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54 trecut o bună parte . din timpul optim pentru 
semănatul griului și al celorlalte cereale de toamnă. 
Buna desfășurare a însămînțărilor depinde de eli
berarea din vreme a terenului, asigurarea seminței 
necesare și mai ales de folosirea cu întreaga capa
citate de lucru a tractoarelor, mașinilor agricole și 
atelajelor, Intrucît epoca optimă de semănat este

scurtă, se cere o bună organizare a muncii în toate 
unitățile agricole socialiste.

Redacția ziarului nostru a întreprins un raid- 
anchetă în regiunile Oltenia, Suceava, Crișana, 
Brașov și Mureș-Autonomă Maghiară pentru a se 
vedea cum se lucrează la semănat și dacă se folo
sesc toate mijloacele existente, astfel ca această 
lucrare să se facă în cadrul epocii optime.

ROABELE MUNCII
BINE ORGANIZATE

Cu ocazia raidului întreprins s-a 
constatat că multe comitete ra
ionale de partid și consilii agricole 
raionale, ocupîndu-se cu răspun
dere de realizarea planului de în- 
sămînțări la timpul optim și la un 
înalt ftivel calitativ, îndrumă și 
sprijină la fața locului conducerile 
unităților agricole să organizeze te
meinic munca spre a folosi din 
plin forțele și mijloacele de lucru. 
Ca urmare, în raioanele respective 
se obțin rezultate bune la semănat. 
Iată cîteva exemple.

Raionul BALȘ. Activiștii Comitetu
lui raional de partid Balș și specia
liștii din cadrul consiliului agricol a- 
jută la luarea celor mai bune măsuri 
operative pentru grăbirea lucrărilor. 
G.A.C. Baldovineșll nu are sufi
ciente atelaje pentru a transporta în 
scurt timp cocenii de pe cîmp. Tov. 
Ion Tudor, secretar al comitetului 
raional de partid, care a stat mai 
multe zile în această gospodărie, a 
îndrumat consiliul de conducere și 
organizația de bază să asigure scoa
terea cocenilor la marginea tarla
lelor. clădindu-i .în șire provizorii 
pentru a se face loc tractoarelor la 
arat și semănat.

în raionul Balș s-au executat ară
turi pe 10 713 ha și s-a însămînțat 
aproape jumătate din această su
prafață.

Raionul BOTOȘANI este fruntaș 
pe regiunea Suceava la semănat. La 
gospodăria colectivă din satul 
Dumbrăveni, colectiviștii au re
coltat în primul rînd porum
bul și cartofii de pe acele tere
nuri pe care urmează să se însămîn- 
țeze cereale de toamnă. Astfel, trac
toriștii ajutați de colectiviști au pu
tut trece, cu toate forțele la semă
nat. Pînă de curînd, aici se însă- 
mînțase peste 50 la sută din supra
fața planificată. La fel se lucrează 
și în gospodăriile colective din Ro
ma, Ștefănești, Rînghilești, Romî- 
nești și altele.

TG. MUREȘ. Comitetul raional de 
partid și consiliul agricol raional 
acordă o mare atenție felului cum 
se organizează colaborarea dintre 
brigăzile de tractoare de la S.M.T. și 
brigăzile de cîmp din G.A.C. Colec
tiviștii din Chendu-Mare împreună 
cu mecanizatorii din brigada a 12-a 
de la S.M.T. Tg. Mureș au terminat 
de pregătit terenul pe aproape 300 
de ha, au semănat 70 ha cu orz și 
100 ha cu grîu.

SALONTA. în acest raion s-a dat 
o mare atenție muncii tractoriștilor.

Malița Florian este unul dintre 
de la S.M.T. Ceia, raionul Salonta, 
toamnă el și-a depășit 'sarcinile de

Datorită activității desfășurate de 
organizațiile' de partid, tractoriștii 
au înțeles că de felul cum lucrează 
ei depinde în mare parte recolta 
anului viitor. în gospodăriile deser
vite de S.M.T. Cefa s-a terminat se
mănatul orzului și a secarei furajere 
și acum se lucrează din pîih ia se-’ 
mănatul grîului, lucrare care s-a și 
realizat pe aproape 2 000 ha. Alte 
3 000 ha sînt pregătite pentru însă- 
mînțări. Ritmul intens de lucru se 
datorește și faptului că 60 la sută 
din tractoare sînt folosite în două 
schimburi : ziua la semănat, iar 
noaptea la arat. în felul acesta, 
pînă la 3 octombrie stațiunea a rea
lizat 55 la sută din planul campa
niei de toamnă.

Rezultate bune la semănat se ob
țin și în raioanele Săveni, Ciuc, 
Gheorghieni, Tîrgu Secuiesc, Sf. 
Gheorghe, Criș, Marghita și altele.

RITM NESATISFÄCÄTOR

Cu ocazia raidului s-a constatat 
însă că în fiecare regiune, alături 
de raioanele fruntașe la semănat 
sînt raioane în care se lucrează în-

Al doilea circuit al liniei electrice 
de inaltă tensiune Cluj-Baia Mare

Colectivul întreprinderii de construcții și montaje 
energetice, nr. 4 Cluj a dat în exploatare, cu o săptă- 
mînă înainte de termen, cel de-al doilea circuit al 
liniei electrice de înaltă tensiune (110 kilovolți) din
tre Cluj și Baia Mare. Datorită aplicării unor măsuri 
speciale de protecție și folosirii experienței acumu
late la lucrări similare, dublarea liniei s-a făcut fără 
a întrerupe alimentarea cu energie electrică a zonei 
miniere a Maramureșului.

Prin instalarea acestui nou circuit la linia de înaltă 
tensiune Cluj — Baia Mare, lungă de 110 km, se aduce 
în regiunea Maramureș o cantitate sporită de energie 
electrică din sistemul energetic național.

(Agerpres)

„Reportaj 
pe gheață"

In curînd va sosi 
în Capitală ansam
blul de patinaj ar
tistic al R. S. Ceho
slovace. Ansamblul, 
care se află actual
mente intr-un turneu 
în Uniunea Sovieti
că, este format din 
45 de patinatori, 
printre care si cu
plul mixt Vera Su- 
chankova — Zdenek 
Dolezal, de două ori 
campioni europeni 
de patinaj. Artiștii 
cehoslovaci vor pre
zenta pe patinoarul 
,,23 August” mai 
multe spectacole cu 
revista „Reportai pe 
gheată?.

Se construiește cd$a de cultură a sindicatelor din Bacău
BACĂU (coresp. „Scîn
teii"). — In centrul o- 
rașului Bacău, con
structorii întreprinde
rii nr. 2 au început 
săpăturile de fundații 
ale casei de cultură a

sindicatelor din loca
litate. Casa va avea o 
sală de spectacole cu 
o capacitate de 800 
locuri, cu anexele res
pective. o sală de șe
dințe, o bibliotecă, în

căperi pentru birouri 
etc.

Case de cultură ale 
sindicatelor mai sînt 
în curs de construcție 
și în orașele P. Neamț, 
Buhuși, precum și 
la Dărmănești.

Pentru vînători

IAȘI (coresp. „Sclnteii”). — De curînd 
in pădurea Crivești-Heleșteni, care apar
ține ocolului silvic Sinești, a fost con-, 
struită și dată în folosință o cabană de 
vînătoare. In construcție se mai află o 
altă nouă cabană de vînătoare la punc
tul Vama din pădurile ■ ocolului silvic 
Dobrovăt. Cu acestea in pădurile din 
jurul lașului, numărul cabanelor vinăto- 
rești se ridică la 5, asigurînd vînătorilor 
condiții mai bune pentru a-și desfășura 
activitatea.

Programe de filme 
pentru elevi

DEVA (coresp. „Scînteii"). — O- 
dată cu începerea noului an școlar, 
la Deva, Hunedoara, Petroșeni și în 
alte orașe ale regiunii Hunedoara se 
organizează programe speciale de 
filme pentru preșcolari și elevi. 
Preșcolarii pot viziona filme de de
sene animate sau basme ecranizate, 
iar elevii din învățămîntul elemen
tar și mediu filme documentare și 
de știință popularizată, legate de 
obiectele predate în școală, precum 
și filme artistice educative.

fruntașii brigăzii a 8-a de tractoare 
regiunea Crișana. în campania de 

plan cu 63 Ia sută.
(Foto : A. Cartojan)

tr-un ritm nesatisfăcător. Deși tim
pul este destul de înaintat, în raioa
nele Băilești, Tîrnăveni. Luduș, Ră
dăuți, Fălticeni, Dorohoi, Oradea, 
Aleșd, Beiuș. Sibiu, Rupea, Agnita 
ș.a., s-au semănat suprafețe mici.

Pentru à se, putea .face s.eijjănațul 
ila . timpul optim e necesar ca în 
toate gospodăriile colective să se 
concentreze eforturile spre recol
tarea acelor culturi după care ur- 
mează să fie semănat grîul. în mul
te locuri această lucrare a întîrziat 
foarte mult așa cum este cazul la 
G.A.C. Pătrăuți, din raza orașu
lui Suceava, la Boroaia, Horodniceni, 
Lămășeni și altele din raionul Făl
ticeni. Din această cauză tractoarele 
nu pot executa arăturile și semă
natul. In ziua de 3 octombrie, la 
G.A.C. Pătrăuți au stat degeaba 
două tractoare. Tov. Ermolai Va- 
tamaniuc, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popular ra
ional Fălticeni, cunoaște aceste lu
cruri, dar nici el și nici alți membri 
ai comitetului executiv n-au spriji
nit gospodăriile colective să elibe
reze mai repede terenurile.

în unele locuri, deși terenul e 
pregătit, semănatul întîrzie deoare
ce nu s-a asigurat sămînța necesară.

în raionul Oradea, pînă la sfinți
tul săptămînii trecute era schimba
tă abia 30 la sută din cantitatea de 
sămânță. O mare vină pentru întîr- 
zierea acestor lucrări o au conduce
rile bazelor de recepție.

Iată un fapt petrecut în ziua de 
2 octombrie. în urma înțelegerii te
lefonice dintre inginerul G.A.C. din 
satul Burzuc și șeful bazei de recep
ție din Tileagd, au, fost trimise la 
baza de recepție 20 de căruțe pen
tru a ridica pe bază de schimb o 
parte din cele 40 tone de grîu de 
sămință. Dar la baza de recepție 
s-au eliberat gospodăriei, în ziua a-

(Continuare în pag. Il-a)
——O®O------

în întîmpinarea 
„Zilei petrolistului“
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din cadrul Trustului de foraj-ex
tracție Ploiești întîmpină, „Ziua pe
trolistului“ cu succese de seamă în 
producție.

înlăturînd pierderile și aplicînd o 
serie de metode înaintate pentru 
menținerea presiunii constante la 
sonde, ei au reușit să extragă im
portante cantități de țiței peste plan 
și de bună calitate și să producă 
zeci de tone gazolină. De asemenea, 
petroliștii de aici au obținut pînă 
acum economii suplimentare la pre
țul.de cost de aproape 11 000 000 lei.

In întrecerea dintre schelele pe
troliere pentru livrarea țițeiului în, 
sortimentele planificate, la timp, de' 
bună calitate și la un preț de cost 
redus, schela Boldești se află în 
frunte. Petroliștii de aici au obținut, 
printre altele, economii suplimen
tare la prețul de cost de peste 
5 000 000 lei.

★
Sondorii de la întreprinderea de 

foraj Craiova au săpat de la începu
tul anului peste plan 18 sonde. Apli
cînd forajul cu turbina, multe bri
găzi de aici au reușit să reducă du
rata de săpare a sondelor. Astfel, 
brigada condusă de maistrul ' Ion 
Hie a scurtat timpul de forare al 
sondei 42 cu aproape 20 de zile, iar 
brigada condusă de Nicolae Popescu 
a redus durata de forare a sondei 
135 cu 10 zile.

Stimați și iubiți prieteni,
Salutul pe care vi-1 adresez cu a- 

cest.prilej dv., reprezentanți ai inte
lectualității indoneziene, este un sa
lut izvorît din inimă, așa cum din 
inimă ' izvorăsc sentimentele de 
caldă prietenie și solidaritate pe care 
poporul romîn le nutrește față de 
Indonezia și de poporul indonezian.

Sîntem fericiți că am putut răs
punde amabilei invitații pe care 
ne-a făcut-o președintele Sukarno 
cînd a fost în Romînia și că ne 
aflăm acum pe pămîntul frumoasei 
ilndonezii, în mijlocul harnicului și 
talentatului ei popor. Ne bucurăm 
că ne aflăm în fața dv. și putem 
vorbi despre cîteva probleme care 
interesează deopotrivă țările noastre.

Intelectualii indonezieni, tineretul 
studios al Indoneziei, se bucură de 
stima și simpatia tuturor celor care 
știu ce rol activ au jucat intelec
tualitatea și tineretul din această 
țară în mișcarea de eliberare națio
nală a poporului indonezian. Activi
tatea politică anticolonialistă a inte
lectualității indoneziene a mers mînă 
în mînă cu activitatea științifică și 
cu o creație literaf-artistică inspi
rată din setea de progres, din viața 
și frămînțărilh poporului, concepute 
pentru binele și fericirea 'lui. Pro
babil că unii dintre dv. s-au aflat 
în rîndurile acelor tineri care, îm
preună cu dr. Sukarno, în memora
bila zi de 28 octombrie 1928, au ju
rat credință unității națiunii și au 
adoptat hotărîrea ca BAHASAB IN
DONESIA să devină un simbol și un 
instrument al acestei unități. însu
flețite de avîntul și de lupta mișcă
rii de eliberare națională, la sfîrșitul 
celui de-al doilea război mondial, 
forțele unite ale poporului indone
zian au alungat colonialismul de pe 
pămîntul patriei, deschizînd porțile 
unei ere noi în istoria zbuciumată 
a acestei țări.

în ansamblul națiunilor, care, în 
decursul ultimilor 17 ani, au pășit 
pe arena politicii mondiale ca un 
factor de o deosebită importanță, In
donezia s-a manifestat- ca un stat 
independent, unitar, cu perspective 
de dezvoltare multilaterală, ca o 
mare națiune al cărei glas s-a făcut 
ascultat și stimat. E ceea ce de
monstrează și cea mai recentă iz- 
bîndă a poporului indonezian — 
eliberarea de sub colonialism a Iria- 
nului de vest. Victoria aceasta este 
de natură să bucure pe toți cei care 
în mod consecvent au sprijinit re
vendicările Indoneziei. Printre aceș
tia se numără, alături de celelalte 
state socialiste, și, Republica Popu
lară' Rtfmîn£'rTb$râz£lftanțiir~săf la 
O.N.U. au luat cuvîntul ori de cîte 
ori problema acestui teritoriu s-a 
aflat pe ordinea de zi, susținînd cu 
însuflețire cauza dreaptă a Indo
neziei. Reglementarea problemei in
dependenței Irianului de vest este 
un semn al timpurilor noastre : de 
glasul popoarelor sînt nevoiți să 
țină seama pînă și cei care pînă nu 
de mult nu știau decît să le exploa
teze, să le oprime și să le umilească.

Trăim un nou curs al istoriei 
umane. Succesele economice ale 
Uniunii Sovietice și ale celorlalte 
state socialiste, impetuoasa dezvol
tare a științei și tehnicii, realizările 
în cucerirea Cosmosului, apari
ția pe scena istoriei a popoarelor 
care s-au eliberat de sub asuprirea 
colonială — toate acestea au mo
dificat profund raportul de forțe pe 
arena internațională. Politica de 
apărare și de întărire a păcii, bazată 
pe principiile coexistenței pașnice, 
contribuie la accentuarea acestei 
schimbări.

Lumea de azi este o lume a inter
dependențelor. Dar în timp ce impe-, 
rialismul concepe interdependența 
ca o subordonare a tot ceea ce-și 
poate subordona, socialismul o 
concepe ca o largă și rodnică coo

perare internațională pentru binele 
tuturor popoarelor, în folosul și nu 
în dauna lor. în virtutea acestui 
principiu, țările socialiste colabo
rează cu țările în curs de dezvol
tare — care o doresc — sub mul
tiple forme : schimburi economice, 
asistență tehnico-științifică etc., în 
scopul de a ajuta acestor țări să-și 
întărească temelia economică a in
dependenței.

Una din direcțiile principale ale 
politicii noastre externe este culti
varea și lărgirea. continuă a relații
lor reciproc avantajoase cu tinerele 
state independente din Asia și Afri
ca. Colaborarea largă și multilatera
lă cu țările socialiste ajută țările cu 
economie în curs de dezvoltare să 
pună capăt dependenței economice 
față de imperialiști, să-și întărească 
independența economică și politică. 
Relațiile economice dintre țara noa
stră și statele independente din 
Asia și Africa se dezvoltă atît pe 
baza acordurilor comerciale și de 
plăți cît și pe calea ajutorului și a- 
sistenței tehnice. Comerțul Romî- 
niei cu statele afro-asiatice a cres
cut mult în acești ani. Se dezvoltă 
continuu relațiile Republicii Popu
lare Romîne cu Indonezia, India, 
Birmania, Ceylon, Afganistan, Gha
na, Republica Mali, Nigerul, Sudan 
etc. Aria relațiilor Republicii Popu
lare Romîne cu țările celor două 
mari continente de pe care dispare 
colonialismul se lărgește mereu.

în cadrul O.N.U., reprezentanții 
R.P. Romîne au făcut repetate pro
puneri privind intensificarea colabo
rării internaționale, pentru sprijini
rea statelor cu o economie în curs 
de dezvoltare. încă în 1958, delega
ția romînă a propus o rezoluție care 
a fost adoptată de Comitetul nr. 2 
al Adunării Generale a O.N.U. pri
vind „stabilirea de contacte cît mai 
strînse între țările slab dezvoltate 
producătoare de petrol și țările pro
ducătoare de utilaj petrolier în ve
derea sprijinirii țărilor slab dezvol- | 
täte în cauză, pentru a-și dezvolta 
o producție petrolieră proprie”.

O asemenea continuă dezvoltare a 1 
unor relații constructive este o ex
presie a politicii.de coexistență paș- ’ 
nică, piatra unghiulară a politicii 
externe a țării noastre! Alături de 
relațiile economice și comerciale, 
calea relațiilor culturale dintre țări 
duce și ea spre același țel nobil al 
întăririi păcii și prieteniei între po
poare.

Stimați prieteni,
A devenit o axiomă că, prin cu

noașterea reciprocă, popoarele ajung 
să se înțeleagă mai bine, să cola- 
boreze ‘ mai’ rodnic.

Iată de ce considerăm ca foarte 
îmbucurător interesul reciproc pe 
care popoarele noastre îl manifestă 
pentru lupta, viața și cultura lor. 
Să-mi fie deci permis ca în acest for 
de înaltă cultură care este Univer
sitatea din Djakarta, una din cele 
11 mari universități indoneziene, să 
mă refer la unele realizări ale po-. 
porului nostru în domeniul învăță- 
mîntului, științei și culturii. Aceste 
realizări au devenit posibile și sînt 
în plină dezvoltare datorită în pri
mul rînd eforturilor statului nostru 
de a crea o puternică bază tehnico- 
materială. Avîntul întregii economii 
naționale, succesele obținute de po
porul nostru în construcția socialis
tă, în toate domeniile de activitate, 
descătușarea inepuizabilelor energii 
creatoare ale maselor populare, au 
asigurat condiții prielnice înfloririi 
vieții culturale și artistice, pătrun
derii culturii în masele largi ale 
poporului.

Pentru noi, ca și pentru toate ță
rile care au ales calea socialistă de 
dezvoltare, revoluția culturală cons
tituie o parte integrantă și o ne
cesitate obiectivă a revoluției socia
liste. Principiile călăuzitoare în 
construcția unei societăți noi, libe

re și prospere, pot fi înfăptuite nu
mai prin participarea activă, con
știentă, a milioanelor de oameni care 
prin munca lor produc bunurile 
materiale și spirituale. Construcția 
bazei economice a societății noi pre
supune dezvoltarea permanentă a 
științei și tehnicii, stăpînirea și cu
noașterea temeinică a celor mai noi 
descoperiri în domeniul științelor 
naturii, cunoașterea tehnicii celei 
mai moderne și folosirea ei pe sca
ra întregii economii naționale. A ve
nit. vremea cînd, după cum spunea 
Karl Marx, știința se transformă în 
mod nemijlocit într-o importantă 
forță de producție. Un merit deose
bit aparține acelor ramuri ale știin
ței, cum sînt, de exemplu, fizica ato
mică, știința semiconductorilor. chi
mia polimerilor, radioelectronica și 
altele, care sînt menite să deschidă 
perspective noi progresului tehnic și 
a căror aplicare în practică trebuie 
să aibă ca rezultat revoluționarea 
întregului proces de producție și 
schimbarea radicală a însuși carac
terului muncii.

■ în cursul revoluției culturale, in
telectualitatea noastră din Romînia, 
în frunte cu cei mai valoroși repre
zentanți ai ei, s-a angajat în lupta 
pentru făurirea democrației popu
lare și militează activ pentru dez
voltarea științei și culturii progre
siste, legate de popor. în rîndul in
telectualilor au intrat și intră zeci 
de mii de fii de muncitori și țărani, 
care au dobîndit în activitatea prac
tică o vastă experiență profesională 
și tehnico-organizatorică. Un rol im
portant în promovarea de noi cadre 
de intelectuali îl au măsurile cu 
privire la dezvoltarea și îmbunătă
țirea învățămîntului de cultură ge
nerală și superior. Au fost create 
condiții favorabile ca salariații din 
întreprinderi și instituții să poată 
urma cursurile școlare, inclusiv în 
școli superioare, fără a-și părăsi 
posturile lor de muncă.

Vă este cunoscut că Romînia a 
trebuit să pășească pe drumul revo
luției culturale pornind și aici, ca 
și în alte domenii, de la moștenirea 
grea lăsată ele trecutul regim social- 
politic. Latifundiarii și capitaliștii, 
care stăpîneau odinioară majori
tatea bunurilor țării, aservită de ei 
intereselor marilor monopoluri im
perialiste, aveau tot interesul să 
mențină masele largi în bezna in
culturii. „Boul învățat nu trage la 
jug" — declara cu cinism un minis
tru de pe vremuri, iar un ideolog 
fascist cerea să se restrîngă cît mai 
mult numărul celor ce învață, deoa
rece cultura produce prea mulți 
„inițiați" ! Se temeau, firește, că o 
acțiune largă de culturalizare a ma
selor ar fi dus inerent la trezirea și 
creșterea conștiinței lor revoluțio
nare, iar aceasta ar fi primejduit si-< 
tuația spoliatorilor. De aceea, un’ 
recensămînt al populației de dina
inte de eliberarea țării înregistra la 
capitolul analfabeți și semianal- 
fabeți un număr de 4 milioane de 
oameni, adică un sfert din populația 
țării. Dintre copiii care terminau 
școala elementară, foarte puțini in
trau în învățămîntul mediu și cu 
atît mai puțini ajungeau pînă pe 
băncile universităților. Absolvenții 
institutelor de învățămînt superior 
erau nevoiți în multe cazuri să se 
îndeletnicească cu profesii străine 
de specialitatea lor ori să îngroașe . 
rîndurile șomerilor.

Am izbutit 'într-un termen istoric 
foarte scurt să lichidăm această 
împovărătoare moștenire a trecutu
lui și printr-o reformă structurală 
a învățămîntului am pus întreaga 
școală pe baze științifice, legînd-o 
de practica construcției socialiste.. 
Porțile școlilor sînt astăzi deschise 
tuturor. Numărul școlilor de șapte 
ani a crescut față de anul 1938 de 
aproape zece ori. în anul acesta vor

funcționa 46 de institute de învăță
mînt superior cu 164 de facul
tăți, numărul studenților ajungînd 
la 85 000, adică un număr aproxi
mativ egal cu cel pe care îl are An
glia, țară cu o veche tradiție uni
versitară și cu o populație de peste 
trei ori mai numeroasă ca a noastră, 
în ultimii doi ani au absolvit fa
cultățile de agronomie un număr de 
ingineri agronomi egal cu numărul 
total al celor care au absolvit în 
decurs de 30 de ani în Romînia ve
che. A fost generalizat învățămîntul 
obligatoriu și gratuit de șapte ani, 
iar acum se trece treptat la școala 
de opt ani, astfel ca durata școlii 
medii de cultură generală să de
vină de 12 ani. Pînă în 1965, sălile 
de clasă se vor înmulți cu încă 
15 000. dintre care 11 000 în locali
tățile rurale. Importante măsuri a-i 
sigură gratuitatea completă a învă
țămîntului de toate gradele. Elevii 
școlilor de șapte ani primesc gra
tuit manualele școlare și nu peste 
mult vor primi tot gratuit rechi
zitele școlare. Peste jumătate din 
numărul studenților au burse de 
stat, iar toate centrele universitare 
au cămine și cantine moderne, bi
blioteci, laboratoare, terenuri expe
rimentale, baze cultural-sportive 
proprii. Punînd accentul pe forma
rea de cadre tehnice noi, numărul 
acestora va atinge în 1965 cifra de 
100 000, iar al inginerilor de 80 000. 
în țara noastră nu există șomaj in
telectual, după cum nu există în 
genere nici un fel de șomaj. Absol
venților tuturor , facultăților li se 
asigură plasarea imediată în funcții 
de specialitate pentru care s-au pre
gătit. Acest fapt dă un impuls de-, 
osebit tineretului studios.

Un Ioc însemnat îl ocupă cerce
tarea științifică. -Statul pune la dis
poziția institutelor științifice mijloa
cele materiale necesare. Academia 
Republicii Populare Romîne, cel 
mai înalt for științific al țării, dis
pune de peste 30 de institute și 
centre științifice în care lucrează 
peste 2 000 de cercetători și tehni
cieni. Fondurile alocate anual pen
tru dezvoltarea științei ating aproa
pe un miliard de lei. Romînia a 
fost printre primele țări din lume 
care au construit instalații destinate 
cercetărilor științifice în domeniul 
energiei nucleare. Dezvoltarea eco
nomiei naționale, a diferitelor ra
muri noi ale industriei socialiste, a 
determinat lărgirea cercetărilor geo
logice, fizice, chimice și agrotehnice. 
Știința a dat o contribuție însem-

(Continuare în pag. ,V-a)

0 mare sărbătoare 
indoneziana si o caldă 
manifestare de prietenie

Cea de-a 5-a zi a vizitei tn In
donezia a conducătorilor de stat 
romîni a coincis cu sărbătorirea Zi
lei forjelor armate ale Republicii 
Indonezia. Cu 17 ani în urmă, la 5 
octombrie 1945, au fost consti
tuite primele unităfi ale armatei 
nationale indoneziene.

Am pornit dis de dimineajă spre 
marele complex sportiv din Djakarta,

Radiogramă din Djakarta

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-DeJ șl Ion Gheorgho Maurer examinînd macheta hidrocentralei de la 
DJatiluhur, vizitată zilele trecute. (Teleloto : Agerpres)

una dintre cele mai populare con
strucții ale Indoneziei de azi, ridi
cată cu ajutorul Uniunii Sovietice, 
în centrul complexului se află ma
rele stadion semiacoperit pentru o 
sută de mii de spectatori, construc
ție de curînd inaugurată, unde a 
avut loc ultima édifié a jocurilor 
olimpice asiatice. Printre indonezieni 
sînt bine cunoscute cuvintele preșe
dintelui Sukarno, care a spus că 
această construcție este o îmbinare 
a geniului sovietic cu fantezia in- 
doneziană.

Festivitățile consacrate aniversării 
armatei au avut loc pe un platou 
din apropierea acestui complex 
sportiv. Toată lumea aștepta cu 
interes defilarea. Ziua armatei este 
o mare sărbătoare pentru indone
zieni, fiind legată de luptele 
eroice purtate de acest popor pen
tru independenta patriei sale. 
Dar anul acesta era mai mult, o săr
bătoare excepțională, datorită fap
tului că a fost lichidată dominația' 
colonială și în Irianul de Vest, în
tregul teritoriu indonezian fiind ast
fel eliberat.

Tribunele amenajate special pen
tru aceste fesfivităfi erau arhipline. 
In tribuna destinată persoanelor 
oficiale se aflau generalul Nasution, 
ministrul apărării și securității, Mar. 
fadinata, ministrul forjelor navale, 
Omar Dhani, ministrul forjelor ae
riene, Djani, ministrul forjelor fe
restre, Djojonegoro, ministrul poli
tiei, membri ai guvernului, invitafi, 
reprezentanți ai corpului diploma
tic.

La orele 7,40, în dreptul tribune
lor își face aparijia un elicopter. 
In megafoane o voce anunfă că au 
sosit, venind de la Bogor, conducă
torii de stat ai Indoneziei și Romî- 
niei. Elicopterul aterizează lin. Co
boară tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, îm
preună cu președintele Sukarno. Ei 
au luat loc în tribuna centrală.

Mulfimea prezentă la festivitate 
l-a salutat cu multă însuflețire oe

SERGIU FĂRCAȘAN

(Continuare în pag. V-a)
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BRĂILA 
mentor cu autoservire, la parte
rul unuia din noile blocuri con
struite pe Bulevardul Republicii.

, furna- 
privirile

Un nou magazin aii'

Sucea- 
Iftode) 
își în-

'Acest fel de a munci al unor ac
tiviști, care deși merg în gospodării
le colective, nu văd altceva decît ce 
și-au propus la plecarea de la raion, 
nu poate ajuta la rezolvarea pro
blemelor multiple ale gospodăriilor 
colective și trebuie combătut de că
tre biroul comitetului raional de 
partid.

ANTON LOBODĂ 
docher

GH. ZAIȚ 
activist la Sfatul popular 

raional Săveni

rezerve nefolosite 
O dovedesc faptele.

Comitetelor regionale și raionale 
de partid, consiliilor agricole le re
vine sarcina de a îndruma îndea
proape activitatea organizațiilor de 
partid și a consiliilor de conducere 
din gospodăriile colective spre a lua 
măsuri operative pentru înlăturarea 
oricăror lipsuri în această campanie. 
Nu peste tot se face însă acest lucru. 
Faptul că în raionul Băilești ritmul 
de lucru la semănat este nesatisfă
cător se datorește în mare măsură 
lipsei de îndrumare. Iată un exem
plu. In ziua de 3 octombrie, la se
diul gospodăriei colective din Urzi
cuța se afla .tovarășul Gheorghe Sto- 
ian, secretar al comitetului raional 
de partid. Avea „ceva important“ de 
discutat cu președintele gospodăriei 
și cu instructorul de partid și nu 
se interesa de mersul însămînță- 
rilor, ce ar trebui făcut pentru gră
birea lor.

Nu ne putem mărgini 
la atît. După părerea 
trebui să acționăm cu 
stăruință și pricepere

CITITORII SCRIU „SCINTEII"

două dispensare, 
medicii și perso- 
mediu sanitar a- 
o asistență medi-

xecuta reparații capitale la furnalul 
nr. 4 și se va schimba gîtul furna
lului nr. 3. 
însă numai 
noastră va 
mai multă
pentru a micșora și mai mult timpul 
de mers redus și pentru opriri, ca 
să asigurăm furnalelor perioade 
lungi de funcționare intensă.

Ce credem noi că ar trebui să se 
mai facă în acest scop ? în primul 
rînd, e nevoie ca cei care lucrează 
la pregătirea și încărcarea șarjelor

și Constanța ; la facultatea de stö-* 
matologie de la Institutul de mei 
dicină și farmacie din București ; la 
facultățile de educație fizică de la 
Institutele pedagogice de 3 ani dini 
București și Iași ; la facultățile de 
arte plastice și muzică de la Insti
tutele pedagogice de 3 ani,din Cluj 
și Iași.

înscrierile 
secretariatele 
seara zilei de

Un număr însemnat 
învățători și profe- 
se ocupă de educa- 

tinerei generații.
Pentru îngrijirea sănă

tății lor, cetățenii din a- 
cest cartier au la dispo
ziție 
unde 
naiul 
corda 
cală calificată.

In timpul liber cetă
țenii asistă la spectacole 
și la celelalte manifestări 
organizate la cele trei 
cămine culturale : confe
rințe, recenzii, concursuri 
literar-artistice, seri de 
povești, proiecții de 
filme.

Gospodarii orașului aU

Mii de mecanizatori din S.M.T. 
obțin zi de zi succese însemnate la 
semănat, datorită faptului că trac
toarele și mașinile, fiind bine re
parate și îngriijte, sînt folosite din 
plin. Unele conduceri de S.M.T.-uri 
nu se îngrijesc însă de folosirea în
tregii capacități de lucru a tractoa
relor și mașinilor agricole. Cu oca
zia raidului întreprins s-a putut 
constata că în raionul Beiuș 14 trac
toare ale S.M.T.-ului Tileagd stau 
de două săptămîni fără să lucreze. 
Cauza ? Sînt defecte. Conducerea 
stațiunii (director, Ilie Iuliu, me
canic șef Meșter Ovidiu) nu s-a în
grijit de executarea unor reparații 
de bună calitate. Asemenea lucruri

mintită, doar 1,6 tone grîu. Astfel, 
17 căruțe au fost nevoite să facă 
calea întoarsă goale.

Rămase în urmă sînt și raioanele 
Rădăuți, Dorohoi și Gura Hu-’ 
morului; Slaba activitate- a unor 
comitete executive ale consiliilor a- 
gricole raionale se datorește faptului 
că Consiliul agricol regional 
va (președinte Constantin 
nu controlează felul cum ele 
deplinesc sarcinile.

MAȘINILE POT FI MAI

me în cartierul Brăilei lației și au 
din Galați. Cu ani în bunătățiri în 
urmă, în acest cartier de 
la marginea orașului nu 
se pomenea lumină elec
trică, străzi pavate, școli.

Astăzi, blocuri de lo
cuințe și zeci de caSe in
dividuale se aliniază 
de-a lungul străzilor pa
vate și iluminate elec
tric. Pentru copii s-au 
ridicat aici, în anii re
gimului nostru, 6 școli 
de 8 ani și o școală me
die, 
de 
sori 
rea

Realizarea planului de însămînțări 
în timpul optim și la un înalt nivel 
calitativ pentru a se putea obține 
recolte mari în anul viitor este una 
din cele mai importante sarcini care 
stau acum în fața comitetelor re
gionale și raionale de partid, a co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare și a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură. Tocmai de 
aceea, se impune ca în aceste zile, 
organele de partid și de stat să ia 
măsuri operative și eficace pentru 
intensificarea acestei lucrări. Aten
ția principală trebuie îndreptată 
spre grăbirea recoltatului pe terenu
rile care urmează să fie cultivate cu 
cereale de toamnă și lichidarea de
calajului care există între recoltat, 
pregătirea terenului și semănat. Tot
odată, conducerile unităților agrico
le, specialiștii din agricultură să 
urmărească executarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate, astfel ca 
să se pună o temelie solidă recol
tei din anul viitor.

Ruggiero Ricci — ora

La întreprinderea „Electrotehnica1* din Capitală se produc, între altele, utilaje pen
tru cabinetele stomatologice. (Foto: AgerpresJ

, g

candidaților se fac la 
facultăților pînă în 

8 octombrie.
(Agerpres)

16.30 — II • Muzică din 
17 10 — I o însemnări de
17.30 — II e știința în i 
ora 17,50 — I 9 Program 
fruntași în producție — ,
• Scrisori din țară — 
o Ciclul „Cvartete de 
19,10 — I ® 
— ora 19.30 
țările Americil Latine — ora 20,40
• Album artistic — ora 21,45 
o Cvartetul opus 114 
Schubert — ora 22,21

Se poate spune că în acest an 
capacitatea furnalelor din secția noa
stră à fost mai bine folosită. Com
parativ cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut, indicii de utilizare 
sînt mai ridicați, ceea ce ne-a dat 
putința să realizăm,.cu aceleași-ca
pacități de producția, un spor de 
peste 9 000 tone de fontă. Acum, 
cînd ne apropiem de sfîrșitul anului 
și trebuie să chibzuim gospodărește 
la ce vom face anul viitor ca pro
ducția de fontă să crească 
liștii își îndreaptă din nou 
spre găsirea altor posibili
tăți de reducere în conti
nuare a timpului de mers 
redus și pentru opriri. A- 
devărul adevărat este că. în 
acest domeniu mai există 
mari 
încă.

Să comparăm furnalele două cite 
două. La furnalele nr. 1 și 2, ale căror 
agregate sînt bine întreținute, tim
pul de mers redus este neînsemnat.- 
Cel al opririlor accidentale și plani
ficate nu întrece 200 de ore. în 
schimb, la furnalele nr. 3 și 4, cu 
agregate uzate dar si insuficient în
treținute. timpul de mèrs redus este 
mult mai mare, chiar peste nivelul 
anului trecut. La fel și timpul de 
opriri accidentale și planificate. Din 
Cauza unor defecțiuni ■ și datorită 
deselor intervenții planificate, cele 
două furnale au staționat 460 de ore. 
Ce înseamnă aceasta ? Dintr-o sim
plă socoteală rezultă că dacă am fi 
redus numai cu jumătate timpul de 
opriri, aceasta ne-ar fi permis să 
recuperăm rămînerea în urmă față 
de sarcinile de plan.

Pentru anul care vine, conducerea 
Combinatului și cea a secției au 
stabilit, încă de pe acum, cîteva 
măsuri importante pentru ca la 
furnale să realizăm indici mai înalți 
de utilizare. Intre altele, se vor ei

s-au înțepenit și, într-o 
singură zi, s-au rupt 6 
bucăți, Pînă la urmă a 
fost necesară înlocuirea 
pinioanelor buclucașe. Fi
rește, s-a pierdut timp, 
însilozarea furajelor, a 
întîrziat.

Oare colectivul între
prinderii metalurgice din 
Rădăuți, care a executat 
aceste tocătoare, nu ține 
la „marca“ fabricii 1.

S-au bucurat colecti
viștii din comuna Mano- 
leasa Volovăț, raionul 
Săveni, cînd, într-una 
din zilele trecute, in 
gospodăria lor a sosit o 
tocătoare mecanică. Pu
teau să însilozeze acum 
furajele mai bine, mai 
repede și fără eforturi fi
zice mari. Dar, îndată 
după ce a fost pusă în 
funcțiune, tocătoarea s-a 
defectat. Cauza ? Pinioa- 
nele de la cuplajul pînzei 
de alimentare și coroană, 
nefiind bine montate,

RADIO, sîmbătă 6 octombrie • Roza 
vînturilor — ora 9,00 — I o Concert sim
fonic — ora 10,00 — I • Duete celebre 
din opere — ora 11,05 — I • Melodii 
populare romînești și ale minorităților 
naționale — ora 12,35 — II ® Din muzica 
popoarelor sovietice — ora 14,10 — II
• Cîntă orchestra de muzică populară 
„Lazăr Ccrnescu“ — ora 14,30 — Ie Me
dalion : Al. Cazaban — ora 15,45 — I
• Program de cîntece din folclorul nou 
— ora 15,00 — I ® Capricii de Paganini 
interpretate de

i opere — ora 
reporter — oră 
slujba păcii — 
muzical pentru 
ora 18.30 — I 

din țară — ora 19,00 — I 
Cvartete de Haydn“ — oră 

Pe teme internaționale — 
II e Muzică populară din 

II 
ora 21,45 — II 
în La major de 

- II.

cartierul
Nu mai 

ce se

sită și o soluție mai eficace de fi
xare a ramelor de răcire.

Pînă acum s-a vorbit prea puțin 
de aportul care’trebuie să-1 aducă 
lăcătușii și electricienii la bunul 
mers al furnalelor. Or, tocmai ei sînt 
aceia care, prin buna întreținere a 
acestor mari și complexe agregate, 
contribuie la micșorarea timpului de 
mers redus și de opriri la furnale. 
Furnaliștii așteaptă din partea lor 
un sprijin mai mare. E vorba ca ei 
să asigure întreținerea în stare bună 
a agregatelor în timpul mersului, 

pentru a ie prelungi viața. 
mAsta în primul rînd. Apoi, 

echipele de lăcătuși, elec
tricieni, apaductori trebuie 
să-și organizeze mai bine 
munca la intervenții acci- 

81W dentale, să remedieze în 
timpul cel mai scurt de

fecțiunile care survin la mecanis
mele de încărcare etc. în unele caj 
zuri. aceste intervenții durează încă 
'mult. Totodată, e necesar să se pre
gătească suficiente piese de schimb 
pentru acele organe de mașini și 
agregate mai importante, supuse su
prasolicitării sau Uzurii premature. 
Contează mult și calitatea reparații
lor ; acest lucru ar trebui să stea, de 
asemenea, mai mult în atenția lăcă
tușilor și electricienilor.

De bună seamă acestea sînt doar 
cîteva din căile prin care ne pro
punem să micșorăm timpul de mers 
redus și de opriri la furnale. Soco
tim însă că la dezbaterea cifrelor de 
plan pe 1963 de către furnaliști vor 
fi scoase la iveală noi rezerve, noi 
posibilități de folosire mai bună a 
capacității de producție a agrega
telor.

ILIÈ MÎTCA, prlm-furnalist 
DUMITRU STRUȚĂ, șef de echipă 
de lăcătuși, secția I-a furnale, 
Combinatul siderurgic Hunedoara

și alei, locuri 
pentru copii.

E frumos 
Brăilei astăzi ! 
e de mult ceea 
chema odată „un cartier 
periferic”.

Locuiesc de multă vre- studiat cerințele popu- 
adus îm- 
organiza

rea transportului în
comun. O linie de
tramvai leagă acum car
tierul de restul ora
șului. La propunerea ce
tățenilor s-au înființat 
două oficii poștale și 
două farmacii. Pe strada 
1 Mai funcționează un 
complex comercial mo
dern, iar pe strada Brăi
lei este în curs de amena
jare un alt asemenea 
complex. In cartier există 
și numeroase unități ale 
cooperației meșteșugă
rești : de croitorie, ciz
mărie, frizerie etc.

Cetățenii au adus o 
mare contribuție la în
frumusețarea cartierului. 
Ei au amenajat în jurul 
noilor construcții parcuri 

de . joacă.

să respecte cu strictețe atît rețetele, 
cît și nivelul de încărcare prescris, 
în felul acesta se va asigura cobo- 
rîrea normală a coloanei de mate
rial în furnal, fără să provoace agă
țări, tasări. mers rece și alte deran
jamente tehnologice. Âdică furnalele 
vor putea lucra intensiv, cu pre
siune și debit de aer maxime. Dar 
nu numai atît. E nevoie și de o 
urmărire mai atentă a întregului 
proces tehnologic de către inginerii, 
maiștrii și muncitorii de la creuzet 
.tul furnalelor.

Anul acesta arderea ramelor de 
răcire a orificiilor de evacuare à 
fontei și zgurii ne-ău dat multă 
bătaie de cap. Numai din această 
cauză s-au pierdut peste 60 de ore 
de funcționare, timp în care s-ar fi 
putut produce sute de tone de fontă 
în plus. Pentru înlăturarea acestui 
néajuhs, socotim că e necesar să sé 
acorde ö mai mare atenție întreții 
nerii orificiilor de descărcare, eva
cuării fontei din furnale în timpul 
prevăzut de grafice ; va trebui gă-

pot fi întîlnite și la S.M.T.-urile 
.Valea lui Mihai și Secueni din 
regiunea Crișana, Nazna, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, Agnita, 
regiunea Brașov etc.

La Sibiu, Mediaș s-au întîlnit ca
zuri cînd tractoriștii încep lucrul 
foarte tîrziu.

ÎNDRUMÂRÈ CONCRETA

Ministerul învățămîntului anunță 
că la 9 octombrie va avea loc com 
curs de admitere la următoarele fai 
cultăți (cursuri de zi) :

— La facultatea de științe econoi 
mice de la Universitatea din Cluj ; 
la facultățile de matematică de la 
Institutele pedagogice de 3 ani din 
București, Craiova, Constanța, Ba
cău și Baia Mare ; la facultatea de 
fizică și chimie de la Institutul pe
dagogic de 3 ani din Craiova ; la 
facultățile de filologie de la Insti
tutele pedagogice de 3 ani din Iași

s
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PROBLEMELE PRINCIPALE ALE ȘCOLII In discuția comuniștilor .
Aÿfàrênï, zilele de școală trec ase

mănătoare, liniștite, una după alta, 
în realitate, în școală, acest organism 
viu și complex, au loc evenimente 
însemnate, se plămădesc încetul cu 
încetul caractere, cresc și se for
mează oameni adevărați, cetățeni 
destoinici ai patriei noastre so
cialiste. Profesori, diriginți, condu
cerea școlii, organizația de partid și 
de U.T.M. se străduiesc ca activita
tea instructiv-educativă să se des
fășoare cu rezultate cît mai bune.

Problemele importante din viața 
școlij au fost dezbătute pe larg și 
în adunarea de dare de seamă 
și alegeri a organizației de par
tid din Școala ' medie nr. 1 „Ște
fan cel Mare” din Suceava. Darea 
de seamă, ca și discuțiile au pre
zentat numeroase fapte care ilus- 
treâză strădania organizației de 
partid, a întregului colectiv al șco
lii de a asigura elevilor o pregătire 
serioasă pentru viață, o cultură mul
tilaterală, de a le forma înaltele ca
lități morale proprii constructorilor 
socialismului și comunismului. Să ne 
oprim la cîteva dintre ele.

Organizația de partid — ca o ade
vărată inimă a școlii — se află în 
miezul activității instructiv-educa- 
tive a colectivului, îndrumîndu-1 cu 
competență, veghind la exactitatea 
științifică, puritatea ideologică și le
garea ștrînsă a lecțiilor de practică, 
de viață, ca și la însușirea cît mai 
temeinică a cunoștințelor de către 
elevi. Anul trecut,' bunăoară, s-a 
arătat în darea o'e seamă, după 
primele săptămîni de cursuri s-a 
observat — mai ales la clasele a 
VIII-a — că mai mulți elevi obți
neau note slabe la învățătură. Se- 
sizînd această situație, biroul 
organizației de bază a dat sarcină 
unui colectiv de profesori să cerce
teze cauzele. Ce a constatat acest 
colectiv ? Rezultatele slabe se dato
rau diferenței de pregătire a elevi
lor proveniți din mai multe școli, 
lipsei de exigență a unor profesori 

în pregătirea elevilor, insufii 
cientului ajutor acordat unora mai 
puțin pregătiți, slabei colaborări cu 
părinții elevilor. Aceste deficiențe 
au fost discutate apoi într-o a- 
dunare generală de partid, care a 
preconizat un șir de măsuri pentru 
îmbunătățirea pregătirii elevilor, 
recomandînd unora dintre profesori 
să-și perfecționeze metodele de pre
dare a lecțiilor. Pentru unii elevi 
s-au organizat ore de meditații și 
consultații speciale, diriginții au 
luat legătură periodic cu profesorii 
claselor respective pentru a stabili

Adunări de dare de seamă 
și alegeri în organizațiile 

de bază

cît mai just volumul temelor date 
elevilor acasă, i-au sfătuit pe pă
rinți cum să-și sprijine copiii la în
vățătură. Din păcate, din cauză că 
aceste măsuri au fost aplicate cu în- 
tîrziere, efectul lor s-a simțit abia 
în trimestrul al II-lea, cînd numărul 
elevilor corijenți s-a redus.

învăț.ămîntul ideologic al cadrelor 
didactice, care se desfășoară cu 
succes în școală, îndrumat îndea
proape de organizația de partid, a 
contribuit la ridicarea nivelului ac
tivității colectivului de profesori. 
Vorbește de la sine faptul că în 
vara aceasta, de pildă, 93 la sută 
din elevii claselor a Vil-a au reușit 
la concursul de admitere în clasa 
a VIII-a, mulți promovînd clasa cu 
rezultate bune la învățătură.

După examenul de maturitate din 
anul trecut. în școală s-a făcut o 
statistică : care anume sînt discipli
nele la care elevii au luat cel mai 
mare procent de note bune și de 
note rele. Ținînd seama de aceste 
rezultate organizația de partid a 

ajutat comitetul sindicatului ”d!n 
școală să organizeze lecții deschise 
și interasistențe, a îndrumat comi
siile metodice să inițieze discuții a- 
supra exigenței și răspunderii ca
drelor didactice în aprecierea și 
notarea cunoștințelor elevilor.

în adunare au fost propuse unele 
măsuri menite să întărească și mai 
mult rolul activ al organizației de 
partid în ridicarea nivelului procesu
lui instructiv-educativ, să ducă la ob
ținerea unor și mai buhe rezultate 
la învățătură. Profesorul Alexandru 
Obadă — directorul școlii, de pildă, 
a propus ca organizația de partid, 
împreună cu conducerea școlii, să 
se îngrijească de pregătirea elevilor 
pentru examenul de maturitate încă 
din timpul clasei a X-a, itii- 
țiind recapitularea cunoștințelor, 
prezentarea unor lecții de sin
teză care să ofere o privire’ de 
ansamblu asupra disciplinelor stu
diate, aprofundarea capitolelor mai 
greu accesibile. De asemenea, pe 
baza studierii atente a nivelului 
de pregătire al elevilor din clasele 
a VIII-a, organizația de partid să 
inițieze chiar acum, la începutul 
anului școlar, măsuri pentru forma
rea unor colective de clasă mai în
chegate, lichidarea unor goluri din 
cunoștințele elevilor.

împreună cu alți profesori care 
au mai luat cuvîntul, profe
sorul Ilarion Zahariciuc a propus 
să se includă în hotărîrea a- 
dunării obligația biroului organi
zației de bază de a îndruma or
ganizația sindicală să dezvolte 
schimburile de experiență între ca
drele didactice fruntașe — cum ar 
fi profesorul loan Nimițan, care a 
primit o scrisoare de mulțumire de 
la Institutul politehnic din Iași pen
tru buna pregătire matematică pe 
care le-a dat-o elevilor, astăzi stu- 
denți — și profesorii mai tineri, cu 
mai puțină experiență în activita
tea instructiv-educativă, de a ve
ghea la îmbogățirea tematicii pro

blemelor tratate în consiliile pedai 
gogice.

Organizația de partid îndrumă 
activitatea instructiv-educativă des
fășurată în școală de organizația 
U.T.M., de profesorii diriginți și de 
întreg colectivul școlii. Puțin timp 
după începerea anului școlar trecut, 
biroul organizației de bază a ini
țiat o interesantă și rodnică adunare 
generală a comuniștilor consacrată 
analizei activității organizației 
U.T.M. Profesorii cu experiență pe
dagogică bogată, diriginții au fost 
invitați să recomande organizației 
U.T.M. metode și forme de activi
tate educativă menite să le stimu
leze interesul pentru învățătură, să 
■le dezvolte spiritul de disciplină, 
mai potrivite vîrstei și preocupări
lor elevilor.

Organizației U.T.M. i-au fost de 
mare folos sprijinul concret al co
muniștilor în organizarea adunărilor 
generale, în desfășurarea învăță
mîntului politic al elevilor, în infor
marea lor politică.- Profesoara Va
leria Săveanu a vorbit în adunare 
despre faptul că, la sugestia mem
brilor de partid, adunările generale 
U.T.M. au luat în discuție teme mai 
interesante, cu un bogat conținut 
educativ : „Care e cea mai fru
moasă meserie ?" — la clasele a 
Xl-a, „Ce înseamnă să fii om 
cult ?" la clasele a IX-a, „Pă
rinte drag — partid iubit” la 
clasele a X-a etc, avînd grijă să 
evite paralelismul, repetarea tema
ticii orelor de dirigenție. Un larg 
ecou a avut în rîndul elevilor adu
narea generală a organizației U.T.M. 
în care au fost dezbătute rezulta
tele la învățătură și comportarea 
unor elevi fruntași, precum și a al
tora mai puțin silitori. Cu sprijinul 
organizației de partid, organizația 
U.T.M. din școală a inițiat diferite 
acțiuni menite să dezvolte dragos
tea pentru muncă a elevilor ca, de 
pildă, păstrarea și îngrijirea monu
mentelor istorice și culturale ale 
orașului, participarea în timpul va
canței la strînsul cartofilor la G.A.S. 
Ițcani, repararea materialelor didac
tice ș.a. Profesorii care au luat cuvîn
tul au menționat că organizarea unei 
bogate activități cultural-artistice a 
dat elevilor posibilitatea să-și pe
treacă timpul liber într-un mod plă
cut și folositor. Astfel, mulți elevi 
au fost atrași la cor, în echipele de 

dansuri, formațiile sportive, au par
ticipat la excursii. „în acest an șco
lar, a arătat în adunarea de dare 
de seamă și alegeri secretara 
comitetului U.T.M. pe școală, va tre
bui să atragem în activitatea cultu- 
ral-educativă un număr mult mai 
mare de elevi, să lucrăm deopotrivă 
cu toate clasele, avînd însă grijă să 
nu-i încărcăm cu sarcini peste pu
terile lor, evitînd asemenea situații 
cînd doar unii și aceiași elevi mai 
buni erau solicitați să participe la 
acțiunile organizației de tineret".

Organizația de partid s-a îngri
jit de educarea tineretului școlar și 
prin îndrumarea concretă, perma
nentă a muncii diriginților. în cîteva 
rînduri diriginții, membri și candi
dați de partid, au prezentat biroului 
organizației de partid informări asu
pra metodelor folosite și rezultate
lor obținute în munca educativă. Bi
roul a dat sugestii pentru îmbogă
țirea tematicii orelor de dirigenție, 
a recomandat întărirea și perma
nentizarea legăturii cu părinții ele
vilor. Uhii profesori și diriginți o- 
bișnuiau să ia legătură cu părinții 
numai după ce elevul lua mai multe 
note mici sau abia spre sfîrșitul tri
mestrului, cînd situația lui. la învă
țătură cu greu mai putea fi îmbună
tățită. Profesoara Florica Răuț, res
ponsabila comisiei metodice a diri
ginților din școală, a propus ca acest 
procedeu lipsit de eficacitate să fie 
înlăturat. în adunare s-au mai fă
cut propuneri. în legătură cu dez
voltarea activității cercurilor teh
nice și- științifice ale elevilor etc.

Prezența la adunare a primului 
secretar al Comitetului orășenesc 
P.M.R. Suceava, tov. Gheorghe 
Moroșan, a contribuit la aprofunda
rea problemelor dezbătute, la întă
rirea caracterului combativ al dis
cuțiilor. Fără îndoială că sprijini
rea mai îndeaproape — nu numai cu 
prilejul alegerilor — a activității 
cadrelor didactice, a organizațiilor 
de partid din școli de către membrii 
comitetului orășenesc ar duce la ri
dicarea continuă a nivelului muncii 
de partid în școli, ar da posibilitate 
acestor organizații să-și îndepli
nească cu tot mai mult suCces sarci
nile de înaltă răspundere ce le revin 
în educarea tinerei generații.

FLORICA DINULESCU

TEATRUL DE OPERA ȘI BALET AL 
R. P. ROMINE : OTHELLO — (orele
19.30) .

TEATRUL DE STAT DE OPERETĂ : 
LYSISTRATA — (orele 19,30).

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

TEATRUL „O. I. NOTTARA“ (Sala 
Magheru) : CIOCÎRLIA — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1): CELEBRUL 702 — (orele 19,30). (Sala 
Studio — str. Alex. Sahia nr. 70) : FOT
BAL — (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI CO
PII (Sala pentru tineret) : PIGULETE 
PLUS CINCI FETE — (orele 20).

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

TEATRUL EVREIESC DE STAT : O 
. SEARĂ DE FOLCLOR MUZICAL EVRE
IESC — (orele 20). .

ANSAMBLUL DE ESTRADA „FRIED
RICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) — Sala 
Palatului R. P. Romîne — Spectacolul 
extraordinar „BERLINUL SALUTA 
BUCUREȘTIUL“ — (orele 17 și orele
20.30) .

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

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

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

CINEMATOGRAFE. CONTELE DF. 
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 HUCKLEBERRY 
FINN — cinemascop : Republica (8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 17; 19,15; 21,30), Gh.
Doja (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Floreasca (16; 18,15; 20,30). CARTIE
RUL VISELOR : Magheru (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). București (9.30; 11,45; 
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; 
19; 21), Tineretului (10.30; 12.30; 14.30;
16,30; 18,30; 20,30) 1 Mai (10; 12; 16; 18.15:
20.30) , 16 Februarie (16; 18; 20). ALARMA
PE INSULĂ ■ I. C. Frimu (9; 11,30; 14; 
16,30: 19; 21,30). COCOȘUL SPERIE
MOARTEA : Victoria (10.15; 12,30: 14,45; 
16,45; 18.45; 20 45). VINTUL SUDULUI: 
Central (9,45; 12; 14,15; 16.30: 18.45; 21), 
Olga Banele (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 FETELOR : 
Timpuri Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 21). M-AM SA

TURAT DE CĂSNICIE rulează la Cine
matograful Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30). 
ȘAMPANIE ȘI MELODII ; înfrățirea în
tre popoare (15; 17; 19; 21), B. Dela-
vrancea (16; 18; 20). ANII FECIORIEI : 
Cultural (16; 18,15; 20,30). SOARE ȘI
UMBRA : 8 Martie (15: 17: 19; 21). Mo
șilor (16 ; 18 ; 20). OMUL CU DOUA
FEȚE rulează la cinematograful Gri- 
vița (16 ; 18.15; 20,30). VÎRSTA DE AUR 
A COMEDIEI rulează la cinemato
graful C-tin David (15,30 ; 18 ;
20,30).  LA NOAPTE VA MURI ORAȘUL : 
V. Roaită (10,15: 12;30; 16; 18,15: 20.30),
Flacăra (16; 18.15; 20,30), Libertății (10; 
12; 16,30; 18,30; 20,30). COPILUL ȘI
ORAȘUL : Unirea (16; 18; 20). START 
CĂTRE NECUNOSCUT : T. Vladlmirescu 
(16; 18: 20), M. Eminescu (16; 18.15; 20,30), 
G. Bacovla (15,30: 18; 20,15). 713 CERE
ATERIZAREA : Munca (16; 18,15: 20,30). 
REPORTAJ CU ȘTREANGUL DE GlT — 
cinemascop: Popular (16; 18.15; 20.30). O 
VIAȚA rulează la cinematografele Donca 
Simo (15; 17; 19; 21). 30 Decembrie (11; 
15; 17; 19; 21). DESTĂINUIRI rulează la 
cinematografele Ilie Pintilie (16; 18; 20) 
și Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). URME 
TĂCUTE rulează la cinematograful 8 
Mal (15 ; 17 ; 19 ; 21). ACORD FI
NAL : Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
TINTIN ȘI MISTERUL „LÎNEI DE 
AUR“ : Luceafărul (15; 17; 19; 21). 49 DE 
ZILE IN PACIFIC : Drumul Serii (16; 
18 ; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiunea pentru 
copii. 19,40 — In fața hărții. 19,50 — Tea
tru în studio „CONDAMNATUL DIN 
PICKWICKTOWN“ de André-Paul An
toine. Traducere și adaptare de M. Rad- 
nev. 20,30 — Carnet de artă plastică. 
20,45 — „In lumea dansului“ — emi
siune primită djn partea televiziunii so
vietice. 21,50 — Muzica ușoară și compli
cațiile ei — emisiune muzical-dlstrac- 
tivă. în încheiere : Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și călduroasă, cu cerul variabil. Local 
s-a produs ceață. Vîntul a suflat slab 
pînă lă potrivit, temporal’ bu intensifi
cări în sud-estul țării din sectorul nord- 
vestic. Temperatura aerului lș orele 14 
înregistra valori cuprinse între 17 grade 
la Gheorghieni. Tg. Neamț și Rădăuți, 
și 24 de grade la Oradea, în Banat, la 
crafövä și Calafat.

In Buciirești : Vremea a fost frumoasă 
ș! călduroasă, cu cerul mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura ma
ximă a fost de 24 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
și 9 octombrie, în țară : Vt-eme în ge
neral frumoasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin. In nordul țării, 
pe alocuri, vor .cădea p'ol de scurtă 
durată. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura se va menține ridicată Mini
mele vor fi cuprinse între 6—16 grade, 
iar maximele între 16—25 grade, local 
mai ridicate in sudul țării. In București: 
Vreme în general frumoasă șl călduroa
să. cu cerul mal mult senin. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura staționar«.
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'iată la descoperirea de noi și bo- 
:ate resurse petroliere in regiuni 
tare altădată n-au cunoscut aseme

nea exploatări de resurse naturale, 
la descoperirea de noi zăcăminte de 
minereuri, la proiectarea și execu
tarea marilor lucrări de electrifi
care, la mărirea producției. Cu aju
torul oamenilor de știință capătă 
azi la noi o dezvoltare considera
bilă chimia petrolului și a gazului 
metan. Actualmente, cercetarea 
științifică se concentrează asupra 
perfecționării mașinilor construite 
In țară, introducerii și extinderii 
automatizării industriale, folosirii 
energiei nucleare în scopuri pașnice, 
proiectării și folosirii mașinilor 
electronice și de calcul, utilizării pe 
scară largă a semiconductorilor, ex
tinderii industriei maselor plastice. 
Se fac importante cercetări și se 
obțin frumoase rezultate și în multe 
alte domenii științifice. Științele 
naturii, științele sociale cunosc azi 
la noi o mare înflorire.

în îndeplinirea sarcinilor lor pa
triotice, oamenii de știință se preo
cupă ca cercetarea științifică să 
răspundă cerințelor practice ale dez
voltării social-economice și cultu
rale, să rezolve problemele urgente 
și de perspectivă ale producției, să 
dea lucrări la nivelul științei și teh
nicii mondiale. Desigur, în toate 
ramurile științei se acordă atenția 
cuvenită cercetărilor cu caracter 
teoretic, care lărgesc bazele dezvol
tării de perspectivă a cercetării 
științifice.

Literatura și artele se bucură tot 
mai mult de prețuirea maselor 
populare. Avem astăzi 43 de teatre 
dramatice, față de 16 cîte erau îna
inte de eliberare. Au luat ființă în 
toate regiunile țării numeroase or
chestre simfonice, teatre drama'Zice, 
muzicale, mari ansambluri de cîn- 
tece și dansuri și formații folclori
stice. în Romînia nu mai există azi 
nici o localitate fără cel puțin o casă 
de cultură. A fost creată o indu
strie proprie cinematografică pentru 
filme artistice, documentare și 
științifice. Tirajul cărților a ajuns 
în 1961 la peste 50 de milioane de 
exemplare, în ultimii zece ani tipă- 
rindu-se aproape o jumătate de mi
liard cărți și broșuri. Presa are un 
tiraj total de 6 milioane exemplare 
zilnic. Cultura în Romînia de azi e 
o cultură profund democratică prin 
sursele ca și prin destinația ei, pă
trunsă de spirit umanist și încre
dere în viitor, aspirînd spre slujirea 
valorilor celor mai trainice ale 
umanității, cultivind idealul păcii și 
prieteniei între popoare.

Iubiți ascultători.
Reprezentanții indoneziei care au 

vizitat Romînia s-au putut convinge 
de sentimentele de caldă prietenie 
pe care poporul romîn le nutrește 
pentru poporul indonezian. Intere
sul opiniei publice din țara noastră 
pentru „Nusantara", marea și fru
moasa dv. Indonezie, „țară a insule
lor“, pentru poporul ei de aproape 
100 milioane de oameni, izvorăște 
din interesul poporului nostru pen
tru viața și cultura altor popoare,

O mare sărbătoare indoneziană 
și o caldă manifestare de prietenie

(Urmare din pag. I-a)

conducătorii de sfat ai celor două 
fări și și-a exprimai bucuria de a-i 
avea în mijlocul ei pe solii poporu
lui prieten romîn.

Pe un podium așezat în fa|a tri
bunelor, dr. Sukarno și tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au primit 
raportul comandantului gărzii de 0- 
noare. Apoi, președintele Sukarno 
a rostit ô cuvîntare, în care a subli
niat hofărîrea fermă a poporului 
indonezian de a-și apăra indepen
denta și suveranitatea națională.

Parăzile militare seamănă întot
deauna între ele, într-o măsură oa
recare ; dar cea la care asistam a 
fost plină dè pitoresc. Vedem pe- 
rindîndu-se fot felul de arme — delà 
sulițele de bambus purtate în mod 
simbolic în amintirea zilelor cînd 
luptătorii slab înarmați luptau cu 
bărbăție împotriva colonialismului 
— și pînă la armamentul modern, 
de care dispune Indonezia astăzi.

în timpul parăzii, avioane cu 
reaefie de tip „MIG" și alte avioa
ne de vînătoare și bombardiere su
personice au executat demonstrații 
aeriene de mare precizie. Am ad
mirat toboșari care-și puseseră pes
te uniforme piei de leopard, și care 
dădeau marșului militar un ritm ori
ginal.

Intre formațiile numeroase purfînd 
uniforme cu un colorit viu am dis
tins O coloană a Ihvalizilor : oameni 
care-și pierduseiă brațele în încleș
tarea cu dușmanul colonialist. Erau 
și ostași care au luptat în Irianul 
de Vest, precum și unități care fu
seseră în Congo în cadrul forjelor 

din spiritul lui de solidaritate cu 
toate popoarele care luptă pentru 
independență, libertate și progres 
economic și social.

Opinia publică din țara noastră 
a urmărit cu atenție și profundă 
simpatie lupta prin care indonezie
nii au sfărîmat cătușele colonialis
mului. „Insulele fabulos de bogate, 
cil numeroase orașe comerciale, si
tuate la răsărit de India“, despre 
care scria Plolomeu la începutul 
erei noastre și pe care în ultimele 
patru secole colonialismul le-a je
fuit și oprimat fără milă, au intrat 
acum într-o eră de adevărată re
naștere națională. Forța unită a 
acestui mare popor a zădărnicit cu 
prețul unor mari sacrificii, și nu o 
dată cu prețul sîngelui. Încercările 
de subminare a cuceririlor indepen
denței.

Fiecare victorie a poporului indo
nezian ne-a bucurat sincer. Țările 
noastre sînt despărțite de o uriașă 
distanță, dar în istoria și civilizația 
popoarelor romîn și indonezian exi
stă asemănări de natură să ușureze 
cunoașterea și înțelegerea reciprocă. 
Poporul romîn a dus și el o luptă 
grea împotriva dominației politice 
și economice a puterilor imperiali
ste și a dat mari jertfe de singe 
pentru a-și cuceri libertatea și in
dependența.

în ciuda asupririi coloniale înde
lungate, în țara dv. s-a păstrat o 
cultură originală, o mărturie a du
rabilității unei mari și străvechi 
civilizații, a cărei moștenire n-a 
putut fi complet distrusă de vanda
lismul asupritorilor străini. Muzeele 
indoneziene adăpostesc opere de va
loare inestimabilă. Sub cerul cri
stalin al Indoneziei dăinuie și azi 
construcții cu o minunată^ arhitec
tură. Prin expoziții de artă, tălmă
ciri din literatură, ca și prin alte 
manifestări, publicul nostru a putut 
lua cunoștință de bogăția culturii 
indoneziene, precum și de eforturile 
dv. pentru dezvoltarea activității 
științifice. Consiliul de științe al 
Indoneziei are realizări și programe 
interesante. Preocupările lui con
verg spre domenii cărora și noi, în 
Romînia, le acordăm o deosebită 
atenție : metalurgie, chimie, elec
trotehnică, biologie etc.

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră, Universitatea din București a 
conferit titlul de „doctor honoris 
causa” doctorului Sukarno care în
trunește însușirile unui eminent om 
de stat cu talentul de publicist și 
de iubitor al artelor, publicului nos
tru fiindu-i deopotrivă cunoscută 
cartea sa „Indonezia acuză”, cît și 
albumul colecțiilor sale de artă.

Profesorii și învățătorii noștri cu
nosc și prețuiesc munca plină de 
abnegație pe care o depun învăță
torii și profesorii indonezieni pen
tru a răspîndi cît mai larg lumina 
învățăturii și a traduce astfel în 
viață acel paragraf din Constituția 
indoneziana, care declară că t,sco
purile învățămîntului și educației 
tind a forma oameni de caracter, în 
stare să fie buni cetățeni democrați 
și să contribuie la progresul bună
stării poporului și al țării”.

Indonezia se afirmă pe arena in
ternațională ca un stat independent, 
iubitor de pace și progres. Numele 
orașului indonezian Bandung a in

O.N.U. și pe care Indonezia le-a re- 
fras cînd a văzuf că se încearcă fo
losirea lor în interesul colonialiști
lor.

— Ai văzul sulijele de bambus 
cu vîrfuri roșii ? — m-a întrebat Si- 
geio — unul din tinerii intelectuali 
indonezieni pe care i-am cunoscut 
mai îndeaproape în zilele acestea. Au 
fost momente în care le foloseam. 
Aveam cinci ani cînd tatăl meu se 
ascundea în junglă. Asta se petre
cea în Sumatra. El nu ieșea decît 
noaptea să fragă în dușmani. Dar 
au existat momente cînd nu aveam 
nici o armă și cînd tatăl meu, învă
țător, ajunsese să se folosească de 
sulife ca pe vremuri.

La sfîrșitul parăzii, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a felici
tat pe dr. Sukarno și pe șefii sta
telor majore ale forjelor armate in
doneziene pentru organizarea pară
zii și le-a urat succes în activitatea 
desfășurată pentru apărarea integri
tății teritoriale și a independentei 
Indoneziei.

Manifestările pline de căldură în 
cinstea conducătorilor de stat ai 
țării noastre au continuat apoi pe 
bordul crucișătorului „Irian".

Am ajuns cu o mașină în portul 
Djakartei, Tandjok Priok. De aici, 
dintr-o clădire intitulată poetic 
„poarta oceanelor", am pornit-o spre 
crucișător. La bordul crucișătorului 
se distingeau albe culorile unifor
melor marinărești și multicolore cos
tumele indonezienilor veniji aici să-i 
aștepte pe oaspeji. Crucișătorul, 
modern vas de luptă de tipul 
„Sverdlovsk", arborase marele pa
voaz. Era impresionant să-l vezi pe 

trat în istorie prin conferința din 
1955, printre ai cărei principali ini
țiatori a fost președintele Sukarno. 
Conferința de la Bandung a marcat 
o etapă nouă în istoria relațiilor in
ternaționale, etapa solidarității afro- 
asiatice. acționînd pe baza principii
lor „pancea șila" ca un factor po
zitiv în politica mondială.

Respingînd consecvent încercările 
de atragere a ei în blocurile mili
tare agresive controlate de imperia
liști, Indonezia s-a afirmat ca o 
promotoare a coexistenței pașnice, 
a relațiilor de prietenie cu toate ță
rile. Coexistența pașnică este sin
gura doctrină a relațiilor dintre 
state cu sisteme sociale diferite care 
corespunde cerințelor istorice ale e- 
pocii noastre și pe temeiul căreia 
poate fi menținută pacea.

Dezarmarea este consecința logi
că a politicii de coexistență pașni
că. bazată pe renunțarea la folosi
rea forței militare în rezolvarea li
tigiilor dintre state. Dezarmarea ge
nerală și totală înseamnă a smul
ge imperialismului armele agresiu
nii și a-1 lipsi deci de unul din 
mijloacele cele mai importante de 
dominație asupra popoarelor asu
prite, de amenințare a suveranității 
și independenței lor, înseamnă a re
duce considerabil capacitatea pute
rilor imperialiste de a reprima miș
carea de eliberare și de a organiza 
războaie de tip colonial.

înfăptuirii dezarmării generale și 
totale i se opune astăzi politica 
cercurilor reacționare legate de in
teresele oligarhiei imperialiste. Pa
ralel cu politica de interminabilă 
tergiversare în problema dezarmă
rii Și de împiedicare a încheierii 
unui acord pentru interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară, aceste 
cercuri provoacă periodic învenina- 
rea atmosferei internaționale fie 
prin amenințări, fie prin acțiuni a- 
gresive, ceea ce a profilat nu odată 
imaginea catastrofei.

Ca membră în Comitetul celor 18 
state de la Geneva, R.P. Romînă a 
depus o activitate intensă pentru a 
contribui la realizarea unui acord în 
problema dezarmării. Ea s-a înca
drat în activitatea complexă desfă
șurată de delegațiile țărilor socialis
te, caracterizată prin spirit de ini
țiativă, elasticitate și dorință de a 
căuta căi de apropiere a pozițiilor, 
fermitate în respingerea încercări
lor de a abate conferința de la țe
lurile ei, propuneri judicioase, rațio
nale, într-un cuvînt o poziție con
structivă.

Hotărîtă să depună și în viitor 
toate eforturile pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale ca o 
chestiune de importanță fundamen
tală pentru apărarea păcii, țara 
noastră se pronunță de asemenea în- 
sprijinul măsurilor cu caracter par
țial care ar contribui la înseninarea 
relațiilor internaționale ; asumarea 
obligației de a nu se transmite altor 
țări arme nucleare sau cel puțin în
cheierea unui tratat de neagresiùne 
între pactul N.A.T.O. și Organizația 
Tratatului de la Varșovia, retrage
rea de către toate statele a trupe
lor aflate pe teritorii străine, in
terzicerea propagandei de război.

toată lungimea celor 229 metri ai 
săi, încărcat cu steaguri.

Pe cer s-a ivit elicopterul pre- 
zidenfial care a aterizat în port. Cu- 
rînd, sosind la bordul vasului cu o 
șalupă militară, tovarășii Gh. Gheor
ghiu-Dej, Ion Gh. Maurer și Corne
liu Mănescu au primit raportul găr
zii de onoare. După ce au vizitat 
nava și au avut o convorbire prie
tenească cu președintele Sukarno și 
cu comandanții armalei indonezie
ne, oaspefii romîni au plecat spre 
Bogor.

Situat într-o regiune pitorească și 
avînd 100 000 de locuitori, Bogorul 
este un important centru științific al 
jării. O mare parte din populația 
orașului lucrează în instituțiile gu
vernamentale din Djakarta și se 
înapoiază aci după terminarea lu
crului. E lesne de înjeles această 
preferință cîna, aflîndu-fe aci, la 
870 picioare deasupra nivelului 
mării, consfafi că temperatura este 
extrem de răcoroasă pentru aceste 
locuri, adică are o medie de 26 
grade. Așezat între fluvii și încon
jurat de cîteva piscuri care frec de 
3 000 de metri, Bogorul are între 
atracțiile sale un minunat palat, 
unde sînt găzduifi acum oaspefii 
romînt’. în acest palat a avut loc 
vineri seara un spectacol de dan
suri populare indoneziene, oferii de 
președintele Sukarno în cinstea so
lilor poporului nostru. Au fost pre
zentate dansuri caracteristice din 
Bandung, Java centrală și de vest, 
și din insula Bali.

După spectacol, tovarășii Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer au oferit flori interprefilor, 
dînd o înaltă prețuire măiestriei lor 
artistice.

Unul din obiectivele principale ale 
politicii imperialiste este acela de a 
împiedica stabilirea de relații prie
tenești între țările în curs de dez
voltare și țările socialiste. Dar pro
pria experiență a popoarelor din 
Asia, ca și din Africa sau America 
de Sud, este de natură să demons
treze că lupta lor antiimperialistă 
găsește un sprijin consecvent în ță
rile socialiste.

Revendicarea legitimă a poporu
lui indonezian ca Irianul de vest să 
fie eliberat de jugul colonialist și 
reintegrat patriei s-a bucurat de 
sprijinul țărilor socialiste.

Dragi prieteni,
Relațiile dintre țările noastre, din

tre Republica Indonezia și Repu
blica Populară Romînă sînt stator
nicite pe baze trainice și se dezvol
tă. Schimburile economice se des
fășoară reciproc avantajos, pe baza 
acordului comercial încheiat între 
guvernele noastre. Sîntem bucuroși 
că tehnicienii romîni au putut con
tribui la rezolvarea unor probleme 
ale industriei căreia țara dvs. îi pune 
bazele în cadrul planului de opt ani 
și că instituțiile noastre de învăță- 
mînt superior, unde învață și stu- 
denți indonezieni, contribuie la for
marea cadrelor de specialiști nece
sari vieții economice, sociale și cul
turale din Indonezia. în cadrul acor
dului cultural dintre țările noastre 
au și avut loc diferite acțiuni meni
te a lărgi cunoașterea celor două 
popoare. Ne exprimăm convingerea 
că schimburile culturale dintre ță
rile noastre se vor amplifica în mod 

fructuos. Schimburile de experiență 
între oamenii de știință, ca și în do
meniul artei și literaturii, vor con
tribui activ la consolidarea priete
niei romîno-indoneziene.

Iubiți prieteni,
în puținul timp de cînd ne aflăm 

pe pămîntul Indoneziei ne-am întă
rit și mai mult convingerea că po
porul indonezian are inepuizabile 
forțe, energii și încredere în forțele 
sale și în posibilitatea de a-și făuri 
viitorul pe care-1 merită.

Am ținut să folosesc acest priléj 
pentru a adresa urarea noastră sin
ceră de succes în lupta pentru fău
rirea unei Indonezii înfloritoare.

Vă mulțumesc din inimă pentru 
bunăvoința și atenția cu care m-ați 
ascultat. în marea luptă a întregii 
omeniri pentru asigurarea unei păci 
trainice de care să se bucure toate 
popoarele de pe păniînt, Romînia și 
Indonezia sînt deopotrivă vital inte
resate. Este firesc, deci, ca priete
nia sinceră și durabilă a popoarelor 
romîn și indonezian să se întărească 
în viitor, devenind mai strînsă și 
mai rodnică.

Triumful cauzei păcii este idealul 
comun al tuturor popoarelor. U- 
nirea eforturilor întregii omeniri 
pentru apărarea păcii, colaborare și 
prietenie între popoare este cheză
șia victoriei păcii.

în numele vieții, în numele civi
lizației și culturii umane, pacea tre
buie să triumfe.

Trăiască prietenia dintre popoarele 
indonezian și romîn !

Trăiască pacea în întreaga lume !
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ZIARELOR INDONEZIENE
DJAKARTA 5 (Agerpres). —
Vizita în Republica Indonezia a 

tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer, își găsește 
oglindirea pe larg în primele pagini 
ale tuturor ziarelor indoneziene. 
„Warta Bhakti", ziarul cu cel mai 
mare tiraj din Indonezia, „Suluh In
donesia", „Marian Rakjat" și altele 
publică cuvîntarea rostită de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
fața parlamentului.

Ziarele publică totodată fotogra
fii înfățișînd aspecte de la sesiunea 
specială a parlamentului.

Presa indoneziana continuă să pu
blice articole și comentarii deșpre 
realizările multilaterale ale țării 
noastre.

Sub titlul „Noi posibilități în do
meniul comerțului cu Romînia", zia
rul „Bintang Timur“ a înserat în 
paginile sale un articol în care se 
spune între altele : „Comerțul Romî- 
niei cu țările Orientului și în spe
cial cu Indonezia, India, Ceylonul 
și Birmania s-a dovedit deosebit de 
avantajos pentru părțile interesate. 
Acordurile încheiate în ultimii ani 
au dat rezultate bune, au deschis 
părților largi posibilități în ce pri
vește exportul de mărfuri. Aceste 
rezultate au demonstrat cît de ne
cesare sînt schimburile comerciale 
între Romînia și țări ca Indonezia, 
India, Ceylonul, Birmania, cît de ne
cesară este dezvoltarea cît mai lar
gă a acestor schimburi".

„Economi Nasional“ a publicat, 
sub semnătura unui ziarist indone
zian care a vizitat Republica Popu
lară Romînă, articolul „O vizită la 
Ploiești, orașul petrolului". Ziarul 
subliniază însemnătatea acestui o- 
raș în economia țării noastre, insis- 
tînd asupra faptului că la Ploiești 
se fabrică utilaj petrolier de cea 
mai bună calitate, utilaj pe care 
pînă nu de mult Romînia era obli
gată să-l importe din țările occiden
tale. Astăzi, scrie „Economi Nasio- 
hal", Republica Populară Romînă 
exportă acest utilaj în numeroase 
țări, în primul rînd în țările asia
tice.

Vineri după-amiază Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S. a ținut o ședință 
în legătură cu pregătirea Lunii 
prieteniei romîno-sovietice.

La ședință au participat academi
cienii Ilie Murgulescu, Tudor Ar- 
ghezi și alte personalități ale vieții 
publice și culturale.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. P. Con- 
stantinescu-Iași, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S.

Tov. Marin Florea Ionescu, vice
președinte al A.R.L.U.S., a prezen
tat o informare cu privire la activi
tatea desfășurată de A.R.L.U.S. în 
cursul anului 1962, după care tov. 
Octav Livezeanu, membru în Bi
roul Consiliului General A.R.L.U.S., 
a înfățișat proiectul planului de 
manifestări ce urmează a avea loc 
în cadrul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice din anul acesta.

Planul prevede organizarea de 
conferințe, simpozioane, expuneri și 
alte manifestări, în care vor fi ilus
trate succesele Uniunii Sovietice în 
construirea comunismului, precum 
și întărirea continuă a prieteniei și 
colaborării frățești dintre popoarele 
sovietic și romîn. în Luna priete
niei urmează a avea loc în cluburi, 
cămine culturale, case de cultură, 
case ale prieteniei romîno-sovietice

Plecarea delegației Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

Vineri seara a părăsit Capitala, 
plecînd spre țară, delegația Adună
rii de Stat a R. P. Ungare, condu
să de tovarășa Vass Istvănne, vice
președinte al Adunării de Stat a 
R. P. Ungare, care a făcut o vizită 
în țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale a R. P. Romîne.

La plecare, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost conduși 
de Anton Moisescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, deputați 
ai Marii Adunări Naționale, Aurel 
Mălnășan, adjunct al ministrului a-

-----------0*0-----------

Semnarea Convenției

în urma tratativelor care au de
curs într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, la 5 
octombrie a.c. a avut loc la Ministe
rul Afacerilor Externe semnarea 
Convenției Consulare între Republi
ca Populară Romînă și Republica 
Populară Polonă.

Din partea romînă, Convenția a 
fost semnată de Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului afacerilor ex-

--------- o®<>---------

Vizitele delegației de deputați italieni
BRAȘOV 5 (Agerpres). —
Membrii delegației de deputați ita

lieni, care se află în țara noastră la 
invitația Comisiei economico-finan- 
ciare a Marii Adunări Naționale, au 
făcut vineri o vizită în regiunea Bra
șov.

însoțiți de prof. ing. Tudor Iones
cu și C. Mateescu, deputați în Ma
rea Adunare Națională, și de ing. V.

I

oeo

Expo
în cadrul schimburilor culturale 

dintre țara noastră și R. D. Ger
mană, la Casa artiștilor din Capi
tală s-a deschis vineri expoziția 
„Construcții de teatru, case de 
cultură și tehnică de teatru în Re
publica Democrată Germană".

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Comi
tetului de stat pentru cultură și 
artă, Asociației oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și muzicale 
(A.T.M.), numeroși regizori, artiști 
scenografi, arhitecți bucureșteni.

Au fost de față Helmut Humann, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane în R. P. Romînă, 
membri ai ambasadei și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Cu prilejul deschiderii expoziției 
au luat cuvîntul Nichi Atanasiu, 
prim-secretar al A.T.M., și prof, ar
hitect dr. Kurt Hemmerling, laureat 
al Premiului național, membru al 
Academiei germane de științe din 
Berlin, sosit în țară cu acest prilej.

Cei prezenți au vizitat apoi ex
poziția, care cuprinde peste 200 de 
fotografii, înfățișînd diferite con
strucții de teatru, case de cultură, 
modele de scene, precum și proiecte 
de montare a unor spectacole.

★
în Capitală s-a deschis vineri di

mineața o expoziție organizată de 
întreprinderea ungară pentru co
merțul exterior „Pannonia", unde 
sînt prezentate ultimele tipuri de 
motociclete, atașe, biciclete, mașini 
de cusut casnice și industriale fa
bricate de industria R. P. Ungare.

La festivitatea de deschidere au 
participat reprezentanți ai unor mi-

----- —O® O------

Loto centrai
O La tragerea Loto Central din 5 oc

tombrie 1902 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :
09 40 33 61 16 23 77 8 1 66

Premiul special A : 69 1 77
Premiul special B : 33 23 66 
Premiul special C : 40 8 61 
Fond de premii 778 555
Tragerea următoare va avea loc vi

neri 12 octombrie 1962 la București. 

și alte săli publice, manifestări 
diferite privind succesele U.R.S.S. în 
domeniul industriei, agriculturii, 
științei și tehnicii, avîntul artei, li
teraturii, culturii sovietice, precum 
și politica de pace și înțelegere in
ternațională dusă neabătut de gu
vernul sovietic.

Se vor organiza o serie de activi
tăți în vederea popularizării reali
zărilor științei și tehnicii obținute 
de U.R S.S. în domeniul astro- 
nauticii. La București și în cen
trele regionale vor fi deschise ex
poziții cu tema „Electrificarea, baza 
construirii economiei comuniste în 
U.R.S.S.". La Casa prieteniei din 
Capitală vor avea loc conferin
țe în ciclurile „Comunismul și 
progresul tehnico-științific". „Repu
blicile sovietice în drum spre co
munism". etc. ; manifestări culturale 
ca „Poeții noștri cîntă prietenia ro- 
mîno-sovietică", „Cu cîntecul și 
dansul prin republicile sovietice". 
Se vor organiza întîlniri cu oameni 
ai muncii care au vizitat țara con
structorilor comunismului.

Se vor desfășura variate acțiuni 
culturale închinate prieteniei ro
mîno-sovietice, ca : Festivalul fil
mului sovietic — la care va parti
cipa o delegație de cineaști sovie- 
—....... . '. .... ■ — 

facerilor externe, Dionisie Ionescu, 
șeful Ceremonialului de stat, func
ționari superiori ai Marii Adunări 
Naționale și ai Ministerului Aface
rilor Externe.

Au fost de față Jenö Kuti, amba
sadorul R. P. Ungare în R. P. Ro
mînă, și membri ai ambasadei.

Tovarășul Anton Moisescu a urat 
oaspeților drum bun.

A mulțumit tovarășa Vass Ist
vănne, conducătoarea delegației.

Un grup de pionieri a oferit mem
brilor delegației buchete de flori.

(Agerpres)

onsulare între R. P, Romînă 
I olonă

terne, iar din partea polonă de că
tre Janusz Zambrowicz, ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Polone în Re
publica Populară Romînă.

La semnarea Convenției au fost 
prezenți funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, pre
cum și membri ai ambasadei Repu
blicii Populare Polone la București

Caraba, vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Sfatului popular re
gional Brașov, membrii delegației 
italiene au vizitat G.A.C. „Tudor 
Vladimirescu" din I-lărman, Uzinele 
„Tractorul" și complexul social-cul
tural al uzinelor.

în după-amiaza aceleiași zile, ei 
au vizitat diferite instituții cultura
le și monumente ale orașului.

z i t i i•4

nistere, ai Camerei de comerț și ai 
unor întreprinderi de stat pentru 
comerțul exterior.

Au fost de față Jenö Kuti, amba
sadorul R. P. Ungare în R. P. 
Romînă și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Știri din R. D. Germană

I
 Piese din material 

antlcoroziv

La întreprinderea 
„Steinzeugwerk“ — 
Krauschwitz se produc 
mașini complete, pie. 
se de mașini, insta- 
lajii-turn și cisterne mari 
din material anficoroziv, 
icu o capacitate pînă la 

3 000 I, pentru industria 
chimică ; este cea mai 
mare fabrică de acest 
gen din R.D.G.

Noua fabrică 
de antibiotice 

de la,,Jenapharm”
Pe lîngă întreprinde

rea „Jenapharm", cea 
mai mare uzină de pro
duse farmaceutice din 
R.D.G., se construiește 
o nouă fabrică modernă 
de antibiotice, de utili
tate multiplă, pentru 
care sfatul a alocat suma 
de 14,5 milioane mărci. 
La sfîrșitul anului vil- 

( tor se va începe aici 
< fabricarea oxyfetracicli- 
j nei (produs stimulent de 
• mare importantă în creș- 
, ferea producției ani- 
< male). Se apreciază că 
r noul podus — adăugat 
) în proporfie de 1 : 1 000 
> în rafia de hrană a viței

o® o----------

lor, porcilor, păsărilor 
efc. — va aduce un 
spor de 1 000 kg la pro
ducția de carne, pentru 
fiecare kilogram de pro
dus stimulent.

în medicina umană, 
preparatele pe bază de 
oxyletraciclină au salvat 
viafa multor copii mici 
bolnav: de enterocolită 
dizenferiformă.

Un aparat 
de mare precizie

La Institutul pentru 
construcfia de aparate 
al Academiei de Știinfe 
a R. D. Germane a fost 
proiectat pentru prima 
dată în (ară un aparat 
de mare precizie, cu a- 
jutorul căruia se pot 
măsura dimensiuni pînă 
la 0,00002 mm. Aparatul 
înregistrează chiar și 
cele mai mici variații de 
dimensiuni ce intervin, 
în urma diferentelor de 
temperatură, în încăpe
rea în care se fac mă
surătorile.

Comparație 
grăitoare

Conform ultimelor sta
tistici cu privire la anul

tici — concerte de muzică clasică 
rusă și sovietică, teatrele vor pre
zenta în premieră piese din reperto
riul sovietic. Vor avea loc specta
cole ale unor artiști sovietici oaspeți 
ai țării noastre, va fi organizată în 
București expoziția de scenografie 
„Serghei Eisenștein" etc.

Sub auspiciile Uniunii pentru cul
tură fizică și sport vor fi organizate 
„Ștafeta prieteniei romîno-sovieti
ce“, crosul „Să întîmpinăm 7 No
iembrie" și alte manifestări spor
tive.

A.R.L.U.S.-ul va trimite cu acest 
prilej în U.R.S.S. numeroase mate
riale documentare, care să facă cu
noscute realizările țării noastre pe 
drumul desăvîrșirii construcției so
cialiste.

Pe marginea dării de seamă și a 
proiectului de plan al manifestări
lor Lunii prieteniei, au avut loc 
dezbateri la care au luat parte : 
acad. St. Milcu, acad. H. Hulubei, I. 
Niculi, Maria Groza, Ion Jalea, prof, 
univ. I. Creangă, Ion Pas și alții.

Consiliul General A.R.L.U.S. a a- 
probat apoi în unanimitate planul 
manifestărilor A.R.L.U.S. din cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut

V. I. LENIN :
Opere complete, voi. 10

600 pag. 12 lei

T elegramă
Tovarășul Ștefan Voitec, pre

ședintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne, a 
trimis o telegramă de felicitare to
varășului Ronai Șandor, președin
tele Adunării de Stat a Republicii 
Populare Ungare, cu prilejul împli
nirii a 70 de ani de viață.

------ooo

Specfacolu! de gală 
cu filmul german 

„Drumuri despări'He"

Vineri seara, la cinematograful 
..Republica“ din Capitală a avut loc 
un spectacol de gală cu filmul ar
tistic „Drumuri despărțite" — pro
ducție a studiourilor „Defa“ Berlin 
— organizat cu prilejul aniversării 
a 13 ani de la proclamarea Republi
cii Democrate Germane.

La spectacol au asistat Virgil 
Florea, vicepreședinte al Comitatu
lui de stat pentru cultură și artă. 
Al. Buican. vicepreședinte al 
I.R R.C.S., Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Consiliului cinematogra
fiei. reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe, conducători ai u- 
nor instituții centrale și organizații, 
obștești, oameni de cultură, ziariști, 
un numeros public.

Au fost de față Helmut Humann, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane în R. P. Romînă. 
membri ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

A luat cuvîntul Marin Pîrîianu, 
director adjunct al studioului cine
matografic „București", care a pre
zentat spectatorilor pe cineaștii 
Frank Beyer, regizorul filmului 
„Drumuri despărțite" și pe artistele 
Gerlind Ahnert și Marita Böhme, 
sosiți în țara noastră cu acest pri
lej.

Oaspeții au mulțumit publicului 
bucureștean pentru primirea făcută.

Filmul „Drumuri despărțite" s-a 
bucurat de succes.

de învătămînt 1961, în 
R. D. Germană la 10 000 
de locuitori revin 65 de 
studenji, fată de numai 
36 de sfudenți în Ger
mania occidentală.

Vîj-șâ plutitoare 
cu randament 

sporit

La stațiunea do unel
te de pescuit din Wis
mar a fost proiectată 
o vîrșă plutitoare după 
modelul unei instalații 
sovietice. Vîrșa de 300 
m, care poate fi coborî- 
fă pînă la o adîncime 
de 7 m„ permite o mare 
creștere a productivită
ții muncii în compara
ție cu vîrșele obișnuite 
pe sfîlpi, folosite pînă 
în prezent. în coope
rativa de producție pes
cărească „Al V-Iea Con
gres al partidului" din 
Wismar, care a folosit cu 
succes noile vîrșe fie
care pescar a obfinut în 
sezonul de primăvară 
cîte 2 tone de pește, 
fafä de numai 0,89 tone 
obținute cu vechile 
vîrșe.
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Consiliul de Securitate a recomandat 
admiterea R. D. P. Algeria în O. N. U.

NEW YORK 5 (Agerpres). — La 
4 octombrie. Consiliul de Securita
te s-a întrunit pentru a dezbate 
problema primirii Republicii Demo
crate Populare Algeria în O.N.U.

Luînd cuvîntul în numele delega
ției Uniunii Sovietice. P. D. Moro
zov a salutat „aceste zile fericite 
pentru Algeria în lupta ei împotri
va dominației coloniale”. Prin lupta 
sa eroică împotriva colonialiștilor 
— a spus delegatul sovietic — po
porul algerian a adus o contribuție 
remarcabilă la cauza comună a li
chidării colonialismului și la înde
plinirea hotărîrii O.N.U. cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. încetarea 
războiului colonial din Algeria și 
triumful Algeriei independente con
stituie un factor important al slăbi
rii încordării internaționale. Repre
zentantul sovietic a sprijinit admite
rea R.D.P. Algeria în O.N.U.

Delegații R.A.U., Chile și ai altor 
țări reprezentate în Consiliul de 
Securitate au salutat eroicul po
por algerian care și-a cucerit liber
tatea și independența.

In cuvîntarea sa, reprezentantul 
o*»o

Declarația P. C. din Algeria și P. C. Francez
PARIS 5 (Agerpres). — Delegația tinuă să fie dușmani primejdioși ai 

P.C. din Algeria și delegația P.C. popoarelor algerian și francez. Iată 
Francez au salutat, 'la o întîlnire de ce alianța de luptă a acestor po- 

“ poare este și acum, în condiții de 
pace, cînd Algeria și-a cucerit in
dependența,. tot atît de necesară ca 
și în timpul regimului colonial și 
al războiului de eliberare.

Această alianță, se arată în de
clarație, este necesară pentru stabi
lirea unei colaborări cît mai rodnice 
între cele două țări în domeniile 
economic, tehnic, cultural. De aceea 
trebuie să luptăm în comun pen
tru ca obligațiile cuprinse în acor
durile franco-algeriene cu privire la 
colaborare, care au fost semnate 
sau urmează să fie semnate, să fie, 
respectate de guvernul francez.

★
PARIS 5 (Agerpres). — Comitetul 

al Partidului Comunist

care a avut loc recent la Paris, 
proclamarea la 25 septembrie a Re
publicii Democrate, Populare Alge
ria. Astfel, s-a înfăptuit primul țel 
important al patrioților algerieni, 
ceea ce bucură pe toți prietenii po
porului algerian din Franța și din 
întreaga lume, se subliniază în de
clarația comună a reprezentanților 
celor două partide frățești publicată 
la 4 octombrie în ziarul „L’Huma
nité".

Printre membrii delegațiilor la în- 
țîlnirea de la Paris s-au aflat Ba- 
chir Hadj Aii, secretar al C.C. al 
P.C. din Algeria, și Waldeck Ro
chet, secretar general adjunct al 
P.C. Francez.

Cele două delegații au făcut 
Schimb de informații și păreri a- 
Bupra situației internaționale și a 
situației din fiecare din cele două 
țări. S-a ajuns la un acord deplin 
În toate problemele discutate. 
JAmbele delegații, se spune în de
clarație, subliniază că monopolurile 
'«din Franța și din întreaga lume con- Bielorusiei.

paralizat și traficul pe căile ferate. InLONDRA.
fotografie : Așa

Greva generală a muncitorilor din transporturi a
arată gara Waterloo, una din principalele gări ale capitalei Angliei.
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Răsfoind presa străină

,, Talazul învolburat din Africa
Revista americană „NEWSWEEK", 

a publicat un articol, în care se 
reflectă neliniștea față de avîntul 
luptei anticolonialiste a popoare
lor din Africa. Referindu-se la „ta
lazul învolburat spre independență 
din Africa", autorul, deși nu-și as
cunde simpatiile pentru rasiștii 
albi care se cramponează pe ulti
mele poziții ale colonialismului pe 
acest continent, este silit totuși să 
facă un șir de recunoașteri grăi
toare cu privire la forța crescîndă 
a mișcării naționale de eliberare.

Articolul arată că săptămîna tre
cută, evenimentele din locuri aflate 
la mari distanțe pe acest conti
nent au dovedit din nou avîntul 
luptei de eliberare. In continuare 
sînt citate o serie de exemple :

„In Mozambic, s-au efectuat 
desfășurări de trupe portugheze 
pentru a preveni o revoltă a par
tizanilor de felul celei împotriva 
căreia ele luptă în Angola încă 
din 1959.

Mult mai rău prevestitoare (pen
tru colonialiști — n.r.) au fost totuși 
evenimentele din Rhodesia de sud 
unde se intensifică lupta pentru 
supremația politică. De data a- 
ceasta situația este cu totul dată 
în vileag: aie loc lupta decisivă.

Intr-una din zilele săptămînii 
trecute, la ora 4 dimineața, poli
țiști șl soldați au bătut la ușile 
caselor din cartierele băștinașe, la 
Salisbury și Bulawayo. Ei căutau 
pe conducătorii partidului Uniunea 

romîn, Mihail Hașeganu, salutînd 
întrunirea Consiliului de Secu.ritate 
cu scopul de a recomanda primirea 
Algeriei în O.N.U., a exprimat pro
funda satisfacție a delegației R. P. 
Romîne prilejuită de acest eveni
ment.

Cauza independenței poporului al
gerian, a spus vorbitorul, a devenit 
în cursul anilor o preocupare ma
joră a comunității internaționale. 
Proclamarea Republicii Democrate 
Populare Algeria este un succes re
marcabil al cauzei libertății națio
nale și păcii.

în istoria mișcării de eliberare a 
popoarelor, lupta poporului algerian 
înscrie una din paginile cele mai 
glorioase.

După ce a făcut o scurtă evocare 
a acestei lupte, reprezentantul ro- 
mîn a spus : Poporul algerian a în
țeles că progresul și bunăstarea sa 
sînt indisolubil legate de asigurarea 
independentei naționale și că obți
nerea acestei independențe depinde 
întotdeauna de hotărîrea de luptă 
și de unitatea poporului ca și de 
solidaritatea întregii lumi progre
siste.

Central
Francez a hotărît să convoace Con
ferința națională a partidului la 22 
și 23 decembrie a.c. Pe ordinea de 
zi a conferinței vor figura probleme 
organizatorice ale partidului. Rapor
tul va fi prezentat de George Mar
chais, membru în Biroul Politic și 
secretar al C.C. al P.C. Francez.

..... - — .... =
"V" J ”,

popoarelor africane Zimbabwe. 
Pînă la asfințitul soarelui, 130 de 
membri importanți ai acestui par
tid au fost aruncați în închisori, 
iar cei care au scăpat din capca
nă au trecut în ilegalitate... La 
Shabani (tot în Rhodesia de sud— 
n. r.), poliția a făcut uz săptămîna 
trecută de gaze lacrimogene pen
tru a împrăștia mulțimile.

Deși dominația albă a celor 
220 000 de europeni nu pare încă 
serios amenințată de cei 3 200 000 
de locuitori negri ai coloniei, gu
vernul temător (e vorba de guver
nul rasiștilor albi—n.r.) nu vrea să 
aibă nici un fel de riscuri. De 
aceea, săptămîna trecută, din 
Rhodesia de nord au fost chemate 
unități de parașutiști, lîngă clădi
rile publice sînt postați soldați că
lări în ținută de campanie, iar po
liția scotocește pretutindeni pen
tru a-i găsi pe cei mai proaspeți 
luptători de guerilă, membrii „ar
matei de eliberare Zimbabwe“.

Joshua Nkomo, conducătorul 
african din Rhodesia de sud, a a- 
vertizat: „Acum cazanul este în 
fierbere și capacul a sărit... Aceas
ta înseamnă începutul sfîrșitu- 
lui...“ (La 2 .........................
Nkomo a fost arestat pe aeropor
tul din Salisbury. înainte de aceas
ta, el a declarat că ,,a sosit ulti
mul termen pentru acordarea po
sibilității africanilor de a-și alege 
guvernul și de a proclama inde
pendența Rhodesiei de sud"—n.r.).

Cele ce se petrec în Rhodesia de j 
sud nu sînt evenimente izolate. în •! 
ultimii șapte ani, în strigătele de j 
„uhuru“ (libertate) au dobîndit in- J 
dependența 140 milioane de afri- \ 
câni. Astăzi lupta politică se con- j 
centrează în jurul bastioanelor I 
albe din sud: Rhodesia de sud, j 
coloniile portugheze Angola și Mo- j 
zambic și Republica sud-africană. J 
Kenya, care odinioară era o for- -j 
tăreață a albilor, acum este pe j 
punctul de a avea o cîrmuire a J 
negrilor și va deveni probabil in- ) 
dependenta în anul viitor... Cele j 
ce se întîmplă în Kenya par în- J 
grozitoare în ochii albilor mînioși J 
din sud. Federația Rhodesiilor a- j 
cum a murit. Unul din teritorii, J 
Nyassalandul, este de pe acum .1 
condus de negri, iar în Rhodesia j 
de nord, alegerile din 30 'octom- j 
brie se poț solda cu același re- J 
zultat... j

In loc de a acorda independen- J 
ța coloniilor Angola și Mozambic. j 
cu 400 000 de albi și II milioane j 
de africani, portughezii plănuiesc J 
să le „încorporeze“ la metropolă \ 
pînă în 1970. Dar mișcarea eres- j 
cîndă de rezistență din ambele J 

octombrie Joshua colonii ar putea să rezolve pro- j 
blema cu mult înainte de acest j 
termen*.

Adică, lupta de eliberare a j 
acestor popoare va da peste cap j 
intențiile colonialiștilor, asigurînd j 
independența celor două colonii, j

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA ! București. Piața „Scinteli”. Tal. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzoțli voluntari din Întreprinderi și institut». Tiparul: Combinatul Poligrafic Casa Scinteii

poporului algerian de
çà lichidarea sistemului

Victoria 
monstrează 
colonial reflectă o tendință generală 
a dezvoltării istoriei contemporane, 
că balanța raportului de forțe în 
lume s-a schimbat în mod definitiv 
în favoarea forțelor păcii și liber
tății.

în continuare, vorbitorul a spus 
că delegația romînă sprijină cu căl
dură cererea Republicii Democrate 
Populare Algeria de a fi primită în 
O.N.U. Alături de alte delegații, 
delegația R.P.R. este unul dintre au
torii proiectului de rezoluție prin 
care Consiliul de Securitate reco
mandă Adunării Generale admiterea 
Algeriei în cadrul Organizației noa
stre. Guvernul și poporul romîn au 
sprijinit întotdeauna dreptul po
porului algerian la autodeterminare 
și au urmărit cu simpatie lupta sa 
pentru independența națională.

Arătînd că independența de stat 
a Algeriei marchează începutul unei 
opere grele dar mărețe pentru con
struirea unui stat național algerian 
pe deplin independent și suveran, 
reprezentantul R.P.R., în numele 
guvernului și poporului romîn, a 
urat guvernului și poporului alge
rian succes deplin în această operă.

Delegatul Ghanei, Sackey, a 
amintit că pentru libertatea patriei 
lor și-au dat viața 800 000 de alge
rieni. El și-a exprimat speranța că 
după victoria poporului algerian va 
■urma eliberarea Angolei, Rhodesiei 
și a celorlalte țări aflate încă în 
robie colonială.

Trecîndu-se Ia vot, proiectul de 
rezoluție care recomandă admiterea 
R.D.P. Algeria în O.N.U. a fost 
aprobat în unanimitate. Singurul 
care s-a abținut a fost ciankaișistul, 
care pînă în prezent ocupă ilegal 
locul în Consiliul de Securitate.

★
NEW YORK. La 4 octombrie, 

Andrei Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., șeful dele
gației sovietice la cea de-a 17-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U., 
a făcut o vizită de curtoazie pre
ședintelui Republicii Cuba, dr. 
Osvaldo Dorticos Torrado, la reșe
dința acestuia. în aceeași zi, seara, 
a avut loc o întîlnire cu Osvaldo 
Dorticos Torrado, președintele Re
publicii Cuba, la care au participat 
Andrei Gromîko și șefii delegațiilor 
Bulgariei, Ungariei, Mongoliei, Po
loniei, Romîniei, Cehoslovaciei, pre
cum șl Ucrainei și

Ecoul cuviniării reprezentantului R. P. Romine 
in Adunarea Generala a O. N. U.

NEW YORK 5. — De la trimisul 
special Agerpres, C. Răducanu :

Cuvîntarea rostită de reprezen
tantul R. P. Romîne la O.N.Û., Mir
cea Malița, în ședința din după- 
amiaza zilei de 3 octombrie a fost 
primită cu mult interes de delegații 
și observatorii prezenți la sesiune. 
Cei mai mulți remarcă caracterul 
constructiv, realist, al analizei făcu
te situației internaționale actuale, 
poziția animată de dorința soluțio
nării problemelor litigioase pe ca
lea negocierilor a delegației R. P. 
Romîne. O impresie puternică au fă
cut apelurile la rațiune, hotărîre și 
curaj adresate O.N.U. într-un mo
ment în care dificultățile în calea 
cooperării internaționale au crescut 
ca urmare a agresivității politicii 
statelor occidentale, în primul rînd 
a S.U.A.

Unii observatori apreciază în mod
o®o

Comunicatul comun sovieto-iugoslav
BELGRAD (Agerpres) TASS.
„Profund convinse că pacea poate 

fi menținută și întărită, Uniunea 
Sovietică și Iugoslavia se pronunță 
cu fermitate pentru promovarea de 
către toate statele a politicii de co
existență pașnică și declară că sînt 
hotărîte să acționeze în mod con
secvent ca și pînă acum pentru 
reglementarea prin tratative a tu
turor problemelor internaționale li
tigioase”, se spune în comunicatul 
comun cu privire la vizita oficială 
în Iugoslavia a lui L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., în care se sub
liniază că în cadrul schimbului larg 
de păreri cu privire la problemele 
internaționale actuale și la tendințe
le dezvoltării mondiale s-a constatat 
că punctele de vedere ale celor două 
părți coincid sau sînt apropiate.

Mijlocul fundamental pentru asi
gurarea unei păci trainice pe pă- 
mînt, precum și pentru dezvoltarea 
multilaterală a omenirii, se spune 
în comunicatul comun, este reali
zarea cit mai grabnică a unui acord 
cu privire la dezarmarea generală 
și totală. Oamenii de stat din 
U.R.S.S. și Iugoslavia, exprimînd 
voința popoarelor lor, reafirmă ho
tărîrea de a obține împreună cu 
forțele iubitoare de pace din în
treaga lume un acord cu privire la 
interzicerea imediată a tuturor ex
periențelor cu arma nucleară. In co
municatul comun se arată că Uni
unea Sovietică și Iugoslavia consi
deră util ca paralel cu elaborarea 
proiectului de tratat cu privire la 
dezarmarea generală și totală să fie 
înfăptuite încă de pe acum unele 
măsuri îndreptate spre destinderea 
încordării internaționale și crearea 
unei atmosfere de încredere între 
stâte

Cele două părți sprijină, de ase
menea, crearea unor zone denucle- 
arizate în Europa centrală, în Bal
cani, în Africa și în orice regiuni 
ale lumii și sînt încredințate că și 
aceasta va contribui la înfăptuirea 
țelului amintit.

Ele consideră că de mult timp a 
apărut necesitatea lichidării rămă
șițelor celui de-al doilea război 
mondial, a semnării tratatului de 
pace german, normalizării situației 
din Berlinul occidental. Aceasta ar 
corespunde intereselor securității în 
Europa și consolidării păcii înălți
mea întreagă. Uniunea Sovietică și 
Iugoslavia consideră că în rezol
varea reglementării pașnice cu 
Germania nu se poate să nu se țină 
seama de situația reală care s-a 
creat în Germania, de existența ce
lor două state germane suverane.

Președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și președintele 
R.P.F.I. constată cu satisfacție că, 
în urma sporirii numărului membri
lor săi, Organizația Națiunilor Unite 
devine tot mai universală. Ei con
sideră intolerabil faptul că Republi
ca Populară Chineză încă nu și-a

L B. Tito va vizita 
aits.s.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS: 
Președintele Iugoslaviei, Iosip Broz 
Tito, va vizita în luna decembrie 
Uniunea Sovietică.

Nu de mult, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, l-a invitat pe Iosip Broz 
Tito să-și petreacă concediul în 
Uniunea Sovietică. Această invitație 
a fost acceptată cu satisfacție.

în timpul 
lui Leonid 
Prezidiului 
U.R.S.S., s-a 
ședințele R.P.F. Iugoslavia, împreu
nă cu soția, precum și alți condu
cători ai Iugoslaviei, să-și petreacă 
concediul în Uniunea Sovietică în 
cursul lunii decembrie.

vizitei în Iugoslavia a 
Brejnev, președintele 
Sovietului Suprem al 
căzut de acord ca pre-

©o

Cui folosește „Noul plan 
pentru Congo"

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la o conferință de 
presă, care a avut loc la 3 octom
brie, unul din liderii partidului 
„Mișcarea națională congoleză" — 
Etienne Kihuyu, deputat al parla
mentului — a declarat că „Noul 
plan pentru Congo” propus de pu
terile occidentale este elaborat în 
interesele lui Chombe și ale .altor 
separatiști congolezi. 

deosebit pasajele care exprimă po
ziția consecventă a R.P. Romîne în 
chestiunile cheie ale vieții interna
ționale. Astfel, ziarul „New York 
Mirror" reține afirmarea de către re
prezentantul R.P. Romîne a solidari
tății depline cu lupta popoarelor 
pentru independență, în timp ce alt 
ziar, „New York Journal American", 
remarcă că Romînia și-a afirmat din 
nou cu fermitate sprijinul pentru 
lupta poporului cuban.

Ziarul „New York Times" publică, 
între altele, în cadrul relatării des
pre ședința plenară din 3 octom
brie, următoarele : „Mircea Malița, 
ministrul adjunct al afacerilor ex
terne al Romîniei, a declarat că re
cunoașterea Germaniei de est și de 
vest ca două state suverane și ad
miterea lor la O.N.U. ar fi un pas 
important către scăderea tensiunii 
internaționale“.

ocupat locul său legitim în această 
organizație mondială. Acordînd o 
mare importanță reprezentării pe 
bază de egalitate a tuturor țărilor 
în O.N.U. și văzînd în aceasta baza 
aportului crescînd al acestei organi
zații la cauza întăririi păcii, ei con
sideră necesar ca activitatea O.N.U. 
să fie perfecționată și să devină mai 
eficace.

Uniunea Sovietică și Iugoslavia 
împreună cu celelalte țări iubitoare 
de pace se pronunță cu hotărîre 
pentru lichidarea deplină și neîntîr- 
ziată a colonialismului și pentru a- 
cordarea unui sprijin multilateral 
popoarelor care au pășit pe calea 
dezvoltării independente în opera de 
întărire a economiei lor naționale 
și consolidării suveranității lor.

în comunicatul comun se sublinia
ză importanța organizării unei con
ferințe economice mondiale în ca
drul O.N.U.

Relațiile prietenești și colaborarea 
multilaterală dintre U.R.S.S. și 
R.P.F.I., se subliniază în comunicatul 
comun, corespund intereselor și nă
zuințelor popoarelor celor două țări 
și totodată sînt o contribuție la 
cauza menținerii păcii și colaborării 
internaționale. In comunicat se con
stată cu satisfacție, de asemenea, că 
în ultima perioadă pe această cale 
au fost obținute rezultate remarca
bile și există condiții favorabile și 
interes reciproc, prietenesc pentru 
lărgirea continuă a colaborării eco
nomice, politice, științifice, cultu
rale și în alte domenii între cele 
două țări.

Vizita lui Leonid Brejnev în Iu- 
'goslavia și rezultatele obținute în 
timpul tratativelor, se arată în în
cheiere, reprezintă „o contribuție 
însemnată la întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării multilatera
le între Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste și Republica Populară 
Federativă Iugoslavia, și totodată 
la colaborarea internațională în an
samblu“.

Criza politică din Franța
în cursul nopții de 4 spre 5 oc

tombrie, Adunarea Națională Fran
ceză a votat o moțiune de neîncre
dere în guvern, moțiune propusă de 
grupurile parlamentare ale inde
pendenților, radicalilor, democrați
lor creștini și socialiștilor. Ea a fost 
de asemenea sprijinită de grupul 
parlamentar al P.C.F. Pusă la vot 
moțiunea a întrunit 280 de voturi, 
cu 39 mai mult decît majoritatea 
necesară pentru adoptarea ei.

Ca urmare a acestui vot, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Pompidou, urmează să-și depună 
demisia în mîinile președintelui de 
Gaulle. Prin aceasta, începînd de 
vineri dimineața, s-a deschis prima 
criză guvernamentală de la instau
rarea celei de-a V-a republici.

Ce a provocat acest eveniment ?)
Prin votul de neîncredere în gu

vern, Adunarea Națională s-a pro
nunțat împotriva proiectului de re
formă a constituției, inițiată de ge
neralul de Gaulle. După cum se știe, 
modificarea se referea la modul de 
alegere a președintelui republicii.

Reforma preconizează introdu
cerea ținui sistem de alegere a pre
ședintelui nu de către parlament — 
cum s-a făcut timp de un secol — 
sau măcar de către colegiul special 
de electori, format din 80 000 de 
persoane — cum prevede însăși con
stituția în vigoare, elaborată de pre
ședintele de Gaulle — ci prin vot 
direct, adică de fapt aprobarea pro
punerii prin plebiscit. Ideea intro
ducerii acestei reforme a provocat 
o opoziție dîrză în rîndul majorității 
partidelor politice din Franța, a 
păturilor largi ale opiniei publice, 
deoarece după cum a scris presa de 
aci, cu excepția ziarelor gaulliste, 
schimbarea preconizată ar stlbmina 
mult regimul parlamentar și ar în
tări. puterea personală a președinte
lui sau — cum scria chiar un ziar 
de dreapta, „Le Figaro" — „viitorul 
președinte ar beneficia de o verita
bilă omnipotență, ar dispune de o 
putere personală fără frînă și fără 
contrapondere".

Factorii de răspundere de la Pa
ris au luat hotărîrea ca această re
formă constituțională să nu fie nici 
ea supusă dezbaterii parlamentului,

S.U.A. intensifică amenințările 
împotriva Cubei

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Cercurile guvernante din S.U.A. con
tinuă campania de amenințări mili
tare față de Cuba paralel cu măsuri 
de blocadă economică împotriva 
acestei țări. La 4 octombrie, preșe
dintele Kennedy a semnat două re
zoluții agresive anticubane ale Con
gresului american. Una din ele a- 
cordă președintelui dreptul de a 
chema în orice moment sub arme 
„pentru apărarea intereselor vitale 
ale S.U.A." 150 000 de rezerviști. A 
doua rezoluție semnată de președin
tele Kennedy spune fățiș că gu
vernul S.U.A. se consideră în drept 
să folosească împotriva pcfporului 
cuban forțele armate dacă Cuba „va 
amenința securitatea națională” a 
Statelor Unite.

în același timp, Statele Unite 
continuă să exercite presiuni groso
lane. asupra guvernelor țărilor

.Mexicul și Brazilia se desolidarizează 
de campania

CIUDAD DE MEXICO 5 (Agerpres). 
— într-un interviu acordat unui grup 
de ziariști mexicani, care-1 însoțesc 
în călătoria pe care o întreprinde 
în mai multe țări din Extremul 
Orient, președintele Mexicului, Adol
fo Lopez Mateos, a declarat la 4 
octombrie că „nici o tară latino- 
americană nu este obligată să ajute 
S.U.A. în aplicarea doctrinei Mon
roe".

Președintele Mexicului a subliniat 
că „doctrina Monroe reprezintă o 
declarație unilaterală a Statelor 
Unite care nu implică nici un fel de 
obligații celorlalte țări de pe con
tinentul american".

Răspunzînd la o întrebare, Lopez 
Mateos a arătat că „el nu consi
deră că Cuba reprezintă o amenin
țare la adresa păcii emisferei occi
dentale” și că, potlivit informațiilor
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Interviul primului ministru 
al R A Yemen

CAIRO 5 (Agerpres). — Abdallah 
Sallal, primul ministru și coman
dant suprem al armatei yemenite, a 
acordat unui corespondent al agen
ției MEN un interviu în care a vor
bit despre problemele de politică 
externă și internă ale guvernului ye- 
menit.

Referindu-se la politica externă a 
noului guvern, Sallal a declarat : 
Credem în politica coexistenței 
pașnice, considerînd că ea ni se 
potrivește cel mai bine. Sînt con
vins că poporul eroic al Yemenu
lui sprijină întru totul politica de 
neutralitate pozitivă, ne sprijină în 
ce privește fidelitatea noastră față 
de Liga țărilor arabe și față de 
Carta O.N.U.

Abdallah Sallal declarat

TAȘKENT. La 5 octombrie pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a luat parte 
la consfătuirea conducătorilor repu
blicilor cultivatoare de bumbac din 
U.R.S.S. și a inovatorilor din agri
cultura Uzbekistanului. La consfă
tuire N. S. Hrușciov a rostit o cu- 
vîntare.

NEW YORK. La 4 octombrie, pre
ședintele Kennedy a ordonat inten
tarea unei acțiuni judiciare pentru 
a se pune capăt grevei muncitorilor 
portuari, care a cuprins porturile 

ci să fie ratificată printr-un refe
rendum, ceea ce contravine proce
durii de revizuire prevăzută de con
stituția în vigoare. Data referendu
mului a fost fixată pentru 28 oc
tombrie.

In legătură cu toate acestea, în 
viața politică a Franței s-a angajat 
o vie dezbatere. Majoritatea parti
delor politice și-au exprimat prin 
forurile de conducere, în unele ca
zuri prin congrese speciale, ostilita
tea față ele reforma constituțională 
și au decis să-și cheme alegătorii
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Corespondentă din Paris
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să răspundă „NU" la referendumul 
de la 28 octombrie.

în cuvîntarea radiotelevizată rosti
tă joi, generalul de Gaulle a cău
tat să-și apere proiectul de refor
mă. Dar, după cum au arătat dezba
terile din Adunarea Națională, ar
gumentele sale n-au modificat ati
tudinea grupărilor politice de opo
ziție. Aceste dezbateri, care au du
rat 12 ore, au fost — după cum a 
scris presa democrată — „manifes
tarea parlamentară a luptei angaja
te în țară de republicani împotriva 
puterii personale".

Mulți deputați care au luat cuvîn- 
tul au arătat — din diferite puncte 
de vedere — î " 
proiectului guvernamental și nece
sitatea apărării instituțiilor republi
cane împotriva încercărilor de a 
spori puterea personală a președin
telui.

Primul vorbitor, Paul Reynaud, 
fost președinte de consiliu al celei 
de-a 3-a republici, care a reprezen
tat opoziția de dreapta, a declarat 
— după cum transmite agenția 
A.F.P. — că „conducerea violează 
Constituția supunînd revizuirea con
stituțională unui referendum". El a 
arătat că „toți profesorii Facultății 
de drept de la Paris sînt de acord 
că Constituția este violată".
_ Guy Mollet, secretarul general al 

neconstituționalitatea coacă de la evoluarea regimului că’

Sț-f —w O'* » VV I I n, tj
■LLO., care, dupa cum se știe, a care să apere p? 

avut un rol important în instaurarea a Constituției".
în 1958 a regimului actual clin Fran- 

occidentale ai căror proprietari de 
vase participă la transportul de 
încărcături in Cuba și din Cuba. 
Potrivit declarației comentatorului 
diplomatic al agenției Associated 
Press, președintele Kennedy a 
ordonat Departamentului de Stat și 
altor departamente ale guvernului 
S.U.A. să traducă în viață planul 
„ofensivei economice ș’ 
împotriva acelora care particip 
comerțul exterior cu Cuba.

și politice”
g 
c

Planul prevede asemenea măsuri 
închi-discriminatorii grosolane ca 

derea porturilor americane pentru 
acea țară ale căror vase au parti
cipat la „transportul de arme” în 
Cuba și refuzul de a acorda în
cărcături americane navelor străine 
ai căror patroni participă la trans
portul oricăror mărfuri între țările 
socialiste și Cuba.

anticuLană
pe care le-a primit, măsurile de în
tărire a capacității de apărare a 
Cubei „au un caracter defensiv și, 
drept rezultat, nu reprezintă un pe
ricol pentru pace în această regiune 
a lumii”.

RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres). — 
Intr-o convorbire cu un grup de zia
riști, primul ministru al Braziliei, Her
mes Lima, a declarat că Brazilia nu in
tenționează să-și schimbe politica ex
ternă și își reafirmă fidelitatea față 
de principiul autodeterminării popoa
relor.

După cum scrie ziarul „ 
ra“, Hermes Lima a subliniat 
zilia nu va fi de acord cu o 
(ie armată împotriva Cubei 
sprijini propunerea de a 
blocuri mililare ag-esive în 
deoarece aceasta contravine 
O.N.U.

.Ultima Ho- 
că Bra- 
interven- 
și nu va 

se crea 
America, 

Cartei

este necesară restabilirea Federației 
dintre Yemen și Republica Arabă 
Unită, subliniind că va saluta orice 
demers din partea guvernului 
R.A.U. în favoarea restabilirii aces
tei federații.

Referindu-se la țelurile și sarci
nile revoluției ' yemenite, primul 
ministru a declarat că la baza ei 
stau următoarele 5 principii : lichi
darea tiraniei, a reacțiunii și a re
gimului regal putred ; lichidarea o- 
primării sociale și politice ; crearea 
unei Republici Arabe Yemen, care 
să facă parte integrantă din marea 
familie arabă ; crearea unei armate 
arabe a Yemenului, menită să a- 
pere cuceririle poporului ; crearea 
unui puternic stat arab modern.

americane de pe coasta Atlanticului 
și de pe litoralul Golfului Mexic.

HAGA. Primul ministru al Olan
dei, Jan de Quai, a rostit un discurs 
în care a respins planurile guver- 

referitoare la organi- 
a Pieței comune. Prf- 
olandez a afirmat că 
refuză formula unei 

nului francez 
zarea politică 
mul ministru 
guvernul său

occidentale unite" în care 
din parteneri să-și poată 
o situație politică privile-

„Europe 
vreunul 
rezerva 
giată.

ța, a subliniat „primejdia pe care ar 
înfrunta-o mîine țara" dacă preșe
dintele s-ar călăuzi de interpretarea 
pe care guvernul de Gaulle o dă 
Constituției.

Reprezentantul deputaților co
muniști, Waldeck Rochet, a spus că 
„democrația este puterea poporului 
și un popor de mai multe milioane 
de oameni nu poate să se reunească 
în întregime pentru a delibera. De 
aceea, el își exercită puterea prin 
reprezentanții săi".

Este interesant că pentru mcd:' 
nea de neîncredere au votat pîr 
cîțiva deputați U.N.R., partidul 
guvernămînt ; ei au fost imediat 
excluși din acest partid.

„Amploarea înfrîngerii suferite de 
guvern, subliniază France Presse, a 
surprins pe toți observatorii".

în urma situației create, ziarele 
arată că, după acceptarea de către 
șeful statului francez a demisiei 
guvernului, vor fi luate în conside
rare două soluții : sau numirea unui 
alt premier, sau dizolvarea Adunării 
Naționale și fixarea noilor alegeri 
legislative, în cercurile politice 
franceze se crede că președintele va 
alege cea de-a doua soluție,

Comentînd evenimentele, ziarul 
„Combat“ scrie : „Franța s-a trezit 
astăzi dimineață, fără guvern. Dunga 
succesiune de crize uscate înregis
trate de la proclamarea celei de-a 
V-a Republici, își găsește încununct- 
rea : abcesul care nu încetase să A

tre puterea personală este spart“.
La rîndul său, ziarul „Les Echos" 

subliniază : „Astfel, a început ieri 
o bătălie care timp de mai bine de 
o lună va influența asupra vieții po
litice și poate chiar și economice a 
țarii".

„L Humanité" scrie în editerialu1 
lui René Andrieu, intitulat „Un 
prim succes", următoarele : „Acest 
rezultat oglindește amploarea opo
ziției care crește în țară împotriva 
puterii personale. în aceasta constă 
primul succes al luptei pe care au 
inceput-o republicanii. Este semni
ficativ că în cursul dezbaterilor nr 
s-a găsit nimeni, cw excepția U.N.R 
care să apere,proiectul de revizui

T. VORNICU


