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DJAKARTA 5. = Trimisul 
special Agerpres, Ion Gălă- 
țeanu, transmite :

Cea de-a cincea zi a vizitei 
de prietenie a conducătorilor 
de stat romîni a coincis cu 
sărbătorirea Zilei forțelor ar
mate ale Republicii Indonezia. 
Cu 17 ani în urmă, la 5 oc
tombrie 1945, două luni după 
proclamarea independenței in
doneziei, au fost create prime
le unități ale armatei națio
nale indoneziene.

Ziua forțelor armate este 
una dintre marile sărbători 
ale poporului indonezian și 
are o semnificație deosebită. 
Ea amintește de luptele eroi
ce și îndelungate pentru eli
berarea de sub jugul colonia
list. De cîteva zile, prin lichi
darea dominației coloniale o- 
landeze asupra Irianului 
vest, întregul teritoriu al in
doneziei a devenit liber, 
zinca de luptă a poporului in
donezian „de la Sabang (punc
tul cel mai nordic al Indone
ziei) la Merauke (cea mai în
depărtată localitate din Iria- 
nul de vest) este reluată astăzi

de

Lo-

4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 6 octombrie 1962 Laminate
peste plan

BELȘUGULUI
îrt primul rînd, tineretul

a întrebarea noastră 
„Cum se pregătesc 
tinerii colectiviști în 
vederea cursurilor 
agrozootehnice de 
trei ani ? — inginerul

agronom loan Negrea, de |a gos
podăria agricolă colectivă din co
muna Bod, regiunea Brașov, a pre
ferat să ne vorbească mai mult 
prin fapte. •

— S-au înscris la aceste cursuri

aproape 90 de colectiviști, dintre 
care foarte mulți sînt tineri. Am 
acordat o deosebită atenție discu
țiilor purtate cu ei în vederea în
scrierii la unul din cercurile învă
țământului agrozootehnic. Președin
tele gospodăriei, membri ai con
siliului de conducere și secretarul 
organizației de bază U.T.M. au stat 
de vorbă cu fiecare colectivist în 
parte, le-au explicat cît de impor
tant este ca fiecare dintre ei săCursurile pot începe

zi/ nm
ca un strigăt de triumf al po
porului eliberat.

Festivitățile consacrate ani
versării armatei s-au 
rat pe un platou din apropie
rea grandiosului 
sportiv din Djakarta 
struit cu ajutorul Uniunii So
vietice — unul din cele 
mari și mai moderne 
Asia, unde, luna trecută, 
prilejul inaugurării sale, 
desfășurat jocurile olimpice a- 
siatice. Acest complex ultra
modern, cu un stadion cu 
100 000 de locuri, a fost carac
terizat în mod sugestiv de 
președintele Sukarno ca repre- 
zentind „o ■ 
lui sovietic 
neziană“.

Vineri la 
tribunele amenajate 
cu prilejul sărbătoririi Zilei 
forțelor armate erau arhipli
ne. In tribuna destinată per
soanelor oficiale se aflau ge
neralul Nasution, ministrul a- 
părării și securității, Martadi- 
nata, ministrul forțelor nava
le, Omar Dhani, ministrul for
țelor aeriene, Djani, ministrul 
forțelor terestre, Djojonegoro,

desfășu-

complex
— con-

mai 
din 

cu 
s-au

îmbinare a geniu- 
cu fantezia indo

ora 7 dimineața 
special

ministrul poliției, membri ai 
guvernului, invitați, reprezen
tanți ai corpului diplomatic.

La ora 7,40, în fața tribune
lor a aterizat elicopterul cu 
care au venit de la Bogor to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer, 
împreună cu președintele Su
karno. Ei au luat loc în tribu
na centrală. Locuitorii Dja
kartei prezenți la festivitate 
au salutat cu multă însuflețire 
pe conducătorii poporului ro- 
mîn prieten, exprimîndu-și 
bucuria de a-i avea în mijlo
cul lor în această zi de mare 
sărbătoare.

Dr. Sukarno și tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej au 
primit raportul comandantului 
gărzii de onoare. Apoi, pre
ședintele Sukarno, care este și 
comandant suprem al forțelor 
armate indoneziene, a rostit o 
scurtă cuvîntare, subliniind 
hotărîrea fermă a poporului 
Indoneziei de a-și apăra inde
pendența și suveranitatea na
țională. El a cerut ostașilor 
indonezieni să manifeste o vi
gilență permanentă pentru a 
dejuca uneltirile imperialis-

mulul împotriva Republicii 
Indonezia.

A început apoi defilarea for
țelor armate indoneziene, care 
a durat patru ore. La început 
au trecut în pas cadențat ve
teranii luptei de independență 
înarmați cu sulițe de bambus, 
armă cu care au început lupta 
împotriva cotropitorilor stră
ini. A urmat un detașament 
de invalizi, eroi ai războiului 
de eliberare națională. In rîn- 
duri strinse au trecut prin

mm de la Hune- acesta între- liniile „Să

HUNEDOARA (De la corespondentul nostru).Colectivul care lucrează la laminorul de 650 Combinatul siderurgicdoara a obținut anul succese importante în cere. Extinzînd la toate inițiativa schimb 10 tone plan” folosind întreaga capa-
de laminare dăm în fiecare laminate peste cu chibzuință citate de producție a agregatelor, laminoriștii de aici au depășit sarcinile de plan luna trecută cu peste tone laminate de bună tate.îndeplinirea ritmică a nului de producție, îmbunătățirea continuă a calității produselor, reducerea consumului specific de metal pe tona de laminate, au permis muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor! de aici să realizeze 3 000 000 lei economii la prețul de cost

n
ffwnlll

pe 
8 000cali-pla-

e mai mulți ani 
graficul înregi
strează o creștere 
continuă a produc
țiilor obținute de 
gospodăria noastră 
colectivă. De pildă,

în anul acesta, cu toată seceta, 
am strîns o recoltă medie la 
hectar de peste 1900 kg de 
grîu și mai mult de 2 000 kg 
de porumb boabe. Unul din 
factorii de bază care au 
contribuit la realizarea acestor 
producții a fost aplicarea între
gului complex de lucrări reco
mandate de agrotehnică, * pe 
care colectiviștii le-au învățat 
la cursurile agrozootehnice din 
anii trecuți.

Iată de ce în acest an a- 
cordărn o deosebită atenție în
vățământului agrozootehnic de 
trei ani. Sub îndrumarea or
ganizației de partid și cu spri
jinul consiliului de conducere, 
ne-am pregătit încă de mai
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Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
ia Universitatea din Djakarta
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La cursul de desen tehnic organi
zat la Casa de cultură a tineretului 

„1 Mai" din Capitală.

Foto: N. STELORIAN

octombrie va avea 
concurs de admitere

La 9 
loc un 
la următoarele facultăți (cursuri 
de zi) ;

— la facultatea de științe 
economice de la Universitatea 
din Cluj ; Ia facultățile de ma
tematică de la Institutele peda
gogice de 3 ani din București, 
Craiova, Constanța, Bacău și 
Baia Mare; la facultatea de fizi
că și chimie de la Institutul pe
dagogic de 3 ani din Craiova ; 
la facultățile de filologie de Ia 
institutele pedagogice de 3 ani

din Iași și Constanța ; la facul
tatea de stomatologie de la 
Institutul de medicină și farma
cie din București ; la facultățile 
de educație fizică de la institu
tele pedagogice de 3 ani din 
București și Iași ; la facultățile 
de arte plastice și muzică de la 
institutele pedagogice de 3 ani 
din Cluj și Iași.

înscrierile candidaților se fac 
la secretariatele facultăților 
pînă în seara zilei de 8 octom
brie.

Noul sediu 
al Institutului 

de inframicrobiologie
Noul sediu al 

inframicrobiologie 
R. P. _ '
sință. 
șeaua 
din 3 
față de peste 5 400 mp.

Noul local, dat în folosință cu 
trei luni 
stituie o 
tru baza 
științifice

Institutului de 
al Academiei 

Romîne a fost dat în folo- 
Clădirea, situată pe șo- 

Mihai Bravu, este formată 
corpuri acoperind o supra-

(Agerpres)

înainte de termen, con- 
importantă dotație pen- 
materială a cercetării 

din țara noastră.
(Agerpres)

O întrebare^*

„Dragă redacție,înărul pe care-1 
vedeți în fotogra
fia alăturată se 
numește Ștefan 
Golpasin și lu
crează ca munci
tor pompagiu la

unitatea a Il-a a secției de 
ulei de la Rafinăria „Ploiești“. 

Candoarea tinereții, aspira
ția juvenilă spre ceva măreț 
și frumos i se citesc în ochi, 
în lumina delicată a feței. Tî
nărul acesta s-a adresat redac
ției noastre cu o întrebare.

Sint unul dintre miile de ti
neri muncitori petroliști. Nu 
am decît 18 ani- Am absolvit 
anul trecut școala profesională 
și, așa cum am învățat, îmi 
îndeplinesc după părerea mea 
conștiincios îndatoririle. Vin la 
lucru la timp, supraveghez in
stalația. Cind sînt chemat un
deva mă duc și eu, ajut. In 
general tovarășii spun despre 
mine lucruri bune. Iată insă 
că de la o vreme tot caut răs-

învețe și mai mult, să-și însușească 
cele mai înaintate cunoștințe de 
zootehnie și agrotehnică. Comi
tetul organizației U.T.M. a stat 
în mod special de vorbă cu tinerii 
pentru a-i îndruma spre acesta 
cursuri și așa, după cum am putut 
să ne dăm seama citind listele 
viiforilor cursanfi, roadele acestor 
discuții sînt bune.

Cît despre celelalte pregătiri 
ne-a informat tot Ion Negrea, in
ginerul agronom al gospodăriei, 
care va fi, de altfel, și lectorul 
cercului de agrotehnică.

Din planurile inginerului agro
nom ne-am putut da seama că se 
vor folosi mai mult expunerile li
bere, într-un limbaj simplu, pe în
țelesul cursanfilor. Bineînțeles că 
asta nu va fi deloc în dauna con
ținutului. S-au pregătit încă de pe 
acuma planșele, mulajele și dia- 
filmele necesare unor asemenea 
lecții. Caietul de notițe și mate
rialul bibliografic, format din cărți 
și broșuri de specialitate, pe care 
inginerul și medicul veterinar le-au 
pregătit încă de pe acum, vor 
ocupa un loc important în studiul 
cursanților.

Tovarășul Negrea ne-a spus că 
va da o mare atenție ilustrării lec
țiilor cu exemple concrete din 
gospodăria colectivă.

— De pildă — zicea dînsul — 
o să vorbim la un moment dat 
despre importanța soiurilor de 
înaltă productivitate la grîu. A- 
tunci vom vorbi neapărat că anul 
acesta în aceleași condiții de 
climă și sol noi am obținut de pa 
o tarla de 15 hectare de grîu din 
soiul Bezostaia — 3 820 de kg 
în medie la hectar, iar de pe res
tul suprafeței 
soi — 2 540 
hectar.

Preocupare
deschiderii învățămîntului agrozo
otehnic de trei ani — iată ce am 
găsit în aceste zile la colectiviștii 
din Bod.

multă vreme. In timpul anului 
am procurat o serie de1 mate
riale care ne vor fi de un real 
folos. Am reținut mostre de 
grîu, orz, porumb, sfeclă, floa- 
rea-soarelui și altele. In bor- 
cănașe am adunat diferite so
iuri de semințe. Sîntem în curs 
de a procura mulaje, schițe și planșe, broșuri noi. La coltul 
roșu al gospodăriei — unde se 
vor ține lecțiile — vom înjghe
ba o casă laborator. Dar pro
blema căreia i-am acordat cea 
mai mare atenție, mai ales in 
ultima vreme, a fost înscrierea 
cursanților. împreună cu mem
brii comitetului U.T.M. pe 
gospodărie, am stat de vorbă 
cu mulți tineri. Le-am explicat 
importanța cursurilor, i-am 
sfătuit la care cerc să se în
scrie. Despre aceasta s-a discu
tat și în adunările deschise ale 
organizației U.T.M. Majorita
tea tinerilor colectiviști vor 
urma cursurile agrozootehnice.

Experiența din acest an în 
obținerea de recolte bogate 
ne va ajuta mult la legarea 
lecțiilor de activitatea noa
stră practică. Exemplul echi
pelor care au obținut recolte 
mari, cum sînt cele din briga
da condusă de Constantin Ște
fan va fi folosit în dezbaterile 
din cercuri. In felul acesta 
vom da un conținut mai 
bogat și mai interesant cursu
rilor cercului agrotehnic.

TOMA DRĂGHICI 
inginer agronom 

la G.A.C. Bărcăneștl, 
regiunea Ploiești

atentă în vederea

PETRE GHELMEZ

însămînfată cu alt 
de kg în medie la

(Continuare in pag. a IV-a)

în comuna Vișani
In comuna Vișani, raionul 

Făurei manifestările cultu- 
ral-artistice au loc în pre

Dublarea liniei electrice
dintre Cluj și Baia Mare

CIND NU INVEII 
DI EA VECINI

De ce nu s-a îndeplinit planul de creș
tere a productivității muncii la turnăto
ria nr. 1 a Uzinelor „Victoria" din Ca

lau. >

puns la o întrebare. Despre ce 
este vorba 1

La noi în instalație lucrează' 
fi oameni mai în vîrstă. Dese
ori discutînd cu dînșii îi aud 
spunind:
- Ehei, băieți!... Să fi avut 

fi noi condițiile voastre..,
îndeosebi aud aceste cuvinte 

atunci cînd until dintre noi a 
făcut o poznă, sau alteori cînd 
vreunul lucrează mai superfi
cial, nu învață, sau nu-și or
ganizează viața cum trebuie. 
Uneori surprind în vorbele to
varășilor mai vîrstnici o pre
tenție mai mare la adresa 
muncii, a comportării noastre. 
Parcă ar vrea să spună: ar 
trebui, băieți, să vă folosiți 
mai mult și mai bine de tot ce 
vă e pus la îndemână! Și iată 
întrebarea: ce anume ar tre
bui să facem pentru ca munca și viața noastră să fie pe mă
sura acestor exigențe, la înăl
țimea posibilităților pe care le 
avem ?"

...Frumoasă, firească șl sem
nificativă întrebare ! Ion Du
mitru din Galați, Vasile Țucă 
din Pitești și alți tineri se a- 
dresează redacției cu în
trebări asemănătoare. între
bări care cer neapărat un răs
puns. Dar cine altcineva ar 
putea să le vorbească tinerilor 
muncitori mai bine decît tot 
unul dintre muncitorii vîrst
nici ?

La Rafinăria „Ploiești“, mai 
mult, chiar la aceeași instala
ție ca și tînărul din fotografie 
lucrează Eroul Muncii Socia
liste, maistrul rafinor Gheor
ghe Bellu. Nici că se putea 
găsi om mai potrivit căruia 
să-i solicităm răspunsul la în
trebarea tînărului.

Colectivul Întreprin
derii de construc|ii și 
montaje energetice nr. 
4 Cluj a dat în ex
ploatare, cu o săpfă- 
mînă înainte de ter
men, cel de-a| doilea 
circuit al liniei elec
trice de înaltă tensiu
ne (110 kilovol(i) din
tre Cluj și Baia Mare.

Datorită aplicării unor 
măsuri speciale de 
producție și folosirii 
experienței acumulate 
la lucrări similare du
blarea liniei s-a făcut 
fără a întrerupe ali
mentarea cu energie 
electrică a zonei mi
niere * Maramureșu
lui.

Prin instalarea aces
tui nou circuit la linia 
de înaltă tensiune 
Cluj—Baia Mare, lun
gă de 110 km, se a- 
duce în regiunes>Ma- 
ramureș o cantitate 
sporită de energie e- 
lecfrică din sistemul 
energetic najional.

(Agerpres)

zent într-un nou cămin cultu
ral dat de aurind în folosință. 
Căminul este dotat cu o sală 
de spectacole cu 400 locuri, o 
sală de lectură, bibliotecă, 
sală de proiecții etc.

Tinerii din comuna Vișani, 
au adus o însemnată contri
buție la construirea căminu
lui. Ei au pregătit mortarul, 
au ajutat dulgherii și zidarii 
și au executat săpăturile de 
fundație realizînd , economii 
de aproape 14 000 lei. Printre 
utemiștii fruntași în această 
acțiune se numără Gh. Cocîr- 
lea, Petre Tupea, Vasile Mar- 
tinescu și alții.

a Uzina „Victoria” din orașul Calan sînt două secții de turnătorie. în amîndouă secțiile lucrează muncitori pregătiți, cu o bogată experiență, ambele dispun de condiții bune pentru desfășurarea normală a procesului de producție. Și totuși rezultatele obținute sînt diferite, mai ales în ce privește îndeplinirea sarcinii de creștere a productivității muncii.Brigada de specialiști a ziarului nostru a organizat recent un raid în cele două secții. Iată constatările sale.Turnătoria de lingotiere. O hală mare, înzestrată cu utilaje moderne. Ordinea și curățenia domnesc peste tot.— Pînă în anul trecut — ne relata inginerul Aurel Mitro- fan, șeful secției — lucrurile se prezentau cu totul

-am căutat pe maistrul Bellu printre 
horbota de țevi a rafinăriei și după 
spusele fovarășilor („a fost aici acum 
cîteva secunde 1“) ne-am dat seama 
că, la cei 60 de ani ai săi, aveam 
de-a face nu cu un bătrîn, ci cu un 
tînăr între tineri. Dar despre tinerețea 

Bellu ne-au vorbit îndeosebi ochii săi 
se poate vedea și din fotografia alătu- 
ochi mari, în care joacă neastîm- 

luminițe vil, Inteligente, încărcate de

tovarășului 
— așa cum 
rată. Doi 
părate 
polenul atîtor ani de experiență... Ne-a întîmpinat 
zîmbind, așa cum zîmbesc oamenii foarte buni.

— Mă bucur că v-ați adresat mie, ne-a spui to
varășul Bellu. II cunosc pe Ștefan G’olpasin e un 
tînăr de nădejde, e utemisf, iar faptul că își pune 
asemenea întrebări îmi sporește încrederea în el.

— Aș vrea să încep, a zis dînsul, cu cîteva cu
vinte spuse de cel ce pune întrebarea. „Am 18 
ani“. Vreau să spun mai întîi că — deși nu e o 
vîrstă înaintată — 18 ani nu o nici o vîrstă prea 
mică. La 18 ani trebuie să ai un țel în viață, să 
știi precis ce vrei. La vîrstă asta, ba poate și mai 
înainte, se pune temelia vieții fiecăruia. Cu 30-4Q 
de ani în urmă, nouă — celor caro facem astăzi’ 
parte din generațiile mai înaintate — nu la 18, dat 
chiar la 10-11 ani viața ne pusese deja In față 
sarcini mari, grele. In rafinăria noastră a lucrat, 
de pildă, pînă mai anii trecuți un tovarăș pe nume 
Gh. Fiiip, care astăzi e pensionar. E de fel din 
Transilvania, din Jibou. Tatăl său era muncitor. 
Cînd a împlinit 11 ani ani, Filip a fost nevoit să 
plece să colinde orașele și satele în căutare de 
lucru fiindcă mureau de foame acasă. A ajuns

EUGEN FLORESCU
Foto i I. CUCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

altfel. Organizarea nu prea făcea casă bună cu noi. Și de aceea și rezultatele în producție nu erau cele mai bune. Mai mult, în ultimul trimestru al anuluil trecut nu s-a realizat unul din importanții indici de plan — productivitatea muncii. Aceasta și datorită lipsurilor care au existat în organizarea muncii brigăzilor de turnători, a folosirii spațiului de producție etc. Muncitorii au venit cu numeroase propuneri care să asigure o productivitate sporită. Un grup de tineri în frunte cu inginerul Ignat au înlocuit cărămida refractară de la orificiul de evacuare ai fontei și al zgurei cu un alt tip de cărămidă, mult mai rezistentă și de dimensiuni superioare. Prin această modificare, durata de funcționare a cubilourilor a crescut cu 25 la sută. Avînd fontă asigurată, s-a putut trece la turnarea în proces continuu. Rezultatele s-au văzut după scurt timp. Dacă în trimestrul I nu am reușit să realizăm indicele planificat de creștere a productivității muncii, în cel de-ăl doilea trimestru el a fost îndeplinit în proporție de 107,7 la gută (total pe primele 8 luni 102,6 la sută).într-o adunare 
a organizației U.T.M., au sesizat faptul că nă se tătoare site și să fie lor la formarea miezurilor lin- gotierelor. Aceasta a dus la creșterea productivității muncii la operația respectivă cu peste 30 la sută.In secție lucrează cîteva sute de muncitori. Cu cîteva luni în urmă însă se întîmpla ca unii dintre ei să nu-și cunoască sarcinile de producție pe întreaga lună. Planul era defalcat doar pe schimburi. Acest procedeu ducea, de asemenea, la o slabă organizare a locurilor de muncă, crea greutăți în îndeplinirea planului. într-o ședință de producție muncitorii au venit cu sugestia ca pianul lunar să fie defalcat de către conducerea secției pe echipe, iar șefii de echipe, la rîndul lor, să repartizeze sarcini concrete pe fiecare om în parte. Acum fiecare turnător își cunoaște îndatoririle zilnice de producție. Lucrînd astfel fiecare cunoaște și timpul în care trebuie să execute fiecare o- perațiune și se străduiește să-l folosească cît mai bine. în a-

generală tinerii în uzi- desbă- nefolo- acesteaaflă 20 de pneumatice au propus ca utilizate în turnătoria

ing. FRANCI SC SCHÖNBER
GER

ing. IGNAT LIGIUS 
LAL ROMULUS 

corespondentul „Scânteii tine* 
retului“ pentru regiunea 

Hunedoara

(Continuare în pag. a Il-a)



In munca de educare comunistă a tine
retului, învățămîntul politic ocupă un loc 
important. El are menirea de a propaga în 
rîndul tineretului învățătura marxist-leni- 
nistă, de a ajuta tânăra generație să-și 
însușească profund politica partidului 
nostru, de a lupta cu toată capacitatea și 
energia sa, pentru traducerea ei în viață, 
îndeplinirea acestor sarcini care stau în 
fața învățămîntului politic depind în mare 
măsură de propagandiști, de priceperea 
lor. Iată de ce organizarea unui larg 
schimb de experiență între propagandiști 
este o sarcină cît se poate de importantă.

In acest scop „Scînteia tineretului“, 
reia „Tribuna propagandistului". Condu
cătorii cercurilor politice U.T.M., activiști 
U.T.M., sînt invitați să scrie la această ru- 

"u experiența muncii lor de propa.

In strînsii legătură
cu viața

brică din 
gandiști.

Tinerii din sectorul vagoane de la Uzinele „23 
August“ îl prefuiesc mult pe comunistul Nicolae 
Stan. In ultimii ani în calitate de propagandist, 
el i-a ajutat cu multă răbdare ți pricepere să-și lăr
gească necontenit orizontul de cunoștinfe politice 

și ideologice.

Florica Bufura, propagandistă la un cerc politic 
U.T.M. de la F.R.B. este binecunoscută nu numai 
în întreprindere. Muncind cu pasiune și pricepere, 
ea a împărtășit deseori din experiența sa și celor

lalți propagandiști din raion.

Consider că măiestria propagandistului se poate aprecia cel mai bine după felul cum realizează legătura dintre cele studiate m cerc și viața și munca tinerilor.Am cunoscut propagandiști, cu mai puțină experiență, care socoteau că au realizat o legătură între problemele teoretice studiate în cerc cu munca și viața cursanților, dacă la sfîrșitul expunerii au adăugat cîteva exemple din întreprindere.„Lipind“ la sfîrșitul lecției cîteva exemple, nu se poate atinge o- biectivul propus, acela de a lega strîns învățămîntul cu viața și munca tineretului, problemele teoretice cu cele practice. Dimpotrivă, se ajunge la o bagatelizare lipsită de eficacitate. Exemplificările, pentru a-și a- tinge scopul trebuie astfel introduse îneît să apară ca parte integrantă a lecției și nu ca niște „lipituri“. Propagandiștii are la dispoziție posibilități multiple de a realiza acest obiectiv.Legarea celor predate și discutate în cerc de activitatea practică a tinerilor am realizat-o în funcție de lecția respectivă. Astfel; In lecția „Partidul Muncitoresc Romîn — forța conducătoare a poporului nostru în lupta pentru construirea socialismului“, în afară de exemplele cuprinse în manual m-am referit la realizările din regiunea noastră. Am dat e- xemple de întreprinderi construite în anii de democrație populară, printre care și întreprinderea noastră. Am arătat, pe baza mărturiilor unor muncitori vîrstnici, condițiile grele de muncă și de trai din regimul burghezo-moșieresc în contrast cu prezentul, cu viața luminoasă a oamenilor muncii.La discuțiile pe

marginea acestei teme tinerii ău venit ei înșiși cu exemple edificatoare. Mulți au relevat deosebirea dintre felul cum au fost ei pregătiți ca să devină muncitori, despre condițiile în care lucrează în întreprinderea noastră, în comparație cu felul cum s-au pregătit și au muncit părinții lor în trecut.Cînd am vorbit despre Uniunea Tineretului Muncitor, despre tînărul înaintat al zilelor noastre, m-am referit pe întreg parcursul expunerii la sarcinile directe ce reveneau fiecărui cursant atît în întreprindere cît și în afara locului de muncă.Prin cîteori jul să tuația derea noastră am evidențiat exemplul bun, l-am popularizat prin lecție. M-am referit de asemenea, și la e- xemplele negative. Felul acesta de a lucra convenea tinerilor, îi determina să ia cuvîn- tul, le mărea combativitatea.în concluzie vreau să arăt că legarea de practică a problemelor cuprinse în lecție șl a discuțiilor se cere făcută cu pricepere. Fiecare problemă trebuie legată de sarcinile ce revin tinerilor în legătură cu ea, apoi trebuie popularizat e- xemplul bun de la locul de muncă al rilor și criticate ciențele.Și încă o dată flniez : este vorba de jrija deosebită pentru legarea strfnsă a celor expuse în lecție de viața și munca tineretului, și nu de înlocuirea ședințelor de cerc cu consfătuiri de producție.

urmare, ori de am avut prile- mă refer la si- din întreprin-

tjne- defi-sub-

o deoSebită atenție găsirii celor mai bune metode pentru a face ca dezbaterile în cerc să fie interesante, capabile să antreneze pe toți cursanții.Cum am procedat ? Anul trecut am condus un cerc politic „Să ne cunoaștem patria socialistă“. La prima dezbatere, am discutat despre partidul nostru, despre trecutul său glorios de luptă. Știam că mai mulți cursanți au vizitat Muzeul de Istorie a Partidului din București și Muzeul Doftana. I-am rugat să povestească ce au văzut acolo. La început mai timizi, apoi din ce în ce mai înflăcărați ei au evocat imagini din lupta eroică a partidului nostru.în cerc nu a existat o atmosferă școlărească în care propagandistul să întrebe iar cursanții să se ridice în picioare și să răspundă. Era o atmosferă degajată, de dezbateri, tinerii au povestit cele văzute prin locurile vizitate, au discutat cu pasiune pe marginea lecției studiate. în discuții am insistat asupra e- tapelor importante din lupta partidului nostru.în planul meu de dezbateri pentru această temă era trecut și următorul punct: să vorbim despre rolul conducător al organizației de partid în viața uzinei noastre, în activitatea organizației U.T.M., despre exemplul comuniștilor. Trebuie să mărturisesc că a- proape nu a fost cursant care să nu vrea pre aceastăîmi aduc aminte surprinderea pe care au avut-o tinerii cînd în sala în care țineam de obicei nostru perete R.P.R.

Cînd nu inveti
vecini

(Urmare din pag. I-acest fel, echipa condusă de Maga Florea, turnător cu bogată experiență, a depășit în ultimele 6 luni productivitatea muncii ce i-a fost planificată cu 36,2 la sută, realizând totodată numai produse de calitate superioară.
★Muncitorii din turnătoria nr. 1 au o veche tradiție în turnarea celor mai multe dintre produsele pe care le lucrează. La începutul acestui an însă au primit- să lucreze o seamă de repere noi.Aceasta a necesitat să se ia o seamă de măsuri privind specializarea oamenilor. S-au creat astfel cursuri în care au fost încadrați peste 100 de turnători, majoritatea tineri, schimburi de experiență pentru ca întregul colectiv să-și însușească tehnologia de fabricație a noilor produse.In această secție însă sarcina de creștere a productivității muncii nu a fost realizată în primele 8 luni.O rezervă foarte importantă Pe care o are colectivul de aici în ridicarea productivității o constituie aplicarea pe scară tot mai largă a metodelor modeme de lucru. O asemenea metodă este „uscarea miezurilor prin întărirea cu bioxid de carbon“.— înainte, povestește Oskar Schwerin, șef de echipă, miezurile se formau și se armau cu cuie apoi se uscau. Era un procedeu greoi oare la un singur produs, batiul pentru mașina de frezat, de exemplu, dura 160 de ore. Echipa noastră a aplicat noul procedeu și timpul de lucru, la acest reper a scăzut la 64 de ore. Productivitatea muncii planificată pe echipă a crescut âstfel cu peste 32 la sută. Prin aplicarea acestei metode în toate echipele unde există posibilitatea s-ar cîștiga foarte mult timp. Numai la turnarea carcaselor pentru mașinile unelte, s-ar reduce timpul de uscare a miezurilor cu 7—11 ore. Iată dar metode bune, eficiente, care însă se aplică și se extind cu destul de mare încetineală în această secție. Și nu trebuie să se facă cine știe ce lucruri extraordinare. Conducerea secției trebuie să aprovizioneze echipele cu canti-

tați suficiente de bioxid de carbon, să-i ajute pe muncitori să-și însușească noua tehnologie.O altă metodă eficace care din păcate se aplică la un singur reper, cochilele pentru probă este „turnarea în forme metalice“. O analiză mai a- tentă a arătat că extinderea aplicării acestei metode ar fi dus la creșterea simțitoare a productivității muncii. Sînt numeroase piese la care se poate aplida acest procedeu, în prezent se află în execuție cîteva zeci de mii de bucăți „grătare pentru aglomerator“. După metoda veche se realizează Intr-un schimb 35—40 de piese. Turnîndu-se însă după noul procedeu, numărul pieselor executate intr-un schimb ar crește la 70—80 de bucăți La executarea numai a 20 000 de grătare, de exemplu, s-ar putea economisi în acest fel circa 3 000 de ore de muncă. Este foarte necesar ca metodele avansate, experiența pozitivă a unor echipe și muncitori, să fie mai mult generalizată în această secție, probleme ce trebuie să preocupe comitetul U.T.M.în primul rînd el trebuie să sprijine mai mult conducerea secției, comitetul sindicatului, în acțiunile întreprinse pe linia ridicării calificării muncitorilor. în al doilea rînd el trebuie să studieze posibilitatea aplicării unor noi metode, să discute îndeaproape cu tinerii, și să propună o seamă de măsuri ce trebuie luate. Ar fi foarte bine dacă, prin mijloacele pe care le are la îndemî- nă, organizația U.T.M. ar face o largă popularizare a succeselor obținute de tinerii care aplică procedee avansate, pentru a stimula pe de o parte pe cei ce promovează noul în munca de fiecare zi, iar pe de altă parte de a trezi interesul celorlalți tineri să depășească obișnuința de a lucra meșteșugărește.Ridicarea calificării profesionale, generalizarea pe scară largă a metodelor înaintate va ajuta secția să se situeze alături de celelalte care obțin succese mereu mai bune în întrecere.Două secții vecine — două rezultate diferite. Iată o temă foarte actuală pentru o analiză temeinică din partea organizației U.T.M. pe uzină.

COLAȘ TIBERIU 
propagandist 

la Uzina 
„înfrățirea“ 
din Oradea

discuțiile din cercul au găsit afișată pe un harta economică a Trebuia Bă discutămdespre bogățiile și frumusețile patriei noastre. M-am gîndit mult ce să fac ca și de data aceasta discuțiile să se desfășoare viu, antrenant, așa cum

ideea unei călătorii pe hartă mi s-a părut cea mai bună. Și aceasta, pentru că aproape toți tinerii din cerc participaseră la-diferitele excursii prin de comitetul a plăcut șiîncepem, i-am
țară inițiate U.T.M. Ideea cursanților.— De unde să întrebat ?— Neapărat din Timișoara, au răspuns aproape în cor.Și astfel, trecînd din localitate în localitate, din regiune în regiune, sub ochii noștri s-au conturat încă o dată marile transformări petrecute în țara noastră în anii regimului democrat-popular.Vorbind despre Bicaz, Bor- zești și Săvinești, uzine și fabrici vizitate de cursanți, ne-am oprit și am vorbit pe larg despre politica partidului nostru de industrializare socialistă a țării, despre succesele deosebite obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului.Cititori consecvenți ai presei, tinerii au adus în discuții și imagini din lumea capitalistă. Discutând în felul a- cesta, cu toții am înțeles și mai bine sensul adînc al marilor transformări petrecute în țara noastră, am învățat să prețuim mai mult

sau două ca-și anul acesta U.T.M. Evident

cerea partidului. Evident că nu toți tinerii din cerc și-au exprimat gândurile cu aceeași ușurință și claritate. Am observat o lacună comună : studiul teoretic nu era împletit cu observarea fenomenului concret, practic din viața de fiecare zi. Despre această problemă am avut o discuție cu toți cursanții și împreună ne-am făcut obiceiul ca la sfîrșitul fiecărei dezbateri să analizăm unul iete de notițe.Voi conduce un cerc politiccă voi folosi tot ceea ce a fost bun în munca mea de pînă a- cum. Dar nu numai atît. încă de pe acum am discutat cu comitetul U.T.M. în vederea organizării unor excursii, mi-am procurat grafice despre dezvoltarea economică a țării noastre, am de gînd să adun fotografii din revistele ilustrate pentru a întocmi fotomontaje etc. Toate acestea le-am făcut pentru a da un conținut și mai bogat muncii noastre, pentru ca expunerile și dezbaterile să fie cît mai atractive.
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uriașele IOSIF BARTL
propagandist, întreprinderea
„Electromotor“-Timișoara

Iureșul muncii de pe 
propagandistă a unui 
Brezoianu, întîrzie în

șantier e contenit. Inginera Anfuza Adamescu 
cerc politic pe Șantierul nr. 1 construcții, lotu 
biroul său, pregătindu-se pentru apropiata re- 

tntîlnire cu cursanfii.

Uzinele ..Republica“ din Capitală, adaugă 
anii precedenti o temeinică

taminoristul Ștefan Simion, propagandist al unui cerc politic U.T.M. la 
experienței dobîndite în 
pregătire.

Cum ajut cursanții
nul trecut 
politic U. 

cunoaștem 
socialistă",

l-am condus, 
avut 24 de 

cursanfi. Tofi erau 
tineri colectiviști. De la început, 
cu sprijinul comitetului organiza
tei de bază U.T.M. din gospodă
rie, m-am îngrijit de asigurarea 
unor condiții 
tatea cercului 
tre altele, tofi 
părat broșura 
pentru nofife, 
bonat la diferite ziare și 
cații. In felul acesta, de

să vorbească des- problemă.

cepului anului, 
condiții pentru 
deprinderea de 
care lecfie, de 
Iul indicat.

în cercul
I.T.M. „Să 

pa
pe

bune pentru activi- 
nostru politic. Prin- 
cursanfii și-au cum- 
de lecții, caiete 
mulfi tineri s-au a- 

publi- 
la in
create 
forma
Ia fie-

a
a
a

am avut
le putea 

lua notife
studia materia-

Firește, deprinderea de a stu
dia singur nu se formează dinfr-o 
dată. Obișnuința cursanfilor cu 
studiul individual cere o muncă 
perseverentă. Fiind de mai mulfi 
an] propagandistă, mi-am dat 
seama de importanfa muncii Cu 
fiecare cursant în parte pentru a-l 
obișnui să studieze singur, să 
sistematizeze materialul. Pentru 
a veni în ajutorul cursanfilor, în 
cadrul lecțiilor, expficîndu-le o 
problemă sau alfa, m-am străduit 
da fiecare dată să subliniez ideile 
principale și exemplele cele mai 
caracteristice. De pildă, la lecția 
„P.M.R. —- forfa conducătoare a 
poporului nostru în lupta pentru 
construirea socialismului" le-am 
Vorbit despre trecutul de luptă al 
partidului, despre episoadele mai 
importante din istoria lui, despre

succesele obfinute de tara noa
stră în construirea socialismului. 
Am dat numeroase exemple, am 
ilustrat prin cifre dezvoltarea in
dustriei și a agriculturii socialiste. 
Dar în mod deosebit le-am expli
cat de ce are nevoie clasa mun
citoare de un partid revolutionär 
marxist-leninist, rolul partidului ca 
forjă conducătoare a poporului, 
principalele sarcini trasate de 
Congresul al lll-lea al P.M.R. Pen
tru a fi mai bine refinute am no
tat și pe tablă unele idei princi
pale, unele date. In cadrul lec
țiilor am folosit grafice, fotomon
taje punînd la dispoziția cursan
filor date și exemple suplimenta
re. Astfel, la lecția despre conso
lidarea economico-organizatorică 
a gospodăriilor colective le-am 
prezentat și un grafic privind 
dezvoltarea și consolidarea

colective din Miheșu depodăriei
Cîmpie, Ei au putut vedea astfel 
că din 1 950, cînd a luat ființă 
gospodăria, fondul de bază a 
crescut de la 110 000 de lei la 
2 338 000 de lei în 1961. De 
menea, graficul 
privind creșterea producției 
cole, dezvoltarea 
tehnic, creșterea 
podăriei etc. Am îndrumat cursan- 
fii să noteze ideile principale în 
caietele

După 
tinerilor 
studieze 
dea cum studiază, în preajma se- 
minariilor, mi-am. făcut obiceiul 
de a controla caietele cîtorva 
cursanfi. Acest control a fost de 
mare folos. Cu acest prilej am 
observat că unii tineri ca Maier 
Dumitru, Blenche Vasile, Mureșan 
Maria Și alții reușeau să-și ia no
tițe bune, in schimb alfi cursanfi 
ca Bothază Vasile, Szabadi tosif 
notau de multe ' ori aspectele 
neesenfiale și nu înțelegeau toate 
problemele, studiate. Firește, a-, 
cestora le-am dat un ajutor mai 
mare. Am discutat cu ei fiecare 
problemă, i-am învăfat 
extragă ideile principale, 
să noteze din tema respectivă.

Deseori, în preajma 
riilor, am avut discuții individuale 
cu unii dintre cursanți. Dacă, de 
pildă, constatam că un cursant la 
unu-două seminarii nu a reușit să 
înțeleagă din cadrul discuțiilor 
colective toate problemele, mă 
străduiam să i le lămuresc înfr-o 
discuție separată. Cu unii din a- 
ceștia, înaintea următoarelor se
minarii m-am întîlnit și i-am aju
tat, pe fiecare în parte, 
pregătească, să-și 
toate problemele.

Acum sînt din nou 
dista. Cu sprijinul și 
comitetului organizației de bază 
U.T.M. din gospodărie, în noul 
an de învățămînt politic, mă voi 
strădui să aplic experiența dobîn- 
dită cît și cele învățate la cursu
rile de pregătire organizate de 
comitetul regional U.T.M. pentru 
a contribui în felul acesta la e- 
ducarea comunistă a tinerilor co
lectiviști.

cuprindea

sectorului 
veniturilor

ase
date 
agri- 
zoo-
gos-

lor de notije.
fiecare lecfie am indicat 
tema pe care trebuia s-o 
individual. Pentru a ve-

CARII NOI PE semina-

propagan- 
îndrumarea

cum sä 
?î ce

să se 
lămurească

RODICA RADU, 
propagandistă la G-A.C. Mihe
șu de Cîmpie, raionul Luduș

ÎN EDITURA POLITICĂ

TINERE ECOUL NOSTRU

.1

Ecoul nostru se învîrte în jurul nostru, 
nu se îndură să ne părăsească.
Mereu spune, cînd batem cu marile ciocane 
ați înfipt bine acest pilon, 
mîine să-l înfigeți mai bine.
Nu ne laudă, ci-i o oglindă 
făcută să vezi ceea ce-i în spatele tău 
și înaintea ta,

Insemnăm cu cifra zero locul de unde începe 
zidul,

iar primul șir de cărămizi îl notăm 
cu verticala cifră a certitudinii — unu. 
Tot așa, pînă la cerul căpriorilor, 
pînă la elitrele luminilor de neon, 
pînă la rampa de lansare a acoperișului

Atît doar : o aritmetică simplă, 
în care să vedeți de unde am început noi, 
ce material am folosit în pereți, în ferestre, 
în acoperișe, deschizînd drum orașelor.
O aritmetică simplă: orașele acestea ale noastre.

Nici o inscripție, nici o tăbliță din acelea 
care pun pe obrazul modest al peretelui 
un neg de îngîmfare :
„Eu, arhitectul..."

„Eu, meșterul..."
„Eu, eu, eu..."

ADRIAN DOHOTARU

••

VASU.E bXhan

cu viitorul

P A R 0 A U

Iarăși ploaia, 
ca un roi de albine lichid, 
ploaia simplă și caldă 
zumzăind în copaci, 
numărîndu-și în nisipuri și crengi 
picăturile de primăvară.

Deci timpul meu e un continuu salt 
Spre treptele cunoașterii supreme ; 
Efectuez intransigent, înalt, 
Disecfii mari și verticale-n vreme. 
Dușman mi-e somnul, tihna o refuz. 
Lucid mereu ca fulgerul mi-e gîndul. 
Și trupu-ntreg mi-1 simt ca un havuz 
Cu sîngele năvalnic străbătîndu-1. 
Transfuzii se petrec atunci din mine. 
In fiecare lucru mor adine 
Ca să renasc apoi într-o mulțime 
Ca în oglinzi prin care mă răsfrîng... 
E iastuos, tulburător și amplu 
Acest proces de trecere-n idei. 
In lucruri, în iubiri și în poeme 
Ca-n magice, durabile seîntei.

Scapă mereu de sub draperiile norilor luna, 
și-mi număr și eu, 
în noul april de miraj, 
faptele, vîrstele :
iată, de oriunde intri în oraș, 
sînt atîtea culori prinse acum întîi pe pereți, 
sînt atîția pereți deschizînd drum culorilor tinere ; 
orașul e nou 
și intră-n primăvară 
etaj după etaj.

Iarăși ploaia, 
și-i deschid fereastra ca să mă străbătu 
să 
să
ca
și

mă înlănțuie cu brațe de dragoste, 
mă numere printre culori și schele : 
ele îmi urc etajele de la vîrstă la alta 
întîmpin primăverile roditoare 

asemeni cu ele.



Ședința Consiliului General A.R.L.U.S.
Planul manifestărilor consacrate
Lunii prieteniei romino-sovieticeVineri după-amiază Consiliul General A.R.L.U.S. a ținut o ședință în legătură cu pregătirea Lunii prieteniei romî- no-sovietice.La ședință au participat a- cademicienii Ilie Murgulescu, Tudor Arghezi și alte personalități ale vieții publice și culturale.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. prof. P. Constantinescu-Iași, vicepreședinte al A.R.L.U.S.Tov. Marin Florea Ionescu, vicepreședinte al A.R.L.U.S., a prezentat o informare cu privire la activitatea desfășurată de A.R.L.U.S. în cursul anului 1962, după care tov. Octav Livezeanu, membru în Biroul Consiliului General A.R.L.U.S., a înfățișat proiectul planului de manifestări ce urmează a avea loc în cadrul Lunii prieteniei romîno-sovie- tice din anul acesta.Planul prevede organizarea de conferințe, simpozioane, expuneri și alte manifestări, în care vor fi ilustrate succesele Uniunii Sovietice în construirea comunismului, precum și întărirea continuă a prieteniei și colaborării frățești dintre popoarele sovietic și romîn.Se va organiza o serie de activități în vederea popularizării realizărilor științei și tehnicii obținute de U.R.S.S. în domeniul astronauticii.Se vor desfășura variate acțiuni culturale închinate prie-

Semnarea Convenției Consulare 
între R. P. Romînă și R. P. Polonă
în urma tratativelor care au 

decurs într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă la 
5 octombrie a.c. a avut loc la Mi
nisterul Afacerilor Externe sem
narea Convenfiei Consulare între 
Republica Populară Romînă și 
Republica Populară Polonă.

Din partea romînă, Convenfia 
a fost semnată de Aurel Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului aface
rilor externe, iar din partea po

Plecarea delegației Adunării de Stat a R. P. UngareVineri seara pitala, plecînd legația Adunării de Stat a R. P. Ungare condusă de tovarășa Vass Istvănne, vicepreședinte al Adunării de Stat a R. P. Ungare, care a făcut o vizită în țara noastră invitația Marii ționale a R. P.La plecare, Nord, membrii 

a părăsit Ca- spre țară, de-
la Na-Adunări Romîne. în Gara delegației deau

Festivalul filmului sovietic
MĂCU U R T O

octombrie9 octombrie 10 11 octombrie

La 30 de ani

„Flăcări și flori

A R E L E FILME:

între 9-15 octombrie 1962 la cinematograful „Republica“

Nouă zile dintr-un an Casa de la răscruce“

(Copilăria lui Ivan)

ÎN CADRUL LUNII PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE

a

Cinematografe
rulează 
Gorki, 

rulează 
Noi. 

rulează

„Cînd copacii erau mari

a 70

Alex, 
serii rulează

Film distins cu marele premiu „Globul de cristal" la Festfc 
valul Internațional al filmului de la Karlovy-Vary 1962,

12 octombrie 13—14 octombrie 15 octombrieOAMENI ȘI FIARE
(seriile 1 și a ll-a)

Film distins cu premiul „Leul de aur“, la Festivalul Inter
național al Filmului de la Veneția-1962 și cu „Premiul de 
excelență" pentru calități tehnice și metode de filmare, la 
Concursul internațional tehnic ai filmului organizat 

U.N.I.A.T.E.C. la Moscova în 1962.

■

teniei romîno-sovietice, ca : Festivalul filmului sovietic — la care va participa o delegației de cineaști sovietici — concerte de muzică clasică rusă și sovietică, teatrele vor prezenta în premieră piese din repertoriul sovietic. Vor avea loc spectacole ale unor artiști sovietici oaspeți ai țării noastre, va fi organizată în București expoziția de scenografie „Serghei Eisenstein” etc.Sub auspiciile Uniunii pentru cultură fizică și sport vor fi organizate „Ștafeta prieteniei romîno-sovietice”, crosul „Să întîmpinăm 7 Noiembrie” și alte manifestări sportive.A.R.L.U.S.-ul va trimite cu ace-st prilej în U.R.S.S. numeroase materiale documentare, care să facă cunoscute realizările țării noastre pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.Pe marginea dării de seamă și a proiectului de plan al manifestărilor Lunii prieteniei au avut loc dezbateri la care au luat parte : acad.Șt. Milcu, acad. H. Hulubei, I. Niculi, Maria Groza, Ion Jalea, prof. univ. I. Creangă, Ian Pas și alții.Consiliul General A.R.L.U.S. a aprobat apoi în unanimitate planul manifestărilor A.R.L.U.S. din cadrul Lunii prieteniei romîno-sovietice.(Agerpras)

lonă de către Janusz Zambro- 
wicz, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone în Republica 
Populară Romînă.

La semnarea Convenției au 
fost prezenți funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
precum și membri ai Ambasadei 
Republicii Populare Polone la 
București.

fost conduși de Anton Moi- sescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, deputati ai Marii Adunări Naționale, Aurel Mălnășan, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dionisie Ionescu, șeful Ceremonialului de stat, funcționari superiori ai Marii A- dunări Naționale și ai Ministerului Afacerilor Externe.Au fost de față Jeno Kuti,

Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Consiliul General ARLUS organizează
A —------- ■“ ------ — — ” ----- ... ..

In Editura politică 
a apărut:

Y. I. Lenin: 
Opere complete yoI. 10

Acest volum cuprinde lucrările 
scrise de V. I. Lenin în perioada 
martie-iunie 1905, cînd desfășurarea 
primei revoluții din Rusia punea 
în fața social-democrației ruse o 
serie de sarcini teoretice și prac
tice privind strategia și tactica 
partidului proletar în revoluția 
burghezo-democrafică. Rezolvării 
acestor sarcini îi sînt consacrate 
lucrările „Social-democrația șl gu
vernul revoluționar provizoriu", 
„Dictatura revolufionar-democrati- 
că a proletariatului și a țărăni
mii" și altele. In articolele „Luptă 
revoluționară și samsarlîc liberal", 
„Primii pași ai trădării burgheze", 
precum și înfr-o serie de alte ar
ticole, V. I. Lenin demască poli
tica trădătoare a burgheziei libe- 
rate. Volumul cuprinde de aseme
nea rapoartele și proiectele de 
rezoluții prezentate de V. I. Le
nin la Congresul al HJ-lea al 
P.M.S.D.R., precum și cuvîntările 
și intervențiile sale în cadrul dez
baterilor desfășurate la congres

PE SCURT
• în runda a 7-a a turneului

tinal al Olimpiadei de șah de Ia 
Varna, echipa R.P. Romîne a Inttl- 
nit puternica formație a U.R.S.S., 
lidera clasamentului. Șahiștii ro- 
mlni s-au comportat excelent ter- 
minind la egalitate 2—2. O fru
moasei victorie a repurtat repre
zentantul nostru Soos în tata ma
relui maestru Gheller care a avut 
piesele albe. Soos a lansat un pu
ternic atac pe ilancul regelui și la 
mutarea 23-a Gheller a cedat. Ti- 
nărul maestru al sportului Florin 
Gheorghiu a tăcut remiză cu Ke- 
res. Cu același rezultat s-a în
cheiat și partida Ciociltea—Spasski. 
Gunsberger a - - -

• Duminică
jocurile celei 
campionatului 
Capitală, pe stadionul ,,33 August" 
se vor juca in program cuplat în- 
tilnirile: Dinamo—Minerul Lupeni 
(ora 13,45) și Steaua—Farul Con
stanța fora 15.30). In tară au loc 
jocurile: Știința Cluj—Progresul
București; Crișana Oradea—U-T. 
Arad; C.S.M.S. Iași—Rapid Bucu
rești și Petrolul Ploiești — Știința 
Timișoara.

pierdut la Tal.

sînt programate 
de-a 8-a etape a 
cat. A de iotbal. In

ambasadorul R. P. Ungare în R. P. Romînă, și membri ai ambasadei.Tovarășul Anton Moisescu a urat oaspeților drum bun.A mulțumit tovarășa Vass Istvănne, conducătoarea delegației.Un grup de rit membrilor chete de flori. pionieri a ofe- delegației bu-(Agerpres)

HMN

și un răspuns
(Urmare din pag. I) să întreținem familii, să du- 

greul unei vieți de mizerie,

Sudorul Ion Mafeescu șl lăcătușul Radu Goliță din secția cazangerie 
da la Uzinele de utilaj greu Progresul-Brăila, lucrează la coloana 

rectificatoare ce are o lungime de 37 m.
Foto ; AGERPRES
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Pe
ne răspundă

desfășurarea
„Cupei Agri

Dorind să aflăm unele amănun
te despre desfășurarea întreceri
lor „Cupei Agriculturii" în re
giunea Dobrogea ne-am adresat 
tov. IVAN DUMITRU, președintele 
Consiliului regional U.C.F.S., 
care l-am rugat să 
la cîteva întrebări.

— Cum apreciafi 
primelor etape ale 
culturii" î

— Aș vrea să menționez de la 
început că actuala ediție a „Cupei 
Agriculturii" a oferit dispute pa
sionante între concurenți, între e- 
chipele participante. încă din pri
mele zile ale întrecerii ne-a preo
cupat buna desfășurare a etapei 
I. Și frebuie să arăt că la prima 
etapă au luat startul peste 70 000 
de tinerj și ti,nare. Această cifră 
indică o participare 
îr> comparație cu numărul de 
23 930 concurenți prezenți la star
tul ediției precedente.

Cu prilejul actualei ediții • 
„Cupei Agriculturii" au fost or
ganizate în satele regiunii noastre 
112 „duminici sportive" care 
cuprins numeroase concursuri 
cele 13 discipline prevăzute 
regulamentul competiției, precum 
și o serie de jocuri distractive. 
S-ar cuveni să subliniem interesul 
manifestat pentru întrecerile de 
atletism la care s-au înscris 15 666 
de tineri și tinere, ca și pentru 
întrecerile de tir : t2 Q47 concu- 
renți, ciclism: 5 541 concurenți,

mai largă

au 
la 
în

Cups Agriculturii46
trîntă — 3 973 concurenți, gimnas
tică — 2 339, oină — 1 122 etc.

Experiența acumulată și cu pri
lejul acestei întreceri ne arafă că 
frebuie să ne preocupăm și mai 
îndeaproape de antrenarea tine
rilor de la sate la activitatea 
sportivă. Trebuie să recunoaștem 
că în cadrul „Cupei Agriculturii”, 
numărul participanților putea fi 
mult mai mare.

Cîfeva cuvinte despre raioa- 
și asociațiile sportive care 
evidențiat la această compe-

nele 
s-au 
tifie.

— Majoritatea asociațiilor spor
tive sătești au organizat întreceri 
în cadrul actualei ediții a „Cupei 
Agriculturii". Dintre acestea, pot 
fi evidențiate asociațiile sportive 
Recolfa-Negru Vodă, Ciocanul- 
Cogealac, Pescărușul-Mahmudia, 
Dunărea-Murighiol, Recolta-Coma- 
na, Tînărul tractorisf-Casimcea și 
altele. Acestea au organizat mai 
multe concursuri de atletism, vo
lei, trîntă, călărie, ciclism, fotbal, 
handbal, la care și-au disputat în- 
tîietatea numeroși tineri.

In ceea ce privește întrecerile 
dig etapa pe centre de comune și 
raioane se evidențiază raioanele 
Medgidia, Tulcea și Negru Vodă.

— După cum se știe, întreceri
le finale din zona a IV-a a „Cu
pei Agriculturii" se vor desfășura 
în regiunea Dobrogea. Ce măsuri 
s.au lua) în această privință î

— Desigur, faptul că regiunii 
noastre îi revine cinstea de a găz
dui întrecerile finale ale unei

la Budapesta șomerul în 
vîrșfS de 11 ani. A intrat acolo, 
ucenic la unul dintre patroni — 
care nu se deosebea cu nimic de 
patronii de aici din Ploiești și din 
alte părți. Mîna pe unealtă n-a 
pus-o decît după ani de slugărie 
la ușa maistrului și atunci fără nici 
o indicație, fără nici un ajutor. 
Povestea cu furatul meseriei nu 
e numai o poveste. Chiar aici, la 
rafinărie, era prin 1930 un ingi
ner care, dacă te vedea că-l a- 
juți pe un ucenic țipa în gura 
mare : „Lasă-I, zicea, dacă fură, 
fură, dacă nu, să plece 1“. Soco
teala lor era simplă : ei voiau să 
cheltuiască cît mai puțin cu învă
țătura tinerilor ; cine prinde-prin- 
dea ; ceilalți — erau zvîrliți afară. 
E de înțeles, deci, de ce chiar și 
în perioada aceea, partidul nostru, 
al clasei muncitoare, atrăgea aten
ția finerilor să învețe și iar să în
vețe. La 18 ani, mulfi dintre noi fre- 

necompetiții de mare amploare 
bucură nespus de mult. Și trebuie 
să menționez că acest lucru a stîr- 
nît un deosebit interes în rîndu- 
rile activiștilor sportivi din raioa
ne. De altfel, mai multe raioane 
s-au oferit să organizeze întrece
rile finale, la care își vor disputa 
înfîietatea cei mai buni concurenți 
din satele regiunilor Galați, Plo
iești, Brașov și Dobrogea. Pînă la 
urmă, comisia regională a fost 
de acord cu propunerile raionului 
Medgidia. Astfel, întrecerile finale 
despre care am amintit, se vor 
desfășura, într-un cadru festiv, la 
sfîrșitul lunii octombrie. Mai pre
cis, vor avea loc în zilele de 26, 
27_și 28 octombrie, în comunele 
Basarabi, Castelu, Poarta Albă și 
în orașul Medgidia. La baza spor
tivă din comuna Basarabi se vor 
disputa jocurile de volei și fotbal; 
la Poarta Albă vor avea loc între
cerile de atletism, gimnastică și 
handbal ; la Castelu sînt progra
mate concursurile de trîntă, ciclism 
și oină, iar la baza sportivă „Ci
mentul" din Medgidia vor avea loc 
întrecerile echipelor de popice.

Cei peste 600 de concurenți 
care vor participa la întrecerile 
finale vor fi găzduiți de colecti
viștii din comunele mai sus men
ționate, unde li se Va face o pri
mire frumoasă. Deschiderea festi
vă ca și încheierea competiției vor 
avea loc la baza sportivă din co
muna Basarabi.

S. SPIREA

sau
sătovărășești, 

folosească de o 
de faptul că în 

la rafinărie se orga- 
Pe
Bi-

buia 
cern 
ne lovisem de problemele cele 
mai mari. La vîrsfa asta mulfi fă
ceau deja parte din mișcarea re
voluționară.

De ce spun toate acestea ? Pen
tru că mai sînt astăzi alături de 
atîția tineri buni, și unii care nu 
numai la 18 ani, dar la 20 de ani 
și poate mai mult, tot înfîrzie să 
se hotărască să se apuce de un 
lucru serios în viață, trăiesc după 
principiul : „Sînt tînăr. Mai aș
tept. Oi vedea eu mai tîrziu de 
ce să mă apuc...". Nu e cazul lui 
Golpasin, dar este cazul colegu
lui său Mortoiu Alexandru. De 
cum î| vezi lucrînd îți și vine să 
zici : „ehe, băiete... de ce n-am 
avut eu condițiile tale î"

— Vorbeați despre învățătură. 
Vă referiți numai la învățarea me
seriei î

— Nu numai. Mă gindesc că, 
spre deosebire de noi, tinerii au 
azi posibilitatea să învețe în toa
te domeniile : cum să vorbească 
frumos, cum să se comporte în fa
milie, cu părinții, cu soția, cum 
să se comporte pe stradă 
la reuniunile 
învețe să se 
bibliotecă, 
oraș sau 
nizează numeroase expoziții, 
vremea noastră totul se fura, 
bliofecă nu exista ; azi există zeci 
și zeci de biblioteci cu mii de 
volume. Se înțelege deci că a- 
tunci cînd vedem că 
nu citesc, nouă, celor 
vine să sounem : „să 
aceste cărți I"... Sau 
chiar pe Ștefan Golpasin. Intr-o 
zi l-am întrebat : aj văzut vre-o 
expoziție la Palatul culturii ? A 
zis : nu.

De ce ? Noi n-aveam ce vedea, 
dar el are. L-am întrebat : ai fost 
la vreun concert ? Nu, n-a fost. Și 
doar concerte se organizează per
manent. Uite, eu, om bătrîn, în
cerc să-mi fac o cultură muzicală. 
(Tovarășul Bellu a scos din buzu
nar un bilet la concertul Filarmo
nicii de stat, bilet cumpărat chiar 
în ziua aceea). Deși, vă dafi sea
ma, e mult mai qreu să-mi fac o 
asemenea cultură la 60 de ani. 
Dar, ce să-i faci, eu n-am putut 
să ascuit concerte cînd aveam 18 
ani' I

— Ce făceați la această vîrstă, 
tovarășe Bellu ?

— Eu ? Umblam să intru ucenic 
pe undeva. Mi-a plăcut rafinăria, 
dar calificarea de muncitor pe 
care Ștefan Golpasin a obținui-o 
la 17 ani, eu am obținut-o abia la... 
28 de ani. Triști, grei, au fost 
anii noștri de ucenicie. Astăzi trec 
pe lingă clădirile nou-nouțe ale 
Centrului școlar petrol-chimie din

unii tineri 
bătrîni, ne 
fi avut noi 
să-l luăm

Cu prilejul aniversării proclamării R. D. GermaneSpectacol
Vineri seara, la cinematograful 

„Republica“ din Capitală, a avut 
loc un spectacol de gală cu filmul 
artistic „Drumuri despărțite“ — 
producție a studiourilor „Defa“ 
Berlin — organizat cu prilejul a- 
niversării a 13 ani de la procla
marea Republicii Democrate Ger
mane.

La spectacol au asistat Virgil 
Florea, vicepreședinte al Comi
tetului de stat pentru cultură și 
artă, Al. Buican, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliului cinemato
grafiei, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, conducă
tori ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de 

un numeros pu-

TELEGRAMATovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Ronai Sandor, Adunării de Stat Populare Ungare, împlinirii viață“.
președintele a Republicii cude prilejul ani de

de de- află în★Membrii delegației putați italieni care se țara noastră la invitația Comisiei economico-financiare a Marii Adunări Naționale, au făcut vineri o vizită în regiunea Brașov.însoțiți de prof. ing. Tudor Ionescu și C. Mateescu, depu- tați în Marea Adunare Națională și de ing. V. Caraba, vicepreședinte al Comitetului executiv al Sfatului popular regional Brașov, membrii delegației italiene au vizitat G.A.C. „Tudor Vladimirescu” din Hărman, Uzinele „Tractorul” ți complexul social-cultural al uzinelor.în după-amiaza aceleiași zile, ei au vizitat diferite instituții culturale și monumente ale orașului.
CONTELE DE MONTE CRISTO 

cinemascop. Seria I rulează 
la cinematograful Lumina. Seria a 
Il-a rulează la următoarele cine
matografe : Elena Pavel, 
Sahia. Ambele 
la cinematograful 23 August. A- 
VENTURILE LUI HUCKLEBERRY 
FINN — cinemascop: rulează la 
cinematografele Republica, Flo- 
reasca, Gh. Doja. CARTIERUL VI
SELOR: rulează la cinematografele 
Magheru, București, Miorița, G. 
Coșbuc. ALARMĂ PE INSULĂ: 
rulează la cinematograful I. C. 
Frimu. DRUM DE ÎNCERCARE: 
rulează Ia cinematografele V. A- 
lecsandri, 1 Mai, 16 Februarie, Ti
neretului. COCOȘUL SPERIE

OARTEA: rulează la cinemato
graful Victoria. VÎNTUL SUDU
LUI: Central, Olga Bancic. M-AM 

Ploiești. Locuiesc în apropiere și 
mă opresc deseori să-i văd pe ti
nerii elevi. Halate albe, ca la doc
tori, laboratoare, instructori, o 
cantină ca un palat. Mă uit și-i 
văd făcînd sport pe terenul șco
lii : echipament nou, curat.

Și cît de zdrențăroși arătam 
noi I Om la 28 de ani, curgeau 
zdrențele de pe mine. Și uite că tot 
28 de ani are astăzi Traian Mehe- 
dințu, care lucrează la noi la des- 
benzinare. A absolvit școala, a lu
crat doi arii ca muncitor, a plecat 
la facultate și acum e inginer tot 
în secția lui.

Normal, nu ? Alfi optsprezece 
muncitori tineri din rafinărie au 
plecat anul acesta la facultate. Dar 
mai sînt și unii certați cu învă
țătura. Și la ei ne gîndim noi cînd 
zicem : „ehei, băieți, să fi putuf 
și noi să învățăm I".

Discuția cu tovarășul BeJIu s-a 
întrerupt. In biroul mic el mais
trului a infrat un muncitor.

— Tovarășe Bellu, vă caută trei 
băieți.

Am ieșit împreună. în ușă stă
teau trei elevi ai școlii profesiona
le cu cîte o fișă în mînă. Cînd 
l-au văzut pe tovarășul Bellu li 
s-au aprins bujori în obraji.

— Sînfem repartizați să facem 
practică la dumneavoastră, au 
spus ei și au întins fișele.

Am citit : Gh. David, Nicolae 
Fain, Vasile Mănăilă. Anul naște
rii : 1944. Tovarășul Bellu a zîm- 
bit din nou.

— îi vezi ? Născuți în prag de 
lume nouă. Știți voi, măi băieți, 
ce era aici în anul acela ? Era 
jaf. Totul era la pămînf, rafină
ria fusese bombardată. Partidul 
ne-a cerut s-o refacem, să dăm 
țării benzină, uleiuri și petrol. Am 
muncit zi și noapte. în trei luni de 
la eliberare, rafinăria producea.

Multă vreme le-a vorbit tovară
șul Bellu elevilor despre acțiuni
le muncitorilor în anii ilegalității, 
despre lupta prin care 
cucerite toate drepturile 
azi. Ca maistru s-a uitat 
le lor noi (i-a sfătuit să 
rafinărie cu salopeta, să 
murdărească), le-a făcut rost de 
un dulap pentru vestiar, i-a dus 
pe fiecare la locul lui de muncă, 
le-a dat explicații.

— Așa am învățat noi să ne 
purtăm cu tinerii. Și cred că e 
bine așa. Tinerii ar trebui să cu
noască bine ce a fost în trecut, 
să poată să aprecieze ceea ce au 
la dispoziție azi. Pe mulfi dintre 
ei îi văd inimoși, cercetează în
tr-o parte și alta, învață, citesc, 
fac inovații, sînt ca arginful viu. 
Pe tinerii aceștia îi dau și eu ca 
exemplu. Pentru că despre ei pot 
spune deschis : ei știu să prețu- 
iască cym se cuvine ceea ce au 
azi la îndemînă.

au fost 
lor de 

la haine- 
vină în 

nu se

Hu- 
ad- 
R.P.

de gală
Au fost de față Helmut 

mann, însărcinat cu afaceri 
interim al R.D. Germane in
Romînă, membri și ambasadei și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

A luat cuvîntul Marin Pîrîianu, 
director adjunct al studioului ci
nematografic „București“, care a 
prezentat spectatorilor pe cineaștii 
Frank Beyer, regizorul filmului 
„Drumuri despărțite“ și pe ar
tistele Gerlind Ahnert și Marita 
Bohme, sosiți în țara noastră cu 
acest prilej.

Oaspeții au mulțumit publicului 
bucureștean pentru primirea fă
cută.

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

(Agerpres)

în cadrul schimburilor culturale dintre țara noastră și R. D. Germană, la Casa artiștilor din Capitală s-a deschis vineri expoziția „Construcții de teatru, case de cultură și tehnică de teatru în Republica Democrată Germană”.Cu prilejul, deschiderii expoziției au luat cuvîntul Nichi Atanasiu, prim-secretar al A.T.M. și prof. arhitect dr. Kurt Hemmerllng, laureat al Premiului național, membru al Academiei germane de științe din Berlin, sosit in țară cu acest prilej.Cei prezenți au vizitat apoi expoziția, care cuprinde peste 200 de fotografii, înfățișînd diferite construcții de teatru, case de cultură, modele de scene, precum și proiecte de montare a unor spectacole.
★în Capitală s-a deschis vi

neri dimineața o expoziție or
ganizată de întreprinderea 
ungară pentru comerțul exte
rior, „Pannonia“, unde sînt 
prezentate ultimele tipuri de 
motociclete, atașe, biciclete, 
mașini de cusut casnice și in
dustriale fabricate de indus
tria R. P. Ungare.

(Agerpres)

SĂTURAT DE CĂSNICIE: 
la cinematograful Maxim 
PRIMĂVARA FETELOR: 
la cinematograful Timpuri 
LAZARILLO DE TORMES:
la cinematografele 13 Septembrie, 
Alex. Popov, Arta. ANII FECIO
RIEI: Cultural. SOARE ȘI UM
BRĂ: rulează la cinematografele 
8 Martie, Moșilor. OMUL CU 
DOUĂ FEȚE : rulează Ia cinema
tograful Grivita. VÎRSTA DE AUR 
A COMEDIEI: rulează Ia cinema
tograful C-tin David. LA NOAPTE 
VA MURI ORAȘUL: rulează la 
cinematografele V. Roaită, Flacă
ra, Libertății. COPILUL ȘI ORA
ȘUL: rulează la cinematograful 
Unirea. START CĂTRE NECU
NOSCUT: rulează la cinematogra- 
fel» T. Vladimirescu M. Eroine«- 
cu. 713 CERE ATERIZAREA: 
Munca.



Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la Universitatea din Djakarta

Vizita solilor poporului romîn
in Indonezia

Stimați și iubiți prieteni,Salutul pe care vi-1 adresez cu acest prilej dv, reprezentanți ai intelectualității indoneziene, este un salut izvorît din inimă, așa cum din inimă izvorăsc sentimentele de caldă prietenie și solidaritate pe care poporul romîn le nutrește față de Indonezia și de poporul indonezian.Sîntem fericiți că am putut răspunde amabilei invitații pe care ne-a făcut-o președintele Sukarno cînd a fost în Romî- nia și că ne aflăm acum pe pămîntul frumoasei Indonezii, în mijlocul harnicului și talentatului ei popor. Ne bucurăm că ne aflăm în fața dv și putem vorbi despre cîteva probleme care interesează deopotrivă țările noastre. Intelectualii indonezieni, tineretul studios al Indoneziei se bucură de stima și simpatia tuturor celor care știu ce rol activ au jucat intelectualitatea și tineretul din această țară în mișcarea de eliberare națională a poporului indonezian. Activitatea politică anticolonialistă a intelectualității indoneziene a mers mînă în mînă cu activitatea științifică și cu o creație literar artistică, inspirată din setea de progres, din viața și frămîntările poporului, concepute pentru binele și fericirea lui. Probabil că unii dintre dv s-au aflat în rîndurile acelor tineri care, împreună eu dr. Sukarno, în memorabila zi de 28 octombrie 1928, au jurat credință unității națiunii și au adoptat hotărîrea ca Ba- hasab Indonesia să devină un simbol și un instrument al a- cestei unități. însuflețite de a- vîntul și de lupta mișcării de eliberare națională, la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, forțele unite ale poporului indonezian au alungat colonialismul de pe pămîntul patriei, deschizînd porțile unei ere noi în istoria zbuciumată a acestei țări.In ansamblul națiunilor, care, în decursul ultimilor 17 ani, au pășit pe arena politicii mondiale ca un factor de o deosebită importanță, Indonezia s-a manifestat ca un stat independent, unitar, cu perspective de dezvoltare multilaterală, ca o mare națiune al cărei glas s-a făcut ascultat și stimat. E ceea ce demonstrează și cea mai recentă izbîndă a poporului indonezian — eliberarea de sub colonialism a Irianului de vest. Victoria a- ceasta este de natură să bucure pe toți cei care în mod consecvent au sprijinit revendicările Indoneziei. Printre a- ceștia se numără, alături de celelalte state socialiste, și Republica Populară Romînă : reprezentanții săi la O.N.U. au luat cuvîntul ori de cîte ori problema acestui teritoriu s-a aflat pe ordinea de zi, sușți- nînd cu însuflețire cauza dreaptă a Indoneziei.Reglementarea problemei independenței Irianului de vest este un semn al timpurilor noastre : de glasul popoarelor sînt nevoiți să țină seama pînă și cei care pînă nu de mult nu știau decît să le exploateze, să le oprime și să le umilească. Trăim un nou curs al istoriei umane. Succesele economice ale Uniunii Sovietice și ale celorlalte state socialiste, impetuoasa dezvoltare a științei și tehnicii, realizările în cucerirea Cosmosului, apariția pe scena istoriei a popoarelor care s-au eliberat de sub asuprirea colonială — toate acestea au modificat profund raportul de forțe pe arena internațională. Politica de apărare și de întărire a păcii, bazată pe principiile coexistenței pașnice, contribuie la accentuarea acestei schimbări.Lumea de azi este o lume a interdependențelor. Dar în timp ce imperialismul concepe interdependența ca o subordonare a tot ceea ce-și poate subordona, socialismul o concepe ca o largă și rodnică cooperare internațională pentru binele tuturor popoarelor, în folosul și nu în dauna lor. In virtutea acestui principiu, țările socialiste colaborează cu țările în curs de dezvoltare — care o doresc — sub multiple forme : schimburi economice, asistență tehnico-științifică etc., în scopul de a ajuta a- cestor țări să-și întărească temelia economică a independenței.Una din direcțiile principale ale politicii noastre externe este cultivarea și lărgirea continuă a relațiilor reciproc a- van ta joase cu tinerele state independente din Asia și Africa. Colaborarea largă și multilaterală cu țările socialiste a- jută țările cu economie în curs de dezvoltare să pună capăt dependenței economice față de imperialiști, să-și întărească independența economică și politică. Relațiile economice dintre țara noastră și statele independente din Asia și Africa se dezvoltă atît pe baza acordurilor comerciale și de plăți cît și pe calea ajutorului și asistenței tehnice. Comerțul Romîniei cu statele afro-asia- tice a crescut mult în acești ani. Se dezvoltă continuu relațiile Republicii Populare Romîne cu Indonezia, India, Birmania, Ceylon, Afganistan, Ghana, Republica Mali, Nigerul, Sudan etc. Aria relațiilor Republicii Populare Romîne cu țările celor două mari continente de pe care dispare colonialismul se lărgește mereu.In cadrul O.N.U., reprezentanții R. P. Romîne au făcut repetate propuneri privind intensificarea colaborării inter

naționale, pentru sprijinirea statelor cu o economie în curs de dezvoltare. încă în 1958, delegația romînă ar propus o rezoluție care a fost a- doptată de Comitetul nr. 2 al Adunării Generale a O.N.U. privind „stabilirea de contacte cît mai strînse între țările slab dezvoltate producătoare de petrol și țările producătoare de utilaj petrolier în vederea sprijinirii țărilor slab dezvoltate în cauză, pentru a-și dezvolta o producție petrolieră proprie“.O asemenea continuă dezvoltare a unor relații constructive este o expresie a politicii de coexistență pașnică, piatra unghiulară a politicii externe a țării noastre. Alături de relațiile economice și comerciale, calea relațiilor culturale dintre țări duce și ea spre a- celași țel nobil al întăririi păcii și prieteniei între popoare.
Stimați prieteni,A devenit o axiomă că, prin cunoașterea reciprocă, popoarele ajung să se înțeleagă mai bine, să colaboreze mai rodnic. Iată de ce considerăm ca foarte îmbucurător interesul reciproc pe care popoarele noastre îl manifestă pentru lupta, viața și cultura lor. Să-mi fie deci permis ca în acest for de înaltă cultură care este Universitatea din Djakarta, una din cele 11 mari universități indoneziene, să mă refer la unele realizări ale poporului nostru în domeniul învățămîntului, științei și culturii. Aceste realizări au devenit posibile și sînt în plină dezvoltare datorită în primul rind eforturilor statului nostru de a crea o puternică bază tehnico-materiaiă. Avîntul întregii economii naționale, succesele obținute de poporul nostru în construcția socialistă, în toate domeniile de activitate, descătușarea inepuizabilelor energii creatoare ale maselor populare au asigurat condiții prielnice înfloririi vieții culturale și artistice, pătrunderii culturii în masele largi ale poporului.Pentru noi, ca și pentru toate țările care au ales calea socialistă de dezvoltare, revoluția culturală constituie o parte integrantă și o necesitate obiectivă a revoluției socialiste. Principiile călăuzitoare în construcția unei societăți noi, libere și prospere, pot fi înfăptuite numai prin participarea activă, conștientă, a milioanelor de oameni care prin munca Vor produc bunurile material? și spirituale. Construcția bazei economice a societății noi presupune dezvoltarea permanentă a științei și tehnicii, stăpînirea și cunoașterea temeinică a celor mai noi descoperiri în domeniul științelor naturii, cunoașterea tehnicii celei mai moderne și folosirea ei pe soara întregii economii naționale. A venit vremea cînd, după cum spunea Karl Marx, știința se transformă în mod nemijlocit într-o importantă forță de producție. Un merit deosebit aparține acelor ramuri ale științei, cum sînt, de exemplu, fizica atomică, știința semiconductorilor, chimia polimerilor, radioelectronica și altele, care sînt menite să deschidă perspective noi progresului tehnic și a căror a- plicare în practică trebuie să aibă ca rezultat revoluționarea întregului proces de producție. și schimbarea radicală a însuși caracterului muncii.în cursul revoluției culturale, intelectualitatea noastră din Rominia, în frunte cu cei mai valoroși reprezentanți ai ei, s-a angajat în lupta pentru făurirea democrației populare și militează activ pentru dezvoltarea științei și culturii progresiste, legate de popor, în rîndul intelectualilor au intrat și intră zeci de mii de fii de muncitori și țărani, care au dobîndit în activitatea practică o vastă experiență profesională și tehnico-orga- nizatorică. Un rol important în promovarea de noi cadre de intelectuali îl au măsurile cu privire la dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîntului de cultură generală și superior. Au fost create condiții favorabile ca salariații din întreprinderi și instituții să poată urma cursurile școlare, inclusiv în școli superioare, fără a-și părăsi posturile lor de muncă.Vă este cunoscut că Romî- nia a trebuit să pășească pe drumul revoluției culturale pornind și aici, ca și în alte domenii, de la moștenirea grea lăsată de trecutul regim social-politic. Latifundiarii și capitaliștii, care stăpîneau o- dinioară majoritatea bunurilor țării, aservită de ei intereselor marilor monopoluri imperialiste, aveau tot interesul să mențină masele largi în bezna inculturii. Boul învățat nu trage la jug“ declara cu cinism un ministru de pe vremuri, iar un ideolog fascist cerea să se restringă cît mai mult numărul celor ce învață, deoarece cultura produce prea mulți „inițiați“ ! Se temeau, firește, că o acțiune largă de culturalizare a maselor ar fi dus inerent la trezirea și creșterea conștiinței lor revoluționare, iar aceasta ar fi primejduit situația spoliatorilor. De aceea, un recensămînt al populației de dinainte da eliberarea țării înregistra la capitolul analfabeți și semi- analfabeți un număr de 4 milioane de oameni, adică un sfert din populația țării. Dintre copiii care terminau școala 

elementară, foarte puțini intrau în învățămîntul mediu și cu atît mai puțini ajungeau pînă pe băncile universităților. Absolvenții institutelor de învățămînt superior erau nevoiți în multe cazuri să se îndeletnicească cu profesii străine de specialitatea lor ori să îngroașe rîndurile șomerilor.Am izbutit într-un termen istoric foarte scurt să lichidăm această împovărătoare moștenire a trecutului și printr-o reformă structurală a învățămîntului am pus întreaga școală pe baze științifice, legînd-o de practica construcției socialiste. Porțile școlilor sînt astăzi deschise tuturor. Numărul școlilor de șapte ani a crescut față de anul 1938 de aproape zece ori. în anul acesta vor funcționa 46 de institute de învățămînt superior cu 164 de facultăți, numărul studenților a- jungînd la 85 000, adică un număr aproximativ egal cu cel pe care îl are Anglia, țară cu o veche tradiție universitară și cu o populație de peste trei ori mai numeroasă ca a noastră. în ultimii doi ani a-u absolvit facultățile de agronomie un număr de ingineri agronomi egal cu numărul total al celor care au absolvit în decurs de 30 de ani în Ro- mînia veche. A fost generalizat învățămîntul obligatoriu și gratuit de șapte ani, iar acum se trece treptat la școala de opt ani, astfel ca durata școlii medii de cultură generală să devină de 12 ani. Pînă în 1965, sălile de clasă se vor înmulți cu încă 15 000, dintre care 11 000 în localitățile rurale. Importante măsuri asigură gratuitea completă a învățămîntului de toate gradele. Elevii școlilor de șapte 'ani primesc gratuit manualele școlare și nu peste mult vor primi tot gratuit rechizitele școlare. Peste jumătate din numărul studenților au burse de stat, iar toate centrele universitare au cămine și cantine moderne, biblioteci, laboratoare, terenuri experimentale, baze cultural-sportive proprii. Punînd accentul pe formarea de cadre tehnice noi, numărul acestora va atinge în 1965 cifra de 100 000, iar al inginerilor de 80 000. în țara noastră nu există șomaj intelectual, după cum nu există în genere nici un fel de șomaj. Absolvenților tuturor facultăților li se asigură plasarea imediată în funcții de specialitate pentru care s-au pregătit. Acest fapt dă un impuls deosebit tineretului studios.Un loc însemnat îl ocupă cercetarea științifică. Statui pune la dispoziția institutelor științifice mijloacele materiale necesare. Academia Republicii Populare Romîne, cel mai înalt for științific al țării* dispune de peste 30 de institute și centre științifice în care lucrează peste 2 000 de cercetători și tehnicieni. Fondurile alocate anual pentru dezvoltarea științei ating a- proape un miliard de lei. Ro- mînia a fost printre primele țări din lume care au construit instalații destinate cercetărilor științifice în domeniul e- nergiei nucleare. Dezvoltarea economiei naționale, a diferitelor ramuri noi ale industriei socialiste, a determinat lărgirea cercetărilor geologice, fizice, chimice și agrotehnice. Știința a dat o contribuție însemnată la descoperirea de noi și bogate resurse petroliere în regiuni care altădată n-au cunoscut asemenea exploatări de resurse naturale, la descoperirea de noi zăcăminte de minereuri, la proiectarea și executarea marilor lucrări de electrificare, la mărirea producției. Cu ajutorul oamenilor de știință capătă azi la noi o dezvoltare considerabilă chimia petrolului și a gazului metan. Actualmente, cercetarea științifică se concentrează asupra perfecționării mașinilor construite în țară, introducerii și extinderii automatizării industriale, folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice, proiectării și folosirii mașinilor electronice și de calcul, utilizării pe scară largă a semiconductorilor, extinderii industriei maselor plastice. Se fac importante cercetări și se obțin frumoase rezultate și în multe alte domenii științifice. Științele naturii, științele sociale cunosc azi la noi o mare înflorire. în îndeplinirea sarcinilor lor patriotice, oamenii de știință se preocupă ca cercetarea științifică să răspundă cerințelor practice ale dezvoltării social- economice și culturale, să rezolve problemele urgente și de perspectivă ale producției, să dea lucrări la nivelul științei și tehnicii mondiale. De sigur, în toate ramurile științei se acordă atenția cuvenită cercetărilor cu caracter teoretic, care lărgesc bazele dezvoltării de perspectivă a cercetării științifice.Literatura și artele se bucură tot mai mult de prețuirea maselor populare. Avem astăzi 43 de teatre dramatice, față de 16 cîte erau înainte de eliberare. Au luat ființă în toate regiunile țării numeroase orchestre simfonice, teatre dramatice, muzicale, mari ansambluri de cîntece și dansuri ți formații folcloristice. în Romînia nu mai există azi nici o localitate fără cel puțin o casă de cultură. A fost creată o industrie proprie cinematografică pentru filme artistice, documentare și științifice. Tirajul cărților a ajuns î* 1961 

la peste 50 de milioane de exemplare, în ultimii zece ani tipărindu-se aproape o jumătate de miliard cărți și broșuri. Presa are un tiraj total de 6 milioane exemplare zilnic. Cultura în Romînia de azi e o cultură profund democratică prin sursele ca și prin destinația ei, pătrunsă de spirit umanist și încredere în viitor, aspirînd spre slujirea valorilor celor mai trainice ale umanității, cultivînd idealul păcii și prieteniei între popoare.
Iubiți ascultători,Reprezentanții Indoneziei care au vizitat Romînia s-au putut convinge de sentimentele de caldă prietenie pe care poporul romîn le nutrește pentru poporul indonezian. Interesul opiniei publice din țara noastră pentru „Nusan- tara", marea și frumoasa dv. Indonezie, „țară a insulelor“, pentru poporul ei de aproape 100 milioane de oameni, izvorăște din interesul poporului nostru pentru viața și cultura altor popoare, din spiritul lui de solidaritate cu toate popoarele care luptă pentru independență, libertate și progres economic și social.Opinia publică din țara noastră a urmărit cu atenție și profundă simpatie lupta prin care indonezienii au sfă- rîmat cătușele colonialismului. „Insulele fabulos de bogate, cu numeroase orașe comerciale, situate la răsărit de India“, despre care scria Ptolo- meu la începutul erei noastre și pe care în ultimele patru secole colonialismul le-a jefuit și oprimat fără milă, au intrat acum într-o eră de adevărată renaștere națională. Forța u- nită a acestui mare popor a zădărnicit cu prețul unor mari sacrificii, și nu o dată cu prețul sîngelui, încercările de subminare a cuceririlor independenței.Fiecare victorie a poporului indonezian ne-a bucurat sincer. Țările noastre sînt despărțite de o uriașă distanță, dar în istoria și civilizația popoarelor romîn și indonezian există asemănări de natură să ușureze cunoașterea și înțelegerea reciprocă. Poporul romîn a dus și el o luptă grea împotriva dominației politice și economice a puterilor imperialiste și a dat mari jertfe de sînge pentru a-și cuceri libertatea și independența.în ciuda asupririi coloniale îndelungate, în țara dv. s-a păstrat o cultură originală, o mărturie a durabilității unei mari și străvechi civilizații, a cărei moștenire n->a putut fi complet distrusă de vandalismul asupritorilor străini. Muzeele indoneziene adăpostesc opere de valoare inestimabilă. Sub cerul cristalin al Indoneziei dăinuie și azi construcții cu o minunată arhitectură. Prin expoziții de artă, tîlmă- ciri din literatură, ca și prin alte manifestări, publicul nostru a putut lua cunoștință de bogăția culturii indoneziene, precum și de eforturile dv. pentru dezvoltarea activității științifice. Consiliul de științe al Indoneziei are realizări și programe interesante. Preocupările lui converg spre domenii cărora și noi, în Romînia, le acordăm o deosebită atenție : metalurgie, chimie, electrotehnică, biologie etc.Cu prilejul vizitei în țara noastră, Universitatea din București a conferit titlul de „doctor honoris causa“ doctorului Sukarno care întrunește însușirile unui eminent om de stat cu talentul de publicist și de iubitor al artelor, publicului nostru fiindu-i deopotrivă cunoscută cartea sa „Indonezia acuză’, cît și albumul colecțiilor sale de artă.Profesorii și învățătorii noștri cunosc și prețuiesc munca plină de abnegație pe care o depun învățătorii și profesorii indonezieni pentru a răspîndi cît mai larg lumina învățăturii și a traduce astfel în viață acel paragraf din Constituția indoneziană care declară că „scopurile învățămîntului și educației tind a forma oameni de caracter, în stare să fie buni cetățeni democrați și să contribuie la progresul bunăstării poporului și al țării“.Indonezia se afirmă pe arena internațională ca un stat independent, iubitor de pace și progres. Numele orașului indonezian Bandung a intrat în istorie prin conferința din 1955, printre ai cărei principali inițiatori' a fost președintele Sukarno. Conferința de la Bandung a marcat o etapă nouă în istoria relațiilor internaționale, etapa solidarității afro-asiatice, acționînd pe baza principiilor „pancea sila“ ca un factor pozitiv în politica mondială.Respingînd consecvent încercările de atragere a ei în blocurile militare agresive controlate de imperialiști, Indonezia s-a afirmat ca o promotoare a coexistenței pașnice, a relațiilor de prietenie cu toate țările. Coexistența pașnică este singura doctrină a relațiilor dintre state cu sisteme sociale diferite care corespunde cerințelor istorice ale epocii noastre și pe temeiul căreia poate fi menținută pacea.Dezarmarea este consecința logică a politicii de coexistență pașnică bazată pe renunțarea la folosirea forței militare în rezolvarea litigiilor dintre state. Dezarmarea generală și totală înseamnă a smulge imperialismului armele agresiunii și a-1 lipsi deci de unul din 

mijloacele cele mai importante de dominație asupra popoarelor asuprite, de amenințare a suveranității și independenței lor, înseamnă a reduce considerabil capacitatea puterilor imperialiste de a reprima mișcarea de eliberare și de a organiza războaie de tip colonial.înfăptuirii dezarmării generale și totale i se opune astăzi politica cercurilor reacționare legate de interesele oligarhiei imperialiste. Paralel cu politica de interminabilă tergiversare în problema dezarmării și de împiedicare a încheierii unui acord pentru interzicerea experiențelor cu arma nucleară, aceste cercuri provoacă periodic înveninarea atmosferei internaționale fie prin amenințări, fie prin acțiuni agresive, ceea ce a profilat nu o dată imaginea catastrofei.Ca membră în Comitetul celor 18 state de la Geneva, R. P. Romînă a depus o activitate intensă pentru a contribui la realizarea unui acord în problema dezarmării. Ea s-a încadrat în activitatea complexă desfășurată de delegațiile țărilor socialiste, caracterizată prin spirit de inițiativă, elasticitate și dorință de a căuta căi de apropiere a pozițiilor, fermitate în respingerea încercărilor de a abate conferința de la țelurile ei, propuneri judicioase, raționale, într-un ' cuvînt o poziție constructivă.Hotărîtă să depună și în viitor toate eforturile pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale ca o chestiune de importantă fundamentală pentru apărarea păcii, țara noastră se pronunță, de asemenea. în sprijinul măsurilor cu caracter parțial care ar contribui la înseninarea relațiilor internaționale; asumarea obligației de a nu se transmite altor țări arme nucleare sau cel puțin încheierea unui tratat de neagresiune între pactul N.A.T.O, și Organizația Tratatului de la Varșovia, retragerea de către toate statele a trupelor aflate pe teritorii străine, interzicerea propagandei de război.Unul din obiectivele principale ale politicii imperialiste este acela de a împiedica stabilirea de relații prietenești între țările în curs de dezvoltare și țările socialiste. Dar propria experiență a popoarelor din Asia, ca și din Africa sau America de Sud, este de natură să demonstreze că lupta lor antiimperialistă găsește un sprijin consecvent în țările socialiste.Revendicarea legitimă a poporului indonezian ca Iria- nul de vest să fie eliberat de jugul colonialist și reintegrat patriei s-a bucurat de sprijinul țărilor socialiste.
Dragi prieteni,Relațiile dintre țările noastre, dintre Republica Indonezia și Republica Populară Romînă sînt statornicite pe baze trainice și se dezvoltă. Schimburile economice se desfășoară reciproc avantajos, pe baza acordului comercial încheiat între guvernele noastre. Sîntem bucuroși că tehnicienii ro- mîni au putut contribui la rezolvarea unor probleme ale industriei căreia țara dv. îi pune bazele în cadrul planului de opt ani și că instituțiile noastre de învățămînt superior, unde învață și studențl indonezieni, contribuie la formarea cadrelor de specialiști necesari vieții economice, sociale și cultural® din Indonezia. în cadrul acordului cultural dintre țările noastre au și avut loc diferite acțiuni menite a lărgi cunoașterea celor două popoare. Ne exprimăm convingerea că schimburile culturale dintre țările noastre se vor amplifica în mod fructuos. Schimburile de experiență între oamenii de știință, ca și în domeniul artei și literaturii. vor contribui activ la consolidarea prieteniei ro- mîno-indoneziene.
Iubiți prieteni,în puținul timp de cînd ne aflăm pe pămîntul Indoneziei ne-am întărit și mai mult convingerea că ppporul indonezian are inepuizabile forțe, energii și încredere în forțele sale și în posibilitatea de a-și făuri viitorul pe care-1 merită.Am ținut să folosesc acest prilej pentru a adresa urarea noastră sinceră de succes în lupta pentru făurirea unei Indonezii înfloritoare.Vă mulțumesc din inimă pentru bunăvoința și atenția cu care m-ați ascultat. în marea luptă a întregii omeniri pentru asigurarea unei păci trainice de care să se bucure toate popoarele de pe pămînt, Romînia și Indonezia sînt deopotrivă vital interesate. Este firesc, deci, ca prietenia sinceră și durabilă a popoarelor romîn și indonezian să se întărească în viitor, devenind mai strînsă și mai rodnică.Triumful cauzei păcii este idealul comun al tuturor popoarelor. Unirea eforturilor întregii omeniri pentru apărarea păcii, colaborare și prietenie între popoare este chezășia victoriei păcii.în numele vieții, în numele civilizației și culturii umane, pacea trebuie să triumfe.Trăiască prietenia dintre popoarele indonezian și romîn!Trăiască pacea în întreaga lume!

(Urmare din pag. I) 
fața tribunei mari unități ale 
forțelor terestre, navale și ae
riene militare, precum și ale 
forțelor de poliție.

Cu o deosebită însuflețire 
și cu nesfirșite aplauze a fost 
primită de cei prezenți defila
rea unui detașament de vo
luntari care au luptat în 
Irianul de vest.

Armamentul modern cu 
care sînt înzestrate trupele 
contrastează puternic cu pri
mitivele sulițe de bambus ale 
celor mai vechi ostași ai ar
matei de eliberare, marcînd 
parcă deosebirea esențilă din
tre Indonezia de acum 15 ani 
și Indonezia de astăzi, priete
nă cu statele socialiste și fă- 
cind parte din marea zonă a 
păcii.

în timpul .parăzii, avioane 
cu reacție de tip „Mig“ și alte 
avioane de vînătoare și bom
bardiere supersonice au exe
cutat demonstrații aeriene de 
mare precizie.

întreaga defilare s-a desfă
șurat în ritmul viu și original 
imprimat de toboșari, împodo
biți pe deasupra uniformelor 
cu piei de leopard.

La sfîrșitul parăzii, care a 
constituit o expresie a pregă
tirii de luptă a armatei indo-

Comunicatul comun 
sovieto-iugoslav

BELGRAD 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : „Profund convin
se că pacea poate fi menținută 
și întărită, Uniunea Sovietică și 
Iugoslavia se pronunță cu fermi
tate pentru promovarea de către 
toate statele a politicii de coexis
tentă pașnică și declară că sînt 
hotărîte să acționeze în mod con
secvent ca și pînă acum pentru 
reglementarea prin tratative a 
tuturor problemelor internaționale 
litigioase“, se spune în comuni- 
calul comun cu privire la vizita 
oficială în Iugoslavia a lui L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., în 
care se subliniază că în cadrul 
schimbului larg de păreri cu pri
vire la problemele internaționale 
actuale și la tendințele dezvoltă
rii mondiale s-a constatat că 
punctele de vedere ale celor 
două păr(i coincid sau sînt apro
piate.

Mijlocul fundamental pentru a- 
sigurarea unei păci trainice pe 
pămînt, precum și pentru dezvol
tarea multilaterală a omenirii, se 
spune în comunicatul comun, este 
realizarea cît mai grabnică a unui 
acord cu privire la dezarmarea 
generală și totală.

Cele două părți sprijină, 
crearea unor zone denuclea- 
rizate în Europa centrală, în 
Balcani, în Africa și în orice 
regiuni ale lumii și sînt încredin
țate că și aceasta va contribui la 
înfăptuirea țelului amintit.

Ele consideră că de mult timp 
a apărut necesitatea lichidării ră
mășițelor celui de-al doilea război 
mondial, a semnării Tratatului’ de 
pace german, normalizării situației 
din Berlinul occidental.

Președintele Prezidului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. și președin
tele R.P.F.I. constată cu satisfac
ție că, în urma sporirii număru
lui membrilor săi, Organizația Na
țiunilor Unite devine tot mai uni
versală. Ei consideră intolerabil 
faptul că Republica Populară 
Chineză încă nu și-a ocupat locul 
său legitim în această organizație

------ e------

NEW YORK 5 — De la tri
misul special Agerpres, C. 
Răducanu: Cuvîntarea rosti
tă de reprezentantul R. P. Ro
mîne la O.N.U., Mircea Mali- ța, în ședința din după-amia- 
zia zilei de 3 octombrie a fost 
primită cu mult interes de 
delegații și observatorii pre
zenți la sesiune. Cei mai 
mulți remarci caracterul con
structiv, realist, al analizei fă
cute situației internaționale 
actuale, poziția animată de 
dorința soluționării probleme
lor litigioase pe calea nego
cierilor a delegației R. P. Ro
mîne. O impresie puternică au 
făcut apelurile la rațiune, ho- 
tărîre și curaj adresate O.N.U. 
într-un moment în care difi
cultățile în calea cooperării 
internaționale au crescut ca 
urmare a agresivității politicii 
statelor occidentale, în primul 
rind a S.U.A.

Unii observatori apreciază 
în mod deosebit pasajele care 
exprimă poziția consecventă 
a R. P. Romîne în chestiunile 
cheie ale vieții internaționale. 
Astfel ziarul „New York Mir- 
ror“ reține afirmarea de către 
reprezentantul R. P. Romîne 
a solidarității depline cu lupta 
popoarelor pentru independen
ță.

TAȘKENT 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 5 octom

brie președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, a luat parte la con
sfătuirea conducătorilor repu
blicilor cultivatoare de bum
bac din U.R.S.S. și a inovato
rilor din agricultura Uzbeki- 
stanului. La consfătuire a ro
stit o cuvîntare N. S. Hruș
ciov, călduros intimpinat de 
cei prezenți.

neziene și a hotărârii sale de 
a-și apăra patria, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a 
felicitat pe dr. Sukarno și pe 
șefii statelor majore ale for
țelor armate pentru organiza
rea parăzii și le-a urat succes 
în activitatea desfășurată 
pentru apărarea integrității 
teritoriale și a independenței 
Indoneziei.

Parada a luat sfîrșit. între 
timp, crucișătorul „Irian“ ar
borase marele pavoaz în aș
teptarea înalților oaspeți ro
mâni. Aceștia au sosit în 
portul Djakartei Tandjok 
Priok tot cu elicopterul prezi
dențial, și apoi s-au îndreptat 
spre crucișător într-o șalupă 
militară. Pe marea navă mili
tară de tip „Sverdlovsk“, tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer și Cor
neliu Mănescu au primit ra
portul gărzii de onoare. După 
vizitarea navei și o convor
bire prietenească cu președin
tele Sukarno și cu comandan
ții armatei indoneziene, oa
speții români au plecat la 
Bogor.

★
Vineri seara, la palatul Bo

gor — reședința de la Bogor 
a tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer — a avut loc un

mondială. Acordînd o mare im
portanță reprezentării pe bază 
de egalitate a tuturor țărilor în 
O.N.U. și văzînd în aceasta baza 
aportului crescînd al acestei or
ganizații la cauza întăririi păcii, 
ei consideră necesar ca activita
tea O.N.U. să fie perfecționată și 
să devină mai eficace.

Uniunea Sovietică și Iugoslavia 
împreună cu celelalte țări iubi
toare de pace se pronunță cu 
hofărîre pentru lichidarea deplină 
și neîntîrziată a colonialismului

în comunicatul comun se sub
liniază importanța organizării 
unei conferințe economice mon
diale în cadrul O.N.U.

Relațiile prietenești și colabo
rarea multilaterală dintre U.R.S.S. 
și R.P.F.I., se subliniază în comu
nicatul comun, corespund intere
selor și năzuințelor popoarelor 
celor două țări și totodată sînt o 
contribuție la cauza menținerii 
păcii și colaborării internaționale, 
în comunicat se constată cu satis
facție de asemenea că în ultima 
perioadă pe această cale au fost 
obținute rezultate remarcabile și 
există condiții favorabile și inte
res reciproc prietenesc pentru 
lărgirea continuă a colaborării 
economice, politice, științifice, 
culturale și în alte domenii în
tre cele două țări.

Vizita lui Leonid Brejnev în 
Iugoslavia și rezultatele obținute 
în timpul tratativelor, se arată în 
încheiere, reprezintă „o contribu
ție însemnată la întărirea continuă 
a prieteniei și colaborării multi
laterale între Uniunea RepubliciL 
lor Sovietice Socialiste și Repu
blica Populară Federativă Iugosla
via, și totodată la colaborarea in
ternațională în ansamblu".

FRANȚĂ : Votarea unei moțiuni 
de neîncredere în guvern

PARIS 5. — Corespondentul A. 
gerpres transmite : După 12 ore 
de discufii furtunoase Adunarea 
Națională Franceză a votat în 
cursul nopții de 4 spre 5 octom
brie o moțiune de neîncredere în 
guvern. Pentru această moțiune, 
propusă de grupurile parlamen
tare ale independenților, radicali
lor, democraților creștini, socialiș
tilor și sprijinită de Partidul Co- 
munisi, au votat 280 de deputaji, 
cu 39 mai mult decît era necesar 
pentru aprobarea ei.

Adoptînd mo(iunea de neîncre
dere în. guvern, adunarea naționa
lă s-a pronunfat împotriva proiec
tului antidemocratic de reformă a 
constitufiei.

Această mofiune de neîncrede
re a deschis începînd de vineri 
dimineaja prima criză guverna
mentală de la instaurarea celei 
de-a V-a republici. Potrivit art. 50

Consiliul de Securitate a recomandat 
admiterea R.D.P.Algeria în O.N.U.NEW YORK 5 (Agerpres). La 4 octombrie. Consiliul de Securitate s-a întrunit pentru a dezbate problema primirii Republicii Democrate Populare Algeria în O.N.U.Luînd cuvîntul în numele delegației Uniunii Sovietice, 

P. D. Morozov a salutat „aceste zile fericite pentru Algeria în lupta ei împotriva dominației coloniale“. Reprezentantul, sovietic a sprijinit admiterea R.D.P. Algeria în O.N.U.în cuvîntarea sa, reprezentantul romîn, Mihail Hașe- ganu, salutînd întrunirea Consiliului de Securitate cu scopul de a recomanda primirea AlPE SCURT
MOSCOVA. — Președintele 

Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, va 
vizita în luna decembrie Uni
unea Sovietică. Nu de mult, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, l-a invitat pe Iosip 
Broz Tito să-și petreacă con
cediul în Uniunea Sovietică. 
Această invitație a fost accep
tată cu satisfacție. In timpul 
vizitei în Iugoslavia a lui Leo
nid Brejnev, președintele Pre

spectacol de dansuri populare 
indoneziene oferit de pre
ședintele Sukarno, în cinstea 
înalților oaspeți români. Au 
fost prezentate dansuri carac
teristice din Bandung, Jawa 
centrală și de vest și din 
insula Bali.

După spectacol, tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer au ofe
rit flori interpreților, dînd o 
înaltă prețuire măiestriei lor 
artistice.

Presa indoneziana 
despre vizita 

înalților oaspeți romîni
DJAKARTA 5 (Agerpres). — Se

siunea specială a parlamentului 
indonezian convocată cu prilejul 
vizitei în Republica Indonezia a 
tovarășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer, pri
mirea plină de căldură tăcută 
oaspeților romîni de deputății 
„țării celor 10 000 de insule" își 
găsesc oglindirea pe larg în pri
mele pagini ale tuturor ziarelor 
indoneziene. „Warfa Bhakti", zia
rul cu cel mai mare tiraj din In
donezia, „Suluh Indonesia", „Ha- 
rian Rakjat" și altele publică cu. 
vîntarea rostită de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în fața 
parlamentului.

Ziarele publică totodată foto. 
gratii înfățișînd aspecte de la se
siunea specială a parlamentului și 
fotografii care oglindesc eveni
mentele din primele zile ale vi
zitei, în special decorarea condu
cătorilor statului romîn de către 
președintele Sukarno.

Paralel cu materialele bogate 
și variată legate de reflectarea 
vizitei, presa indoneziană conti
nuă să publice articole și comen
tarii despre realizările multilate
rale ale țării noastre, despre co
laborarea politică, economică și 
culturală existentă între Republica 
Populară Romînă și Indonezia, 
despre posibilitățile lărgirii necon. 
tenite a acestei colaborări.

Sub titlul „Noi posibilități în 
domeniul comerțului cu Romînia", 
ziarul „Binfang Timur" a inserat 
în paginile sale un interesant ar
ticol în care se spune între altele : 
„Comerțul Romîniei cu țările O- 
rientului și în special cu Indone
zia, India, Ceylonul și Birmania 
s-a dovedit deosebit de avanta
jos pentru părțile interesate. A- 
cordurile încheiate în ultimii ani 
au dat rezultate bune, au deschis 
părților largi posibilități în ce 
privește exportul de mărfuri. A- 
ceste rezultate au demonstrat cît 
de necesare sînt schimburile co
merciale între Romînia și țări, ca 
Indonezia, India, Ceylonul, Birma. 
nia, cît de necesară este dezvol
tarea cîf mai largă a acestor 
schimburi. Caracterul economiei 
țărilor respective, care continuă să 
se dezvolte armonios, înlesnesc 
schimburi de mărluri și materii 
prime. Politica Romîniei în do
meniul schimburilor comerciale, 
care tinde la dezvoltarea și in
tensificarea relațiilor de schimb 
cu toate țările, fără deosebire de 
■sistem, social, reprezintă un factor 
nou și prezintă perspective și 
mai rodnice în ce privește inten
sificarea colaborării economice 
între Romînia și țările asiatice".

ai Constitufiei franceze, președin
tele Consiliului de Miniștri, Pom- 
pidou, va trebui să-și depună de
misia președintelui republicii, de 
Gaulle. După acceptarea de către 
șeful statului francez a demisiei 
guvernului, vor fi luate în consi
derare două soluții : sau numirea 
unui alt premier sau dizolvarea 
Adunării Nafionale și fixarea noilor 
aiegeri legislative. In cercurile 
politice franceze se crede că de 
Gaulle va alege cea de-a două 
soluție.

Ostilitatea tuturor partidelor, 
excepție făcînd deputafii U.N.R., 
fa(ă de reforma constitufională 
propusă de generalul de Gaulle 
pe cale plebiscitară, a avut ca re
zultat crearea unui front unic al 
tuturor forțelor care se pronun|ă 
pentru apărarea instifufiilor repu
blicane și împotriva instaurării pu
terii personale a președintelui.

geriei în O.N.U., a exprimat profunda satisfacție a delegației R. P. Romîne prilejuită de acest eveniment.Arătînd că independența de stat a Algeriei marchează începutul unei opere grele dar mărețe pentru construirea unui stat național algerian pe deplin independent și suveran, reprezentantul R.P.R., în numele guvernului și poporului romîn, a urat guvernului și poporului algerian succes deplin în această operă.Trecîndu-se la vot, proiectul de rezoluție care recomandă admiterea R. D. P. Algeria în O.N.U. a fost aprobat în unanimitate.
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., s-a căzut de acord 
ca președintele R.P.F. Iugo
slavia, împreună cu soția, pre
cum și alți conducători ai Iu
goslaviei, să-și petreacă con
cediul în Uniunea Sovietică in 
cursul lunii decembrie.

BUENOS AIRES. — După 
cum relatează agenția U.P.I., 
președintele Argentinei, Jose 
Guido, se află pus în fața unei 
noi crize guvernamentale.
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