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Mesajul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine 

către Parlamentul Republicii Indonezia
Cuvîntarea tovarășului Gheorghe 6heorghiu-Dej 

în Parlamentul
i Onorată adunare, 

Domnilor deputați, stimați 
prieteni,

Vizita în țara dv. a condu
cătorilor Republicii Populare 
Romine este o mărturie a re
lațiilor prietenești ce s-au sta
tornicit între popoarele noas
tre.

Cu acest prilej, Marea Adu
nare Națională a Republicii 
Populare Romîne aduce Adu- 

4 nării reprezentative a poporu
lui Republicii Indonezia salu
tul său cordial, rugîndu-vă 
să-l împărtășiți întregului po- 

indonezian.
W* Noi ne exprimăm credința 

că vizita solilor poporului ro
mîn va însemna o nouă etapă 
pe calea dezvoltării și adînci- 
rii relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală între 
Romînia și Indonezia, că ea 
va ridica pe o treaptă mai 

înaltă legăturile strînse mar
cate prin vizitele de neuitat 
ale eminentului om de stat și 
conducător, președintele dr. 
Sukarno, precum și ale altor 
demnitari ai Indoneziei prie
tene prin țara noastră.

Ne reamintim mereu cu plă
cere de vizitele reciproce 
delegațiilor parlamentare 
doneziene și romîne, de 
cuțiile și schimburile de
deri între ele, care au contri
buit atît de mult la cunoaște
rea popoarelor noastre, a ci
vilizațiilor lor, a înfăptuirilor 
lor pe toate tărîmurile.

Parlamentarii romîni care 
* au călătorit prin frumoasa și 
y ospitaliera dv. țară au fost 

adine impresionați de progre
sele pe care le-ați obținut, 
măreția operelor de artă, pri
veliștea minunatei naturi, pre
cum și căldura sentimentelor 
exprimate pretutindeni față de 
poporul romîn.

Urmărim cu deosebit inte
res și simpatie eforturile po

ll porului indonezian pentru a-și 
r consolida independența națio

nală, a asigura dezvoltarea 
statului și progresul economic. 
Parlamentarii romîni se bu
cură din toată inima de în
cheierea cu succes a acordu
lui pentru eliberarea Irianu
lui de vest de sub jugul colo
nial și vă felicită călduros 
pentru realizarea acestui ma
re și legitim obiectiv național 
al poporului indonezian.

La noi în țară se dă o înaltă

ale 
in- 

dis-
ve-

Cărbune de calitate
la Vulcan se află 
întrecerii pe ba

Prin ex
pușcare 
printr-o 

de alege-

Minerii de 
în fruntea 
zin în privința îmbunătățirii 
calității cărbunelui, 
tinderea metodei de 
selectivă precum și 
mai mare grijă față 
rea șistului în abataje ei au 
reușit să reducă conținutul de 
cenușă din cărbunele extras 
în trimestrul III din acest an 
cu 1,5 la sută față de norma 
admisă. Cele mai frumoase re
zultate în această direcție 
le-au dobîndit colectivele sec 
toarelor I, II și IV.

Și minerii de la Lupeni a- 
cordă atenție îmbunătățirii 
calității cărbunelui. Producția 
extrasă de ei în trimestrul III 
a avut un procent de cenușă 
cu 0,3 Ia sută mai mic decît 
cel admis. Fruntași în lupta 
pentru calitatea cărbunelui 
sînt minerii sectoarelor I B și 
III. 

apreciere aportului pe care 
Republica Indonezia ii aduce 
la salvgardarea păcii și secu
rității în lume, precum și ro
lului de frunte pe care-1 ocu
pă poporul și guvernul indo
nezian sub conducerea dr. 
Sukarno în opera de lichidare 
a colonialismului.

Domnilor deputați, stimați 
prieteni,

Reprezentanții dv. au avut, 
de asemenea, prilejul să con
state că la rîndul său, po
porul romîn este profund de
votat cauzei păcii, libertății 
popoarelor și progresului so
cial. Eliberat cu 18 ani în ur
mă de jugul dominației stră
ine și de povara înjositoare 
a exploatării, poporul romîn 
a pornit cu avint la construi
rea din temelii a unei orîn- 
duiri sociale noi. Republica 
Populară Romînă a devenit 
astfel un stat în care poporul 
este suveran și duce o politică 
internă șî externă conformă 
cu interesele sale proprii, un 
stat cu o industrie multilate
rală și o agricultură moder
nizată, un stat in care înflo
rește cultura și arta și în care 
scopul suprem este binele șî 
fericirea oamenilor.

In această epocă in care 
mijloacele de distrugere și 
tehnica militară pot pricinui 
catastrofe și calamități fără 
precedent, noi considerăm 
drept prima noastră obligație 
de a face totul pentru a a- 
păra pacea și a zădărnici pla
nurile agresive ale imperia
lismului. De aceea guvernul 
romîn s-a pronunțat în favoa
rea adoptării neîntîrziate a 
tratatului cu privire la dezar
marea generală și totală, pro
pus de Uniunea Sovietică, ca
re încă din prima etapă a pu
nerii în aplicare ar elimina 
riscul dezlănțuirii unui război 
nuclear.

Poporul romîn se află in 
primele rînduri ale luptei îm
potriva colonialismului șî mi
litează neobosit pentru ca a- 
ceastă rușine a secolului nos
tru — jugul colonial — să dis
pară cît mai repede de pe fața 
pămîntului. El se pronunță cu 
hotărîre pentru punerea în a- 
plicare cu consecvență a De
clarației Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la acordarea

(Continuare în pag. 3-a)

In atelierul electro-mecanic al minei Uricani se repară nu
meroase utilaje necesare bunei desfășurări a muncii în subte
ran. Printre acestea se numără și întrerupătoarele electrice.

IN CLIȘEU: Electricianul Rezi Iosif împreună cu Bartha 
Vilhelm reparînd un întrerupăltor de tip AG-60. E o garanție 
că reparația va fi de bună calitate.

ne adresa a- 
reprezentativ

de ani oame- 
ca, indiferent

Stimate domnule președinte, 
Stimați domni deputați ai 

parlamentului,
Luînd cuvîntul in fața dv. 

încerc un sentiment de mare 
bucurie pentru cinstea ce ni 
s-a făcut de a 
cestui înalt for 
al Indoneziei.

De mii și mii 
nii au tendințe 
de distanțele geografice care 
îi despart, de concepțiile lor 
despre lume și viață, să se a- 
propie și să se cunoască, să 
facă schimb de experiență și 
de păreri, schimb de valori 
materiale și spirituale. In vea
cul nostru, cînd omul a ajuns 
să cucerească Cosmosul, cind 
mijloacele de transport și co 
municație au micșorat intr-o 
atît de mare măsură distan
țele geografice, această ten 
dință firească se manifestă cu 
atît mai puternic atunci cînd 
există dorința și bunăvoința 
de a strînge cît mai mult le
găturile de prietenie în inte
resul comun al păcii și cola 
borării rodnice între popoare.

Este un moment deosebit de 
plăcut pentru mine să pot de 
la această înaltă tribună să 
vă adresez dv., poporului indo
nezian, prietenului nostru bun, 
dr. Sukarno, un cald salut fră 
țese și cele mai bune urări din 
partea Consiliului de Stat, a 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romine, a 
guvernului și poporului ro- 
mîn. Poporului nostru îi este 
cunoscută istoria mult zbu
ciumată a patriei dv. Indone 
zia este o țară frumoasă, cu o 
civilizație milenară, cu un po 
por harnic și talentat, cu o 
vegetație deosebit de bogată 
și variată, cu imense bogății 
naturale de tot felul. îmi a- 
mintesc că într-una din con
vorbirile pe care le-am avut 
cu președintele Sukarno cu 
prilejul primei sale vizite în 
Romînia, cînd noi ne-am ex 
primat admirația pentru bo
gățiile solului și subsolului 
țării dv., a căror valorificare 
poate face fericită și îmbel
șugată viața poporului indo
nezian, bung sukarno ne-a 
spus cu multă durere în suflet 
că tocmai aceste bogății au 
fost rîvnite de puterile colo
nialiste, care au cotropit și 
jefuit Indonezia, că secole de-a 
rîndul poporul indonezian a

! dm 
secolul

trebuit să ducă o luptă grea, 
plină de sacrificii, împotriva 
colonialiștilor.

Puternicele răscoale 
Jawa și Sumatra în : 
trecut și eroica rezistență a 
populației din Bali și Kali 
mantan împotriva invadatori
lor olandezi, neînfricata miș
care de masă impotriva ocu
pației japoneze din timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial, marele avint al mișcă
rilor revoluționare de elibera
re națională au înscris pagini 
nemuritoare în istoria poporu
lui indonezian, în istoria lup
tei popoarelor pentru liberta
te națională și socială. Lupta 
dîrză dusă de forțele patrio
tice indoneziene, sprijinite de 
întregul popor, a fost încunu
nată de o mare cucerire isto
rică, proclamarea Republicii 
Indonezia, stat suveran, care 
promovează o politică de înțe
legere și colaborare interna
țională, o politică de pace. In 
felul acesta s-a eliberat de 
sub jugul colonial una din 
cele mai mari țări din Asia și 
din lume, ceea ce constituie 
o puternică lovitură dată o- 
diosului sistem colonial al im
perialismului, condamnat de 
istorie să piară de pe fața pă
mîntului.

Acum, poporul indonezian 
trăiește un moment măreț : 
realipirea Irianului de vest la 
Indonezia. După cum a spus 
președintele Sukarno, anul a- 
cesta reprezintă pentru dv. 
„tahun nemenangan" (un an 
al triumfului). Exprimăm cele 
mai cordiale felicitări poporu
lui indonezian, adunării re
prezentanților poporului, gu
vernului indonezian, președin
telui Sukarno pentru această 
nouă și importantă victorie.

Poporul romîn, care el în
suși a suferit timp de secole 
sub dominația străină și a 
luptat pentru scuturarea ju
gului apăsător, pentru liber
tate și independență, este în 
măsură să înțeleagă și să pre- 
țuiască lupta dv. nobilă pen
tru realizarea năzuințelor na
ționale. De aici, sentimentul 
de solidaritate cu care lupta 
poporului indonezian a fost 
urmărită în țara noastră, do
rința poporului romîn de a 
strînge cît mai mult relațiile 
de prietenie și colaborare în
tre statele și popoarele noas
tre.

Noi urmărim cu un deosebit 
interes și simpatie eforturile 
poporului indonezian, îndrep
tate spre lichidarea urmărilor 
jugului colonialist, spre con
solidarea independenței na
ționale și dezvoltarea econo
mică, culturală a patriei. La 
noi, în Romînia. sînt aprecia
te preocupările și realizările 
dv. în domeniul dezvoltării in
dustriei, agriculturii, valorifi
cării resurselor țării, în dome
niul medico-sanitar, al înflo
ririi culturii și învățămîntului 
public de toate gradele. Avem 
convingerea că, prin munca sa 
însuflețită, poporul indonezian 
va duce țara mereu înainte pe 
calea prosperității.

Domnilor deputați,
Ingăduiți-mi acum să vă în

fățișez unele din problemele 
și preocupările poporului ro
mîn. In comparație cu Indo
nezia, Romînia este o țară mi
că, cu o suprafață de 237.500 
km.p, cu aproape 19 milioane 
de locuitori. Ea este cunoscută 
ca una din țările europene cu 
bogate resurse naturale: pe
trol, gaze naturale, cărbune, 

sare, lemn, minereuri și al
tele, cu cimpii întinse culti
vate cu cereale, dealuri aco
perite cu vii și livezi, munți 
inalți, cu păduri de o mare 
frumusețe. Suprafața agricolă 
totală de 14.600.000 de hecta
re cuprinde circa 10.000.000 de 
hectare teren arabil a căror 
producție acoperă pe deplin 
nevoile de aprovizonare ale 
populației și ale industriei 
consumatoare de materii pri
me agricole.

In trecut, Romînia era aser
vită economicește și politi
cește marilor monopoluri din 
țările imperialiste, care aca
paraseră principalele bogății, 
transformed țara noastră în- 
tr-un hinterland agrar și sur
să de materii prime și de for
ță de muncă ieftină. Starea 
de apăsare și mizerie, a vechii 
Romînii era exprimată plastic 
In versurile „munții noștri aur 
poartă, noi cerșim din poar- 
tă-n poartă". Romînia a fost 
tîrită de puterile imperialiste 
în două mari războaie mon
diale, care au adus mari jertfe 
omenești și pagube materiale, 
înmulțind suferințele poporu
lui.

Revoluția populară, începu
tă în august 1944, a răsturnat 
regimul care aservise țara mo
nopolurilor imperialiste. Po
porul, luîndu-și soarta în pro
priile sale mîinl, a instaurat 
regimul democrat-popular, a 
proclamat Republica Populară 
Romînă, a pășit pe calea con
struirii societății socialiste. De 
la eliberarea țării noastre au 
trecut 18 ani. Este o perioadă 
scurtă în viața unui popor. 
Dar prin amploarea transfor
mărilor, prin schimbările pe
trecute în viața de stat, în e- 
conomie, în cultură, ea nu-și 
are seamăn în întreaga isto
rie multiseculară a Romîniei. 
Folosind bogățiile naturale ale 
țării în folosul prosperității 
patriei, bazîndu-ne pe forța și 
energia descătușată a poporu
lui liber și stăpîn pe destinele 
sale, colaborînd frățește cu 
alte țări socialiste, și avînd aju
torul multilateral și dezintere
sat al marii și puternicei Uni
uni Sovietice, construim o via
ță nouă, socialistă, lăsînd în 
urmă imaginea vechii Romî
nii, cu o industrie slab dez
voltată și o agricultură îna
poiată, cu un mare procent de 
analfabeți.

Caracteristic pentru dezvol
tarea economică a țării noas
tre este creșterea puternică al 
forțelor de producție, avîntul' 
general al întregii vieți social- 
culturale. Ap de an, industria 
s-a dezvoltat și se dezvoltă 
armonios. S-au creat ramuri 
noi de producție, inexistente 
înainte, ca industriile de uti
laj petrolier, electrotehnic, de 
tractoare și mașini agricole, 
îngrășăminte chimice, colo- 
ranți, fire și fibre sintetice, 
mase plastice, medicamente. 
Producția globală industrială; 
a crescut de circa șase ori față! 
de anul 1938, anul cu cea mai 
mare producție a vechii Ro
mînii. Cea mai mare dezvol
tare o cunosc ramurile cheie 
ale industriei. Producția in
dustriei constructoare de ma
șini și producția de energie 
electrică au sporit de circa 
15 ori, producția industriei me
talurgice de peste 9 ori, a in
dustriei chimice de circa 18 ori. 
înainte vreme, țara noastră 
importa 95 la sută din utila
jul industrial. In prezent, ln-

(Continuare în pag. 3-a)
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LA INSTITUTUL DE MINE

Condiții de studiu 
mereu mai bune

1
toate 
de

octom- —=— țește
institu- Conf. CONSTANTINRSCU ILIE acest 
învăță- prorector I.M.P. dat

noul

La 
brie 
tele 
mint superior din —
patria noastră și-au deschis por
țile pentru a primi mii și zeci de 
mii de tineri dornici să-și 
însușească cele mai noi descoperiri 
ale științei și tehnicii, pentru a-și 
putea aduce din plin contribuția 
ia munca pentru desăvîrșirea cons
trucției socialismului în tara noas
tră.

Institutul de mine 
troșani, creație a 
democrat-popular, a | 
în al 15-lea an de 
de an, institutul a 
miniere zeci și sute 
bine pregătiți, care 
de față conduc cu pricepere prin
cipalele întreprinderi miniere din 
tară.

Pregătirea temeinică, în decursul 
anilor, a studenților Institutului de 
mine din Petroșani a fost posibilă 
datorită condițiilor de studiu și 
de trai diu ce în ce mai bune, 
create de statul nostru democrat- 
popular. Studenții noștri, veniți în 
institut •uc*—■
se bucură azi de neprețuita grijă 
a partidului și guvernului, care ve
ghează permanent pentru buna 
desfășurare a procesului de învă- 

. tâmint.
Aproape 80 la sută din numă

rul studenților 
bursieri, 
țiktr cu 
tură și 
regulat 
orele de laborator. De asemenea, 
mulți dintre ei primesc o indem 
nizație lunară, specială, pentru me 
rite la învățătură, iar cei cu re
zultate deosebite la învățătură, care 
s-au distins în activitatea profe- 
sional-științifică și in cea obșteas
că, primesc burse de merit.

In vacanțele școlare institutul su
portă cheltuielile de transport pen
tru studenții bursieri, 
troșani in localitățile 
cuiesc.

Totodată s-a acordat 
țenție asigurării unor condiții ma- 

. teriale bune de viață și de muncă 
pentru studenți. Institutul are 11 
laboratoare bine înzestrate cu a- 
parataj modern, care se îmbogă-

din Pe
regrinului 

pășit acum 
existență. An 
dat industriei 
de absolvenți 
în momentul

insti tutu lui sînt
Bursele se acordă studen- 
rezultate bune la invăță- 

caxe frecventează în mod 
cursurile, seminariile și

de la Pc- 
unde lo-

o mare a-

continuu. In 
an a fost 
î- folosință 
pavilion de

laboratoare, iar pînă in anul 1965 
se vor mai construi citeva pavilioa
ne, care vor adăposti noi labora
toare. >

In acest an va fi dat în folo 
sință un nou corp de învățămînt 
cu săli de seminarii, bibliotecă, 
sală de lectură cu un amfiteatru 
dotat cu mobilier modern, cu o 
capacitate de 500 locuri.

Institutul are trei cămine, din
tre care căminul nr. 2 a fost dat 
in folosință in luna februarie a. c. 
Căminele sint înzestrate cu săli de 
lectură și stații de radioamplifi
care. . In ele pot fi găzduiți peste 
900 de studenți, a căror masă este 
asigurată de cantina institutului 
Pentru anul viitor este prevăzută 
construirea unui nou cămin studen
țesc și a unei cantine.

Studenții se bucură astăzi de 
asistență medicală gratuită. In ser
viciul lor stă un centru sanitar 
precum și un cabinet stomatologic 
dotat cu instalații moderne și în
cadrat cu personal medical cali
ficat. Trimiteri gratuite în stațiuni 
balneo-climaterice, se fac pentru 
toți studenții care au nevoie de 
tratament medical. Vacanțele de 
vară și iarnă le petrec studenții 
in tabere studențești ți în stațiu
nile pitorești ale patriei noastre

Institutul are alocate fonduri 
pentru organizarea de excursii 
științifice la marile uzine, șantie
re, instituții de cultură și artă, cu 
scopul de a întări legătura învă- 
țămîntului cu practica și de a cu
noaște marile realizări ale regi
mului «ostru democrat-popular

Institutul de mine din Petro
șani, se achită cu cinste de sarcina 
sa principală, aceea de a pregăti 
cadre cu calificare superioară, de
votate clasei muncitoare și po
porului muncitor. Datorită condiții
lor de studiu create de către partid 
și guvern, la terminarea 
lor universitare studenții 
numai bine pegătiți, dar 
toși și fortificați pentru
dpa cu tot elanul la munca de 
desăvîrșire a construcției socialiste 
în patria noastră.

cursuri 
sînt nu 
și sănă- 
a parti

— Și ce crezi, 
maică, la ce-o 

să-fi folosească 
otita școală ? Nu 
ai văzut prin cite ai trecut, pînă 
ai terminat „seralul" ? Doar n-o 
să te faci... inginer ? încercă ma
ma lui Mircea să-și convingă fiul, 
care nici nu venise bine acasă fi 
se pregătea din nou pentru drum.

— De ce nu ? Păi, acesta îmi 
era visul cînd am intrat la seral, 

J să mă fac inginer — răspunse 
I Mircea
* — Și cu Gertruda cum rănir
J rae ? — întrebă mama îngrijorată.

— Ea e de acord cu mine. Cit 
privește viața noastră familiară.

♦

♦ 
♦

1
♦
♦
I

Asemenea multor elevi din patria noastră care au îmbră
cat uniforma școlară pentru prima dată anul acesta sînt și 
Popa Maria și Focșa Liliana, eleve în clasa I-a C de la 
Școala medie din Lonea.

încă de pe acum ele se arată a fi foarte sîrguincioase 
ia învățătură.

Fotoreporterul nostru le-a surprins pe cele două colege 
de bancă în timpul unei ore de curs. Pe chipurile lor se ci
tește strădanie și sîrgulnță.

——9—

cravatelor roșii 
un bun prilei 
revistă a acti-

ani nr. 2 din 
pre- 
pio- 
pre-

Alegerile pionierești
In aceste zile în organizațiile 

de pionieri au loc alegerile pio
nierești. Așteptate cu deosebit in
teres de purtătorii 
alegerile constituie 
pentru trecerea în 
vității pionierilor.

La școala de 8
Petroșani s-au făcut intense 
gătiri în vederea alegerilor 
nierești. S-au ținut ședințe de 
gătire cu pionierii, s-au scris lo
zinci mobilizatoare, se pregătesc 
programe festive.

Săptămîna aceasta la școala de 
8 ani nr. 2 au loc alegerile pe de
tașamente, iar săptămîna viitoare 
se vor desfășura alegerile pe uni
tate.

In activele pionierești sint aleși 
cei mai merituoși pionieri, fruntași 
la învățătură, exemple la discipli
nă și în activitatea obștească, elevi 
care se bucură de încrederea jgi 
prețuirea colegilor lor. y

Alegerile pionierești constituie a- 
devărate sărbători pentru purtătorii 
cravatelor roșii, un prilej de îm
bunătățire a activității organiza
țiilor de pionieri.

Planul general de muncă — oglindă vie a activității școlii 
noul an de învățămînt

început de an școlar 
primă necesitate pen 

în bune condi-

La fiecare 
se cere ca o 
tru desfășurarea 
țiuni a procesului instructiv-edu- 
.cativ întocmirea planurilor de 
muncă. Acestea sînt o oglindă a 
întregii activități pe care o desfă
șoară școala pe o perioadă de un 
an de zile.

Cunoscînd importanța planului 
general școlar, conducerea școlii de 
8 ani din Uricani a căutat să-și 
întocmească o planificare cit mai 
bună, mai riguroasă, pentru a cu • 
prinde toate sarcinile care-i stau 
în față în acest an școlar.

Cele 26 cadre didactice s-au 
străduit, încă înainte de începerea 
anului școlar, să studieze în pro 
funzime planul de învățămînt, pro
gramele școlare și cu ajutorul co
misiilor metodice să-și întocmeas
că planificări calendaristice de ca
litate.

Grija principală a cadrelor noas
tre didactice va fi aceea de a pre 
da cunoștințe multilaterale, legate 
de cele mai noi realizări ale știin
ței și culturii, de a face cunoscut 
elevilor realizările regimului de
mocrat-popular, ale popoarelor 
care construiesc socialismul și co
munismul.

Legarea teoriei de practică la 
fiecare oră de învățămînt, realiza
rea educației comunist» a școla
rilor, este o sarcină de seamă ce 
stă în fața cadrelor didactice de 
la școala noastră. In plan a fost

cSueces La iicifitiit!

f pr uscate viatei rivuaira iur/iniaiu, 
I nu se va produce nici o schimbare 
| cu singura excepție că de acum 
* voi veni acasă de la

Î
mi de la preparație... 
mă înțelege și noi doi 
credere until în celălalt.

— Bine Mircea maică, mimai 
de n-ar ti visuri...

— Visuri '( Da! Ai dreptate, 
sînt visuri, dar care mîine se vor

„institut"
Gertruda 
avem în-

♦

traduce în viață, care prin voin
ță pol fi realizate...

Și Mircea începu să-i 
mamei cum astăzi partidul 
grîjește de fiecare om al 
din fara noastră, că nu 
cum a fost, că poți visa și că vi
surile devin realități.

Mama lui Ceteanu Mircea pri
vea pe geam și-l vedea ca prin 
vis pe Mircea al ei undeva în- 
tr-un laborator, între eprubete. 
Era chiar bucuroasă și nu-i mai 
venea să plîngă că Mircea pleacă 
la institut. S-a apucat să-i împa
cheteze...

— Uite Mircea maică, să iei 
și „sfeterele" astea, unul e pentru 
tine și unul pentru Gertruda, 
le-am croșetat eu cu mina mea. 
Acuși vine iarna și mai știi cit 
o fi de frig...

— Bine, mamă dragă, împache- 
teazi-le...

explice 
se in- 
muncii 
mai e

Și mama a ră- • 
mas uitîndu-se * 
mult timp, din | 
poartă, în urma ț 

fiului cînd un vecin o întrebă: J 
— Da’ unde ți-a plecat iar co~ •

1 
institut! — răspunse î 

- • *

prevăzut ca o preocupare deose- 
’bită, care va trebui să stea în per
manență în fața cadrelor didactice, 
evitarea supraîncărcării elevilor, 
prevenirea rămînerii în urmă la 
învățătură și în special a fiilor de 
muncitori.

Acest lucru se va realiza prin- 
tr-o grijă sporită față de călită 
tea lecțiilor, prin antrenarea și 
stimularea la lecții a tuturor ele
vilor, prin controlul permanent a- 
supra muncii lor individuale, prin 
organizarea meditațiilor și consul
taților, prin legătura strînsă din
tre școală și familie și prin alte 
metode și procedee folosite de la 
caz la caz.

Asistențele la orele profesorilor 
și învățătorilor se vor face siste
matic, fixîndu-se în planul săptă- 
mînal asistențele în funcție de ne
cesități. Aceasta va contribui la 
lichidarea unor lipsuri din mun
ca profesorilor și a elevilor, la 
cunoașterea stilului de muncă al 
profesorilor, popularizînd astfel 
experiența pozitivă a unor cadre 
didactice.

De asemenea, se va căuta ca 
toți învățătorii și profesorii să a- 
corde atenția cuvenită evidenței 
și aprecierii cunoștințelor elevilor. 
Aceasta mai ales pe baza expe - 
rienței de 
învățători 
prea puțin 
lui școlar 
lor, ceea ce a dus spre sfîrșitul tri
mestrului la o muncă în asalt pen
tru note.

La capitolul privind școlarizarea

anul trecut cînd unii 
și profesori au notat 
elevii la începutul anu- 
și în timpul trimestre-

tuturor elevilor s-au luat din timp 
măsuri pentru înregistrarea precisă 
și la timp a tuturor copiilor de 
vîrstă școlară, acțiune la care au 
luat parte activă toate cadrele di
dactice.

In munca cu părinții, învățăto
rii și profesorii, diriginții, vor fo
losi toată priceperea pentru mo
bilizarea părinților la lectorate. 
Pentru aceasta au fost prevăzute 
o serie de referate cum ar fi : 
„Importanța legăturii dintre școa
lă și familie", ,,Să contribuim 
educația cetățenească a copiilor"?! 
„Sarcinile educației comuniste în 
lumina documentelor Congresului 
al Ill-lea al P.M.R." ș.a. Toate 
acestea vor contribui la asigura
rea sprijinului familiei în diferite 
probleme de educație, la o 
strînsă legătură între școală și 
milie.

La capitolul gospodăresc 
prevăzute o serie de sarcini 
vind întreținerea în cele mai bune 
condițiuni a localului, 
rului, băncilor, precum 
terialului didactic.

Am enumerat doar 
sarcinile care stau în 
noastre în noul an de 
Principala sarcină însă 
în fața noastră este 
Colectivul pedagogic 
noastre este hotărît să o îndepli
nească cu cinste. Și cu siguranță 
că o va îndeplini: forțe capabile 
avem, iar condiții suficiente.

mai 
fa

sînt 
pri-® 
ini* <■-

a mobilie- 
și a ma-

citeva din 
fața școlii 
învățămînt. 
care va sta 
învățătura, 
al școlii

Prof. V. COCHECI
directorul Școlii de 8 ani Uricani

pilul î
—

ea mai mindră ca niciodată. t
După ce-și sărută sofia. Ce- * 

teanu Mircea urcă în garnitura 
ce pleca spre Petroșani. Gertruda 
îi ură succes. 11 privea mindră. 
Apoi trenul se puse în mișcare. 
Sofia îi mai făcu mult cu mina.

...La deschiderea anului univer
sitar Mircea era emofionat gîn- 
dindu-se că pînă mai ieri a lu
crat în laboratorul preparafiei 
Lupeni. iar de acum a devenit j 
student. E un pas însemnat în 
viața lui. Dar nu-și va uita to
varășii de muncă, prietenii. Nw ! 
Tot în mijlocul lor se va întoar
ce... după ce va absolvi institu
tul.

ION LEONARD

Clopoțelul a sunat ae ieșire in recreație. După o oră 
curs, pauza pentru destindere este bine venită.

Pe coridoarele școlii de 8 ani din Aninoasa dar mai ales 
în curte domină larma și tor fota specifică recreației.

IN CLIȘEU : Elevii Școlii de 8 ani din Aninoasa intr-una 
din pauze.



<TF.AGUL roșu

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în Parlamentul Indoneziei

(Urmare din pag. l-a)
dustria proprie satisface cea 
mai mare parte din necesită
țile interne și creează dispo
nibilități pentru export. Pro
ducția industrială globală a 
crescut in ultimii trei ani in
tr-un ritm mediu anual de 
15,8 la sută, ritm superior ce
lui prevăzut in planul de șase 
ani (1960-1065). Direcția prin
cipală a eforturilor este În
zestrarea cu utilaj tehnic de 
cel mai inalt nivel a indus
triei, agriculturii, construcții
lor, transporturilor, valorifica
rea cit mai bună a resurselor 
țării.

Agricultura urmează linia 
generală de dezvoltare a eco
nomiei naționale. Condițiile o- 
biective create de reorganiza
rea socialistă a agriculturii, 
mecanizarea principalelor lu- 
crări agricole, extinderea chi- 

1 mizării au determinat ridica
rea nivelului agrotehnic, des- 
chizînd noi perspective pentru 
Creșterea an de an a produc- 

rț ției agricole vegetale și ani
male.

Venitul național a sporit in 
anii puterii populare de peste 
trei ori. In Întreaga țară via
ța economică și social-cultu- 
rală pulsează cu vigoare. Au 
apărut noi orașe și centre in
dustriale. Moștenirea grea din 
punct de vedere edilitar și sa
nitar se lichidează prin opera 
intensă de construcții de lo
cuințe, spitale, dispensare și 
case de naștere, școli și In
stituții de invățămînt supe
rior, așezăminte de știință și 
artă. Se desfășoară pe scară 
largă revoluția culturală, s-a 
generalizat invățămintul de 
opt ani, a luat o mare dezvol
tare învățămlntul public de 
toate gradele, formarea cadre
lor de specialiști in toate do
meniile economiei și culturii, 
înfloresc știința, arta și lite
ratura. Sînt create condiții 
prielnice de dezvoltare multi- 
laterală a omului, de imbună- 

" tățire continuă a nivelului 
de viață și de cultură a po
porului. Poporul romîn mun
cește cu elan pentru prospe
ritatea țării, privește cu opti
mism și încredere viitorul său 
însorit.

* Domnilor deputați,
In zilele noastre, problemele 

r păcii și ale războiului preocu
pă toate popoarele, a căror 
năzuință supremă este de a 
nu trăi sub amenințarea apă
sătoare a unui nou război, de 
a vedea o pace trai
nică instaurată în întrea

Mesajul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 

către Parlamentul Republicii Indonezia
(Urmare din pag. l-a)

independenței țărilor și po
poarelor coloniale.

Progresele voastre și ale 
noastre contribuie la triumful 
acestor cauze nobile. Pe dru
mul comun al politicii de co
existență pașnică, al colabo
rării și prieteniei între popoa
re, Adunarea voastră Repre - 
zentativă și Marea noastră 
Adunare Națională se întîl- 
nesc și pășesc împreună îna
inte. Datoria noastră, ca re
prezentanți fideli ai popoare
lor, este de a acționa neobo
sit pentru preintîmpinarea 
unui nou război nimicitor, de 
a cere insistent să se treacă 
la dezarmarea generală și 
totală sub control inter
național, de a impune 
grabnic un acord pentru 
încetarea experiențelor nuclea
re de orice fel. de a nu permi- 

j| te forțelor colonialiste să-și 
prelungească dominația prin

ga lume. Știința și teh
nica au atins astăzi culmi fără 
precedent. Ar fi o catastrofă 
cum nu a mai cunoscut ome
nirea dacă aceste uriașe rea
lizări ale geniului uman ar fi 
utilizate în scopuri de război. 
De aceea se impune ca pro
blemele preîntâmpinării războ 
iului și salvgardării păcii să 
fie privite cu simț de răspun
dere de toate guvernele, ca 
teluri de însemnătate capitală 
pentru toate statele lumii. Ță
rile socialiste, printre care și 
Republica Populară Romină, 
promovează cu consecvență o 
politică externă de pace, mi
litează cu fermitate pentru 
destinderea Încordării și nor
malizarea vieții internaționale, 
pentru zădărnicirea uneltirilor 
cercurilor agresive și preîn
tâmpinarea unui nou război 
mondial.

Voința de pace și dorința de 
a contribui la promovarea ei 
apropie popoarele, le unește 
pe deasupra oricăror deosebiri 
de dezvoltare istorică și de o- 
rînduire socială. Republica 
Populară Romină militează 
pentru dezvoltarea legăturilor 
economice între toate țările 
lumii, fără discriminări și ba
riere artificiale. Realitatea de
monstrează că orice tendințe 
de a se crea sfere închise în 
relațiile economice internațio
nale — cum este Piața 
comună — sint în contra
dicție cu interesele popoare 
lor de a lărgi schimburile e- 
conomice internaționale și a 
instaura relații normale între 
toate statele. Noi ne declarăm 
de acord și milităm pentru 
convocarea unei conferințe in
ternaționale in problemele co
merțului. unde să se exami
neze problema creării unei or
ganizații comerciale interna
ționale care să cuprindă toa
te regiunile și țările lumii.

Este pentru noi un prilej de 
sinceră satisfacție că ne aflăm 
Intr-o tară care, ca și Repu
blica Populară Romină. pro
movează o politică externă că
lăuzită de ideile coexistenței 
pașnice și contribuie la apli
carea largă a acestor idei in 
relațiile internaționale. Princi
piile elaborate de conferința 
de la Bandung, în organizarea 
căreia țara dv. a avut un rol 
atît de însemnat, au căpătat 
o largă răspîndire în lume, se 
bucură de aprobarea popoare
lor de pr utindenL In condi
țiile actuamlui raport de for
țe pe arena Internațională, a- 
plicarea acestor principii este 
o necesitate vitală pentru în
treaga omenire, este singura 
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manevre neocolonialiste, de a 
combate cu hotărire politica 
imperialistă de amestec în a- 
facerile interne ale popoare
lor, de a apăra dreptul fiecă
rui popor de a-și alege siste
mul politic și economic pe ca- 
re-1 dorește.

Vom lupta și pe viitor, umăr 
la umăr, pentru o pace trai
nică in lume, pentru un cli
mat de liniște și înțelegere in 
care geniul uman să înflo
rească nestingherit și să dea 
rod fecund pentru prosperi
tatea întregii omeniri.

Marea Adunare Națională a 
Republicii Populare Romîne 
urează deplin succes activită
ții Parlamentului Republicii 
indonezia pentru progresul 
continuu al statului și pentru 
fericirea poporului indonezian.

Trăiască poporul indonezian I 
Trăiască și înflorească prie

tenia romino-indoneziană ! 
Trăiască pacea în lume 1

Președintele Marii Adunări
Naționale a Republicii 

Populare Romîne 
STEFAN VOITEC

alternativă a unui război pus
tiitor. Ea implică recunoaște
rea realităților lumii contem
porane, a cerinței popoarelor, 
ca deosebirea dintre orindui- 
rile social-politice ale diferi
telor țări, dintre ideologia du
pă care ele se conduc să nu 
ducă la declanșarea unui con
flict militar. Care regim so
cial este mai bun și mai u- 
man ? Care dintre ele asigură 
popoarelor mai multe bunuri 
materiale și valori spirituale, 
o viață tot mai prosperă și 
demnă de trăit ? S-o dove
dească faptele, confruntarea 
ideilor, întrecerea pașnică pe 
tărlm economic. Noi sintem 
profund convinși că in aceas
tă întrecere va învinge socia
lismul.

Problemele internaționale li
tigioase reclamă o abordare 
chibzuită, spirit realist, solu
ționare prin tratative și ințe- 
legere. Oriclt de spinoase ar 
fi aceste probleme, ele pot fi 
și trebuie rezolvate pe ca
lea tratativelor. In această 
privință este instructiv felul 
cum au fost reglementate pro
blema laoțiană și problema 
Irianului de vest. Sporirea ne
încetată a stocurilor de arme, 
inclusiv a celor mai distrugă
toare nu poate duce la nimic 
bun. Oricare sein te ie poate 
duce la declanșarea unei con
flagrații mondiale, care în 
condițiile actualei tehnici mi
litare n-ar cruța nici un colț 
al lumii, nici un popor. Iată 
de ce. problema cheie a con
temporaneității este dezarma
rea generală și totală, pentru 
a pune capăt cursei nebunești 
a înarmărilor, a lipsi forțele 
agresive de posibilitatea de a 
atenta la viata omenirii, a le 
răpi mijloacele prin care în
cearcă să sugrume mișcarea 
de eliberare națională și lupta 
popoarelor pentru indepen
dență. Resursele uriașe mate
riale investite astăzi pentru 
înarmări ar putea fi folosite 
pentru îmbunătățirea vieții 
oamenilor, pentru ajutorarea 
țărilor insuficient dezvoltate 
și in alte scopuri constructi
ve. Dacă cheltuielile pentru 
înarmări ar fi utilizate in sco
puri productive, in aproxima
tiv 25 de ani avuția existentă 
pe pămînt ar putea fi dubla
tă, iar dacă a 5-a parte din 
fondurile destinate ar fi folo
site pentru sprijinirea țărilor 
rămase In urmă din punct de 
vedere economic, acestea ar 
căpăta posibilitatea ca în 20— 
25 de ani să ajungă actualul 
nivel industrial al unor țări 
ca Anglia și Franța. Zilele 
trecute, Uniunea Sovietică a 
prezentat in fața Organizației 
Națiunilor Unite proiectul 
„Declarație cu privire la fo
losirea în scopuri pașnice a 
mijloacelor și resurselor deve
nite disponibile ca urmare a 
dezarmării". Aplicarea acestei 
propuneri, pătrunsă de o înal
tă grijă față de soarta popoa
relor, ar fi de o eficacitate 
deosebită pentru prosperitatea 
tuturor țărilor, mari și mici, 
slab dezvoltate și celor cu o 
înaltă dezvoltare economică, 
pentru colaborarea pașnică și 
rodnică intre toate țările.

Republica Populară Romină, 
participantă in Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare, in 
cadrul conferinței de la Gene
va, a depus eforturi perseve
rente, împreună cu celelalte 
țări socialiste șl alte țări iu
bitoare de pace, pentru a în
lesni progresul tratativelor. 
Insă din cauză că puterile oc
cidentale n-au renunțat la ve
chile lor poziții neconstructi
ve încă nu s-au putut înre
gistra rezultate concrete în 
problema dezarmării. Din a- 
ceeași cauză nu s-au obținut 
progrese vizibile nici în pro
blema interzicerii experiențe
lor nucleare, deși propunerile 

i celor opt state neutre au creat 
i o bază pentru realizarea unui 
i acord. Noi sîntem deciși să 

milităm neabătut și pe viitor 
pentru soluționarea cit mai 
grabnică a problemei dezar
mării generale și totale, înce
tarea experiențelor cu arme 
nucleare, interzicerea răspln- 
dirii și folosirii armelor nu
cleare, crearea de zone denu- 
clearizate.

In condițiile in care adep- 
ții cursei înarmărilor resping 
propunerile raționale in ve
derea dezarmării și intensifi
că pregătirile militare, impin- 
gînd lucrurile spre război, este 
evident că țara noastră, ca șl 
celelalte state socialiste, este 
nevoită a lua măsuri pentru 
asigurarea securității sale, a 
muncii pașnice a poporului. 
Dar noi sintem oricind gata 
să trecem la aplicarea unui 
acord de dezarmare. In țara 
noastră nu există nici trusturi 
interesate in producția de ar
mament, nici categorii sociale 
care să rivnească la teritoriile 
altor țări și avuțiile altor po
poare. Dimpotrivă, poporul 
romîn aspiră la o pace trai
nică In lume, spre a-și putea 
consacra in Întregime forțele 
și toate resursele țării operei 
de prosperitate materială și 
spirituală.

înfăptuirea dezarmării este 
o sarcină pe deplin realistă. 
Este insă necesar ca toate sta
tele și popoarele iubitoare de 
pace să depună eforturi con
tinue, neobosite, atit in ca
drul organizațiilor și conferin
țelor internaționale, cit și In 
afara lor, pentru traducerea 
In viață a acestui deziderat al 
întregii omeniri.

Un proces de o însem
nătate covirșitoare pentru 
progresul societății omenești 
este uriașa mișcare de elibe
rare de sub jugul imperialis
mului, mișcare care a cuprins 
și se dezvoltă irezistibil în A- 
sia, Africa și America Latină. 
Formarea a peste 50 de state 
noi, care au rupt lanțurile co
loniale și au pornit pe calea 
dezvoltării libere, de sine stă
tătoare, aceasta reprezintă o 
măreață victorie a tuturor po
poarelor. Ea Îngustează mereu 
sfera de domnlație a statelor 
imperialiste și grăbește pro
cesul inevitabil al înlăturării 
definitive și totale a sistemu
lui colonial.

Poporul romîn urmărește cu 
simpatie și solidaritate efor
turile pline de însuflețire ale 
popoarelor eliberate, îndrepta
te spre lichidarea urmelor 
dominației colonialiste. Așa- 
zisa „misiune civilizatoare" a 
statelor imperialiste a însem
nat cea mai cruntă exploatare 
și jefuire fățișe, fără scrupule 
și fără limită a bogățiilor și 
populației țărilor cotropite, 
folosirea tuturor mijloacelor, 
oriclt de odioase ar fi fost ele 
pentru îmbogățirea marilor 
concerne din metropolă, adu- 
cînd în stare tragică de mize
rie și înapoiere popoare cu o 
civilizație milenară.

Pe primul plan al preocu
părilor statelor noi care au 
pornit pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, stă problema 
consolidării independenței po
litice, făurirea unei industrii 
proprii, unei economii națio
nale independente, dezvolta
rea vieții social-culturale și 
ridicarea nivelului de trai al 
populației. Este firesc pentru 
aceste state să se îndrepte cu 
toată hotărirea împotriva neo- 
colonialismului prin care pute
rile imperialiste încearcă să 
frineze independenta economi
că a noilor state libere, să Ie 
împiedice de a dezvolta forțele 
de producție, căutînd să-și 
mențină și să continue sub 
forme noi dominația colonia
lă in aceste state.

Popoarele disting după fap
te, nu după vorbe, cine le sînt 
prietenii șl cine le sînt duș
manii. Intervenția imperialis
tă în Vietnamul de sud. care 
constituie o încălcare a 
acordurilor de la Ge

neva din 1954 privitor la In
dochina, organizarea provocă
rilor împotriva Cambodgiei, 
menținerea trupelor de ocupa
ție în Coreea de sud arată cit 
se poate de clar scopurile blo-, 
curilor militare S.E.A.T.O., 
C.E.N.T.O., A.N.Z.U.S., ca in-,! 
strumente de menținere a co-;’ 
lonialismului, constituind o a-> 
devărată primejdie pentru in
dependența statelor și pentru 
menținerea păcii în Asia și în 
întreaga lume. Colonialismul 
lovit de moarte nu vrea să 
părăsească de bună voie arena 
istoriei. Provocările Statelor: 
Unite împotriva eroicului po- 
por al Cubei libere, manevră
rile puterilor occidentale în 
Congo, represiunile sîngeroase 
din Angola, politica bestială a 
rasiștilor din Africa de sud, 
suferințele popoarelor din Ke
nya, Rhodesia de nord și de 
sud, mașinațiunile imperialism 
te îndreptare spre fără- 
mițarea forței01- anticolo
nialiste potrivit principiu
lui „Divi de et impera", de
monstrează că popoarele tre
buie să-și unească intr-un 

singur mănunchi toate forțele lor 
pentru a pune capăt o dată 
pentru totdeauna tuturor for
melor de colonialism.

Poporul romîn cunoaște și 
dă o înaltă prețuire meritelor 
Republicii Indonezia în lupta 
împotriva colonialismului, pen
tru cauza păcii și colaborării 
între toate popoarele, pozi, 
ției înaintate, curajoase și lu
minate a eminentului luptător 
pentru eliberarea popoarelor 
de sub jugul colonial, pentru 
menținerea și consolidarea pă
cii, dr. Sukarno. Mișcarea de 
eliberare națională a popoa
relor, lupta lor pentru întă
rirea independenței politice și 
economice, găsesc sprijinul și 
solidaritatea țărilor socialiste 
în frunte cu Uniunea Sovie
tică.

După cum se știe, Uniunea 
Sovietică este prima țară care 
s-a rupt din lanțurile impe
rialismului. Ea și-a îndeplinit 
și îșî îndeplinește datoria fră
țească de a sprijini popoarele 
care luptă pentru eliberarea 
de sub dominația imperialis
tă, pentru dezvoltarea lor po
litică și economică de sine 
stătătoare.

Ingăduiți-mi acum, domni
lor deputați, să mă refer pe 
scurt la o problemă care pen
tru noi, ca europeni, are o în
semnătate specială, dar care 
afectează totodată în cel mai 
înalt grad soarta păeii gene
rale. In decursul istoriei con
temporane, militarismul ger
man nu o dată a împins o- 
menirea în războaie nimicitoa
re de jaf și cotropire, provo- 
cind omenirii, mai ales în cel 
de-al doilea război mondial, 
imense jertfe, mari suferințe 
și distrugeri incalculabile. în
că nu s-au vindecat rănile 
dureroase ale acestui război, 
de la terminarea căruia au 
trecut mai bine de 17 ani, dar 
rămășițele războiului încă n-au 
fost lichidate șl continuă să 
întunece orizontul internațio
nal. Pacea cu Germania încă 
nu este reglementată. In Re
publica Federală Germană a 
renăscut și crește militarismul 
în forma lui cea mai agresivă. 
In conducerea armatei sînt 
din nou generalii hitleriștl ca
re influențează in mod direct 
politica statului și cer înarma
rea Republicii Federale Ger
mane cu arme atomice, pre- 
gătindu-se pentru noi aven
turi militare. Berlinul occi
dental, situat în centrul Re
publicii Democrate Germane, 
continuă să aibă un regim de 
ocupație și este folosit ca ba
ză a N.A.T.O. și centru pen
tru acțiuni agresive împotri
va statelor socialiste, devenind 
astfel un focar foarte primej
dios care poate arunca Euro
pa și întreaga lume în ea-

(Continuare în pag. 4-a)
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Cuvîntarea tovarășului Bheorghe 6heorghiu-Dej 
in Parlamentul indoneziei

(Urmare din pag. 3-a)

tastrofa unui război termo
nuclear.

Poziția guvernului romîn in 
problema germană pornește de 
la recunoașterea existenței ce
lor două state germane, a ne
cesității înlăturării regimului 
de ocupație al Berlinului oc
cidental și a transformării a- 
cestuia intr-un oraș liber de
militarizat. O asemenea re
glementare realistă a proble
mei germane ar înlătura unul 
din cele mai nevralgice puncte 
de pe glob și ar aduce o mare 
contribuție Ia asigurarea pă
cii in lume. Statele socialiste 
au manifestat răbdare în re
glementarea păcii cu Germa
nia. Ele au militat și militea
ză pentru încheierea unui tra
tat de pace cu Germania. De
sigur însă, că încheierea tra
tatului de pace nu poate fi 
tărăgănată Ia nesfîrșit. Dacă 
puterile occidentale vor dovedi 
și în viitor că nu doresc o a- 
semenea reglementare coordo
nată, țările socialiste vor fi 
nevoite să semneze tratatul 
de pace cu Republica Demo
crată Germană împreună cu 
alte state care au luptat îm
potriva Germaniei hitleriste și 
care vor dori să semneze acest 
tratat.

Organizația Națiunilor U- 
nite poate și trebuie să 
joace un rol foarte important 
in viața internațională. Din 
păcate reprezentanții unor pu
teri occidentale zădărnicesc 
sau opun rezistență aplicării 
unor hotăriri de mare însem
nătate pentru asigurarea unei 
păci trainice în lume. Carac
terul de universalitate al 
O.N.U. este puternic știrbit de 
faptul că drepturile R. P. Chi
neze în această organizație 
continuă și acum să fie uzur
pate. Oricît ar încerca statele 
imperialiste să ignoreze exis
tența Chinei populare cu 650 
milioane locuitori, ea există, 
se dezvoltă necontenit, se nu
mără printre marile puteri 
ale lumii. Nu va trece multă 
vreme și Republica Populară 
Chineză va deveni o imensă 
forță economică. Nimeni nu 
poate să nu țină seama de ro
lul și însemnătatea Chinei 
populare în rezolvarea mari
lor probleme ale contempora
neității. Chiar acele state ca-

Vizita solilor poporului romîn în Indonezia
DJAKARTA 4 (Agerpres). —. 

Trimisul special, ion Gălă- 
țeanu, transmite:

In dimineața zilei de 4 oc
tombrie tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romine, îm
preună cu tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri însoțiți de 
Prijono, ministrul pentru pro
blemele învățămîntului, au 
făcut o vizită la Universita
tea „Indonesia" din Djakarta, 
cea mai mare instituție de în- 
vățămînt superior a țării. In 
cele zece facultăți ale Univer
sității învață tineri din cele 
mai îndepărtate colțuri ale 
țării pentru a deveni viitorii 
specialiști de care țara are 
atîta nevoie.

Dacă în 1950 la crearea Uni
versității „Indonesia" în în
treaga țară erau 1.000 de stu- 
denți, astăzi numai la această 
universitate numărul studenți - 
lor se ridică la 10.000.

Vestea că președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne va face o 
vizită la universitate a produs 
o deosebită bucurie în rîndul 
studenților. La intrarea în u- 
niversitate, precum și în curtea 
interioară se aflau mari gru
puri de studenți îmbrăcați în 
haine de sărbătoare. Pe fețele 
lor puteai citi emoția unui e

re se opun intrării R. P. Chi
neze în O.N.U. au fost nevoite 
ca în anumite momente să tra
teze cu reprezentanții acesteia 
probleme importante ale vie
ții Internaționale. Țara noas
tră, alături de alte state iu
bitoare de pace, militează 
pentru a se pune capăt ocu
pării de către Statele Unite a 
insulei Taiwan și folosirii a- 
cesteia pentru provocări de 
soiul zborurilor avioanelor de 
spionaj U 2. Noi cerem cu toată 
fermitatea recunoașterea drep
tului inalienabil al R. P. Chi
neze de a-și ocupa locul le
gitim în O.N.U. Romînia, care 
în acest an este și membră în 
Consiliul de Securitate, va 
continua să acționeze și pe 
viitor în O.N.U. pentru apăra
rea libertății și independenței 
popoarelor, destinderea încor
dării internaționale, coexis
tența pașnică între statele cu 
orînduiri diferite. Schimbările 
intervenite în O.N.U. prin in
trarea noilor state indepen
dente, acțiunile independente 
ale statelor iubitoare de pace 
vor spori prestigiul și efica
citatea acestei Organizații. 
Dezvoltarea colaborării inter
naționale, schimbul de bunuri 
materiale, legăturile culturale 
intre state slujesc progresului 
popoarelor, normalizării situa
ției internaționale, cauzei păcii.

Constatăm cu satisfacție că 
schimburile economice și rela
țiile culturale și științifice în
tre Romînia și Indonezia se 
dezvoltă pe o linie ascenden
tă. Fără îndoială că în această 
direcție sînt încă mari posi
bilități și îmi exprim convin
gerea că aceste schimburi și 
relații vor cunoaște în viitor 
o mare dezvoltare.

Ne amintim cu bucurie și 
plăcere de vizitele făcute de 
președintele Sukarno în țara 
noastră în aprilie 1960 și în 
Iunie 1961, de primirea caldă, 
prietenească, pe care i-a fă
cut-o poporul romîn, de întîl- 
nirile noastre, care au prile
juit schimburi rodnice de ve
deri, o mai bună cunoaștere, 
întărirea legăturilor de prie
tenie și colaborare romîno- 
lndoneziene.

Vizita în țara noastră a ex
celenței sale ministrului prim, 
Djuanda, vizitele reciproce ale 
delegațiilor parlamentare ale 

veniment deosebit. Un coridor 
viu, „o poartă studențească a 
prieteniei", se întindea de-a 
lungul drumului pe care ur
mau să-l străbată oaspeții ro- 
mîni de la intrarea în univer
sitate și pînă în aula Facultă
ții de drept.

Pe frontispiciul universității 
erau așezate lozinci închinate 
prieteniei dintre cele două 
țări. Pe o pancartă mare se 
putea citi: „Bun sosit pre
ședintelui Gheorghiu-Dej la 
Universitatea Indonesia".

Coloana de mașini oficiale 
se oprește în fața universită
ții. Din mașină coboară tova
rășul Gheorghiu-Dej împreună 
cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Oaspeții sînt salutați de că
tre decanii celor zece facul
tăți. La intrarea în aulă un 
grup de tinere studente repre- 
zentind cele zece facultăți, 
îmbrăcate în splendide costu
me naționale, oferă flori to
varășilor Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Ion Gheorghe Maurer.

Cei peste 1.000 de studenți 
adunați în aula Facultății de 
drept aclamă pe conducătorii 
statului romîn. Alte mii de stu
denți se află în jurul mega
foanelor din curtea universi
tății.

Vicepreședintele universității 
prof. Umar Seno Adji a rostit 
un cuvînt de Salut. 

țărilor noastre au dat o mare 
și importantă contribuție lai 
adîncirea acestor legături. A- 
fecțiunea și manifestările de 
prietenie caldă, frățească cu 
care am fost întîmpînați în 
Indonezia de persoanele ofi
ciale și de populație ne-au 
impresionat și emoționat pro
fund. Aceste manifestări, con
vorbirile avute cu conducăto
rii Indoneziei aduc o nouă și 
puternică contribuție la apro
pierea și prețuirea reciprocă 
dintre țările și popoarele noas
tre, în interesul nostru comun, 
în interesul păcii și colaboră
rii internaționale.

Ingăduiți-mi domnilor depu- 
tați, ca în încheiere să ex
prim încă o dată încrederea 
noastră profundă în marea 
forță vitală a popoarelor de 
pretutindeni, în viitorul de 
pace al omenirii. Niciodată 
încă forțele mondiale ale pă
cii nu au fost atît de uriașe 
și atît de puternice ca în zi
lele noastre. Prin eforturile u- 
nite ale țărilor socialiste, ale 
statelor care au scuturat ju
gul colonial, ale altor state 
iubitoare de pace, ale mișcării 
partizanilor păcii din lumea 
întreagă, războiul poate fi și 
trebuie să fie preîntâmpinat.

Ca și domniile voastre, noi 
considerăm că nu există sar
cină mai nobilă, preocupare 
mai înaltă în domeniul rela
țiilor internaționale decît de 
a zădărnici planurile agresivei 
ale imperialiștilor, a asigura o 
pace trainică în lume, a grăbi 
lichidarea deplină a colonia
lismului și triumful mișcării 
de eliberare națională și so
cială a popoarelor.

Vă mulțumesc, stimați mem
bri ai Parlamentului indone
zian pentru bunăvoința și a- 
tenția cu care ne-ați ascultat. 
Dînd curs gîndurilor și senti
mentelor poporului romîn, vă 
urăm din toată inima noi suc
cese în activitatea dv. pusă 
in slujba bunăstării și ferici
rii minunatului popor indo
nezian, pentru înflorirea fru
moasei dv. patrii Indonezia.

Hidup persahabajan abadi 
raiat Rumania Indonesia I

(Trăiască prietenia trainică 
dintre popoarele romîn și in
donezian).

Trăiască pacea în lumea în
treagă 1

In aplauzele asistenței a 
luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. Cuvînta- 
rea sa a fost subliniată de vii 
aplauze.

Apoi, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a înmînat două 
mesaje, unul adresat de pro
fesorii Universității din Bucu
rești corpului profesoral al U- 
niversității din Djakarta, iar 
celălalt adresat de studenții 
romîni studenților indonezieni.

Ca amintire, oaspeții romîni 
s-au fotografiat în mijlocul 
studenților indonezieni.

In continuare, solii poporu
lui romîn însoțiți de oficiali
tățile indoneziene au vizitat 
diferite săli de cursuri și la
boratoare. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer au sem
nat în cartea de onoare a u- 
niversității.

Conducătorii de stat romîni 
s-au îndreptat apoi spre par
lament, unde tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a rostit o 
cuvîntare în fața deputaților 
convocați în sesiune specială.

Deschizînd ședința Zainul 
Arifin a prezentat deputaților 
pe tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, înfățișînd viața și 
activitatea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne.

întâmpinat cu aplauze, to-

L. I. Brejnev distins cu Ordinul 
„Marea stea iugoslavă44

BELGRAD 4 (Agerpres). —
TASS transmite:

L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului sovietului Suprem 
al U.R.S.S.; și Iosip Broz Tito, 
președintele R.P.F. Iugoslavia, 
au semnat la 3 octombrie la 
Belgrad comunicatul comun cu 
privire la vizita oficială a pre-

Declarafia primului ministru 
al Republicii Yemen

CAIRO 4 (Agerpres). TASS 
transmite :

La 2 octombrie, Abdallah 
Sallal, șeful guvernului Repu
blicii Arabe Yemen, a invitat 
pe reprezentanți ai corpului 
diplomatic în Yemen și le-a 
făcut următoarea declarație cu 
privire la „țelurile revoluției 
yemenite".

„Această revoluție, a decla
rat el, a fost înfăptuită pen
tru a pune capăt umilințelor, 
sclavajului, sărăciei și bolilor 
din țara noastră, pentru a crea 
un sistem social, de bineface
rile căruia să se poată bucura 
toate păturile populației. Dv. 
știți că pînă acum în Yemen 
nu au existat nici un fel de 
proiecte de dezvoltare a țării. 
Foștii guvernanți n-au făcut 
decît să urmărească scopurile 
lor egoiste.

Revoluția noastră, a subli
niat Abdullah Sallal, nu a fost 
o lovitură de stat înfăptuită 
pentru îndeplinirea scopurilor 
uneia sau mai multor persoa-

Locomotivă
©-----------------

electrică sovietică N 81
MOSCOVA 4 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a fost 

terminată experimentarea celei 
mai puternice locomotive elec
trice sovietice N 81, de 8700 
c. p. Locomotiva funcționează 
cu curent alternativ și este 
destinată transportării trenu
rilor cu încărcături mari pe 
principalele magistrale elec
trificate.

Viteza locomotivei este de 
110 km./oră. Ea se deosebește 
de înaintașa sa Ni 80 prin a- 
ceea că este prevăzută cu mo
toare mai puternice de trac
țiune.

varășul Gheorghe GheOrghiu- 
Dej a rostit o amplă cuvîntare.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a înmînat apoi pre
ședintelui parlamentului indo
nezian, Zainul Arifin, un me
saj din partea Marii Adunări 
Naționale a Republicii Popu
lare Romîne.

In cursul după-amiezii, to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer și 
ceilalți oaspeți romîni, îm
preună cu președintele Su
karno și înalți demnitari in
donezieni ău plecat spre stră
vechiul oraș Bogor, situat la 
60 de km. sud de Djakarta.

De-a lungul întregului par
curs, pe ambele laturi ale șo
selei, se aflau numeroși lo
cuitori care aclamau, rostind 
cuvinte de salut în cinstea 
conducătorilor romîni și a pre
ședintelui Sukarno. Coloana de 
mașini a străbătut încet stră
zile înțesate de lume. Tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și președintele Sukarno string 
mîinile care li se întind.

Conducătorii romîni și in
donezieni au continuat la Bo
gor convorbirile începute la 
Djakarta. La 5 octombrie ei 
se vor întoarce în capitala In
doneziei, pentru a participa la 
Ziua forțelor armate ale Re
publicii Indonezia. 

w 
ședintelui Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., L. L 
Brejnev, în R.P.F. iugoslavia.

După semnarea comunicatu
lui, președintele I. Broz Tito 
a înmînat lui L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovie
tului suprem al U.R.S.S., or
dinul „Marea stea iugoslavă".

ne. Revoluția a cuprins între
gul Yemen și sîntem hotărîți 
să mergem înainte pe această 
cale, cu orice preț. Sîntem ho
tărîți să ne dezvoltăm econo
mia și să ne instruim între
gul nostru popor. In domeniul 
politicii externe vom colabora 
cu toate țările care ne respec
tă independența și ne vom o-J^ 
pune cu hotărîre oricărui a- 
mestec străin în treburile 
noastre interne". g

☆ *
SANAA 4 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

M.E.N., guvernul Yemenului 
intenționează să ceară con
vocarea unei ședințe a Consi
liului Ligii țărilor arabe pen
tru discutarea problemei agre
siunii Arabiei Saudite împo
triva Yemenului. Guvernul Ye
menului este gata să prezinte 
documente care confirmă a- 
mestecul Arabiei Saudite în 
treburile interne ale Yemenu
lui.

Cu toată marea lor putere, 
acestea cîntăresc cu 700 kg. 
mai puțin decît motoarele lo
comotivei N 80.

Greutatea acestei locomotive 
electrice este de 184 tone.— —e— ,

imȘependPnîa polititâ — mijltic 
pentru eliberarea etonomită 

Declarația președintelui Guineei 
CONACRY 4 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul cu prilejul 

celei de-a 4-a aniversări a in- 
dependenței Guineei, în piaț^J 
din fața monumentului victi
melor colonialismului din Co- 
nacry unde s-au adunat la o 
manifestație aproximativ 50.000 
de oameni, președintele seku 
Ture a spus :

„Independența politică nu 
este pentru noi un scop în 
sine. Această indepfendență’ 
trebuie considerată drept un 
mijloc pentru eliberarea eco
nomică, socială și culturală a 
popoarelor africane. In pre
zent, nu există’ nici o singură 
organizație internațională ca
re să nu țină seama de pă
rerea Africii".

Președintele a felicitat po
porul Guineei pentru succesele 
realizate.

—=O=—

Amerizarea cosmonautului 
american W. Shirra

NEW YORK 4 (Agerpres). 
După cum s-a mai anunțat 

cosmonautul american Walter 
Shirra a amerizat miercuri în 
Oceanul Pacific la orele 23,28 
(ora Buc.) după șase rotații 
pe o orbită în jurul Pămîntu- 
lui.

Nava cosmică „Sigma-7“ a 
amerizat la 450 km. de insula 
Midway, la aproximativ 9 km. 
de purtătorul de avioane 
„Keersarge", una din navele 
destinate căutării lui W. Shirra 
în ocean. La ora 0,10 minute^ 
(ora București) capsula în câlr 
re se afla cosmonautul a fost 
pescuită și ridicată pe bordul 
purtătorului de avioane.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii tr 56 Tel. interurban 322: automat 269. Tiparul t „f> August" Poligrafie


