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Dfn scrisorile 
co ^spondenților 

, ' voluntari Colectiviștii strinee

Numeroși corespondenți voluntari 
ai ziarului nostru ne scriu că în mo
mentul de față în gospodăriile agri
cole colective se desfășoară din plin munca pentru asigurarea fu
rajelor necesare unei bune hrăniri 
a animalelor în vederea sporirii 
producției de carne, lapte, lînă.

FOLOSESC TOATE SURSELE
DE NUTREȚURIIată ce ne scrie tov. Gheorghe 

Rotaru, secretarul comitetului de partid din comuna Văleni, regiunea Argeș :Comitetul comunal de partid, ana- lizînd -sibilitățile existente, a îndrumat organizațiile de bază și consiliile de conducere ale celor două gospodării colective din comună să ia măsurile organizatorice necesare pentru a se însiloza în medie cîte 10 tone nutrețuri pentru fiecare vacă, 5 tone pentru tineretul taurin și cîte 0,5 tone pentru fiecare oaie și scroafă de reproducție. Pe lingă porumbul . de siloz, ambele gospodării colective însilozează lucernă amestecată cu tocate, frunze amestecate cu pleavă și paie de grîu, dovleci și vreji de leguminoase etc.Comitetul de partid, constatînd că la cele două G.A.C.-uri se făcea risipă de furaje, că.nu se foloseau la maximum alte resurse decît concentratele din magazii și finul din stoguri, a recomandat consiliilor de conducere să organizeze evidența și distribuirea furajelor pe bază de rații cîntărite. De asemenea, s-a introdus pășunatul rațional. Astfel, în cursul lunii iulie, la G.A.C. „Scînteia“ aproape 200 de animale de muncă au putut fi hrănite numai cu masa verde de 5 ha iarbă borceag.O deosebită calității furajelor. Lucerna, ceagul și celelalte plante pentru 
fin au fost recoltate la momentul optim și depozitate cu grijă pe un strat de paie. Șirele de fîn au fost de asemenea acoperite cu paie.Pentru a evita complet pierderea frunzelor la lucerna din coasa a II-a, aceasta a fost așezată în straturi alternative cu paie în grosime de
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10-15 cm. Prin această metodă ambele gospodării obțin un furaj cu o valoare nutritivă destul de ridicată. Pînă în prezent s-au asigurat pentru sectorul zootehnic la cele două gospodării colective peste 1500 tone fîn de bună calitate (lucernă, bor- ceag etc.).In acest an gospodăriile agricole colective din comuna Văleni au primit suprafețe însemnate din pilcurile de pădure spre a fi defrișate în scopul extinderii suprafețelor arabile, Prin aceasta ele și-au procurat lemn pentru construcție, și, totodată, s-a strîns întreaga cantitate de frunzare necesară pentru hrana oilor. Frunzarele au fost strînse în grămezi și acoperite cu pale spre a se evita degradarea lor din cauza intemperiilor.De 'dării pesteAucare gospodărie colectivă să se amenajeze o cameră de preparare a furajelor, unde să se facă amestecul

Fruntași 
in economisirea 
materiei primeSUCEAVA (coresp. ..Scînteii"). — La fabrica de piele și încălțăminte „Străduința“ Suceava continuă cu însuflețire întrecerea socialistă pentru reducerea consumului specific de materie primă și îmbunătățirea calității produselor.în primele două zile lucrătoare după 23 August, croitorii din brigada condusă de Gheorghe Jitaru, de la secția croit, au economisit 2 050 dm p piele bizon. însemnate economii de materie primă au obținut muncitorii Ion Ignătescu, Nicolae Besac și Gheorghe Timofte.

DEVA (coresp. „Scînteii“). — Ca și celelalte re
giuni ale țârii, Hunedoara cunoaște de la un an la 
altul o dezvoltare economică tot mai mare.

Anul acesta, volumul investițiilor este cu 30 la 
sută mai mare decît anul trecut. înfr-un an de zile, 
aici au tost construite și date în exploatare nu
meroase obiective industriale de mare importanță 
cum sînt cele două cuptoare Martin de mare ca
pacitate și laminorul de sîrmă de la Hunedoara ; au 
fost reutilate și modernizate un mare număr de 
sSiții, s-au mecanizat sau automatizat procese teh
nologice diferite.

Ca urmare a intrării în funcțiune 
a noi obiective și a folosirii mai 
bune a capacităților de producție 
existelMe «xrește de la an la an vo
lumul producției. In prima jumătate 
a acestui an, valoarea producției 
globale industriale a regiunii Hu
nedoara a fost cu 275 000 000 lei 
mai mare' față de perioada cores
punzătoare a anului trecut.

Artiști

asemenea, în cele două gospo- au fost depozitate cu grijă 600 tone paie și pleavă.fost luate măsuri ca la fie-
paie de grîude floarea-soarelui . de furaje suculente cu cele grosiere, în special a sfeclei de zahăr tocate cu coceni tocați, paie sau pleavă.Măsurile luate pentru asigurarea bazei furajere, îngrijirea și hrănirea rațională a animalelor au dus la sporirea producției de lapte și carne. In comparație cu primele luni ale acestui an, cînd producția zilnică de lapte de la fiecare vacă furajată era de 8,100 litri la G.A.C. „Scînteia" și de 7,500 litri la G.A.C. „Unirea", acum producția este de 9,400 1. la G.A.C. „Scînteia" și de 9,500 litri la G.A.C. „Unirea". In fiecare gospodărie s-a prevăzut să se ajungă pînă la sfîrșitul anului la o producție zilnică de 12 litri lapte de la fiecare vacă furajată.

ÎNSILOZEAZĂ CANTITĂȚI 
CIT MAI MARI DE PORUMB,

de pe o suprafață de Sudan și 5 haatenție s-a acordat bor-
IERBURI, FRUNZEDespre grija deosebită a colectiviștilor pentru asigurarea furajelor ne informează șl postul de corespondenți voluntari ai „Scînteii" din

(Continuare în pag. a II-a)

Pregătiri pentru insămințăriie de toamnă

Mecanizatorii stațiunii de mașini și 
tractoare Poiana Mare, raionul Cala
fat, antrenați în întrecerea socialistă, 
au terminat arăturile de vară pe în
treaga suprafață contractată cu cele 24 
de gospodării colective pe care le 
deservesc.

Astfel, brigada condusă de Ion An- 
gheloiu a arat 3 315 ha, cu 265 ha 
mai mult decîf sarcina planificată. Bri
găzile care deservesc gospodăriile co
lective din comunele Basarabi și Ciu- 
percenii Noi au terminat și ele ară
turile.

Terminarea arăturilor de vară înain
te de termen se datoreșfe pe de o 
parte bunei organizări a muncii, une
ori chiar în două schimburi, iar pe de 
altă parte hărniciei de care au dat 
dovadă tractoriști ca Sandu Nicolae, 
Ion Cerga, Gh. Bădescu și alții. Toate 
brigăzile au executat lucrări de cea 
mai nă calitate.

pregătesc încă de pe acum recolta 
de grîu a anului viitor. Astfel, în 
gospodăriile colective din Lanurile, 
Straja, Siminoc, Satu Nou și allele 
s-a terminat de arat întreaga supra
față prevăzută. Pe regiune, pînă acum 
au fost arate peste 90 la sută din 
terenurile planificate. Odată cu arătu
rile de vară au fost încorporate în sol 
peste 55 000 de tone îngrășăminte or
ganice și 6 000 de tone îngrășăminte 
chimice. Paralel cu executarea arături
lor, mecanizatorii din Topraisar, Chir- 
nogeni, 23 
mănăforile 
care vor fi 
sămînțări.

O mare
și asigurării semințelor. Pînă acum, pe 
întreaga regiune au fost condiționate 
aproape 20 000 de tone sămînță de 
grîu. Cele mai mari cantități de să
mînță au condiționat gospodăriile co
lective din raioanele Istria, Negru 
Vodă, Adamclisi și Hîrșova.

August etc. revizuiesc se- 
și celelalte mașini agricole 
folosite în campania de în-

atenjie acordă colectiviștii

Prin dispoziții ale Con
siliului de Miniștri au 
fost aprobate recent noi 
construcții de locuințe. 
Este vorba de proiectul 
de ansamblu pentru con
struirea a 21 de blocuri 
în cartierul Dimitrie Can- 
temir din Iași, care vor 
cuprinde 1 280 de aparta
mente. Spațiile comercia
le — care vor ocupa o 
suprafață de 1 200 mp — 
vor fi amenajate în două 
clădiri independente. De

asemenea, în cartierul 
Rusu-Șirianu din Timi
șoara se vor construi 4 
blocuri de locuințe cu 170 
de apartamente și spații 
comerciale. Totodată, la 
București, blocurilor de 
locuințe, construcțiilor 
social-culturale, comer
ciale. și de deservire ce 
se ridică pe Șoseaua 
Giurgiului, li se vor mai 
adăuga alte două blocuri 
cu 512 apartamente.amatoriexpun

La Casa raională de cultură din 
Aradul Nou s-a deschis o expozi
ție de artă plastică cuprinzînd lu
crări ale unor artiști amatori din 
raionul Arad, inspirate din viața 
nouă a satului. Printre exponate 
amintim pe cele ale lui Ion Tor
rn« din comuna Dorobanți intitula
te : „Ferma de vaci" și „La re
coltat cu combina", compoziția cu 
tema „Arături adinei", executată 
de lancu Avram din Orfișoara, lu
crările artistului amator Traian 
Chevereșan din comuna Jiria etc.

In definitiv, refera
tul putea continua așa: 
...„tov. director al în
treprinderii X nu spri
jină munca culturală 
de masă, președintele 
sindicatului din între
prinderea Y ajută for
mația de dansuri, dar 
ignorează celelalte e- 
chipe artistice..." etc. 
Ar fi ieșit un referat 
bun, cu exemple po
zitive și negative, dar 
cam sec, cam lipsit de 
sare, fără ecouri prea 
mari în conștiința ce
lor din sala, moleșiți 
puțin de această după- 
amiază caniculară.

Iată însă că vorbi
torul se oprește după 
cîteva aprecieri de an
samblu și propune ce
lor prezenți să urmă
rească exemple 
crete... pe 
tr-adevăr, 
cortina și 
tlstică de 
la Trustul 
construcții-Ploiești are 
cuvîntul.

Programul e viu, an
trenant, cupletele, see

con-
ln- 

Irage
scenă.

se
brigada ar- 

agitație de 
regional de
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netele „trec rampa" 
cu multă ușurință în- 
trucît se adresează 
nemijlocit spectatori
lor, care nu sînt alții 
decît directorii, secre
tarii de partid și

U.T.M., președinții co
mitetelor de sindicate, 
directorii de cluburi de 
la întreprinderile și in. 
stituțiile din oraș. Așa
dar spectacolul îi inte
resează, ca să zicem 
așa, direct și personal. 
Brigada amintește ce
lor prezenți numele 
unor formații artistice 
cunoscute, ale unor 
întreprinderi cu o bo
gată activitate cultu
rală. Dar...— Vă prezentăm 
acum corurile reunite 
ale Uzinei de utilaj 
petrolier „1 Mai", Ra
finăriei Ploiești și În
treprinderii textile „Do

robanțul" — anunță un 
membru al brigăzii, iar 
pe scenă apar dirijo
rul și doi coriști ! Sa
tira exagerează evi
dent, dar sceneta e 
atît de sugestivă incit 
stîrnește 
spectatorilor, 
un monolog 
e relatată 
trista poveste a forma
ției de teatru de la 
Uzina de utilaj chimic 
și petrolier nr. 2.

Nici că se putea un 
„referat" mai potrivit 
pe o asemenea temă. 
Viu și atrăgător, pre
zentat cu căldură și 
vervă, „referatul" bri
găzii va stimula desi
gur viața cultural-ar- 
tistică din întreprin
derile și instituțiile o- 
roșului.

De altfel, Comitetul 
orășenesc de partid 
Ploiești ne-a invitat la 
al doilea „referat". A- 
cesta va avea loc în 
toamnă și va oglindi 
eficacitatea primului.
PAUL DIACONESCU

aplauzele 
Urmează 

în care 
lunga și

Școli pentru tractoriștiBACĂU (coresp. „Scînteii"). — Zilele acestea la Hemeiuș, raionul Bacău, și la Roman a început construcția unor școli pentru tractoriști. Fiecare școală are o capacitate de 120 locuri. Noile școli vor fi terminate la începutul lunii decembrie a.c.
Spectacol muzical coregraficCRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — Ieri seară pe stadionul din Craiova circa 10 000 de persoane au asistat la spectacolul muzical coregrafic în două acte, intitulai „Visuri îndrăznețe", prezentat de Ansamblul de cîntece șl dansuri al C.C.S.

Ion Rucăreanu T Da, este unul dintre 
fruntașii noștri In nroductle cel mal 
destoinici —•, spun muncitorii de la 
secția plastificare a Fabricii de cabluri 
și materiale electrolzolante din București.

Conduce o brigadă Iruntasă din secția 
care pregătește cauciucul necesar pentru 
izolarea cablurilor. Brigada tsi aduce din 
plin contribuția la realizarea si depășirea 
lună de lună a planului secției. In această 
lună, colectivul de aici a realizat cu patru 
zile mal Înainte sarcinile de plan. Este 
și meritul brigăzii lui Ion Rucăreanu.

Bun organizator al producției, el se 
îngrijește ca mașinile pe care le deser
vesc muncitorii din brigadă să fie folo
site cit mal bine, ca materialele să fie 
cit mal temeinic gospodărite.

Pentru activitatea sa rodnică în pro
ducție, Ion Rucăreanu a fost decorat anul 
trecut cu Ordinul Muncii clasa II-a. Fo
tografia sa ppate fi văzută la panoul de 
onoare al fruntașilor din întreprinderile 
raionului 23 August. (Foto : Gh. Vlnțilă)

IP T
MOSCOVA. U Thant, secretarul general provizoriu al O.N.U., a făcut la 27 august o vizită președintelui zldiului Sovietului prem al U.R.S.S., nid Brejnev. Intre nev și U Thant a loc o convorbiretenească. In aceiași zi, U Thant a făcut o vizită lui A. A. Gromîko, Ministrul terne al avut cu blre.

Pre-Su- Leo- Brej- avut piie-
Afacerilor Ex-U.R.S.S. și a el o convor-

♦♦♦

La Uzinele de construcții metalice 
și mașini agricole din Bocșa.In fotografie : Ion Sperneac, șeiui 
sectorului macarale, împreună cu 
Lvcska Ladislau, electrician, discu- 
tînd despre calitatea lucrărilor do 
asamblare a macaralelor produse. (Foto : Agerpres)

sud. De- fost or-
CIOCNIRI INTRE DE

MONSTRANȚII AFRI
CANI ȘI POLIȚIE au avut loc la Hararo, în Rhodezia de monstrația aganizafă în semn de protest împotriva asasinării unui membru al Uniunii Poporului african (Zimbabwe).

LA LUHACOVICE (Slovacia), în cadrul „Ve- ill culturale Internaționale", s-a deschis Săp- tămîna culturii și artei romînești.

HOTARIREA STATE
LOR UNITE de a pune în vînzare, la prețuri de dumping, cîte 200 tone de zinc pe săptă- mînă din stocurile strategice americane a fost primită cu indignare în Bolivia. Guil- lerno Bedregal, președintele Corporației miniere din Bolivia, a declarat că această hotăxîre „reprezintă un dezastru pentru economia Bolivie!'.

Apărătorii sănătății
Mii și mii de medici, surori, felceri, asistenți medicali, oficianți sanitari, moașe veghează astăzi asupra sănătății oamenilor muncii, îi vizitează periodic la domiciliu sau la locul de muncă, caută să prevină prin toate mijloacele cazurile de îmbolnăvire. A fost creată o asistență medicală gratuită, specializată și apropiată de locul de muncă și de trai și, pe această bază, accesibilă maselor largi. O puternică bază materială, o rețea întinsă de spitale, policlinici, case de naștere, răspîn- dită uniform pe întregul teritoriu, stă la dispoziția cetățenilor. Azi, în țara noastră, mijloacele de a se feri de îmbolnăviri și de a se trata sînt la îndemîna oricărui om al muncii. In revista „Newsweek" Unite a apărut titlul „Tratamentul poate fi plătit ?"tratamentului medical în statele capitaliste ridică, în adevăr, astfel de probleme. Ce și cît îi pasă statului capitalist de sănătatea celor mulți ?La noi, ocrotirea sănătății publice a devenit o problemă centrală de stat. Prevenirea bolilor este principiul de bază în politica sanitară a statului, sau sînt avut foc trecut.Nu mai departe decît în 1933 vântul Danielopolu scria : „Nu mai e un secret pentru nimeni că sănătatea publică se găsește într-o stare de profundă dezorganizare". Iar azi ne numărăm printre țările cu mortalitatea generală scăzută. Ne trăiesc mai mult părinții, frații, copiii. Excedentul natural anual este egal, aproximativ, cu populația a două orașe. In 1938, numai 271 de copii din mediul rural s-au născut

Iîn case de nașteri și spitale. In I960 ~ 167.040. A scăzut.^considerabil mortalitatea infantilă. • Altă cifră a trecutului anulată de prezent : în 1938 — 3 000 de oameni ai muncii au putut beneficia de tratament balnear ; în 1961 — stațiunile de la mare și de la munte au cuprins 694 242 oameni ai muncii cu familiile lor.

din Statele un articol cu medical ; cum Costul ridicat al atît în munca de în tratarea bolna-I. Păcuraru, de laȘi
Bolile sociale au dispărut pe cale de dispariție, schimbări radicale față Au desa-

FL. ACHIM 
organizator de partid

'À'

CONSTANȚA (coresp, „Scînteii“). — 
Colectiviștii din regiunea Dobrogea

Noul centru ofl Wtrșutnl PRaçH (Foto : R. Costtn)

- • o * * ' ~
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★Ne vom referi în cele de mai jos la unele aspecte ale activității curative, la eforturile pe care le fac medicii pentru a îngriji, vindeca și pune pe picioare oameni bolnavi. Medicii și-au cîștigat în această activitate respectul și dragostea oamenilor muncii. Corespondenta Ma- ria Radu, din Bîrgarești, raionul Tg. Ocna, ne scrie cît suflet pune doctorul Eric Ivancu prevenire cît și vifor.Tov. prof. dr.clinica de oftalmologie din Cluj, colectivul de medici de sub conducerea sa au citit, desigur, cu legitimă satisfacție, impresionanta scrisoare de mulțumire a cetățeanului N. Tănase din Pitești. Fetița lui de 14 ani a fost oarbă. In urma operației și-a recăpătat vederea. Poate exista o mai mare bucurie și mulțumire pentru un medic decît aceea de a fi luptat pentru prevenirea unei boli sau de a fi salvat un om, de a-i fi redat sănătatea, bucuria de a trăi ? Sînt scrisori care cinstesc întregul nostru corp medical.Profesiunea de medic este o profesiune de mare și complexă răspundere socială. Firește, medicul nu așteaptă pînă cînd cetățeanul cade la pat ; el organizează cu grijă și răspundere întreaga activitate de prevenire de care am vorbit mai sus. Cetățenii vizitați de medic acasă sau la focul de muncă își pun în el toate speranțele, îi acordă încredere nemărginită. De aceea, un medic trebuie să fie înainte de toate
-------------- ' • 1 ■ • ♦♦

poporului
•un om bine pregătit profesional, care-ți, îmbogățește, neobosit cunoștințele și experiența practică, se ține la curent cu tot ce e nou în specialitatea sa. Dar nu mai puțin importantă ca măiestria profesională este comportarea medicului țață de cel consultat. Căldura, solicitudinea, grija tovărășească valorează adesea cît un tratament bine aplicat. Felul cum se vorbește cu pacientul, cadrul, atmosfera au o influență ho- tărîtoare. Nicăieri o vorbă bună nu e mai așteptată, mai binevenită ca la o consultație, într-o policlinică sau la un spital. Indiferența, blazarea, uscăciunea sufletească sînt tot ce pot fi mai opuse nobilei profesiuni de medic. înțelegem pe acei doctori care, bizuindu-se pe o întinsă și verificată experiență, vestejesc comportarea unor confrați su- părăcioși, grăbiți sau nepăsători față de cèi suferinzi.Purtarea prevenitoare, atentă a unor medici ca Elena Mihăilescu, Constantin Băianu, sau Mircea Da- bija din Craiova le-a cîștigat unanima prețuire a bolnavilor.Călătorul care s-ar abate prin comuna Podoleni sau în circumscripția sanitară alăturată Costișa, raionul Buhuși, ar auzi multe cuvinte bune despre medicii Elena și fon Gheorghiță. De 25 de ani lucrează aici. Și-au închinat cea mai mare parte din viață asistenței sanitare a țăranilor. Au fost prezenți la toate campaniile cu caracter profilactic, au desfășurat o- bogată activitate pentru ridicarea nivelului de cultură sanitară a maselor. Desigur, nu le-a fost totdeauna ușor. Dar conștiința misiunii lor le-a încălzit inimile, le-a dat puteri să muncească alături de alte mii de medici la înfăptuirea vastei opere de ridicare a stării sanitare a populației.Din păcate, mai există unii medici care nu-și fac datoria. Cît

V. SEBASTIAN

(Continuare în pag. IlI-a)TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romtne Dragi tovarăși,In numele întregului popor coreean și al nostru personal, vă exprimăm dv și, in persoana dv, poporului frate romîn, profunde mulțumiri pentru urările cordiale pe care le-ați adresat cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a eliberării Coreei.Relațiile frățești statornicite între popoarele țărilor noastre, strîns unite prin comunitatea de idei și de țeluri în marea familie a lagărului socialist, se întăresc și se dezvoltă pe zi ce trece în lupta comună împotriva politicii agresive a imperialiștilor americani, pentru triumful marii opere a păcii și socialismului, ceea ce contribuie la grăbirea construirii socialismului în țările noastre și la întărirea unității și coeziunii lagărului socialist.Vă dorim din inimă, dv și poporului frate romîn, noi succese în lupta pentru grăbirea construirii socialismului în țara dv., pentru o pace trainică în Balcani și în întreaga lume.
KIM IR SEN

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al R. P. D. CoreenePhenian, 25 august 1962

ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene
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JOHAN ZIRACK

a

Amîndol 
îmbrăcat 
sărbătoare. 
Johan, 
de emofie, me
reu I se pare că 
găsește ba o 
pată pe reverul 
hainei, ba un 
fir de praf pe 
pantofi. Teresia, 
mai stăpînifă 
parcă, își face de 
lucru așezîn- 
du-i cravata, și 
așa fără cusur.
spre sediul or-

s-au 
de 
Lui 

stăpînit

töSF -qBÈ, AJ

care s-ar putea numi meserie. Iar în agrl- 
printre cele mai prețuite meserii este șl

prezidiul adunării.

va discuta cererea 
de partid a tova-

Ies din casă și pleacă amîndoi 
ganizafiei de partid. Acolo nu găsesc pe nimeni. 
Pe semne, e prea devreme. Dar, încetul cu înce
tul, încăperea se umple. Oamenii discută. Sînt 
bucuroși. S-a terminat recoltatul și producția de 
grîu a fost bună, lafă-l și pe Avram Colea, orga
nizatorul de partid. Se alege 
Colea anunfă ordinea de zi :

— Astăzi organizația noastră 
de primire în rîndul membrilor 
rășilor Johan și Teresia Zirack...

...Johan Zirack a împlinit douăzeci și nouă de 
ani. Nevastă-sa, Teresia, are cu doi ani mai pufin. 
Sînt căsătorifi din 1953. Au un copil care în acest 
an va păși pragul școlii. Sofii Zirack lucrează la 
gospodăria de sfat Bulgăruș, regiunea Banat, din 
1950. Johan avea în primire un atelaj iar Teresia 
lucra într-o brigadă de cîmp. Prima care și-a 
schimbat meseria a fost Teresia. In 1957 a rugat 
conducerea gospodăriei s-o freacă îngrijitoare la 
porci. Doi ani mai fîrziu, Johan a încredințat alt
cuiva biciul cu care mîna caii. Ținea cu tot dina
dinsul să facă o treabă care cere mai multă pri-

cepera, 
cultură 
aceea de îngrijitor de animale. I s-a dat în primire 
un lot de douăsprezece vaci. Meseria de mulgător, 
ca orice altă meseria, nu se învajă ușor. Și nu e 
vorba numai de efort, ci și de acea însușire care 
te ajută să înțelegi animalele, să știi cum să le 
îngrijești. Animalul îfl simte prietenia nu numai 
cînd nu te răstești la el, cînd nu-l baji, ci și din 
felul cum îl îngrijești, cum îi dai hrană și apă la 
vreme. înfr-un cuvînt, trebuie să fii seama de toate 
regulile zootehnice. Or, toate acestea se cer bine 
cunoscute.

In ce măsură șfiinfa îngrijirii animalelor le-a fost 
de folos sofilor Zirack se va vedea pufin mai în
colo. Din cînd în cînd, Teresia vroia să-i dea lui 
Johan o mîna de ajutor la mulsul vacilor. îndemî- 
nafică din fire, femeia a prins repede meșteșugul. 
Intr-una din zilele lui 1959, Teresia l-a întrebat pe 
Johan :

— Ce-ar fi dacă m-aș muta și eu aici ? Ne-am 
îndemna unul pe celălalt, ne-am ajuta la nevoie.

— Dacă-fi place...
— Mai încape vorbă. Insă ai grijă că fi-o Iau 

înainte.
Johan n-a crezuf-o. Dar se vede că afirmafia Te- 

resiei n-a fost o simplă lăudăroșenie. Chiar în acel 
an, primul în care lucra ca mulgătoare, Teresia a 
primit titlul de fruntașă, iar fotografia ei a fost afi
șată pînă și pe panoul fruntașilor de la centrul 
raionului, la Jimbolia. Anul următor amîndoi au 
fost declarafi fruntași; Johan depășind planul cu 
peste 4000 de litri iar Teresia cu mai bine de 6000. 
Anul trecut depășirea a fost și mai mare : peste 
12 000 de litri de fiecare. Iar pe primele 7 luni 
ale lui 1962 situafia se 
Teresia, plan — 27 900 
Johan: plan — 25 850 I,

— Mulgătorul trebuie 
în parte

pildă, 
pentru 
5 kg

rora. De 
primești 
ele cîte 
de concentrate. 
Insă nici direc
torul și nici in
ginerul zooteh
nist nu cunosc 
vacile în așa mă
sură îneît să-fi 
spună : „ăleia 
dă-i atît, celei
lalte atît". Mul
gătorul e obli
gat să știe cît 
trebuie dat la 
flecare vacă.

Ca să înțelegem
pe Grofifa de la care se obfin cîte 29 litri lapte 
pe zi. Sigur că i se cuvine o porfie mai mardi în 
comparafie cu Ingli, care dă zilnic numai 11^Titri.

Sofii Zirack se ajută nu numai în timpul orelor 
de lucru, ci uneori și în ședinfele de partid 
doi au fost primifi 
brie 1960).

Dar nu numai în 
dite prin educafia 

partid. Johan și Teresia 
știinfa îngrijirii vacilor, 

alfi îngrijitori, le-au arătat în amănunf prin 
se pot obține producții mari da lapte. Sofii 
iau parte cu regularitate la viața organiza- 
cînd e vorba de vreo aefiune de interes

TERESIA ZIRACK

V'"' X«

SS*' - -

mai bine, ne-a dat exemplu

candidați în ziua de 19

aceasta 
primită

(amîn- 
noiem-

dobîn-

de
căi

se văd trăsăturile
în rîndurile organizaflei 
Zirack, ca mai „bătrîni" 
s-au ocupat îndeaproa-

(Urmare din pag. I-a)

u

prezintă în felul următor s 
litri, realizat — 28 447, 

realizat — 29 441.
să cunoască fiecare vacă 

ne-a spus Johan, în numele amîndu-
■?■■■■»♦♦♦ TL".’.T /. <1 '■

de 
în
Pe 
ce
Zirack 
(iei și, 
obștesc, comuniștii se pot bizui pe el.

lată cîteva din motivele pentru care, cînd s-a 
pus la vot primirea lor în rîndul membrilor de 
partid, aprobarea adunării a fost unanimă...

GHEORGHE VLAD

CEI TREI DE LA FRUMUȘEI

comuna Țibucani, regiunea Bacău, format din C. Ambrozie, brigadier, 
C. Hilochi, tehnician zootehnist, 
Petru Adumitresei, contabil, Vasile 
Onu, brigadier, și ing. Gheorghe 
Ginju. în prezent — se arată în scrisoare — sectorul zootehnic al gospodăriei cuprinde 800 bovine, din care 250 vaci cu lapte, 1000 de ovine, 720 porcine, din care 100 scroafe, și 5300 păsări, în vederea asigurării hranei animalelor, consiliul de conducere a hotărît să folosească resurse furajere cît mai variate pentru însilozare. Astfel, în afară de porumb, va fi însilozată toată cantitatea de frunză de sfeclă de zahăr ce va rezulta de prafața de 150 ha cultivată ceastă plantă. în acest scop pregătit silozurile necesare.

pe su- cu a- s-au și
Economii de combustibilMecanicii și fochiștii Depoului C.F.R. Petroșeni folosesc pe scară largă remorcarea trenurilor cu tonaj sporit. De la începutul anului și pînă în prezent ei au transportat în plus, folosind această metodă, aproape 200 000 tone de mărfuri. Paralel cu aceasta, ceferiștii depoului au făcut, de la începutul anului, o economie de 5 400 tone de combustibil convențional. (Agerpres)

Numeroși alțl corespondenți voluntari ne scriu despre lucrările ce se desfășoară în gospodăriile de stat și gospodăriile colective pentru însi- lozarea furajelor. Astfel, corespondentul voluntar Constantin Dolin- 
ceanu ne scrie că în majoritatea gospodăriilor colective din raionul Istria se lucrează de zor la însilo- zatul porumbului. Cele mai mari cantități de porumb au fost însilo- zate în gospodăriile colective din Sinoie, Panduru și Istria.Unele scrisori arată că gospodăriile colective folosesc toate resursele furajere pentru însilozare. Corespondentul Cristea Cioltea ne scrie că gospodăria colectivă din Mociu, regiunea Cluj, a însilozat peste 30 de vagoane de ierburi și trestie. De asemenea, colectiviștii din Ostroveni, raionul Segarcea, după cum ne scrie corespondentul voluntar C. Stamin, au însilozat 300 tone de lucernă în amestec cu paie tocate și 150 tone de ierburi. Colectiviștii lucrează, de zor la însilozarea celor 6 000 tone porumb.Din scrisorilp primite de la corespondenții voluntari se desprinde concluzia că în numeroase gospodării de stat și gospodării colective se dă o mare atenție însilozării porumbului și altor furaje. Luînd măsurile cele mai potrivite pentru grăbirea ritmului însilozării. consiliile agricole, cu sprijinul organelor de partid și sfaturilor populare, vor contribui la asigurarea furajelor necesare unei bune hrăniri a animalelor.

S-au întîlnit toți trei la bufetul Frumușei. De la un pahar la altul, au devenit bine dispuși. La un moment dat, și-a făcut apariția în pragul bufetului o femeie cu un bidon de 20 de kilograme petrol. E greu de spus cărui chefliu i-a venit mai în- tîi ideea : lui Chiabei Marin, lui Pufulete Ion sau lui Chiabei Tudor. Fapt e că au hotărît că ar fi o excelentă distracție dacă ar juca puțin fotbal cu bidonul. Din cîteva lovituri precise, bidonul a fost spart și petrolul s-a vărsat. Femeia a protestat, cei trei au sărit s-o bată, cetățenii de pe stradă, revoltați de cele petrecute, i-au venit femeii în ajutor. Bilanțul : un om grav rănit, geamuri sparte, cetățeni loviți și insultați. Deferiți justiției, huliganii Chiabei Marin și Pufulete damnați de către N. Bălcescu la cite 4 ani, : legul lor Chiabei Tudor la 1 luni închisoare corecțională.
GHICEAU VIITORUL...

Ion au fost con- tribunalul raional iar an
s-aLa tribunalul raional 1 Mai judecat o interesantă speță de vrăjitorie. La bară s-au prezentat acuzații Marianta Popescu, Aurel Milac și Mizzila Gheorghe. De profesiune : vrăjitori. Specialitatea: făceau farmece, legau și dezlegau cununii, a- prindeau dragostea în inimile înghețate. în schimbul acestor servicii, vrăjitorii au obținut de cetățenii creduli suma de 16 000 plus un bazar enorm de lucruri tot felul, începînd cu aparate de dio și terminînd cu verighete

la lei, de ra-Și

întreaga țară este împînzită de schelele a numeroase construcții. Continuă în ritm susținut lucrările la o serie de obiective industriale care urmează să intre în funcțiune în acest an sau în anul viitor ; au început lucrările la noi unități industriale de mare importanță pentru dezvoltarea economiei naționale. Un mare număr de întreprinderi sînt dezvoltate, modernizate și reutilate cu tehnica nouă.în acest an, constructorii și montorii au de realizat un volum de lucrări de investiții de aproape 2 ori mai mare decît în 1959. Pentru înfăptuirea acestui volum sporit — parte integrantă a vastului program de investiții prevăzut de Congresul al III-lea al P.M.R. — s-au luat, cu cîteva luni înainte de începerea anului, o serie de măsuri pentru ca lucrările pe șantiere să se desfășoare din plin, pentru ca noile obiective industriale și social-cultu- rale să intre în funcțiune sau să fie date în folosință la termen.
Pdndpaiul indicator — 

termenul de punere 
în funcțiuneO problemă deosebit de actuală și importantă legată de realizarea planului de investiții, de sporirea eficienței lor economice este reducerea 

duratei de execuție, accelerarea 
intrării în funcțiune a noilor ca
pacități de producție. A da noile obiective în funcțiune la termenele planificate sau înainte de termen înseamnă a crea condiții ca investițiile să dea roade la timpul prevăzut sau chiar mai devreme, să sporească cantitățile de produse necesare economiei, asigurînd creșterea venitului național și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai al oamenilor muncii.Concentrarea mijloacelor materiale și bănești îndeosebi spre principalele obiective productive a creat condiții pentru punerea în funcțiune în termene mult mai scurte a unor importante capacități. Constructorii și montorii de la Reșița au ridicat cel de-al doilea furnal de 700 mc — intrat în producție anul acesta — într-un termen cu 7 luni mai redus față de primul furnal de aceeași capacitate construit aici. Laminorul de sîrmă de la Combinatul siderurgic Hunedoara, dat în exploatare

de colectivul I.C.S.H. în acest an, la numai 20 de luni de la începerea lucrărilor, a atins la o serie de sortimente încă din primul trimestru de funcționare, productivitatea proiectată.Constructorii și montorii de pe o serie de șantiere, dezvoltînd experiența dobîndită în anii trecuți, au îndeplinit mai bine în acest an principalul indicator al planului de investiții — termenul de punere în 
funcțiune. Fabrica de plăci aglomerate din cadrul C.I.L. Tg.-Jiu a fost dată în exploatare de către colectivele întreprinderii de construcții nr. 6 Craiova și Trustului de instalații montaj nr. 21 București cu o lună și jumătate înainte de termenul planificat ; cel de-al treilea cuptor Martin de 400 tone a intrat în funcțiune la Hunedoara cu 10 zile înainte de termen. Au intrat în producție la termen sau chiar mai devreme și alte obiective industriale.Succesele obținute de constructorii și montorii de pe aceste șantiere nu sînt deloc întîmplătoare ; ele au fost asigurate de pregătirea din timp a proiectelor, de organizarea rațională, după grafice, a lucrărilor, de aplicarea pe scară largă a metodelor industriale de construcții. de aprovizionarea în bune condiții cu materiale și la je. Organizațiile de partid organele sindicale au desfășurat o muncă politică și organizatorică temeinică, au sprijinit larg inițiativele constructorilor în întrecerea pentru grăbirea ritmului lucrărilor.Dacă la construirea unui șir de unități industriale noi s-au obținut rezultate bune în ce privește scurtarea duratei de execuție, la alte obiective prevăzute să intre în producție în acest an situația este mal puțin pozitivă. Nu s-au respectat termenele planificate de punere în funcțiune în primul semestru la a- semenea obiective cum sînt instalația de zgură granulată de la Combinatul siderurgic Reșița, instalația de brichetat lignit de la întreprinderea minieră Căpeni, dezvoltarea filaturii de la uzinele „30 De- cembrie“-Arad și altele.La unele obiective nu s-a asigurat din vreme șantierelor documentația tehnică necesară lucrărilor planificate pe 1962. Există, de a- semenea, cazuri cînd nerespectarea .termenelor de dare în producție a

mai uti-Și

noilor obiective — așa cum este, pildă, linia a 7-a de la Fabrica ciment Bicaz — se datorește și vrării cu întîrziere sau incomplete de către unele uzine metalurgice a utilajelor tehnologice contractate.
Interesele dezvoltării economiei 

naționale cer ca toate obiectivele 
prevăzute în planul de investiții să 
fie date în funcțiune la termen sau 
chiar înainte de termen. Pe șantierele unde lucrările sînt rămase în urmă față de grafice, titularii de investiții trebuie să întocmească de îndată, împreună cu proiectanții, constructorii și furnizorii de utilaje, planuri de măsuri concrete care să ducă la recuperarea întârzierilor și la asigurarea respectării termenelor planificate de punere în funcțiune.In fața proiectanților stă sarcina de a asigura în întregime șantierelor documentația tehnică necesară lucrărilor planificate pe 1962. Pentru anul viitor, este necesar să se aibă în vedere, de pe acum, crearea unui anumit decalaj între proiectare și execuție — lipsa decalajului constituind în prezent una din greutățile întîmpinate de constructorii de pe o serie de șantiere în lupta pentru scurtarea duratei de execuție a lucrărilor. Tot atît de important este ca documentația tehnică să fie trimisă completă pe șantiere, evitîndu-se orice modificări „pe parcurs“.Darea în funcțiune la termen depinde în mare măsură și de activitatea constructorilor, de buna organizare a șantierelor, de aprovizionarea lor ritmică cu materiale de construcții, de asigurarea forței de muncă necesare. In semestrul I din acest an, lucrările pe multe șantiere (C.I.L. Gherla, fabrica de zahăr Tg. Mureș și altele) s-au desfășurat în bune condiții. Au fost însă și șantiere pe care lucrările au decurs într-un ritm nesatisfăcător, deși au existat proiectele necesare. Pe șantierul unei noi fabrici din Dej, unde execută lucrări Trustul nr. 5 construcții Brașov, aparținînd Ministerului Industriei Construcțiilor, sarcinile planificate pe primul semestru al anului nu au fost realizate datorită faptului că nu s-au a- sigurat forța de muncă necesară și aprovizionarea la timp cu prefabricate ce se executau de unitățile a- celuiaș' minister.Cu toată grija trebuie să se coordoneze graficul de livrare a utilaj e-

de de ti

bluze de mătase. După cum s-a stabilit în instanță, vrăjitorii aveau nevoie de aceste lucruri pentru „a le arunca pe pîrîu“, metodă dovedită eficace mai cu seamă la împăcări în- tie soți certați. S-a mai stabilit totodată că ei nu foloseau numai cuvintele magice pentru a-și despuia victimele, ci și sistemul mai prozaic al șantajului.Nu știm în ce măsură au ghicit viitorul altora. Dar că n-au ghicit ce-i așteaptă, e sigur. Marianta Popescu și Aurel Milac au fost condamnați la cîte 2 ani și 11 luni închisoare corecțională și 2 ani interdicție corecțională, iar Gheorghe Mizzila din Alexandria la 2 ani închisoare corecțională și 2 ani dicție corecțională.Sentința a rămas definitivă, carea spiritelor s-a dovedit rantă.
REABILITARE

inter-Invo- inope-
Cu ani în urmă, a săvîrșit un furt, înaintat justiției, a fost judecat și condamnat la 6 luni închisoare. După ce și-a ispășit pedeapsa, C. Gh. s-a încadrat ca muncitor. Cu timpul, a devenit un om -pine pregătit profesional. A muncit conștiincios ani de-a rîndul, cîștigîndu-și dragostea și încrederea tovarășilor săi.De cùrînd, C. Gh. a făcut cerere de reabilitare. Tribunalul raional 30 Decembrie, Iuînd în discuție această cerere, a dispus, pe baza actelor a- flate la dosar, reabilitarea lui.Conform codului penal,. reabilitarea șterge condamnarea, face să înceteze pe viitor toate incapacitățile care rezultau din pedeapsă.

lor cu graficul de eșalonare crărilor de construcții, astfel existe un proces continuu în tarea utilajului.
Prin proiectare 

costși execuție — un 
cit mas redus

a lu- ca să mon-

repetate investi-Partidul a subliniat în rînduri că noile lucrări de ții trebuie realizate nu numai în termene mai scurte, dar și la un preț 
de deviz și de cost cît mai redus — aceasta fiind o condiție esențială a sporirii eficienței economice a investițiilor. O contribuție importantă la reducerea costului construcțiilor, la folosirea gospodărească a fondurilor de investiții sînt chemați’să aducă proiectanții și beneficiarii, prin stabilirea judicioasă a amplasaméntelor, a capacităților optime de producție a întreprinderilor, prin adoptarea unor procese tehnologice și utilaje la nivelul tehnicii moderne, ceea ce asigură o a- preciabilă reducere a investiției specifice și o micșorare a cheltuielilor de exploatare.în această privință s-au obținut pînă acum rezultate pozitive. Sînt în curs de construcție centrale termoelectrice cu o capacitate .finală de 3—4 ori mai mare decît a centralelor realizate pînă în prezent, care vor fi înzestrate cu agregate avînd puteri unitare mari. Aceasta va face ca inveștiția specifică să scadă cu 35—40 la sută, iar consumul de combustibil pe ki- lowat-oră produs cu circa 14 la sută, ceea ce va asigura reducerea corespunzătoare a prețului de cost al energiei electrice. De asemenea, construirea la Suceava, pe un amplasament comun, a combinatului de celuloză, hîrtie și saci și a complexului de industrializare a lemnului, a asigurat reducerea investițiilor pentru utilități. Energia termică este furnizată de o centrală de termofi- care comună ; alimentarea cu apă industrială și canalizarea se rezolvă ușor folosind apele rîului Suceava.Cu toate rezultatele bune obținute, se mai întocmesc proiecte în care nu sînt rezolvate probleme esențiale. Așa este cazul cu proiectul instalației de aditivi polifuncționali de la Rafinăria Teleajen (proiectant Institutul de proiectări pentru instalații petroliere). El a fost prezentat spre avizare fără ca în prealabil să se fi clarificat complet problema procurării materiilor prime — deși asigurarea acestora trebuia rezolvată în cadrul aceluiași minister. Sînt și cazuri cînd, din lipsa legăturii necesare între proiectantul general. beneficiar și organele de proiectare de specialitate, nu sînt £orelate judicios soluțiile alimentă-«

ultimii ani viața culturală dein orașul Ploiești din ce în ce bogată și mai variată. Astăzi

de vară cu o capacitate de 
locuri.

contribuția voluntară a cetă- 
și prin munca patriotică e-

amatori, cuprinzînd peste 1800 oameni ai muncii din oraș.
----- O«

în orașul petroliștilor

PE MARGINEA 1 
UNEI EXPOZIȚII .

In vine mai orașul petroliștilor dispune de un mare Palat al culturii în sălile căruia sînt deschise diferite muzee, se organizează expoziții, spectacole, conferințe etc. Printre instituțiile culturale ale orașului se numără și Teatrul de stat cu trei secții, filarmonica de stat care, pe lîngă orchestra simfonică, cuprinde și o formație de muzică populară, apoi opt săli de cinematograf, 8 cluburi ale sindicatelor, 141 de biblioteci cu un număr de 324 000 volume etc.în întreprinderile și instituțiile orașului activează 117 formații artistice de de
Teatru de vară

la SebișORADEA (coresp. „Scânteii"). La
Sebiș, centrul raionului Gurahonț, 
regiunea Crișana, a -fost inaugurat un 
teatru 
600 de

Prin 
țenilor 
fectuată la construcția teatrului de 
vară s-au realizat economii de peste 
150 000 lei.

încheierea cursurilor 
pentru instructori artisticiBACĂU (Redacția ziarului „Steagul roșu”). — Peste 300 de instructori ai formațiilor artistice de amatori din regiunea Bacău au urmat în această vară cursurile Școlii populare de artă. înscriși la clasele de coregrafie, brigăzi artistice de agitație și regie-teatru, cursanții s-au străduit să-și însușească cît mai temeinic noțiunile predate.Cu ocazia închiderii cursurilor, pe scena Teatrului de vară din orașul Bacău a fost prezentat un frumos spectacol.

Expoziția din sala Dalles a maestrului H. H. Catargi a marcat un e- veniment de seamă în viața noastră plastică. Un pictor cu o vastă experiență creatoare, . care a trecut prin îndelungate căutări, își orientează cu hotărîre arta spre realitățile prezentului nostru, spre lumea noastră bogată în împliniri. Pictura sa e astăzi mult mai închegată, mai plină, mai bogată în sensuri' sociale decît era în trecut. Stăpîn pe o măiestrie recunoscută, vizibilă în numeroase realizări, el abordează curajos compoziția și portretul, pornind de la exigențele contemporaneității.Meditînd asupra realităților înconjurătoare, pictorul se manifestă din ce în ce mai statornic ca un autor de vaste compoziții, elaborate lucid, urmărind profunzimea și soliditatea. Prin însuși felul de a-și organiza tabloul, prin demnitatea lipsită de emfază pe care o conferă eroilor săi, el caută să reflecte lumea sufletească proprie oamenilor muncii de la noi. Figurile pe care pictorul le grupează în compozițiile sale au întipărit, în gest și fizionomie, calmul conștient al muncitorului, care-și privește cu seriozitate viața și munca. In „Citirea „Scîn-

H. H. CATARGI: 
„Citirea „Scîn- 
teii" în uzină" 
(fotografia din 
dreapta) ; Țărani 
colectiviști la 
masă (fotografia 
de jos).

teii" în uzină“, artistul realizează o atmosferă de atenție calmă. Grupul e compus amplu și e bine echilibrat. Scena are o realitate vie. De asemenea se impune, prin atmosfera ei adevărată și adîncă, scena înfățișată în compoziția „Țărani colectiviști la masă". Personajele pictate de artist au ținută și se grupează firesc, umplînd aproape întreaga pînză. Lucrat într-o gamă aurie, tabloul este rezolvat frumos, mai ales în ceea ce privește personajele din stînga. în general, în compozițiile sale, pictorul abordează cu seriozitate viața din jur, cu dorința vădită de a așterne pînză aspecte reale, tistul învăluie într-o gamă caldă, plină de timent, omul muncii.H. H. Catargi realizează de asemenea portrete de o frumoasă ținută, chipuri care ni se prezintă liniștite și încrezătoare ; modelele au o gravitate plină de naturalețe. Așa e portretul de „Cosaș", rezolvat într-o gamă generală aurie, doar cu cîteva brunuri. Un duet strălucit se desfășoară între tonurile aurii și cele alb-gri. în contrast cu personajul, tratat plastic, elaborat, fundalul de peisaj, de a-

pe Arsen-

in primul plan apoi o cîmpie în perspectivă, o lizieră de dea-

semenea tonalitateaurie, e văzut larg, decorativ. Realizat mi se pare și portretul „Studenta", bine desenat, cu o ținută simplă, cu figura atent modelată, senină.De o calitate sigură sînt îndeobște naturile moarte pe care le-a semnat în ultimii ani H. H. Catargi. Pictînd o „Masă de bucătărie", pe care stau o pîine albă, un coș cu fructe, o ulcică, sau pictînd o „Ghitară", artistul ne dă opere de un admirabil echilibru, compozițional, frumos nizate, pline de rie.H. H. Catargi e obosit cîntăreț al patriei noastre. în ultima sa expoziție, artistul a prezentat un număr impresionant de peisaje, din care unele remarcabile. Cîteva aduc aspecte de șantier naval, altele — cele mai multe — colțuri de natură. In unele din acestea revin, poate prea stăruitor, aceleași elemente compoziționale : copaci, mergînd în sfîrșit luri, uneori o căsuță. în genere, peisajele lui H. H. Catargi, deși elaborate rațional, sînt susținute și afectiv, păstrînd cel mai adesea lirică. în

aimo- bucu-un ne- naturii

o notă „Stejari la

Pantelimon“, artistul portretizează arborii, dîn- du-le o înfățișare individualizată și un accent de grandoare. O materie solidă și vibrantă, așternută în trăsături largi de pensulă, în tonuri cu rezonanțe adînci, dă viață lucrării. Plin de sevă, deși discret, e și peisajul intitulat „Pomi fructiferi", de fapt o livadă, cu un cer care coboară blind spre înserare, cu pomii ce-și întind umbrele pe pămînt, grupați în tablou cu oarecare simetrie. Prin claritatea cu care-și îmbină raporturile șl printr-o netă diierențiere a maselor picturale, artistul ne dă peisaje care, plivite de la distanța cuvenită, au ceva din limpezimea maeștrilor olandezi.Răspunzînd chemărilor generoase ale prezentului, pictura lui H. H. Ca- targi poartă amprenta maturității, a unei gîndiri plastice serioase și perseverente. Știința pictorului, probitatea și pasiunea cu care tratează problemele creației sînt o lecție pentru artiștii mai tineri. Toți avem ceva de învățat de la el. De o tonalitate reținută, blîndă, pictura lui H. H. Catarg! ne cîștigă prin profunzimea și gravitatea cu care ni se adresează.
BRĂDUȚ COVALIU

rii cu apă, energie sau nu se iau în considerație posibilitățile de cooperare pentru asigurarea utilităților. De pildă, proiectul pentru noua fabrică textilă Constanța (proiectant I.P.I.U.) prevedea o centrală termică proprie, iar studiul tehnico-eco- nomic întocmit de Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei pentru dezvoltarea fabricii de celuloză din paie de la Palas-Constanța (proiectant I.P.C.S.H.) o altă centrală termică separată. Cele două întreprinderi sînt însă la mică distanță una de cealaltă și construcția unei singure termocentrale, care să satisfacă necesitățile ambelor unități, constituie o soluție mai rațională și mai economică.La economisirea fondurilor de investiții mai contribuie numeroși alți factori : amplasarea noilor fabrici și uzine pe lîngă întreprinderi existente, montarea utilajelor în aer liber, ori de cîte ori este posibil, și limitarea lucrărilor auxiliare la strictul necesar, în vederea reducerii ponderii construcțiilor în volumul total de investiții. Trebuie avut mereu în vedere faptul că rolul activ, esențial în sporirea producției îl au utilajele și agregatele de lucru și nu construcția ; ea reprezintă doar haina ce „îmbracă“ procesul tehnologic și trebuie să fie simplă și cît mai ieftină.In reducerea costului lucrărilor și a duratei de execuție a construcțiilor un rol însemnat îl are și soluția constructivă adoptată. în acest an s-a extins folosirea metodelor industriale de execuție — panourile mari prefabricate, cofrajele glisante etc. — ca și utilizarea elementelor de construcție tipizate ; s-a ridicat, de asemenea, gradul de "*• - canizare a lucrărilor de construcție. Folosirea panourilor mari prefabricate și a unui înalt grad de mecanizare la construcția unor blocuri de locuințe din Capitală și Brașov a permis realizarea acestora în 4-5 luni, față de aproape 8 luni cît a fost în urmă cu 2-3 ani durata medie de execuție a blocurilor de

40-50 apartamente. Rezultatele obținute îndeamnă să se meargă mai rapid pe calea industrializării lucrărilor de construcții.Există încă rezerve însemnate de 
reducere a costului lucrărilor pe 
șantierele de construcții. Stabilirea la strictul necesar a cheltuielilor de organizare a șantierelor, organizarea temeinică a lucrărilor, folosirea din plin a timpului de lucru și a utilajelor de construcție, gospodărirea cu grijă a materialelor, coordonarea judicioasă pe același șantier a muncii constructorilor și instalatorilor, îneît să se evite spargerile de ziduri și refacerile de lucrări — iată numai cîteva căi pentru reducerea costului construcțiilor prin execuție. Pentru fiecare colectiv de șantier să constituie un titlu de cinste de a executa lucrări de bună calitate, definitiv terminate și finisate pînă la ultimul amănunt, spre a se evita lucrările suplimentare sau remedierile care necesită cheltuieli în plus.
Să atingem cît mai repede 
indicii tehnico-economici

Experiența dovedește că pentru sporirea eficienței investițiilor nu este suficient numai ca noile capacități de producție să intre în funcțiune în termene scurte și la un cost mai redus. Tot atît de important este ca indicii tehnico-econo- 
mici prevăzuți în proiect să fie a- 
tinși cît mai repede după intrarea 
în producție. De aceea este necesar să se ia asemenea măsuri care să permită ca însușirea producției să se facă repede, să se pregătească din timp cadrele care să stăpînească mașinile, instalațiile, procesul tehnologic, să știe să organizeze bine producția și să întrețină în condiții optime utilajul. Totodată, să se coordoneze din timp intrarea în funcțiune a noilor capacități cu a- ceea a altor investiții conexe, care

trebuie să asigure materiile prime, materialele și deservirile necesare sau care trebuie să prelucreze mai departe producția ce se realizează în noile unități industriale.Sînt în această privință meroase exemple combinatul chimic cele două fabrici de zahăr de V cecea și Luduș, capacitatea proiectată a fost atinsă din primul an de funcționare. Mai mult decît atît, productivitatea pe muncitor a fost mai mare decît prevedea cu 10 la sută la Bucecea la sută la Luduș. Indicii la noua oțelărie Martin de binatul siderurgic Hunedoara sînt mai buni decît cei proiectați : capacitatea realizată este mai mare cu peste 10 la sută, productivitatea muncii cu 28 la sută, iar prețul de cost cu 30 la sută sub cel proiectat.

pozitive. Borzeșt'
dU-

proiectul și cu 17 realizați la Com-
Altfel se prezintă situația la Fabrica de cărămizi din Roman. Abia după cîțiva ani de la intrarea în funcțiune, această unitate a atins capacitatea prevăzută. Datorită faptului că nu s-a realizat nivelul de mecanizare proiectat, a fost necesar să se utilizeze mai mulți muncitori decît era prevăzut. Consecința ? T o- ductivitatea muncii a fost ■ relStiy scăzută, iar prețul de cost realizat în 1961 a depășit cu 20 la sută pe cel stabilit în proiect. Or, este știut, nerealizarea prețului de cost al producției în noile unități construite scade eficiența investițiilor respective și lipsește economia națională de aportul pe care acestea trebuie să-l aducă în sporirea venitului național.

*Folosind experiența dobîndită în ultimele luni în grăbirea ritmului lucrărilor, lichidînd deficiențele care mai există, să facem totul pentru înfăptuirea în bune condiții a planului de investiții pe anul 1962, în interesul dezvoltării continue a economiei naționale și al ridicării nivelului de trai al poporului.
Ing. R. SAVEANU 

M. ANGELESCU
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Numeroși bucureștenl vin zilnic — șl mai ales duminica — 
cu milloace proprii sau cu autobuzele la Snaaov pentru a 
petrece cîteva orc plăcute în pădure sau pe plajă. Iată cîteva 
imagini de aici : Noua braserie din apropierea parcului (fo
tografia din stingă) i o plimbare cu barca pe lac este foarte 
plăcută (fotografia din mijloc) : faleza șl parcul oferă un 
minunat loc de plimbare si odihnă (fotogratia din dreapta).

R. D. VIETNAM

ANGLIA

Externe, func-Afacerilor
Cu prilejul zilei de 23 August deputați. sena-

Telegrama șahului Iranului
< t * a-vale

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne BucureștiCu prilejul sărbătorii naționale, exprim Excelenței voastre călduroase felicitări și urări sincere pentru fericirea dv. personală și prosperitatea poporului romîn.

MOHAMMED REZA PAHLEVI
Teheran

Urările adresate de președintele Republicii MallMinistrul de Externe al Republicii Mali a adresat o scrisoare ambasadorului R. P. Romine, rugîndu-1 să transmită cu ocazia sărbătorii naționale guvernului și curajosului popor romîn, din partea președintelui Modibo Keita și poporului malian, urări sincere de fericire și prosperitate.Guvernul malian folosește această ocazie — se spune în scrisoare — pentru a felicita guvernul R. P. Romîne pentru eforturile sale în scopul colaborării internaționale și prieteniei între popoare, garanții sigure ale păai în lume. Fiți siguri că Republica Mali este alături de dv. pentru atingerea acestui scop.
Apărătorii sănătății poporuluigătirii cadrelor medicale cît și dezvoltarea unei atitudini înaintate, de înaltă conștiință profesională față de bolnavi. Un mare rol le revine organizațiilor de partid în educarea studenților în medicină, a tinerilor absolvenți. Totodată medicii, personalul sanitar trebuie să simtă permanent atenția și grija tovărășească a organelor de partid și de stat. Ele au datoria să se intereseze care le sînt problemele și cerințele, cum trăiesc și cum muncesc, ce anume le lipsește pentru a avea condiții mai bune în exercitarea profesiunii lor deloc ușoare.

(Urmare din pag. I-a) s-a spi-

act cu unde contrar eticii medicale, mai mult cînd e vorba de de urgență 7fi medic înseamnă a fi un om

de brutal și de neomenos purtat doctorul Gh. Suță de la talul Brîncovenesc față de bolnava C. Maria, adusă de urgență cu Salvarea 1 El s-a încumetat să rupă biletul de internare a bolnavei pe motiv că nu aparținea de acest spital. Din fericire, bolnava a putut fi internată imediat în altă parte. Cum poate săvîrși un medic un atît atît cazAde o înaltă probitate morală. Pentru el cinstea, corectitudinea, etica profesională sînt mai presus de orice. Vechiul jurămînt hipocratic își păstrează și astăzi nealterată frumusețea și capacitatea de a emoționa : „îmi voi trăi viața și-mi voi practica meseria cu curățenie și sfințenie". Medicul care-și respectă profesiunea nu face trafic cu suferințele bolnavilor. A pretinde bani, a face internări preferențiale, a „aranja" diverse tratamente — sînt practici nedemne, incompatibile cu calitatea de medic în zilele noastre. Stîrnește indignarea justificată a cetățenilor faptul că doctorii Marțian și Popa de la maternitatea din Bacău pretind bani de la pacienți ca să presteze o muncă pentru care sînt salarizați de stat. Asemenea practici negustorești sînt înfierate de corpul nostru medical.Un ajutor medical trebuie primit la vreme. Este un lucru elementar. Partidul și guvernul s-au străduit să îmbunătățească continuu asistența medicală de urgență. Amintim, între altele, că numărul stațiunilor

A

Programul internațional al sportivilor romîni
I

Mulhouse

Turneul de volei de la Constanța

au dovedit multă

doi.

disputate în tară 
unor concluzii nu-

în cursul lunii septembrie, sportivii 
romîni vor participa la numeroase com
petiții internationale. Atletii vor concu
ra la campionatele europene de la Bel
grad (12—16 septembrie) si la Jocurile 
balcanice de la Ankara (28—30 septem
brie). în zilele de 19 si 20 septembrie, 
la București vor avea loc tradiționalele

vor evolua în cadrul 
la Lodz (3—10), echi- 
R. P. Romine va lua 
R. P. Polone (16—23

D. 
de 
lo-

Budapesta 
asemenea, 

participa 
la Kiev 
vor pu-Aseară la Constanța, în ultimul meci 

al turneului internațional feminin de 
volei, echipa R. P. Romîne a întrecut 
cu 3—1 (15—6 ; 11—15 I 15—9 ; 15—13) 
echipa R. S. Cehoslovace, ocupînd pri
mul loc în clasament. Echipa R. 
Germane, care a dispus cu 3—2 
echipa R. P. Ungare, s-a clasat pe 
cui

Agenți secreți din Barquishneto (Venezuela) biutalizează, la adă
postul poliției oficiale, un muncitor care și-a exprimat dezacordul față 
de politica lui Betancourt.

- FRAȚII 
17; 19; 21). 
12; 14,15;
FURTUNI- 

14,30; 16,30; 
12; 16; 18; 
Vlalcu (15;

Mai întii o părere despre cuplajul 
de pe stadionul „23 August”. El poate 
fi caracterizat ca un cuplaj al inefica
cității echipelor care au luat parte : 
Steaua, Dinamo Bacău, Dinamo Bucu
rești și Farul Constanța. Deși atacanțil 
echipei Steaua au marcat două goluri, 
totuși eficacitatea lor la poartă de-a 
lungul partidei a lăsat de dorit. Numai 
despre golul al doilea se poate spune 
că a fost transformat printr-un șut bine 
executat de Tătaru. în rest ceilalți a- 
tacanți ai echipei militare nu s-au preo
cupat de finalizarea tuturor acțiunilor, 
înaintașii echipei Dinamo Bacău au prac. 
ticat un foc individualist. în ansamblu, 
ambele echipe au jucat fără varietate, 
folosind cu precădere pasele scurte, ur
mate de opriri, ceea ce a contribuit 
mult la încetinirea ritmului de ioc și 
la crearea unor acțiuni ușor de ani
hilat. Această trăsătură a imprimat tn- 
tîlnirii un caracter modest.

Meciul dintre Dinamo București și 
Farul, în care au predominat pasele di
recte și mișcarea permanentă a jucă
torilor, în special în prima repriză, a 
apropiat mai mult această partidă de 
nivelul cerut de categoria A. Dinamo 
n-a reușit însă să găsească mijloacele 
cele mai propice cu care să depășească 
o apărare aglomerată și astfel nu a pu
tut marca. în afară de Anghel Vasile 

< și Țîrcovnicu, care au încercat de 
' cîteva ori poarta, ceilalți atacanti 
., bucureșteni s-au complăcut în combina

ții sterile. Dinamoviștii ar fi trebuit să 
forțeze finalizarea acțiunilor folosind 
pase directe în tripletă, pregătitoare 
pentru trasul la poartă, sau jocul pe 
extreme cu centrări variate. Farul a 
acționat mai mult pe contraatac, pe 
combinații axate pe doi șl trei jucă-

,acasă” Steagul roșu, echipă 
căpătat încă omogeni-

HANDBAL ÎN 11

Cîștigînd ultima partidă, marele ma
estru Paul Keres l-a învins cu 4,5—3,5 
puncte pe Efim Gheller în meciul de 
șah pentru desemnarea locului doi la 
turneul candidatilor de la Curaçao. în 
partida a 8-a Keres a Jucat magistral, 
conducînd foarte energic un atac termi
nat cu mat la mutarea 28-a.

Luni a luat sfîrșit la Reșița turneul 
final al campionatului republican femi
nin de handbal in 11. Titlul de cam
pioană a tării a fost cucerit de echipa 
Progresul București care a Învins cu 
16—2 Clubul Sportiv Școlar Cluj și cu 
13—3 pe Minerul Vulcan.

o o

numai

de Salvare a ajuns la 199. Din păcate, întîlnim manifestări de formalism la unele unități sanitare. Se întîmplă, cîteodată, ca oameni bolnavi să fie purtați pe drumuri, mașini ale Salvării să fie lăsate să aștepte cu bolnavul la poarta spitalului. Întîi contează viața omului. Pentru forme e timp și mai tîrziu.Un medic care-și înțelege chemarea stă cu ceasul în mînă cînd ia pulsul celui suferind, nu și la program. Cînd un bolnav are nevoie de el, nu mai ține cont de ore. E cazul chirurgului Mihai Gheorghi- ță de la spitalul din Tg. Neamț, al doctoriței Elena Dăscăliței din Fili- pești, raionul Roman. în această comună mortalitatea infantilă a scăzut în ultimii doi ani și jumătate la 
zero datorită intenselor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor la copii, educației sanitare făcute mamelor.E regretabil că se mai găsesc medici care nu-și organizează munca potrivit cu condițiile concrete existente într-un moment sau altul. Colectiviștii din Flămînda, raionul Vînju-Mare, ne-au scris că în timpul muncilor agricole de vară doctorul Gh. Gheorghiu a fost plecat 17 zile din comună. Consultațiile 7 Boierește: 3 ore pe zi, de la 10 la 1. Tocmai cînd colectiviștii eTau la cîmp. De 9 luni doctorul n-a mai vizitat nici gospodăria colectivă, nici școala. Sînt abateri grave de la obligațiile profesionale.Problemele de educație, de etică profesională sînt probleme de cea mai mare Importanță pentru organele de partid din instituțiile medicale. în centrul preocupărilor lor e indicat să se afle în permanență atît grija pentru perfecționarea pre-

tori în tripletă. Eficacitatea echipei a 
scăzut în mare parte datorită faptului 
că extremele Mănescu si Ologu au ju
cat retrase, cu sarcini de apărare.

In general, ambele întîlniri au fost 
caracterizate de aceleași deficiente : 
trasul imprecis Ia poartă și folosirea 
paselor scurte la picior, lipsuri care se 
pot remedia în procesul de instruire 
pentru ca jucătorii să-și formeze de
prinderile necesare pentru meciurile 
viitoare. Antrenorii trebuie să pună 
mai mult accentul pe exersarea unor 
procedee tehnice în condiții apropiata 
de joc, prin antrenamente condiționate 
de reguli fixe ca : pasa si demarcarea 
sau preluarea și trasul la poartă, cu toți 
acei fotbaliști care au manifestat slă
biciuni în partidele de duminică. (Toa
te acestea sînt valabile și pentru jucă
torii echipei Știința Timișoara, care în 
meciul cu Progresul 
ineficacitate).

Celelalte meciuri 
ne dau posibilitatea 
mai prin prisma rezultatelor, pe care 
în general specialiștii le-au scontat. 
Menționez totuși focul bun, în compa
nia fotbaliștilor din Arad, al echipei 
Viitorul, care a început să confirme 
încrederea ce s-a acordat acestei tinere 
formații. Se pare că foarte greu s-a 
descurcat ,, 
care n-a 
zarea dorită de antrenor. Desigur, me
ciurile din etapa a doua au mai ridi
cat și alte probleme de ordin tehnic, 
care au intrat în vederile antrenorilor 
echipelor respective și care, cu sigu
ranță, vor fi rezolvate „din mers”.

ANGELO NICULESCU 
antrenor federal

Vizitele delegației 
parlamentare belgiene în zilele de duminică și luni delegația de deputați și senatori, membri ai grupului parlamentar bel- giano-romîn, în frunte cu Edmond Machtens, însoțită de deputății A- lexandru Boabă, Cornel Burtică, Petre Drăgoescu, C. Paraschivescu- Bălăceanu și de deputatul Petre Nicolae, președintele Sfatului popular al orașului Constanța, au vizitat Delta Dunării, G.A.S. Murfatlar șl G.A.C. „23 August“.Luni seara, parlamentarii belgieni au asistat la un spectacol folcloric în sala Teatrului de stat din orașul Constanța. (Agerpres)
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©Duminică seara a sosit în Capitală 
scriitorul englez Graham Greene, care ne 
va vizita țara timp de două săptămîni, 
la invitația Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romînă.

© Luni dimineață, la ambasada R. D. 
Germane la București a avut loc o con
ferință de presă. Karl Kormes, consilier 
comercial, a vorbit despre apropiata des
chidere a Tîrgului de toamnă 1962 de la 
Leipzig.

(Agerpres)

Medicina și știința medicală ro-O almînească au minunate tradiții, strălucită pleiadă de înaintași medicinei romînești a cinstit această nobilă profesiune ; e vie amintirea unor savanți ca N. Kretzulescu, Carol Davilla, V. Babeș, Toma Iones- cu, Gheorghe Marinescu, C. Leva- ditl, I. Cantacuzino, D. Danielopolu, care s-au consacrat sănătății poporului și au adus un mare prestigiu țării. Continuînd cele mal bune tradiții ale medicinei romînești, medicii de astăzi își cîștigă prin activitatea lor, închinată binelui obștesc, recunoștința șl prețuirea tuturor....L-ai simțit tot timpul lîngă tine. Cînd ți-a fost mai greu, a stat de veghe ore întregi. Prezența lui inspira încredere, siguranță. îl ascultai vorbind. Ți se risipeau temerile. Ai început apoi să prinzi puteri. Azi ești în convalescență. Mîine vei fi din nou printre ai tăi. Și, vreme îndelungată, îți va stărui în suilet amintirea medicului care te-a îngrijit.

Progresul București 
campioană a țării

HANOI 27 (Agerpres). - La 24 august, pe șantierul fabricii de ciment din Haifon a avut loc un miting consacrat prieteniei romîno- vietnameze. Cu acest prilej au luat cuvîntul Tang, șeful șantierului, și Vasile Pogăceanu, ambasadorul R. P. Romîne în R. D. Vietnam, care au vorbit despre importanța zilei de 23 August și despre realizările poporului romîn.Un alt miting, consacrat prieteniei romîno-vietnameze, a avut loc la 26 august în comuna Moc Bac.
LONDRA 25 (Agerpres). — In seara zilei de 23 august, ministrul R. P. Romîne la Londra, Al. Lă- zăreanu, a oferit o recepție în saloanele legației cu ocazia zilei naționale a R. P. Romîne. Au fost de față Sir Patrick Reilly, subsecretar de stat adjunct la Ministerul de Ex. terne, J. Boyd Carpenter, trezorier general la Ministerul de Finanțe britanic, C. D. Campbell, subsecretar de stat la Ministerul Comerțului, Kenneth Johnstone, director general adjunct la British Council, scriitorul Graham Greene și alți oameni de artă și cultură, deputați, oameni de afaceri, ziariști. Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic acreditați la Londra.

BIRMANIARANGOON 25 (Agerpres). — In seara zilei de 23 august, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.P. Romîne în Birmania, I. Zeleneac, a o- ferit o recepție la care au participat U Thi Han, ministrul de externe, colonelul So Miint, ministrul informațiilor și culturii, membru al Consiliului revoluționar, generalul Clift, comandantul forțelor aeriene, membru al Consiliului revoluționar, miniștri adjuncți și directori din Ministerul de Externe, reprezentanți ai partidelor politice, ziariști. Au fost prezenți membri ai corpului diplomatic acreditați la Rangoon.
DANEMARCACOPENHAGA 25 (Agerpres). - In seara zilei de 23 august, însărcinatul cu afaceri a.i. al R. P. Romîne în Danemarca, Iosif Beseadovski, a oferit în saloanele legației o recepție cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist. La recepție au participat Gustav Pedersen, președintele Parla-

-------OșO

Mercenarii își continuă 
nestingkeri£i „activitatea7 

în KatangaLEOPOLDVILLE 27 (Agerpres). — Deși au trecut luni de zile de la adoptarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al O.N.U. privind expulzarea tuturor mercenarilor din Congo, jandarmeria separatiștilor katanghezi continuă să se folosească de serviciile a tot felul de aventurieri străini.Potrivit relatărilor agenției U.P.I. guvernul congolez central a dat publicității la sfîrșitul săptămînii trecute un comunicat în care se arată că de acum înainte „toți mercenarii care vor fi prinși luptînd de partea jandarmeriei katangheze vor fi judecați de tribunalele congoleze, fiind pasibili de pedeapsa cu moartea“.în același comunicat se anunță că patru mercenari — trei belgieni și un elvețian — care se află în prezent deținuți de forțele O.N.U.. vor fi judecați pentru „primejduirea securității statului".Corespondentul aceleiași agenții subliniază că nici unul din mercenarii luați prizonieri pînă acum O.N.U. nu a fost judecat.

campionat« internaționale de atletism 
ale R. P. Romîne. Reprezentativa femi
nină de baschet va participa Ia cam
pionatele europene de la 
(Franța) programate între 23 și 30 sep
tembrie, boxerii 
Dinamoviadei de 
pa de ciclism a 
startul în turul 
septembrie), iar canotorii vor participa 
la campionatele mondiale de la Lucerna 
(Elveția) ce vor avea loc între 7 și 9 
septembrie. Halterofilii și popicarii se 
vor întrece în cadrul campionatelor 
mondiale care au loc la 
și respectiv Praga. De 
aeromodeliștii noștri vor 
la campionatele lumii de 
(1—7). Amatorii de fotbal 
tea urmări la București meciul dintre 
echipele R. P. Romîne și Marocului (30 
septembrie), precum și jocul Dinamo 
București—Galatasaray din cadrul „Cu
pei campionilor europeni”. Țintașii se 
vor deplasa în Portugalia pentru a par
ticipa la „Cupa Țărilor Latine” (6—9), 
iar șahiștii în R. P. Bulgaria, la Var
na, unde se vor întrece în cadrul O- 
limpiadet pe echipe. 

meniului, Carl Jensen, ministrul construcțiilor de locuințe, d-na Bodil Koch, ministrul cultelor, P. Fischer, secretar general al M.A.E., reprezentanți ai cercurilor de afaceri, oameni de știință și cultură, deputați, ziariști. Au participat, de asemenea, membri ai conducerii Asociației de prietenie danezo-romîne. Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice și alți membiti ai corpului diplomatic acreditați la Copenhaga.
ITALIAROMA 25 (Agerpres). — Ministrul R. P. Romîne la Roma, Pompiliu Macovei. a oferit la 23 august un cocteil la care au participat peste 400 de persoane. Au fost prezenți : Carlo Russo, ministru adjunct al afacerilor externe, Giorgio Ciraolo, ministru plenipotențiar, director adjunct al relațiilor culturale din Ministerul - - -ționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe, deputați. senatori, reprezentanți ai cercurilor de afaceri, academicieni, oameni de artă și cultură, ziariști.Au participat de asemenea reprezentanți ai corpului diplomatic creditați la Roma.

REPUBLICA MALIBAMAKO 27 (Agerpres). — Ambasadorul R.P. Romîne în Republica Mali, Gheorghe Popescu, a oferit o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a R.P. Romîne.La recepție au participat Madeira Keita, ministrul de interne și președinte ad-interim al statului și guvernului, Barema Bocoum, ministru de externe, Seydou Badian Kouyate, ministrul economiei rurale și planului, numeroase alte personalități politice și înalți funcționari de stat, șefii unor misiuni diplomatice acreditați la Bamako,Presa din Republica Mali a publicat articole dedicate sărbătorii naționale a R. P. Romîne, iar postul de radio Bamako a transmis un program de o oră închinat zilei de 23 August.La „Librăria Populară” din Bamako au fost organizate, în cinstea zilei de 23 August, un stand cu cărți romînești și o expoziție de fotografii din R.P. Romînă.

MAI MULT PENTRU TUTUN 
ȘI BĂUTURI ALCOOLICE 

DECÎT PENTRU EDUCAȚIE”
Luînd cuvîntul la 26 august cu pri

lejul unei întruniri a Asociației na
ționale a studenților din S.U.A., Edith 
Green, președinta Comitetului pen
tru educație a Camerei Reprezen
tanților a S.U.A., a spus : Congresul

TEATRUL „C. I. NOTTARA" (Parcul 
N. Bălcescu) : BĂIEȚII VESELI - (ore
le 20).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Parcul Herăstrău) : TACHE, 
IANKE ȘI KADIR — (orele 20).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE" (Grădina Boema) : VORBA 
REVISTEI — (orele 20,15).

CIRCUL DE STAT : Spectacolele an
samblului Circului din GUANDUN (R.P. 
Chineză) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. O VIAȚĂ : Patria 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Alex. Sahia (9,30; 
11,15; 13; 15; 17; 19; 21; grădină — 19,30;
21.30) , Stadionul Dinamo (20). Stadionul 
Republicii (20). 713 CERE ATERIZAREA: 
Republica (9,45; 11,45; 13,45; 17; 19; 21), 
I. C. Frlmu (9; 11; 13; 16; 18; 20; gră
dină — 20,15), Miorița (10,15; 12; 16; 18,15;
20.30) , G. Coșbuc (10; 12; 15; 17; 19; 21),
Grădina Libertății (20). VIRSTA DE 
AUR A COMEDIEI : rulează Ia cinema
tografele V. Alecsandri (10; 12; 16; 18;
20,30),  13 Septembrie (10; 11,30; 13; 15; 
17; 19; 21), 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21,10; 
grădină — 20), Grădina Progresul (20), 
23 August (10; 12; 15; 17; 19; 21; grădină 
— 19,30; 21,30). COCOȘUL SPERIE
MOARTEA : rulează la cinematograful 
Magheru (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). 
49 DE ZILE IN PACIFIC : rulează la 
cinematografele Elena Pavel (10; 12; 15; 
17; 19; 21; grădină — 20,30). Gh. Doja 
(10,15; 12,15; 15; 17'; 19; 21), 1 Mal (10; 
12; 15,30; 18; 20,30), Volga (10; 12; 15; 17; 
19; 21). AUSTERLITZ — ambele serii — 
cinemascop : Lumina (9,20; 12,10; 15; 18; 
20,45). VALEA VULTURILOR : Tineretu
lui (9; 11; 13), înfrățirea între popoare 
(15; 17; 19; 21), Flacăra (10; 16; 18,15;
20,30),  Libertății (10; 12; 14; 16,30; 18.30;
20,30),  Arenele Libertății (20), Grădina 13 
Septembrie (19,30), Stadionul Gluleștl 
(20). LINGĂ PRĂPASTIA ABRUPTĂ

BUDAPESTA (Agerpres). — Ziarul „Népszabadsâg” a publicat tezele Comitetului Central al P.M.S.U. în legătură cu cel de-al VlII-lea Congres ordinar al P.M.S.U. care va avea loc în noiembrie a.c.Comitetul Central, prezentînd la congres raportul său de activitate în fața partidului și poporului, se spune în partea introductivă a tezelor, va putea arăta că el a urmat just politica stabilită la Congresul al VII-lea al partidului și a îndeplinit în general sarcinile trasate.Tezele cuprind șapte capitole. Primul capitol este consacrat situației internaționale și principiilor de bază ale politicii externe a Ungariei.Subliniind că baza politicii externe a țărilor socialiste este lupta pentru coexistența pașnică, Comitetul Central al P.M.S.U. arată că R.P.U. sprijină cu toate forțele lupta pentru dezarmarea generală și totală, că piatra unghiulară a politicii externe ungare este prietenia și a- lianța cu Uniunea Sovietică, întărirea unității lagărului socialist și fidelitatea față de Tratatul de la Varșovia.Cel de-al doilea capitol al tezelor este consacrat transformărilor socialiste care au avut loc în țară în ultimii ani. „Odată cu transformarea socialistă a agriculturii, în întreaga economie națională a țării noastre au început să domine în mod absolut relațiile de producție socialiste, noi am încheiat construirea bâzelor socialismului — se subliniază în teze. Poporul ungar a obținut o nouă victorie de importanță istorică și a pășit m epoca construirii depline a socialismului".în capitolul al treilea, consacrat dezvoltării orînduirii sociale și politice a țării, se spune că apărarea și întărirea puterii muncitorești, transformările socialiste în agricultură, schimbările radicale care au a- vut loc în structura de clasă a societății, au întărit unitatea politică a poporului ungar.O parte însemnată a tezelor este consacrată sarcinilor construcției economice. Se subliniază că de la Congresul al VII-lea al P.M.S.U. au fost obținute succese însemnate în domeniul economiei. în anii planului trienal, venitul național a crescut cu 22 la sută, față de 13 la sută cît a fost prevăzut. In cursul planului 

aprobă fără prea multe obiecții față 
de costul ei) uimitor legea privind 
cheltuielile militare, care se ridică la 
45 miliardé de dolari, în timp ce 
alocările pentru învățămînt, chiar 
cele pe o scară redusă, întîmpină o 
opoziție puternică... In S.U.A. 
se cheltuiește mai mult pentru tu
tun și băuturi alcoolice decît pentru 
educație.
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(VINĂTOAREA DE LUPI) 
KOMOROV : Tineretului (15; 
MUNTELE : Victoria (9,45; 
16,30; 18,45; 21). PLANETA
LOR ; Central (10,30; 12,30; 
18,30; 20,30), V. Roaită (10; 
20; grădină — 20,30), Aurel 
17; 19; 21). FILME DOCUMENTARE : ru
lează în continuare de la orele 10 pînă 
la orele 21 la cinematograful Timpuri 
Noi. CIND COMEDIA ERA REGE : Ma
xim Gorki (15; 17; 19; 21). OMUL AM- 
FIBIE : Cultural (15; 17; 19; 21). VÎRSTA 
DRAGOSTEI ; rulează la cinematograful 
Alex. Popov (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
MUZICANTUL ORB: Grivița (16; 18,15;
20.30) . FRUMOASA AMERICANĂ : ru
lează la cinematografele C-tin David 
(15,30; 18; 20,30) și Munca (16; 18,15; 20,30). 
RAIDUL VĂRGAT : rulează la cinema
tograful T. Vladimirescu (16; 18; 20). ÎN
VIEREA — ambele serii : Unirea (16; 
grădină — 19,45). MONGOLII - cinema
scop : Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30), M. 
Emlnescu (11; 14,30; 16,45; 19; 21,15), B. 
Delavrancea (11; 16; 18,15; 20,30). LA
CRIMI TIRZII : Arta (16; 18,15; 20,30;
grădină — 20), 16 Februarie (16; 18; 20). 
FANTOMELE DIN SPESSART : Moșilor 
(16; 18,15; 20,30; grădină — 19,30). TOATĂ 
LUMEA RIDE. CINTĂ Șl DANSEAZĂ : 
rulează la cinematograful Donca Slmo 
(16; 18; 20; grădină — 20,15). SCRISOA
RE DE LA O NECUNOSCUTA : rulează 
la cinematograful Ilie Pintllie (16; 18; 
grădină - 20). FIUL HAIDUCULUI : 8 
Mal (15;-17; 19; 21). REVISTA DE LA 
MIEZUL NOPȚII : Floreasca (16; 18,15;
20.30) , Drumul Serii (16; 18,15; 20,30), 30 
Decembrie (10; 12; 15; 17; 19; 21). LĂSA
REA NOPȚII : Luceafărul (15;
21; grădină — 20). SENTINȚA SE VA DA 
JOI : rulează la cinematograful G. Ba- 
covia (16; 18; 20). ALBA CA ZĂPADA : 
rulează la cinematograful Olga Bancio 
(15,30; 18; grădini — 20,30). CAVALERII 

17; io;

trienal, în industria socialistă producția a sporit cu 40 la sută, față de 22 la sută cît era planificat. în anul 1961, primul an al celui de-al doilea plan cincinal, producția industrială a crescut cu 12 la sută, două treimi din această creștere fiind realizate pe seama sporirii productivității muncii.S-au dezvoltat în continuare forțele de producție în agricultură. în perioada anilor 1959—1960, parcul de tractoare din agricultură a crescut aproximativ de două ori.în teze se spune că economia țării se dezvoltă pe baze sănătoase, planurile economiei naționale sînt realiste,Cel de-al cincilea capitol al tezelor se ocupă de succesele și sarcinile dezvoltării culturale a țării. Capitolul următor este consacrat dezvoltării partidului.Viața P.M.S.U., se spune în teze, este reglementată de normele leniniste. Comitetul Central adoptă ho- tărîri în toate problemele politice principiale esențiale, se înfăptuiește principiul conducerii colective, în întregul partid domnește o atmosferă deschisă, sinceră și tovărășească. Partidul a lichidat cultul personalității, a revenit la viață, a cucerit din nou încrederea și sprijinul poporului. a demascat trădarea revizioniștilor, a întărit unitatea marxist-leni- nistă a rîndurilor sale.în ultimul capitol se subliniază faptul că P.M.S.U. este o parte integrantă a mișcării comuniste interna, ționale și se călăuzește după ideile internaționalismului proletar.Justețea politicii leniniste elaborată la Congresul al XX-lea al P.C.U.S. este confirmată și de experiența P.M.S.U. Aceasta a dat partidului posibilitatea să lichideze rapid, în strînsă unitate cu poporul, confuzia provocată de dogmatism și revizionism, să învingă greutățile pricinuite de contrarevoluție, să traseze linia construcției pe viitor și să construiască cu mult mai mult succes decît înainte socialismul.P.M.S.U. consideră ca o datorie internationaliste a sa să facă tot ce depinde de el pentru întărirea unității mișcării comuniste internaționale. Partidul luptă cu dîrzenie pentru unitatea marxist-leninistă. împotriva denaturării revizioniste și dogmatice a marxism-leninismului.

Referindu-se la realizările obținu
te de Uniunea Sovietică în domeniul 
educației, Edith Green a spus că 
„U.R.S.S. are în prezent cel mai so
lid sistem școlar din lume”.

MAFIA ȘI TELEVIZIUNEA
Timp da cîteva luni „N.B.C.“, una 

dintre cele mai mari companii de te
leviziune din Statele Unite, a anunțat 
un film documentar consacrat Mafiei 
— cunoscuta organizație siciliana de 
gangsteri.

Spectatorii n-au avut totuși prilejul 
să vadă filmul : odată au dispărut 
cutiile cu rolele filmului, altă dată lu
crătorii de Ia televiziune au primit 
scrisori anonime de amenințare...

După cum se vede, Mafia italiană 
are o mînă lungă care ajunge pînă 
în S.U.A., unde prosperă multe „filia
le“ ale el.

UN SUNET DE CIZMĂ 
MAI PUȚIN...

Ziarul „Combat" relatează că, din 
motive de economie, Ministerul de 
Război al Angliei a hotărît să înlo
cuiască tălpile cu ținte ale bocan
cilor militari cu tălpi de cauciuc. 
„Desigur că vom regreta zgomotul 
tradițional al trupelor în marș’’, a 
afirmat o persoană oficială din mi
nisterul de război britanic.

S-a făcut totuși o concesie tradi
ției : soldații de gardă vor purta în
călțăminte cu talpă veritabilă și țin
te pentru a putea îndeplini și mai 
departe... ceremonialul gărzii.

TEUTONI — ambele serii — cinemascop: 
Grădina T. Vladimirescu (19.45).

Orele 19,00 — Jurnalul 
— Emisiunea pentru 

Emisiune de știință și 
Actualitatea cinemato- 
Oaspeți străini despre

TELEVIZIUNE, 
televiziunii. 19,15 
cei mici. 19,40 — 
tehnică 20,00 — 
grafică. 20,55 — . .
țara noastră. Interviu cu Sidney Silver- 
man și Koni Zilllacus, membri ai parla
mentului britanic, Vicent Hallneu, avocat 
din Statele Unite, și René Andrleu, re
dactor al ziarului „L’Humanité". 21,10 — 
Recital muzical-coregrafic susținut de : 
soprana Magda Ianculescu, artistă eme
rită, basul Valentin Loghin, violonistul 
Varujan Cozighian și 
Iliescu 
Sfaturi 
știri.

balerinii Ileana 
Ciontea. în încheiere : 
telespectatori. Ultimele

și Petre 
pentru

E VREMEA
Vremea s-a menținut

CUM
Ieri în țară : 

frumoasă și călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, prezentînd intensificări din est 
și sud-est. mai ales în Moldova și 
Dobrogea. La ora 14 temperatura aeru
lui înregistra valori cuprinse între 24 
grade Ia Huși și Mangalia și 33 grade la 
Lugoj, Oravița și Băileștl.

In București : Vremea s-a menținut 
frumoasă, cu cerul senin. “* ' ’ 
slab, predominînd din 
Temperatura maximă în 
32 grade.

Timpul probabil pentru 
și 31 august :

Vremea se menține 
neschimbată cu cerul mal mult~ senin. 
Vint slab. Temperatura rămîne ridicată. 
Minima va oscila între 9 și 19 grade, iar 
maxima între 24 șl 34 grade.

In București : Vremea se menține 
neschimbată, cu cerul mal mult senin. 
Temperatura rămîne ridicată.

Vîntul a suflat 
sectorul estic, 
aer a fost de
zilele de 29, 30

în general
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Lucrările Comitetului celor 18, state pentru dezarmare Mișcările greviste din Spania au zdruncinat 
serios regimul franchistProiecte vechi în ambalaj nouGENEVA 27 (Agerpres). — TASS transmite : în ședința din 27 august a Comitetului celor 18 țări pentru dezarmare delegațiile S.U.A. și Angliei au prezentat dodă proiecte de tratat. Unul dintre acestea zădărnicește înțelegerea cu privire la încetarea experiențelor nucleare în orice țară, iar cel de-al doilea urmărește legalizarea experiențelor subterane, continuarea cursei înarmărilor nucleare.în primul proiect de tratat sînt formulate propunerile americane, deja cunoscute, în problema încetării exploziilor nucleare. După cum a subliniat în declarația sa reprezentantul S.U.A., A. Dean, principala trăsătură a acestui proiect constă în cererea cu privire la inspecția, obligatorie la fața locului, adică aceeași cerere neîntemeiată care a dus în impas tratativele cu privire la încetarea experiențelor.A. Dean, iar apoi J. Godber au declarat că dacă nu se va reuși să se ajungă la un acord atotcuprinzător, ei propun încheierea unui acord parțial cu privire la încetarea experiențelor numai în atmosferă, sub apă și în Cosmos, care să nu prevadă inspecția internațională pentru verificarea la fața locului. Ei au prezentat proiectul unui astfel de tratat. în ceea ce privește experiențele subterane, reprezentanții S.U.A. și Angliei au declarat că pot fi de acord cu încetarea lor numai în condițiile acceptării de către Uniunea Sovietică a principiului inspecției obligatorii. A. Dean și J. Godber au subliniat că nici S.U.A., nici Anglia nu vor fi de acord nici măcar cu simpla amînare a exploziilor subterane.După ce a arătat că cele două proiecte prezentate de delegațiile S.U.A. și Angliei vor fi studiate,

șeful delegației U.R.S.S., V. V. Kuznețov. a făcut cîteva observații preliminarii.Primul document, a spus el, respinge complet memorandumul celor opt țări neutre. S.U.A. și Anglia nu mai consideră în prezent acest proiect nici măcar drept una din bazele acordului, așa cum spuneau în ședințele anterioare. Primul proiect are drept scop să impună Uniunii Sovietice inspecția obligatorie la fața locului și. din acest motiv, nu poate sluji drept bază pentru un acord, în ceea ce privește cel de-al doilea document, el urmărește continuarea experiențelor subterane, adică continuarea cursei înarmărilor nucleare și menținerea pericolului unui război termonuclear. Uniunea So<vietică este pentru încetarea completă a tuturor experiențelor — în atmosferă, subterane, sub apă și în Cosmos — și este dispusă să ducă tratative în legătură cu controlul, deși este ferm convinsă că pentru aceste scopuri sînt suficiente mijloacele naționale de detectare. Drept bază pentru un astfel de tratat poate sluji memorandumul celor opt state neutre, a subliniat reprezentantul U.R.S.S., și, dacă puterile occidentale doresc într-adevăr încetarea experiențelor, de ce să nu fie acceptat acest memorandum ?Șeful delegației U.R.S.S. a expus apoi poziția U.R.S.S. asupra problemei cu privire la propunerile referitoare la clasice în aflată pe tetului.Putem constata, a declarat V. V. Kuznețov, că Uniunea Sovietică și S.U.A. manifestă într-o oarecare măsură o abordare comună a soluționării problemei reducerii armamentelor clasice în prima etapă. Dar
--------- o®o---------

în Republica Sud-Âfricanâ
k »

Zeci de mii de africani au fost izgoniți din locuințele lorLONDRA 27 (A- gerpres). — Guvernul Republicii Sud-Africane a trecut la aplicarea legii rasiste privind „curățirea u- nor orașe și transformarea lor în orașe albe”. La Durban, Capetown și în alte orașe, autoritățile rasiste sud-africane au și „curățit” cartiere întregi, izgonind dincolo de centura municipală zeci de mii deIn 
.femei 
monstrînd împotri
va politicii rasiste 
ă guvernului Ver- 
woerd.

africani.fotografie : 
negre de-

Astfel au caracterizat multe ziare occi
dentale săptămînă care a trecut, subli
niind prin aceasta faptul că situația anor
mală și periculoasă din Berlinul occi
dental, focarul de încordare pe care el 
îl reprezintă' s-au aflat din nou în centrul 
atenției generale.

începutul săptămînii trecute a fost 
marcat — după cum se știe — de ac
țiunile bandelor de revanșarzi, care s-au 
dedat la incidente la frontiera de sfat 
a R.D.G. din Berlin, la acte huliganice 
pe străzile Berlinului occidentă1 — toa
te acestea continuînd aproape în tot 
cursul săptămînii. Evoluția evenimentelor 
a. arătat că nu a fost vorba de acțiuni 
întimplătoare. ci de tendința cercurilor 
militariste și revanșarde din Germania 
occidentală și Berlinul occidental, ca și 
a protectorilor lor occidentali, de a 
intensifica în mod voit încordarea in
ternațională, pentru a submina din nou 
șansele de reglementare pașnică a pro
blemei Berlinului occidental, pentru a 
slăbi efectul propunerilor pașnice, con
structive, reînnoite de Uniunea Sovietică, 
R. D. Germană, de celelalte țări socia
liste. Chiar și unele ziare occidentale 
au ■ recunoscut că declarațiile repetate 
făcute în această săptămînă de Brandt, 
primarul Berlinului occidental și unul din 
adversarii cei mai îndîrjiți ai soluționării 
pașnice a problemei germane, au fost 
de natură să ațîțe și să stimuleze activi
tatea bandelor fasciste. Ziarul american 
„Evening Star" a scris deschis că „ape
lurile lui Brandt nu au avut alt rezultai 
decît cele mai deșănțate excese”. Brandt 
a afirmat și că „locuitorii Berlinului re
gretă faptul că aliafii nu sînt în măsură 
să tragă alte consecințe din răspunderile 
lor decît afirmarea drepturilor". Ce au 
înțeles huliganii fasciști din aceste cu
vinte s-a văzut în faptul că s-au dedat 
la manifestări ostile, insulte și molestări 
chiar și împotriva soldaților americani, 
sub cuvînf că aceștia „nu au intervenit". 
Aci se spune însă că huliganii au dat 
dovadă de „ingratitudine". Doar în atîtea 
și atîtea declarații oficiale americane s-a 
spus că prezența trupelor de ocupație 
ale S.U.A. ar garanta liniștea în Berlinul 
occidental. Dar, așa cum s-a văzut și 
în această săptămînă, aceste trupe au 
acționat ca un paravan în dosul căruia 
fasciștii și-au desfășurat manifestările lor 
provocatoare, iar comandamentele mili
tare ale trupelor de ocupație occiden
tale le-au ținut isonul prin declarații, 
note. Se pare însă că acest rol a fost 
totuși considerat ca „insuficient” de 
Căfre capetele cele mai înfierbîntate ale 

reducerea armamentelor prima etapă, problemă ordinea de zi a comi-

uneltiforilor de provocări din Berlinul oc
cidental, căci aceștia intenționau să fo
losească evenimentele pentru a atrage 
în viitoarea lor utilitarii trupelor de ocu
pație americane, engleze și franceze din 
Berlinul occidental și a face astfel ca ele 
să alunece pe o pantă deosebit de pri
mejdioasă.

Cu prilejul acestor evenimente s-a vă
dit însă că există și cercuri politice mai 
lucide, care avertizează împotriva riscu
rilor pe care le pot avea acțiunile aven
turiste la Berlin și care cheamă factorii 
de răspundere de la Washington să nu 
se lase remorcați de oameni ca Brandt
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și Adenauer, în asemenea acțiuni. „Sin
tern de părere — se spune în articolul 
citat din „Evening Star” — că trupele 
americane nu se află la Berlin pentru a 
fi insultate de vest-berlinezi... Nu cre
dem că trebuie să se permită gloatei să 
ne atragă Intr-un război". O deosebită 
vîlvă au stîrnit declarațiile făcute în Se
natul S.U.A. de senatorul J. Javits, care a 
spus că 
de Sfat 
pede și 
mani că 
filor In

lor au în vedere în 
c8, în actualele con- 
o asemenea 
se poate 
cei care

orien- 
solda decît 
o promo-

caracteristic

„președintele și Departamentul 
al S.U.A. trebuie să arate lim- 
răspicat oamenilor politici ger- 
nu este permis ca politica alla- 
problema Berlinului să fie în- 

d/eptată, prin manifestații de stradă, In
tr-o direcție care ar putea să ducă pînă 
in pragul unui război". Făcînd asemenea 
declarații, autorii 
primul rînd faptul 
diții internaționale, 
tare aventuristă nu 
prin eșec pentru 
vează.

In această privință este 
că și în opinia publică vest-germană se 
fac auzite glasuri care îndeamnă la în
țelepciune. Astfel aci a stîrnit comentarii 
scrisoarea apărută într-un ziar burghez 
sub semnătura Ellenei Weber din Frank
furt pe Main în care se spune : 
„Cu o precizie matematică... instiaatorii 
vesf-aermani se îndreaptă spre ca
tastrofă, întrucît conducătorii lor politici, 
de la Adenauer la Brandt, nu au curajul 
să spună oamenilor adevărul. în ce con
stă adevărul 1 Adevărul este că raportul 
de forfe In lume, șl In Germania este 
in așa fel Incit nu mai permite posibi
litatea negării existenței R.D.G., numai 
dacă cel care fac aceasta nu vor să a-

că nu pot fi deose- de transportare a de armele clasice a impune ideea că ! tehnice în prima lichida com-

poziția S.U.A. creează în această problemă unele complicații inutile. Una dintre aceste complicații decurge din faptul că, după cum se știe, în schema americană nu se face deosebire între mijloacele de transportare a armei nucleare și armamentul clasic.V. V. Kuznețov a subliniat că la baza afirmației < " bite mijloacele armei nucleare stă tendința de din considerente etapă nu s-ar putea plet cl numai în proporție de 30 la sută mijloacele de transportare.Delegatul U.R.S.S. a trecut apoi la problema reducerii producției de armament clasic în prima etapă.
Bombardarea Havanei a siîrnit

an puternic val de indignare in lumea întreagăSANTIAGO DE CHILE 27 (Agerpres). — Un val de indignare a cuprins popoarele Americli Latine la aflarea știrii bombardării Havanei de nave alo -contrarevoluționarilor cubani, care au pornit de pe teritoriul S.U.A.Luînd cuvîntul la postul de radio din capitala chiliană, Oscar Nunez, președintele Centralei unice a oamenilor muncii din Chile, a declarat că „imperialismul nord-american trebuie să fie făcut răspunzător pentru bombardarea Havanei, întrucît în această acțiune au obuze nord-americane război de la baze fost folosite și nave de navale din
DailyHerald; Totul dovedește că operațiunile 

împotriva Cubei pornesc din S. U. A.LONDRA 27 (Agerpres). — Numeroase ziare engleze apărute la 27 august își exprimă convingerea că Statele Unite sînt direct răspunzătoare pentru noul atac banditesc împotriva Cubei.
Totul dovedește, subliniază ziarul „DAILY HERALD“, că operațiunile 

împotriva Cubei pornesc din S.U.A. 
Departamentul american de stat a 
declarat că S.U.A. nu au nici o le
gătură cu ultimul atac săvîrșit îm
potriva capitalei lui Fidel Castro, 
dar cine poate să-l creadă?Tocmai cu binecuvîntarea și a- probarea președintelui S.U.A., Kennedy, amintește ziarul „Daily Mirror“, a fost săvîrșit atacul împotriva Cubei (în anul 1961), atac ai cărui participant au fost făcuți prizonieri sau uciși într-un timp record'. Acum a avut loc un nou incident.Este de mirare că președintele

fragă Germania înfr-un război atomic”. 
Dezaprobarea vădită cu care au fost în- 
tîmpinate ieșirile huliganice de către oa
menii cu scaun la cap din Berlinul occi
dental și din R.F.G. arată clar că opinia 
publică respinge calea aventurii și își 
pune tot mai mult speranțele într-o re
glementare pașnică, în transformarea 
Berlinului occidental din „oraș de front" 
în oraș liber, demilitarizat, ceea ce i-ar 
da liniștea după care tînjeșfe și largi 
posibilități de prosperare.

In ce privește atmosfera din ca
pitala R. D. Germane, primarul Berli
nului democrat, Friedrich Ebert, a carac
terizat-o just în articolul publicat în 
„Neues Deutschland” : „Capitala R.D.G, 
suverană, Berlinul democrat, este un oraș 
al păcii. Populația sa iubitoare de pace 
muncește cu entuziasm pentru întărirea 
politică, economică, a capacități de a- 
părare a statului socialist. Ea creează cu 
elan premisele pentru rezolvarea sarci
nilor din ce In ce mai mari ale anilor 
viitori". Un exemplu din multe altele : 
sîmbătă am văzut mulți berlinezi parti- 
cipînd la festivitatea prilejuită de termi
narea montării unei clădiri cu 13 etaje 
din plăci prefabricate. Este o podoabă a 
Aleei Karl Marx și a centrului orașului 
totodată. Cînd totul va fi gata, aici va 
funcționa un mare hotel.

Acțiunile provocatoare ale adepților 
încordării din Berlinul occidental sînt de
jucate de politica plină de calm și fermi
tate a țărilor socialiste. Hotărîrea guver
nului sovietic de a desființa comanda
mentul garnizoanei trupelor sovietice din 
Berlin și numirea de căfre guvernul 
R.D.G. a unui comandant al Berlinului au 
fost primite de populația R. D, Germa
ne cu multă satisfacție, ca măsuri impor
tante îndreptate spre reglementarea pro
blemelor privind Germania, în interesul 
păcii și securității generale, în interesul 
poporului german însuși, — Uniu
nea Sovietică, țara noastră, ca și 
toate țările socialiste au dovedit că 
știu cînd și cum să acționeze, ce măsuri 
și ce acțiuni să întreprindă pentru a pune 
opreliște planurilor cercurilor agresive — 
ne-a declarat Hiltgund D., responsabila 
unei librării din Köpenick — Berlinul 
democrat, în legătură cu aceste măsuri.

Intr-adevăr, prin desființarea comanda
mentului garnizoanei trupelor sovietice 
din Berlin se pune capăt încercărilor 
continue ale puterilor occidentale de a 
folosi existența acestuia Dentru pretenții 
neîntemeiate la amestec în treburile in
terne ale Republicii Democrate Germane. 
Privind această măsură ca o nouă dovadă 
de încredere în capacitățile R. D. Ger-

MADRID 27 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că autoritățile franchiste folosesc cele mai aspre măsuri de represiune în scopul de a înăbuși greva minerilor din Asturia, care luptă pentru majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă.După cum rezultă din informațiile sosite din Madrid, la 27 august guvernatorul provinciei a ordonat închiderea a încă 20 de mine ai căror muncitori „au îndrăznit" să formuleze asemenea revendicări. Ca urmare a acestei acțiuni au fost lăsați fără lucru 14 000 de mineri, ceea ce reprezintă circa 25 la sută din brațele de muncă ale acestui bazin carbonifer.
în ciuda acestor represiuni, gre

va continuă să se extindă și ame
nință să cuprindă în curînd între
gul bazin carbonifer din Asturia șl 
alte regiuni carbonifere din Spania.

S.U.A.". Nunez a reafirmat că oa
menii muncii din Chile îșî vor res
pecta promisiunea făcută eroicului 
popor al Cubei de a-1 ajuta în cazul 
că va fi atacat.Intr-o declarație dată publicității la Santiago, Partidul socialist din Chile arată : Poporul și clasa mun
citoare din Chile, care sînt solidari 
cu frații lor cubani, trebuie să fie 
în stare de alarmă pentru a acorda 
întregul ajutor material și sprijin 
moral impus de actualele împreju
rări.Liderul sindical și președintele partidului popular-socialist din Mexic, Vincente Lombardo Toleda-

Kennedy permite să se pregătească aceste atacuri pe pămîntul american.Ziarul „Daily Worker" arată în numărul său din 27 august că declarațiile Departamentului de Stat cu privire la neparticiparea S.U.A. la acest act perfid nu pot înșela pe nimeni.HAVANA 27 (Agerpres). — Ministerul Forțelor Armate Revoluționare al Cubei a făcut cunoscut că în noaptea de 23 spre 24 august un avion militar american a pătruns în spațiul aerian al Cubei și a zburat deasupra a 8 localități din provincia Matanzas. Avionul pirat zbura la o înălțime de aproximativ 3 000 de metri. In dimineața de 24 august, un alt avion militar american a zburat deasupra unei nave de comerț cubane aflate în apele teritoriale ale țării, nu departe de portul Măriei.
mane de a-și promova și apăra dreptu
rile sale, oamenii muncii din R. D. Ger
mană consideră hotărîrea guvernului so
vietic ca fiind menită să întărească și 
mai mult suveranitatea Republicii Demo
crate Germane, statul lor socialist, care 
prin politica lui de pace răspunde inte
reselor întregului popor german.

Este semnificativ că pînă și organe de 
presă strîns legate de cercurile condu
cătoare de la Bonn văd în hotărîrea gu
vernului sovietic o măsură pe linia poli
ticii ‘ consecvente a țărilor socialiste de 
lichidare a rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial. Un astfel de ziar, „Ge
neral Anzeiger”, a scris cu îngrijorare că 
„în această hotărire se vede clar un pas 
spre încheierea Tratatului de pace și 
spre demilitarizarea Berlinului".

Presa reacționară occidentală varsă a- 
cum lacrimi de crocodil, pretinzînd că 
desființarea comandamentului militar so
vietic din Berlin lovește în sistemul cvadri- 
partit de administrare a Berlinului. Aces
tea sînt însă „argumente" pentru oamenii 
neinformați. Adevărul este că — așa cum 
a scris ziarul francez „Le Monde" — „su
primarea de către Uniunea Sovietică a 
comandamentului său militar din Berlin nu 
modifică nicidecum situația de fapt. încă 
de acum 14 ani, adică de la destrămarea 
Consiliului cvadripartit, în 1948, cei trei 
comandanți aliați nu mai țineau ședințe 
comune cu colegul lor sovietic". Subli
niind astfel că acest consiliu — li
chidat datorită acțiunilor separatiste ale 
Occidentului — ajunsese numai o „ficțiu
ne”, ziarul destramă întreaga argumen
tare a declarației comune a guvernelor 
occidentale, scriind că „acordurile cva- 
dripartife privitoare la Berlin sînt peri
mate și nu mai corespund relațiilor ac
tuale... Pentru a preveni o situație pri
mejdioasă nu mai rămîne decît negocie
rea unui „modus vivendi” care să țină 
seama de realități și de interesele fiecă
rei părți... Jn definitiv, dacă există o în
vățătură care trebuie trasă din ultima 
hotărire a Moscovei referitoare la Berlin, 
ea constă în necesitatea urgentă ca Oc
cidentul să nu rămînă imobil pe poziții 
care se fărîmițează tot mai mult pe zi 
ce frece. Este timpul ca el să răspundă 
la propunerile sovietice prin contrapro
puneri, care să țină seama de realitățile 
noi”. Este, desigur, un sfat înțelept și, 
dacă i s-ar da urmare, aceasta nu ar fi 
decît spre binele cauzei păcii.

Evenimentele „săptămînii berlineze” 
nu au făcut decît să sublinieze cît de 
imperios necesară este reglementarea 
pașnică a problemei germane prin în
cheierea Tratatului de pace german și, 
odată cu aceasta, lichidarea statutului de 
ocupație în Berlinul occidental, transfor
marea lui înfr-un oraș liber, demilitarizat.

P. STÄNCESCU

Agențiile de presă relatează, de asemenea, că reprezentanții grupurilor de opoziție democratică din Spania au dat publicității un comunicat în care se face cunoscut că au hotărît să rupă „relațiile amicale" cu Ambasada S.U.A. din Madrid.
Recentele mișcări greviste din 

Spania, se spune în continuare în comunicat, au zdruncinat serios re
gimul dictatorial al lui Franco. Nu 
încape nici o îndoială că și de a- 
ceastă dată guvernul S.U.A. a a- 
dus sprijinul său regimului dicta
torial franchist. Altfel nu se explică de ce tocmai în asemenea condiții Adlai Stevenson, reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., a vizitat această țară și a avut întrevederi cu miniștri spanioli. „O a- semenea vizită, remarcă comunicatul, nu era impusă de nici un fel de circumstanțe de ordin internațional".

no, a declarat : „Dacă președintele Kennedy nu denunță această acțiune și pe autorii ei, atunci răspunderea acestei noi violări a suveranității cubane cade asupra lui".Agenția Prensa Latina relatează că Confederația generală a muncitorilor din Costa Rica și Federația sindicală a muncitorilor de pe plantațiile de banane au difuzat la 26 august manifeste în care protestează împotriva „atacului îndreptat de imperialismul nord-american împotriva Cubei". Aceste organizații au adresat chemări membrilor lor să organizeze demonstrații de protest în capitala țării, San Jose.Presa din Costa Rica anunță, de asemenea, că oameni din cele mai diferite pături ale populației costa- ricane au protestat împotriva atacării cetățenilor pașnici ai Cubei.CAIRO 27 (Agerpres). — Ziarul „Al Gumhuria" publică la 27 august articolul observatorului său politic, . M. Sabri, în care el scrie :Recenta agresiune armată imperialistă împotriva Cubei a trezit indignarea tuturor popoarelor iubitoare de pace și nu încape nici o îndoială că orice uneltiri ale imperialiștilor împotriva poporului cuban vor suferi un eșec inevitabil.

MOSCOVA. La 25 august a luat sfîrșit la Moscova cel de-al 8-lea Congres european al institutelor de cercetări științifice în domeniul industriei cărnii. Timp de o săptămînă oameni de știință și cunoscuți specialiști din țările Europei, printre care și din R. P. Romînă, au făcut un schimb de opinii în domeniul studierii însușirilor și îmbunătățirii calității produselor din carne.
RĂSCOALĂ UNUI DETAȘAMENT 

AL GĂRZII NAȚIONALE
DIN PANAMA

CIUDAD DE PANAMA. Guver nul panamez a luat măsuri excep-
TUNIS 27 (Agerpres). — Din pricina divergentelor ivite între comandamentul districtului militar 4 (care include orașul Alger și regiunile învecinate) și Biroul Politic al Frontului de Eliberare Națională, în Algeria situația continuă să ră- mînă încordată. După cum au a- nunțat posturile de radio algeriene. Ben Bella, însoțit de Hadj Ben Alla, a plecat cu avionul la Oran, unde la 26 august a avut loc o consfătuire la care au participat comandantul zonei de vest a statului major al Armatei de eliberare națională, reprezentanți ai districtului militar 5, delegați ai federațiilor din departamentele Oran, Tlemcen, Saida, Mostaganem, Tiaret și La Saoura ale Frontului de Eliberare Națională.

Succese ale forțelor democratice 
în alegerile suplimentare din Franța PARIS 27 (Agerpres). — Presa pariziană relatează despre noi succese obținute de forțele democratice din Franța. La Saint-Brieuc (departamentul Côtes-du-Nord) și Riberac (departamentul Dordogne) a avut loc la 26 august cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile suplimentare în consiliile municipale. La Saint-Brieuc, lista democratică uni-

Cînd membri ai partidelor conservator, laburist
și liberal apar la aceeași tribună...

O adunare ținută duminică la 
Londra în prezența unei asistențe 
de aproximativ 3 000 persoane a 
aplaudat cu entuziasm o rezolu
ție în care se declară „opoziție 
categorică împotriva semnării tra
tatului de la Roma și alăturării 
Angliei la Piața comună’’.

Adunarea a cerut guvernului 
să înceteze imediat orice trata
tive și să folosească, conferința 
primilor miniștri ai Common
wealth-ului, ca
re va avea loc 
luna viitoare la 
Londra, pentru a 
dezvolta și mai 
mult relațiile în 
cadrul Common
wealth-ului.

Această adunare a constituit 
un eveniment fără precedent prin 
faptul că, pentru prima oară, au 
apărut la aceeași tribună membri 
ai partidelor conservator, labu
rist și liberal, care au făcut ab
stracție de divergențele poli
tice dintre ei pentru a se uni în 
condamnarea aderării Angliei la 
Piața comună.

In cele șase cuvîntări rostite la 
adunare, două teme au fost mai 
ales subliniate : întîi, o antipatie 
pronunțată împotriva presiunilor 
politice, comerciale și militare 
americane asupra Angliei ; în al 
doilea rînd, mai mult chiar decît 
consecințele economice ale alătu
rării Angliei la Piața comună, au 
fost exprimate grave îngrijorări 
cu privire la încălcarea suvera
nității Angliei, pe care o astfel 
de măsură irevocabilă ar atrage-o 
după sine. Aceste două teme au 
fost subliniate în cuvîntarea lui 
Richard Briginshaw, secretar ge
neral al sindicatului tipografilor, 
care numără 45 000 membri, 
președinte al mișcării 
înainte”. Briginshaw 
zis că Westminsterul 
veni un parlament provincial 
și a chemat congresul sindi
catelor britanice, care se va întru
ni săptămînă viitoare, să voteze 
împotriva intrării Angliei în 
Piața comună. El crede că, dacă 
conferința primilor miniștri ai 
Commonwealth-ului ar vota îm
potriva Pieței comune, atunci 
Gaitskell, liderul partidului labu
rist, majoritatea membrilor labu- 

Corespondentă 
telefonică din Londra

și 
„Anglia, 
a pre- 
va de

ționale împotriva unui detașament al gărzii naționale, condus de maiorul Manuel Hurtado, care s-a răsculat, refugiindu-se în munți. Potrivit agenției U.P.I., maiorul Hurtado și detașamentul lui, format din 130 de oameni, au fost pregătiți de instructori din S.U.A, ca o unitate pentru „menținerea ordinei publice“.
NEW YORK. Un reprezentant al serviciului securității interne din Ministerul Justiției al S.U.A. a a- nuntat că „pînă în prezent nici un comunist american nu s-a prezentat la minister pentru a se înregistra- în baza legii McCarran“. El a spus
Participanții la , consfătuire au reafirmat că Biroul Politic al Frontului de Eliberare Națională „rămî- ne singurul organ legal al puterii pînă la formarea guvernului în urma alegerilor pentru Adunarea națională“.Rezoluția adoptată de participanții la consfătuire cuprinde o chemare adresată populației de pe teritoriul districtului militar 4, „de a aduce la realitate pe cei care prin acțiunile lor inconștiente împiedică însănătoșirea statului și redresarea economiei“.La 26 august comandamentul districtului militar 4 a difuzat la rîn- a'ul lui o declarație care respinge recentele hotărîri ale Biroului. Politic al Frontului de Eliberare Națională. 

*

çà. (comuniști, socialiști, „Uniunea de muncă“ din localitate) a obținut în Consiliul municipal 18 locuri din 31. în vechiul consiliu, majoritatea o deținea uniunea partidelor de dreapta (M.R.P., „independenți“, U.N.R.).La Riberac, în locul rămas vacant în Consiliul municipal a fost ales candidatul partidului comunist.
o»o--------

riști ai parlamentului și un mare 
număr de conservatori ar spune, 
de asemenea, „nu”.

Generalul-maior Richard Hil
ton, lider al organizației „Adevă- 
rații thory”, a vorbit, de aseme
nea, despre primejdia pe care ar 
implica-o pentru suveranitatea 
țării alinierea Angliei la Piața 
comună. El a declarat că aceasta 
ar însemna „o capitulare politică 
și nu o tranzacție economică”.

O altă declara
ție răsunătoare a 
fost făcută de 
lordul Sandwich, 
fost deputat con
servator al par
lamentului, care 
a criticat poli

tica partidului său în mai mul
te ocazii. El a susținut că primul 
ministru Macmillan eventual 
„s-ar retrage cu grație” din ne
gocierile asupra Pieței comune 
„mai curînd decît să provoace o 
sciziune a partidului de sus pînă 
jos în momentul cînd alegerile 
generale nu sînt prea îndepăr
tate”. Lordul Sandwich a vorbit 
de asemenea despre scăderea in
fluenței Angliei în problemele 
mondiale și a spus că Macmillan 
s-a dus la întîlnirea din .insulele 
Bermude (care a avut loc în de
cembrie 1961 — N.R.1 „pentru a 
primi instrucțiunile președintelui 
Kennedy” de a adera la Piața 
comună. „De ce acceptă guvernul 
această influență, americană ?”, a 
întrebat acest membru de vază al 
partidului

Tipică 
„pierderii _____
observația lui Richard Marsh, 
deputat laburist, care a spus că 
Anglia va pierde dreptul de a 
modifica legile sale interne și de 
a alege țările cu care să întrețină 
relații prietenești.

Viitoarea mare demonstrație 
împotriva Pieței comune va avea, 
loc în ziua de 9 septembrie, adică 
cu o zi înainte de deschiderea 
conferinței primilor miniștri ai 
Commonwealth-ului, ' Aceasta va 
consta dintr-un marș pe străzile 
Londrei la care vizitatorii din ță
rile Commonwealth-ului au fost 
invitați tn mod special să parti
cipe.

JOHN GRITTEN

conservator.
pentru argumentul 

suveranității” a fost

Revista americană 
Newsweek“ publică noi 

dovezi ale intervenție) 
S.U.A. in Vietnamul de 
sud ; helicopterul este 
american, căpitanul Ri
chard A. Jones, care co
mandă unitatea diemls- 
tă este de asemenea 
american. Iată șl sfirși- 
tul tragic al acestei „o- 
per ații de curățire

că o cerere sau două, în care ministerul a fost solicitat să trimită formulare de înregistrare, „au provenit, după toate probabilitățile, de la colecționari de diferite curiozități“. După cum se știe, conducerea Partidului Comunist din S.U.A. a declarat în repetate rînduri că membrii partidului nu se vor supune niciodată legii draconice McCarran.
LONDRA. Scriitorul englez John 

Braine, care s-a înapoiat din vizita 
făcută în U.R.S.S., a declarat pe ae
roportul din Londra : „Oamenii ruși 
m-au captivat, intenționez să scriu 
o carte despre ei".

DELHI. în cursul ultimei săptă- mîni, în partea de nord-est a Indiei și în Pakistanul de est a plouat intens. Ploile au provocat puternice inundații, în urma cărora au rămas fără adăpost aproximativ 500 000 de persoane ; sînt numeroase, victime omenești. A fost distrusă o mare parte din recoltă .
A DEVIAT DE LA TRAIECTORIA

STABILITĂ

NEW YORK. în dimineața zilei de 27 august, Statele Unite au lansat de la Cap Canaveral o navă cosmică „Mariner-2“ în direcția planetei Venus. După cum relatează corespondenții de la Cap Canaveral ai agențiilor de informații, nava cosmică americană „Mariner-2" a deviat de la traiectoria stabilită, deoarece după desprinderea primei trepte a rachetei nava a fost orientată greșit.
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