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0 Viața de partid — Sprijin 
calificat — Cum ne ajută comi
tetele raionale și orășenești în 
activitatea noastră (pag. 2-a).

• Un pedagog de școală veche 
de C. Moraru (pag. 2-a).

• Dr. Lothar Bolz : Pacea în 
Germania izvorăște din republica 
noastră (pag. 3-a).

• L. Rodescu : în interesul 
cauzei păcii (pag. 4-a).Cu planul pe 9 luni îndeplinit

Pentru sporirea producției agri
cole și întărirea gospodăriilor colec
tive consiliul agricol raional are de 
rezolvat probleme numeroase și 
complexe. Studiind documentele Se
siunii extraordinare a Marii Adu
nări Naționale, Consiliul agricol 
raional Săveni, îndrumat de orga
nele de partid, și-a întocmit un plan 
de muncă în care a prevăzut me
todele ce trebuie folosite pentru 
realizarea sarcinilor trasate de 
partid și guvern.

Una din principalele probleme ce 
se cereau rezolvate după încheierea 
colectivizării era organizarea pro
ducției și a muncii în gospodăriile 
colective noi sau recent mărite. Fi
rește, în gospodăriile colective fu
seseră repartizați ingineri și tehni
cieni agronomi. îndrumat și spriji
nit de comitetul raional de partid 
și sfatul popular raional, consiliul 
agricol a folosit diferite metode pen
tru a ajuta conducerile gospodării
lor colective. Cadre cu experiență 
și pregătire corespunzătoare din 
S.M.T. și G.A.S., de la diferite alte 
întreprinderi și instituții au fost in
struite și trimise să sprijine consi
liile de conducere ale gospodăriilor 
colective în organizarea brigăzilor și 
echipelor, a evidenței contabile, pla
nificarea muncii, stabilirea norme
lor de lucru etc.

O mare atenție am acordat pre
gătirii cadrelor de conducere din 
gospodăriile colective. S-au organi
zat cursuri de scurtă durată și in
structaje cu președinți, brigadieri, 
socotitori etc. Brigadierii au fost 
școlarizați pe centre de S.M.T.-uri, 
unde li s-au predat noțiuni în le
gătură cu agrotehnica principalelor 
plante de cultură, normarea și evi
dența muncii etc. Consiliul agricol 
raional a dat membrilor săi sarcina 
de a se ocupa cu îndrumarea con
siliilor de conducere din cîte o gos
podărie colectivă nouă. Astfel, to
varășa Mina Ciobanu, membră a 
consiliului agricol raional, preșe
dinta gospodăriei colective „Lupta 
noastră” din Săveni, a vizitat îm
preună cu contabilul și alți membri 
ai consiliului de conducere gospo
dăria colectivă din Petricani. Aici 
au ajutat la organizarea brigăzilor, 
întocmirea planurilor și repartiza
rea sarcinilor pe brigăzi și echipe 
etc. La gospodăria colectivă din Vor- 
niceni, înființată în primăvară, a 
venit în ajutor tov. Ion Lebădă, 
membru al consiliului agricol ra
ional, președintele gospodăriei co
lective din Vlăsinești. La rîndul lor, 
membrii consiliului de condu
cere al gospodăriei din Vorniceni au 
mers la Vlăsinești și au văzut cum 
se muncește acolo. Toate acestea au 
ajutat consiliilor de conducere să 
organizeze munca, să mobilizeze 
masa largă a colectiviștilor la exe
cutarea lucrărilor agricole la timp 
și în bune condițiuni. Iată un exem
plu grăitor în această privință. In 
anii trecuți, pe ogoarele raionului 
Săveni nu se executau decît două 
prașile la porumb. Anul acesta, în 
toate gospodăriile colective a fost 
efectuată prașila a 3-a la toate cul
turile, iar pe mai bine de 50 la sută 
din suprafețe s-a făcut și prașila 
a 4-a.

.Consiliul agricol raional acordă o

mare atenție dezvoltării creșterii a- 
nimalelor în gospodăriile colective. 
S-au luat măsuri pentru îndeplini
rea planului de ■ dezvoltare a ferme
lor de animale, atît prin cumpărări 
cu ajutorul creditelor date de stat 
și din veniturile proprii cît și prin 
reținerea animalelor tinere din pră- 
sila gospodăriilor. Anul acesta, gos
podăriile colective au cumpărat 1116 
vaci și juninci (îndeplinind planul 
anual), 2 484 vițele (75 la sută din 
planul anual) și 280 scrofițe de pră- 
silă.

Consiliul agricol raional urmăreș
te totodată ca în gospodăriile colec
tive să se asigure o bună hrănire 
și îngrijire a animalelor în vederea 
creșterii producției de carne, lapte, 
lînă. Consiliile de conducere ale gos
podăriilor colective au fost îndru
mate să dea o atenție deosebită fo
losirii tuturor resurselor de furaje. 
Ierburile de pe marginea drumu
rilor și iazurilor au fost co
site și depozitate în bune condiții, 
în afară de porumb, colectiviștii în- 
silozează colete și frunze de sfeclă 
de zahăr. Au fost luate măsuri pen
tru însilozarea capitolelor de floa- 
rea-soarelui și resturilor din grădi
nile de legume. Anul acesta, gospo
dăriile colective au cultivat dovleci 
furajeri prin porumb pe o supra
față de 8 000 ha. Gospodăriile colec
tive din raion vor putea folosi circa 
16 000 tone de dovleci pentru hrana 
animalelor. Acum consiliul agricol 
desfășoară o activitate susținută 
pentru ca gospodăriile colective să 
recolteze tot felul de nutrețuri, care 
cresc pe terenurile lor spre a-și asi
gura rezerve de furaje.

De un real folos în obținerea re
zultatelor bune în sectorul zooteh
nic au fost schimburile de experien
ță organizate de consiliul agricol ra
ional în gospodăriile fruntașe . în 
creșterea animalelor. S-au organizat 
schimburi de experiență la. G-A.S. 
Coțușca, 
Știubieni și Vlăsinești, la care 
participat 
brigadierii zootehnici din toate gos
podăriile colective din raion. Ei au 
avut multe de învățat în ceea 
ce privește folosirea rațională a fu
rajelor, însemnătatea permanentiză
rii îngrijitorilor etc.

Putem spune că gospodăriile co
lective din raion obțin rezultate 
bune în sporirea producției anima
le. In primele 7 luni din acest an 
producția medie de lapte pe cap de 
vacă furajată este cu 300 litri mai 
mare decît în aceeași perioadă a a- 
nului trecut.

Avînd în vedere că numărul a- 
nimalelor crește mereu, gospodării
le colective au planificat să ridice 
anul acesta 357 diferite construcții. 
Consiliul agricol raional s-a stră
duit să le ajute în procurarea ma
terialelor necesare șl amplasarea 
construcțiilor, să le asigure îndruma
re tehnică. Noi am căutat să extin
dem experiența bună dobîndită de 
gospodăriile mai vechi, care au fo
losit pe scară largă materiale d'in

Ing. VASILE APETROAIE 
președintele Consiliului agricol 

raional Săveni

asigure o bună hrănire

precum și la G. A. C. 
' ‘ ' au

președinții, inginerii și

(Continuare în pag. II-a)

BACĂU (coresp. 
„Scînteii"). — Orga- 
nizîndu-și mai bine 
munca, punînd în prac
tică o serie de măsuri 
tehnico—organizatorice 

cum ar fi centralizarea 
preparării befoanelor și 
mortarelor, a confecțio
nării armăturilor și a e- 
lemenfelor de dulghe- 
rie, extinderea metode
lor industriale de exe
cute și țn primul rînd 
a panourilor mari 
prefabricate, colectivul 
frustului regional de 
construcții Bacău și-a 
realizat planul pe 9 luni 
ale anului cu 20 de zile 
mai devreme.

Volumul producției 
realizat de la începu
tul anului este cu 18 
la sută mai mare decît

în aceeași perioadă a 
anului trecui. S-au dai 
în folosință pînă acum 
652 apartamente, 4 
școli noi cu 40 de clase 
și alte obiective,

★
BRAȘOV (coresp. 

„Scînteii"). — Muncito
rii din întreprinderile 
forestiere aparfinînd 
D.R.E.F. Brașov și-au 
realizat și ei, mai de
vreme, planul produc
ției globale pe 9 luni.

Realizările obținute 
sînt rodul întrecerii en
tuziaste a muncitorilor 
din exploatările fores
tiere și din fabricile de 
cherestea, precum și al 
măsurilor pentru folosi
rea deplină a capacită
ții agregatelor și utila-

jelor, a valorificării su
perioare a lemnului.

★
PITEȘTI (coresp. 

„Scînteii”). — Pînă în 
prezent 4 unifăfi econo
mice din regiunea Ar 
geș — întreprinderile 
forestiere din Rucăr și 
Stîlpeni, lntreprindere_a 
de industrializare și 
conservare a fructelor 
din Băiculești și I.R.I.C. 
— și-au îndeplinit sarci
nile de plan ce le-au re
venit pe nouă luni din 
acest an. în această pe
rioadă, forestierii de la 
Rucăr și Stîlpeni au dat 
peste plan 18 700 mc 
material lemnos, iar 
muncitorii de la Băicu
lești 42 tone de con
serve de legume șl 
fructe.

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Ungare la București

nar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Ungare 
Kuti Jenö.

A fost de față 
nescu, ministrul 
al R. P. Romîne.

a ambasadorului R. P.
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

prim-secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, a' primit miercuri 12 
septembrie în audiență de prezen
tare pe noul ambasador extraordi-
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La solemnitatea de la Palatul H. P. Homing
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Prin decrete ale Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne 
s-a conferit titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste din Republica Populară

la București, tov.

tov. Corneliu Mă- 
afacerilor externe

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorii! Republicii Mali in R. P. Romînă
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a primit 
joi la amiază, la Palatul Republicii, 
pe Abdoulaye Maiga, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re

publicii Mali la București, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
Republica Populară Romînă.

(în pagina a 111-a, cuvîntările 
rostite).

Romînă” și Medalia 'de Âur „Se- taîeâ îndelungată în mișcarea muri-* 
cera și Ciocanul” tovarășilor Gheor
ghe Vasilichi, Gheorghe Stoica și 
Alexandru Sencovici, pentru activi-

citorească și merite deosebite în 
construirea socialismului.

Solemnitatea înmînăriî unor înalte distincții
«Ze R. P. Romine

Joi la amiază a avut loc la Pa
latul Republicii Populare Romîne 
solemnitatea înmînării unor înalte 
distincții ale R.P. Romîne.

La solemnitate au participat to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, 
Stefan Voitec, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

00«

Președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a înmînat tovarăși
lor Gheorghe Vasilichi, Gheorghe 
Stoica și Alexandru Sencovici di
ploma de „Erou al Muncii Socialiste 
din R.P. Romînă” și Medalia de Aur 
„Secera și Ciocanul”.

De asemenea a fost înmînat Or
dinul „Steaua Republicii Populare 
Romîne” clasa I, artistului poporu
lui George Georgescu, pentru me
rite deosebite în activitatea artistică 
de promovare a artei muzicale ro- 
mînești și ridicarea prestigiului ei 
international, cu prilejul împlinirii

a 75 de ani de viată, precum și di
ploma de „Medic emerit al Repu
blicii Populare Romîne” și „Ordinul 
Muncii” clasa I, prof. dr. Constan
tin C. Iliescu, pentru merite excep
ționale 
meniul 
muncii, 
de ani

In numele Comitetului Central 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și al guvernului, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a felicitat călduros pe cei decorați, 
urîndu-le noi și mari succese în 
activitatea lor viitoare.

și realizări deosebite în do- 
ocrotirii sănătății oamenilor 
cu prilejul împlinirii a 

de viată.
70

al 
al

Raion complet electrificat
In urma extinderii rețelei elec

trice și în cătunele Petnlc și Globu 
Craiovei, raionul Orșova a devenit 
primul raion din regiunea Banat 
complet electrificat. Cu ajutorul sfa
turilor populare și unităților agri
cole socialiste și prin contribuția 
voluntară a oamenilor muncii de la 
sate, în acest an rețeaua liniilor 
electrice de înaltă și joasă tensiune 
din regiunea Banat a sporit cu peste 
300 de km. 'Acum energia electrică 
este folosită pe scară mai largă în 
diferite sectoare de producție ale 
unor unități agricole socialiste și 
pentru uzul casnic. In prezent, înpentru uzul casnic. In prezent, 
regiunea Banat numărul comunelor 
șl satelor electrificate este de 6 ori 
ma; mare decît în 1938. (Agerpres)
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Școli noi la sate
PITEȘTI (coresp. „Scînteii").

In comuna Vitomlrești, raionul Dră- 
gănești-Olt, a fost inaugurat un nou 
local de școală de 8 ani. Clădirea 
mai cuprinde : laborator, bibliotecă, 
cancelarie etc.

La construcția noului local de 
școală și-au adus contribuția cetă
țenii comunei, care au efectuat peste 
30 000. de ore de muncă patriotică.

*'IA'ȘI (coresp. „Scînteii"). • 'Satul 
Pribești, din raionul Vaslui, s-a în
noit în acest an cu cea mal fru
moasă clădire a sa : școala elemen
tară de 8 ani. Colectiviștii au ridi
cat-o în mijlocul satului, alături de 
căminul cultural, prin contribuție 
voluntară^

T
O mare parte din 

oțelul produs de 
combinatul side
rurgic Hunedoara 
este prelucrat de 
laminorul de 650 
mm într-o largă gamă de sortimente. 
Și tot de aici laminatele iau drumul 
spre sute și sute de uzine și fabrici 
din țară. Colectivul secției se nu
mără printre colectivele fruntașe 
ale combinatului. De la începutul 
anului și pînă în prezent, lamina- 
torii de aici au produs peste sarci
nile de plan circa 20 000 tone. 
Economiile suplimentare înregistra
te la prețul de cost se ridică la 
peste 2 600 000 lei. S-a îmbună
tățit simțitor și calitatea pro
duselor. Au fost asimilate 3 noi pro
file, iar întreaga producție este la
minată la toleranțe negative, fapt 
care a făcut să se economisească 
importante cantități de metal.

Munca laminatorilor este lună 
de lună mai rodnică. Atît comi
tetul de partid cît și organiza
țiile de bază din schimburi conduc 
cu niai multă competență și price
pere activitatea economică, desfă
șoară în rîndul colectivului o mun
că mai concretă și mai eficace. Dar, 
într-o secție atît de importantă, cum 
este acest laminor, mai intervin și 
alte criterii de apreciere a muncii. 
Cum se ocupă, de pildă, comi
tetul de partid și organizațiile 
de bază ale schimburilor de înde
plinirea obligațiilor contractuale 
față de beneficiari? Organizația de 
partid vede producția de laminate 
numai pînă la stivuirea ei în depo
zite sau, dimpotrivă, se preocupă 
ca produsele să ajungă la timp la 
beneficiari?

*
La începutul acestui an au existat 

unele deficiențe în felul cum a de
curs expedierea laminatelor la~ be
neficiari. Intr-o plenară lărgită, la 
care au fost invitați ingineri, maiș
tri șl muncitori fruntași, comitetul 
de partid a analizat posibilitățile de 
îmbunătățire a calității laminatelor, 
și, îndeosebi, a oțelului pentru țevi 
și profilele grele. Au fost scoa'se a- 
tunci la iveală o seamă de lipsuri,

-------------- -==0000- .-r-^==---------------------

Digeolo de poarta combinatului
s-au făcut propuneri concrete pen
tru înlăturarea lor. In urma studiu
lui întocmit de un colectiv de specia
liști din secție — compus din mem
bri de partid și din activul fără de 
partid — plenara a adoptat o hotă'- 
rîre care cuprinde numeroase mă
suri tehnico-organizatorice. Pentru 
sporirea cantității de profile „U” și 
„I” de bună calitate, s-a preconizat, 
printre altele, folosirea mai bună a 
capacității de producție a mașinii de 
îndreptat profile, eliminarea ames
tecului de șarje și altele.

înfăptuirea acestor hotărîri, care 
au fost încredințate membrilor și 
nemembrilor de partid cu cea mai 
mare competență, au devenit obli
gatorii pentru toate schimburile. Or
ganizațiile de bază ale acestor schim
buri au primit sarcina să analizeze 
lunar felul cum se îndeplinesc ho- 
tărîrile comitetului de partid și pro
priile lor hotărîri. Drept rezultat 
s-a obținut o îmbunătățire a ca
lității laminatelor și a ritmului de 
expediere. Dar, atît în prima lună 
cît și în cea de-a doua, planul de 
livrări n-a fost realizat în întregi
me. Pe sortimente, în primele două 
luni s-a înregistrat o mare depășire 
la țaglele pentru relaminare și for
jare — sortimente care se obțin 
mai ușor. în schimb, beneficiarii 
n-au primit la timp și în cantită
țile comandate oțelurile pentru țevi, 
profilele grele, în special „U“, „I”, 
și armătura pentru mină.

In urma acestor constatări comi
tetul de partid a luat o nouă iniția
tivă. într-o ședință, șeful secției a 
făcut o expunere despre cauzele 
care provoacă decalajul dintre pro
ducția realizată șl expedierea lami
natelor către beneficiari. Un colec
tiv a fost însărcinat cu studierea 
posibilităților de sporire a produc
tivității muncii în sectorul de ajus
tai și de expediere a laminatelor. 
S-a subliniat atunci că o piedică 

serioasă în satisfacerea la timp a 
unor comenzi era slaba organi
zare a muncii și stocarea laminate
lor, ca urmare a laminării necores- 
punzătoare a sortimentelor cu o teh
nologie mai dificilă. La propu
nerea comitetului de partid, con
ducerea administrativă a com
pletat, conform normativelor, nu
mărul de oameni care se ocupă 
de curățirea impurităților de pe ba
rele de oțel. S-a întocmit un pro
gram zilnic de ajustare și încărcare 
pe sortimente și s-a dat o mai mare 
atenție stivuirii corecte a profilelor. 
Conducerea administrativă a secției 
analizează acum în ședințe opera
tive zilnice munca în acest sector, 
iar membrii birourilor organizațiilor 
de bază și ai comitetului de partid
— Pavel Popa, Vasile Rusu și al
ții — au primit sarcina să se ocupe 
de pregătirea și expedierea lamina
telor la beneficiari. La fel s-a pro
cedat și la mașina de îndreptat 
profile.

Aceste măsuri ca și folosirea altor 
forme ale muncii de partid — atra
gerea activului fără de partid la 
rezolvarea unor probleme tehnice
— au dat bune rezultate. în luna 
martie s-au livrat peste plan la di
ferite uzine din țară mai mult de 
10 000 tone de laminate. Au fost 
satisfăcute mai bine cererile de 
țagle pentru țevi și profile grele și 
mijlocii.

Lucrurile pornite astfel trebuiau, 
în mod firesc, să meargă din ce în 
ce mai bine. Dar după alte cîteva 
luni, ele nu s-au mai prezentat așa. 
Deși planul de livrări pe primele 
două trimestre a fost îndeplinit și 
chiar depășit în ansamblu, unele 
sortimente, cu excepția lunii iunie, 
n-au fost realizate. La țaglele de re
laminare și forjare au fost luni cînd 
s-au înregistrat depășiri de aproape 
10 000 de tone, pe cînd la celelalte 
sortimente comenzile beneficiarilor 
n-au fost satisfăcute integral. 

Rădăcinile acestor 
lipsuri, care a- 
runcă o lumină 
neplăcută' asupra 
rezultatelor bune 
amintite mai sus, 

se datoresc mai multor cauze. Comi
tetul de partid și organizațiile de bază 
din schimburi n-au privit cu toată 
seriozitatea necesitatea sporirii pro
ductivității muncii la laminarea pro
filelor grele și mijlocii. La aceste 
sortimente procentul de rebuturi se 
menține relativ ridicat. Din aceste 
cauze, programele de laminare au 
fost adesea încălcate, producîndu-se 
în schimb cantități prea mari de ța- 
gle cu profil obișnuit.

Se știe că nici o bară laminată nu 
rămîne în depozitul laminorului. Ea 
pornește spre alte colective, care 
o așteaptă să sosească la timp 
și să fie de bună calitate. Acest 
lucru trebuie să-1 aibă în vedere în 
permanență comitetul de partid al 
secției. Folosind cu pricepere mij
loacele de care dispune, organizația 
de partid putea să facă în această 
privință mai mult, în așa fel încît 
fiecare muncitor și tehnician să în
țeleagă bine scopul și metodele co
laborării între întreprinderi.

★

Colectivul laminorului și organiza
ția sa de partid au știut să rezolve 
în scurtă vreme numeroase proble
me legate de îmbunătățirea activită
ții economice, a întregii munci de 
partid. Livrarea laminatelor către 
beneficiari în termenele prevăzute 
de contracte, de bună calitate și în 
sortimentele cerute poate fi și ea 
continuu îmbunătățită. Este însă ne
voie ca organizația de partid de aici 
să aibă mai mult sprijin din partea 
comitetului de partid al combinatu
lui și a comitetului orășenesc de 
partid.

E necesară o activitate mai inten
să a întregului colectiv pentru pu
nerea în valoare a noi și noi re
zerve . interne care există din plin 
aici.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii”

Blocuri șl flori. (Construcții de 
locuințe la Ploiești în apropierea 
pieței centrale),

(Foto : GE. Vlnțilă)

Se dezvoltă rețeaua 
comercială

CRAIOVA (coresp, „Scînteii"). — 
Concomitent cu construirea și darea 
în folosință în orașul Craiova a 
noilor blocuri, se modernizează și 
rețeaua comercială. La parterul 
noilor blocuri se construiesc maga
zine spațioase.

Zilele trecute, pe strada 6 Martie 
s-a dat în folosință un frumos ma
gazin pentru desfacerea legumelor 
și fructelor. De la începutul anului 
și pînă acum în orașul Craiova au 
fost date în folosință un număr de 
13 noi magazine.

cît valo- 
Cîțiva lei. 
un cores-

In definitiv, 
rează o cheie ? 
Iată însă că 
pondent ne contrazice.

„M-am dus cu o cheie 
„Vale” la cooperativa 
„Metalo-casnica” de pe 
strada Aristide Briand 
din Capitală, cerînd să-mi 
confecționeze două re
zerve — ne scrie el. După 
două zile erau gata dar, 
ajuns acasă, am constatat 
că nu se potrivesc în 
broască. In cazul acesta 
mi s-a părut normal ca 
un lăcătuș al cooperativei 
să vină la fața locului și 
să remedieze defecțiunea 
imediat.

— Lucrătorii coopera
tivei nu se pot deplasa 
la client — ml s-a răs
puns. Lăsațl cheile aici 
și reveniți... „Revenirile”

Un milion de mefalurgiști 
italieni în grevă

Peste un milion de muncitori 
metalurgiștl din întreaga Italia 
au încetat joi dimineața lucrul, 
declarînd o grevă demonstrativă de 
trei zile, în sprijinul revendicărilor 
de sporire a salariilor și împotriva 
concedierilor arbitrare. Asemenea 
greve de trei zile vor avea loc în 
liecare săptămînă pînă cînd vor fi 
satisiăcute revendicările formulate.

LOCUITORII LONDREI AU ZĂDĂR
NICIT O NOUĂ ADUNARE FASCIS
TĂ, la 12 septembrie, pe care se 
străduia s-o organizeze așa-zisul 
„partid național britanic". Discursul 
primului „orator“ fascist a fost îne
cat în strfgătele de fndignare ale 
antifasciștilor. Huliganii fasciști,
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PIERDUT SAU QSTIGAT?>
ca” fierul ni s-a vîndut 
fără cordon).

In centru ca și in car
tierele 
orașului 
bogate

s-au repetat de cîteva 
ori, dar broasca, încăpă
țînată, a refuzat să ac
cepte cheile cooperativei. 
„Am dedus — conchide 
corespondentul nostru — 
că tovarășii de 
la cooperativă _____
așteptau să 
aduc ușa...".

Așadar, 
valorează o 
semenea cheie 
preocupă o săptămînă, 
iți încurcă treburile, te 
scoate din fire și, mai 
ales, îți răpește timp, un 
timp prețios ?

Cît valorează un cor
don electric pentru fierul 
de călcat, dacă trebuie să 
pierzi două ore pentru a 
găsi unul potrivit ? (La 
magazinul „Electroteh.nl-

le

cît
a-

care te

de la marginea 
vitrinele sînt 

și atrăgătoare, 
rafturile maga
zinelor sînt pli-

• ne cu produse 
din cele mai 
variate și de o 
calitate din ce 

mai bună. Oare 
păcat ca, din pri- 
unor

, a 
din

in ce 
nu-i 
cina 
neglijenți, 
crători i 

țiile comerciale fără su
ficient spirit gospodăresc, 
să pierdem timpul pe 
care l-am putea folosi 
studiind, citind, văzînd 
un spectacol, odihnindu- 
ne ? Parcă niște baterii 
pentru aparatele de ra-

gestionari 
unor lu- 
organiza-

apărați de poliție, s-au retras în 
grabă.

PATRIOȚII SUD-VIETNAMEZI AC
ȚIONEAZĂ. In ultima lună și jumă
tate populația din Vietnamul de sud 
a distrus 436 de „sate strategice” 

anunță agenția de presă a pa- 
trioților sud-vietnamezi, „Eliberarea”. 
Acestea sînt de fapt lagăre de con
centrare înființate de dictatorul fas
cist Diem.

NOI CUTREMURE. In sudul Iranu
lui s-a produs un nou cutremur de o 
intensitate deosebită. Cu excepția 
cutremurului catastrofal din 1 sep
tembrie, acesta — după cum anun
ță agențiile de presă — este unul 
din cele mal puternice cutremure 
din ultimii ani în Iran. Nu sînt cu
noscute încă daunele. De asemenea, 
s-au înregistrat noi cutremure în 
sud-estul Turciei.

dio cu transistor! consti
tuie o „problemă” pen
tru care să-ți pierzi un 
ceas și jumătate ?,

O veche zicală spune : 
„unde a mers mia, mear
gă și suta”. Cumpărătorii 
care-și pierd cîte un ceas 
în căutarea unei baterii 
pentru transistor! ar mai 
putea întîrzia cinci mi
nute. Dacă în acest răs
timp vor cere părerea 
responsabilului de ma
gazin sau își vor nota 
constatările în cartea de 
sugestii și reclamații, 
dacă vor sesiza în scris 
organizația comercială 
respectivă sau redacția 
unui ziar, atunci nu va 
fi un timp pierdut, ci 
cîștiga't.

PAUL DIACONESCU

I
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PART ID

SPRIJIN CĂLI FICAT
Sărbătorirea zilei pompierilor 

Romînădin R. P.

Sfat la fața locului cute 
mari

Urmăresc cu interes articolele 
publicate în ultimul timp în „Scîn- 
teia” în legătură cu ajutorul pe 
care comitetele raionale și orășe
nești îl acordă organizațiilor de 
bază. E vorba de un ajutor care le 
permite să-și ridice nivelul activi
tății lor. în cele ce urmează mă voi 
referi la sprijinul dat de Comitetul 
orășenesc de partid Brașov organi
zației de bază de la rafinăria nr. 9. 
în special, la ajutorul dat pentru 
creșterea competenței ei în condu
cerea activității economice.

Membrii biroului organizației noa
stre de bază participă la instructa
jele ținute la comitetul orășenesc 
de partid ; sînt dezbătute metodele 
prin care organizația de partid își 
exercită dreptul de control asupra 
activității conducerilor administra
tive.

De un real folos ne sînt și îndru
mările primite de la secretarii și 
membrii biroului comitetului oră
șenesc, de la instructorii teritoriali 
care vin în rafinăria noastră. De
seori vine la noi tov. Vicențiu Apol- 
zan, secretar al comitetului orășe
nesc de partid; de fiecare dată el 
ne dă un ajutor efectiv. în primul 
semestru al acestui an, rafinăria 
noastră avea sarcina să realizeze un 
nou produs — extractul de aroma
te. Proiectarea și executarea insta
lațiilor necesare se desfășurau însă 
greoi. La indicația secretarului 
comitetului orășenesc, biroul orga
nizației de bază, împreună cu 
conducerea rafinăriei, au stabilit 
termene precise pentru realizarea 
proiectelor instalației, grafice pentru 
executarea lucrărilor. în locurile și 
la lucrările cele mai importante 
au fost repartizați membri și 
candidați de partid cu înaltă califi
care. Membrii biroului au fost în
drumați de către secretarul comite
tului orășenesc să urmărească mer
sul producției zilnic, chiar în secțiile 
productive, la fața locului. Contro
lul de partid a devenit astfel mai 
eficace. Toate acestea au contribuit 
ca noul produs să fie realizat la 
timp.

Controlul este cu atît mai eficient 
cu cît la exercitarea lui sînt atrași, 
sub conducerea biroului organizației 
de bază, cei mai buni specialiști, 
fruntașii în producție. îmi amintesc 
că o problemă care ne frămînta mult 
la începutul acestui an era consumul 
prea mare de pămînt decolorant, 
care ducea la ridicarea prețului de 
cost al produselor. Ne-am propus 
ca, pe baza unui referat prezentat 
de inginerul șef și șeful producției, 
biroul organizației de bază să dis-

căile reducerii consumurilor 
de materiale.
Nu-i calea cea mai bună — 
spus instructorul comitetuluine-a

orășenesc. Cînd se face o asemenea 
analiză, biroul trebuie să cunoască 
bine situația, să adopte hotărîri 
bazate pe o cercetare temeinică a 
problemei.

Ținînd seama de sfatul instructo
rului, am alcătuit un colectiv com
pus din membri de partid și tova
răși din activul fără partid, oameni 
cu îndelungată experiență în pro-

Cum ne ajută comitetele 
raionale și orășenești 
în activitatea noastră

ducție. Cu ajutorul unor maiștri 
și muncitori fruntași ei au între
prins un studiu aprofundat. Dis
cuțiile purtate în biroul organiza
ției au dus la găsirea unor căi efi
ciente de reducere a consumurilor 
specifice.

Toate acestea se reflectă în reali
zările colectivului. în ziua de 12 sep
tembrie a fost îndeplinit planul de 
producție pe primele 9 luni ale anu
lui. Beneficiile peste plan au fost 
de circa 
luni.

3 300 000 lei, în primele 8

POP CAROL 
al organizației de bază — 

rafinăria nr. 9 Brașov 

îndrumare competentă

secretar

Ca organizator de partid la gos
podăria de stat Căteasca, regiunea 
Argeș, primesc un sprijin prețios 
din partea biroului Comitetului ra
ional de partid Pitești.

De real folos 
cunoștințelor mele 
lunară de cinci zile 
ional de partid, 
torii de partid și instructorii teri
toriali. prezentăm informări verbale 
în care ne împărtășim reciproc ex
periența. Secretarii comitetului ra
ional țin în fața noastră expuneri 
pe probleme economice, de cons
trucție de partid și pe probleme in
ternaționale. în aceste zile de pre
gătire studiem diferite hotărîri ale 
C.C. al P.M.R., 
partid regional și raional, precum 
și alte documente de partid.

Comitetul raional face pregăti
rea birourilor organizațiilor de 
bază pe centre de gospodării de 
stat. Un asemenea instructaj a fost 
făcut de curînd la G.A.S. Căteasca,

o»o---------

în îmbogățirea 
este pregătirea 
la comitetul ra- 
Noi, organiza-

ale birourilor de

de tov. Stelian Tomescu, secretar al 
comitetului raional de partid. Cu a- 
cest prilej, secretarii și membrii bi
rourilor organizațiilor de bază de 
la G.A.S. Merișani, Clucereasa și 
Căteasca au făcut un interesant 
schimb de experiență în problemele 
planificării muncii, pregătirii adu
nărilor. generale ale organizațiilor 
de bază, organizării controlului În
deplinirii hotărîrilor etc.

Periodic vin în gospodăria noa
stră secretari ai comitetului raional 
de partid care ne îndrumă cum să 
rezolvăm operativ problemele cele 
mai importante. Cu cîtva timp în 
urmă, bunăoară, s-a pus problema ca 
gospodăria noastră să fie profilată ca 
unitate cu un puternic caracter zo
otehnic. La indicația biroului comi
tetului raional de partid, un colec
tiv de ingineri, tehnicieni și munci
tori frut»ași din gospodărie a ana
lizat posibilitățile dezvoltării rapide 
a sectorului zootehnic. Propunerile, 
într-o ședință a 
tetului de partid, au fost substan
țial îmbogățite. Pe baza lor, într-o a- 
dunare a organizației de bază la care 
a participat și tov. Nicolae Rotaru, 
prim-secretar al comitetului raional 
de partid, au fost stabilite măsuri cum 
ar fi aceea ca în sectorul zootehnic 
să fie repartizați un șir de mem
bri și candidați de partid, oa
meni cu experiență îndelungată în 
producție. în ultima vreme, lună de 
lună, în gospodărie s-a înregistrat o 
creștere însemnată a producției de 
lapte și carne, iar prețul de cost a 
scăzut sub cel planificat.

Recent, am prezentat în fața bi-' 
roului raional o informare despre 
munca de masă în sprijinul sporirii 
producției agricole. Discuțiile ce au 
urmat m-au ajutat mult în îmbună
tățirea activității mele.

NICOLAE CÄLINESCU 
organizator de partid 

la G.A.S. Căteasca, regiunea Argeș

Joi seara a avut loc în 
Capitală adunarea festivă 
organizată cu prilejul săr
bătorii zilei de 13 septem
brie — Ziua pompierilor 
din R. P. Romină. A luat 
cuvîntul general-maior 
Pamfil Tatu, care a vorbit 
despre semnificația Zilei 
pompierilor.

în încheierea adunării, 
Ansamblul folcloric de 
cîntece și dansuri al Sfa
tului popular al Capitalei

și secția de teatru a An
samblului 
dansuri 
M.A.I. au 
program artistic.

★

Cu același prilej, joi 
mineața a avut loc solem
nitatea depunerii de co
roane la Monumentul 
luptătorilor de la 13 sep
tembrie 1848 din Dealu 
Spirii. (Agerpres)

de cîntece și 
„Ciocîrlia" 

prezentat
al 

un

di-

biroului comi-

Darvas

Nr. 5651
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Cocteil oferit
de ambasadorul R. P. Ungare

Ambasadorul R. P. Un
gare în R. P. Romînă, 
Jenô Kuti, a oferit joi un 
cocteil cu prilejul turneu
lui Teatrului Național din 
Budapesta în țara noastră.

Au participat Constanța 
Crăciun, președintele Co
mitetului de stat pentru 
cultură și artă, Aurel

Mălnășan, adjunct al mi
nistrului afacerilor exter
ne, reprezentanți ai Insti
tutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străi
nătatea, actori, regizori și 
alți oameni de artă.

Au luat parte membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Turneul Teatrului de Stat din Arad
Colectivul Teatrului de 

stat din Arad întreprinde 
un turneu în Capitală. 
Ieri seară, artiștii arădeni 
au prezentat la televiziune 
primul spectacol cù piesa 
„Nu se știe niciodată", de 
G. B. Shaw.

în continuarea turneului

vor mai fi prezentate spec
tacolele „A treia, patetica" 
(vineri 
„Răzvan 
nică 16 
bele în

14 septembrie) 
șl Vidra" (dumi- 
septembrie), am- 

sala C.C.S., Iar 
luni 17 septembrie, în sala
Savoy, „Răzvan și Vidra".

Săptamîna Crucii Roșii“
Anul acesta, „Săptămîna Crucii Roșii” va avea loc între 16 

și 22 septembrie. In această perioadă se vor organiza confe
rințe sanitare pe diferite teme, concursuri „sanitarii pricepuți" 
avînd o tematică axată pe problemele specifice teritoriului și 
locului de muncă, seri de întrebări și răspunsuri, care vor fi 
urmate de proiecții de filme, diafilme sau programe artistice 
de amatori. De asemenea, se vor organiza caravane sanitare. 
~~~ ' - ---------- --------------------------------------------------------------------------- ;__________________
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Prin cel de-al freilea spectacol prezentat de 
Teatrul Majional din Budapesta la București, 
publicul nostru a făcut cunoșfinjă cu o lucrare 
originală, aparjinînd noii dramaturgii maghiare, 
„Cer întunecat" de Darvas Jôzsef. în centrul 
acțiunii se află figura unui intelectual comunist, 
frămîntările sufletești 
prin care frece acesta, 
verificîndu-și și înfă- 
rindu-și convingerile, 
afașamentul față de 
cauza socialismului, 
față de partid.

Autorul a realizat cu 
măiestrie acest perso
naj central — scriitorul 
Jo6 Săndor — precum 
și chipurile altor oa
meni înaintați, îndeo
sebi al fratelui Iul 
Săndor — Andrés — 
secretar de partid al 
unei mari uzine. Inten, 
sitafea pe care o ca
pătă conflictul, grada
rea lui, dovedesc pă
trunderea psihologică 
a dramaturgului. Un 
dialog viu, punctat 
deseori cu replici pline 
de umor, sporește pu
terea de convingere a 
ideilor de care sînt 
animați eroii pozitivi.

în rolurile principale 
am reîntîlnit doi actori 
remarcabili, pe care-i 
cunoșteam din specta
colele precedente ale 
teatrului. Băști Lajos, 
artist emerit, a dat dra
mei pe care o trăiește 
Joô Săndor o mare au
tenticitate, accentuînd
faptul că — deși trece printr-un moment de 
derută — scriitorul este un om cinstit. Inter
pretul a dezvăluit procesul adînc de conștiință 
pe care-l parcurge eroul, pregătind deznodă- 
mîntul, atitudinea fermă, hofărîtă, 
ia Jo6 Săndor

Turneul Teatrului Național din Budapesta
Erzsi (bătrîna Joô). în prezența ei dis
cretă, de mamă care privește cu îngrijorare 
și uneori chiar cu spaimă frămîntările și neca
zurile prin care trec cei doi fii ai săi, n-am 
întîlnit nici urmă de melodramafism, ci o sim
plitate demnă și mult bun simț, specific oame-

(stînga) și Bästi Lajos (dreapta) in „Cer.Bessenyei Ferenc 
întunecat".

Cititorii s&MbnScinteä“
Prieteni ai cârtii Pentru titlul de „Cel mai bun frezor“

nilor din popor. Aceeași impresie o lasă apa
rițiile scurte, dar impunătoare, ale lui Biliari 
Jôzsef, artist al poporului (bătrînul muncitor 
Czabuk Lajos) și Pâsztor Jănos (Petrik). Rolul 
greu, complex, al lui Formin a fost interpre
tat cu mijloace subtile de artistul poporului 
Major Tamâs. Numai pe alocuri, în jocul unor 
actori, am remarcat reminiscențe ale unu' stil 
vechi, exterior ; decorul ni s-a părut greoi, 
prea încărcat.

Calitățile spectacolului se datoresc, fără în
doială, într-o bună măsură regiei, semnate de 
Vărkonyi Zoltan, artist al poporului. Regizorul 
a compus veridic atmosfera fiecărui tablou și a 
caracterizat excelent relațiile dintre personaje, 
sco|înd în relief superioritatea eroilor înain
tați. Despărfindu-se de spectatorii bucureșfeni, 
Teatrul National din Budapesta lasă astfel în 
urma sa o foarte bună amintire.

A. BĂLEANU

pe care o 
în finalul piesei. O puternică 
personalitate capătă pe scenă 
Joô Andrés, în întruchiparea 
dată de Bessenyei Ferenc, artist 
emerit, Actor cu un tempera
ment bogat, tumultuos, Bes
senyei ne-a prezentat un acti
vist de partid cu spirit mili
tant, care-și afirmă argumente
le cu o forță copleșitoare. Ro
lul său, deși relativ de mică 
întindere, dobîndește astfel o 
pondere deosebită 
blul spectacolului.

Merită subliniată 
rea artistei emerite

în ansam-

interpreta-
SomogyiSala clubului 

„Independența" 
biu era arhiplină. Tine
rii frezori de la secția 
mecanică I se întreceau 
cu cei de la mecanică 
II în cadrul concursu
lui pentru titlul de „Cel 
mai bun frezor". Asis
tau și frezori mai vîrst- 
nici, cu experiență, ca 
Petru Coman, Alexan
dru Patrichi și alții. în
trecerea, care a durat 
cîteva ore, a fost cîști
gată de tinerii din sec
ția mecanică I. •

Cum au obținut 
cest succes? Acum 
teva luni, secretarul 
ganizației U.T.M.,
Basarabă, a propus 
într-o adunare genera
lă să se organizeze în

uzinei 
din Si-

secție un asemenea 
concurs. Au luat cuvîn
tul mulți tineri și 
arătat 
acum, 
lor au 
mașini 
buie să-și ridice pregăti
rea profesională. Secre
tarul comitetului U.T.M. 
pe uzină le-a propus 
tinerilor de la . mecani
că I să atragă în acest 
concurs și pe frezorii 
de la mecanică II. Au 
fost stabilite condițiile 
întrecerii. Timp de pre
gătire — trei luni. Ti
nerii frezori au început 
să studieze cărți și re
viste tehnice de spe
cialitate de la bibliote
ca uzinei.

Pentru a-și însuși mai 
bine cunoștințele teore
tice, ingineri și maiștri 
cu o bogată experien
ță le dădeau consulta
ții de două ori pe săp- 
tămînă. Acum ei cu
nosc temeinic frezarea 
roților dințate, parame
trii geometrici ai scule
lor de frezare, caracte
risticile mașinilor de 
frezat etc. Dar întrece
rea nu s-a încheiat cu 
concursul. De atunci ti
nerii studiază cu pasiu
ne cărți și 
nice de 
își ridică 
pregătirea.

Ing. LIVIU BERA 
coresp. voluntar

o«oDupă cele opt ore de lucru 
muncitorii, tehnicienii ți ingine
rii Uzinelor mecanice dm Tr. Se
verin își petrec folositor timpul 
liber. Unii merg la clubul uzinei, 
unde joacă șah, alții la biblio
tecă.

Biblioteca uzinei numără pes
te 12 500 de volume. Aici se or
ganizează cu regularitate diferite 
manifestări cu cartea : seri lite
rare, recenzii etc. Un viu interes 
îl stîrnesc simpozioanele tehnice. 
Pentru copiii salariaților se or
ganizează dimineți de basm. Co
piii ascultă basme înregistrate, 
pe discuri, învață poezii, ghici
tori etc.

Biblioteca clubului este com
pletată de 32 de biblioteci volan
te care au un mare număr de citi
tori. De la începutul anului și 
pînă în prezent, numărul citito
rilor a ajuns la peste 1 900, iar 
al cărților citite — la aproape 
10 000. Dintre cititori, peste 1100 
sînt muncitori.

Printre cei mai pasionați citi
tori sînt comuniștii Emil Mais- 
toru, Stelian Ghionea, Gheorghe 
Oarză, Ștefan Tintaru, Vasile 
Ludovic, Marin Cicerone și alții.

S. TRUȘCULESCU 
coresp. voluntar

La culesul strugurilor (secția Manasia a G.A.S. Urziceni)
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Aceeași grija pentru toți
Anul acesta am fost la odihnă și 

tratament, prin O.N.T. „Carpați" în 
stațiunea Bazna. Stațiunea e frumoa. 
să, nimic de zis, asistența medicală 
corespunzătoare, mîncarea bună. în 
privința condițiilor de locuit însă aș 
avea cîte ceva de spus.

Deși am fost printre primii din se-

a- 
de 
în 
fi

vizitatorii

ce

Profeeorul Luca Simio- 
nescu s-a apropiat priete
nește de elevul Alexandru 
Danciu. Acesta stătea cu 
fața în palme și sus
pina. L-a întrebat
necaz are. Fără să-și ridi
ce privirea, elevul, pînă în 
cele din urmă, și-a des
chis inima. De la o vreme 
unii profesori, ba chlaî șl 
colegii, îl ocoleau. Era so
cotit un tînăr certat cu dis
ciplina. A fost mutat din
tr-o clasă în alta. Peste tot 
era privit chiorîș.

Profesorului l-a plăcut 
băiatul : 1 s-a părut dez
ghețat. Ce-ar fi dacă i-ar 
dovedi încredere ? Omul 
numai între oameni se 
poate îndrepta. I-a trecut 
numele în catalogul clasei 
al cărei diriginte era.

...Timpul a limpezit lu
crurile. Tînărul a dovedit 
multă pasiune pentru me
serie. Adesea, profesorii îl 
felicitau spunîndu-i că 
dacă se va pregăti mal 
departe conștiincios va de
veni un muncitor cu mîini 
de aun. Spre mulțumirea 
lui șl a dirigintelui deve
nise un elev fruntaș.

Elevul A. Danciu se pre
gătește la grupul școlar „E- 
lectroputere* din Craiova, 
pentru a deveni muncitor 
callfloat. Colegi de' școală 
îi sînt peste 1 400 de tineri. 
Școala este o adevărată 
pepinieră de cadre bine 
pregătite profesional nu 
numai pentru această uzi
nă, al șl pentru alte între
prinderi din țară.

De aici, de la grupul 
școlar „Electroputere", ne-a 
sosit de curînd la redac
ție o. scrisoare. Desigur, a-

tît autorii scrisorii cît și 
noi ne bucurăm de lucru
rile frumoase înfăptuite la 
această 
școlar 
re din 
Iile de clasă sînt 
minoase, atelierele 
dotate cu tot utilajul ne
cesar procesului de învă
țămînt. Alături de clădirea 
școlii și a căminului se ri
dică în prezent o nouă 
construcție : atelierele noi 
care vor fi utilate cu ma-
,illllllllllllllllllllllll|i||l||li|||l||l!IIIWIIIIIM

școală, 
este o 
ultimii

Grupul 
realiza- 

ani, să- 
mari, lu- 

sînt

spre care vorbim. De alt
fel, nu numai această tră
sătură conturează portretul 
lui Bîcu. Atitudinile brutale, 
ciopîrțirea părului elevilor 
și alte „măsuri educative" 
de acest soi sînt proprii a- 
cestui purtător al vechilor 
practici pedagogice.

— Se întîmplă ca unii 
elevi să greșească. Dar, 
fiind în mijlocul lor, avem 
datoria de a folosi mij
loace și metode educative 
pentru a-i îndrepta —

Dar,

.il

Pe urmele unei scrisori sosite la redacție
q III I1'

Cum răspîndim experiența 
gospodăriilor colective fruntașe

(Urmare din pag. I-a)

șini-unelte pentru practica 
elevilor. Colectivul uzinei 
„Electroputere" are în gri
ja sa școala, dă . atenție 
îmbunătățirii condițiilor de 
studiu ale tinerilor.

Scrisoarea ne aduce însă 
șl altfel de vești. Autoiii 
ei ne semnalează și unele 
nereguli. Asupra acestora 
vom stărui mai mult. ,,Di
rectorul de studii al școlii, 
ing. Gheorghe Bîcu, folo
sește în munca sa, în re
lațiile cu elevii și profe
sorii, metode străine nor
melor de educație nouă, 
socialistă, încetățenite în 
școli — se spune în scri
soare. Nici un profesor sau 
elev nu-1 este apropiat“.

La fața locului, la școa
lă, faptele relatate în scri
soare s-au adeverit. Cine 
poate să-și mal închipuie 
că într-o 
un cadru 
mite să 
vii după 
miezul nopții, 
procedează directorul de-

școală de astăzi 
didactic își per- 
trezească ele- 
bunul plac la 

așa cum

spunea deunăzi un educa
tor chiar din școală.

Am relatat la început 
cazul unui elev „rătăcit’ 
dintr-o clasă în alta, care 
a devenit fruntaș la învă
țătură. DeBiguT, transfor
marea nu s-a petrecut pes
te noapte. Meritul este al 
profesorului Luca Slmio- 
nescu, membru de partid. 
Asemenea profesori 
ducători sînt mulți 
ceastă școală.

Nu mai puțin au 
cat comuniștii din 
să-i arate directorului de 
studii metehnele sale. 
A învățat el oare me
serie sub amenințarea 
si bătaia patronului pen
tru a-i împrumuta obi
ceiurile ? Nu, nici măcar 
această „scuză" nu o poa
te invoca. Lumina căr
ții, diploma de inginer i-au 
dat-o orînduirea noastră 
nouă. De cîteva ori a fost 
chemat de biroul organi
zației de bază pentru a 1

și e- 
la a-

încer- 
școală

se arăta că greșește. A 
fost criticat în consiliul pro
fesorilor. Gheorghe Bîcu 
a dat de fiecare dată din 
cap, semn că și-a înțeles 
abaterile, a promis 
îndrepte.

Maistrul-instructor 
Garoafă, un om apreciat 
pentru rezultatele obținute 
în pregătirea elevilor, i-a 
arătat în față lipsurile, l-a 
criticat tovărășește. Bîcu a 
ținut să-i... mulțumească. 
„Voi avea grijă să te a- 
vansez" — l-a spus fără 
|enă. Și s-a ținut de cu- 
vînt : l-a îndepărtat din 
școală.

Să dăm șl alte exemple.
In primul trimestru al 

anului de învățămînt care 
a trecut, 55 la sută dintre 
elevii școlii au rămas co- 
rijențl. Sesizîndu-se de a- 
oeastă situație. Comitetul 
orășenesc de partid Craio
va a îndrumat conducerea 
școlii să ia măsuri de îm
bunătățire a procesului de 
'.nvățămînt, pentru sprijini
rea elevilor rămași în ur
mă la studiu. Măsurile lua
te de directorul de studii 
au fost „originale". In une
le oazuri, răspunsurile ele
vilor erau apreciate nu du
pă calitatea lor, ci după... 
calcule prestabilite. „Tre
buie să ridicăm medial"— 
tuna directorul. Și In cata
loage au început să apară 
numai note mari. în tri
mestrul următor au rămas 
corijențl 5 la sută din nu
mărul elevilor școlii, deși 
progresele reale la Învă
țătură erau mult mal mici. 
Pe cine au indus în eroaie 
calculele Iul Bîcu ? Ce 
mostră mal concludentă de 
ignorare a menirii școlii

să se

Petre

deoît această atitudine 
buzivă, arbitrară, față 
norme binecunoscute 
învățămînt 1 Firește, ar 
trebuit ca cei care răspund
de îndrumarea școlii să-și 
deschidă bine ochii, să va
dă aceste nereguli, să ia 
din timp măsurile care se 
impun.

Nu e de ajuns să aștep
tăm cu dragoste, cu bra
țele deschise tinerele pro
moții ale școlii. Pentru ni
meni nu poate fi indiferent 
ce fel de oameni primesc 
diploîna de muncitor cali
ficat, ce educație primesc 
în școală, în ce măsură 
este asigurată pregătirea 
profesională a fiecărui tî- 
năr pentru a ocupa locul 
la strung, la mașina de 
frezat sau altundeva în u- 
zină. Statul nostru s-a în
grijit să creeze în școală 
bune condiții materiale de 
studiu. Cei care poartă 
răspunderea în 
privință nu s-au întrebat 
însă un lucru : pe 
cui încredințează 
grea și importantă 
conduce pregătirea 
lor munoltori ai 
Cu multă ușurință i-a fost 
încredințată această sarci
nă lui Gheorghe Bîcu. Ia- 
tă-1 acum într-o muncă de 
răspundere.

O vorbă veche spune : 
„Cu cît al mai mulți prie
teni cu atît ești mal bo
gat 1“. în jurul lui Gheor
ghe Bîcu se află peste 
1 400 de elevi, mulți pro
fesori, educatori. între ei nu 
are prieteni. Și nici nu poa
te avea, atîta timp cît se 
comportă așa cum am vă
zut. Lui Gheorghe Bîcu nu i 
se poate încredința sarcina 
de a pregăti elevii pentru 
viață și muncă, el însuși 
mal trebuie încă pregătit 
pentru aceasta.

rie care m-am prezentat Ia admi
nistrație, a trebuit să aștept pînă 
s-a terminat cazarea celor veniți cu 
bilete C.C.S. Asta n-ar fi fost nimic, 
dacă pînă la urmă aș fi obținut o 
cazare corespunzătoare. Dar nu 
întîmplat așa nici cu mine, nici 
alții veniți cu bilete O.N.T. Noi 
fost repartizați în clădiri puțin 
grijite, slab amenajate.

Mă întreb : este oare just ca 
varășii din conducerea stațiunii 
facă asemenea diferențieri ? 
că printr-o mai bună organizare și 
cu ceva mai multă bunăvoință 
crurile s-ar putea aranja la fel 
bine pentru toată lumea.

I. COZMA 
strungar — București
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resurse locale. în acest scop au fost 
organizate la gospodăriile colective 
din Miorcani, Vlăsinești și Avră- 
meni schimburi, de experiență în 
domeniul 
care din 
periență au participat gospodării 
colective
După schimbul de experiență de la 
Miorcani, gospodăriile colective din 
Rediu, Mitoc și altele au construit 
grajduri și magazii de cereale din 
piatră și pămînt, făcînd construcții 
trainice și ieftine.

în atenția consiliului agricol ra
ional stau în momentul de față pre
gătirile pentru însămînțărilș de 
toamnă. Pe baza analizei rezultate
lor obținute prin folosirea diferite
lor soiuri de grîu, consiliul agricol, 
împreună cu specialiști din unități, 
a stabilit ce soiuri de grîu va culti
va fiecare gospodărie. Necesarul de 
sămînță a fost asigurat pe 
raionul.

La începutul lunii august, 
tetul executiv al consiliului 
col raional a ținut o ședință 
inginerii și tehnicienii agronomi din 
gospodăriile colective. S-au discu
tat măsurile ce trebuie 
prinse pentru pregătirea 
niei agricole de toamnă, 
cent deosebit s-a pus pe 
sarea culturii griului.

construcțiilor. La fie- 
aceste schimburi de ex-

cu condiții asemănătoare.

întreg
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cu toți

între-
campa- 
Un ac- 
ampla-

Gospodăriile

colective vor recolta mai întîi cul
turile de pe acele parcele ce urmea
ză a fi însămînțate cu grîu de 
toamnă. Terenurile de pe care s-au 
recoltat borceagurile și diferite cul
turi timpurii bune premergătoare 
griului, au fost arate din vară și 
sînt bine întreținute. în toamna a- 
ceasta sînt create condiții ca pe 
cele 25 000 ha ce trebuie însămîn
țate să se. execute lucrări la un ni
vel agrotehnic mult superior față 
de ce] din anii trecuți.

Desigur că timpul care a trecut 
d'e la constituirea consiliului agricol 
raional este scurt și nu putem spu
ne că am rezolvat toate problemele 
privind întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriilor colective. 
Mai sînt încă greutăți în ce pri
vește înlăturarea deprinderilor ruti
niere ale unor ingineri și tehnicieni, 
în unele cazuri, chiar tovarăși din 
comitetul executiv al consiliului 
agricol, în loc să rezolve operativ 
problemele gospodăriilor colective, se 
rezumă la a da indicații generale 
sau constată unele lipsuri, fără să 
caute cele mai bune soluții pentru 
înlăturarea lor.

în fața consiliului agricol raional 
stau sarcini de mare răspundere. 
Ne vom strădui să folosim experien
ța cîștigată pînă acum, să îmbună
tățim metodele de muncă pentru a 
contribui din plin la înflorirea a- 
griculturii raionului nostru.

această

seama 
munca 
de a 
viitori- 

uzlnei ?

ti. MORÀRU

■ TIE ATR1E » (Saaac^amsi
TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Parcul 

Herăstrău) : BĂIEȚII VESELI — (orele 
19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Grădina „23 August“) : TA
CHE, IANKE ȘI CADÎR - (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Grădina Boema) : 1 
REVISTEI — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : PUNCT '
TIC CIRCUL - (orele 20).

TEATRUL DE STAT ARAD
C.C.S.) : A TREIA PATETICA — 
le 20).

CINEMATOGRAFE. CONTELE
MONTE CRISTO — seria I — cinemas
cop : Patria (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23), 
Stadionul Dlnamo (19,45). r--------
UMBRA: 23 August (10; 12; ...
21; grădină — 19,30), Elena Pavel (10,15; 
12; 15,30; 17,15; 19; 20,45; grădină — 19,30). 
VÎNTUL SUDULUI ; Republica (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), București (9,30; 11,45; 
14; 16,45; 19; 21), înfrățirea între popoare 
(10,30; 14,30; 16,30; 18,40; 20,45), Stadionul 
Republicii (19,45), G. Coșbuc (10; 12; 15; 
17; 19; 21), 1 Mai (9,45; 12), Grădina Pro
gresul (19,45), Stadionul Gluleștl (19,45). 
TINTIN ȘI MISTERUL „LINEI DE 
AUR“ ; Magheru (10; 12; 14,30; 16,30;
18,45; 21), I. C. Frlmu (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45), Alex. Sahla (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 31; grădină — 19,30), Volga 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). ÎMPOTRIVA ZEI
LOR : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30), 
V. Alecsandrl (15; 17; 19; 21), Gh. Doja 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Libertății (10; 12; 
16,30; 18,30, 20,30; grădină - 19,30). RĂ
TĂCIRILE DRAGOSTEI : Tineretului 
(9,30; 11,30; 13,30). COPILUL ȘI ORA
ȘUL : Tineretului (16,30; 18,30; 20,30),
Olga Banele (15,30; 18; 20,30; grădină — 
19,30). 49 DE ZILE IN PACIFIC : Vic
toria (10,30; 12, 15; 17; 19; 21), V. Roaită 
(16: 10; grădină - 20). ULTIMA NOAPTE 
PE TITANIC : Central (10,30; 13; 15,30; 
18; 20,30). TOM DEGEȚELUL : rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
16,30 la cinematograful 13 Septembrie. 
SENTINȚA SE VA DA JOI : 13 Septem
brie (18,30; 20,30). LINGĂ PRĂPASTIA 
ABRUPTA (VINATOAREA DE LUPI) — 
DRAGONUL ; COPIII CÎNTA : FOTBAL 
PE GLOB ■ Timpuri Noi (rulează în con
tinuare do la orele 10 pînă la orele 22). 
FANTOMELE DIN SPESSART : TU-

TURIS-

(Sala 
(ore-

DE

SOARE ȘI 
; 15; 17; 15;

lează la cinematografele Maxim Gorki 
(11; 16; 18,15; 26,30), T. Vladimlrescu (16; 
18; 20; grădină — 19,30). COCOȘUL SPE
RIE MOARTEA ; 1 Mal (16; 18,15; 20,30). 
VIKINGII : Cultural (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Grădina Unirea (20,15). FOC IN LI
NIA A DOUA : Alex. Popov (rulează în 
continuare de la orele 9 pînă la orele 
21). 713 cere --------------
(15; 17; 19; 21; grădină — 20), Arta (16; 
18; grădină — 20). FRUMOASA AMERI
CANA : Grivlța (15; 17; 19; 21), 16 Fe
bruarie (16; 18; I" ------------
Unirea (16; 18), Miorița (16,30; 18,45; 21). 
ACORD FINAL : Flacăra (10; 15; 17; 19; 
21), Grădina 13 Septembrie (orele 20), 
Miorița (10; 12; 14), Moșilor (11; 16; 18,15; 
20,30; grădină — 19,30). LACRIMI TÎR- 
ZII : Munca (16; 18,15; 20,30). REVISTA 
DE LA MIEZUL NOPȚII — cinemascop: 
Popular (16; 18,15; 20,30). VIRSTA DE 
AUR A COMEDIEI : Donca Simo (15; 17;

T9; 21; grădină - 19,30), B. Delavrancea 
(11; 16; 18; 20). CINE-I DE VINA ? : ru
lează la cinematograful M. Emlnescu (16; 
18,15; 20,30). O VIAȚA : Floreasca (11; 
16; 18,15; 20,30). ALBA CA ZAPADA : 
Luceafărul (15,30; 17,15; 19; grădină -, 
20). M-AM SATURAT DE CĂSNICIE : 
rulează la cinematograful G. Bacovla 
(15; 17; 19; 21). CETATEA HURRAMZA- 
MIN — cinemascop : Drumul Serii (16; 
18; 20). PLANETA FURTUNILOR : 30
Decembrie (16; 18,15; 20,30). CAVALERII 
TEUTONI — ambele serii : rulează la 
cinematograful C-tln David (16; 19.30).
LASAREA NOPȚII • Iile Plntllie (16; 
18,15; 20,30). CÎND VINE DRAGOSTEA : 
8 Mal (15; 17; 19: 21). SCRISOARE DE 
LA O NECUNOSCUTĂ : rulează la ci
nematograful Aurel Vlalcu (15; 17;
19; 21).

RADIO, vineri 14 septembrie. • Scene 
din opera ~ ' ~ ~ " '
sorgskl — 
Iară din țări socialiste
• Ciclul „Pagini din muzica romînească 
de cameră“ - 
operete - ora 
dustrlal — ora 
tra de muzică 
de stat Oradea 
orchestrale — 
populare romînesti 
e rin folclorul popoarelor — 
—, II 9 Muzică instrumentală

ATERIZAREA : 8 Martie

20). DESTĂINUIRI t

Mus„Boris Godunov“ de
ora 9,20 — I 9 Muzică popu- 

ora 10,08 — I

ora 10.30
11,30 -

11.52 
populară a 
- ora 12.40 

ora 14,00 —
ora

- I o Arii din 
I » Itinerar in- 

I e Clntă orches- 
Fllarmonicii 

— I e Piese 
I 9 Melodii 
14,30 - I
— ora 15 00 

ora

15,05. — Ie Actualitatea în țările so
cialiste — ora 15.35 — II 9 Suită de ba
let de Kresimir Baranovic — ora 15,45
— I ® Vorbește Moscova — ora 16,15 — 
I e Soliști și formații artistice de ama
tori — ora 16,30 — II 9 Interpreți romîni 
de muzică vocală și Instrumentală — 
ora 17,00 — II o Tineri interpreți de 
muzică populară romînească — ora 17,15
— I a în slujba patriei — ora 17,30 — I 
e Ciclul „Mari dirijori“ — George Geor
gescu — ora 18.05 — II e Cronica eco
nomică — ora 18,30 — I « Carnet cul
tural hunedorean — ora 19,00 — I « Arii 
din opere interpretate de Petre Ștefă- 
nescu Goangă — ora 19,15 - I a Teatru 
la microfon „Tania“ de A. Arbuzov — 
ora 19,30 — II e Cîntece revoluționare 
din Cuba — ora 20,15 — I 9 Jurnalul 
satelor — ora 21,15 — Ie Lieduri — ora 
22,00 — It Simfonia a IV-a în La major 
„italiana“ de Mendelsohn Bartholdy — 
ora 22,30 — I e Muzică de cameră de 
D. Șostakovlcl — ora 23,10 — II 9 Din 
operetele lui Dunaevskl — ora 23,15 — I.

CUM E VREMEA
Iert în țară : vremea s-a mențțnut fru

moasă șl călduroasă, cu cerul mal mult 
senin în sudul țării șl parțial poros în 
Ardeal șl nordul Moldovei, unde s-au 
semnalat ploi Izolate. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din nord-vest. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 21 de grade la Rădăuți șl 37 de 
grade la Bechet. La București : vremea 
s-a menținut frumoasă șl călduroasă, cu 
cerul senin. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a aerului la umbră a 
înregistrat 35 de grade, iar pe sol, la 
«oare, 54 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 
șl 17 septembrie : vremea se răcește în 
toate regiunile țării. Cerul va fl tem
porar noros la început, cînd vor cădea 
ploi sub formă de averse, apoi mal 
mult senin Vîntul va sufla moderat din 
nord, cu Intensificări în prima parte a 
Intervalului. Temperaturile minime vor 
fl cuprinse între 4 șl 14 grade, local mal 
scăzute, Iar maximele între 18 si 28 de 
grade. Brumă locală în nordul țării La 
București vremea se răcește. Cer schlm- 
trilu' îîntU1 va 9U,U slflb pînâ la po
trivit. Temperatura tn scădere.



ÎN ȚARA FRAȚEASCA
Cuvîntările rostite

ai

ambasadorul Reptibiii Mali în R. P. Romînă REPUBLICĂ DEMOCRATĂ GERMANĂ

omului de 
care drep- 
în spiritul 
in muncă, 
să fie fo- 

munca tu-

După ce a transmis în numele 
președintelui Republicii Mali. Mo
dibo Keita, și al guvernului din 
Mali, expresia sentimentelor cordia
le și frățești și dorința sinceră de 
colaborare rodnică între cele două 
state, ambasadorul Abdoulaye Mai
ga a arătat că idealul poporului ma- 
lian este „o societate propice înflo
ririi omului, o societate din care să 
fie eliminată exploatarea 
către om o societate în 
tatea să fie pentru toți, 
egalității și fraternității

. ■ în care munca fiecăruia 
. lositoare pentru toți, iar 
turor pentru fiecare“.

Poporul și guvernul 
Mali — a arătat în continuare am
basadorul malian — distrug zi de 
zi rămășițele sistemului colonial 
monopolist și adaptează relațiile co
merciale planului național de dez
voltare a țării, orientîndu-se neabă
tut după interesele poporului din 
Mali.

După ce a arătat că atît Republi
ca Mali cît și Republica Populară 
Romînă au același ideal comun, de 
a acționa pe linia menținerii păcii, 
Abdoulaye Maiga a declarat că țara 
sa luptă pentru dezarmarea gene
rală și controlată, se opune existen
ței bazelor militare în afara terito
riilor naționale, se pronunță pentru 
reglementarea pașnică a tuturor 
problemelor litigioase dintre state.

în încheiere, ambasadorul Repu
blicii Mali a declarat : „Republica 
Mali urmărește cu mult interes e- 
voluția statului dv., și din experien
ța dv., ca și din aceea a tuturor ță
rilor socialiste va trage învățămin
te utile pentru construirea societă
ții noastre, pentru a-i grăbi evolu
ția".

în răspunsul său, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, adresînd ambasadorului malian 
un călduros salut de bun venit în 
patria noastră, a mulțumit preșe
dintelui Modibo Keita pentru mesa
jul prietenesc adresat poporului ro- 
mîn și l-a rugat pe Abdoulaye Mai
ga să transmită din partea sa, a 
Consiliului de Stat al R. P. Romî
ne, a guvernului și poporului 
mîn, cele mai sincere urări de _șă- 
nătate și fericire președintelui 
publicii Mali și de prosperitate po
porului malian.

„Poporul romîn — a declarat pre
ședintele Consiliului de Stat — pri
vește cu caldă simpatie eforturile 
Republicii Mali și ale harnicului și 
talentatului său popor pentru con
solidarea independenței sale națio
nale, pentru dezvoltarea economiei 
sale, pentru bunăstare și progres, 
pentru făurirea unei vieți noi. în 
misiunea dv., domnule ambasador, 
vă veți putea convinge personal de 
înalta prețuire pe care poporul ro
mîn o acordă poporului malian. 
Veți avea, de asemenea, ocazia să 
cunoașteți îndeaproape poporul noș-

Republicii

ro-

Re-

Campionatele R. P. Romine 
de înot și sărituri

Ultima mare competiție de înot în aer 
liber din acest an — campionatele R. P. 
Romîne — a început ieri la Ștrandul Ti
neretului din Capitală. Campionatele de 
înot și sărituri se bucură de o partici
pare numeroasă. Din București iau parte 
la competiții sportivi de la Clubul 
Sportiv Școlar, Steaua, Dinamo, Pro
gresul, Rapid, Unirea și Știința.

De asemenea, sînt prezenți ‘ înotători 
din Cluj, Reșița, Tg. Mureș, Timișoara, 
Sibiu, Oradea etc.

Joi, în prima zi de întreceri, au avut 
loc probele eliminatorii. în proba de 100 
spate (b), pe locul I s-a clasat Daroczi 
Ladislau ~
pe locul II Botha Alex. (C.S.S.-Bu_c.) 
1’09” 5/10 (nou record al R. 
juniori II).

După-amiază s-a disputat 
1 500 liber (finală), cel mai 
fiind obținut de Cornel Moeanu (Steaua) 
19’30” 5/10. în proba de 400 mixt (f) — 
finală, pe primul loc s-a situat Cristina 
Balaban (Dinamo) cu timpul de
6’ 07” 7/10. Ei sînt primii campioni ai
R. P. Romîne.

în cursul dimineții de 
continuă.

(Șțiința-Cluj) cu 1’08” 5/10 iar 
cu 

P. Romine

cursa de 
bun timp

azi, competiția

I. P.

J „Cupa cupelor"
L------- .--------- ------------ I Steaua—Botev Plovdiv 3-2

felul cum a început meciul, 
din primele minute, 
Insistentă se întrezărea 

a echipei Steaua, In

După 
după ocaziile 
după dominarea 
o victorie clară 
acest răstimp jucătorii bulgari nu s-au 
apropiat prea des de poarta lui Eremia. 
iar primul lor șut mai periculos tras de 
Asparuhov (jucătorul cu numărul 10 pe 
spate) a fost înregistrat abia în minutul 
15. tnfregul teren era controlat de fotba
liștii romîni care au atacat mai mult 
pe partea lui Crăiniceanu. După toate apa
rentele, golul trebuia să cadă dintr-un 
moment într-altul. Așteptam. Cum însă 
în jocul de fotbal punctele trebuie 
marcate de cei care îl practică și domină 
(aparate ajutătoare nefiind încă inventate) 
înaintașii echipei Steaua executau zeci 
de combinații sterile și numai goluri nu 
marcau. Văzînd înaintarea bucureșteană 
în „zi slabă”, fotbaliștii bulgari i-au lăsat 
pe Panaiotov, Ciakirov și Âpostolov, cei 
trei fundași, să descurce singuri „combi
națiile” lui Constantin, Racsi, Voinea. 
Crăiniceanu și au început să atace. Mai 
rar, dar mal clar. La un contraatac, Za- 
vodă este prins pe picior greșit, mingea 
ajunge la Asparuhov, iar acesta 
ușurință uimitoare trece în dribling 
tre apărătorii echipei Steaua si 
nelăsîndu-i lui Eremia declt sarcina 
scoate balonul din plasă. Și toate acestea 
în plină dominare a echipei noastre I în 
această repriză Constantin și Racsi sini 
de nerecunoscut, Crăiniceanu, după 
curse spectaculoase, centrează numai în 
picioarele adversarilor. Jenei și Crișan 
(pe care-1 vom felicita abia la urmă) țin 
prea mult mingea, nu se trage la poartă 
ș.a.m.d. Totuși, cu două minute Înainte 
de fluierul primei reprize, Voinea primeș
te, (în sfîrșit) o pasă bună și nu ezită : 
1—1. La reluare, ca și la Începutul me
ciului, ratează goluri gata făcute Con
stantin și Crăiniceanu. Bucureștenii insistă 
acum mai mult prin pătrunderile lui Tă
tara. Sa pare că nu-i rău, dar... in minu
tul 48 fotbaliștii de la Steaua sînt din 
nou conduși. Același A.vmruhov înscria 

cu o 
prin- 
trage 
de a

tru, realizările sale pe drumul de- 
săvîrșirii construcției socialismului, 
ceea ce va contribui, desigur, la 
întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările noastre.

Așa cum ați remarcat și dv., în 
politica lor externă țările noastre 
au vederi comune în principalele 
probleme internaționale. Apreciem 
în mod deosebit politica consecven
tă anticolonială promovată de gu
vernul și poporul Republicii Mali, 
politică ce servește cauzei lichidării 
rămășițelor sistemului colonial din 
Africa și din alte părți ale lumii".

Vorbind despre politica externă a 
țării noastre, președintele Consiliu
lui de Stat a arătat că „Poporul ro
mîn, vital interesat în instaurarea 
unei păci trainice în lume, militea
ză neabătut pentru promovarea 
principiilor coexistenței pașnice, 
pentru reglementarea pe calea tra
tativelor a problemelor litigioase 
dintre state și pentru dezvoltarea 
de relații prietenești între toate ță
rile, independent de orînduirea lor 
socială. El se pronunță pentru li
chidarea definitivă a colonialismu
lui, sprijină lupta de eliberare a 
popoarelor încă subjugate și efortu
rile noilor state pentru consolida
rea independenței lor naționale.

Vă sînt desigur cunoscute efortu
rile permanente depuse de Republi
ca Populară Romînă, împreună cu 
celelalte țări socialiste, in cadrul 
O.N.U. și al altor organisme și con
ferințe internaționale pentru înce
tarea tuturor experiențelor cu arme 
nucleare, pentru realizarea neîntîr- 
ziată a dezarmării generale și to
tale sub control internațional, 
care ar elimina pentru totdeauna 
războiul din viața omenirii“.

In încheiere, președintele Consi
liului de Stat a spus : „Exprimîn- 
du-ne satisfacția pentru aprecierile 
dv. privitoare la Republica Popu
lară Romînă. credem că ar fi util 
dacă posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării economice și culturale 
dintre țările noastre ar fi examina
te de oameni de specialitate romîni 
și malieni. îmi exprim convingerea 
că activitatea dv. va contribui la 
adîncirea prieteniei și la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre. Vă 
asigur că în îndeplinirea misiunii 
dv. vă veți bucura de sprijin de
plin din partea Consiliului de Stat, 
a guvernului Republicii Populare 
Romîne și a mea personal".

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a avut apoi o convorbire cor
dială cu Abdoulaye Maiga, ambasa
dorul Republicii Mali.

La prezentarea scrisorilor de a- 
creditare și la convorbirea care a 
urmat au asistat Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Romîne.

(Agerpres)

europene.
s-a terminat cu 
atletului sovie- 
E1 a realizat o 
Aceasta a fost

Europeneie
BELGRAD 13. — (prin telefon de la 

trimisul special Agerpres, P, Ochialbi) : 
Finalele la disc, triplu salt și 100 m plat 
au fosl punctele de atracție in cea de-a 
doua zi a campionatelor

întrecerea discobolilor 
un remarcabil succes al 
tic Vladimir Truseniev. 
performantă de 57,11 m. 
cea de-a treia medalie de aur cucerită 
de sportivii sovietici.

Peste trei ore a durat finala probei 
de triplu salt. In cele din urmă primul 
loc a revenit polonezului Jozsef Schmidt, 
campionul olimpic al probei, care a să
rit 16,55 m. Medalia de argint a fost 
cîștigată de Goriaev — 16,39 m, iar cea de 
bronz de Fedoseev (ambii U.R.S.S.) 16,24 
m. In finalele la 100 m plat cinci,, con
curent! au luptat piept la piept pe linia 
de sosire și au fost cronometrați în 
același timp. Iată clasamentul : 1.
Pieguemal (Franța) 10” 4/10 ; 2. Delecour 
(Franța) 10” 4/10 : 3. Gamper (Germania) 
10” 4/10 ) 4. Hebauf (Germania) 10” 4/10; 
5. Juskowiak (R.P.P.) 10” 4/10 ; 6. Foik 
(R.P.P.) 10” 5/10.

La feminin. în aceeași probă, a învins 
sportiva engleză Dorothy Hyman ll”3/10.

In cursul dimineții au avut loc califi
cări. La înălțime femei numai patru con
curente : Balaș (R.P.R.), Gere (Iugoslavia), 

asaltată. Vor trece însă 19 mi- 
pînă să asistăm la egalare. 
la poartă Crăiniceanu, Voi- 

Tătaru... Iată Insă că mingea este

pentru echipa Botev-Plovdiv. Excelent a- 
cest jucător. Dar nu numai el, ci și Der- 
mengiev și Stoianov. Echipa din Plovdiv 
are un punct avantaj ; prin jocul corect 
practicat, lasă o bună impresie publicului 
nostru. Atacurile se succed la ambele 
porți. In această repriză Constantin joa
că ceva mai bine, devine mai insistent. 
La fel Tătara. Poarta lui Karuskov este 
des 
nute 
Trag 
nea, 
respinsă pînă la Constantin care prin- 
tr-un șut puternic egalează (minutul 67). 
Din acest moment jocul devine mult mai 
spectaculos. Karuskov blochează la picioa
rele lui Tătara în ultima clipă, deși 
mulți vedeau de-acum mingea în plasă. 
Dermengiev trage în bară, mingea îi re
vine, dar o trimite afară. Nimeni nu mai 
credea cu 4 minute înainte de sfîrșitul 
partidei că va asista la schimbarea rezul
tatului. Iată-1 insă pe Crișan pornit cu 
o minge pe centrul terenului și, de la 
aproape 30 de metri, șutind la poartă. 
Karuskov nu poate reține și.. 3—2 pen
tru Steaua. Meci cîștlgat la limită, cu 
emoții. Jocul retur se va disputa la 19 
septembrie la Plovdiv.

C. MANTU

Turneul internațional 
de baschet

au 
in-

La stadionul Glulești din Capitală 
început joi întrecerile campionatului 
terna țional feroviar de baschet (mascu
lin) cu participarea selecționatelor din 9 
țări. Iată rezultatele înregistrate în pri
mele meciuri : R. P. Romînă • Elveția 
78—24 (40-4) : U.R.S.S.-R. S. Ceho
slovacă 60-57 (22-24) ; R. P. Polonă— 
Franța 71—63 (31—20) ; R. P. Bulgaria— 
Belgia 59 -24 (30—9).

Astăzi sînt programate noi întîlnlrl. 
Primul meci va începe la ora 15.

In memoria 
lui Nicolae Tiiulescu
Joi a avut loc la Craiova solem

nitatea dezvelirii unei plăci come
morative pe locul unde se afla 
casa în care s-a născut în urmă cu 
80 de ani Nicolae Titulescu.

Au luat parte reprezentanți 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Academiei R. P. Romîne, conducă
tori ai organelor locale de stat, un 
numeros public.

Președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului Cra
iova, Marin Iordache, a evocat per
sonalitatea lui Nicolae Titulescu, 
eminent diplomat și om politic ro- 
mîn. (Agerpres)

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

Deschiderea expoziției 
»Mișcarea revoluționară 

poionă în artă“
Sub auspiciile Comitetului de stat 

pentru cultură și artă, joi la amia
ză s-a deschis în sala Dalles ex
poziția „Mișcarea revoluționară po
lonă în artă".

La festivitatea de deschidere au 
participat Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al aceluiași comitet, 
Vasile Dumitrescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, artistul 
poporului Ion Jalea, președintele 
Uniunii artiștilor plastici, Al. Bui- 
can, vicepreședinte al Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni de artă și cul
tură.

Au fost de față Janusz Zambro- 
wiez, ambasadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă, șefi ai altor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Mircea Popescu, vicepreședinte al 
Consiliului artelor plastice din ca
drul C.S.C.A., și Jadwiga Skrzy- 
dlowska, custode al Muzeului miș
cării revoluționare polone din Var
șovia.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
în care sînt prezentate 88 de lucrări 
de pictură, sculptură și grafică, • in 
majoritate creații ale artiștilor plas
tici polonezi contemporani.

(Agerpres)
----- o«o---- -

Informații
• La 13 septembrie a plecat la VIena 

delegația Republicii Populare Romîne 
care va participa la lucrările celei de-a 
Vl-a Conferințe generale a Agenției In
ternaționale pentru energie atomică.

Delegația este condusă de acad. Ho- 
ria Hulubei, directorul Institutului de 
fizică atomică din București.9 In programul Parcului de cultură 
Herestrău a fost inclus un ciclu de ma
nifestări intitulat „Mari artiști ai scenei 
romînești”. Pînă acum s-a vorbit despre 
viața și opera lui C. Nottara și Ion Ma- 
nolescu. Recent a avut loc o manifesta
re consacrată amintirii lui Aristide De
metriad. Cu acest prilej, și-au dat con
cursul actori ai Teatrului C. Nottara, ai 
Teatrului Național „I. L. Caragiale” și ai 
Teatrului pentru tineret și copii din 
Capitală.

© Colectivul Circului de stat din Ca
pitală a prezentat ieri seară premiera 
spectacolului „Punct turistic — circul”.

aOetism
(U.R.S1S.J, Knowes (Anglia) au 

standardul. La sitliță cel mai
Cencik 
realizat 
bun rezultat a fost realizat de Ozolina 
(U.R.S.S.) — 51,60 m, urmată de
Gherhardts (Germania) 51,15 m și Maria 
Diți-Diaconescu (R. P. Romînă) —
50,93 m. Astăzi se desfășoară finalele la 
înălțime și suliță femei, 400 m garduri, 
400 m plat bărbați și femei, greutate și' 
lungime bărbați și 50 km marș.

BRB

Pacea în Germania izvorăște
clin republica noastră

Populația noastră a salutat cu 
mare bucurie invitația făcută unei 
delegații de partid și guvernamen
tale a R. D. Germane de a vizita 
R, P. Romînă.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale, condusă de Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Socialist Unit din Germania și 
președinte al Consiliului de Stat, oon- 
stituie un moment însemnat în is
toria relațiilor dintre cele două po
poare. Putem constata cu satisfac
ție că de la stabilirea relațiilor di
plomatice imediat după întemeierea 
republicii noastre, am obținut Tezul- 
tate importante în lupta comună 
pentru menținerea păcii și consoli
darea lagărului socialist. Relațiile 
dintre cele două state se desfășoa
ră în spiritul ajutorului șl sprijinului 
reciproc frățesc, pe baza principii
lor internaționalismului socialist.

în toate domeniile există între 
noi convenții contractuale care asi
gură o colaborare fructuoasă. O 
importanță deosebită au convențiile 
pe tărîm economic. Datorită dezvol
tării rapide a industriilor noastre, 
volumul schimbului de mărfuri din
tre țările noastre a sporit, în pe
rioada 1950—1961, de zece ori. în 
cadrul colaborării tehnico-științifice, 
țările noastre se folosesc reciproc 
de documentații complete și expe
riențe valoroase obținute în produc
ție. La Chiscani, ambele țări con
struiesc împreună cu Republica So
cialistă Cehoslovacă și Republica 
Populară Polonă un combinat de 
celuloză pe bază de stuf, care în 
felul său este unic în lume și a 
trezit interes internațional. Ambele 
țări dispun de premise foarte bune 
pentru a dezvolta în mod continuu 
colaborarea în domeniul economic 
și pentru a spori rapid producția 
prin cooperare și specializare, spre 
binele ambelor popoare.

Oamenii muncii din republica 
noastră depun toate eforturile pen
tru continua întărire economică a 
statului lor Prin construirea socia
lismului, ei constituie o pildă și un 
imbold pentru clasa muncitoare ' și 
pentru toate forțele progresiste din 
Germania occidentală în lupta îm->

P. STANCESCU

Examenul Kaw’nei

Magdeburg - azi

IS62(Plan)
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în planul general de reconstrucție a centrului Berlinului democrat, Alexanderplatz ocupa un loc 
important. Piața a fost legată printr-o serie de clădiri noi și străzi largi, moderne, cu Karl-Marx-Allee, 
Construcțiile care au început de la Straussbergerplatz au ajuns pînă în imediata apropiere de Alexan- 
derplatz. S-au ridicat blocuri elegante, cu 8—10 etaje. Sînt în plină desfășurare lucrările de recon
strucție a gării trenului urban.

Comerțul exterior el £ Ä C

f> & Ä

1950=10 0 e în primele cinci luni 
e anului producția 

globală a industriei din 
R.D. Germană a crescut 
cu 7,8 la sută, produc
ția industriei electroteh
nice — cu peste 17 la 
sută, cea a construcții
lor de mașini — cu a- 
proape 12 la sută. Pro
ductivitatea muncii s-a 
mărit cu 9,9 la sută.

® 162 de mașini-unelte 
automate cu masă cir
culară pentru mai multe 
operații de lucru se vor 
construi anul acesta în 
R.D.G. Multe dintre ele 
vor fi instalate în între
prinderile din țară, con
tribuind astfel la crește
rea productivității mun
cii.

® Pînă la sfîrșitul a- 
cestui an producția de 
paltoane și pardesie 
pentru femei și copii va 
spori cu 10 la sută față 
de anul 1961, cea de fri-

„NEUE PRESSE” (R.F.G.) : „R.D.G. nu 
mai poate îl pur și simplu ignorată și 
indiferent dacă... ne place ori nu, tre
buie să ne hotărîm, în sîîrșit, să ducem 
tratative cu guvernul R. D. Germane”.

SHINWELL (fost ministru de război al 
Angliei): „Am avut posibilitatea să vi
zitez Germania răsăriteană și am ajuns 
Ia concluzia că, indiferent dacă aceasta 
este sau nu pe placul Occidentului, exis
tența Republicii germane din răsărit este 
un fapt împlinit șl cu cît vom înțelege 
mai curînd acest lucru cu atît va fi mai 
bine”.

MAREȘALUL MONTGOMERY: „R. D. 
Germană prosperă și se dezvoltă”.

„HARPERS” (S.U.A.): „Noi putem în
cheia tratatul în legătură cu Berlinul 
acum. Acum este vremea pentru ca noi 
să analizăm politica noastră în ce pri
vește Berlinul și să ne întoarcem privi
rea spre existența reală a două Germa-

Dr. LOTHAR BOLZ 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al afacerilor 

externe al R.D. Germane

odată pentru totdeauna, 
stat continuă să trăiască 
democrat-umaniste și paș- 
întregului popor german, 

lăcașul tot ceea ce

potriva dominației capitalului mo
nopolist din R.F.G. Ei sînt pionierii 
națiunii germane. Republica Demo
crată Germană întruchipează forțele 
iubitoare de pace ale întregii Ger
manii. Ea este statul german în care 
imperialismul și militarismul au fost 
lichidate 
în acest 
tradițiile 
nice ale 
Aici își are
există bun și progresist în istoria 
germană. Cele două state germane 
se deosebesc fundamental unul de 
altul. în Republica Democrată Ger
mană a luat ființă o orînduire anti
fascistă, socialistă. Statul vest-ger
man este astăzi mai mult decît ari
cind un instrument al monopolurilor. 
La Bonn, militariștii și revanșarzii 
sînt aceia care dau tonul. Ei dețin 
pozițiile-cheie în aparatul de stat. 
Sîngeroșii judecători hitleriști for
mează „elita" justiției de la Bonn. 
Oameni ca Globke, care au dat lui 
Hitler fundamentarea formal juridică 
pentru nimicirea a 6 milioane de 
evrei — printre aceștia peste 100 000 
cetățeni romîni — sînt cei mai intimi 
consilieri ai actualului 
vest-german. Generalii Bundeswehr- 
ului au comandat unități aile Wehr- 
machtului hitlerist sau au 
statul-major.

Republica Democrată 
contribuie din răsputeri 
gurarea păcii. Ea militează pen
tru un acord privind dezarmarea 
generală și totală și se situează pe 
poziția că poporul german trebuie 
să aducă o contribuție proprie la 
dezarmare, încă înainte de încheie
rea unul acord internațional cu pri
vire la dezarmare, prin aceea ca 
ambele state germane să înceapă 
dezarmarea generală șl totală în 
Germania șl să sprijine activ mă
surile de dezarmare care cuprind 
ți teritoriul lor, cum ar fi crearea 

lucrat In

Germană 
la asi-

nii. Aceasta este o necesitate imediată; 
diplomația bazată pe iluzii — iar poli
tica noastră în ce privește Germania ră
săriteană se bazează pe o iluzie evidentă 
— duce, în ultimă instanță, la umilire 
sau la ceva mai rău. Din fericire, noi 
mai avem timp să ne schimbăm po
ziția”.

GRUSON (corespondent al ziarului 
„New York Times”, după o vizită în 
R. D. Germană): „Germania răsăriteană 
arată ca o întreprindere care lucrează 
din plin”. R.D.G. „devine un stat indus
trial de mare importanță”.

Schimb de experiență între inova- | 
tori la Uzina de aparata) electric 
VEB din Berlin — Treptow. Participă 
reprezentanți ai uzinelor din Branden
burg, Leipzig și Eisenach.

unei zone denuclearizate în Europa 
centrală. O dezarmare în Germania 
ar contribui în mod hotărîtor la în
lăturarea primejdiilor pe care le 
provoacă politica vest-germană re
vanșardă și de înarmare atomică.

Țelul politicii noastre este o Ger
manie dezarmată, neutră din punct 
de vedere militar, care să trăiască 
în pace și prietenie cu toate po
poarele. Toate propunerile și măsu
rile noastre slujesc acestui țel. Ast
fel, în I960, guvernul nostru a pre
zentat celei de-a XV-a sesiuni a 
O.N.U. un memoriu oare cuprinde 
propuneri pentru dezarmarea ambe
lor state germane în trei etape și 
propuneri privitoare la renunțarea 
folosirii forței unuia față de celălalt 
și față de alte state, la interzicerea 
propagandei de război și revan
șarde ș.a. Potrivit acestor propuneri, 
cele două state germane urmează 
să iasă din N.A.T.O. și din Tratatul 
de la Varșovia și să declare neu
tralitatea lor militară.

Republica Democrată Germană a 
răspuns pozitiv la Rezoluția Adună
rii Generale a O.N.U., din 4 decem
brie 1961, și s-a declarat de acord 
să renunțe la producerea sau procu
rarea de arme nucleare, dacă Re
publica Federală își asumă aceeași 
obligație. Republica noastră a 
considerat drept o datorie a sa să 
sprijine printr-o contribuție nemijlo
cită lucrările ~ ............................~

cancelar ' state pentru
face parte și Republica
Romînă. Tuturor delegațiilor repre
zentate la Conferință li s-a înmînat 
un memorandum conținînd propu
neri cu privire la întărirea păcii în 
centrul Europei. în acest memoran
dum guvernul nostru reafirmă acor
dul său deplin cu propunerile pri
vind crearea de zone denucleari
zate în Europa. Așa cum se propu
ne în memorandum, cele două state 
germane trebuie să-și ia obligația 
de a înceta înarmarea și de a pro
ceda la reducerea forțelor Iot ar
mate și a armamentului lor.

în timp ce Republica Democrată 
Germană depune eforturi pentru 
progresul dezarmării și destinderii 
•itacțlel în Germania, guvernul vest-

Comitetului celor 18 
dezarmare, din care 

Populară 

gidere cu 22 la sută, cea 
de mobilă cu 9 la sută.

® In R. D. Germană 
există în prezent 13 
șantiere navale care 
construiesc vase de cele 
mai diferite tipuri. Pînă 
la sfîrșitul acestui an 
flota comercială va pri
mi încă 21 de nave.

® La uzinele de oțe
luri speciale „8 Mai" 
din Freital a intrat în 
funcțiune unul din cele 
mai moderne laminoare 
din R.D. Germană, cu 
o capacitate de 50 000 
tone laminate pe an.

® In primii trei ani ai 
septenalului numărul 
studenților în școlile su
perioare și universități 
a crescut de la 64100 
la 75 000, iar la cursu
rile serale de la 18 700 
la 33 000 Astăzi în R.D. 
Germană se numără 66 
de studenți la fiecare 
10 000 de locuitori, față 
de numai 37 în R. F. 
Germană.

mondial. Gu- 
încearcă prin

german merge cu încăpățînare pe 
linia înarmării atomice și împotriva 
dezarmării. Germania occidentală 
întreține cea mai mare armată din 
Europa occidentală. In cei 13 ani 
ai conducerii lui Adenauer, în Ger
mania occidentală s-au cheltuit mai 
multe fonduri pentru înarmare de- 
cît sub Hitler pentru pregătirea celui 
de-al doilea război 
vernul vest-german 
toate mijloacele să obțină dreptul 
de a dispune de arme nucleare. Ast
fel își închipuie revanșarzii vest- 
germani că voj putea amîna inevi
tabilul faliment al politicii lor, 
Bonn-ul este dușmanul numărul unu 
al colaborării pașnice în Europa. 
De aceea, frînarea militariștilor vest- 
germani constituie un interes vital al 
tuturor popoarelor europene și, nu 
printre cele din urmă, al popoarelor 
din sud-estul Euro-pei.

Evident, nu poate fi vorba ca mi- 
litariștii vest-germani să aibă fie și 
un minim de șansă de a cîștiga un 
război. Ei nu au putut realiza a- 
ceasta, în condiții mult mai avanta
joase pentru ei, nici în primul și nici 
în cel de-al doilea război mondial. 
Avînd în vedere actualul raport de 
forțe, aceasta este cu totul exclus 
în prezent : un război pe care l-ar 
dezlănțui at echivala cu o sinuci
dere și ar duce la o Imediată și 
totală catastrofă a lor. Totuși, ar fi 
o greșeală a subaprecia politica 
aventuristă a acestor incorigibili 
militariști, care vor cu orice preț 
să-și ia revanșa pentru înfrîngerea 
lor în două războaie mondiale.

In prezent, mijlocul cel mai efi
cient de a tăia pofta militariștilor 
germani este încheierea Tratatului 
de pace german și, pe această 
bază, transformarea Berlinului occi
dental într-un oraș liber, neutru șl 
demilitarizat. Tratatul de pace va 
confirma frontierele stabilite drept 
rezultat al celui de-al doilea război 
mondial și va lichida de asemenea 
situația anormală din Berllnu) oc
cidental, una din rămășițele cele 
mai primejdioase ale celui de-al
doilea război mondial. Orașul de 
front, Berlinul occidental — situat în 
inima teritoriului Republicii Demo
crate Germane — a fost transfor
mat într-un cap de pod al NA TO., 
avînd sarcina de a tulbura 
toate mijloacele dezvoltarea 
nloă a Republicii Democrate 
man» și a celorlalte state 
cialist«. Berlinul occidental este ai- 

orin 
pctș- 
Ger-

80-

Magdeburgul, frumosul oraș de pe 
malurile Elbei, a împlinit 1 100 de 
ani de la întemeiere. Alături de ca
sele vechi, construite în stilul rena
șterii, au apărut clădiri moderne.

Industria de mașini a orașului, 
care a avut mult de suferit 
de pe urma bombardamentelor în 
timpul ultimului război mondial, în 
prezent a renăscut. în marile în
treprinderi socialiste se produc 
excavatoare, utilaj tehnic pentru 
fabricile de zahăr și ciment, insta
lații pentru laminoare, motoare 
Diesel, mașini-unelte etc.

Karin Neitzke nu s-a gîndit 
poate să devină eroina vreunui 
film. Liniștită și pufin sfioasă, Karin 
trăia asemenea tinerilor de vîrsfa 
ei din R. D. Germană..

Anul trecut, Franz Neitzke, tatăl 
Karinei, a avut unele încurcături la 
serviciu în mînuirea unor sume de 
bani. Deși judeca* cu multă grijă 
tovărășească, în cadrul întreprin
derii, F. Neitzke s-a „supărat" și a 
'uat hotărîrea să plece cu familia 
în Berlinul occidental, la niște rude. 
Karin avea 16 ani. Deabia după 
multe peregrinări tatăl a primit de 
lucru la Bochum. O muncă inferi
oară calificării lui.

Karin era tot fimpul frămîntată și 
nemulțumită de întorsătura neferi
cită intervenită în viaja familiei, 
Se afla tot pe pămînt german, dar 
se simfea străină aici, în vest.

Karin Neitzke a început să se 
gîndească la posibilitatea întoar
cerii în R. D. Germană. în Bochum 
a văzut un tren care mergea spre 
Leipzig. S-a interesat de preful că
lătoriei și a început să economi
sească fiecare pfennig.

înfr-o zi, Karin se și afla în 
trenul ce mergea de la Bochum la 
Leipzig.

Multe, multe scrisori a primit de 
atunci fînăra fată, a cărei faptă a 
devenit un simbol al dragostei fafă 
de patria socialistă. Răspunzînd in
teresului manifestat de numeroși 
celăfeni ai R.D. Germane, regizorul 
Benno Pludra s-a gîndit să redea 
întîmplările tinerei fete înfr-o po
vestire pentru televiziune. Așa a 
devenit Karin Neitzke eroina unui

» i.

»

tadela spionajului, sabotajului, a 
incitării la război și revanșă și a 
imixtiunii în treburile altor state. 
Conform înțelegerii cu toate statele 
membre ale Tratatului de la Var
șovia, guvernul 
erate Germane a 
lovitură

Republicii Demo
dat o puternică 

acestei politici provoca
toare la 13 august 1961. Construirea 
zidului antifascist de apărare le-a 
arătat limpede provocatorilor vest- 
berlinezi unde este limita puterii lor. 
13 august 1961 le-a ajutat și altor 
oameni din Occident să vadă mai 
limpede raportul de forțe interna
țional, situația reală din Germania 
și în deosebi din Berlin, existența 
și tăria Republicii Democrate Ger
mane. Zidul antifascist de apărare 
și-a dovedit tăria și importanța pen
tru menținerea păcii. în această pri
vință nu au putut schimba nimic 
nici provocările organizate dinspre 
Berlinul occidental. Aceste atacuri 
împotriva păcii au demonstrat clar 
lumii întregi rolul nefast al Berli
nului occidental.

Tocmai activitatea turbată a ban
delor din orașul de front a dovedit 
cît de necesară este grabnica lichi
dare a regimului de ocupație exis
tent contrai normelor dreptului in
ternațional și transformarea 
nului occidental într-un oraș 
neutru și demilitarizat.

Dacă, în pofida eforturilor 
blicii noastre, ale Uniunii Sov:

Berli- 
libet,

Repu- 
ietice, 

ale celorlalte țări socialiste, nu se 
va reuși să se obțină reglementarea 
păcii cu cele două state germane, 
republica noastră va încheia Tra
tatul de pace cu acele state care 
sînf dispuse s-o facă. Astfel se va 
crea în centrul Europei o nouă si
tuație, favorabilă intereselor păcii. 
Puterile occidentale ar face bine 
dacă, în propriul lor interes, ar 
consimți la o reglementare a păcii. 
Nimeni nu poate împiedica încheie
rea unui Tratat de pace german.

Populația din republica noastră 
depune toate eforturile pentru întă
rirea politică și economică a primu
lui stat german al păcii.

Populația din Republica Demo
crată Germană știe că poporul ro
mîn este alături de ea și-i este din 
inimă recunoscătoare pentru a- 
ceasta. Lupta comună dusă de toate 
țările socialiste, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, va fi încununată de 
succes, pentru că ea corespunde 
năzuințelor de pace ale tuturor po
poarelor.
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ai Pieței comune

Ședința Consiliului de Securitate
NEW YORK 13 ----------- Proclamarea

(Agerpres). —- La CUVÎNTAREA REPREZENTAN- dependenței 
12 septembrie s-a ~ ~
întrunit Consiliul 
de securitate pentru 
rerile de primire în 
două noi state independente din re
giunea mării Caraibilor, Jamaica și 
Trinidad-Tobago.

In conformitate cu regulile de pro
cedură, în luna septembrie pre
ședintele Consiliului de securitate 
este reprezentantul R. P. Romîne, 
Mihail Hașeganu.

Delegații Marii Britanii și Ghanei 
au prezentat cîte un proiect de re
zoluție, care recomandă primirea Ja
maicăi și a statului Trinidad-To
bago în O.N.U. Rînd pe rînd, mem
brii Consiliului și-au exprimat spri
jinul pentru aceste proiecte de re
zoluție.

Vorbind în calitate de reprezen
tant al R. P. Romîne, M. Hașeganu 
a spus printre altele :

Proclamarea independenței 
stat a. acestor două foste teritorii 
coloniale marchează încă un pas pe 
calea lichidării sistemului colonial.

------ O»O-----  ------

Congresul Federației 
mondiale a orașelor 

înfrățite
LONDRA 13 (Agerpres). — în dimi

neața zilei de 13 septembrie s-a des
chis la Coventry cel de-al 4-lea Con
gres al Federației mondiale a orașelor 
înfrățite. La acest congres iau parte 
200 de delegați din 29 de țări, repre
zentînd 140 de orașe care au avut 
de suferit de pe urma barbariei fas
ciste în timpul celui de-al doilea 
război mondial. Din partea R. P. Ro
mîne participă președinții comitetelor 
executiva ale sfaturilor 
orașelor lași și Cluj.

Ședința inaugurală a 
fosl deschisă de lordul 
șului Coventry, A, J. Waugh, care a 
dat citire numeroaselor mesaje de sim
patie primite la adresa congresului. 
A luat apoi cuvîntul Jean Chevalier, 
membru al delegației franceze, care în 
scurta sa cuvînlare a condamnat în 
termeni viguroși „mallhusianismul cul
tural“ manifestai de guvernul englez 
care a refuzat viza de intrare a dele
gațiilor din R. D. Germană.

TULUI R. P. ROMÎNE

a examina ce- 
O.N.U. a celor

de

stat a deschis 
perspective largi 

pentru prosperitatea națională și a- 
sigurarea suveranității și integrității 
lor teritoriale. Ne exprimăm speran
ța că cele două noi țări vor reuși 
să învingă dificultățile create de în
cercările puterilor coloniale de a le 
atrage în alianțe militare.

Guvernul Republicii Populare Ro
mine — a declarat în continuare M. 
Hașeganu — a recunoscut statele in
dependente Jamaica și Trinidad-To
bago. La sărbătoarea independenței 
de la Port of Spain, o delegație a 
Republicii Populare Romîne a avut 
prilejul să transmită direct poporu
lui și guvernului statului Trinidad- 
Tobago un mesaj de salut din partea 
poporului romîn.

Animată de aceste sentimente, de
legația romînă își va da votul în 
favoarea proiectelor de rezoluție 
care recomandă admiterea statelor 
Jamaica și Trinidad-Tobago în Or
ganizația Națiunilor Unite.

Apoi Consiliul de Securitate a a- 
probat în unanimitate cele două 
proiecte de rezoluție, care urmează 
a fi prezentate Adunării Generale 
O.N.U., care se va deschide la 18 
septembrie.

Vizita delegației 
guvernamentale romîne 

in Japonia
TOKIO 13 (Agerpres). — în seara

zilei de 12 septembrie, delegația 
economică guvernamentală romînă, 
condusă de tov. Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, s-a întîlnit cu conduce
rea Asociației de prietenie romîno- 
japoneză.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă amicală.

populare ale

Congresului a 
primar al ora-

Moscova-. S-a deschis Adunarea generală 
a Federației Mondiale a oamenilor de știință

MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 
13 septembrie la Universitatea din 
Moscova s-a deschis cea de-a Vil-a 
sesiune a Adunării generale a Fede
rației mondiale a oamenilor de știin
ță, la care participă aproximativ 
300 de oameni de știință, repre
zentînd peste 200 000 de lu-

o o o

BRASILIA 13 (Agerpres). — în 
capitala Braziliei se desfășoară dez
baterile Congresului în problema re
formei instituțiilor țării. Aceste dez
bateri au prilejuit o violentă con
fruntare între partea ultrareacțio- 
nară a Congresului și grupările 
ce sprijină politica actualului pre
ședinte Goulart care a cerut ca, 
înainte de alegerile parlamentare, 
să aibă loc un referendum cu pri
vire la prerogativele instituții
lor supreme.

Corespondenții de presă rela
tează că grupările ultrareacțio- 
nare manevrează intens pentru 
a agrava situația politică și a

provoca o criză de guvern, 
care să permită o lovitură de dreap
ta. In același timp se subliniază ho- 
tărîrea cu care masele populare 
sprijină poziția președintelui Gou- 
lart. Confederația națională a 
citorilor industriali a declarat 
organiza o grevă generală 
Congresul nu va
fundamentale. -De asemenea, se sub
liniază că poziția președintelui este 
sprijinită de o bună parte din ar
mată.

mun
că va 
dacă 

vota reformele

crători științifici din țările Euro
pei, Asiei, Africii și Americii. Se
siunea va discuta problemele cu
rente ale activității federației, sar
cinile luptei continue a oamenilor 
de știință pentru pace, progres și 
întărirea colaborării internaționale.

In numele oamenilor de știință, 
participanții la sesiune au fost sa
lutați de acad. Alexandr Oparin, 
care a declarat că lupta pentru fo
losirea științei în scopuri pașnice se 
află în centrul atenției oamenilor 
de știință din toate țările.

Raportul de activitate al federației 
a fost prezentat de omul de știință 
francez Pierre Biquard, 
general al 
oamenilor de

Printre cei 
în prima zi
Andrei Oțetea din partea oamenilor 
de știință din R. P. Romînă.

secretar
Federației mondiale a 
știință.
care au luat cuvîntul 
s-a numărat și acad.

o®o-
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—--PUL s-p-A. Asasinate, incendii, teroare — 
sub privirile indiferente ale autorităților

NEW YORK. — Unul din conducă
torii luptei poporului negru împotriva 
segregației rasiale, dr. King, a adre
sat președintelui Kennedy o telegra
mă în care protestează împotriva „to
rentului de acfiuni inumane” săvîrșite 
de rasiștii din sudul Statelor Unite.

Drept exemplu el citează următoa
rele întîmplări : asasinarea a două ti
nere negre din Mississippi fiindcă au 
participat activ la lupta pentru acor
darea dreptului de vot negrilor ; in
cendierea a trei biserici ale negrilor 
din comitatele Lee și Terrell din sfa
tul Georgia ; atacurile armate efectuate 
în localitățile Leesberg și Leslie din 
statul Georgia împotriva caselor negri
lor participanfi la lupta pentru abolirea 
segregației. King cheamă guvernul 
deral să ia imediat măsuri pentru 
frînarea rasiștilor.

Pasivitatea guvernului fată de

roarea dezlănțuită de Ku-Klux-Klan 
provoacă nemulțumiri nu numai în rîn
durile popu'atiei negre din țară, ci și 
în rîndurile albilor care sprijină cere
rile juste ale negrilor cu privire la a- 
cordarea de drepturi egale.

o@o

cmc impozitele w u. a.

fe- 
în-

te-

La Bonn : Un buget de înarmări
BONN 13 

avut loc o 
nului R.F.G. sub președinția cancela
rului Adenauer, pe marginea proiectu
lui de buget pe anul 1963. Dezbate
rile au durat 11 ore. Bugetul a fost 
stabilit la suma de 56,8 miliarde de 
mărci, cu 3,4 miliarde mai mare decît 
în anul 1962, reprezentînd un record 
pentru întreaga perioadă de la exis
tenta sfatului de la Bonn. Proiectul 
buget va fi transmis Bundesfagului.

Ședința guvernului a constituit

(Agerpres). — La Bonn a 
ședinfă specială a guver-

de

un

---------oeo .........

Organizațiile obștești din Cuba 
salută declarația TASS

HAVANA 13 (Agerpres). — De
clarația agenției TASS continuă să 
fie în centrul atenției presei, radio
ului și a întregului 
Posturile de radio 
mențină declarația, 
portanța ei istorică 
nerea păcii în întreaga lume.

Ziarul de seară „DIARIO DE LA 
TARDE" a publicat numeroase de
clarații ale unor organizații obștești 
din Cuba cum ar fi Federația fe
meilor cubane, Asociația națională 
a micilor proprietari de pămînt, 
Comitetul pentru apărarea revolu
ției, Uniunea tinerilor comuniști,

popor cuban. 
din Cuba, co- 
subliniază im- 
pentru menți-

studenților universitari, 
alte organizații de 

care salută noul

Graficele de mai jos, publicate în ultimul număr al revistei „U. S. NEWS 
AND WORLD REPORT”, înfățișează creșterea „totalului încasărilor de impozite 
federale”, care în 1962 va ajunge ia 97 miliarde de dolari (graficul din stînga) 
și „încasările de impozite federale pe cap de locuitor”, care au crescut de la 
313 dolari în 1945 la 524 dolari în 1962.

Federația 
sindicatele și 
masă din Cuba, 
pas al guvernului sovietic îndreptat
spre întărirea cauzei păcii, și asi
gură că poporul cuban, însuflețit 
de ajutorul frățesc al marelui popor 
sovietic, nu-și va precupeți forțele, 
și la nevoie și viața, pentru apăra
rea libertății și independenței pa
triei sale.

Intr-o declarație dată publicității 
la Havana sub semnătura lui Jüan 
Marinello, președintele organizației 
cubane „mișcarea pentru apărarea 
păcii și suveranității popoarelor", se 
spune printre altele :

Declarația categorică 
Sovietice constituie un 
exemplu de solidaritate 
nală și grijă 
nele omenirii.

a Uniunii 
admirabil 

internațio- 
sinceră pentru desti-

In interesul cauzei păcii
In numele intereselor fundamen

tale ale întregii omeniri, țările so
cialiste își consacră eforturile cau
zei apărării și întăririi păcii. în po
litica externă, ele promovează 
neobosit principiile coexistenței 
pașnice cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor socială, apără drep
turile la libertate și independență 
ale tuturor popoarelor, demască 
neobosit acțiunile adepților agre
siunii, militează activ pentru unirea 
forțelor păcii.

Această orientare consecventă 
și-a găsit o nouă expresie clară și 
convingătoare în declarația dată 
publicității de agenția TASS, cu au
torizarea guvernului sovietic — do
cument al politicii sovietice de a- 
părare fermă a păcii.

Faptele arată că cercurile agre
sive, î.u primul rînd cele din S.U.A., 
temîndu-se de creșterea continuă a 
forțelor păcii și socialismului, își 
intensifică activitatea îndreptată 
spre subminarea dezvoltării relații
lor internaționale, împiedicarea re
glementării pașnice a problemelor 
litigioase, continuarea cursei înar
mărilor. Poziția negativă a puterilor 
occidentale la tratativele de dezar
mare de la Geneva, incidentele la 
care s-au dedat revanșarzii din 
Berlinul occidental cu încurajarea 
puterilor de ocupație, zborurile a- 
vioanelor „U-2" nu sînt decît 
cîteva aspecte grăitoare ale unei 
politici profund contrare intereselor 
păcii.

Din această politică fac parte in
tegrantă acțiunile agresive des
fășurate de Statele Unite împotriva 
Cubei. In ultima vreme, in presa 
trusturilor, din rîndurile unor sena
tori și alțl oameni politici din S.U.A.

se fac auzite declarații de instigare 
la o nouă intervenție militară îm
potriva Cubei. în această atmosfe
ră a fost săvîrșită recenta bom
bardare piraterească a Havanei, 
au fost atacate nave cubane și 
străine în Mare-a Caraibilor ; iar în 
ultimele zile, guvernul american a 
cerut Congresului să aprobe chema
rea sub arme a 150 000 de rezerviști. 
După cum arată telegramele la zi, 
senatul american a și aprobat a- 
ceastă cerere.

Se știe cum s-au soldat pînă 
acum diferite încercări de a infringe
..... .

COMENTARIUL ZILEI
''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'' 
revoluția cubană : blocada și alte 
manevre pentru a îngenunchea po
porul cuban prin foamete nu și-au 
atins scopul; intervenția militară din 
aprilie 1961 s-a terminat cu înfrînge- 
rea de la Playa Giron ; tentativele 
întreprinse la Punta del Este pentru 
a coaliza țările latino-americane 
împotriva Cubei n-au obținut rezul
tatele scontate. Toate aceste eșecuri 
ale cercurilor agresive se datoresc 
hotărîrii eroicului popor cuban de 
a-și apăra libertatea, independența 
și cuceririle revoluționare ; ele se 
datores-c solidarității și sprijinului 
de care se bucură Cuba liberă din 
partea țărilor socialiste, a popoa
relor Americii Latine, a tuturor for
țelor iubitoare de pace.

Neconsolați, adversarii libertății 
poporului cuban nu trag învăță
minte de pe urma înfrîngerilor su
ferite. Dar orice noi încercări de 
intervenție în treburile interne ale

Cubei nu au mai mulți sorți de 
izbîndă ca în trecut. Poporul cuban 
este ferm decis să-și apere și să-și 
consolideze cuceririle revoluționare.

Țările socialiste, apărătoare de
votate ale drepturilor popoarelor la 
libertate și independență, sînt din 
toată inima alături de cauza 
dreaptă a Cubei eroice. Ele acordă 
poporului cuban un ajutor dezinte
resat, călăuzit de ideile prieteniei, 
ale internaționalismului, pentru ca 
acesta să poată face față greută
ților generate de blocada monopo
listă, să-și dezvolte economia și 
cultura, să-și consolideze indepen
dența națională.

în fața amenințărilor cercurilor 
agresive, guvernul Cubei se vede 
nevoit să ia măsuri de apărare. 
„Țara noastră — a declarat acum 
cîteva zile primul-ministru al Cubei, 
Fidel Castro — a luat și ia toate 
măsurile necesare, în cadrul drep
tului internațional și al prerogati
velor sale de națiune suverană, 
pentru a-și asigura securitatea iață 
de primejdia unei agresiuni impe
rialiste". Cum este și firesc, Cuba 
se bucură și în această privință de 
înțelegere din partea țărilor socia
liste.

Măsurile de sprijinire a Cubei în 
această direcție au un caracter strict 
defensiv, așa cum recunosc înseși 
oficialitățile din S.U.A. Chiar secre
tarul de stat Rusk a declarat 
miercuri că „organizarea militară 
din Cuba are un caracter de a<- 
părare". Membrii a două comisii 
ale Congresului s-au pronunțat tn 
același fel.

După toate acestea, cum se poate 
susține că Republica Cuba ar re
prezenta o... amenințare pentru 
S.U.A., așa cum pretinde zarva pro

obiecțiunilor făcute cu privire la 
aderarea Angliei nu numai de 
primii miniștri ai Australiei, Noii 
Zeelande, Canadei, Indiei și Pa
kistanului, dar și de primii mi
niștri ai țărilor nou intrate în 
Commonwealth.

Alexander Bustamente, primul 
ministru al Jamaicăi, a descris 
tratatul de la Roma ca fiind „un 
bisturiu al chirurgului înfipt în 
corpul Commonwealthului”.

Țările africane membre ale 
Commonwealthului. au respins 
propunerea britanică ca ele să 
fie „asociate“ la Piața comună. 

„Țările Africii 
răsăritene nu in
tenționează să a- 
dere la Piața co
mună”, a decla
rat primul mi
nistru al Tanga- 
nicăi, Kawawa. 

la actuala confe- — l<

Se pare că primul ministru 
Macmillan a hotărît să adere la 
Piața comună europeană cu orice 
preț și în pofida opoziției țărilor 
membre ale Commonwealthului. 
Astăzi el urma să conducă o șe
dință extraordinară a cabinetului 
de miniștri, pentru a încerca să 
obțină aprobarea politicii sale. 
Însuși faptul convocării acesteia 
a fost apreciat ca fără precedent. 
Faptul este interpretat în cercu
rile politice ca un indiciu al unor 
dificultăți foarte serioase pe care 
le-a întîmpinat guvernul englez 
la conferința 
ului. A produs 
uimire faptul că 
Macmillan n-a 
luat parte la 
ședința cabinetu
lui. In schimb, 
după cum 
anunțat, el 
stat de vorbă în 
cial” cu participanții la confe
rință.

Astăzi conferința se împarte în 
comitete pentru a examina pro
blemele aderării la Piața comună 
mai amănunțit. Dar condițiile a- 
derării, asupra cărora s-a căzut 
de acord la Bruxelles, au rămas 
încă necunoscute opiniei publice 
britanice. Este însă semnificativ 
că — după cum arată sondaje 
efectuate în rîndurile opiniei pu
blice — peste 50 la sută din 
publicul britanic este împotriva 
aderării Angliei.

Ieri, cel mai mare grup de li
deri sindicali din Anglia care a 
semnat vreodată o declarație co
mună a cerut ca înainte de lua
rea unei hotărîri definitive 
privire la aderarea Angliei 
Piața comună, să fie ținute 
geri generale. Declarația a. 
semnată de 27 de secretari 
nerali de sindicate și de către 5 
conducători de sindicate pe în
treaga Anglie.

Deși trebuie să se fi așteptat la 
opoziție, se spune că Macmillan 
a fost de fapt surprins de forța

Commonwealth-

Corespondentă telefonică

s-a
a

neofi- Referindu-se 
rință de la Londra, „Daily Mail' 
scrie : „Macmillan s-a dus marți ■ 
seara la Palatul Buckingham I 
pentru a prezenta reginei rapor- ; 
tul ; acest raport a fost sinistru". ; 
„Guardian" îi avertizează pe ci- ■ 
titori că „conferința Common
wealthului scindează opinia pu
blică din Anglia" și că „Marea 
Britanie va cunoaște un in
tens conflict politic între 
partide“. Este semnificativ că 
Gaitskell, liderul partidului labu- ! 
rist, a început și el să se pro
nunțe împotriva Pieței comune. 
De asemenea, ziarul conservator : 
„Daily Express" se adresează 
membrilor partidului conserva- ' 
tor, subliniind nevoia imperioasă' 
de a face să eșueze proiectul de 
aderare a Angliei la Piața co
mună”.

Poziția conservatorilor este și 
mai mult slăbită de o vădită ten
dință a opiniei publice din în
treaga tară împotriva aderării la 
Piața comună.

JOHN GRITTEN
Londra, 13 septembrie
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(Desen de EUGEN TARU)
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nu fac diferență de culoa- 
ce doresc e o legătura trai-re I Tot 

nîcă...

fel de „repriză a treia“ a luptei dintre 
diferite ministere și departamente de 
la Bonn pentru sporirea alocațiilor. 
Bugetul de stat și problemele situației 
economice din țară au fost deja o- 
biecful unor discuții îndelungate de 
culise la reședința lui Adenauer, la 
care au participat conducători oficiali 
ai Bonnului și reprezentanți ai concer
nelor și băncilor. învingător în luptă, 
după cum era și de așteptat, a fost mi
nistrul de război Strauss : din 3,4 mi
liarde de mărci, sumă cu care sporește 
bugetul pe anul 1963, 2 miliarde repre
zintă sporirea alocărilor militare. în felul 
acesta, suma totală a cheltuielilor pen
tru înarmarea Bundeswehrului în 1963 
se va ridica la 17 miliarde mărci — 
aproape o treime din toate cheltuie
lile de sfat pe anul respectiv.

în proiectul de buget sînt reduse 
considerabil cheltuielile pentru con
strucția de locuințe și de drumuri, 
pentru nevoile sociale. Ziarul „Frank
furter Rundschau” scrie că guvernul ar 
frebui să reducă nu alocările pentru 
scopuri pașnice, ci cele „pentru înar
mare, care înghite pe an ce frece 
sume fof mai mari”.

------ O®

Au uitat că nu=s acasă.
BONN. Intr-una din sălile 

dans din orașul Bamberg (Germania 
occidentală) soldați americani, au 
molestat bestial trei studenți nige
rieni. Doi, grav răniți, au fost trans
portați la spital. Soldații americani 
au declarat că numai americanii 
albi și cetățenii germani au dreptul 
să frecventeze această sală de dans. 
Agenția D.P.A. relatează că soldații 
americani au reușit să rămînă 
identificați".

La conferința Com
monwealthului a fost 
demascat caracterul 
colonialist al Pieței 
comune.

§ € U R ir IE § Ï li iffi II
mează să aibă loc la 20 septembrie, 
pentru prima Adunare Națională.
• Menzel, redactorul-șef al postului 

de radio S.F.B. din Berlinul occi
dental, a fost destituit din funcția 
sa. După cum relatează A.D.N., Men
zel a 
fiind 
filme 
tului 
americane de radio și televiziune și 
și-a însușit banii încasați.

ANKARA. Ziarul turc „Yeni-Gun" 
din 13 septembrie anunță că Sta
tele Unite au instalat pe teritoriul 
Turciei, ' în apropierea coastei Mării 
Negre o bază militară secretă de 
spionaj.

RABAT. în Africa de sud-vest 
(teritoriu anexat ilegal de Republi
ca Sud-Africană) bîntuie ciuma 
bubonică. Epidemia a făcut nume
roase victime.

Răspunzînd la invi-MOSCOVA.
tația lui A. Kosîghin, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., vicecancelarul Austriei, 
Bruno Pittermann, a sosit la Mos
cova. împreună cu el a sosit un 
mare grup de cunoscuți industriași 
și reprezentanți ai Direcției indus
triei naționalizate.

LONDRA. Potrivit datelor publi
cate de Comitetul pentru industria

fierului și oțelului, Anglia a pro
dus în august a.c. cu 6 la sută mai 
puțin oțel față de perioada cores
punzătoare a anului precedent. în 
primele opt luni industria de oțel 
a folosit în medie doar 76 la sută 
din totalul capacității de producție.

ALGER. Biroul Politic al Frontu
lui de Eliberare Națională a Alge
riei a dat publicității listele de can
didați (196) în alegerile care ur-

fost înlăturat din postul sau 
acuzat de frauda. El a vîndut 
de televiziune aparținînd pos- 
de radio unei companii

□

încă o victimă a
9 dimi- 
periferia

27 august 1962, orele 
neața. Pe o stradă de la 
orașului Palermo, un cadavru zace 
pe asfalt. Tînărul Andrea Bonanno 
(33 de ani) colindase din casă în 
casă pentru a vinde ulei. Deodată 
s-a auzit strigat. S-a întors. De la 
portiera unei mașini, o lovitură de 
pistol nu i-a lăsat nici timpul să

pagandistică a reacțiunii din S.U.A. ? 
Ar putea oare cineva da crezare 
gogoriței că mica insulă cu 6 mi
lioane de locuitori ar avea intenții 
agresive față de cel mai puternic 
stat imperialist, Statele Unite ? După 
cum se știe, nu Cuba are baze mi
litare în S.U.A., ci Pentagonul men
ține pe teritoriul cuban baza mili
tară de la Guantanamo. Este clar
— așa cum pe bună dreptate se 
arată în declarația agenției TASS
— că nu de mijloacele militare, 
obținute de Cuba pentru apărarea 
sa se tem cercurile agresive. Ele 
se tem de spiritul revoluționar al 
Cubei, de influența pe care o exer
cită exemplul ei asupra popoarelor 
latino-americane, cărora le arată 
că se poate trăi fără dominația și 
exploatarea trusturilor nord-ameri- 
cane.

Tocmai aci își are izvorul ura ne
împăcată a reacțiunii americane 
față de consolidarea orînduirii 
populare din Cuba, înverșunarea 
cu care ele doresc s-o înăbușe 
prin noi acțiuni agresive. Aceasta 
este o politică aventuristă, lipsită 
de perspectivă. în declarația agen
ției TASS se subliniază că „acum 
nu se poate porni un atac împotriva 
Cubei și sconta că agresorul va 
rămîne nepedepslt". însăși presa 
americană recunoaște acest lucru. 
Comentînd declarația TASS, edito
rialul ziarului „New York Times" 
arată : „Orice invazie în Cuba și 
orice blocadă militară au devenit 
mai riscante ca oricînd". Interesele 
generale ale păcii, deci și interesele 
poporului american, cer ca oficiali
tățile americane să dea dovadă de 
realism și rațiune politică, să re
nunțe la politica ostilă față de Cuba 
și să pășească pe calea coexisten
tei pașnice, a relațiilor diplomatice 
șl comerciale cu ea. Chemarea la 
luciditate conținută în documentul 
sovietic este împărtășită de toți oa
menii iubitori de pace.

In declarația TASS se preci
zează că guvernul sovietic nu va

merge pe calea deschisă de S.U.A. 
— calea unei noi încordări a atmo
sferei ; în același timp, forțele păcii 
își vor menține întreaga vigilență 
față de uneltirile cercurilor agre
sive. Un puternic răsunet trezește 
chemarea adresată popoarelor de 
a-și ridica glasul și a condamna in
tențiile agresive, de a nu admite 
un nou război. Mîna prieteniei este 
întinsă tuturor țărilor, tuturor po
poarelor, pentru a asigura prin 
eforturi comune o pace trainică.

Declarația TASS a avut un larg 
ecou în opinia publică mondială ; 
comentatorii cei mai lucizi apre
ciază caracterul constructiv al pozi
ției pe care o reflectă ea în diferi
tele probleme internaționale arză
toare. Chiar și corespondentul din 
Moscova al agenției vest-germane 
D.P.A. a scris că „devine evident 
că Moscova ar dori să reducă în
cordarea în momentul de față", 
însuși faptul că Statele Unite au 
simțit nevoia de a da publicității o 
contradeclarație difuzată de Agen
ția de informații a S.U.A. arată cît 
de mari sînt temerile în cercurile ofi
ciale americane în privința ecou
lui și a puterii de convingere a 
argumentelor din declarația TASS.

Opinia publică din țara noastră 
apreciază poziția exprimată în de
clarația agenției TASS ca pe o 
contribuție importantă a Uniunii 
Sovietice la lupta pentru asigurarea, 
prin eforturile comune ale tuturor 
popoarelor, a păcii și securității ge
nerale. împreună cu celelalte țări 
socialiste, R. P. Romînă militează 
neobosit pentru zădărnicirea planu
rilor cercurilor agresive, pentru 
micșorarea încordării internaționale, 
pentru triumful coexistenței pașni
ce. Poporul nostru este din toată 
inima alături de poporul cuban în 
lupta lui dreaptă. In zilele noastre, 
cauza păcii, independenței și pro
gresului popoarelor este invincibilă.

L. RODESCU

pistol nu i-a lăsat nici timpul 
vadă cine era în mașină.

O nouă victimă a Mafiei — 
ganizație teroristă din Sicilia, 
jurul cadavrului mulțimea privește 
în tăcere. Ofițerul de poliție are 
însă atitudinea detașată a celui 
care zilnic are de-a face cu fapte 
asemănătoare. „Se părea, acum cî
teva luni, cînd a fost anunțată o 
anchetă parlamentară asupra Ma
fiei, scrie revista „Vie Nuove", 
că lucrurile se vor lămuri. Dar lu
nile trec, ancheta trece și ea — de 
la o comisie la alta — și asfaltul 
din Palermo continuă să fie pătat 
de sînge”. (Fotografia de jos).
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