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UN GRUP DE PETROLIȘTI 
A PLECAT ÎN INDIA

CONSTANTIN ANDERCA 
secretar al Comitetului 
regional P.M.R. Banat

agrozootehnic

laborarea frățească dintre Romînia 
și Indonezia, pentru pace în lumea 
întreagă.

A toastat apoi președintele Indo
neziei dr. Sukarno.

In cuvîntarea pe care am rostit-o 
ieri la Den Pasar, în insula Bali, a 
spus dr. Sukarno, am arătat că în
tre Romînia și Indonezia, între po
porul romîn și poporul indonezian 
există foarte multe asemănări. Noi 
ne situăm pe aceeași poziție, avem 
aceleași idealuri, idealurile libertă
ții, ale păcii între popoare, ale pros
perității și frăției între oameni. Po
porul romîn a luptat pentru înfăp
tuirea acestor idealuri. Dv. care ati 
fost tinut în închisoare și în lagăre

Joi la ora 19,00, ora locală, la Palatul Merdeka a avut loc solemni* 
tatea semnării declarației comune romîno-indoneziene cu privire la vi* 
zita în Indonezia a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și a președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne, Ion Gheorghe Maurer.

A fost semnat apoi protocolul cu privire Ia desfășurarea și dezvol* 
tarea în continuare a colaborării economice și tehnice între Republica 
Populară Romînă și Republica Indonezia.

Declarația comună și protocolul au fost semnate de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, și președintele Republicii Indonezia, dr. Sukarno.

Acordul comercial de durată între Republica Populară Romînă și 
Republica Indonezia pe perioada 1963-1965 a fost semnat de ministrul 
afacerilor externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, și de ministrul 
afacerilor externe și relațiilor economice externe al Republicii Indone
zia, dr. Subandrio.

La solemnitate a fost de față președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Iön Gheorghe Maurer. Din partea romînă au mai fost 
de față ambasadorul R. P. Romîne în Indonezia, Pavel Silard, și alte 
persoane oficiale.

Din partea indoneziană au fost de față Leimena, ministru prim-ad- 
interim, Chaerul Saleh, președinte al Adunării Populare Consultative, 
Suprajogi, ministru pentru lucrări publice și probleme energetice, Su* 
harto, ministrul comerțului, Ichsan, secretar de stat, și Sukrisno, amba* 
sadorul Republicii Indonezia în R. P. Romînă.

Civile- 
strădu- 

de luna

depășite
13—40

„Scînteii”). — 
regiunii Argeș 
de toamnă un 

auto-librăria.

Zilele 
destinată 
Atelierele de lucru cu 

instalații moderne de
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„Simfonietta” de 
Kohan, Concertul nr. 
tru pian și ( 
Ceaikovski, și 
V-a de Beethoven, 
toarele concerte vor 
loc la Brașov, Sibiu, 
iova.

Conducerea partidului ne cere să 
considerăm organizarea învățămîn- 
tului agrozootehnic ca una din cele 
mai importante și urgente sarcini 
ale momentului de față. Biroul co
mitetului regional de partid a luat 
măsuri pentru realizarea ei.

După cum se știe, deschiderea 
cursurilor va avea loc în prima ju
mătate a lunii noiembrie. Dar, pen
tru ca învățămîntul să se poată des
fășura în bune condiții de la prima 
lecție, este necesar ca toate pregăti
rile să fie făcute din vreme. De 
aceea, paralel cu preocuparea pen
tru realizarea sarcinilor curente, de 
campanie, ne-am îngrijit de pregă
tirea deschiderii cursurilor. Biroul 
comitetului regional de partid a în
tocmit unplan.de măsuri, cu răs
punderi precise și termene de rea
lizare, privind înscrierea cursanți- 
lor. numirea și instruirea lectorilor, 
întocmirea, programelor de lecții, 
asigurarea condițiilor materiale ne
cesare etc. Totodată s-a făcut și in
struirea primilor secretari, a secre
tarilor cu probleme de propagandă, 
precum și a aparatului de partid, 
a președinților consiliilor agricole 
raionale în legătură cu sarcinile ce 
le au în organizarea și îndrumarea 
învățămîntului agrozootehnic.

In momentul de față noi acordăm 
o atenție deosebită modului cum se 
face înscrierea cursanților. în pri
mul rînd urmărim ca la cursuri să 
participe membrii și candidații de 
partid, brigadierii, șefii de echipe, 
colectiviștii" fruntași, tineri și femei, 
îngrijitorii de animale, mecanizatorii 
din G.A.S. și S.M.T. Socotim drept 
lucruri de mare însemnătate în a- 
ceastă acțiune prevenirea și .înlătu
rarea unor deficiențe care au existat 
în anii trecuți cînd înscrierea la di
ferite cursuri s-a făcut formal. De 
aceea noi am indicat , ca în fiecare 
gospodărie președintele, inginerul și 
secretarul organizației de bază 
să discute cu fiecare om în parte,

pri- 
neobosiți 

metodelor 
agricolă, 

dacă astăzi

la
ridicat meșteri 

bogate, crescători de 
fruntași, președinți 

etc. — luptători 
introducerea

• în producția 
afirma că

Turneul orchestrei simfonice 
„Gewandhaus“ din Leipzig

Gunter
1 pen-

orchestră de 
i Simfonia a

Urmă- 
avea
Cra-

acestea a fost dată în folosință noua clădire 
întreprinderii poligrafice din Constanța, 

ferestre largi, luminoase și 
cu instalații moaerne ae aerisire, asigură condiții 
bune de muncă tipografilor constănțeni.

Ieri după-amiază, orche
stra simfonică „Gewand
haus”, din Leipzig, sub con
ducerea dirijorului Heinz 
Bongartz. și-a început tur
neul in tara noastră. Primul 
concert a fost dat în orașul 
Ploiești. Programul a cuprins

Pretutindeni !n Indonezia, prietenie șl voie bună pentru solii poporului romîn șl însoțitorii lor In
donezieni. (Telefoto : Agerpres)

ține recolte bogate și în anii cu condi
ții climaterice nefavorabile. In aceas
tă gospodărie în fiecare iarnă învă
țămîntul agrozootehnic a fost te
meinic organizat. Colectiviștii au 
ascultat lecții interesante, concrete, 
adaptate specificului producției din 
unitatea lor. In afară de aceasta ei 
au făcut demonstrații practice în 
laborator sau direct la locul de 
muncă, au vizitat alte unități frun
tașe etc. Roadele acestei activități 
susținute n-au întîrziat să se 
vadă. Nu e, deci, de mirare inte
resul crescînd al colectiviștilor din 
Biled pentru însușirea și aplicarea 
metodelor științifice.

în gospodăriile colective, din rîn- 
dul participanților la cursurile 
agrozootehnice s-au 
ai recoltelor 
animale 
cepuți ( 
pentru 
înaintate 
Putem 
pămîntul e mai bine lucrat iar ani
malele sînt crescute rațional, dacă 
am reușit să executăm în acest an 
pe toată suprafața cultivată cu sfe
clă de zahăr 4 prașile, la porumb 3 
prașile și pe mari suprafețe chiar 4 
prașile, să folosim pe o scară mai 
largă semințele de • înaltă producti
vitate— toate acestea sînt, în bună 
măsură, și rodul muncii desfășurate 
de-a lungul anilor în cadrul cursu
rilor agrozootehnice.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 
să arătăm însă că în desfășurarea 
învățămîntului agrozootehnic au 
existat și destule lipsuri. S-au pre
dat, de multe ori, lecții cu caracter 
general, nelegate de problemele con
crete ridicate de producție, de condi
țiile locale din unitățile respective ; 
a existat în unele locuri o slabă 
participare a - cursanților etc.

La gospodăria de stat Movila Vulpii, regiunea Ploiești, se lucrează de zor la semănatul cerealelor de toamnă. In fotografie : Tracto
riștii Gheorghe Constantin și Petre Dumitru se străduiesc să facă lucrări de bună calitate. (Foto : Agerpres)

țiune de 2 100 m. Conducte 
de 900 mm vor fi introduse 
pe porțiunea dintre podul 
Basarab și strada Spicului, 
în continuare, pînă la stra
da Jiului, se vor instala 
conducte de 600 mm.

întreaga lucrare va fi 
terminată pînă la sfîrșitul 
acestui an.

Cu toată capacitatea
în regiunile Oltenia, Dobrogea și 

Hunedoara s-a terminat recoltarea 
florii-soarelui.- Pînă la începutul a- 
cestei luni în întreaga țară s-a strîns 
aproape 90 la sută din recolta de 
floarea-soarelui, iar peste 80 la sută 
a fost treierată.

Concomitent cu aceste lucrări, u- 
nitățile producătoare au livrat o 
mare parte din recolta ' contractată, 
dînd astfel posibilitatea ca majori
tatea fabricilor de ulei să lucreze 
acum cu toată capacitatea. Numai 
în primele 5 zile ale lunii octom
brie au fqst produse circa 3 000 tone 
ulei comestibil.

Echipajul fruntaș al 
remorcherului N. R. 
Brad, unul din vasele 
Direcției regionale a 
Navigației 
Giurgiu, se 
iește lună 
să-și îmbunătățească 
indicii de activitate. 
Din luna mai și pînă 
în prezent planurile 
de producție lunare 
au fost < 
medie cu 
sută.

Folosim 
maximum,

Pentru îmbunătățirea con
dițiilor de alimentare cu 
apă potabilă a cetățenilor 
din noile blocuri de pe 
calea Griviței din Capita
lă, în prezent se efectuea
ză lucrări de construcție a 
unei artere de 900 mm. 
Pînă acum, noua conductă 
a fost instalată pe o por-

Semnarea declarației comune 
romîno-indoneziene

sar. In acest timp s-ar 
fi putut remorca pînă 
la Tr. Severin un con
voi cu o capacitate 
de 250 de vagoane. 
Iar după cîteva zile, 
cu un convoi remor
cat am pierdut opt ore 
în portul Brăila -* 
deci cîțiva zeci de ki- 
lometri parcurși cu 
întîrziere — deoarece 
acolo s-a neglijat să se 
asigure aproviziona
rea necesară pentru 
drum cu unele ali
mente.

Scăpările de acest 
fel ale serviciului de 
aprovizionare nu sînt 
rare. Normele de a- 
provizionare trebuie 
însă respectate cu 
strictețe.
DUMITRU TRAIAN 

corespondent voluntar

karta deschide noi și multiple posi
bilități de dezvoltare continuă a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
statornicite între țările și popoarele 
noastre. Promovînd cu consecvență 
o politică de coexistență pașnică 
între state cu orînduiri sociale di
ferite, Romînia militează cu hotărîre 
pentru încetarea experiențelor cu 
arme nucleare și încheierea unor 
acorduri • între marile puteri în a- 
ceastă problemă, pentru crearea de 
zone denuclearizate, pentru dezar
marea generală și totală, pentru o 
_________ lume fără arme 

și fără războaie.
Țările socialiste, 

în frunte cu 
Uniunea Sovietică 
consideră că în 
domeniul relații
lor între state nu 

există preocupare mai nobilă, mai 
imperioasă decît aceea de a asigura 
o pace trainică în lume, a grăbi li
chidarea definitivă a colonialismului 
și triumful mișcării de eliberare na
țională și socială a popoarelor. 
Avem încredere că toate problemele 
litigioase. între state pot fi rezolvate 
pe calea tratativelor. Noi nu dorim 
o întrecere în cursa înarmărilor ci 
o întrecere economică pașnică între 
state cu regim social diferit. Po
poarele să aleagă singure care orîn- 
duire socială este superioară, care 
din ele asigură omului o viață 
demnă și fericită.

Ne exprimăm convingerea că în 
relațiile între state va învinge ra
țiunea, spiritul de înțelegere și co
laborare.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a toas
tat pentru fericirea și prosperitatea 
poporului indonezian, pentru sănă
tatea eminentului său conducător, 
dr. Sukarno, pentru prietenia și co-

Semnarea documentelor romîno- 
indoneziene care a avut loc azi, la 
ora 19,00, în palatul Merdeka din 
Djakarta, s-a desfășurat în aceeași 
atmosferă de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă în care a avut loc 
întreaga vizită a tovarășilor Gh. 
Gheorghiu-Dej, I. Gh. Maurer și 
C. Mănescu în Indonezia, în același 
spirit de colaborare fructuoasă în 
care s-au purtat convorbirile dintre 
cele două părți.

Cei de față la clipa in care, după 
semnarea documentelor, conducăto
rii de stat ai ce
lor două țări și-au 
strîns mîinile, au 
putut retrăi atunci 
întreaga desfășu
rare a vizitei, de la 
entuziasta primire 
făcută de masele 
populare în ziua sosirii și pe tot par
cursul ■ străbătut în țara insulelor 
pînă în ziua de joi cînd oaspeții s-au 
înapoiat de la Bali la Djakarta.

Seara a avut loc la Palatul Mer
deka solemnitatea înmînării de or
dine ale Republicii Populare Ro
mîne președintelui Sukarno și unor 
înalți demnitari ai Republicii Indo
nezia.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej a 
înmînat președintelui Republicii In
donezia, dr. Sukarno, Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Romî
ne’’ cl. I. conferit de Consiliul de Stat 
al R.P. Romîne pentru contribuția 
adusă la lupta popoarelor pentru 
independență, pentru merite în a- 
plicarea principiilor coexistenței 
pașnice și dezvoltarea relațiilor din
tre R. P. Romînă și Republica In
donezia.

Tovarășii Gh. Gheorghiu-Dej și 
I. Gh. Maurer l-au felicitat și s-au 
îmbrățișat cu dr. Sukarno.

Au mai fost conferite Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Romîne“ 
cl. a II-a ministrului prim Dju- 
anda, „Ordinul 23 August" clasa a 
II-a dr. Leimena, prim-locțiitor al 
ministrului prim, și dr. Subandrio, 
locțiitor al ministrului prim, minis
trul afacerilor externe și al rela
țiilor economice.

După solemnitatea înmînării înal
telor distincții, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Romîne, a oferit în saloanele hote
lului „Indonesia" un tbanchet în 
cinstea președintelui Republicii In
donezia, dr. Sukarno.

La sfîrșitul banchetului tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a rostit un 
toast.

După ce a mulțumit pentru pri
lejul oferit de a cunoaște mai în
deaproape viața minunatului popor 
indonezian, dragostea sa de liber
tate și de muncă constructivă, paș
nică, imensul său tezaur milenar de 
dansuri, cîntece și monumente de 
artă, tovarășul Gheorghiu-Dej a 
spus : Pretutindeni în frùmoasa dv. 
țară am simțit aproape de noi inima 
caldă, prietenească a Indoneziei. 
Sîntem fericiți să constatăm încă o 
dată că poporul romîn și poporul 
indonezian, însuflețite de o sinceră 
afecțiune și stimă reciprocă, sînt 
prieteni de nădejde, prieteni de ne
despărțit. Popoarele noastre sînt 
dornice de pace și libertate, de 
prietenie și colaborare între toate 
țările lumii.

Referindu-se la convorbirile rod
nice avute cu președintele Sukarno 
și cu alți oameni de stat ai Indone
ziei, președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne a subliniat că de
clarația comună semnată la Dja-

prelungită cu 1200 
ore, iar consumul de 
ulei s-a redus de la 
2,2 la 1,1 kg/oră.

Am putea realiza 
mai mult. Dar este ne
cesar ca serviciile de 
uscat ale D.R.N.C.- 
Giurgiu să ne dea un 
sprijin mai organizat, 
asigurînd la orice oră 
condițiile materiale 
necesare navigației — 
combustibil, lubri- 
fianți, alimente etc. 
Numai astfel stațio
narea navelor în por
turi va putea fi redusă 
la strictul necesar.

Recent, remorcherul 
nostru a staționat 
inutil în portul Giur
giu din cauză că ser
viciul de aproviziona
re nu ne-'a asigurat 
imediat uleiul nece-

Recent a plecat în India un nou grup 
de petroliști romîni urmind ca un alt 
grup să plece peste cîteva zile. Împreu
nă cu petroliștii indieni ei vor lucra la 
forarea de sonde cu trei noi instalații ro- 
mînești de foraj livrate Indiei.

De la începerea colaborării romîno-in- 
diene în domeniul industriei petroliere 
peste 100 de specialiști romîni, împreu
nă cu petroliști indieni, au forat mai mult 
de 20 de sonde, descoperind noi re
zerve de țiței și gaze. Totodată, lucrînd 
împreună cu tehnicieni și 
dieni, petroliștii romîni au 
formarea și specializarea 
cadre de petroliști indieni.

Călătorii au cuvîntul
In vederea întocmi

rii noului mers al tre
nurilor, care va intra în 
vigoare de la 26 mai 
1963, Direcția regională 
C.F.R.-București a orga
nizat o serie de consfă
tuiri cu călătorii, în di
ferite stații din țară. 
Azi 12 octombrie, se 
va ține o consfătuire cu

Colectivul Fabricii de mase plastice „Muntenia“ din Capitală a încheiat primele trei trimestre ale anului cu un 
Printre cei care au adus o contribuție deosebită la obținerea a- 

Lucreția Stoica, finisatoare, Maria Drăghici, controloare de calitate, 
Gheorghe Dinescu, operator la mașini, șl Pavel Peri soc, electrician. (Foto : R. Costin)
----------------------------------------O®O---------------------------------------------------------

PITEȘTI (trimisul 
Prin multe sate ale 
sosește în aceste zile 
musafir neobișnuit : 
Ea duce în cele mai îndepărtate că
tune lucrări necesare colectiviștilor 
și mecanizatorilor, cadrelor didacti
ce și elevilor, cărți politice, beletris
tice recent apărute etc. Auto-libră- 
ria, un autobuz special amenajat, 
este înzestrată cu rafturi, bănci, 
masă de prezentare a noutăților edi
toriale etc. In ultima lună au fost 
vizitate toate comunele din raionul 
Pitești, iar în prezent, auto-librăria 
cutreieră satele raionului Costești.

In fotografia din dreapta : Auto- 
librăria a sosit în mijlocul colecti
viștilor din comuna Humele, raionul 
Costești.

Auto-librărie 
prin satele regiunii

călătorii în stațiile Bucu- 
rești-Nord și Ploiești- 
Sud. Cu acest prilej, 
muncitorii ce se depla
sează la locul de muncă 
cu trenul pot face dife
rite propuneri pentru o 
mai bună coordonare în
tre programul de lucru și 
sosirile și plecările tre
nurilor.

muncitori in- 
contribuit la 
a numeroase

(Agerpres)

TIMIȘOARA 11 (Agerpres).
Laminarea la dimensiuni cît mai 
apropiate de cerințele întreprinderi
lor constructoare de mașini, consti-, 
tuie principala preocupare a lami- 
noriștilor de la întreprinderile side
rurgice din Banat, în scopul redu
cerii consumului de metal. La uzi
nele „Oțelul roșu”, printr-o astfel de 
laminare, se realizează acum peste

timpul la 
navigăm 

ziua și noaptea și în 
condiții meteorologice 
nu întotdeauna priel
nice. Personalul teh
nic se îngrijește de 
întreținerea vasului. 
Durata de funcționare 
între două reparații 
profilactice a fost

de concentrare aproape 13 ani, ați 
luptat dîrz pentru aceleași idealuri.

Noi, indonezienii, am luptat, de a* 
semenea, pentru libertate, frăție în* 
tre oameni, prosperitate și drepta* 
te. Mulți conducători ai poporului' 
indonezian au zăcut în temnițe saut 
au luat calea exilului. Iată de cei 
există atît de multe legături, atî* 
tea simțăminte de înfrățire și tovă* 
rășie între poporul romîn și poporul 
indonezian.

Mîine veți părăsi Indonezia, cu 
toate eforturile mele de a vă reține

SERGIU FĂRCĂȘAN

90 la sută din producția de platine. 
Drept rezultat, în primele nouă luni 
ale anului s-au economisit aici a- 
proape 2 300 tone de oțel. La Com
binatul siderurgic din Reșița s-a 
economisit, de asemenea, o cantitate 
de oțel din care se pot fabrica peste 
7500 ml de șină de cale ferată.
----- ------ o®o------

încheierea colectivizării, dezvol
tarea continuă a bazei tehnice ma
teriale a agriculturii creează con
diții deosebit de favorabile pentru 
punerea în valoare a marilor resur
se de care depinde agricultura noa
stră. „în noile condiții ale agricul
turii socialiste — spunea tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în Rapor
tul prezentat la Sesiunea extraordi
nară a Marii Adunări Naționale, 
consacrată încheierii' colectivizării 
— trebuie muncit într-un mod nou, 
mai productiv, corespunzător cu în
drumările științei agricole”.

în momentul de față, în gospodă
riile colective și de stat lucrează nu
meroși specialiști care conduc efec
tiv procesul de producție, își pun 
cunoștințele căpătate în facultăți în 
slujba producției. Desigur, acesta 
este un lucru important. Dar ca să 
introduci cuceririle științei în prac
tică curentă agricolă nu-i de ajuns 
doar să ai specialiști bine pregătiți. 
Pe bună dreptate, conducerea parti
dului ne cere să înarmăm întreaga 
masă a țărănimii colectiviste cu 
cele mai noi cuceriri ale științei a- 
gricole, cu cunoștințe temeinice des
pre felul cum trebuie lucrat pămîn
tul și îngrijite animalele pentru ca 
să dea producții bune, cunoștințe pe 
care să le aplice din ce în ce mai 
mult în munca de zi cu zi.

■ Partidul și guvernul au apreciat 
că mijlocul principal de ridicare a 
nivelului de cunoștințe profesionale 
al țăranilor colectiviști, al mun
citorilor din gospodăriile de stat și 
S.M.T. este organizarea de cursuri 
agrozootehnice de masă cu durata 
de 3 ani. Cît de. important este ca 
organele și organizațiile de partid, 
Consiliile agricole să-și concentreze 
atenția spre organizarea tèmeinicà 
a învățămîntului agrozootehnic de 
masă ne-o dovedesc rezultatele bune 
obținute de numeroase unități agri
cole socialiste din regiune.

Șă luăm, de pildă, gospodăria co
lectivă din Biled, o unitate multi- 

1 milionară, care crește sute de vaci și 
îngrașă anual mii de porci, și care ob-

bilanf rodnic : planul a fost îndeplinit la tofi indicii, 
cestei realizări se numără și fruntașii în producție 
Haralambie Sasu, mecanic,
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pregătiri pentru pri-

(Urmare din pag. I-a)

Infîlnlre cu soarele de toamnâ

1 ianuarie — 31 au- 
peste 21 000 în me

tineretului școlar, 
ocup în rîndurile 
acestor programe, 
să-și poată în- 

rolul educativ, vi-

(Foto : Gh. Vințilă)
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O NOUĂ CANTINÂ-BESTAURANT a fost dată în 
funcțiune la întieprinderea de valorificare a stu
fului Brăila. Cantina poate asigura zilnic deservi
rea a 400 de persoane.

ÎN REGIUNEA CLUJ numărul depunătorilor pe 
librete C.E.C. a crescut între 
gust 1962 cu 49 285, din care 
diul sătesc.

LA BORSEC se fac intense . _ .
mirea oaspeților în timpul sezonului rece : s-au 
amenajat vilele, a început depozitarea și conser
varea alimentelor.

15 000 DE EXCURSIONIȘTI au vizitat de la în
ceputul acestui an Borșa și împrejurimile ei.

ÎN COMUNA BOGÎLTIN, așezată pe culmile 
munților Cernei, a avut loc inaugurarea unei școli 
de 8 ani. Copiii din Bogîltin și cătunele apropiate 
au început cursurile în noul local al școlii.

O EXPOZIȚIE DE ARTĂ PLASTICĂ s-a deschis 
la Pitești, cuprinzînd peste 200 de lucrări de pic
tură, sculptură și grafică create de muncitori, elevi 
și funcționari din oraș.

UN MAGAZIN UNIVERSAL a fost inaugurat de 
curînd în comuna Rîca, raionul Costești. în noua 
construcție funcționează raioane cu produse me-

talo-chimice, textile, de încălțăminte și alimen
tare, și o unitate bufet-expres.

PESTE 65.000 DE VIZITATORI, din care 27 549 
turiști străini, a înregistrat Muzeul satului din 
Capitală în ultimele trei luni.

COLECTIVUL TEATRULUI DE PĂPUȘI din 
Brăila a prezentat in ultimul timp 18 spectacole 
în iafa a peste 5 000 de mici spectatori din comu
nele lanca, Ghidigeni, Străoane, Mircea Vodă, Dră- 
gănești și altele.

LA MEDIAȘ, în cadrul Casei raionale de cultură, a 
început să luncfioneze o secfie de actorie a Școlii de 
artă populară din Sibiu, la care slnt înscriși numeroși ar
tiști amatori din întreprinderile din Mediaș.

CURSURI DE INIȚIERE PENTRU VIITOARELE 
MAME au fost organizate de Casa de educație sa
nitară din Brașov. Aici se predau cicluri de lec
ții pentru femeile gravide, care cuprind reguli ce 
trebuie îndeplinite pentru o naștere normală și 
prevenirea complicațiilor.

BLANURI TRICOTATE au început să fie produse la 
fabrica „Adesgo" din Capitală. Pînă în prezent au fost 
fabricați 13000 mp tip „muton‘‘, din care se vor face 
misade și garnituri pentru confecfii.

Pregătim temeinic deschiderea 
învățămîntului agrozootehnic

să-i explice necesitatea și impor
tanța înscrierii și participării cu 
regularitate la lecțiile cercului pen
tru ramura de producție în care el 
lucrează. Bine s-a lucrat în această 
privință în raionul Deta unde pînă 
acum s-au înscris la cursurile agro
zootehnice peste 8000 de cursanți. 
Sprijinite îndeaproape de comitetul 
raional de partid și consiliul agri
col, conducerea gospodăriei colective 
din Gătaia și organizația de bază au 
explicat pe larg colectiviștilor, în ca
drul unei adunări pe gospodărie, 
însemnătatea învățămîntului agro
zootehnic, necesitatea ca un număr 
mare dintre ei să-și ridice nivelul 
cunoștințelor profesionale. Apoi, s-a 
stat de vorbă cu colectiviștii, indi
vidual, li s-a arătat însemnătatea 
participării lor la cursuri. în general 
s-a căutat să fie antrenați membri 
și candidați de partid, tineri ' și

Aprovizionarea populației pentru iarnă
Pentru a informa pe citi

torii ziarului despre ac/iunile 
întreprinse de unităfile coo
perației de consum în vederea 
aprovizionării de iarnă a 
populației orășenești, am a- 
dresat cifeva întrebări tov. 
Francise Japoș, vicepreședinte 
al Centrocoop.

Întrebare : Ce măsuri a 
luat în acest an cooperația 
de consum in legătură cu 
aprovizionarea de iarnă î

RĂSPUNS : Ca și în anii 
frecufi, atît conducerea 
Centrocoop cît și uniunile 
regionale și raionale s-au 
ocupat din timp de asigu
rarea legumelor și fructe
lor necesare aprovizionări’ 
Dopulafiei orășenești, Unită
țile cobperafiei de consum 
au contractat-, cu gospodă
riile agricole colective, cu 
peste 16 000 tone mai mulfi 
cartofi, cu aproape 9 000 
tone mai multe roșii decît 
anul trecut, precum și canti
tăți mai mari de varză, di
verse legume și altele.

Eforturile depuse 
realizarea produefiei, 
traefarea unor cantităfi

penfru 
con- 

,i mai 
j mari, respectarea cu foafă 

răspunderea atît de către
Ș<

răspunderea atît de 
unifăfile cooperafiei cît și 
de către gospodăriile agri
cole colective a contracte
lor încheiate, constituie

condlfia asigurării unei bune 
aprovizionări.

In continuare, principala 
sarcină a unităților coopera
ției de consuni este aceea 
de a prelua în întregime le
gumele contractate și a le 
livra Unităfilor de desfacere.

Producția de cartofi din 
acest an asigură satisface
rea nevoilor populafiei șl 
a consumurilor colective — 
cantine, spitale, școli. Re
coltarea cartofilor, care a 
început recent, este în toi. 
Concomitent cu recoltarea, 
ca-totii sînt transporlafi la 
centrele de recepție din 
stafiile de cale ferată și II- 
vrafi 
ciale.

Și 
toamnă ca : rădăcinoase, go
gonele, ardei grași, gogo- 
șari, varză etc. sînt puse 
la dispozifia consumatorilor 
pe măsura recoltării lor. De 
asemenea, recolta bună de 
pere, struguri și nuci dă po
sibilitatea să se pună în 
vînzare canfifăfi sporite din 
aceste produse. Se depun 
eforturi pentru a se pune în 
vînzare cantităfi corespunză
toare de produse ca fasole 
uscată, ceapă și mere.

.Odată cu desfacerea le
gumelor 
stare 
tăfile __ _____ ,
găsi, pe lîngă sortimentul mulfe alte orașe, s-a și or-

organizațiilor comer-

celelalte produse de

și fructelor 
proaspătă, în 
comerciale se

variat de conserve produse 
de industria de stat, cantităfi 
însemnate de bulion și pastă 
de roșii, varză murată, mu
rături de tot felul și alte 
conserve produse de centre
le de semiindustrializare ale 
cooperafiei de consum. Vor 
mai fi puse în consum une
le produse noi din produc
ția proprie ca : pere, stru
guri și prune uscate și pre- 
ambalațe.

ÎNTREBARE : ' Cum s-a or
ganizat desfacerea produse
lor de Către unitățile de 
deservire a populației î

RĂSPUNS : Măsurile luate 
au drept scop organi
zarea în condifii cît mai 
bune a preluării produselor 
contractate șl valorificarea u- 
nor cantităfi cît mai mari de 
legume și fructe.

Pentru a înlesni aprovizio
narea populafiei cu cartofi 
și cu celelalte produse de 
toamnă, la orașe și în cen
trele industriale s-au organi
zat, în afara piefelor și a 
unităfilor existente, numeroa
se centre sezoniere de des
facere, situate mai cu seamă 
în noile cartiere, în apropie
rea uzinelor și fabricilor. Va 
fi extinsă aprovizionarea cu 
cartofi la domiciliu. în acest 
sezon, în marile întreprin
deri din Capitală, ca și în

cît 
în 
în 
a-

ganizaf desfacerea în acest 
mod.

Prin eforturile comune ale 
cooperafiei de consum și ale 
Aprozarului, și avînd ajuto
rul ministerului de resțorf în 
ce privește asigurarea mij
loacelor de transport, soco
tesc că folosirea acestei me
tode poate fi extinsă.

Spre a se asigura o 
mai bună aprovizionare 
lunile de iarnă, cît și 

prima parte a primăverii
nului viitor, s-a prevăzut 
constituirea unor rezerve de 
iarnă mai mari decît anul 
trecut. S(B vor însiloza, nu
mai în cadrul unităfilor coo
perației de consum, de 
două ori mai mulfi cartofi, 
cantităfi cu mult mai mari 
de rădăcinoase, legume di
verse, pere, precum și cu 
peste două mii de tone mai 
multe conserve și semi- 
conserve de legume (bu
lion, pastă de roșii, mură
turi, varză murată etc.).

Desigur că măsurile luate 
nu se opresc aici. în vede
rea reușitei acestei acțiuni 
importante, vor fi depuse, 
în continuare, eforturi pen
tru valorificarea unui volum 
fot mai mare de produse de 
bună calitate, care să fié 
puse operativ la îndemîiia 
consumatorilor.

femei, absolvenți a 7 clase elemen
tare, fruntași în producție etc.

în unitățile agricole din regiune 
au fost înscriși în diferite cercuri 
aproape 60 000 lucrători de pe 
ogoare,

O a doua problemă pe care o 
urmărim este aceea a recrutării lec
torilor, a pregătirii lor cît mai te
meinice. în această muncă au fost 
antrenați în primul rînd inginerii 
care lucrează în gospodăriile res
pective. Cum însă un inginer nu 
poate preda la mai mult de două 
cercuri, în munca de lectori au mai 
fost recrutați tehnicieni, învățători 
care predau „agricultura" etc.

Sarcinile lectorului sînt foarte im
portante. Lui i se cere, pe deo
parte să stabilească, pe baza manua
lului, programul de lecții al cercu
lui respectiv și să lege strîns lecțiile 
de nevoile concrete ale sporirii pro
ducției și dezvoltării gospodăriei 
respective, îmbogățindu-le cu expe
riența proprie sau a unităților 
vecine fruntașe, iar pe de altă parte 
să-și însușdăscă temeinic metodele 
de predare, să vorbească pe înțe
lesul țăranilor colectiviști și să fo
losească materiale ajutătoare, de
monstrații practice etc. care să facă 
accesibile temele predate. Pentru a 
se asigura o bună pregătire a lecto
rilor, comitetul regional de partid a 
stabilit ca, pe măsură ce se va în
cheia campania de însămînțări, să se 
facă instruirea lectorilor la centrele 
de raion. Primii secretari ai comi
tetelor raionale de partid, președin
ții consiliilor agricole etc., vor face 
expuneri despre sarcinile privind 
sporirea producției agricole, meto
dele prin care se poate realiza acea
sta, metodica predării lecțiilor etc.

Odată cu acestea se iau măsuri 
pentru a se asigura condițiile ma
teriale necesare bunei desfășurări a 
învățămîntului agrozootehnic. In co
mune au început să fie amenajate 
localurile unde se vor ține cursurile, 
se pregătește mobilierul necesar,

precum și materialul didactic — 
planșe, probe de sol, semințe etc. S-a 
făcut repartizarea filmelor, în gos
podării s-a trimis un mare număr 
de broșuri care redau experiența 
din diferite domenii de activitate a 
unităților agricole din regiune.

Dar nu toți colectiviștii vor putea 
fi cuprinși în cursurile agrozooteh
nice de masă cu durată de trei ani. 
Pentru a ridica și nivelul dé cunoș
tințe al acestora, în cadrul cămine
lor culturale din comune se vor or
ganiza cicluri de 10-12 conferințe 
agrozootehnice. Vom urmări ca ele 
să trateze probleme specifice pro
ducției din gospodăria colectivă. 
Totodată ne îngrijim să stabilim din 
timp conferențiarii care vor ține 
aceste expuneri. i

Noi ajutăm organizațiile de partid 
să înțeleagă că au o deosebită răs
pundere în buna desfășurare a în
vățămîntului agrozootehnic. Asigu
rarea unei frecvențe bune pe toată 
durata cursurilor, analizarea pe
riodică a modului cum se desfășoa
ră activitatea în cercuri, vor fi so
cotite ca obiective centrale și per
manente ale organizațiilor de partid 
din unitățile agricole socialiste.

Comitetul regional de partid va 
îndruma comitetele raionale și con
siliile agricole să analizeze sistematic, 
pe baza unui control minuțios, fe
lul cum se desfășoară învățămîntul 
și să dea ajutorul necesar pentru ca 
în cadrul cercurilor activitatea să 

■decurgă în cele mai bune condiții.
Considerînd că ridicarea nivelului 

de cunoștințe a maselor largi ale 
țărănimii este un mijloc important 
de a traduce în viață sarcinile tra
sate de partid cu privire la sporirea 
producției și întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective, organele de partid și de stat, 
consiliile agricole din regiunea noas
tră vor asigura toate condițiile pen
tru ca învățămîntul agrozootehnic 
să se desfășoare în cele mai bune 
condiții.

Joi după-amiază a avut loc șe
dința de închidere a celui de-al III- 
lea Congres internațional de pato
logie infecțioasă.

In prezidiu au luat loc conducă
tori ai Societății internaționale pen
tru studiul maladiilor infecțioase și 
parazitare, precum și acad. Athanase 
Joja, președintele Academiei R. P. 
Romîne, Voinea Marinescu, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale, 
acad. Șt. Milcu, președintele Uniunii 
societăților de științe medicale, 
Sandu Ion, adjunct al ministrului 
sănătății și prevederilor sociale, și 
alții. Ședința a fost prezidată de 
acad. Șt. S. Nicolau.

Conf, dr. N. Cajal, secretar al Co
mitetului de organizare, a dat citire 
concluziilor și recomandărilor con
gresului cu privire la problemele 
care au fost luate în discuție.

Prof. R. De Mattia, secretarul So
cietății internaționale pentru studiul 
maladiilor infecțioase și parazitare, 
a supus congresului propuneri de 
modificare a statutului Societății.

Participants au aprobat în una
nimitate concluziile și recomandările 
congresului, precum și modificările 
la Statut.

Luînd cuvîntul în numele parti- 
cipanților străini, prof. A. Giovan- 
nardi (Italia) a scos în relief reu
șita lucrărilor congresului care prin 
bilanțul său pozitiv marchează un 
progres față de congresele preceden
te, o creștere a activității Societății 
internaționale pentru studiul mala
diilor infecțioase și parazitare. Am 
cunoscut cu acest prilej—a spus prof. 
Giovannardi — unele din frumusețile 
Romîniei, am simțit viața, activita
tea care se desfășoară în această 
țară în scopul de a asigura poporu
lui romîn condiții de viață din 
ce în ce mai bune. Aceasta am sim
țit-o cu atît mai mult noi, ca me
dici, dar în același timp și ca oameni.

------------------- O»o

Societatea noastră — a continua? 
vorbitorul — are în afară de scoh 
purile înscrise în statutul ei, și <3 
altă menire, înscrisă în mințile și ini
mile noastre: aceea de a contribui la 
apropierea, amiciția și fraternitatea 
între popoare, indiferent de siste
mele și concepțiile lor politice.

în încheiere vorbitorul a adus 
mulțumiri călduroase guvernului 
R.P. Romîne, Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale, Academii ' 
R.P. Romîne și celorlalte institué- 
care au acordat sprijinul lor deșfă* 
șurării în cele mai bune condiții g 
lucrărilor congresului.

Cuvîntul de închidere a congre« 
sului a fost rostit de acad. Șt. S, 
Nicolau, care a spus între altele :

In cele 13 ședințe care au avu? 
loc s-au prezentat 4 rapoarte, 10 
corapoarte și 213 comunicări. Din 
datele prezentate s-au desprins linii 
de cercetare și orientare în proble
mele dezbătute, numeroase aspect^ 
utile. Totodată, considerăm că ac* 
tualul congres a contribuit la strîn« 
gerea legăturilor științifice dintre 
reprezentanții țărilor participante. _

Atmosfera cordială, de prietenie 
și bună înțelegere, care a domnit îiî 
timpul lucrărilor, asigură în mod 
cert o colaborare rodnică între sa-, 
vanții din diferitele țări ale lumii.

Alături de bogata activitate știin
țifică desfășurată la acest congres, 
avem certitudinea că contactele 
personale dintre oamenii de știință, 
vor contribui la cunoașterea reci
procă a realizărilor lor, puse îrt 
slujba înțelegerii depline între pot 
poare, a progresului, a păcii.

* ' ,
După încheierea lucrărilor celui 

de-al III-lea Congres internațional 
de patologie infecțioasă a avut loc 
o întîlnire între participanți la con
gres și reprezentanții presei.

(AgerpresJ

Excursii pentru bucureșteni
O.N.T. Carpati — agenția București 

organizează la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni noi excursii pentru oamenii muncii 
din Capitală. Autocarele 
niști vor pleca simbătă pe 
străbate Valea Oltului și 
Prahovei, 
principal 
șovului.

Pentru
tată o excursie de patru zile pe Dunăre, 

între 18-23 noiembrie este progra
mată o croazieră pe Marea Neagră cu 
motonava „Transilvania”,

O altă excursie 
obiectiv vizitarea

cu excursio- 
un traseu ce 
apoi Valea 
va avea ca 
Poienii Bra-

săptămîna viitoare este proiec-

Ziarul nostru a relatat astă vară 
că, datorită extinderii mecanizării și 
folosirii cofrajelor glisante, con
structorii de pe șantierul de locuin
țe Floreasca-parc au ridicat, în nu
mai 13 zile și jumătate, scheletul de 
rezistență a unui bloc-turn cu 
etaje. Ei au realizat un ritm 
execuție mult mai intens decît 
alte blocuri 
.Capitală.

Experiența 
rea acestui

similare construite

ll 
de 
la 
în

ritmului de ridicare a blocurilor se 
pierde, în mare parte acum la finisaj.

De ce se încetinește ritmul exe
cutării unor construcții tocmai în 
perioada de finisare? Adică tocmai 
atunci cînd, dimpotrivă, ar trebui 
să se facă totul ca ele să fie date 
în folosință chiar și înainte de ter
menul planificat.

Precum se știe, după ridicarea 
Scheletului de rezistență, urmează

acumulată la ridica- 
prim bloc (C.6) a stat 

Ia baza obținerii de noi succese la 
celelalte blocuri asemănătoare în 
purs de construcție pe acest șantier. 

Orientarea spre extinderea meto- 
delor industriale de construcții, 
printre care se numără și folosirea 
tot mai largă a cofrajelor glisante, 

I și-a dovedit eficacitatea. Se reali- 
I zează astfel o productivitate spori

tă, superioară celei obținute prin 
metode clasice de construcție. Nu 
mai vorbim de economiile impor
tante, mai ales de material lemnos. 
Fiecare din cele șase blocuri de pe 
șantierul de locuințe Floreasca-parc 
Va avea la ultimul etaj, în plus, cîte 
o garsonieră (cameră, baie și bucă
tărie), construite din economiile rea
lizate de constructori.

La începutul glisării blocului C.6 
conducerea șantierului se angajase 
să-l predea „la cheie” pînă la sfîrși
tul lunii septembrie. Dar angajamen
tul nu a fost respectat. Și la cele
lalte două blocuri — C.5 și C.4 — 
a căror structură a fost turnată, 
există rămîneri în urmă la lucrările 
ide finisare a interioarelor.

S-a creat o situație paradoxală. 
jCeea ce g-a cîștigat prin grăbirea

Pe șantierul
Floreasca-parc

gurarea tuturor materialelor de in
stalații etc ! Asemenea deficiențe 
s-au menținut, în parte, și la blocu
rile C.5 și C.4 .

Este adevărat că finisajului inte
rior de la aceste blocuri i se acordă 
mai mare atenție, 
tencuieli de bună 
grosime mai mică, 
astfel materiale și 
aceeași atenție se vede, în schimb, 
la alte lucrări. Parchetul lamelar a 
fost montat uneori pe un strat-su- 
port încă umed. De asemenea, 
tîmplăria cu tocuri metalice și 
cercevele din lemn a necesitat în 
unele cazuri remedieri, pentru a pu
tea fi asamblată. Și aceasta din vina 
celor două întreprinderi furnizoare 
aparținînd de Direcția generală de 
construcții-montaj a Sfatului popu
lar al Capitalei.

Lucrările de pe acest șantier au 
stat în atenția comitetului de partid 
al întreprinderii de construcții mon
taj nr. 1, a organizației de bază a șan
tierului nr. 4. Comitetul de partid s-a 
îngrijit ca grupa de partid de pe 
șantier să aibă în componența sa 
muncitori cu o bogată experiență, și 
spirit de inițiativă, ca Ion Molnar, 
dulgher, Andrei Șimon și Teodor 
Nuț, maiștri. Dumitru Preda, lăcă
tuș, și alții, care au întărit — prin 
competența și exemplul personal — 
activitatea desfășurată de muncitori.

Nu aceeași grijă au dovedit însă 
comitetul de partid, organizația de 
bază a șantierului și grupa de par
tid față de lucrările de finisare, de 
respectare a termenelor înscrise în 
grafice. Ar fi putut contribui mult 
la grăbirea ritmului de execuție a

S-au executat 
calitate, cu o 

economisindu-se 
manoperă. Nu

turnarea planșeelor. La blocul C.6 a- 
ceastă operație s-a făcut într-un 
timp mai mare cu circa 15 zile de
cît era stabilit. Nici lucrările de 
turnare a mozaicului și zugrăvelile 
nu s-au desfășurat prea repede, 
executarea lor a durat cu zece zile 
mai mult decît era prevăzut. A- 
ceastă încetinire își are explicația 
în faptul că întreprinderea de con- 
strucții-montaj nr. 1, de care apar
ține șantierul Floreasca-parc, nu 
s-a îngrijit din vreme să asigure la 
finisaje necesarul de muncitori 
calificați. Cît timp nu s-ar fi cîști
gat la construcția primului bloc, șl 
apoi la celelalte, dacă s-ar fi luat 
încă din perioada organizării șan
tierului o serie de măsuri pregăti
toare. dacă încă de atunci s-ar fi 
prevăzut în proiect — așa cum pro
cedează constructorii din Onești — 
întrebuințarea planșeelor prefabri
cate de dimensiuni mari, executarea' 
tencuielilor interioare de pe schela
Suspendată g cofrajului glisant, asii -tuturpi fazelor dp lucru, .dacă ar

fi controlat mai temeinic pregătirile 
ce se fac în această direcție.

Este bine că constructorii și-au 
dat seama de necesitatea aplicării 
unor măsuri care să ducă la scurta
rea timpului de montare a plan- 
șeelor. La blocurile C 2 și C1 plan- 
șeele turnate urmează să fie înlo
cuite cu planșee prefabricate. Ba- 
zîndu-se pe posibilitățile éxistehte, 
conducerea întreprinderii de cons- 
trucții-montăj n?. 1 s-a angajat ca 
pînă la sfîrșitul anului să predea 
patru din cele șase blocuri, adică 
cu două în plus față de prevederile 
planului. Pentru ca acest angaja
ment să devină faptă s-a prevăzut 
— printre altele — grăbirea ritmu
lui la lucrările de finisaj interior. Ast
fel, la blocul C3 echipa de zidari- 
tencuitori condusă de Vasile Mătă- 
chiță a și început să execute — 
concomitent cu glisarea —nu numai 
tencuielile exterioare, cum a proce
dat la blocul C6, dar și pe cele in
terioare.

în atenția conducerii șantierului 
ar trebui să stea însă și punerea cît 
mai repede în funcțiune a centralei 
termice de lîngă blocul C4. Aceasta 
mai ales pentru că în curînd, în- 
tr-un mare număr de apartamente 
se vor muta locatari, iar anotimpul 
friguros se apropie. La centrală lu
crările trebuie urgentate. Era bine 
să se gîndească mai mult la acest 
lucru și proiectantul — Institutul 
„Proiect“-București — care a omis 
să stabilească în proiect spațiul ne
cesar introducerii boilerelor și ca- 
zanelor.

Multe înyățăminte pot trage de 
aici și alți 'constructori de locuințe. 
Bine ar fi dacă organele de resort ar 
organiza un schimb de experiență în
tre alți constructori de locuințe care 
folosesc metoda cofrajelor glisante și 
cei de pe șantierul Floreasca-parc.

Si unii și alții ar avea mult de 
cîștigat,

ß. UTAH

COPILUL LA
Programele prezentate de Televiziunea 

noastră aduc o confribufie de seamă la 
instruirea copiilor, a 
Nu-mi propun să mă 
de fafă de confinutul 
Dar pentru ca ele 
deplini cu adevărat 
zionarea lor trebuie să se facă în anu
mite condifii, se cer respectate anu
mite reguli, spre a se asigura copiilor un 
regim rational de activitate și odihnă.

Este un fapt cunoscut că vizionarea 
programelor de te
leviziune — ca de 
altfel a oricărui spec
tacol de teatru șl 
de cinematograf — 
comportă, pentru 
copil, o mare încordare emofional-afecti- 
vă. Copiii sînt mai puternic impresionați 
decît adulfii. Ceea ce pentru un adult 
este de obicei o distracție, pentru copii 
constituie un prilej de încordare intensă, 
o mare cheltuială de energie, finind sea
ma de țoale acestea, vizionarea unul 
program de televiziune, în afara celui 
care le este afectat in mod special, nu 
trebuie să dureze mai mult de o oră — 
o oră și jumătate, șl aceasta numai 
o dată pe săptămină.

Pentru școlarul mic și mijlociu sînt 
potrivite emisiunile programate în mod 
obișnuit între orele 19—20 ș.‘ emisiun-e 
de duminică dimineaja. O parte din 
programele destinate adulfilor sînt, evi
dent, recomandabile și copiilor fre
cufi de 14 ani, care au cerințe cul’u- 
rale mai mari. Dar nu totdeauna filmul 
sau spectacolul indicat pentru această 
categorie de școlari este progiamat la 
orele cele mai potrivite. Să nu uităm

Păreri ale cititorilor

TELEVIZOR 
că activitatea școlară necesită efôrï 
șl consum de energie. Pentru refacerea 
forfelor, școlarii au nevoie de odihnă și 
repaus. Un copil lăsat să stea tîrziu la 
televizor, va fi obosit a doua zi și nu-șl 
va putea concentra atenfia în timpul 
lecțiilor sau la pregătirea în condifii bune 
a temelor. Vizionarea în întregime a 
emisiunilor de televiziune nu este, prin 
urmare, deloc recomandabilă, De aceea 
socotesc că ar ti nimerit ca diferite fii-* 

me și emisiuni cu 
conflnut instrucfiv- 
educativ inferesînd 
pe elevii din clase
le superioare, să fie 
programate mai de

vreme și în mod deosebit in z lele de 
simbătă și duminică.

Pentru ca să se dezvolte bine, după 
ce și-a terminat lecfille, copilul trebuie 
să se joace în aer liber. Vizionarea emi
siunilor de televiziune nu poate ’n nici 
un caz să înlocuiască joaca și plimbă
rile in aer liber.

Unii părinfi folosesc televizorul drept 
„stimulent" pentru copii, vomifindu-te 
că dacă își fac lecfiile vo< h lăsaji să 
asiste la întreaga emisiune. O a-emenea 
metodă nu numai că nu are un ol e- 
ducativ; ea este profund dăunătoa-e, 
deoarece copiii iți pregătesc teme'e in 
grabă, superficial, fiind tot timpul cu 
gindul la emisiunea de televiziune.

Consider că în jurul orei 21, crainicul 
de la televiziune ar putea anunfa, în- 
tr-o pauză, că a sosit ora culcării pen
tru copii și să le ureze „Noapte bună", 

Dr. MARIA NEGOIȚA 
medic specialist igienist

2700 000 KM IN VĂZDUH
Deși tînăr, comunistul 

Aurel Cristian se și numără 
printre piloții „milionari”. 
In cei cîtiva ani de cînd se 
află la manșa avionului, 
11 000 de ore le-a petrecut 
în văzduh, parcurgînd peste 
2 700 000 kilometri.

Meseria de aviator cere 
multe cunoștințe, îndrăznea
lă. Ca să ajungi pilotul-co- 
mandant al unui avion ca 
„I.L.-18” e necesară o mun
că serioasă, studiu, o temei
nică pregătire.

Pe Aurel Cristian aviația 
îl pasiona încă din copilă
rie. Multe zile le petrecea 
pe fostul aeroport de pe șo
seaua Chitilei, visînd 2iua 
cînd va ajunge și el avia
tor. $1 iată că anii ce au 
urmat i-au adus fiului de 
ceferist împlinirea dorin
ței sale.

După ce a urmat cursu
rile unei școli de pilotaj ci
vil, a intrat la o școală mi
litară de aviație, unde timp 
de 2 ani și-a însușit tehnica 
conducerii avioiiulul.

si 
fost un examen 
care l-a trecut cu

în 1962, împreună cu alți 
colegi, a urmat o școală de 
specializare. A venit și ziua 
cea mare. I s-a încre
dințat conducerea avionului 
„I.L.-18”. Prima cursă pe

ruta București-Bruxelles 
retur a 
greu pe 
succes.

— în trecerea acestui e- 
xamen — ne spune aviato-

rul — m-a ajutat mult faptul 
că pilotam 
18”, care 
foarte bun, 
cu precizie 
Din partea 
cere însă o 
tere a aparatelor de 
și, bineînțeles, o strînsă co
laborare Intre pilotul-coman- 
dant, secund, navigator, ra
diooperator de bord și me
canic.

Măiestria pilotării, dobîn- 
dită la capătul unor ani de 
muncă serioasă, se reflectă 
și în pregătirea de către el 
a altor pilotî. Pentru rezul
tatele sale bune obținute in 
activitatea profesională și 
pentru întreaga sa compor
tare, Țilotul Aurel Cristian'- 
a fost primit în rîndurile 
membrilor de Părtid.

...L-am părăsit pe tînărul 
„șoim” al aerului, urîndu-i 
succes în cucerirea înălți
milor si a titlului de pilot 
„multimilionar”.

GH. PETRESCU

un avion „I.L.- 
este un aparat 

totul function! nd 
de ceasornic, 
echipajului se 

perfectă cunoaș- 
bord

Cinematografe)
TEATRUL DE OPÉRA ȘI BALET AL 

R. P. ROMÎNE : CARMEN — (orele
19,30).

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

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

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Sala 
Mâgheru) : PYGMALION — (orele 19,30). 
(Sala Studio) : BĂIEȚII VESELI - (o- 
rele 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA 
LANDRA“ “■ - ■-----

L.

BU-
(Bd. Schitu Măgureanu 1) : 

MAMOURET — (orele 19,30). (Sala Stu
dio — str. Alex. Sahia 76) : TACHE, 
IANKE ȘI CADÎR — (orele 19,36).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : DE PRE- 
TORE VINCENZO - (orele 20). (Sala 
pentru copil) : SALUT VOIOS - (orele 
18).

TEATRUL
GIULEȘTI : 
(orele 19,30).

TEATRUL 
VREAU SA 
rele 20).

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

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE“ (Sala Savoy) : VORBA REVIS
TEI - (orele 20). (Sala Victoriei) : MU
ZICA BAT-O VINA - (orele 20).

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ (Sala Orfeu) : 
DOCTORUL AUMADOARE — (orele 16). 
(Sala Academiei) : ALFABET ÎMPARAT 
«-> (orele 16).

MUNCITORESC C.F.R.- 
MARIA SA BĂRBATUL —

EVREIESC DE STAT : 
FIU NEVASTA TA - (o-

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURISTIC 
— CIRCUL ! — (orele

CINEMATOGRAFE : 
FILMULUI SOVIETIC 
FLORI : Republica (8 ; 
16,45 : 19 : 21,15). LA 30 uej xxxnx ; i xvxxxx 
(9: 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15). CASA DE LA 
RĂSCRUCE : București (9,30 : 11,45 : 14 ; 
16,45 ; 19 ; 21). DRUMURI DESPĂRȚITE : 
Magheru (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ;
21), I. C. Frlmu (9,30 : 11,45 ; 14 ; 16.15 ; 
18,45; 21), Alex. Sahla (10; 12,15; 16,30; 
18,45; 21), 23 August (10; 12,15; 14,15; 16.30; 
18,45; 21). AVENTURILE LUI- HUCKLE
BERRY FINN — cinemascop : Elena Pa
vel (9,45; 12. 14; 16,15; 18,30; 20,45), în
frățirea între popoare (10.30: 15,30; 18; 
20,30), B. Delavrancea (16; 18; 20). LA- 
ZARILLO DE TORMES : Unirea (11; 
14,30; 16,45; 19; 21,15), G. Bacovia (15,30; 
18; 20,15). CARTIERUL VISELOR ; V. 
Alecsandrl (15; 17; 19; 21). O VIAȚA : 
Tineretului (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15:
20,30), V. Roaită (10: 12,10; 14,20; 16,30; 
18.45; 21). PACE NOULUI VENIT: Lumina 
(10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30). DIMINEAȚA 
MOHORITA : Victoria (10,15; 12,30; 14.45: 
16,45; 18,45; 20,45). O ------------------
EXTRAORDINARA — 
Central (10,30: 13,30;
PROGRAM SPECIAL 
Pil : 13 Septembrie (10 ; 
PANIE $1 MELODII : 
(12.45: 16 ----- -----
14; 16,30!
14; 16,30; 18,30: 20,30). CHEIA - IGNO
RANTUL INVAȚA - VREAU SA ȘTIU 
TOT nr. 22 : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
21). START CĂTRE NECUNOSCUT ru
lează la cinematograful Maxim Gorki

20).
FESTIVALUL 

— FLĂCĂRI ȘI 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 
DE ANI : 1 Mal

(16; 18; 20,15). FRUNZE ROȘII : Cultu
ral (15,30; 17,15; 19; 20.45). DRUM DE 
ÎNCERCARE : Gh. Doja (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Floreasca (16,30 ; 18,30;
20,30), G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
C'ÎND VINE DRAGOSTEA rulează in 
continuare — de la orele 9,30 pînă la o- 

Popov. 
(15; 17; 
Grivjța

rele 21 Ia cinematograful Alex. 
ZBOARA COCORII : 8 Martie
19; 21). ALARMĂ PE INSULA : 
(15,30; 18; 20,30).

CUM E VREMEA /

20,45). ÎNTÎMPLARE 
ambele 

16,20: 
PENTRU 

11,15).
13 Septembrie

serii : 
19,30).

CO- 
ȘAM-

18.15; 20,30), Miorița (10: 12;
18,45; 21), Libertății (10; 12;

Ieri în țară : vremea a fost frumoasă 
și însorită, sxceptînd cîmpla Dunării 
unde s-a menținut umedă și cu cerul 
mai mult noros. Vîntul a suflat slab din 
sud-est. Temperatura aerului la orele 14 
era cuprinsă între 13 grade la Petroșenl 
și 20 de grade la Timisoara. îu Bucu
rești : vremea a fost umedă, cu cerul 
schimbător, mai mult noros. Vîntul a 
suflat slab, predominînd din sectorul 
sud-est. Temperatura maximă a fost de 
18 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13. 
14 și 15 octombrie. In țară : vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar nôros. 
Local în nord-estul țării vor cădea ploi 
slabe. Vînt potrivit la început din sud- 
est, apoi din sectorul nordic. Tempera
tura staționară în prima parte a inter
valului. apoi în scădere. Minimele vor 
fi cuprinse între 0-10 grade, local mal 
scăzute, iar maximele între 15-25 grade, 
mal coborî te în ultima zi. In București : 
vreme schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vînt potrivit. Temperatura sta« 
ționară la început, apoi în scădere,
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aici mai mult timp. Șederea dv. aici 
reprezintă o mare contribuție adu
să la întărirea prieteniei dintre In
donezia și Romînia și de aceea noi 
încercăm un sentiment de regret 
pentru că sînteți nevoit să plecați. 
Relațiile personale între conducăto
rii diferitelor state pot contribui la 
îmbunătățirea relațiilor internațio
nale. Am ținut să vă arăt cum tră
iesc și: muncesc indonezienii din 
Djakarta, Bogor, Bandung, Djokdja- 

'■vcartâf Bali, Sumatra, Kalimantan, 
Sulavesi, Moluce etc. Am ținut să 
vă arăt bogățiile acestei frumoase 
țări, pe care noi, indonezienii, o iu
bim atît de mult, Am ținut să vă 
convingeți direct de toate acestea.

Vizita dv. ia sfîrșit, a spus în în
cheiere dr. Sukarno. Veți fi departe 
de ochii noștri, dar întotdeauna a- 
proape de inimile noastre.

Apoi, președintele Sukarno a toas- 
îat pentru întărirea continuă a-prie
teniei dintre poporul romîn și po
porul indonezian, în sănătatea to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

tovarășului Ion Gheorghe Maurer. 
In timpul banchetului a domnit 

b atmosferă de caldă prietenie.
★

Dintre toate florile pe care le-am 
Văzut în cele 11 zile petrecute pînă 
'acum de oaspeții romîni pe pămîn- 
iul Indoneziei, pot spune că cea mai 
'frumoasă rămîne aceea a prieteniei 
'dintre cele două popoare, a solidari
tății lor în marea luptă comună pen
tru asigurarea păcii, a coexistenței 
pașnice, pentru lichidarea colonialis
mului, pentru cauza progresului în 
lume. Se spune că un lucru este cu 
Utît mai de preț, cu cît este mai rar, 
'dar această floare atît de prețioasă 
bm găsit-o larg răspîndită pretutin- 
'țleni de-a lungul celor peste 3 000 km 
Străbătuți. Ea este caracteristică 
sentimentelor poporului indonezian 
Și poate fi găsită atît în lanul mi
cului cultivator de orez cît și în gră
dina președintelui statului care, îm
preună cu o seamă de miniștri, i-a 
însoțit pe oaspeți în tot timpul vizi- 
lei de la 1 octombrie și pînă azi.

prietenie, ima- 
și' năzuințelor

mesaj s-a vă- 
azi în ajun de

conjurătoare din Bali și din alte 
regiuni pe unde nu trecuseră oaspe
ții, au găsit aceleași iriscripții ale 
prieteniei pe catargele de bambus și 
aceleași sentimente ale oamenilor.

Răspunzînd acestui . intereș, zia-, 
rele și agențiile de presă dih capi- 
tală și din toată țara, au publicat 
împreună cu cuvîntările rostite de 
tovarășul Gheorghiu-Dej și de pre
ședintele Sukarno, ample relatări 
ale vizitei si numeroase comentarii 
pe marginea ei. Intr-un comentariu 
al Departamentului Informațiilor 
Republicii Indonezia difuzat prin 
radio se spune printre altele : „A- 
ceastă vizită va lărgi și mai mult 
colaborarea dintre cele două țări... 
Romînia, care este o țară unde in
dustria petrolieră și petrochimia 
progresează, va sprijini Republica 
Indonezia care este bogată în petrol 
ca să se elibereze de rămășițele cor . 
lonialisrriului în domeniul economic. - 
In același timp, noi nu uităm tac
tica forțelor vechi, presiunea lor 
pentru a reduce prețurile de vîn- 
zare a materiilor prime, rezultatul

Plecarea unei delegații de activiști 
ai P.M.R. în R.P. Polona

sa, delegația a fost condusă de to
varășii Chivu Stoica, Mihai Dalea, 
membri ai C.C. al P.M.R., de acti
viști de partid.

varășul Leonte Răutu, membru, su-, . .. 
pléant al. Biroului Politic, șe&iÎ DÎ- ' ^p^tențlar' al 
recției de propaganda și cultură a R p jțomînă și 
C.C. al P.M.R. f sadei’.

■La plecare; pe aeroportul Bănea-

La 11 octombrie a plecat în R. P. 
Polonă, în schimb de experiență, o 
delegație de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Romîn, condusă de to-

Au. fost dé față Janusz Zambro- 
wlcz, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Polone în 

membri ai amba-

(Agerpres)
o®o

Solemnitatea inminării unor decorații

A 17-a sesiune a Adunării Generale a O. N. U.
—=———— — — 1 —■

încetarea experiențelor nucleare

o necesitate imperioasă
Dezbaterile din Comitetul politic

4(
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De la Djakarta la Tampaksiring, 
despărțite pe calea aerului de mai 
bine de o mie de km, în Java cen
trală și de vest, la Bandung și la 
mitingul de masă din Djokdjakarta, 
în adunările improvizate de la Den 
Pasar, în fața străvechiului templu 
al Borobodurvlui sau a noului ba
raj de la Djatiluhur, în fața monu
mentului de la Kalibata sau în li
niștea Bogorului. oaspeții romîni nu 
numai-că au putut face cunoștință 
cu străduințele și realizările in
donezienilor. dar le-au adus salutul 
poporului nostru, expresia sentimen
telor sale de caldă 
ginea înfăptuirilor 
sale.

Răsunetul acestui 
zut, printre.altele,
plecare, în vizita pe care au făcut-o 
înalți.lor oaspeți romîni, la palatul 
Istara Negara, reprezentanți ai 
Frontului național, precum și ai 
partidului național, partidului co
munist, ai Centralei sindicale Sobsi, 
ai organizațiilor țărănești „Tani 
Marhaen” și „San Tani Indonesia",
Asociației de prietenie Indonezia- fiind că Indonezia a suferit în acest 
Romînia.

în numele asociației de prietenie, 
ing. Partosedano a arătat că pri
mirea caldă făcută de poporul in
donezian oaspeților săi reflectă re
lațiile tot mai strînse dintre cele 
două. țări.

Reprezentanții organizațiilor poli
tice și obștești prezente au oferit 
daruri înalților oaspeți.

Tovarășul Gheorghiu-Dej a mul
țumit pentru salutul adresat și pen
tru darurile primite, care constituie 
o expresie a sentimentelor de prie
tenie ale poporului indonezian pen
tru poporul romîn. El a urat apoi 
reprezentanților organizațiilor politi
ce și obștești succes în activitatea 
lor consacrată. întăririi și dezvoltă
rii Republicii Indonezia, prieteniei merciale 
între țările noastre.

'11 zile la rînd, orașele indonezie
ne, străzile, șoselele au purtat dra
pelele înfrățite ale Romîniei și In
doneziei. Reporterii care s-au înde
părtat de traseu vizitînd satele în-

an pierderi la exportul de cauciuc 
etc. Dacă privim lucrurile din acest 
unghi, reuniunile conducătorilor de 
state suverane' sînt foafte impor
tante și foarte necesare pentru a 
întări pacea lumii prin lichidarea 
colonialismului și a metodelor sale”.

In același spirit agenția Antara 
transmite sub titlul :. „Relațiile 
merciale indoneziano-romîne” o 
formație in care se subliniază 
vizita conducătorilor de ■ stat 
mîni. în Indonezia va contribui 
lărgirea schimburilor comerciale 
tre cele două țări. Agenția face 
scurt istoric al acordurilor comer
ciale încheiate între cele ■ două. țări 
începînd 
tistică a

co-
in- 
că : 

ro- 
i la
în-

; un

Il-a, prof. univ. Gheorghe Călugă- 
reanu, distinși pentru merite deose
bite în. activitatea didactică și de 
cercetare științifică ; „Ordinul Mun
cii .clasa I, tov. Marcel Locar pen- 

' 7 ’ i organizarea și
dezvoltarea activității de arhitectură 
și sistematizare în R. P. Romînă ; 

LNiauui ți „Ordinul Muncii“ clasa Il-a, tov.
Steaua Republicii Popu- Valentin Lipatti pentru contribuția 

— . adusă în. domeniul relațiilor cultu
rale cu străinătatea.

La solemnitate au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, acad. Mihail Ralea, 
membru al Consiliului de Stat, Ni
colae Bădescu,’ președintele Comite
tului de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură' și Sistematizare, Vasile 
Mușat, vicepreședinte al Consiliului 
Central’ al Sindicatelor, Eugen Mâ- 
tyas, adjunct al ministrului Mine
lor și Energiei electrice.

Tovarășul Avram Bunaciu a feli
citat pe cei decorați în numele C.C. 
al P.M.R., Consiliului de Stat și gu
vernului și le-a urat noi succese în 
activitatea viitoare.

Luînd cuvîntul din partea celor 
decorați, tov. Ion Nistor a mulțumit 
pentru ; înalta apreciere adusă mun
cii lor.

La Palatul Marii Adunări Națio
nale a avut loc joi la amiază solem
nitatea înmînării. unor ordine con
ferite . de Consiliul de Stat al R. P. 
Romîne. .

Tovarășul Avram Bunaciu, vice-- ■ tru contribuția la 
președinte al Consiliului de Stat, a 
înmînat „Ordinul Muncii” clasa I, 
tov. Ion Nistor și Nicolae Moraru,. 
ordinul 
lare Romîne” clasa a IV-a, tov. Flo
rian Farcaș — distinși pentru me?- 
rite în opera de construire a socia
lismului ; „Ordinul Muncii” clasa I, 
tov. Wiliam Suder, pentru merite 
deosebite în, muncă ; „Ordinul Mun
cii” clasa I, prof. Constantin Teo- 
dorescu și „Ordinul Muncii” clasa

—-———

. Sosirea minisfruiui 
finanțelor și planificării 

ai R.À.U.

din 1954, însoțit de o sta- 
creșterii schimburil'Or co- 
între Romînia- șl IndOne-

zia. •
Vineri dimineața, tovarășii . Gh, 

Gheorghiu-Dej, I. Gh. Maurér și C. 
Mănescu vor părăsi Djakarta în- 
dreptîndu-se spre Bombay, de unde, 
își vor începe vizita în India. ‘

dimineața, tovarășii . Gh.

Simpozioanef conferințe, spectacole
în întreaga țară au loc în con- la simpozionul ',;,Știihțâ'Sovietică în 

Jinuare numeroase manifestări în 
țcadrul Lunii prieteniei romîno-so- 
yietice.

La Casa prieteniei romîno-sovie- 
țice din Capitală un numeros pu
blic a asistat la simpozionul cu tema 
»,Realizări remarcabile ale medici
nii sovietice”. ' Cu acest prilej au 
luat cuvîntul acad. Ștefan Milcu, 
secretar prim al Academiei R.P. Ro
mîne, acad. Arthur Kreindler, . di
rectorul Institutului de neurologie 
»,I. P. Pavlov”, prof. univ. dr. Ion 
Făgărășanu, membru corespondent 
61 Academiei R.P. Romîne.

în sala de festivități a școlii me- 
Hii nr. 22 „Gheorghe Lazăr” s-a ți
nut simpozionul „Vizitînd U.R.S.S. 
în al 4-lea an al septenalului". Ex
punerile făcute de Victor Iliescu, 
președintele Consiliului raional 
A.R.L.U.S.-V. I. Lenin, și Nicolae 
Pătuleanu, membru al aceluiași con
siliu, au fost audiate cu mult in
teres de sute de participanți.

Numeroși oameni ai muncii au 
luat parte la conferința intitulată 
„Noi - realizări ale U.R.S.S. în folo
sirea pașnică a energiei nucleare" 
care a avut loc la clubul „Grivița 
Roșie" unde a vorbit ing. Nicolae 
Roșu Haret de la Institutul de fizi
că atomică al Academiei R.P. Ro
mîne.

slujba transformării naturii", orga
nizat la Casa prieteniei romîno-so- 
vietice din localitate.

La Turnu Severin, Corabia, Fi- 
liași, Hunedoara, Galați și Brăila au 
avut Toc adunări .. consacrate Lunii 
prieteniei romîno-sovietice, iar la 
Brașov, un recital de muzică rusă 
și sovietică susținut de soliști ai 
Teatrului muzical „Gh. Dima". .

în sala cinematografului „Munci
torul’’ din Bacău a avut loc spec
tacolul. de gală 
la răscruce", la 
neaștii sovietici 
tră cu prilejul 
lui sovietic.

cu filmul „Casa de 
care au asistat ci- 
aflați în țara noas- 
Festivalului filmu-

*■

■k
Continuîndu-și vizita în orașul 

Sibiu, joi dimineața, membrii dele
gației Asociației de prietenie sovie- 
to-romîne au depus coroane de flori 
la cimitirul ostașilor sovietici că- 
zuți pentru eliberarea țării noastre 
de sub jugul fascist.

în aceeași zi oaspeții sovietici în
soțiți de tov. Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S., au părăsit Sibiul, în- 
dreptîndu-se spre Cluj.

*
De un frumos succes s-a bucurat 

spectacolul „Pagini alese" dat în 
sala Teatrului național „Vasile A- 
lecsandri” din Iași de Teatrul de 
miniaturi condus de Arkadi Raikin, 
artist al poporului al R.S.F.S. Ruse. 

(Agerpres)

Decepție în cinstea 
participaiițiior la Congresul 
internațional fle patologic 

inlccțioasă
Joi seara, Comitetul executiv ; al 

Sfatului Popular al Capitalei a ofe
rit în , sala de marmură a . Casei Scân
teii o recepție în cinstea participan- 
ților la cel de-al III-lea Congres in
ternațional de patologie infecțioașăl

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Alexandru ' Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri,. 
acad. Ștefan S. Nicolau,:-președin
tele Comitetului de organizare al ce
lui de-al III-lea Congres internațio
nal de patologie infecțioasă, Voinea 
Marinescu, ministrul sănătății , și 
prevederilor sociale, acad. Ștefan 
Milcu, președintele Uniunii Socie
tăților de științe medicale din R. P. 
Romînă, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, personali
tăți ale vieții științifice medicale și 
alț.i invitați.

Președintele Comitetului executiv 
al Sfatului Popular al Capitalei, Ion 
Cozma, a rostit un cuvînt de salut 
în cinstea oaspeților.

Recepția s-a desfășurat într-o- 
atmosferă prietenească.

(Agerpres) 
------o«o-------

Primul Congres mondial 
împotriva 

analf abetismului

Joi seara a sosit în Capitală dr. 
Abdel Moneim El Kaissouny, minis
trul finanțelor și planificării Repu
blicii Arabe Unite, cu soția. Totoda
tă, a sosit și dr. Hamed El Sayeh, 
ministrul adjunct', al economiei.

Dr. Abdel Moneim El Kaissouny 
conduce delegația guvernamentală 
economică a R.A.U., care va purta 
discuții cu reprezentanți ai Ministe
rului Comerțului Exterior în vederea 
lărgirii schimburilor comerciale în
tre Republica Arabă Unită și R. P. 
Romînă.

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au 
fost întîmpinați de ministrul comer
țului exterior, Gogu Rădulescu, cu 
soția, ing. Ilie Voicu, secretar gene
rai, ing. Ion Marcu, șeful Agenției 
economice a R. P. Romîne la Cairo, 
funcționari superiori din Ministerul 
Comerțului Exterior.

Au fost de față Saad Mortada, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Unite în R. P. Ro
mînă și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 10 octombrie 
Comitetul politic al celei de-a 17-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a început să discute pro
blema necesității imperioase de a 
se pune capăt experiențelor cu arma 
nucleară și termonucleară. Repre
zentantul Indiei, care a luat primul 
cuvîntul, 
comitetul 
puterilor 
acord cu 
riențelor 
randumului celor opt țări 
prezentat la Geneva spre 
nare Comitetului celor 18.

Delegatul S.U.A., Stevenson, a re
petat veèheà poziție a S.U.A. în 
problema controlului asupra înce
tării. experiențelor subterane cu 
arma nucleară.

Luînd apoi cuvîntul, reprezentan
tul sovietic V. A. Zorin a demon
strat pe bază de fapte cine împie
dică încheierea unui acord cu pri
vire ,1a încetarea experiențelor nu
cleare.

Principala dificultate care împie
dică 'realizarea acordului cu privire 
la încetarea experiențelor nucleare, 
a spus el, o constituie numai și nu
mai poziția S.U.A. și a aliaților lor 
din blocurile militare. Atitudinea 
Uniunii Sovietice față de experien
țele cu arma nucleară este bine cu
noscută ; Vrem interzicerea imediată 
și necondiționată a tuturor expe
riențelor nucleare în atmosferă, sub 
apă, în spațiul cosmic și sub pămînt.

Guvernul sovietic, a spus în con
tinuare V. A. Zorin, a apreciat așa 
cum se cuvine eforturile țărilor

și-a exprimat speranța că 
va cere în unanimitate 

nucleare să realizeze un 
privire la încetarea expe- 
nucleare pe baza memo- 

neutre, 
exami-

neutre membre ale Comitetului ce-* 
lor 18 de a găsi o ieșire din situația 
care s-a creat la tratativele cu pri
vire la încetarea experiențelor nu
cleare. Guvernul sovietic a răspuns 
favorabil la chemarea statelor neu
tre și și-a exprimat hotărîrea de a 
examina propunerile cuprinse îa 
memorandumul celor 8 țări ca bază- 
pentru continuarea tratativelor. Din 
discursul de astăzi al reprezentan
tului S.U.A. rezultă că partea ame 
ricană consideră memorandumul ce- 
lor 8 țări o propunere absurdă,

Dacă puterile occidentale, a spus în 
continuare reprezentantul U.R.S.S., 
nu sînt gata acum să realizeze un • 
acord cu privire la interzicerea tu
turor experiențelor cu arma nucle-; r 
ară, Uniunea Sovietică este de acord- 
să semneze tratatul cu privire la in- " 
terzicerea experiențelor nucleare în - 
atmosferă, sub apă și în Cosmos, 
urmînd ca țările să-și asume obli-:T 
gația de a continua tratativele cu 
privire la interzicerea experiențelor 
subterane, bineînțeles, cu condiția 
ca atît timp cît se desfășoară trata
tivele și pînă la realizarea unui a-...' 
cord cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare subterane, aseme
nea experiențe să nu fie efectuate.

Kertész Rezsö
In ziua de 9 octombrie 1962 a în

cetat din viață la Cluj tovarășul dr. 
Kertész Rezsö, participant la miș
carea muncitorească din Romînia, 
vechi membru al Partidului Munci
toresc Romîn.

Funeraliile au avut loc în ziua de 
11 octombrie.

Peste 400 de profesori, ingineri,
istudenți din Craiova au participat

-----------o.«o----------

Seminar arheologic
In cadrul acordului de colaborare 

științifică dintre Academia de Ști
ințe 'a Uniunii Sovietice și Acade
mia R. P. Romîne, în Capitală au 
început joi dimineața lucrările unui 
seminar arheologic unde se discută 
probleme privind cercetările din 
ambele țări referitoare la epoca co

munei primitive, precum și unele 
descoperiri arheologice recente.

Alături de cercetători romîni și 
sovietici la seminar participă nu
meroși invitați, reprezentanți ai mu
zeelor arheologice din țară,

(Agerpres)

La Roma a avut loc recent, sub 
auspiciile U.N.E.S.C.O., primul Con
gres mondial împotriva analfabetis
mului. La Congres au participat 
delegații din peste 60 de țări. Dele
gația R. P. Romîne, condusă de 
prof. univ. Ilie Popa, a colaborat la 
alcătuirea unui vast plan de cam
panie în vederea lichidării analfa
betismului în lumea întreagă.

Congresul a apreciat pozitiv ex
periența bogată dobîndită de țară 
noastră în lichidarea analfabetis
mului într-un timp scurt, cît și în 
domeniul culturalizării maselor.

Primul Congres mondial împo
triva analfabetismului s-a încheiat 
cu adoptarea unôr rezoluții menite 
să contribuie la alfabetizarea a 700 
milioane de oameni.

—090

Turneul internațional 

handbal în

masculin IERI PE GIULEȘT1

de 7 Rapid — Lokomotiv Sofia (1-1)
sporturilor de la Florea- 

întîkiirile
in sala 

sca s-au desfășurat joi 
din ziua a treia a turneului inter
național masculin de handbal în 7. 
Echipa Steaua București a obținut 
cel de-al doilea succes învingînd cu 
scorul de 25—16 (13—9) echipa 
Honved Budapesta. în cel de-al 
doilea meci al programului T.S.K.A. 
Moscova a întrecut cu 41—10 (17—5) 
pe Ț.D.N.A. Sofia.

Turneul continuă sîmbătă de la 
ora 18,30 cu meciurile : Ț.D.N.A — 
Steaua și T.S.K.A.—Dukla.

(Agerpres)

Pe stadionul, din Giulești, echi
pa de fotbal Rapid-București a 
susținut ieri un meci amical cu Lo- 
komotiv-Sofia, ; una din fruntașele 
fotbalului bulgar. Așteptată cu mult 
interes, întrecerea a plăcut nu-

centrul atacant al oaspeților, Kot- 
kov, marchează.

Rapidiștii își organizează jocțil 
abia în repriza secundă, înaintașii 
țin mai mult mingea — ceea ce nu 

_____ __________ făcuseră aproape de loc; în . prima ; 
meroșilor spectatori în special în repriză — luptă permanent atît. în 
repriza sebundă, cînd rapidiștii au atac cît și în apărate. Combina,wi? 
practicai; un joc ' spectaculos. lor. pe extreme detüteaza ■ apărarea

Oaspeții au avut inițiativa la în- masivă a adversarilor. Deși au 
çeput. Ei.au combinat frumos în multe ocazii de a înscrie, jucătorii 
“1 11 bucureșteni riu' reușesc s-o facă de

cît în minutul 80 prin I. Ionescu. 
în această 
Lokomotiv 
meni, fapt 
rul strîns 
nai: 1-1.

mijlocul terenului, folosind pentru 
pătrunderi viteza lui Debîrski, ex
trema naționalei bulgare. Apărarea 
rapidistă. a făcut cu greu față re
petatelor atacuri. Primul gol este 
înscris de jucătorii bulgari. în mi
nutul 13, la o greșeală a lui Langa 
(care întîrzie degajarea mingei)

parte a meciului, echipa' 
s-a apărat în 7 și 8 oa- 
ce explică de altfel sco- 
al partidei. Rezultat fi

(Agerpres)

familia sa auamerican Bourret împreună cu

|g|
- .:

Profesorul universitar
cerpt de curind azil politic guvernului cuban. Iată-1 in fotograiie după 
sosirea la Havana.

Propuneri ale R. P. Romîne 
in Comitetul nr. 3

NEW YORK (Agerpres). —
Comitetul nr. 3 a terminat discu-; 

tarea proiectului’ de convenție; așur 
pra căsătoriei adoptînd o rezoluție 
către Adunarea Generală, privind..;: 
examinarea și ratificarea ei de către -. 
toate statele. Convenția ■ astfel, apro-x- 
bată are un preambul' și zgce arțij 
cole privind liberul consimțămînt, 
vîrsta minimă și înregistrarea căsă
toriei. Discuția începută la sesiunea 
trecută a O.N.U. s-a încheiat acum 
prin stabilirea clauzelor forrnale.

Se știe că la propunerea, 'delega-ș,^ 
ției R. P. Romîne, sprijinită ' de unW 
mare număr de delegați, a fost 
scoasă din convenție o clauză teri-, 
torială cu caracter colonialist. La 10-, 
octombrie, o nouă propunere for-A* 
mulată de profesorul Traian Ionaș- 
cu din partea delegației R. P. Rö- 
mîne, sprijinită de Ghana, Indo.-’'? 
nezia și Uniunea Sovietică, a fost -. 
aprobată prin votul Comitetului, in 
ciuda opoziției delegaților occident, 
tali. Această propunere se referă la ■ > 
articolul privind reglementarea de 
către Curtea Internațională de Jus
tiție a diferendelor ce s-ar ivi în.,.:., 
aplicarea convenției și care în for-?> 
mularea propusă inițial intenționa ' ' 
să impună în mod unilateral juris-'.;’?', 
dicția Curții și asupra celorlalte „ 
state care nu o recunosc.

«di:

>

ENERGIA VIITORULIntr-o zi de lu
cru de opt ore, un 
om poate să pro
ducă o énergie u- 
filă echivalentă cu
o jumătate de kilowatt-oră. Tn nume
roase țări din Europa, consumul me
diu de energie ajunge în zilele noas
tre pînă là 20 kWh pe zi. Așadar, 
dacă întreaga energie ar fi produsă 
de forța musculară a omului, pentru 
menținerea nivelului actual și pentru 
satisfacerea cerințelor fiecărui locuitor 
al Europei ar trebui să lucreze 40 de 
oameni.

în prezent, omenirea obține circa 
80 la sută din energie prin arderea 
cărbunelui de pămînt, petrolului și 
gazelor naturale. Unele țări au și 
consumat rezervele ușor accesibile 
de combustibil mineral din subsol 
și întîmpină dificultăți în ce priveș-' 
te dezvoltarea industriei 
special a ramurilor care consumă de ușor în nu- 
mari cantități de energie. cleu, deoarece a-

Posibilitafea obținerii energiei din supra ei nu acțio- 
procesele nucleare — fisiunea nu- nează forța de 
cleelor grele și fuziunea, adică'con- i 
topirea nucleelor ușoare — a deschis 
perspective promițătoare. Pe baza' 
proceselor de fisiune a nucleelor de 
uraniu și plutoniu funcționează pri
mele centrale atomoelecfrice', iar un 
șir de centrale se află în construcție.

Rezervele de uraniu și foriu din 
scoarța pămînfului nu sînt nelimi
tate, iar minereuri cu un conținut 
bogat în aceste elemente nu se gă- 
seSc în cantități mari. De aceea, deși 
potrivit calculelor geologilor omeni
rea poate fi asigurată cu aceste feluri 
de materii prime pe sute de ani, to
tuși, după toate aparențele, proble
ma asigurării cantității de en^tgie 
necesare întregii populații a globu
lui pămînfesc nu poate fi rezolvată 
definitiv pe această cale.

Larga folosire a proceselor de fisiu
ne a nucleului pentru obținerea de 
energie creează dificultăți conside
rabile în legătură cu problema înlă
turării reziduurilor radioactive. Prelu
crarea combustibilului nuclear -iradiat 

plufoniului, curățirea acestor, elemen
te de fragmente radioactive prove
nite din fisiune sînf însoțite de ob
ținerea unor cantități 
de substanțe radioactive.

în procesele dp sinteză' nucleară, fâcuf penfru a C0nf0pf nucleele de 
izvorul de energie poate fi hidro- deuferiu ?■ în acest scop trebuie să 
genul greu — deuteriul. Apele ocea- transmitem nucleelor de deuteriu o 
nelor conțin o cantitate atît de mare.; energie suficientă penfru a învinge 
de deuteriu, îneît s-ar putea asigura forfe|e de respingere și să asigurăm- 
pe deplin once consum de energie aceste condiții pe un anumit timp 
pentru întreaga populație a glöbului ' ' ‘
pe o perioadă practic nelimitată.

.. .Produsele reacției de sinteză';-!* ' 
stabile și de aceea în acest caz nu 
se -, pune problema înlăfurării '-' rezi-- 
;dtiurilor' radioactive.

..T Dar cirm sé; poate realiza contopi- 
... reaz sinteza deuteiönilo’’, 'âțȚcă q 

nucleelor de deuteriu ? Omul și-a în
sușit tehnologia fisiunii nucleelor de 
uraniu și plutoniu. El dirijează ușor 
acest proces în centralele atomoe
lecfrice. Producția unui reactor alo ., ...........
mic poate fi reglată după necesități, sului, temperatura trebuie ridicată la 
Pe colea absorbției neutronilor care aproximativ 200 milioane de arade. 
provoacă reacțiile de fisiune, noi mic- Cum se poate realiza aceasta ? Toate

șorăm cantitatea 
de nuclee fisiona- 
fe, iar înlătu- 
rînd absorbanfii 
de neutroni, mă
rim viteza reacfiei 
de fisiune.

Ce trebuie făcut
contopi nucleele de deuteriu ?

Deuferonii au o sarcină electrică 
pozitivă. Ca și toate particulele în
cărcate cu electricitate de același fel, 
ele se resping. Pentru contopirea 
lor, trebuie învinse aceste uriașe 
forje de respingere. în procesele de 
fisiune a nucleelor 
particulă nucleară 

lor, în neutronul. Această 
consumă de ușor

V. EMELIANOV 
membru corespondent 

al Academiei de Științe a U.R.S.S.

pentru a uni, a

se folosește o 
neîncărcată — 

particulă pătrun-

nează
respingere.

Procesele de fi- 
' siune a nucleelor 

au putut fi stăpî- 
nife abia după 
ficulă neutră a 
fă, după ce proprietăfile ei au 
fost studiate și s-au creat surse de 
obținere a neutronilor, după ce s-a 
asigurat un proces continuu, în lan), 
al fisiunii nucleare și dirijarea lui.

Faptul că sinteza nucleară este 
practic posibilă, a fost dovedit prin 
explozia bombei cu hidrogen, dar 
reacția de sinteză are loc simultan în 
întreaga masă și nu este dirijată.

Pentru a determina contopirea 
nucleelor se folosește forța de ex
plozie a bombei de fisiune, 
care transmite deuteronilor o e- 
nergie atît de mare, încîf aceștia 
pot să învingă forța elecfrostafică de 
respingere. Bomba de fisiune cu u- 
raniu și plutoniu este chibritul care 
dezlănțuie procesul de sinteză nu
cleară. Așadar, primul proces ne- 

s; :ÄTKär<; ä: rs 

cleelor grele constituie începutul 
procesului de sinteză a nucleelor u- 

considerăbiie ^oare.
Dar se poate oare realiza un pro

ces de sinteză dirijat și ce trebuie

Articol

scris pentru „Scînteia"

această par-ce
fost descoperi- 

ei

materialele cunos
cute se evaporă 
la o temperatură 
mult mai scăzută 
decît cea menjio- 
nată. Chiar la rea

lizarea unui material care să reziste la 
o temperatură de peste 2 000 de 
grade se întîmpină dificultăți consi
derabile.

Prin urmare, problema trebuie re
zolvată pe altă cale. Pentru ca 
reacția de sinteză să se poată des
fășura trebuie asigurate condiții în 
care deuferonii încălziți la o tempe
ratură înaltă să riu atingă pereții va
sului în care are loc procesul și să 
nu transmită energia lor mediului în

conjurător prin a- 
fomi străini care 
nu participă la 
reacție. In acest 
scop, trebuie rea
lizat mai întîi un 
vid înalt, iar nu
cleele deuferoni- 

lor trebuie „suspendate“ în acest vid 
în așa fel încîf ele să nu afingă pe
reții vasului. Prima sarcină constă 
deci în a realiza un vas pentru efec
tuarea sintezei nucleare, a evacua 
din el aerul și a crea vidul cel mai 
înalt posibil cu ajutorul tehnicii mo
derne.

De ce este necesar aceasta ?
în operațiile ulterioare de încălzi- 

deuteronilor, prezenta unor a- 
„străini" va face să scadă tem- 

lor. Ciocnindu-se cu acești 
le vor ceda o parte din 
iar atomii „străini" o vor 
mai departe, dispersînd-o 
și în felul acesta nu se 
obfine încălzirea necesară

fi dirijate. Cu a- 
juforul cîmpulul 
magnetic pufem 
să comprimăm
plasma, dîndu-i

forma unui „șnur* suspendat în vid.
In cursul încălzirii plasmei, mișca

rea deuteronilor se accelerează, iar 
deuferonii, avînd o energie care de
pășește pe cea de respingere, se vor 
contopi, formînd un nucleu de heliu 
sau de tritiu. Numărul interacțiunilor 
de sinteză va crește odată cu tempera
tura de încălzire a deuteronilor și 
cu durata „vieții șnurului“ de plas
mă. Cu cît plasma va fi reținută de 
cîmpul magnetic mai mult timp, cu 
atît mai mare va fi probabilitatea 
proceselor de sinteză. Probabilitatea 
sintezei nucleului crește de aseme
nea odată cu creșterea densității 
plasmei.

Așadar, ca 
rabile pentru 
necesar, în 
condiții de încălzire a plasmei pînă 
la o temperatură de zeci sau sute de 
milioane de grade, în al doilea rînd 
să realizăm o lungă durată a exis- 
tenfei „șnurului de plasmă" și, în al 
treilea rînd, să obfinem o mare den
sitate a plasmei.

Pentru lucrările în domeniul sinte
zei nucleului, efectuate în prezent 
pe scară largă în numeroase țări și 
mai cu seamă în Uniunea Sovietică 
și S.U.A., se utilizează instalații de 
cercetare de diferite tipuri. Acestea 
pot fi împăr(ite în două grupuri 
principale : în unele instalații, vidu! 
în care se creează plasma sînt niște 
camere cu un spafiu inelar închis, iar 
în alte instalații vidul se realizează 
într-un tub așezat în cîmpul magnetic 
longitudinal, mai puternic la capetele 
acestuia (dopuri magnetice). în acest 
tub plasma se află în stare de sus
pensie.

Pentru a efectua experiențe cu 
plasmă, trebuie cunoscute în primul 
rînd toate proprietățile ei. Trebuie 
elaborate metodele și tehnica încăl
zirii plasmei pînă la temperaturi atît 
de înalte ca cele necesare pentru 
sinteza nucleară.

Dar cum să măsurăm aceste tem
peraturi, dacă chiar determinarea unor 
temperaturi de 5 000—6 000 de gra
de implică dificultăți considerabile? 
Trebuie elaborată tehnica acestor 
măsurători și create aparatele nece
sare. Trebuie elaborată de asemenea 
tehnica oblinerii unor, puternice 
cîmpuri magnetice. Problema dirijă
rii sintezei nucleare ridică în fata 
fizicienilor numeroase sarcini cu to
tul noi și foarte complexe.

Savantul indian H. Bhabha a susți
nui că pentru rezolvarea acestei pro
bleme ar fi nevoie de 20 de ani. 
în zilele noastre este greu să spui 
cînd vor fi găsite căile practice de 
utilizare a energiei sintezei nuclea
re. Noi nu ne îndoim însă că aceste 
căi vor fl descoperite și că proble
ma surselo' de energie va fi rezol
vată definitiv pentru binele întregii 
omeniri.

să creăm condiții favo- 
sinteza nucleului, este 

primul rînd, să creăm

•<;

'TT

j

re a 
torni 
perafura 
atomi, ei 
energie, 
transmite 
în spafiu 
va putea 
a deuferiului.

Pentru menținerea deuteronilor în 
starea de suspensie se folosesc cîm- 
purile magnetice. Acest lucru ridică 
noi probleme, 
genului greu, 
feronii sînt 
iar sarcinile 
feronilor din acești atomi sînt com
pensate de sarcinile negative ale e- 
lecfronilor. Este deci necesar, mai 
întîi, să ionizăm deuteriul, adică să 
rupem electronii de nuclee, pentru 
ca deuteriul să înceteze a mai fi 
neutru. „Amestecul“ astfel obținut de 
nuclee și electroni fără legătură în
tre ele poartă denumirea de plasmă.

Plasma este o stare deosebită a 
materiei. în care — după cum s-a 
mai spus — electronii sînt rupfi de 
nucleele lor, iar nucleele împre- 

miș- 
care dezordonată și nu formează o- 
bișnuitele sisteme atomice în cadrul 
cărora nucieele și electronii sînt le
gați între ei. In plasmă, nucleele cu 
sarcini pozitive și electronii cu sar
cini negative coexistă independent. 
Electronii și nucleele din plasmă pot 
fi . influențați prin cîmpuri maqnefice 
și electrice. Cu alte cuvinte, substan
țele aflate în stare de plasmă pot

în afomii hidro- 
ai deuferiului, deu- 

legați de electroni, 
pozitive ale dou-

care să poată fi reglat. Dintre toate 
. procesele de sinteză studiate pînă 

s'nt -în prezent, sinteza nucleelor de deu- 
teriu necesită o energie relativ redusă 

Din punct de vedere teoretic,
procesul de sinteză poate începe tină cil electronii se află înfr-o 
atunci cînd energia particulelor ce 
se ciocnesc devine egală cu aproxi

. mativ 100 electron-volți sau, cu alte 
cuvinte, atunci cînd ele se încălzesc 

■pînă la o temperatură de 1000 000 
de grade. în mod practic însă, pen
tru a se asigura continuitatea proce-
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Evenimentele din Yemen

Critici împotriva 
unei politiei nerealiste

• LOVITURI DATE DE TRUPELE 
MERCENARI • GUVERNUL R. A. 
CONSIDERĂ ÏN STARE DE RĂZBOI

REPUBLICANE UNITĂȚILOR 
YEMEN A DECLARAT CĂ 
CU ARABIA SAUDITĂ.

DE 
SE

CAIRO 11 (Agerpres). — După 
cum anunță presa și radioul, de-a 
lungul frontierei yemenito-saudite 
continuă lupte înverșunate între 
trupele guvernamentale ale Yeme
nului și detașamentele de merce
nari. Cu sprijinul trupelor saudite 
și iordaniene, dotate cu armament 
american și englez, mercenarii în
cearcă să creeze pe teritoriul Yeme
nului un cap de pod în vederea 
înaintării în interiorul țării. Pînă în 
prezent însă toate eforturile lor au 
fost

re-

zadarnice.

Luptele se duc în special în 
giunea orașului Saada din nordul 
Yemenului. Totodată mercenarii în
cearcă să treacă frontiera în regiu
nea orașului Mariba 
Yemenului).

La 10 octombrie ca 
precedente, avioanele 
vernamentale au continuat să atace 
concentrările trupelor agresoare în 
regiunile situate de-a lungul fron
tierei nordice a Yemenului. A fost 
distrus un detașament al trupelor 
saudito-iordaniene care a

(din estul

și în zilele 
trupelor gu-

reușit să

treacă frontiera și să se întăreas
că într-o veche fortăreață.

La 10 octombrie El-Baidany, vice
președinte al Consiliului. de ' Miniș
tri, a dezmințit știrea transmisă de 
postul de radio Amman care anunța 
că trupele emirului Hassan, preten
dentul la tronul Yemenului, ar fi 
ocupat orașul Saada în apropiere de 
frontiera cu Arabia Saudită. El a 
spus că trupele guvernamentale 
controlează întregul teritoriu națio
nal al Yemenului și a subliniat că 
știrile false difuzate de posturile de 
radio, și agențiile de presă ale țări
lor imperialiste și regimurilor reac
ționare urmăresc să submineze mo
ralul poporului yemenit.

★
CAIRO 11 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția M.E.N., guver
nul Republicii Arabe Yemen a de
clarat că se consideră în stare de 
război cu Arabia Saudită. Această 
declarație a fost făcută la 10 octom
brie la Sanaa de El-Baidany, vice
președinte al Consiliului de miniș
tri și comandant suprem adjunct al 
armatei yemenite.

★
CAIRO 11 (Agerpres). — TASS 

transmite : Republica Arabă Unită 
sprijină prin toate mijloacele sale 
Yemenul pentru a-1 .ajuta să respin
gă agresiunea, a declarat la 10 oc
tombrie Ali Sabri, primul ministru 
al. R.A.U. Această declarație a fost 
făcută în urma ședinței Consiliului 
prezidențial al R.A.Ù., care a avut 
loc sub președinția lui Nasser.

'Ar
CAIRO. Corespondentul din Cairo 

al agenției France Presse anunță 
că, potrivit unor surse bine infor
mate din Cairo, forțele emirului 
Hassan cu sprijinul trupelor iorda
niene și trupelor Arabiei Saudite, 
folosind tancuri și tunuri primite 
din Iordania, Arabia Saudită și din 
protectoratul englez Aden, au între
prins atacuri în nordul și éstul 
Yemenului.

fi
ROMA 11 (Agerpres).-— La. 11 octombrie a început cea de-a V-a 

grevă națională de 72 de ore a muncitorilor de la uzinele particulare 
...rhetalurgice și constructoare de mașini din Italia. La greva care a 

început în ziua de 11 octombrie participă aproximativ 1 milion de 
lucrători din industria metalotehnică, la fel ca și la cele patru greve 

. precedente.
Greviștii, sprijiniți de toate cele trei centre sindicale principale 

ale țării — Confederația Generală a Muncii din Italia, Confederația 
sindicatelor oamenilor muncii din Italia și Uniunea Italiană a muncii 
— cer încheierea unui nou contract de muncă pe întreaga țară, care 
să asigure îmbunătățirea situației lor materiale.

Unitatea și coeziunea oamenilor muncii au și dat primele roade : 
’ atît' administrația concernului „Fiat“ și a firmei constructoare de

. mașini „Olivetti", cît și patronii altor 27 de întreprinderi metalurgice 
-, și constructoare de mașini . din Florența, Bologna, Veneția, Genova, 

Modena și Trieste au declarat că acceptă revendicările principale ale 
greviștilor.

■O® O

Manifeste ale P. C. din Germania 
deasupra orașului Köln

orașului
____ Germania este partidul clasei muncitoa-

rachefe de care s-au des- 
parașute. Cu ajutorul aces-

KÖLN 11 (Agerpres). — La 10 octom
brie, 'afenfia a mii* de locuitori din ora
șul vest-german Köln a fost atrasă de un 
spectacol neobișnuit. Deasupra

------ o®o------
LA VARȘOVIA

s-au înăljat 
prins patru 
fora în văzduh au început să zboare lin 
steaguri roșii pe care scria „P.C. din

■î:

IM

SANAA. Unități 
Yemen pregătite 
republicii.

care va permite irigarea 
a mii de hectare de pă- 
mint.

ale armatei R. A. 
pentru apărarea

Recomandări 
,,prietenești"

Consfătuirea președinților 
consiliilor populare 

comunale

re, interzis în Germania occidentală". In 
același timp, deasupra orașului a căzut 
o ploaie de manifeste ale P.C, din Ger
mania,

Potrivit agenfiei D.P.A., aceste rachete 
au fost lansate din diferite puncte din 
centrul orașului.

„Pe curînd, Moscova!“
Declarațiile lui Igor Stravinski
MOSCOVA 11 (Agerpres).—TASS 

transmite : „Despărțindu-mă astăzi 
de locuitorii Moscovei, nu le spun : 
rămîneți cu bine, ci le spun : la re
vedere, pe curînd" — a declarat Igor 
Stravinski pe aeroportul Șeremetie- 
vo înainte de a părăsi Moscova.

Mi-a fost foarte plăcut, a decla
rat în continuare Igor Stravinski, 
să vizitez minunata țară, unde m-am 
născut, să fac cunoștință etc compo
zitorii și artiștii sovietici. Am co
laborat cu plăcere cu orchestrele din 
Moscova și Leningrad. Am aplaudat 
aceste colective după flecare repeti
ție.

Mulțumesc din toată inima pen
tru primirea neobișnuită care mi 
s-a făcut. Mulțumesc pentru toate, 
la revedere.

★
MOSCOVA. N. S. Hrușciov a 

primit la 11 octombrie în cabinetul 
său de lucru din Kremlin pe cu
noscutul compozitor american Igor 
Stravinski, cu soția. între N. S. 
Hrușciov și I. Stravinski a avut loc 
o convorbire cordială.

Un vis împlinit
MOSCOVA. O explozie 

foarte puternică a prăvă
lit în rîul Vahș (Tadjikis
tan) mii de metri cubi do 
roci stîncoase și cuburi 
de beton, special pregă
tite de constructorii pri
mei centrale electric© de 
la Vahș. Vijeliosul rîu a 
fost oprit prin barajul 
creat de explozie și a 
pornit po albia nouă, pe 
sub clădirea hidrocen
tralei. Astfel s-a îndepli
nit visul de veacuri al 
poporului tadjik : supu
nerea rîuluî Vahș. Prima 
hidrocentrală de. pe Vahș, 
cea mai puternică din 
Asia Centrală, va da cu
rent industrial in noiem
brie. Aici se creează un 
mare lac de acumulare,
cu o capacitate de 10 mi- se îndrepte nici în urmă- 
liarde metri cubi de apă torii 5 ani, scrie ziarul.

Situația căminelor 
studențești în Anglia

Căminele pentru stu- 
denți sînt insuficiente, au 
un număr prea mic de 
locuri și sînt situate 
foarte deparle de facul
tate, scrie ziarul londo
nez „Guardian”.

La Liverpool, de pildă, 
studorițil locuiesc la 8 
mile depărtare do facul
tate. în alte orașe, ca, 
de pildă, Aberystwyth, ei 
sînt nevoiți să locuiască 
în satele vecine de unde 
transportul spre oraș se 
face foarte grou.

La Birmingham situația 
este foarte „acută” în 
ultimii cinci ani și nu 
există speranțe ca ea să

VARȘOVIA 11 (Agerpres) — La 
Varșovia și-a încheiat lucrările cons
fătuirea pe țară a președinților con
siliilor populare comunale care a 
discutat problemele dezvoltării pro
ducției agricolé și în special proble
mele modernizării agriculturii. După 
cum anunță agenția P.A.P., la cons
fătuire a luat cuvîntul Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 

■P.M.U.P. El a 'subliniat importanța 
folosirii rezervelor de producție lo
cale ale agriculturii, în special în 
domeniul producției de furaje, im
portanța folosirii juste a îngrășă
mintelor minerale etc.

Guvernul Statelor Unite 
recomandă „prietenește“ 
guvernului ’lalîan să re
vizuiască obligațiile în 
ce privește construcția 
de petroliere pentru Uni
unea Sovietică.

Acest fapt a fost anun
țat de agenția de infor
mații Inîerpress care a- 
rată că recomandări 
„prietenești'' similare au 
fost adresata și altor țări 
aliate ale S1U.A., precum 
și țărilor cu care S.U.A. 
nu au relații interaliate 
directe și care și-au luat 
obligația să construiască 
petroliere pentru Uniunea 
Sovietică.
Cu cine se adună...

„Șeful baze! de rachete 
de la Peenemünde a lut 
Adolî Hitler, care a pro-

dus și lansat proiectilele 
rachete „V—1" și „V—2", 
este și acum, la vîrsta de 
67 de ani, un producător 
activ de rachete'*. Unde î 
După cum reiese din re
comandarea pe care i-o 
face revista americană 
„Newsweek", dr. Walter 
Dornberger, fost general- 
locotcnent în armata hi- 
tleristă este în prezent 
„savant principal” la 
„Beli Aerosystems Co." 
din Buffalo, statul New 
York. Și-a schimbat oare 
concepțiile acest nazist 
notoriu cu o carieră mi
litară de 33 de ani ? 
„Principala prioritate, îl 
citează „Newsweek” pe 
Dornberger, trebuie 
fie acordată unui sistem 
de bombardament cos
mic în care sute de bom
be nucleare să facă în
conjurul Pămîntului la 
flecare 90 de minute".

sä La Universitatea din Oxford (sta
tul Mississippi, S.U.A.), unde a fost 
inscris studentul negru James Me
redith. Trupe federale, aduse pen
tru a face față incidentelor, con
fiscă puști și revolvere de la ra
siști, care se opun pătrunderii ne
grilor în universitate.

După cum s-a mai anunțat, can
celarul Adenauer. a făcut riiarți în 
Bundestagul vest-german. o decla
rație cu privire la politica Bonnului.

Această declarație- a fost aștep
tată îp cercurile opiniei publice de
oarece se știe cîț de acute , sînt pro
blemele legate de Germania, a căror 
soluționare nu poate fi tărăgănată la 
nesfîrșit.

Era astfel de- așteptat din partea 
cancelarului vest-german o poziție 
mai realistă, mai responsabilă cu 
atît mai mult cu cît anumite surse 
occidentale afirmau că declarația 
va constitui un fel de „Cartă" 
politicii Bonnului.'

Și ce s-a văzut ? în declarația sa 
Adenauer a arătat că este împo
triva oricărei inițiative în proble
ma germană, a cerut puterilor oc
cidentale să mani
feste „fermitate“ —:
în această proble- p 
mă și „a avertizat" III 
împotriva încheie-__ _
rii tratatului de 
pace cu R.D.G. Totodată, el a cău
tat să „justifice" din' nou uriașele 
cheltuieli militare ale R.F.G.

De multă vreme nu se mai poate 
afirma că ar exista multe elemente 
realiste în politica vest-germană ; 
de data aceasta Adenauer pare că 
s-a depășit pe sine, prin anacronis
mul poziției adoptate.

De aceea declarația sa a fost pri
mită cu vădită nemulțumire de opi
nia publică germană ca și din alte 
țări. O răsfoire chiar sumară a pre
sei occidentale reflectă aceasta. „Șe
ful guvernului federal — subliniază 
serviciul de presă al partidului so
cial-democrat (P.S.D.G.) — nu are 
nimic altceva de oferit decît rămăși
țe de rețete a căror eficacitate este 
astăzi îndoielnică. Aceasta este ru
șinos. mai puțin pentru cancelar 
care este un om în vîrstă, cît pen
tru cei care-1 susțin ca odinioară și 
acționează ca și cum politica vest- 
germană s-ar limita la repetarea 
unor lucruri bine cunoscute”. 
(FRANCE PRESSE).

în ultimul timp cercurile politice 
vest-germane au angajat o amplă 
discuție asupra orientării viitoare a 
guvernului de' la Bonn. Cu acest 
prilej, după cum relata recent zia
rul francez „COMBAT”, numeroși 
oameni politici din R.F.G. și-au ex
primat și își exprimă păreri critice 
în legătură cu „evoluția și lacunele 
politicii externe a ' Bonnului”.

Toate partidele politice din R.F.G., 
inclusiv o parte a partidului lui 
Adenauer — Uniunea creștin demo
crată (U.C.D.) critică imobilitatea 
politicii cancelarului, faptul că în 
pofida repetatelor eșecuri șeful gu
vernului de la Bonn se cramponea
ză de vechile poziții rigide. El se 
opune cu îndîrjire oricărei măsuri 
menite să ducă la încheierea trata
tului de pace cu Germania și nor
malizarea situației din Berlinul occi
dental. își manifestă intenția de a 
bloca orice tratative în acest sens, 
încearcă să nege drepturile suve
rane ale R.D. Germane șl se împo
trivește contactelor între cele două 
state germane. Adept fervent al 
„războiului rece“, el nu scapă 
ocazia de a afișa deschis „anticomu
nismul” politicii sale, așa cum a 
făcut și în recenta declarație din 
Bundestag. „Liderii cei mai lucizi — 
scrie „COMBAT” — sînt convinși 
că a sosit momentul în care Occi
dentul ar trebui să-și arate talen
tele diplomatice; cu atît mai mult cu
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EaltsîorM țrin India de azi
Cînd vii dinspre nord', după ce 

ai decolat de la Tașkent, avionul cu 
patru, motoare te poartă peste înăl
țimile amețitoare ale lanțurilor Hi
malaiei, cu priveliștile lor uimitoa
re ; dar n-ai apucat bine să-ți a- 
duni gîndurile copleșite de acest 
tablou unic și acul altimetrului co
boară vertiginos, iar avionul se o- 
prește pe aeroportul Palam din 
Delhi. Dacă sosești dinspre apus, 
pe ruta Cairo, aterizezi pe aeropor
tul Santa Cruz din Bombay, nu îna
inte de a fi admirat de sus, în pu
terea nopții, feeria de lumini multi
colore ce scaldă orașul.

Am vizitat India de două ori — 
în 1958 și în 1962.

E imposibil să redai pe scurt bo
găția de impresii acumulate în 
cursul unei călătorii prin India, țară 
cu o suprafață de 13 ori mai mare 
ca a Angliei și o populație de 440 
milioane oameni, cu o istorie și cul
tură multimilenare, cu aspecte de 
viață de o diversitate și multitudine 
rar întîlnite.

Fermecătoare sînt priveliștile na
turale, în care masivele muntoase 
din nord, acoperite de zăpezi veș
nice, contrastează atît de puternic 
cu cîmpiile fertile peste care se re
varsă soarele tropical ; deosebit de 
interesante sînt flora și fauna aces
tei țări, care înglobează mii de spe
cii,, ca și imensele bogății ale sub
solului. Dar ceea ce îl impresio
nează cel mai puternic pe călătorul 
ce străbate meleagurile indiene sînt 
oamenii, harnicul popor indian, cu 
obiceiurile și tradițiile sale, cu viața 
și munca de zi cu zi, cu sentimen
tele și năzuințele sale.

Nedezmințitul talent creator al po
porului indian se vădește pretutin
deni în această țară. De la faimo
sul monument din marmură albă în
crustată cu flori din pietre semipre- 
țioase — Taj Mahal — socotit ça 
una din „minunile lumii“, la „Fortul 
Roșu" din Delhi sau la comorile de 
artă din peșterile de la Ajanta și 
Ellora, care te transpun în lumea 
basmelor orientale — și pînă la 
portul pitoresc al oamenilor, la dan-

șurile lor naționale ■ și la zecile de 
mii de obiecte de artă din lemn, 
argint sau fildeș pe care le întîlnești 
la tot pasul în prăvăliile orașelor 
— totul exprimă îndemînare excep
țională împletită cu o . dragoste vie 
pentru frumos, pentru om și viață. 
Mă aflam într-o zi la un bazar din 
Bombay — o aglomerare de dughe- 
ne în care se vinde tot ce-ți trece 
prin minte (de la ac. și pînă la ele
fant — spun unii) și unde ambu
lanții își laudă marfa cu tonul cel 
mai îmbietor, în timp ce alții — 
bărbieri, croitori, cismari, lipsiți de 
un adăpost stabil, își stabilesc „ate
lierele" chiar pe trotuar. Un tînăr 
indian cu ochii negri și părul cîr- 
lionțat, care mă invitase în " du
gheana lui spre a-i admira produ
sele, mi-a arătat, între altele, o sfe
ră din fildeș sculptat, o adevărată 
broderie ; înlăuntrul acesteia, o altă 
sferă, care putea fi dirijată prin ro
tire, înfățișa noi imagini la o scară 
mai mică, iar în interiorul ei încă o 
sferă și încă altele, fiecare cizelate 
cu migală. Cînd l-am întrebat 
cine a realizat această minune mi-a 
răspuns modest : „Lucrarea a 
începută de tata, dar a trebuit 
termin eu".

Dar acest popor înzestrat nu 
putut bucura de libertate vreme în
delungată ; roadele muncii sale, ca 
și avuțiile țării încăpuseră pe mîna 
înrobitorilor coloniali. Aflîndu-mă în 
India am văzut multe lucruri care 
amintesc acest trecut, nenorocirile 
fără seamăn aduse țării de crîn- 
cena asuprire colonială engleză ; 
am văzut însă, totodată, și locuri is
torice care evocă lupta grea și pli
nă de sacrificii dusă de poporul in
dian pentru libertate și independen
ță. La Bombay, chiar pe chei, în 
fața hotelului „Taj Mahal", în care 
am fost găzduit, se află o construc
ție, de piatră, un soi de arc de 
triumf, denumită „Poarta Indiei".

— Monumentul cenușiu pe care îl 
contemplări — m-a lămurit binevoi
tor un prieten indian — are o isto
rie interesantă. El a fost înălțat de 
englezi în 1911, ca un simbol al 
dominației lor „veșnice" asupra In-
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cît „imobilismul“, cum a declarat 
Erich Mende, președintele partidu
lui liber democrat, nu duce 
mic bun și cu atît mai mult 
timpul continuă să lucreze 
triva R.F.G.

Gerstenmayer (unul din

la ni- 
cu cît 
împo-

Gerstenmayer (unul din liderii 
marcanți ai U.C.D. — n, r.), pre
ședintele Bundestagului, cunoscut 
pentru faptul că nu s-a conformai 
întotdeauna directivelor rigide al? 
Uniunii creștin-democrate, a luat e 
asemenea poziție, acum cîteva zil^ 
in favoarea unei politici externe 
vest-germane active și pozitive, care 
ar marca o ruptură categorica cu 
cea din trecut, în mod cronic ne
gativă".

Același ziar subliniază măi de
parte : „Dehler (vicepreședinte al 
.Bundestagului — n. r.) a făcut deja 

să se vorbească 
despre el în 1958 
cînd l-a acuzat 
în Bundestag. . pe 
cancelarul Ade
nauer că poartă 

răspunderea scindării Germaniei și, 
mai recent, cînd a declarat că R.F.G. 
în loc să aibă o politică răsăriteană 
demnă de acest nume s-a mulțurhjț 

„anticomunism primitiv"cu un -----,-----„Dacă Dehler revine în prezent la a- 
tac — continuă ziarul — și dacă 
mulți ' dintre 
Rin manifestă 
grijorare și nerăbdare, aceasta se 
datorește faptului că. partidele și 
publicul însuși recunosc că refuzul 
încăpățînat', deși reușește să împie
dice dialogul Washington—Moscova, 
nu aduce nimic bun ci. dimpotrivă, 
duce la un impas’.

O părere care, a stîrnit .multă 
vîlvă în Occident este cea expri
mată de diplomatul englez Geoffrey 
McDermott, locțiitor al. comandan
tului englez din Berlinul occidental, ■ 
silit să-și dea demisia pentru unele 
opinii mai realiste în problema 
germană. El a scris în ziarul „THE 
OBSERVER’ :

„Politicienii vest-germani care, în 
orice caz, nu se bucură de mare sti
mă din partea poporului în ansam
blu, ațîță în mod continuu și ires
ponsabil problema Berlinului : ei o 

. folosesc adesea drept măciucă cu 
care să-și lovească .aliații. Există 
motive temeinice pentru a se pune 
la îndoială sinceritatea majorității 
dintre ei — și nu cél mai puțin 
sinceritatea lui Adenauer“.

Chiar și un ziar cunoscut pentru 
sprijinul acordat politicii cancelaru
lui Adenauer, ca „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU”, este nevoit să cons
tate cît de nerealistă este poziția 
Bonnului. Referindu-se la atitudinea 
față de R. D. Germană și față de 
tratative în general, ziarul mențio
nează cu resemnare:.«

„în realitate, R. D. Germană exis
tă, iar cu R. D. Germană și nu nu
mai cu U.R.S.S. trebuie duse trata
tive, indiferent dacă ‘vrem sau nu".

Pozițiile .exprimate de Adenauer 
marți în Bundestag dovedesc că 
Bonnul încearcă să nâvighezè mai 
departe împotriva curentului de opi
nie. inclusiv împotriva părerilor 
susținute de acea , parte a U.C.I?. 
care nu-1 urmează orbește pe can
celar. Și în aceste condiții; după 
cum arată cotidianul vest-german 
„DIE WELT". „Adenauer se gin- 
dește la. metodele pentru întărirea 
autorității sale pentru a face fațp. 
nemulțumirilor din ce în ce. mai 
mari sau, pe scurt, cum să aducă din 
nou sub controlul său ceea ce ti 
alunecă printre degete":

liderii de peste 
o oarecare in

M. A.

ramuri de bază ale economiei. Tot
odată, au fost luate anumite măsuri 
în vederea dezvoltării agriculturii, 

. s-au . obținut realizări apreciabile în 
extinderea Învățămîntului, pe tărî- 
mul asistenței sanitare etc.

In discuțiile avute cu prietenii in
dieni»-am auzit nu odată cuvinte de 
înaltă prețuire la adresa- Uniunii So
vietice, pentru ajutorul substanțial, 
cu adevărat prietenesc, ce-1 acordă 
pentru dezvoltarea economică a In
diei. Mulți indieni vorbesc cu mîn- 
drie despre combinatul metalurgic 
de la Bhilai, construit cu ajutorul 
U.R.S.S., obiectiv industrial de sea
mă, a cărui capacitate de produc
ție va fi sporită acum de la 1 000 000 
tone oțel pe an, la 2 500 000 tone.

— Veniți din Romînia ? Atunci 
sîntem prieteni buni. Și ca atare, 
interlocutorul indian te copleșește 
cu ô sumedenie de întrebări, vă
dind dorința de a cunoaște cît mai 
îndeaproape viața și preocupările

diei. Dar n-au trecut nici patru de
cenii și pe sub arcul aceleiași con
strucții ă pășit spre debarcader, pă
răsind țara, ultimul soldat britanic. 
Iar spre sfîrșitul anului trecut, prin 
izgonirea trupelor salazariste din 
teritoriile Goa, Daman și Diu, au 
fost șterse de pe harta țării ulti
mele pete colonialiste.
„Noaptea se sfîrșește, la răsărit 

soarele se-nalță. 
Păsările cîntă, răcoarea dimineții

■ trezește noua viață", 
în versuri inspirate, marele gîn- 

ditor indian Rabindranath Tagore a 
exprimat sentimentele poporului său 
liber, dornic să pășească pe calea 
prosperității și progresului; Drumul 
acesta nu-i încă bătătorit, munca nu 
este ușoară, căci colonialismul a , . . ,
lăsat în urmă-i grele răni pe trupul P°P°rului, r°min; realrzarrie și pla- ‘ }âr.. -

Dar noul își face continuu loc și 
progresele înregistrate de India pe 
tărîm economic și social-cultural 
mi-au apărut cu atît mai vizibil, cu 
cît multe din locurile vizitate în 1958 
le-am revăzut acum, după patru 
ani. în cursul acestor călătorii am 
cunoscut importante obiective și în
treprinderi industriale, cum sînt ma? 
rele complex hidroenergetic de la 
Bhakra-Nangal, uzina de locomotive 
de la Cittaranjan, fabrica de îngră
șăminte minerale de la Sindri, uzina 
de mașini-unelte din Bangalore ; am 
vizitat importante instituții științifice 
ca : Laboratorul național de fizică, 
Institutul indian pentru agricultură, 
ambele din Delhi, Institutul de cer
cetări atomice din Bombay ; am 
văzut noul oraș Chandigarh, capi
tala statului 
sale moderne, 
în ultimii ani.

Am căpătat 
cretă a eforturilor pe care guvernul 
și poporul indian le depun pentru 
dezvoltarea economiei naționale și 
îmbunătățirea vieții oamenilor. Roa
dele acestor eforturi nu s-au lăsat 
așteptate. în perioada de după cu
cerirea independenței, prodricția in
dustrială a țării a sporit de peste 
2,5 ori. în ultima vreme, s-a lărgit 
rolul sectorului de stat în diferite

bă să nu amintească cu toată căl
dura de năzuința d.e pace a popoa
relor noastre, de^ colaborarea ro- 
mîno-indiană, de rafinăria de Ia 
Gauhati, sau de specialiștii romîni 
care cooperează , rodnic cu colegii 
lor indieni în domeniul dezvoltării 
industriei petroliere indiene.

— Relațiile noastre sînt bune și 
ele vor deveni și mai strînse, me
reu mai strînse — spun indienii^, iar 
opinia lor este întrutotul împărtăși
tă de prietenii lor din Romînia.

îmi imaginez în aceste zile cum 
arată aeroportul Palam și frumosul 
oraș Delhi în așteptarea solilor po
porului romîn, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer, care își încep vizita în In
dia. Această vizită va prilejui, neîn
doielnic, o puternică manifestare a 
prieteniei trainice romîno-indiene, 
va aduce o contribuție de seamă la 
întărirea
două țări și popoare, în interesul 
cauzei păcii și progresului.

B. STOIAN

colaborării dintre cele

Dezbateri furtunoase în Bundestag
BONN 11 (Agerpres). — în Bun

destage vest-german s-au desfășu
rat joi dimineața „dezbateri furtu
noase”, după cüm relatează ' United 
Press International, în legătură cu 
declarația de politică externă a 
cancelarului Adenauer.

La Unele critici’ ale lui Ollen- 
hauer, președintele partidului so- 
ciâl-d'emocfat. care, după cum pre
cizează agenția „France Presse”, nu 
au vizat’ „orientarea , fundamentală” 
a politicii externe, a guvernului, ci -------- •
s-au refèrit mai, mult"'la aspectele ' ipcfepe p. perioadă de.incertitudine1 
„politicii euro'périe”, Adenauer a ri- AT" *“*“
postat cü o violefiță fără precedent. 
Adenauer a spus că se înțelege mai 
bine cu primarul' Berlinului occiden
tal, Brandt, care „este mai competent 
decît deputatul Ollenhauer". în 
urletele de protest ale opoziției, re
latează France. Presse, Adenauer, 
adresîndu-se sociăl-democraților, a 
declarat pe un ton insolent : „Puțin 
îmi pasă dacă v-am jignit sau nu”.

„La bruxelles tocmeala va mai 
dura, a spus Adenaùçr, și să nu cre
deți că Anglia vrea să ni sè alăture 
din motive umanitare”. Pentru pri
ma oară Adenauer a declarat în 
public, relatează United Press In-

că se teme că „cei șase** 
în minoritate dacă An-

ternational, 
se vor afla 
glia va intra în Piața, comună și va 
atrage după sine și celelalte țări 
din asociația. comerțului liber.

Ministrul economiei, Erhard, a re
cunoscut în cuvîntarea sa că 
nomia R.F.G. trece printr-o 
oadă „dificilă“. „Erhard,

eco-, 
peri- 

. .... __ , .relatează
France Presse, și-a exprimat teamă 
că din cauza declinului pare dom-, 
nește în unele . ramuri industriale1, 
numărul șomerilor, va crește. și va

_ --------;• ■- -1 v •« • . •./ 1 •

„Ne aflăm în fața riscului, à 'spus 
el; de a nu. mai putea concura : pe 
piețele internaționale”.
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SCTRTE ȘTIRI

Punjab, cu clădirile 
construit în întregime

astfel o imagine con-

. nuiile sale de viitor. Și rareori se 
întîmplă ca cel cu care stai de vor-

vedere din Bombay
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MOSCOVA. Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., s-a în- 
tîlnit la 11 octombrie cu Max Rei
mann, prim-secretar al C.C. ăl 
Partidului Comunist din Germania. 
Discuția lui N. S. ’ Hrușciov cu M. 
Reimann a fost foarte prietenească 
și cordială. Max Reimann se-află în 
U.R.S.S. la odihnă.

STOCKHOLM. Oficiul național de 
statistică din Suedia anunță că în 
primul semestru al acestui an co
merțul exterior al Suediei s-a soldat 
cu un deficit însemnat, echivalînd. ■ 
cu 408 milioane de franci francezi. ' 
Cel mai mare deficit se înregis
trează în comerțul suedez cu țările 
Pieței comune.

NEW YORK. La 10 octombrie, 
Statele Unite au' anunțat că inten
ționează să efectueze în zilele urmă
toare o '.explozie nucleără- "ța ma' ” 
altitudine în regiunea insulei Joi. .-. 
ston. In comunicatul comisiei’ pe'n-5’ 
tru energia atomică se arată că pu-■ 
terea exploziei încărcăturii nucleare 
va fi de cel puțin 1 000 000 de tone ' 
trinitrotoluen.. t ' . ■ : '

TEHERAN. în noaptea spre 11 oc-' 
tombrie asupra Teheranului s-a a-' \ 
bătut o puternică ploaie torențială 
însoțită de grindină și un vînt pu
ternic. Temperatura a scăzut brusc. 
Din cauza ploii torențiale unele car
tiere ale orașului au fost inundaièf 
O serie de regiuni nordice ale țării 
au fost bîntuite la 10 octombrie de 
uragane. S-au înregistrat victime.
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