare Alger!'- 
a arătat încă odată forța invinc.ÿ’’^ 
pe care a căpătat o în lumea con
temporană mișcarea de eliberare 
națională a popoarelor, faptul că 
rînduielile colonialiste sînt sortite 
pieirii definitive. Prin crearea Alge
riei noi, pe harta politică a Africii 
și a lumii apare un nou stat inde
pendent, menit să-și joace rolul 
său pe arena internațională. Foarte 
curînd, el urmează să fie primit în 
Organizația Națiunilor Unite.

în aceste zile istorice pentru po
porul algerian, poporul romîn urea
ză din toată inima Algeriei noi să 
lichideze cît mai grabnic moșteni
rea grea a colonialismului, să-și 
consolideze independența cucerită 
cu atîtea jertfe, să obțină succese 
în lupta pentru prosperitate șl pace.
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