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In activitatea susținută pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, co
lectivele de întreprinderi au la în- 
demînă un bun de preț : experiența 
acumulată an de an. îmbogățită 
mereu, dezvoltată prin activitatea 
creatoare a muncitorilor și tehni
cienilor, experiența în producție dă 
putință colectivelor de muncă din 
fabricile și uzinele noastre socia
liste să obțină mereu noi succese, 
să pună în valoare importante re
zerve interne. Despre necesitatea 
de a valorifica la maximum expe
riența dobîndită pînă acum, de a o 
pune la temelia unor noi realizări 
în îndeplinirea planului s-a vorbit 
pe larg zilele acestea în cadrul a- 
dunărilor ce s-au ținut pe ramuri 
de producție, la regiuni, pentru 
dezbaterea sarcinilor de plan pe 
1963.

-A devenit o adevărată tradiție 
pentru colectivele de întreprinderi, 
ca încă cu mult înainte de sfîrșitul 
anului să-și analizeze cu temeini
cie și .spirit de răspundere munca, 
să traga concluziile din activitatea 
desfășurată pînă atunci, să scoată 
la iveală lipsurile și să ia măsuri 
pentru lichidarea lor — asigurînd 
astfel îndeplinirea exemplară a pla
nului pe întreg anul și, totodată, 
condiții pentru buna desfășurare a 
producției în anul viitor. Același 
spirit de buni gospodari, de înaltă 
răspundere a caracterizat și recen
tele dezbateri ale cifrelor.de plan. 
In cadrul lor a ieșit puternic în 
evidență preocuparea majorității 
colectivelor de muncă de a asigura 
îndeplinirea întocmai a planului pe 
anul în curs. Și, se știe, înfăptu
irea exemplară, la toți indicii, a 
planului pe 1962 de către fiecare 
secție, fabrică și uzină în parte, 
constituie o condiție de bază, hotă- 
rîtoare, pentru buna pregătire a 
producției anului viitor.

Colectivele a numeroase fabrici 
și uzine — uzinele „Oțelul Roșu" 
schela Boldești, întreprinderea de 
foraj Zătreni, fabrica de șamotă 
Azuga, I. F. Timișoara ș.a. — și-au 
realizat de pe acum planul pe pri
mele trei trimestre ale anului, asi- 
gurîndu-și astfel condiții optime 
pentru îndeplinirea înainte de ter
men a planului anual, la toți indi
cii. Exemplul acestor întreprinderi 
se cere urmat de cît niai multe 
colective. Există însă la ora ac
tuală unități industriale, cum ar 
fi, de pildă, fabrica de ciment din 
Turda, fabrica „Teba" din Arad și 
altele, care au rămîneri în urmă 
în ce privește realizarea unor indici 
de plan — sortimente, productivi
tate, preț de cost etc. Faptul că în 
aceste întreprinderi n-a existat su
ficientă grijă pentru buna organi
zare a muncii, pentru folosirea din
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plin a mașinilor și utilajelor s-a 
răsfrînt asupra rezultatelor obținute 
în îndeplinirea sarcinilor de plan, 
în toate aceste întreprinderi există 
condiții — și ele trebuie să fie 
folosite din plin — ca în cele trei 
luni și jumătate care au mai rămas 
munca să se îmbunătățească simți
tor, iar sarcinile anuale de plan să 
fie integral îndeplinite.

Experiența întreprinderilor frun
tașe arată că pentru aceasta e ne
cesară o bună organizare a muncii, 
desfășurarea ritmică a producției, 
punerea în valoare a noi rezerve in
terne.

Muncitorii și tehnicienii de la ra
finăria din Brașov au obținut, în 
primele 8 luni ale anului, odată cu 
creșterea simțitoare a productivită
ții muncii, economii suplimentare 
la prețul de cost de peste 1 500 000 
de lei. în multe fabrici și uzine, 
materia primă și materialele au 
fost mai bine gospodărite în acest 
an ; s-a redus procentul de rebu
turi, au fost micșorate sau chiar 
înlăturate cheltuielile neeconomi- 
coase. Dar, așa cum a reieșit din 
dezbateri, în unele întreprinderi a- 
semenea rezerve de reducere a 
prețului de cost nu au fost în
deajuns puse în valoare. Experien
ța bună în această privință nu a 
fost suficient folosită.

în acest an s-au realizat progre
se simțitoare în domeniul îmbună
tățirii calității produselor, în pri
mul rînd datorită extinderii unor 
procedee tehnologice avansate, con
trolului mai exigent, atît la livra
rea cît și la recepționarea mărfu
rilor. Extinderea tehnologiei mo
derne nu s-a făcut însă peste tot 
pe măsura posibilităților, iar găsi
rea celor mai eficiente căi și me
tode de îmbunătățire a calității 
produselor n-a preocupat îndeajuns 
unele conduceri de întreprinderi, 
întreprinderea „.Libertatea“ din 
Arad a produs în acest an unele 
loturi de încălțăminte care aveau 
defecte de fabricație — motiv pen
tru care au fost respinse, pe bună 
dreptate, de unitățile comerciale. 
Este necesar ca, în toate întreprin
derile, în toate secțiile și la fiecare 
loc de muncă, să se ia măsuri te
meinice, tehnice și organizatorice, 
pentru respectarea întocmai a pro
cesului de fabricație, pentru intro
ducerea și extinderea pe scară lar
gă a tot ce este nou și avansat în 
producție, încît să crească nivelul 
calitativ al produselor.

în această perioadă ministerele și 
direcțiile generale, precum și comi
tetele regionale, raionale și orășe
nești de partid, au datoria să a-

Consfătuire cu privire 
la mecanizarea 

unor operafii de caicul
La Ministerul Metalurgiei și Con

strucțiilor de Mașini a avut loc o 
consfătuire în care s-a dezbătut 
problema mecanizării unor operafii 
de calcul și de evidenfă a consu
murilor specifice de meta1 în ma
rile întreprinderi constructoare de 
mașini. Au fost prezentate referate 
din partea uzinelor constructoare 
de mașini din Reșița, uzinelor „23 
August“ și „Semănătoarea'' din 
București și Uzinelor de tractoare 
din Brașov, întreprinderi care folo
sesc mijloace mecanizate pentru 
anumite operafii de calcul. Din 
experiența acestor întreprinderi 
rezultă că utilizarea mijloacelor ra
pide de calcul contribuie la stabi
lirea operativă a consumurilor spe
cifice 
bună 
sit la 
jelor.

de materii prime și la o mai 
gospodărire a metalului folo- 
fabricarea mașinilor și utila-

Cursuri pentru specializarea 
bibliotecarilor

Azi, 18 septembrie, în cadrul Bi
bliotecii centrale de stat se redes
chid cursurile pentru specializarea bi
bliotecarilor din orașul București, Ele 
vor fi urmate de aproape 300 de bi
bliotecari de la bibliotecile sindicale, 
universitare, departamentale etc. din 
întreprinderile și instituțiile din Ca
pitală.

Un asemenea curs urmează să se 
deschidă și la Sinaia, in ziua de 20 
septembrie, pentru bibliotecarii din 
mediul rural.

(Continuare în pag. a Il-a)

TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Prim-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului de Stat al R.P. Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne

Vă mulțumim sincer pentru urările cordiale și călduroase expri
mate cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a creării R. D. Vietnam.

Dorim poporului romîn frate ca sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn și a guvernului R. P. Romîne să obțină succese și mai 
mari în construirea socialismului, contribuind astfel la apărarea păcii 
în Europa

Fie ca 
noastre să

„Ciocîrlia" în turneu
CLUJ (coresp. „Scînteii”). —De 

cîteva zile. Ansamblul de cîntece 
și ' dansuri „Ciocîrlia" al Minis
terului Afacerilor Interne se 
află în turneu în regiunea Cluj. 
Ansamblul a prezentat pînă în 
prezent 3 spectacole în sala Tea
trului Național și pe stadionul 
sportiv din Cluj.

Avînd un repertoriu muzieal- 
coregrafic bogat, cu artiști, mulți 
dintre ei cunoscuți publicului, an
samblul și-a cîștigat la Cluj o 
mare popularitate, fiind aplaudat 
îndelung de miile de spectatori.

In zilele ce urmează, ansamblul 
va da spectacole în centrele mun
citorești Turda și Cîmpia Turzii.

Comănești, Dărmănești,
Ocna — șiragul de localități 

industriale de pe Valea Trotușului, 
care au cunoscut o adevărată înflo
rire în anii puterii populare, au făcut 
o primire sărbătorească membrilor 
delegației R. D. Germane și conducă
torilor de partid și de stat ai țării 
noastre care îi însoțesc în vizita prin 
țară. De-a lungul întregului traseu 
pînă la Borzești, mii de localnici, din
tre care mulți îmbrăcați în frumoase 
costume naționale moldovenești, au 
salutat trecerea trenului oficial. Pre
tutindeni se zăreau buchete de flori, 
steaguri, lozinci, pretutindeni pe 
chipurile oamenilor înfloreau zîm- 
bete.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Democrate 
Germane, în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht, împreună cu tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Mihail Florescu, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul industriei 
petrolului și chimiei, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. Ro
mîne în R. D. Germană, și alte per
soane oficiale, au sosit luni dimi
neață la Borzești.

Gara Borzești. Ca în toate locu
rile vizitate pînă acum, și aici — 
aceeași atmosferă de însuflețire, me
reu proaspătă și vie.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Gheorghe Roșu, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secreta.r al 
Comitetului regional Bacău al 
P.M.R., Ștefan Boboș, președintele 
sfatului popular regional, și de alți 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Tînărul oraș Onești se înfățișează 
oaspeților în toată frumusețea for
melor sale arhitectonice suple și 
grațioase, a culorilor sale pastelate. 
Părea că întreaga populație a Oneș-

țiului se adunase pe străzi. De la 
balcoanele caselor și de la ferestre, 
împodobite cu flori, steaguri și lo
zinci, localnicii fac semne prietenești 
cu mina.

Tovarășii Walter Ulbricht și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, aflăți în- 
tr-o mașină deschisă, răspund acla
mațiilor mulțimii. Se aud chemări în 
cinstea prieteniei romîno-germane, a 
păcii și prieteniei între popoare, în 
cinstea marelui și puternicului lagăr 
socialist.

In centrul orașului, oaspeții se 
opresc. Aici inginerul Gh. Cismaș, 
vicepreședintele sfatului popular 
orășenesc, le prezintă, în fața unei 
machete, istoricul tînărului* oraș 
construit pe locul vechiului tîrgușor 
moldovenesc. Orașul a crescut an 
de an, odată cu impunătoarele con
strucții industriale — rod al poli
ticii înțelepte a Partidului Munci
toresc Romîn. Miilor de apartamen
te date în folosință pînă acum li se 
vor adăuga numeroase altele aflate 
în plină construcție. Nu departe de 
clădirile moderne situate pe noile 
magistrale ale orașului se zăresc 
blocurile străjuite de macarale ce 
poartă marile panouri prefabricate.

— Vă urăm noi succese în con
struirea acestui frumos oraș — le 
spune tovarășul Ulbricht gazdelor.
T&L/flTembrii delegației și persoanele 

oficiale care-i însoțesc vizitea
ză apoi magazine de produse alimen
tare și industriale, apreciind utilarea 
lor modernă, aprovizionarea bogată 
și variată.

Coloana de mașini oficiale se în
dreaptă spre marile întreprinderi 
industriale, străbătînd străzile înțe
sate de mii de oameni — muncitori 
chimiști și petroliști, constructori ai 
noilor obiective industriale ce se ri
dică în continuare în localitate, co-

loc 
de

la

lectiviști veniți din 
prejurimi. ;

AX
ffîncepe vizitarea complexului de 
^■uzine care alcătuiesc această 

măreață Hunedoară a chimiei româ
nești, construită pe meleaguri unde 
odinioară domnea paragina și îna
poierea. Pe o distanță de cinci kilo
metri se întinde cît cuprinzi cu 
ochii vasta țesătură metalică a con
ductelor, întreruptă din loc în 
de uriașe coloane și rezervoare, 
clădiri și pavilioane.

Cortegiul de mașini ajunge 
combinatul de cauciuc sintetic
una dintre cele mai importante uni
tăți ale industriei noastre petrochi
mice. Tovarășul Anton Moldoveanu, 
directorul general al combinatului, 
prezintă înalților oaspeți un scurt 
istoric al construirii întreprinderii, 
la a cărei proiectare și realizare 
țara noastră a primit sprijinul fră
țesc al Uniunii Sovietice.

Oaspeții vizitează instalațiile pen
tru producerea izopropilbenzenului, 
produs intermediar necesar în fa
bricarea fenolului, acetonei, cauciu
cului sintetic. Se trece prin sălile 
de pompe, prin sala de comandă a 
instalației de rectificare. Tovarășul 
Walter Ulbricht se interesează de 
numărul muncitorilor care lucrează 
într-un schimb și de calificarea lor. 
Răspunsuri amănunțite dau condu
cătorii tehnici ai întreprinderii. 
Pretutindeni au loc discuții în ju
rul problemelor tehnice și 
mice ale producției.

Directorul combinatului,
o coloană înaltă de 60 metri cu un 
diametru de 2,50 metri, informează 
că este o realizare a 'muncitorilor și 
tehnicienilor romîni — a colective
lor de la uzinele nr. 2 din Ploiești 
și „Vulcan" din București.

La un moment dat înalții oaspeți

econo-

arătînd

și în lume.
prietenia și colaborarea frățească între cele două țări ale 
se întărească și să înflorească cu fiecare zi tot mai mult.

HO ȘI MIN
Președintele C.C. al Partidului 

celor ce muncesc din Vietnam,
Președintele R. D. Vietnam

Vedere parțială a Complexului de reformare catalitică a benzinei și de hldrofinare a motorinei de la Brazi.
(Foto î Gh. Vințllă)

FAM VAN DONG 
Prim-mînistru al guvernului 

R. D. Vietnam

O parte din noile 
aparate cu care este 
înzestrat laboratorul 
de automatizare a 
instalațiilor termice 
de forță de la Insti
tutul politehnic din 
București.

și persoanele care-i însoțesc se o* 
prese în fața panoului fruntașilor, 
pe care se văd portretele unor mun
citori stimați și prețuiți pentru în
făptuirile lor ca Lidia Frățilă, 
Gheorghe Carabela, Petre Sabău, 
Constantin Antohi etc. Tovarășul 
Walter Ulbricht pune întrebări în le
gătură cu unele aspecte ale între
cerii socialiste. Conducătorii între
prinderii subliniază faptul că un 
criteriu esențial în întrecere — atît 
pentru constructori și montori, 
cît și pentru muncitorii sectoarelor, 
intrate de acum în producție — 
este calitatea. De acest criteriu se 
ține seamă și în folosirea stimula
tivă a sistemului premial.

Pe tot parcursul străbătut de oas
peți prin combinat se întîlnesc gru
puri de muncitori care aplaudă și 
aclamă cu însuflețire. Mulți dintre 
ei poartă placarde cu scurte in
scripții „R.P.R.“, „R.D.G.", „P.M.R.", 
„P.S.U.G.“, „Pace“, „Prietenie".

La laboratorul central al combi
natului oaspeții se întrețin cu ingi
nerii Vasile Pop, șeful laboratorului 
de separare a gazelor, Paraschiva 
Mitrofan, șefa laboratorului de po- 
limerizare, precum și cu diferiți la- 
boranți.

De la combinatul de cauciuc co
loana de mașini pornește spre rafi
năria 10. Rețin atenția uriașele 
rezervoare, coloanele și păienjenișul 
de conducte argintii. Privirile se o- 
presc la cea mai înaltă linie de dis
tilare în vîrful căreia muncitorii de 
aici au arborat steagurile R. P. Ro
mîne și R. D. Germane.

în continuare, oaspeții 
ză combinatul chimic, 
täte modernă a industriei 
socialiste. Și aici numeroși 
tori, ingineri și tehnicieni 
legației o primire caldă, 
țită. Vizitînd 
clor lichid și ambalaje 
solii poporului R. D. 
urmăresc procesul de 
apreciind înaltul 
al aparatajelor și utilajelor, buna 
pregătire profesională a perso
nalului care le deservește.

Referindu-se la rezultatele obți- 
nute de colectivul combinatului în 
ce privește calitatea produselor, to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej a sub
liniat că aceste rezultate sînt strîns 
legate de munca depusă pentru ri
dicarea continuă a calificării mun
citorilor și tehnicienilor.

Tovarășul Walter Ulbricht a apre
ciat construcțiile industriale de la 
Onești ca mari realizări tehnico- 
științifice care dovedesc capacitatea 
oamenilor muncii din R. P. Romînă de 
a stăpîni tehnica cea mai avansată.

■RFfeupă ce au vizitat combinatul, 
oaspeții s-au întîlnit în marea 

hală a atelierului mecanic cu mun
citori, tehnicieni și ingineri de la 
Combinatul chimic Borzești și de la 
alte unități din acest important cen
tru industrial.

La îniîlnire a luat cuvîntul tov. 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al Co
mitetului regional Bacău al P.M.R. 
Salutîndu-i pe oaspeți în numele 
locuitorilor regiunii Bacău, vorbi
torul a spus: Ne bucurăm că în ca
drul vizitei pe care o faceți în țara 
noastră avem prilejul să vă înfăți
șăm realizări ale oamenilor muncii 
din regiunea Bacău. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din Borzești, 
alături de întregul nostru popor, 
urmăresc cu deosebit interes și-și 
manifestă satisfacția pentru impor
tantele înfăptuiri ale constructorilor 
socialismului din Republica Demo
crată Germană. Noi dăm o înaltă 
prețuire acestor realizări care repre
zintă o însemnată contribuție la în
tărirea forțelor socialismului, la a- 
părarea păcii în Europa și în lume.

A luat apoi cuvîntul inginerul șef. 
al combinatului, Gheorghe Uță, 
care și-a exprimat bucuria prilejuită 
de vizita înalților oaspeți la Com
plexul petrochimic Onești-Borzești.

Referindu-se la istoricul construc
ției, la perspectivele de dezvoltare a 
combinatului, vorbitorul a arătat că, 
din 1960 și pînă în prezent, aici au 
intrat în funcție numeroase 
stalații, printre care și uzina 
sodă caustică electrolitică ; în 
nul acesta și în următorii doi ani 
vor fi date în producție secțiile u- 
zinei de policlorură de vinii și alte 
instalații.

Prin punerea în funcțiune a ca
pacităților de producție prevăzute în 
Directivele Congresului al III-lea al 
P.M.R., combinatul va da 
95 000 tone de sodă caustică, 
tone de clor, 36 000 tone de 
plastice 
extinde 
mice.

vlzitea- 
o uni- 
noastre 
munci- 
fac de- 
însufle- 

secțiile electroliză, 
metalice, 
Germane 

producție, 
calitativnivel

in- 
de 
a-

anual 
83 000 
mase 

ce vași alte produse, ceea 
baza industriei noastre chi-

VICTOR BÎRLADEANU 
ION MÄRGINEANU

(Continuare în pag. IlI-a)

PENTRU STUDENȚII POLITEHNICII
a

va
Apropiata deschidere 

cursurilor universitare 
prilejui studenților multe sur
prize plăcute : noi săli de 
cursuri, numeroase laboratoa
re înzestrate cu utilaje și a- 
parafe moderne, mii de volu
me noi în biblioteci, cămine 
și cantine spațioase, con
fortabile. Fiecărei noi gene
rații de studenti partidul și 
statul îi asigură condiții din 
ce în ce mai bune, posibi
lități largi de învățătură.

înfăfișăm, pe scurt, cîteva 
realizări de la Institutul poli
tehnic din Capitală. Schelele 
care îmbracă asfăzi clădirea 
institutului vor dispare în cu- 
rînd, lăsînd zidurile proas
păt vopsite și văruite. In la
boratoare — diferite aparate 
și utilaje noi, în valoare de a- 
proape 1 500 000 de lei. Cal
culatoare automate, relee e- 
lectromagnetice, stafii-pilof 
vor înlesni o mai bună pre
gătire științifică a studenților. 
Legătura dintre teorie și pro
ducție va fi asigurată, înfre 
altele, și prin lărgirea spa
țiului destinat aplicațiilor

practice. Pentru ca probleme
le teoretice să poată fi cer
cetate și pe cale experimen
tală de către viitorii ingineri, 
clădirea institutului a fost 
astfel reamenajafă încît 52 la 
sută din spațiul actual de în- 
văfămînt este ocupat de la
boratoare, ateliere etc. Odată 
cu începerea noului an de 
studii va intra în funcțiune 
un laborator pentru studierea 
unor probleme ale televiziu
nii în culori, destinat cercetă
rilor pe care le vor efectua 
cadrele didactice specializa
te în acest domeniu și stu- 
denfii.

Și biblioteca a fost ame
najată în așa fel încît să 
ajute cît mai activ la buna 
pregătire a studenților. în 
noul an universitar bibliote
ca va primi încă 
volume. Pentru 
rea de noi volume 
mărirea schimbului 
și publicații — care, în pre
zent, se face între biblioteca 
institutului și peste 1 000 de 
centre științifice din (ara noas
tră și de peste hotare— s-au

4 000 de 
procura

și pentru 
de cărfi

alocat peste 300 000 lei. în 
cadrul bibliotecii s-a înfiin
țat un catalog special, care 
oferă studenților o largă in
formare bibliografică în pro
blemele care-i pot interesa. 
Prin intermediul bibliotecii 
ei se pot adresa cadrelor di
dactice de specialitate pentru 
a obține indicații bibliografi
ce suplimentare. Cu toate că 
biblioteca are un profil teh
nic, se acordă o deosebită 
aten(ie popularizării printre 
studenfi și a cărții beletristi
ce. La 1 octombrie, în ca
drul bibliotecii se va des
chide o seefie muzicală în
zestrată cu aparatajul necesar 
pentru audiții muzicale.

Și în ce privește condițiile 
de viafâ ale studenților, în 
noul an universitar se vor 
aduce îmbunătățiri. La 1 oc
tombrie va intra în funcțiune 
o nouă cantină modern utila
tă, unde vor servi masa circa 
3 000 de studen|i. Sînt în 
stadiu de finisare noi cămi
ne studențești cu peste 1 000 
de locuri.

Conferirea Ordinului 
„Steaua Republicii Populare 

Romîne" clasa I 
acad. Ion Agîrbiceanu

Prin decret al Consiliului de Stat, 
s-a conferit academicianului Ion A- 
gîrbiceanu pentru merite literare 
deosebite, cu prilejul împlinirii a 80 
de ani, Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne” clasa I.

15 zile cîștigate

M. I.

GALAȚI (coresp. „Scînteii“). — 
Muncitorii din cadrul întreprinderii 
de construcții nr. 1 din Galați și-au 
îndeplinit planul de producție pe 9 

• luni cu 15 zile mai devreme. în pe
rioada care a trecut constructorii 
gălățeni au dat în folosința oame
nilor muncii 144 apartamente în 
centrul orașului. Alte 72 apartamen
te sînt într-un stadiu avansat de 
construcție. Totodată, ei au construit 
și dat în folosință 6 magazine la 
parterul blocurilor, 20 săli de clasă, 
maj multe sere legumicole și alte 
obiective.

Muncile agricole - îără întîrziere
Cutreierînd în ultimele zile ra

ioanele regiunii Brașov, am în- 
tîlhit multi colectiviști care lucrau 
dé zor la. însilozatul porumbului și 
altor plante furajere. La gospodă
ria colectivă .din Ozun, raionul Sf. 
Gheorghe, porumbul de pe cele 45 
de hectare a fost recoltat, tocat și 
pus la siloz.

Cu multă grijă se preocupă de 
asigurarea furajelor necesare ani
malelor și colectiviștii din Chilieni, 
Olteni, Malnaș. Se cuvine să subli
niem faptul că în raionul Sf. Gheor
ghe a existat o serioasă preocupare 
și pentru asigurarea cantităților de 
fîn prevăzute în balanța furajeră, 
îngrijind bine fînetele și recoltîn- 
du-le la vreme, unele gospodării (de 
pildă, cea din Malnaș) și-au asigu
rat și rezerve de furaje.

Raionul Sf. Gheorghe este fruntaș 
pe regiune în munca de însilozare 
a nutrețurilor. Bine se desfășoară 
această lucrare și în raioanele Tg. 
Secuiesc și Făgăraș.

în regiunea Brașov sînt însă și 
raioane unde s-au însilozat canti
tăți mici de furaje. în raioanele 
Agnita, Sibiu, Rupea nu s-a realizat 
decît 10—12 la sută din plan. Pînă 
la 14 septembrie, în 16 gospodării 
colective din raionul Agnita nici 
nu începuse însilozatul porumbului.

Căutînd o justificare acestei în- 
tîrzieri unii președinți de gospodării 
colective spun că mai au vreme, că 
„porumbul nu-i peste tot în faza 
lapte-ceară”.

Am cerut părerea tovarășului dr. 
Gheorghe Adam, vicepreședinte al 
Consiliului agricol regional Brașov, 
în legătură cu această afirmație.

— Gîndesc greșit cei care susțin 
așa ceva — a spus el. Timpul este 
atît de înaintat încît orice întîrziere 
este păgubitoare.

Iată o apreciere justă a situației. 
De altfel, sînt de aceeași părere și 
fruntașii la insilozare. Rămîne nu
mai ca organele regionale și raio
nale să-i convingă pe conducăto
rii gospodăriilor rămase în urmă că 
acum nu mai este timp de pierdut.

O mare atenție trebuie acordată 
folosirii celorlalte resurse de furaje, 
frunze și colete de sfeclă, butași de 
sfeclă de zahăr, frunze de varză și 
altele, care în unele locuri sînt lă
sate să putrezească.

Acolo unde există o mare întîr
ziere, este necesar să șe organizeze 
lucrul în două sau chiar trei schim
buri.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii“

cifrelor.de
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Lumină pe toată strada

Oameni cu inițiativăpentru aprovizionare

al hotelurilor din oraș

(B.

NOII(Urmare din pag. I-a)

curînd lucră- 
ca întreaga

prima lună cînd 
mod, brigada a 
realizări. Viteza

acestuia pentru

vînzătorul este 
cu preluarea pro- 
respective iar ma

se aglomerează.

6,35 lei
Probleme ac-

lor de telefon. (M. Grigore, 
colectivist).

Oră potrivităCu trei ani în urmă au 
început lucrările de electri
ficare a străzii Andrei 
Cocoș din Brăila. S-au 
fixat stîlpii, s-a întins re
țeaua, dar numai pe o ju
mătate- din lungimea stră
zii. Cetățenii propun sfatu
lui popular orășenesc să 
reia cît mai 
rile pentru
stradă să fie iluminată. 
(Toma Secui, turnător).

Un indicator

truse din. material plastic 
în care să încapă un aparat 
de ras, pensulă, vas pentru 
apă și oglindă. (D. Alexam 
dru, mecanizator).

Telefoane publice

ÎN EDITURA POLITICA
au apărut :

.Fapte din Berlinul occidental
Acțiuni subversive, război eco
nomic, revanșism îndreptate 
împotriva statelor socialiste. 
224 pag.

I. FÎNTÎNARU:
tuale ale vieții internaționale. 
120 pag. 1,65 lei

In gara orașului Timi
șoara coboară zilnic un 
mare număr de turiști care 
.vor să viziteze orașul sau 
alți călători veniți cu dife
rite treburi. înainte de ori
ce, mulți se interesează de 
o cameră la hotel. Cei care 
nu cunosc orașul se 
descurcă mai greu. De a- 
ceea ar fi bine să se afi
șeze în gară adresele hote
lurilor din oraș și numerele

La multe centre de pîine 
din Capitală aprovizionarea 
se face chiar în orele cînd 
și afluența de cumpără
tori este mare. Din această 
cauză, 
ocupat 
duselor 
gazinul
După părerea mea, ar tre
bui ca aprovizionarea să se 
facă, pe cît posibil, în a- 
fara acestor ore. Pe de altă 
parte, acolo unde sînt doi 
vînzători, în timp ce unul 
se ocupă de marfa nou ve
nită, celălalt să continue 
vînzarea, evitînd astfel 
aglomerația. (B. Vasile, 
funcționar).

Truse de bărbierit 
din material plastic

In noile cartiere ale ora
șului Cluj, telefoanele pu
blice lipsesc sau se află la 
distanțe prea mari. Ar fi 
bine dacă la intrarea în 
noile blocuri sau în apro
pierea instituțiilor de inte
res obștesc s-ar instala mai 
multe telefoane publice. 
(Gh. Benga, funcționar).

Un chioșc alimentar

LONEA (coresp. „Scînteii"). — Mi
nerii din brigada condusă de Moise 
Danciu so numără printre fruntașii 
minei Lonea.

Cu cîtăva vreme în urmă brigada" 
a hotărît să. aplice o seamă de mă
suri : combinarea armării cu lemn 
și stîlpi metalici ; recuperarea mai 
bună a lemnului, precum și tăierea 
mai judicioasă a 
armare etc.

în luna august, 
a lucrat în acest 
obținut însemnate
de avansare a fost depășită cu a- 
proape 90 ml, iar randamentul cu 
1,1 tone de cărbune peste plan pe 
fiecare post. Cu cantitatea de lemn 
de mină economisită, minerii au 
lucrat două zile, fără a scoate alt 
lemn din depozit.

Printre lucrurile existen
te în bagajul oricărui turist 
se află și ustensilele de 
bărbierit. Pentru a le păs
tra mai bine, ar fi necesar 
să se găsească în magazine

Pe o anumită porțiune a 
Căii Dudești sînt mai multe 
întreprinderi cu un număr 
însemnat de muncitori. Din 
păcate, nu există prin 
apropiere un chioșc de un
de să poți cumpăra chifle, 
cornuri sau covrigi pentru 
gustarea de dimineață. 
Propun O.C.L. „Pîinea“, 
raionul Tudor Vladimirescu 
să analizeze această situa
ție și, eventual, să des
chidă un chioșc pentru des
facerea acestor produse. 
(Ion Jinga, lăcătuș).

un scurt popas și din nou la drum.
------ 1 =»»♦$

Experiența anului 1962 la baza 
pregătirilor pentru anul viitor

Maișt.rii Mihai Asultanei și Mircea Mun- 
' teanu sînt binecunoscuți in fabrica noas
tră pentru hărnicia și spiritul lor gos
podăresc. Acum doi ani ei au făcut con
ducerii fabricii o propunere valoroasă : 
inelele exterioare de la rulmenții oscilanți 
să fie laminate cu profil de cale de rulare 
direct pe laminor. In felul acesta se în
lăturau operațiile de strunjire, in urma 
cărora rezultau pierderi de metal.

Propunerea lor, in ciuda unor greutăți 
ivite la început, a fost aplicată cu succes 
în procesul de producție. Anul trecut, ea 
a adus fabricii economii de oțel pentru 
rulmenți în valoare de peste 800 000 lei. 
Constructorii de rulmenți din Bîrlad au 
aplicat anul acesta propunerea celor doi 
maiștri și la alte repere. Pînă la sfîrșitul 
anului se va economisi, pe această cale, 
oțel în valoare de peste un milion de lei. 
Drumul pe care și l-a croit pînă acum 
această propunere în procesul de produc
ție încă nu s-a îpcheiat. Extinsă în conti
nuare în procesul tehnologic de fabricare

a altor tipuri de rulmenți, ea va aduce 
fabricii economii și mai mari de oțel.

Cei doi maiștri, fruntași în acțiunea de 
gospodărire judicioasă a metalului, nu 
s-au oprit aici. Pasionați de tot ce-i nou 
în tehnică, ei caută să descopere și să 
pună în valoare noi rezerve interne pen
tru economisirea metalului și sporirea 
productivității muncii. Nu de mult, au 
propus ca două repere să nil mai fie forja
te liber, ci pe mașina de forjat orizontal. 
Sînt eliminate astfel unele operații de prelu
crare costisitoare, se economisesc impor
tante cantități de metal, se obține o pro
ductivitate sporită. în luna august s-au și 
forjat, cu bune rezultate, pe mașina de 
forjat orizontal peste 1 500 de inele de 
calitate superioară pentru reperele res
pective. într-un an d.e zile, numai la 
executarea acestor repere, economiile rea- 
lizat.p de către forjorii bîrlădeni depășesc 
380 000 lei,

ELIADE SOLOMON 
controlor de utilaje 

Fabrica de rulmenți-Bîrlad

corde un sprijin mai eficient în
treprinderilor rămase în urmă la 
unii indici de plan, în vederea îm
bunătățirii muncii, întăririi locu
rilor mai grele, a sectoarelor și 
secțiilor care nu-și îndeplinesc sar
cinile de producție. Este nevoie să 
se ia măsurile cele mai potrivite 
pentru folosirea judicioasă a capa
cităților de producție și a materiei 
prime, pentru îmbunătățirea ritmi
cității producției, în vederea mobili
zării cît mai largi a rezervelor in
terne de la fiecare loc de muncă.

Devine tot mai caracteristic pen
tru activitatea întreprinderilor din 
țara noastră faptul că muncitorii, 
tehnicienii și inginerii colectivelor 
respective au învățat să privească 
și dincolo de gardul uzinei, să-și 
examineze munca în lumina intere
selor generale ale statului, ale eco
nomiei. Odată cu realizarea pla
nului de producție, întreprinderile 
dau o atenție sporită îndeplinirii 
întocmai a obligațiilor de coopera
re, livrărilor la termen a tuturor 
comenzilor. Toate acestea au o 
mare iinportanță pentru înfăptui-

rea în bune condiții a planului pe 
întreaga economie.

Cu aceeași răspundere și grijă cu 
care veghem la îndeplinirea întoc
mai a planului pe anul în curs tre
buie asigurată, de pe acum, buna 
desfășurare a producției pe anul 
viitor. Dezbaterile din recentele a- 
dunări pe ramuri de producție au 
constituit un minunat prilej pentru 
a se ' -- —
luate 
derea 
1963. 
arată 
ceastă pregătire să se facă temei
nic, acordîndu-se toată atenția nu 
numai problemelor mari, dar și 
unor amănunte tehnico-organizato- 
rice, cît de necesar este ca orga
nele de partid și organele economi
ce de resort să exercite un control 
permanent și exigent asupra felu
lui în care se fac aceste pregă
tiri.

Perfecționînd continuu organiza
rea muncii, stimulînd puternic ini
țiativa creatoare a muncitorilor și 
tehnicienilor, conducerile între
prinderilor, organele și organiza
țiile de partid vor crea condi
ții ca 
șantier

stabili ce măsuri se cer 
chiar de pe acum în ve- 
pregătirii producției anului 
învățămintele anilor trecuți 

cît de important este ca ă-

Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Ciprian Porum
bescu” din Suceava, teatrul 
„M. Eminescu”, teatrul de 
păpuși „Cravata roșie”, Fi
larmonica de Stat din Bo
toșani, fac intense pregă
tiri pentru deschiderea noii 
stagiuni teatrale. Am adre
sat directorilor acestor co
lective întrebarea: Ce nou
tăți cuprind repertoriile 
stagiunii 1962—1963 și care 
este stadiul pregătirilor ? 
Iată răspunsurile lor:

prian Porumbescu” din Su
ceava :

— In actuala stagiune 
vom prezenta trei premiere. 
Schimbarea cea mai impor
tantă în activitatea ansam
blului nostru va consta în 
stilul nou al spectacolelor. 
Căutăm să dăm programu
lui pe care-1 pregătim — 
prin folosirea folclorului

Pe scenele sucevene

Răsfoiesc dosa
rul cuprinzînd ho- 
tărîrile adoptate 
de Comitetul oră
șenesc de partid 
Giurgiu în perioa- 

care a 
de la

VIATA DE PARTID

da 
cut 
.tima conferință de alegeri.

Ne vom opri la una din aceste 
hotărîri, cea adoptată la 19 ianuarie 
1962 — „Cu privire la îmbunătă
țirea' muncii politice și cultural- 
educative de masă”. Hotărîrea 
stabilește sarcini concrete cu privi
re la : selecționarea și pregătirea 
agitatorilor ; organizarea de convor
biri pe teme politice și economice; 
îmbunătățirea agitației vizuale ; 
extinderea propagandei prin confe
rințe ; orientarea în mai mare mă
sură a muncii cultural-educative de 
masă spre problemele economice.

Ce a determinat adoptarea aces
tei hotărîri ? Faptul că la începutul 
anului, munca politico-culturală de 
masă era slab organizată în multe 
întreprinderi. Consiliul local al sin
dicatelor și sfatul popular orășenesc 
nu foloseau din plin mijloacele ma
teriale ce le aveau la dispoziție ; 
problemele producției nu se aflau 
permanent în centrul muncii de 
agitație ; activitatea formațiilor 
artistice de amatori era sporadică, 
iar repertoriul acestora insuficient 
legat de sarcinile ce stăteau 5n fața 
colectivelor întreprinderilor. Tocmai 
de. a'ceea, pe baza concluziilor des
prinse din studierea de către un 
colectiv anume alcătuit a desfășu
rării muncii politico-culturale de 
masă, plenara comitetului orășenesc 
a adoptat hotărîrea amintită. A- 
ceasta reprezenta desigur o bază 
pentru a urni lucrurile din loc, dar 
numai o bază. Problema principală 
era însă ca măsurile stabilite să nu 
rămînă pe hîrtie, să fie aplicate în 
viață.

Pe urmele unei ho tarîri

După șapte luni
Șantierul naval Giurgiu. Munca 

politico-educativă de masă a căpă
tat un cara'cter permanent, nu de 
„campanie”, fiind strîns legată de 
sarcinile realizării planului la 
toți indicii. Birourile organizațiilor 
de bază au repartizat agitatori la 
fiecare loc de muncă. Pe lîngă in
struirea periodică de către secreta
rii organizațiilor de bază, ei sînt 
ajutați de ingineri și tehnicieni 
dintre cei mal competenți.

în centrul muncii politice de 
masă au fost puse problemele 
cele mai arzătoare ale producției. 
Astfel, în sectorul 
vale al ■ șantierului, 
rădăcinase 
asalt”,
fost axate 
plinirii ritmice 
plan. Cînd s-a 
cerea sudurii automate, tov. Sto-' 
ian Stoian, secretarul organiza
ției de bază, a instruit agitatorii să 
organizeze convorbiri cu sudorii 
despre necesitatea însușirii cunoș
tințelor necesare în acest domeniu. 
Prin exemplul lor personal și prin 
agitația politică desfășurată la lo-

construcții na- 
unde se în- 
muncii „în 

agitatorilor au
sistemul 

convorbirile 
pe problema înde- 

a sarcinilor de 
hotărît introdu-

cul d'e muncă, agitatorii Tudor Stan, 
Dumitru Sandu și Gh. Marinescu 
au mobilizat numeroși muncitori la 
aplicarea cu succes a noului proce
deu tehnologic.

Schimburile de experiență orga
nizate periodic între agitatori con
tribuie la răspîndirea experienței 
înaintate în domeniul muncii poli
tice. Cele șase gazete de perete pu
blică articole interesante privind 
generalizarea metodelor de muncă 
ale fruntașilor, iau poziție comba
tivă față de lipsuri. Panourile și 
graficele care oglindesc desfășura
rea întrecerii sînt ținute la zi.

Eficacitatea unei asemenea munci 
politice vii, concrete, se reflectă în 
rezultatele obținu- __________
te în producție. In 
primele 8 luni ale 
anului, la Șantie
rul nava] Giurgiu 
planul de pro
ducție a fost depă
șit, productivita
tea muncii a spo
rit cu 13 la sută, 
prețul de cost a fost redus cu a- 
proape 4 la sută, s-au realizat în
semnate economii.

Activitatea' agitatorilor s-a îmbu
nătățit simțitor și la Fabrica de 
zahăr, la întreprinderea de prefa
bricate și în alte întreprinderi din 
oraș. Ceea ce sporește forța mobi
lizatoare a agitației vizuale din în
treprinderi este faptul că ea nu se 
limitează la simple apeluri și în
demnuri generale, ci arată căile 
practice ale îndeplinirii sarcinilor 
de producție, popularizează meto
dele înaintate.

Hotărîrea comitetului orășenesc 
a subliniat necesitatea extinderii 
propagandei prin conferințe, acor
dîndu-se o deosebită atenție, în ca
drul acestor conferințe, proble
melor economice izvorîte din docu
mentele Congresului al III-lea al 
partidului, ale Plenarei C.C. al 
P.M.R. din 30 iunie — 1 iulie 1961, 
precum și din sarcinile puse în fața 
colectivelor întreprinderilor de pla
nul de stat pe 1962. Și în această 
privință s-au făcut la' Giurgiu pași 
înainte. Cu ajutorul propagandei 
prin conferințe, al informării politi
ce a oamenilor muncii este tot mai 
larg răspîndit în mase cuvîntul par
tidului, sînt explicaté temeinic ba
zele științifice ale politicii sale; con
ferințele care sînt ținute în întreprin
deri pun în mod îndreptățit un pu
ternic accent pe propagarea cunoș
tințelor economice menite a-i ajuta 
pe oamenii muncii în înțelegerea 
aprofundată a politicii partidu
lui, a căilor de realizare a sarci
nilor de producție. Numai la Direc
ția regională a navigației civile au 
fost ținute îti primele șapte luni 
ale anului 12 conferințe, cîteva din 
ele fiind expuse de membri ai bi
roului comitetului orășenesc de 
partid.

La munca educativă de masă 
pusă în slujba îndeplinirii sarcini
lor d'e producție își a’duce contri- :

Balet din București și ai' 
Operei de Stat din Iași vor 
fi prezentate la Botoșani, 
Suceava, precum și în ce
lelalte orașe din regiune, 
o serie de spectacole-con- 
cert. Pentru a veni în spri
jinul iubitorilor de muzică 
ce doresc să-și îmbogă
țească cunoștințele, progra
mul Filarmonicii va cu
prinde și concerte popu
lare educative și concerte- 
lecții pentru muncitori și 
tineret, care vor fi prezen
tate în întreprinderi, insti
tuții și școli.

TEODOR BRĂDESCU. 
directorul teatrului de pă
puși „Cravata roșie” din 
Botoșani :

— Micii noștri spectatori 
vor viziona 
spectacolul :
trat fluierul și cobza la 
școala de muzică” de Va
lentin Silvestru. Tot în pre
mieră vom mai prezenta 
piesa „Fetele din măr” de 
.Viorica Filipoiu. Teatrul 
nostru, împlinind 10 ani de 
activitate, pregătește un 
spectacol festiv cu piesa 
„Vrăjitorul Of” de Verbiț- 
kaia.

j ILARIE CURECHEANU, 
f directorul teatrului „M. E- 
( minescu” din Botoșani :

— Cea de-a 5-a stagiune 
f a tînărului nostru colectiv 
f teatral va fi deschisă la 30 
( septembrie cu piesa „în- 
I drăzneala” de Gh. Vlad. 
( Repetițiile, care se desfă- 

șoară sub conducerea regi- 
f zorului Mihai Pascal, sînt 
J destul de avansate. In 
f cursul acestei stagiuni vom 
p mai prezenta în premieră 
f „Apus de soare” de. Barbu 
ț Ștefănescu 
f „Oceanul” de 
( altele.

vechi și contemporan din 
regiune •— un specific cît 
mai pronunțat ca formă, 
dar în același timp și un 
conținut bogat, pentru a 
contribui din plin la înfăp
tuirea sarcinilor ce stau în 
fața oamenilor muncii.

Spectacolul „Tinerețea 
plaiurilor sucevene” va fi 
compus din trei tablouri și 
va înfățișa aspecte din 
viața minerilor, forestieri
lor și. colectiviștilor.

MAX WEBER, 
Filarmonicii de 
Botoșani :

în colaborare 
ai Teatrului de

în premieră 
„Cum au in

fiecare fabrică, uzină sau 
să-și îndeplinească exem

plar sarcinile pe 
' 1962, creînd astfel 
premizele pentru 
buna desfășurare 
a muncii în anul 
viitor.

Delavrancea, 
A. Stein și directorul 

Stat dinîndrumare 
matică din 
organelor 
de partid și sin
dicale. Numărul 
formațiilor artisti
ce de amatori este 
mic, iar reper

toriul acestora continuă să fie slab 
orientat spre problemele și sarcinile 
principale care stau în fața colecti
velor întreprinderilor. Cu excepția 
formațiilor artistice care activează 
la clubul Fabricii de zahăr, nici o 
altă formație n-a prezentat în a- 
ceastă vară vreun program artistic 
în fața muncitorilor Sin întreprin
derile respective. Mai sînt cazuri 
frecvente cînd spațiilor culturale li

siste- 
partea 
locale

buția și propaganda tehnică. Pe 
lîngă Consiliul local al sindicatelor 
s-a constituit un grup de conferen
țiari — ingineri, tehnicieni și alți 
specialiști — care țin expuneri și 
informări tehnico-științifice. Pro
paganda' tehnică este axată în multe 
locuri pe problemele cele mai ac
tuale și de 
economică 
respective.
unde este de mare actualitate in- se dă altă întrebuințare : în sala de 
troducerea noii tehnologii în pro
cesul de fabricație, stația de 
radioamplificare difuzează săptă- 
mînal buletinul „Noutăți din teh
nologia zahărului”. La „Vitrina 
noutăților tehnice" sînt semnalate 

articole și studii 
de mai mare in
teres publicate în 
cele peste 40 re
viste de speciali
tate la care este 
abonat 
tehnic. In fiecare 
secție a fabricii au 
fost organizate 

biblioteci tehnice volante, iar de 
curînd biblioteca uzinei a organizat 
o discuție despre lucrarea „Tehno
logia zahărului". Experiența valo
roasă din această întreprindere ar; 
trebui să fie mai larg răspîndită. 
Mai sînt în oraș întreprinderi, prin
tre care „Fructonii" și „Steagul 
Roșu", ale căror colective n-au as
cultat de vreme îndelungată o con
ferință sau un referat despre unele 
noutăți în tehnică, despre procedee 
tehnologice înaintate, n-au luat par
te la dezbateri pe marginea unor 
cărți tehnico-științifice.

îmbunătățirea muncii politice de 
masă în întreprinderile din Giurgiu 
se datorește acțiunii perseverente a 
comitetului orășenesc de partid 
pentru asigurarea îndeplinirii ho
tărîrii adoptate în această privință 
la începutul 
roului și ai 
au instruit 
partid, toate 
âe bază cu 
acesteia. Instructorii teritoriali, co
lectivele formate de comitetul oră
șenesc au dat ajutor efectiv orga
nizațiilor de partid în ridicarea ni
velului muncii politico-educative hi 
întreprinderi. In aprilie, la plenara 
comitetului orășenesc s-a prezentat 
o informare asupra felului în care 
se aplică prevederile hotărîrii.

Dar activitatea artiștilor 
amatori?

Munca politico-educativă a orga
nizațiilor de partid din întreprinde
rile orașului a făcut progrese atît • 
în ce privește conținutul, cît și 
eficacitatea, sfera de cuprindere. 
Totuși, unul din cele mai importan
te mijloace de educare a maselor 
este încă neglijat, deși hotărîrea su
blinia necesitatea îmbunătățirii 
muncii în acest domeniu: activita
tea cultural-artistică de masă în în
treprinderi lîncezește, lipsită de o

deosebită importanță 
pentru întreprinderile 
La Fabrica de zahăr,

DIN EXPERIENȚA MUNCII 
POLITICO ■ CULTURALE 

DE MASĂ cabinetul

anului. Membrii bi- 
comitetului orășenesc 

temeinic aparatul de 
birourile organizațiilor 
privire la prevederile

ClMPEANU,VALERIU
directorul ansamblului „Ci-

cu artiști 
Operă și

N. ȚUICU 
coresp. „Scînteii”

cultură a Fabricii de conserve am 
găsit numeroase birouri la care lu
crează funcționarii întreprinderii. 
In schimb, tov. Cristea Ciocoiu, loc
țiitorul secretarului organizației de 
bază din fabrică, nu-și amintea 
cînd au avut loc ultimele spectacole 
prezentate de brigada artistică de 
agitație.

Situația nu este mai bună nici la 
Șantierul naval. Mai mulți munci
tori și tehnicieni și-au exprimat ne
mulțumirea că echipa lor de teatru 
prezintă spectacole doar la.„ con
cursuri. Fiind incluse în repertoriu 

.Poveste 
mari 
pro- 
fost 
sau 

pen-

piese grele ca, de pildă, 
din Irkutsk”, care cer efortùri 
chiar unui colectiv de artiști 
fesioniști cu experiență n-au 
prezentate în schimb scenete 
piese într-un act, mai potrivite 
tru posibilitățile unor începători.

Lipsurile semnalate se datoresc 
în bună măsură faptului că Consi
liul sindical local Giurgiu nu îndru
mă sindicatele să folosească din plin 
posibilitățile existente în vederea 
dezvoltării mișcării artistice de ama
tori și desfășurării unei activități 
cultural-artistice bogate și intere
sante în fiecare club, în fiecare sală 
culturală, astfel ca aci să se perinde 
zilnic sute de oameni. Ce-i drept, 
hotărîrea comitetului orășenesc de 
partid stabilește doar „în general” 
sarcinile care revin în acest dome
niu consiliului local al sindicatelor ; 
generale sînt prevederile hotărîrii, 
generale sînt și preocupările sindi
catelor. Dar chiar dacă n-ar fi exis
tat o hotărîre a organului local de 
partid, oare nu constituie organiza
rea activității cultural-artistice de 
masă în întreprinderi una din înda
toririle principale și permanente ale 
sindicatelor ?

Desigur, nu numai sindicatele 
răspund de lipsurile existente în 
munca cultural-artistică de masă în 
întreprinderile din Giurgiu. Este 
limpede că dacă și în acest dome
niu comitetul orășenesc de partid ar 
fi manifestat aceeași perseverență 
în asigurarea controlului îndeplinirii 
propriei sale hotărîri ca în celelalte 
domenii ale muncii educative, si
tuația ar fi azi mult mai bună.

Concluzia ? Odată adoptată o ho
tărîre de partid, pe baza studierii 
temeinice a realităților, succesul 
depinde de munca organizatorică 
pentru aplicarea în practică a măsu
rilor stabilite, de exigența mani
festată în exercitarea controlului 
asupra îndeplinirii tuturor laturilor 
hotărîrii.

NICOLAE BIVOLU

Preșcolarii ...la început de an școlar
--------------- z. = »♦<

în luptă, cunjuusă*z

CU
Era înfr-o după-amiază foarte căldu

roasă. In pădurea de pe muntele Bulls 
(Horezu) a izbucnit un incendiu, Focul 
lua cu repeziciune proporfii,

La apelul Comitetului raional de partid 
Horezu, în apărarea pădurii au venit 
ostași din unitățile de pompieri și circa 
1 000 de cetăfeni din comunele din îm
prejurimi — Costești, Bărbătești, Dobri- 
ceni, Vaideeni, Măldărești și Cheia-Olă- 
nești. A venit și un număr mare de mun
citori din parchetele I.F. Băbeni și de la 
ocoalele silvice. In 
luat cu ei lopeji, sape, tîrnăcoape și 
securi. Fără preget 
cui, urcușul greu 
peste 15 km spre locul incendiat.

A început aefiunea de stingere. Lupta 
începută deveni repede o încleștare în
verșunată în care oamenii hotărîseră 
iasă învingători. De jur împrejur au 
săpate sute de metri de șanțuri,, s-a 
trișat pădurea care era în vecinătatea 
cărilor. Pe unele porfiuni focul a fost înă
bușit cu pămînt și pietre. Vreme de. 
patru zile și patru nopfi oamenii au lu
crat fără întrerupere în condiții cu fotul 
neobișnuite. Prin munca lor, cetățenii și 
ostașii pompieri au salvat de la incen
diu mii de hectare de pădure.

GH. CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii”

grabă, oamenii și-au

au înfruntat întuneri- 
al muntelui,- cale de

să 
fost 
de- 
flă-

»

TIEÄT1R1E « (£ □ oac§am a • ‘7e7ei//z/une
TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 

GIALE“ (Sala Comedia) : ORFEU IN 
INFERN — (orele 19,30). (Sala Studio) : 
SICILIANA — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Matei Millo) : MAMOU- 
RET — (orele 19,30).

TEATRUL SATIRIC „C. TÄNASE“ 
(Sala Savoy) : VORBA REVISTEI — 
(orele 20). (Sala Victoriei) : MUZICA 
BAT-O VINA — (orele 20).

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

CINEMATOGRAFE. LAZZARILLO DE 
TORMES : Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 19,30), V. Alecsandri (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Miorița (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Grădina Progresul (orele 
19,45). CONTELE DE MONTE CRISTO — 
cinemascop (seria I-a) ; Patria (8; 10; 12; 
14; 16- 18,05; 20,10; 22,10), Elena Pavel (9; 
11; 13; 15; 17; 21,30 - grădină 19; 21), 1 
Mal (9; 11; 13; 15,45; 18; 20,30), Gh. Doja 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,30), Floreasca 
(10; 16; 18,15; 20,15), Stadionul Dinamo 
(orele 19,15), Stadionul Giuleștl (orele 
19,45). ȘAMPANIE ȘI MELODII ; Repu
blica (9,30; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 21,15), 
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Sta
dionul Republicii (orele 20), Volga (10; 
12; 15; 17; 19; 21). START CĂTRE NECU
NOSCUT : Magheru (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), 1. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45; — grădină 19,30), G. 
C'oșbue (10; 12; 15; 17; 19; 21). VlNTUL 
SUDULUI : 23 August (14,30; 16,45; 19; 21; 
— grădină 19,45). ÎMPOTRIVA ZEILOR : 
Lumina (10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30), Alex. 
Sahia (10,15; 12; 15; 17; 19; 21; — grădină

L. 19.30) . RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI : Vic
toria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Grădina 13 septembrie (orele 19,30). 713 
CERE ATERIZAREA : Central (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30: 18.30; 20,30), Hie Pintilie 
(16; 18; 20; — grădină 19,30). PROGRAM 
SPECIAL PENTRU COPII : 13 Septem
brie (orele 10). FANTOMELE DIN SPES
SART : 13 Septembrie (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), 8 Mai (15; 17; 19; 21). ÎN
NOAPTEA DE AJUN — ZGRIBULICI — 
SPORT Nr. 4/1962 ; Timpuri Noi (rulează 
în continuare de la orele 10 pînă Ia orele 
21). PLANETA FURTUNILOR : Maxim 
Gorki (16; 18,15; 20,30). SOARE ȘI UM
BRĂ : înfrățirea între popoare (16; 18; 
20). ULTIMA REPRIZA : Cultural (16; 
18.15; 20,30). VlNĂTOAREA DE LUPI — 
FRAȚII KOMAROV ; Alex. Popov (ru
lează în continuare de la orele 9,45 pînă 
la orele 21). O VIATĂ : 8 Martie (11; 15; 
17; 19; 21,10; — grădină 20,30), Unirea (16; 
18; — grădină 20), Arta (11; 15; 17; 19; 21;
— grădină 20). COPILUL ȘI ORAȘUL : 
GTivlța (16; 18; 20), T. Vladimirescu (16; 
18; 20). Moșilor (16; 18,15 — grădină 20). 
DUELUL N-A AVUT LOC rulează la ci
nematograful C-tln David (15,30; 18;
20.30) . TINTIN ȘI MISTERUL „LINEI DE 
AUR“ : V. Roaită (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30; — grădină 19; 21), Popular 
(10,30; 15; 17; 19; 21), Olga Bancic (15; 
17; 19; 21). DESTĂINUIRI : Flacăra (16; 
18,15; 20,30), 16 Februarie (16; 18; 20). 49 
DE ZILE ÎN PACIFIC : Munca (16; 18,15;
20.30) , Aurel Vlalcu (15; 17; 19; 21). 
COCOȘUL SPERIE MOARTEA rulează la 
cinematograful Donca Simo (16; 18; 20,15;
— grădină 20). REVISTA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop : M. Eminescu (16;

18,30; 21). FOC IN LINIA DOUA : Li
bertății (10: 12; 16,30; 18,30; 20,30). ACORD 
FINAL : Luceafărul (15; 17; 19; — grădină 
20), Drumul Serii (15; 17; 19; 21). VIRSTA 
De AUR A COMEDIEI rulează Ta cine
matograful G. Bacovia (15; 17; 19; 21). 
CIND COMEDIA ERA REGE : 30 Decem-

LÄSAREAbrie (10; 12; 
NOPȚII : B. 
CULISELE 
Grădina T. 
ROSEMARIE 
19,30).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiune pentru cei 
mici ; „o întimplare cu Mormăilă". 19,35 
— Emisiune de știință și tehnică : filmul 
documentar „In pragul vieții". 20,00 — 
Emisiunea „Drumețind prin București“ 
de Radu Albala. 20,20 — Muzică popu
lară romînească. 20,50 — Filmul artistic 
„Clne-i de vină ?" — o producție a stu
diourilor sovietice. In încheiere ; Sfa
turi pentru telespectatori. Ultimele știri.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 

și 21 septembrie : Vreme instabilă și în 
curs de răcire, cu cer variabil, tempo
rar noros. Ploi intermitente însoțite lo
cal de descărcări electrice vor cădea în 
toate regiunile țării. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere. Minimele vor fi 
cuprinse între 4 șl 14 grade, iar maxi
mele între 16 șl 26 de grade. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare cu cer tem
porar noros. Ploi intermitente. Vînt po
trivit din vest. Temperatura în scă- ' 
dere.

15; 17; 19; 21). __________
Delavrancea (11; 16; 18; 20). 
VARIETEULUI ‘ ’
Vladimirescu _____ —,
: Grădina Libertății (orele >

rulează 1; 
(orele 19,30)
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și guvernamentale
Germane

întâlnirea cu oamenii muncii de la Combinatul chimic Borzești

Sosirea unei delegații 
culturale din Irak 

■■ ■ • ' y.' ‘
în vederea semnării planului de 

colaborare culturală între R. P. Ro
mînă și R. Irak, la București a so
sit o delegație culturală, condusă 
de Najim Abbas, subsecretar de 
stat la Ministerul Educației.

Delegația a fost întîmpinută de 
tov. C. Nădejde, adjunct al minis
trului învățămîntului, și de funcțio
nari superiori din M.A.E.

-----o»o-----

Pe străzile orașului Onești

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Stimați oaspeți,
Dragi tovarăși și prieteni, 
însuflețită adunare de astăzi, căl

dura cu care înalții oaspeți sînt în- 
tîmpinați în cursul vizitei pe care o 
fac în Romînia exprimă sentimén- 
tele de prietenie frățească' pe care 
poporul nostru le are față de oa
menii muncii din Republica Demo
crată Germană, harnici și talentați 
constructori ai socialismului.

Relațiile prietenești ce s-au sta
tornicit între țările noastre se înte
meiază pe comunitatea țelurilor ce 
le urmărim — construirea socialis
mului și apărarea păcii, pe fideli
tatea Partidului Muncitoresc Romîn 
și Partidului Socialist Unit din Ger
mania față de învățătura, marixist- 
leninistă, pe legăturile'. frățești ce le . 
unesc în. cadțul puternicului« lagăr 
socialist. Poporul romîn se bucură 
din toată inima de întărirea și dez
voltarea primului stat din istoria 
Germaniei în care puterea aparține 
muncitorilor, țăranilor' și celorlalți 
oameni ai muncii. Crearea Repu
blicii Deniocrațe Germane este cu-

industriei materialelor de construc
ții și altele. Astăzi, producția ■ glo
bală industrială a regiunii este de 
.circa opt ori mai mare decît în 1938. 
Aici, la Onești, s-a construit un nou 
și puternic centru industrial al țării 
— Complexul petrochimic Onești- 
Borzești înzestrat cu o tehnică mo
dernă, pe care tînărul și entuziastul 
său colectiv o folosește cu pricepe
re. Tot în regiunea Bacău au fost 
ridicate Uzina de fire și fibre- sinte- 

iixuiiuii, to lALinaLc a tice din Savinești,, Combinatul de' 
progresulûi tehnic în îngrășăminte azotoase din Roznov.

în cadrul Complexului petrochimic 
Onești — Borzești se construiește 
combinatul de cauciuc, care va in
tra parțial în funcțiune în acest an. 
Crește continuu ponderea întreprin
derilor chimice din regiunea Bacău. 
“ ' ' ’ " i aproape
30 la sută din întreaga producție a 
industriei chimice din țară. Sîntem 
convinși că muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Complexului petrochimic 
Onești-Borzești vor depune toate e- 
f orturile pentru a îndeplini cu 
succes sarcinile trasate de partid de 
a spori producția și productivitatea

apli- 
___  _____ ____ , ___  anii 
1949—1961 au fost construite peste 
280 de întreprinderi și secții noi în 
industria republicană și au fost 

' reutilate, modernizate și dezvoltate 
aproape 500 de întreprinderi; Pro
ducția industrială a fost în anul- 
trecut de peste 5 ori mai mare 
decît în anul 1938. O parte tpt mai 
mare din sporul de producție se 
realizează pe seama creșterii pro
ductivității muncii, Ca urinare a 
promovării ;
toate ramurile: economiei naționale, 
înzestrării întreprinderilor cu utilaje 
moderne.
• In actuala etapă de. dezvoltare a- 
țării, partidul și guvernul nostru 
consideră ca o. sarcină centrală.,și 
de prim ordin ca în construcția de Peste trei ani ele vor da 
uzine' noi Și reutilarea celor 
vechi să se urmărească permanent 
însușirea proceselor celor mai a- 
vansate și dotarea cu echipamentul 
cel mai modern, la nivelul tehnicii 
mondiale. ' ' ,

Deoarece ne aflăm în mijlocul co
lectivului unui important complex

socialistă a țării. Ca urmare a 
cării acestei politici, între

cale pașnică problemele privind 
............. , . . . . Germania, făcîndu-se astfel un pas 

te. contribuie la afirmarea superio- însemnat în direcția slăbirii încor- 
rității socialismului în întrecerea e-

' conomică pașnică cu capitalismul, 
exercită o putere de atracție cres- 
cîndă asupra conștiinței popoarelor. 
Marea familie a țărilor lagărului so
cialist este reazemul de nădejde al 
păcii în lume. împreună cu celelal
te state 
mocrată 
Populară 
neabătut 
după principiile coexistenței pașnice tice 
a statelor cu sisteme sociale diferite, 
militînd neobosit pentru asigurarea problemelor privind Germania 
unor legături normale între state și 
rezolvarea pe calea tratativelor a 
problemelor internaționale liti
gioase. O premiză indispensabilă 
pentru rezolvarea problemelor inter
naționale litigioase este spiritul 
realist, luarea în considerare a fap
telor vieții.

O realitate incontestabilă a lumii 
contemporane este existența celor 
două state germane. Puterile occi
dentale, care se mai cramponează pe 
pozițiile „nerecunoașterii“ Republicii 
Democrate Germane, nu pot să mai 
ignoreze faptul că primul stat mun- 
citoresc-țărănesc iubitor de pace din 
istoria Germaniei există și se dez
voltă independent de voința lor. Cu 
cît mai devreme cercurile conducă
toare din Occident se vor situa pe 
o poziție bazată pe aprecierea lucidă 
a realităților istorice, cu atît mai 
repede vor putea fi reglementate

tică. Mărețele realizări ale Uniunii 
Sovietice, ale celorlalte țări socialis-

dării internaționale, a asigurării 
unei păci trainice.

Evenimentele petrecute în ultimele 
luni în Berlinul occidental, provocă
rile organizate acolo de militariști 
și revanșarzi arată și mai mult că 
menținerea statutului de ocupație a 
forțelor N.A.T.O. în această parte asocialiste, Republica De-

Gefmană și Republica' ■ Berlinului este într-o flagrantă con- 
Romînă se călăuzesc 

în politica lor externă

pe

tradicție cu interesele păcii. Inițiati
vele și propunerile Uniunii Sovie- 

și ale R. D. Germane îndrep
tate spre reglementarea pașnică a 

se 
bucură de un sprijin internațional 
tot mai larg. Ele reflectă interesele 
naționale vitale ale poporului ger
man, corespund năzuințelor po
poarelor din Europa și din lumea 
întreagă, care vor să vadă încheiat 
capitolul celui de-al doilea război 
mondial.

Republica Populară Romînă, în
tregul nostru popor susțin cu fer
mitate propunerile rezonabile ale 
Uniunii Sovietice și Republicii De
mocrate Germane, privind încheie
rea tratatului de pace german și 
normalizarea pe această bază a si
tuației din Berlinul occidental, prin 
transformarea lui într-un oraș liber 
și demilitarizat.

Dacă-puterile occidentale vor con
tinua să nu dea ascultare glasului 
rațiunii, să nu răspundă eforturilor 
depuse de țările, socialiste pentru a 
se ajunge la o reglementare de co-

a-mun acord a acestor probleme, 
tunci țara noastră, împreună cu ce
lelalte state socialiste și alte state 
care vor dori să o facă, va semna 
tratatul de pace cu Republica 

, Democrată Germană. Un rol po-, 
. zitiv în destinderea încordării 
internaționale îl poate juca Or- 

. ganizația Națiunilor Unite, a că
rei sesiune anuală se deschide mîine 
la New York. Popoarele așteaptă ca, 
în concordanță cu profundele lor nă
zuințe de pace, lucrările sesiunii să 
dea un impuls tratativelor pentru 
încheierea unui tratat de dezar
mare generală și totală, pentru re
glementarea problemelor internațio
nale litigioase, pentru întărirea pă
cii și securității în lume.

Dragi oaspeți.
Avem convingerea că vizita dv. 

în Republica Populară Romînă va 
contribui la întărirea prieteniei din
tre popoarele noastre. Vă rugăm să 
transmiteți oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană 
urările noastre sincere și calde de 
noi succese în lupta pentru realiza
rea nobilelor țeluri ale socialismu
lui și păcii.

Trăiască prietenia dintre popoarele 
romîn și german !

Trăiască Republica 
Germană, primul stat 
muncitorilor și țăranilor 
toriul Germaniei !

Trăiască marele și 
lagăr al țărilor socialiste !

Trăiască pacea în lume !

Informații
® La invitația Prezidiului Academiei 

R. P. Romine, a sosit în Capitală dl. Er
nest Labrousse, profesor la Sorbona, di
rectorul Institutului de istorie economică 
și socială al Franței, membru corespon
dent al Academiei. R. P. Romine. «

• Luni dimineața, Jadwiga Skrzyd- 
lowska, custode al Muzeului de istorie a 
mișcării revoluționare polone din Var
șovia, care se află în țara noastră cu pri
lejul organizării expoziției „Mișcarea re
voluționară polonă în artă”, s-a întîlnit 
în sala Dalles cu ziariști din Capitală.

© Recent a avut loc Congresul națio
nal al apicultorilor din Franța.

Congresul a ales pe profesorul Harnaș, 
reprezentantul R. P. Romîne, membru da 
onoare al Uniunii Asociațiilor de apicul
tura din Franța.

--------O®O--------

De la trimisul nostru

S-a deschis Tîrgul international 
de la Plovdiv

cerirea cea mai de preț, a poporului industrial aș vrea să vă spun cîteva muncii, a reduce. prețul de cost și 
----- -i_ • __  ____ •____ x- n îmbunătăți rnnf.inini calitat.pa- riro-german. Ea constituie un eveniment cuvinte despre? dezvoltarea indus- 

epocalț'.îți istoria Europei. Existența triei chimice în țara noastră. Pre-
a îmbunătăți continuu calitatea pro
duselor.

agricultura regiuniipe o parte-a teritoriului german a ocupîndur-se de < ..fșprirea. unei -in- ... .. Se dezvoltă 
unui ștajTi'ubitor de pace, 1 socialist, dustrii moderrie,. café să 'valorifice Bacau. încheierea procesului; de co- 
care se:?afirmă tot mai puternic C*., 
un factor activ al colaborării inter
naționale, are o mare importanță 
pentru statornicirea unei păci trai
nice în Europa și în lume. .

însemnatele succese pe care oa
menii. muncii.din Republica, Demo
crată Germană, uniți în jurul Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
a Comitetului său Central, în frunte 
cu tovarășul Walter Ulbricht, le 
obțin în opera de făurire a socialis
mului sînt o vie mărturie a capaci
tății creatoare a poporului german.

Luîndu-și soarta în mîinile . lor, 
oamenii muncii din Republica De
mocrată Germană au ridicat într-un 
timp scurt noi uzine constructoare 
de mașini, oțelării și laminoare, cen
trale electrice, șantiere navale și 
alte numeroase obiective industriale, 
situînd țara lor pe un loc de frunte 
în Europa în ceea ce privește nive
lul dezvoltării industriei. Producția 
industrială a .crescut în anii 1957— 
1960 cu peste 35 la sută. La sate 
viața a fost așezată pe temelii noi, 
socialiste. Oamenilor muncii din Re
publica Democrată Germană, elibe
rați pentru totdeauna de exploatare, 
le sînt asigurate largi drepturi, li
bertăți democratice, avantaje social- 
culturale.
..Transformările revoluționare în

făptuite în Republica Democrată 
Germană înrîuresc tot mai mult 
evoluția istorică a Germaniei, au o 
mare importanță pentru viitorul în
tregului popor g.erman. Poporul 
nostru, ca și toate celelalte popoare 
iubitoare de pace și progres, vede 
în, Republica Democrată- Germană 
’ .azemul de nădejde al forțelor de
mocratice, patriotice, progresiste, 
din întreaga Germanie, în lupta lor 
pentru realizarea aspirațiilor spre 
unitate și pace ale poporului ger
man. Hotărîrea cu care construc
torii Germaniei noi luptă pentru în
deplinirea planului de șapte ani, 
adoptat de Congresul al V-lea al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, politica externă a. Republicii 
Democrate Germane de colaborare 
și de înțelegere cu toate țările, de 
apărare a păcii sporesc necontenit 
prestigiul ei internațional.

între Republica Populară Romînă 
și Republica Democrată Germană 
s-au statornicit și se dezvoltă strînsq 
relații de colaborare bazate, pe prin«.« 
cipiile egalității în drepturi și avan
tajului reciproc. S-au intensificat în 
ultimii ani legăturile economice, li- 
• rările reciproce de mărfuri, cola- 

marea tehnico-științifică, schimbu- 
le culturale dintre țările noastre. 

Sîntem convinși că actuala vizită a 
delegației de partid și guvernamen
tale a Republicii Democrate Ger
mane va contribui la dezvoltarea 
continuă a acestor legături.

Dragi tovarăși,
Vizita delegației 

guvernamentale a 
mocraté Germane 
condiții cînd oamenii 
țara noastră obțin noi realizări în 
înfăptuirea prevederilor planului de 
stat pe anul în curs pe baza obiec
tivelor fixate de cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 

. Romîn. Avîntul întregii noastre eco
nomii, dezvoltarea ei armonioasă, 
în ritm susținut, au ca temelie trai
nică înfăptuirea consecventă a poli
ticii partidului de industrializare

care să?afirmă tot mai puternic ca . multilateral resursele. țării, partidul . Jectivxzare.

de partid și 
Republicii De- 

are loc în 
muncii din

Democrată 
socialist al 
de pe tcri-

puternicul

în orașul Plovdiv s-a deschis 
la 16 septembrie cel de-al XX- 
lea Tîrg internațional jubiliar 
din Republica Populară Bulga
ria. ,.

Tîrgul se întinde pe o supra
față de 510 000 m p. Din supra
fața totală, 19 pavilioane sînt a- 
coperite, cuprinzînd 67 000 m p. 
Pe stîlpii înalți de pe malul sting 
al rîului Marița, care străbate 
orașul, flutură steagurile a 27 de 
țări participante. Aici au sosit re
prezentanți a 68 de centrale și or
ganizații de comerț exterior din 
țările socialiste, reprezentanți a 
circa 430 de firme comerciale din 
țările occidentale, precum și ai 
cercurilor de afaceri din țările 
Asiei, Africii și Americii Latine.

La deschidere a fost prezentă 
o delegație economică guverna
mentală a R. P. Romîne condusă 
de Janos Fazekaș, ministrul in
dustriei alimentare.

După deschiderea oficială 'a 
Tîrgului, Biroul de informații co
merciale al R. P. Romînç a.fost 
vizitat de conducători de partid 
și de stat ai R. P. Bulgaria, în 
frunte cu Todor Jivkov.

încă din prhrțele ore de la 
deschiderea Tîrgului a existat o 
mare afluență da vizitatori.

în cadrul Tîrgului va avea, loc 
o sesiune tehnico-științifică in
ternațională.

Cel de-al XX-lea Tîrg inter
național jubiliar de la Plovdiv 
va fi deschis pînă la 30 septem
brie.

C. LINTE

Cuvîntarea tovarășului Bruno Leuschner 
mice în cadrul lagărului socialist și, 
pe această bază, să facem pași mai 
hotărîți în perfecționarea diviziunii

. socialiste a muncii și ân aplicarea' u- 
nor măsuri economice comune. în a- 
ceastă privință trebuie să depunem 
o muncă și mai susținută. Fiecare 
țară socialistă va trebui să învețe 
și mai bine decît pînă acum, să 
gîndească și să acționeze în cadrul 
marii familii a popoarelor socia
liste.' Lucrul acesta va trebui să pă
trundă tot mai mult în relațiile bi
laterale dintre țările socialiste. De bine și cu nădejde apărate. Probabil 
aceea am venit la dv. cu intenția și 
.dorința să facem cîțiva pași noi 
ceea ce privește colaborarea 
țara dv.

Dragi prieteni și tovarăși,
în ultimul timp oamenii din toate 

țările au aflat prin presă și radio 
multe despre țara noastră, despre 
Germania, despre Berlin. Ce s-a în
tâmplat? Ce este în Berlinul occi
dental? Permiteți-mi să vă spun 
următoarele : muncitorii, țăranii, oa
menii simpli ca și milioanele de oa
meni ai muncii din țara noastră vor 
să trăiască în liniște și pace la fel 
ca și toate celelalte popoare. în ce 
constă deci problema ? în prezent în 
Republica Federală militarismul ger
man a renăscut. Guvernul vest-ger
man ridică pretenții revanșarde. A- 
ceasta înseamnă că evoluția în Re
publica Federală Germană merge pe 
aceeași linie ca atunci cînd Germa
nia hitleristă se pregătea pentru 
războiul de agresiune. în Berlinul 
.occidental, deci în inima republicii 
■noastre, se duce de ani de zile „po
litica orașului de front". De acolo, 
Republica Democrată Germană este 
expusă de ani de zile unei perma
nente agresiuni.

Am așteptat timp îndelungat, dar 
apoi guvernul Republicii Democrate 
Germane a făcut ceea ce este nor
mal pentru oricare stat suveran : 
am luat măsuri pentru ca frontiera 
dintre statul german iubitor de pace 
și statul militariștilor să devină si
gură și solidă. Am tras o linie de 
demarcație între spiritul nefast mi
litarist, pe de o parte, și statul nos
tru, pe de altă parte, care vrea să 
muncească în liniște și în pace.

Acest fapt a pus în mișcare în
treaga reacțiune din Germania oc
cidentală și din Berlinul occidental, 
în Berlinul occidental a fost ațîțată 
toată pleava fascistă, au fost orga
nizate provocări la granițele 
stre. Cine nu a vrut să-și dea 
de aceasta, a aflat-o acum : 
nul occidental, așa cum este el 
reprezintă o primejdie acută pentru 
pace.

în ceea ce privește frontierele 
bine asigurate ale R. D. Germane, __ ___ _ ____ ......... .
care în Berlin sînt marcate în unele - este marea răspundere națională a 

surorilor și fraților noștri din Ger
mania occidentală.

Dragi prieteni și tovarăși, știm că 
lupta noastră nu este ușoară, că în 
drumul nostru spre socialism tre
buie să învingem multe greutăți. 
Știm însă tot atît de bine că nu e- 
xistă forțe capabile să anuleze fap-

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej, 
Dragă tovarășe Stoica, 
Dragi prieteni și tovarăși,
Permiteți-mi mai întîi șă vă trans

mit salutări cordiale din partea oa
menilor muncii din țara noastră. Am 
jvenit cu multă plăcere la dv., la 
muncitorii, funcționarii, chimiștii și 
•tehnicienii combinatului chimic de la 
Borzești. Aici, în întreprinderi 
pulsează adevărata viață, aici bate 
inima și în aceasta rezidă forța și 
tăria fiecărui stat socialist.
: Ne bucurăm și vă mulțumim din 
toată inima pentru simpatia pe care 
ne-au arătat-o oamenii muncii din 
țara dv., prin frumoase cuvinte și 
manifestări de prietenie. Ne bucu
răm în mod deosebit de marile pro
grese pe care le-ați obținut.

; Petrecem astăzi a treia .zi. în fru- 
tnoasa dv. țară. în aceste zile am 
văzut Romînia nouă, Romînia in
dustrială și țin să vă. spun că sîn
tem foarte impresionați.

Socialismul a schimbat din teme
lie fața țării dv. Țara dv. a fost în
totdeauna bogată în materii prime. 
Aveți petrol, gaz metan, sare, mi
nereuri, cărbune ș'i alte materii pri
me importante și toate acestea în 
asemenea cantități cum și le-ar dori 
multe alte țări. Dar, sub orînduirea 
capitaliștilor și a moșierilor, Romî
nia era considerată numai ca un 
furnizor de materii prime pentru 
capitalul străin. Nu a existat o in
dustrie chimică autohtonă. Astăzi a- 
ceastă stare de lucruri ș-a. schimbat 
fundamental. Terenul pé care toate 
acestea au putut să se înalțe este 
orînduirea noastră bună, orînduirea 
socialistă.

Dacă ne-ar întreba cineva ce anu
me ne-a plăcut mai mult în Romî
nia — numeroasele uzine nou con
struite, aparatele și utilajele moder
ne sau noile complexe de locuințe 
— atunci am răspunde : da, toate a- 
cestea ne-au plăcut foarte mult. Sînt 
succese mari, impresionante. Dar cel 
mai mult, cel mai de preț lucru în 
țara dv. sînt oamenii care au în
făptuit toate acestea, oamenii oare

păcii. Acestei situații i s-a pus ca
păt, cu aceasta trebuie să se împace 
amatorii de provocări. în ceea ce 
privește Republica Democrată Ger
mană. între timp ea a trecut prin 
mai multe încercări în lupta pentru 
pace și socialism. Sintern pregătiți 
pentru că știm că acestea nu au fost 
ultimele. S-a dovedit însă că Repu
blica Democrată Germană este un 
stat trainic și că are prieteni buni și 
puternici. în ceea ce privește fron
tierele noastre, ele vor fi și în viitor

în 
cu

unii se întreabă: ce se va întîmpla 
mai departe în caz că partea vest- 
germană nu va voi să renunțe la 
planurile sale primejdioase și va 
duce în continuare o politică agre
sivă ? Există oare o ieșire ?

Anul 1939 nu se va mai repeta. 
De astădată, revanșarzii și milita- 
riștii nu vor reuși să-și facă de cap. 
Astăzi există o altă situație în lume, 
față de cea de atunci. Astăzi im
perialiștii nu mai pot acționa după 
bunul lor plac. Lagărul socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică, este 
puternic. Astăzi pacea se află în 
mîihi solide și sigure. în zilele noa
stre soarta și mersul lumii sînt de
terminate de forțele 
Aceasta înseamnă 
mod 
care 
sive.
pe înțelegerea și rațiunea adversa
rului. Pur și simplu nu avem drep
tul să facem aceasta. Cu atît mai 
mult cu cît militariștii și revanșarzii 
germani au fost întotdeauna deose
bit de aventurieri și agresivi. Toc
mai de aceea spunem popoarelor că 
a sosit de mult timpul de a se pune 
capăt evoluției nefaste din Germa
nia occidentală și Berlinul occiden
tal. Tocmai de aceea vrem să se în
cheie tratatul de pace german — 
pentru ca rămășițele celui de-al doi
lea război mondial să fie înlăturate 
și pentru ca să se facă liniște la 
frontierele de stat din Europa, Toc
mai de aceea vrem ca pe această 
bază să fie soluționată problema 
Berlinului occidental. Aceasta în
seamnă că întreaga noastră activi
tate și întreaga noastră politică sînt 
îndreptate spre scoaterea întregii 
Germanii din cadrul zonei pericu
loase a imperialismului. De aceea, 
noi ne adresăm clasei muncitoare, 
țăranilor, oamenilor de știință, pă
turilor mijlocii și burgheziei națio
nale din Germania occidentală și îi 
întrebăm: cîtă vreme veți mai lua 
parte la acest joc periculos ? Le ce
rem să acționeze în comun pentru 
a impune o politică de pace în Ger
mania occidentală. Lucrul acesta 
nu-1 putem face noi, nu-1 poate face 
Republica Democrată Germană pen
tru poporul vest-german. Aceasta

aici, ca și în întreagă 
țara, deschide perspective prielnice 

. pentru realizarea unor culturi inten
sive de cereale, dezvoltarea largă a 
creșterii animalelor, a pomicultură 
și viticulturii în regiune. Sîntem în
credințați că înfăptuind’ politica 
partidului, concentrîndu-și eforturi
le pentru întărirea economică-orga- 
nizatorică a gospodăriilor agricole 
colective, învățând din experiența 
valoroasă a gospodăriilor fruntașe, 
ca aceea de la Țibucani și a altora, 
colectiviștii din regiunea Bacău vor 
contribui la îndeplinirea sarcinilor 
trasate agriculturii de Congresul al 
III-lea al Partidului Muncitoresc 
Romîn. Pe baza creșterii continue a 

. producției industriale și agricole, a 
venitului național, se ridică con
tinuu nivelul de trai material și 
cultural al celor ce muncesc din 
țara noastră. Acest fapt este ilus
trat și de situația din regiunea Ba
cău, unde între anii 1955—1960 vo
lumul mărfurilor cumpărate de 
populație din comerțul socialist a 
crescut de la 1 311 000 000 lei la 
2 090 000 000 lei. S-au construit mii 

p de apartamente, au fost date în fo
losință zeci și zeci de școli, cămi
ne culturale, s-au electrificat nu
meroase sate.

însuflețit de perspectiva lumi-’ su alungat pe capitaliști și jnoșieri, 
noasa a desavirșirn construcției so
cialismului și a trecerii treptate, 
spre comunism, întregul nostru po
por. muncește cu avînt, strîns unit 
în jurul partidului și Comitetului, 
său Central, în frunte cu tovarășul

și guvernul nostru au acordat și 
acordă o deosebită atenție dezvol
tării industriei chimice, pentru care 
dispunem de importante baze de ma
terii prime.

Ca urmare a investițiilor făcute, 
a măsurilor luate, producția indus
triei chimice a fost în anul 1961 
de 14 ori mai mare decît în anul 
1938. Sarcinile trasate de Congre
sul al III-lea ăl Partidului Munci
toresc Romîn industriei chimice, ca 
una 
zei 
lui, 
tria 
perior celui realizat 
industrie. Astfel, 
1960—1962 ea a înregistrat 
mediu anual de creștere de 23,6 la 
sută față de 15,8 la sută pe totalul 
industriei. Perspective și mai mari 
sînt deschise industriei chimice în 
anii viitori. Potrivit prevederilor 
planului șesenal se construiesc noi 
întreprinderi ale ... industriei. chimice, 
din care unele sînt echipate cu uti
laje fabricate în țară.

Se lărgesc simțitor capacitățile 
de producție ale unor fabrici exis
tente.

Roadele politicii partidului și sta
tului nostru de industrializare so
cialistă, de ridicare economică-cul- 
turală a! tuturor regiunilor " țării se 
vădesc din plin în dezvoltarea im
petuoasă pe care o cunoaște în
anii puterii populare regiunea Ba
cău. . _

Cunoscută în trecut ca o parte Gheorghe Gheorghiu-Dej.
slab dezvoltată a țării, regiunea Ba- Dragi tovarăși, munca creatoare
cău a devenit în zilele noastre o a popoarelor noastre, consacrată de- 
regiune în plină înflorire, în care săvîrșirii construcției socialismului, 
resursele solului și subsolului sînt reprezintă o contribuție de seamă 
valorificate tot mai intens.' Aici au la creșterea forțelor sistemului 
fost ridicate asemenea întreprinderi mondial socialist. Succesele dobîndi- 
sum sînt Hidrocentrala V. I. Lenin 
de la Bicaz, care împreună cu ter
mocentralele Borzești și Comănești 
au o putere instalată de aproape 
500 000 kW, fabrica de țevi fără su-

■ dură de la Roman, noile unități ale

din principalele ramuri ale ba- 
tehnico-materiale a socialismu
se înfăptuiesc cu succes. Indus- 
chimică crește într-un 

în 
în

ritrrl su- 
întreaga 
perioada 
un ritm

te de țările noastre, ca și de cele
lalte țări frățești, sînt strîns legate 
de colaborarea și întrajutorarea 
tovărășească dintre statele socialiste 
și în primul rînd de sprijinul mul
tilateral acordat de Uniunea Sovie-

tare și-au construit cu multă hărni
cie și energie propria lor orînduire, 
orînduirea socialistă.

Și noi avem în republica noastră 
numeroase întreprinderi chimice ca. 
Uzinele Leuna și Buna, ale căror 
produse au renume mondial. în ce 
privește petrochimia, dv. sîntețimult 
mai avansați față de noi. Noi sin
tern abia pe cale să construim a- 
ceastă ramură modèrnâ și impor
tantă a chimiei.

I Credem că țările noastre posedă 
posibilități bune și avantajoase pen
tru ambele părți în ceea ce priveș
te o colaborare și mai strînsă.

Este știut că țările socialiste se a- 
flă în prezent în domeniul economic 
la începutul unei noi etape. Por
nind dé la aceasta, începem acum să 
coordonăm planurile noastre econo-

noa- 
seama 
Berli- 
acum,

socialismului, 
că există în 

obiectiv factori importanți 
pun frînă forțelor agre- 
Dar noi nu ne putem bizui

Aspect de la întîlnirea cu muncitorii, tehnicienii șl inginerii Combinatului chimic Borzești.
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locuri prin ziduri masive, ele slujesc 
unui scop bun, pentru că din punct 
de vedere al menținerii păcii, din 
punct de vedere al intereselor cla
sei muncitoare și al aliaților ei, sînt 
un zid bun.

Noi spunem popoarelor că princi
palele lucruri sînt adevărul și cla- 
ritatea. Na aceste ^granițe asigurate tele istorice împlinite. Socialismul 
c. j 4. - a „ merge înainte în mod legic și se a-

firmă tot mai mult. Așa s-a întîm- 
plat în Republica Populară Romînă 
și tot așa se întîmplă și în Republi
ca Democrată Germană.

Permiteți-mi ca, în încheiere, să 
vă mai dau următoarele asigurări. 
Fiți convinși că aveți în Republica 
Democrată Germană un prieten și 
aliat de nădejde și ferm. Vă asigur 
întru totul că militariștii și revan
șarzii nu-și vor mai putea niciodată 
restaura puterea pe pămîntul nos
tru, pentru că marșul spre Răsărit, 
peste frontierele noastre, nu va mai 
ți niciodată posibil. în această pri
vință, adversafii nu a'U putut realiza 
nimic Ia noi și nici nu vor. putea 
realiza vreodată. Pozițiile socialis
mului în Republica Democrată Ger
mană sînt ferme și de nezdruncinat.

Vă mulțumim, dragi prieteni, pen
tru primirea caldă și cordială.

Vă urăm sănătate și prosperitate, 
muncă rodnică pe mai departe, spre 
binele minunatei dv. țări.

Trăiască prietenia romîno-ger- 
mană !

.Trăiască pacea !

îi despart pe germani. Acela care 
îi desparte este imperialismul ger
man. El este acela care duce o nouă 
politică războinică în Germania și 
care a scindat poporul și familiile 
noastre. Noi spunem : amintiți-vă că 
în Germania au existat odată și alt
fel de ziduri, ziduri ale ghetourilor 
și ale lagărelor de concentrare în 
fața cărora oamenii erau osîndiți 
morții. Cei care âu fost puși atunci 
în fața acelor ziduri au fost antifas
ciștii. De tras, a tras reacțiunea. Și 
pentru ca să nu se mai ajungă nici
odată la aceasta, există acum, prin
tre altele, și zidul antifascist dé a- 
părare de la Berlin. Pentru că acolo 
unde începe capitala Republicii De
mocrate Germane — Berlin — și a- 
colo unde se fac primii pași pe te
ritoriul republicii noastre, acolo se 
ia contact cu întreaga lume socia
listă mare și puternică. Acesta este 
un obstacol de netrecut împotriva 
acelora care pregătesc războiul, care 
caută conflicte. El demonstrează că 
nu se pot întreprinde nepedepsit 
provocări dinspre Germania occi
dentală și Berlinul occidental îm
potriva socialismului și împotriva

Solii R. D. Germane 
în cel mai tînăr oraș- 

al tarii -
5 ■ î?.

(Urmare din pag. I-a) ,

Vă rugăm, a spus în încheiere 
vorbitorul, ca la înapoierea dv. în ■ 
patrie să duceți muncitorilor din in- : 
dustria chimică, clasei muncitoare 
germane, purtătoare a unor vechi'Șț?: 
glorioase tradiții revoluționare, sala- : 
tul nostru de luptă, de solidaritate - - 
proletară, cele mai sincere urări de.... 
noi succese în construcția socialis
mului, în făurirea unei vieți feri
cite.

Tabloul realizărilor nodstre, fd'ei ' 
care ați luat cunoștință — a spus 
în cuvîntul său Elvira Tripșa, ope
rator chimist — exprimă și avîntul 
în muncă al tinerilor din această 
modernă întreprindere a chimiei ,- 
noastre. Sîntem mîndri că cei mai ■ . 
mulți dintre noi am crescut odată, 
cu construcția acestui combinat.

Tinerii din întreprinderea noastră, 
ca și întreaga generație tînără din 
țara noastră, luptă cu entuziasm ' 
pentru înfăptuirea obiectivelor puse ' 
de partid în fața întregului, popor, 
învățînd cu stăruință, temeinic, în-. 
sușindu-și cele mai noi cuceriri ale, 
științei și tehnicii pentru a merge 
permanent în pas cu ritmul impe
tuos al vieții.

Viitorul nostru luminos, a spus ea 
în încheiere, împlinirea visurilor 
noastre înaripate sînt strîns legate 
de triumful unei păci trainice. De - 
aceea, tineretul romîn sprijină cu 
hotărîre acțiunile guvernelor țărilor 
noastre și ale celorlalte. țări socia
liste pentru înfăptuirea dezarmării 
generale, pentru destinderea încor
dării internaționale, pentru buna in-' ' 
țelegere între popoare.

Primiți cu aplauze furtunoase, au 
luat cuvîntul tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., secretar al C.C. al P.M.R., 
și Bruno Leuschner, vicepreședinte " 
al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., membru al 
Consiliului de Stat.

Cuvîntările au fost subliniate în 
repetate rînduri cu aplauze și ovații.

La amiază. Comitetul regional 
Bacău al P.M.R. și comitetul execu
tiv al sfatului popular regional, au 
oferit în cinstea oaspeților o masă 
la Combinatul chimic Borzești.

'Au toastat Gheorghe Roșu, pri
mul secretar al Comitetului regional 
Bacău al P.M.R., și dr. Lothar Bolz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor externe 
al R. D. Germane.

Multă vreme după plecarea din 
gara Borzești ne mai însoțesc ima
ginile noului oraș și ale complexu
lui industrial de aici — simbol al 
industrializării socialiste a patriei, 
înfăptuită sub cohăucerea partidu
lui — și aclamațiile mulțimii , de 
oameni ai muncii de pe valea Tro- 
tușului care și-au manifestat cu 
căldură sentimentele de prietenie 
frățească față de poporul muncitor 
al Republicii Democrate Germane.

In cursul serii delegația s-a îna
poiat în Capitală.
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Asfăzt se deschide la New York 
a 17-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. la care participă de
legațiile celor 104 țări membre ale 
organizației. în cursul sesiunii, a- 
cest număr va crește la 110, odată 
cu admiterea unor noi state inde
pendente — Algeria, Ruanda, Bu
rundi, Jamaica, Trinidad — Tobago 
precum și Uganda, care devine in
dependentă la 9 octombrie. Pe or
dinea de zi au fost înscrise peste 
90 de probleme, fapt care permite 
să se prevadă o activitate intensă 
în Adunarea Generală și în cele 
șapte comitete ale acesteia.

In centrul atenției se va afla, de
sigur, problema dezarmării genera
le și totale. Actualei sesiuni îi re
vine sarcina de a depune eforturi 
serioase pentru a aduce tratativele 
de dezarmare pe făgașul măsuri
lor practice, eficiente. Rolul O.N.U. 
este de a convinge puterile occi
dentale să asculte de glasul rațiu
nii și să renunțe la vechile lor po
ziții negative care au frînat desfă
șurarea cu succes a lucrărilor Comi
tetului celor 18 state la Geneva 
atît în ce privește elaborarea tra
tatului de dezarmare generală și 
fotală, cît și problema interzicerii 
experiențelor cu arme nucleare. 
Tn vederea acestui scop, țările so
cialiste își vor aduce și la această 
sesiune contribuția lor constructivă.

în cadrul problemelor privind 
colaborarea între popoare, sesiu
nea se va ocupa de traducerea în 
viață a unei însemnate inițiative 
sovietice privind comerțul interna
țional. Es*e vorba de organizarea 
unei conferințe care să pună ba
zele unei organizații comerciale 
cuprinzînd toate regiunile și ță
rile lumii. Propunerea s-a bucurat 
de mare răsunet și a fost adoptată 
în unanimitate de Consiliul Econo
mic și Social al O.N.U., urmînd ca, 
la începutul anului viitor, un co
mitet de pregătire să stabilească 
ordinea de zi a conferinței.

Pe ordinea de zi a Adunării Ge
nerale se află înscris și un punct 
care corespunde unei .importante 
inițiative a țării noastre. Este vorba 
de punctul intitulat „Măsuri pen
tru promovarea în rîndurile tine
retului a ideilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între po
poare“. Prezentată de delegația

romînă la cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale, această propu
nere a fost adoptată în principiu, 
fiind apoi discutată în cadrul 
U.N.E.S.C.O. și al Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. Ea a fost 
acum înscrisă ca punct separat pe 
ordinea de zi a Adunării Generale.

Importante vor fi de asemenea 
discuțiile la punctele legate de 
problema lichidării totale a siste
mului colonial. însăși primirea a- 
propiată în O.N.U. a 6 noi state 
independente dovedește atît ine
vitabila destrămare și prăbușire a 
acestui rușinos sistem, cîf și nece
sitatea de a se adopta măsuri con
crete care să grăbească eliberarea 
tuturor celorlalte popoare aflate 
încă sub asuprire colonială.

în interesul normalizării și dez
voltării relațiilor internaționale, al 
sporirii eficienței Organizației Na
țiunilor Unite ca organizație care 
trebuie să aibă caracter universal, 
este necesar ca actuala sesiune să 
restabilească drepturile legitime 
ale R. P. Chineze în O.N.U., înlă- 
turînd piedicile ridicate de S.U.A.

A 17-a sesiune a Adunării Ge
nerale se deschide în condițiile 
unei creșteri continue a forțelor 
păcii și socialismului. Este semnifi
cativă și evoluția componenței 
membrilor O.N.U. în prezent, țările 
afro-asiafice reprezintă aproape ju
mătate din cifra totală. Totodată, 
puterile occidentale întîmpină difi
cultăți crescînde în manipularea 
șinii lor de vot, nu-și mai pot 
pune, ca în trecut, punctul de 
dere. în această situație, în 
sesiunii se ridică cu și mai
putere cerința popoarelor iubitoa
re de pace ca O.N.U. să devină un 
instrument eficace, o garanție sigu
ră că pacea și securitatea generală 
vor fi apărate, (el pentru care acea
stă organizație a fost creată.

Delegația țării noastre, ca și re
prezentanții celorlalte țări socialiste, 
va milita și la această sesiune a 
Adunării Generale pentru promo
varea coexistenței pașnice în rela
țiile dintre state, adueîndu-și con
tribuția la lupta pentru preînfîm-. 
pinarea războiului, pentru menți
nerea păcii și securității interna
ționale.

ma- 
im- 
ve- 
fața

multă

L. RODESCU

Metalurgiștii italieni în luptă

Plenara C. C. al P. C. 
Bulgar

SOFIA (Agerpres). — După cum 
transmite B.T.A., la Sofia a avut 
loc plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, în ca
drul căreia Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., a prezen
tat un raport consacrat principa
lelor probleme ale planului de per
spectivă de dezvoltare a economiei 
naționale a R. P. Bulgaria pe pe
rioada 1961—1980. Plenara a apro
bat proiectul de directive al celui 
de-al VlII-lea Congres al P. C. Bul
gar.

0®0------

Conlcrința Partidului Comunist 
din Norvegia

OSLO 17 (Agerpres). — La 16 
septembrie s-a încheiat la Oslo 
conferința P.C. din Norvegia care 
a discutat proiectul noului program 
al partidului „Calea* Norvegiei spre 
socialism". Participanții la confe
rință au hotărît să înainteze proiec
tul de program Comitetului Central 
al partidului care să țină 'seama de 
sugestiile delegațiilor la conferință. 
După aceasta, el va fi pus în dis
cuția organizațiilor locale de partid.

Conferința a discutat și a aprobat 
planul de activitate al partidului pe 
perioada 
noiembrie 
bători 40 
partidului.

Pe marginea raportului prezentat 
de Vogt, membru al C.C. al P.C. 
din Norvegia, au avut loc discuții 
despre sarcinile partidului în situa
ția- actuală,

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. anunță că peste 50 000 
de persoane au luat parte la mi
tingul antimilitarist organizat cu 
prilejul „Zilelor Maidanek“ pe te
ritoriul fostului lagăr de concentrare 
hitlerist.

La miting a luat cuvîntul pri
mul ministru J. Cyrankiewicz care 
a spus între altele :

Cercurile conducătoare vest-ger- 
mane formulează pretenții terito
riale, amenințînd pacea din întreaga 
lume. Țările noastre au tras învă
țăminte din trecut și ele sînt în sta
re să respingă în cazul necesar ori
ce încercare de atac împotriva teri
toriilor lor.

J. Cyrankiewicz, subliniind că sta
tele socialiste sînt hotărîte să regle
menteze problema germană pe căi 
pașnice, a declarat că principala pie
dică în calea reglementării pașnice 
a problemei germane și, în general, 
a dezvoltării pașnice a relațiilor în 
Europa o reprezintă politica lui A- 
denauer, a guvernului R.F.G.

CIT?

următoare — pînă în 
1963 — cînd se va săr
ate ani de la înființarea

Prima fază a campaniei electorale 
americane pentru reînnoirea tuturor locu
rilor în Camera Reprezentanților, a unei 
treimi din locurile în senat și pentru 
numeroasele posturi de guvernator se 
desfășoară din plin în S.U.A. In actualul 
„sezon electoral" revista americană 
„THE NEW YORK TIMES MAGAZINE" 
publică un articol asupra provenienței și 
felului în care sînt folosifi banii în cam
paniile electorale.

„Creșterea prefului candidaturii expu
ne pe politicieni presiunilor exercitate de 
grupuri influente, care au interese spe
ciale" este subtitlul pe care îl dă în
suși autorul acestui articol, Frank Church,

LONDRA 17 (Agerpres). — în șe
dința plenară de luni dimineața a 
Conferinței primilor miniștri 
Commonwealthului, toți vorbitorii au 
declarat qă nu sînt de acord cu a- 
derarea Angliei la Piața comună, în- 
trucît aceasta ar aduce serioase pre
judicii economice țărilor lor.

Diefenbaker, primul ministru al 
Canadei, a declarat, printre altele, 
că Piața comună produce perturbări 
serioase în comerțul mondial și a 
preconizat convocarea eventual a 
unei conferințe pentru reglementa
rea problemelor comerțului mon
dial, la care să participe membrii 
Commonwealthului, membrii Pieței 
comune, membrii altor grupări eco
nomice, precum și „oricine dorește 
să discute problemele schimburilor

ai

comerciale”. Cu excepția reprezen
tantului clin Sierra Leone, relatează 
France Presse, toate statele africane 
membre ale Commonwealthului s-au 
opus asocierii la Piața comună. Con
ducătorii africani, subliniază agen
ția, se tem, în special, de consecin
țele politice ale unei asemenea aso
cieri. „Aceasta, declară ei, ar echi
vala cu o aliniere la politica Occi
dentului, ceea ce este incompatibil 
cu politica lor de neutralitate”.

Răspunzînd primilor miniștri ai 
Commonwealthului, Macmillan — 
relatează corespondenții agențiilor 
de presă — a încercat să facă „o 
mină bună la un joc prost“.

în cercurile ziaristice se declară 
că Macmillan nu se aștepta la rezul
tatele atît de negative ale conferin-

ței. Intr-adevăr, relatează France 
Presse, „nici un acord nu a inter
venit între membrii Commonwealt- 
hului, care să permită publicarea de 
îndată a unui comunicat relativ la 
lucrările conferinței privind intrarea 
Angliei în Piața comună. Nu se știe, 
în general, dacă un astfel de comu
nicat va mai fi publicat la sfîrșitul 
conferinței, care se crede că se va 
încheia miercuri“. La sfîrșitul ședin
ței de luni dimineața, relatează a- 
ceeași agenție, unul din primii mi
niștri a declarat că conferința „s-a 
încheiat printr-un impas”. Toate a- 
cestea îl îndreptățesc pe corespon
dentul agenției Associated Press să 
tragă concluzia că „rezultatul discu
țiilor în legătură cu Piața comună 
este că guvernul Macmillan se află 
acum în fața unei crize serioase”.

intrat în grevă. Presa burgheză a 
fost dezorientată ; s-a început a se 
vorbi de falimentul „neocapitalismu- 
lui", în timp ce conducerea mono
polului a încercat un „remediu", a- 
doptînd obișnuita metodă a bastoa- 
nelor de cauciuc.

In noaptea precedentă grevei di
recțiunea a recurs la o nouă mane
vră : a invitat toate organizațiile sin
dicale inclusiv, după mulți ani, și 
CGIL. pentru inițierea tratativelor. 
Dar manevra este clară. S-a urmă
rit spargerea unității de luptă a oa
menilor muncii, impunînd muncito
rilor de la FIAT un contract sepa
rat, slăbind în felul acesta pers
pectiva unui contract național re- 
înnoit, potrivit revendicărilor munci-'1'' 
torești. Dar și această manevră a
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în legătură cu desființarea comandamentului 
garnizoanei trupelor

Dezvoltarea comerțului 
dintre India și țările 

socialiste
sovietice din Berlin

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Gu
vernul sovietic a autorizat agenția 
TASS să facă o declarație în legă
tură cu desființarea comandamen
tului garnizoanei trupelor sovietice 
din Berlin.

După desființarea de către Uniu
nea Sovietică a comandamentului 
garnizoanei trupelor sovietice din 
Berlin, guvernele S.U.A., Angliei și 
Franței au făcut la 24 august o de
clarație în care încearcă să prezinte 
lucrurile ca și cum Berlinul ar con
tinua să rămînă ca și pînă acum sub 
administrația celor patru puteri și 
că aici continuă să fie în vigoare 
împuternicirile comandamentului a- 
liat cvadripartit.

în legătură cu aceasta, 
TASS este autorizată să 
asemenea afirmații sînt 
orice temei.

Nici un fel de organe
tite pentru administrația Berlinului 
nu există din anul 1948 cînd din 
vina celor trei puteri comandamen
tul aliat și-a încetat activitatea. Nu 
există de asemenea nici un Berlin 
unic. Prin acțiunile lor separate 
S.U.A., Anglia și Franța au lichidat 
„răspunderea cvadripartită și proce
durile cvadripartite stabilite în Ber
lin”, au introdus în Berlinul occi
dental un statut de ocupație spe
cial, au creat un comandament mi
litar separat tripartit. Uniunea So
vietică nu are nici o legătură cu a- 
ceste acțiuni unilaterale ale puteri-

------ c>®o------ .

anti-
Germania. 

a devenit acum 
blocului agresiv 
Nord îndreptat 
R.D.G. și a altor 
pace.

DELHI. Comentînd apropiata vi
zită a delegației comerciale indiene 
într-o serie de țări socialiste din Eu
ropa, unde va discuta problemele 
lărgirii legăturilor comerciale pe 
bază de avantaj reciproc, presa in
diană relatează că comerțul între In
dia și aceste țări va spori consi
derabil în anul 1963.

Luînd cuvîntul recent la confe
rința reprezentanților organizațiilor 
de import-export, ministrul comer
țului și industriei al Indiei, K. C. 
Reddy, a salutat dezvoltarea comer
țului cu țările socialiste ale Europei 
de răsărit.

Lupta revendicativă a metalurgiș
tilor italieni durează de aproxima
tiv 2 luni. Ea cuprinde 1 200 000 de 
muncitori. Alături de revendicările 
economice se află o întreagă serie 
de revendicări privind drepturile 
sindicatelor de a asigura, în cadrul 
întreprinderilor, libertățile demo
cratice. Tocmai asupra acestor puncte 
asociația industriașilor (Confindus- 
tria) a refuzat pînă acum să încea
pă tratativele. Sindicatele au orga
nizat o serie de greve pe termen 
nelimitat (3 zile pe săptămînă, iar la 
Milano, unde muncitorii metalurgiști 
sînt aproximativ 300 000, 4 ore pe 
zi). De o mare însemnătate este 
participarea compactă la această 
luptă a muncitorilor de la FIAT.

Torino, unde se 
tea întreprinderilor 
FIAT, a fost pînă 
acum un fel de 
cetate a patrona
tului italian.

FIAT este cel 
mai mare .mono- ■'i|||||h!l!!lllllll|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllH" pol italian, care 
controlează circa 90 la sută
din producția de automobile a ță
rii. întreprinderile sale cuprind
peste 90 000 de muncitori. în ulti
mii 10 ani profiturile monopolului 
FIAT au înregistrat o creștere de 
840 la sută. Acesta este monopolul 
în cadrul căruia „patronatul" a în
cercat să dea în ultimii ani lovi
tura principală, pentru a lovi în în
treaga mișcare muncitorească din 
Italia.

în fabrici ă-fost instaurat-un ’re
gim de teroare polițienească, de re
presalii și persecuții;' de concediere 
în masă a muncitorilor mai comba
tivi și a conducătorilor lor sindicali. 
Prin izolarea practică a organizației 
sindicale combative CGIL, ex
cluzând-g de la orice tratative, pe de 
o parte, și printr-o politică de „pa
ternalism", acordînd muncitorilor u- 
nele salarii mai ridicate decît în alte 
întreprinderi din același sector in
dustrial, patronii au reușit să para
lizeze, pentru o anumită perioadă, 
luptele revendicative în cadrul a- 
cestui monopol. Toată presa bur
gheză s-a grăbit să proclame vic
toria „neocapitalismului" în cadrul 
monopolului FIAT, dîndu-l ca „e- 
xemplu". Dar iată că la începutul 
lunii iulie muncitorii de la FIAT au

află majorita-

Corespondentă telefonică 
din Roma

eșuat: muncitorii 
de la FIAT au 
participat la greve 
alături de toți 
ceilalți muncitori, 
grevele fiind pro
clamate în mod 
unitar de cele trei 

organizații sindicale CGIL, CISL și 
VIL.

De la grevele care se desfășoară 
zilele acestea lipsesc 250 000 de 
muncitori încadrați în întreprinderile 
de stat ITALSIDER care au ac
ceptat să înceapă tratative pe baza 
revendicărilor înaintate de organiza
țiile sindicale. Faptul are în sine o 
mare importanță, deoarece sparge 
frontul patronilor și pune întreprin
derile particulare în situația difici
lă de a nu putea justifica în fața 
opiniei publice refuzul lor de 
cepe tratative.

Cele trei zile 
au confirmat — 
tovarășul Pietro 
secretariatului Partidului Comunist 
Italian, la un mare miting ce 
a avut loc duminică la Torino — 
puternica combativitate a clasei 
muncitoare torineze.

Actuala luptă a metalurgiștilor 
italieni are o mare însemnătate pen
tru raporturile generale dintre 
muncitori și patroni și pentru în
treaga desfășurare a luptei forțelor 
democrate în Italia, deoarece în 
revendicările muncitorilor este cu
prinsă și problema asigurării demo
crației.

a în-

FIAT
sp-"c

de grevă la. 
după cum a 
Ingrao, membru 11

agenția 
declare că 
lipsite de

cvadripar-

lor occidentale și nu poate purta 
răspunderea pentru urmările lor.

Rezultatul acestei politici a 
S.U.A., Angliei și Franței a fost că 
regimul de ocupație din Berlinul oc
cidental a pierdut orice legătură cu 
acordurile puterilor coaliției 
hitleriste cu privire la 
Berlinul occidental 
o bază militară a 
al Atlanticului de 
împotriva U.R.S.S.. 
state iubitoare de

Situația din Berlinul occidental, 
care s-a agravat în ultima vreme și 
pentru care autoritățile puterilor 
occidentale poartă întreaga răspun
dere, confirmă în mod imperios ne
cesitatea lichidării neîntîrziate în 
Berlinul occidental a bazei militare 
a N.A.T.O. care se află în interiorul 
teritoriului R.D.G. și al comunității 
țărilor socialiste și este îndreptată 
spre pregătirea de acte agresive 
împotriva lor.

Desființarea comandamentului gar
nizoanei trupelor sovietice din Ber
lin constituie un pas pe calea li
chidării depline a rămășițelor ce
lui de-al doilea război mondial pe 
teritoriul Republicii Democrate Ger
mane suverane, care trebuie să fie 
și va fi înfăptuită.

GIORGIO PASTORE

Muncitor! greviști de la FIAT în fața uzinei

In Berlinul occidental

BERLIN 17 (Agerpres). — A.D.N. 
Un nou atac a fost săvîrșit de pro
vocatorii din Berlinul occidental în 
noaptea de sîmbătă spre duminică 
împotriva sediului organizației 
P.S.U.G. din cartierul Charlotten
burg.

Bandiții au dat foc intrării sediu
lui, iar pompierii, după cum subli
niază ziarele, au sosit cu o mare 
întîrziere. Și de data aceasta poli
ția „n-a putut identifica' pe crimi
nali.

$0®

Șl DE LA
senator democrat din partea 
Idaho.

„Costul campaniilor electorale 
venit pur și simplu prea mare 
ca un candidat de rind să le poată face 
lafă" — scrie acesta. Argumentul pe 
care-l oferă cititorilor este plin de sa
voare : „alegerile politice au suferit și 
ele aceleași creșteri de prefuri care 
s-au făcut simfite în ultimul deceniu în 
toate domeniile viefii".

„Legile interzic candidafilor să cheltu
iască din fondurile lor proprii, dar ma
joritatea candidafilor n-ar putea să-și 
permită să suporte întreaga sumă, chiar 
dacă acest lucru ar ti permis. De aceea 
trebuie căutate ajutoare, iar aici

statului

a de- 
pentru

MOSCOVA. La septembrie,
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit în cabinetul său de lucru din 
Kremlin pe Bruno Pitterman, vice
cancelarul Austriei.

HAGA. Mii de oameni ai muncii 
olandezi s-au adunat la 16 septem
brie într-una din cele mai mari săli 
din Amsterdam, pentru a participa 
la sărbătoarea ziarului „De Waar- 
heid“, organ al P.C. din Olanda. în 
cuvîntarea sa Marcus Bakker, mem
bru al Biroului Politic al C.C., depu-, 
tat în parlament, a subliniat creș- - 
terea prestigiului P.C. din Olanda.

ALGER. în vederea alegerilor de 
la 20 septembrie pentru Adunarea 
Constituantă, Frontul de Eliberare 
Națională a dat publicității lozincile 
în care sînt prezentate principalele

preveden ale programului 
F.L.N. cere algerienilor să 
teze „pentru un stat republican • 
care să garanteze securitatea și li
bertatea sa“; „pentru libertate e- 
conomică și dreptate socială”, „pen
tru triumful aspirațiilor profunde 
ale poporului algerian care cere o 
adevărată reformă agrară, indus
trializarea țării, pîine și demnitate 
pentru toți“ ; „pentru salvgardarea 
și consolidarea independenței națio
nale“ ; „pentru o Algérie liberă și 
înfloritoare".

său. ■ NEW YORK. Un număr de 50 de 
vo- reprezenlanji de seamă ai vieții pu- 

■ blice din S.U.A., oameni de știinfă, 
scriitori și foști membri ai Congresului, 
au publicat o declarație care condam
nă aventurile militare împotriva Cubei.

LEOPOLDVILLE. La o conferință 
de presă la sediul partidului Miș
carea națională congoleză, unul din
tre liderii partidului, G. Sumialu, a 
criticat cu asprime planul transfor
mării Congoului într-un „stat fede
ral", pe care vor să-l impună puteri
le occidentale și agentul lor Chombe.

Lysistrata“ reprezentată 
la Moscova

o* o

BALANSOARUL... I '
...... \

naște imediat întrebarea : cîf 'de mult șl 
de la cine l"

Senatorul Church lasă să se înțeleagă 
că, pentru a-și procura fondurile nece
sare campaniei electorale, politicienii 
devin inevitabil dependenji de cercu
rile financiare.

Autorul articolului mărturisește : „Am 
auzit de o campanie electorală pentru 
senat în care fiecare parte, separat, a 
cheltuit peste un milion de dolari. Pro
pria mea campanie electorală pentru se
nat din 1956, care s-a soldat cu victo
rie, m-a costat mai mult de 40 000 
de dolari, iar pe adversarul meu repu
blican l-a costat de două ori mai mult.

Dacă Maurice (d-na Neuberger, pe a- 
tunci legislator al statului Oregon, iar 
acum urmașa sofului ei în senat) sau eu, 
am primi suma de 100 de dolari bani 
gheajă în spatele unei uși de hotel în
cuiate, pentru a ne da votul pentru sau 
împotriva unui proiect legislativ special, 
am fi vinovafi că am luat mită... Dar 
dacă la viitoarele alegeri am accepta nu 
100 de dolari, ci un cec de 1 000 de 
dolari de la același donator, fotul devine 
legal, cu condiția ca cecul să fie luat de 
la comitetul pentru alegeri Neuberger.

Totuși, avînd în vedere slăbiciunile 
ființei umane, există un pericol continuu, 
ca pînă și cel mai obiectiv judecător să 
manifeste o anumită „considerație" față 
de principalul său susținător. Din acest 
motiv și din cauza dependenței de prin
cipalul susținător. în general, încrederea 
publicului în ,,politicianul" nostru a scă
zut, slăbind astfel respectul poporului 
pentru acțiunile reprezentanților guver
nului”.

Articolul revistei newyorkeze este în
soțit de fotografia pe care o reprodu
cem. Ea vrea să sugereze că în campa
nia electorală : „Totul costă bani” 
— poate o încercare de justificare a 
cecurilor primite „în spatele unor uși de 
hotel" I

I

Șeful statului dominican, Bonnelly, i-a. făcut cadou protectorului său, 
președintelui Kennedy, un... balansoar. Demonstranții care cer adevărată 
libertate și independență pentru țara lor au purtat pe străzi un modei 
al balansoarului și o pancartă care înfățișează într-un mod ironic pe 
dictator înmînînd cadoul în genunchi.

[ Ziarul „Pravda" publică o cro- \ 
( nică despre opereta „Lysis- ) 
I trata" prezentată la Moscova de J 
(• colectivul Teatrului de co- j 
( medie muzicală din Odesa, j 
i menționînd că spectacolul este ) 
[ rodul colaborării dintre creatori ] 
( ai artei muzicale romînești și j 
( sovietice. Cronica este semnată ) 
j- de I. Maslennikova, artistă a po- [ 
( porului din R.S.F.S.R. )
f N, Constantinescu, artist eme- ) 
' rit din R. P. Romînă, și Gh. Voi- j 
( nescu, libretiștii operetei scrise j 
( pe motivele comediei lui Aristo- J 
[ fan, precum și compozitorul G. j 
( Dendrino, maestru emerit al artei, j 
f au închinat, spectacolul luptei ) 
I pentru pace —• problemă care j 
( preocupă azi popoarele de pe j 
I toate continentele. Să transput l 
r într-o operetă această temă de j 
I mare importanță a zilelor noas- J 
f tre nu este lucru ușor — scrie [ 
[ ziarul, relevînd că libretiștii ro- j 
( mîni au pus totodată în scenă J 
{ spectacolul, ceea ce a determinat j 
} în mare măsură „caracterul uni- \ 
( tar al spectacolului”. j
(■ „în mod deosebit, scrie autoa- 1 
( rea articolului, aș vrea să subit! 
fniez meritele muzicale ale spec-'j 
j tacolului. Muzica operetei este ! 
f interesantă, originală, răspunzînd j 
f tuturor cerințelor genului. Ariile ) 
[■ lirice, duetele, ariile pentru ■! 
( cor sînt scrise cu multă măies- j 
f trie. în special se rețin melodiile ) 
( „Frumoasa Atenă" și „Oameni !". ■] 
I Toate scenele comice, spirituale, j 
f cupletele, dansurile au un ritm J 
I viu, molipsitor, sînt pline de gra- 1 
I fie". 1

Demonstranți atacați 
de trupe în RepuUi 

Dominicană
SANTO DOMINGO 17 (Agerpres). 

— După cum relatează agenția a- 
mericană United Press International 
la 16 septembrie, în capitala Repu
blicii Dominicane, Santo Domingo, 
și în orașul Puerto Plata au. avut 
loc puternice dezordini în legătură 
cu proclamarea de către guvernul 
președintelui Bonnelly a unei așa- 
zise „noi reforme constituționale" 
privind funcțiile supreme în stat.

Forțe militare și polițienești au 
deschis focul împotriva demonstran
ților. Numeroase persoane, printre 
care și patru copii, au fost rănite 
la Santo
Plata, în 
nifestanți 
soane au

a oamenilor muncii din Brazilia

Domingo. Și la Puerto 
ùrma ciocnirii dintre ma- 
și trupe, numeroase per- 
fost rănite.

BRASILIA 17 (Agerpres). — S-a 
încheiat greva generală a oameni
lor muncii din Brazilia, declarată la 
14 septembrie, care a continuat 
timp de trei zile.

Hotărîrea de a se înceta greva a 
fost luată de Confederația naționa
lă a oamenilor muncii din Brazilia, 
din care fac parte majoritatea sin
dicatelor care au participat la gre
vă, după ce președintele republicii, 
Joao Goulart, a semnat proiectul de 
lege aprobat de Congres cu privi
re la desfășurarea unui referendum

la 6 ianuarie 19S3 și a fosi de acor< 
să examineze o serie de revend), 
cări ale oamenilor muncii, inclush 
cu privire la majorarea salariilor. 
La cererea greviștilor au fost eli
berați aproape 400 de conducători 
ai grevei, arestați 
da, guvernatorul 
bara.

Potrivit agenției 
un purtător de cuvînt al președin
telui Goulart a anunțat că acesta l-a 
însărcinat pe Hermes 
marea noului guvern.

de Carlos Lacer- 
statului Guana-

Associated Press,

Lima cu foi-
r
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