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La invitația președintelui Republicii India, dr. 
Sarvapalli Radhakrishnan, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu președintele Consi-
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Cu planul pc 9 luni îndeplinit

in slujba păcii

»

Concerte la
Pentru unitățile sanitare

In preajma msămînțăribr de toamnă

de muzică 
Filarmoni- 
sustine o

Raionul Oalați

ultimele lucrări de

Prietenie trainică „Scînteii”). —
40 ingineri și

La sediul gospodăriei, o e- 
chipă condusă de colectivis
tul Constantin Matei con
diționează ultimele cantități 
de sămînță de orz. Sămînța de

liului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, va face o vizită în India 
în cursul lunii octombrie 1962.

în aceste zile, orchestra 
populară ,,Barbu Lăutaru” a 
cii de stat „George Eaescu” 
serie de concerte în unele comune din 
apropierea Capitalei. Astfel, ieri,, orches
tra a prezentat un concert Ia Otopeni 
unde va mai concerta și duminică 23 
septembrie. Marti 25 septembrie, orches
tra va cînta la Bolinlinul din Vale, după 
care va întreprinde un turneu în 25 de 
localități din Ardeal.

bri- 
conduse de Stefan 

: și Micu Mihala-

Organ al Comitetului Central al P.M.R.
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Din experiența G.A.S. Moșneni, 
regiunea Dobrogea : Producții 
mari de lapte, la un preț de cost 
redus.

Vizita în țara noastră a delegației 
de partid și guvernamentale a R. D. 
Germane, în frunte cu tovarășul 
Walter Ulbricht, a constituit o pu
ternică manifestare a prieteniei 
trainice, de nezdruncinat, dintre 
R.P. Romînă și R. D. Germană.

în Capitală ca și în regiunile 
București, Ploiești, Bacău și Brașov, 
pretutindeni pe unde au trecut, 
oaspeții au fost întîmpinați cu 
căldură și ospitalitate, ca prieteni și 
tovarăși dragi. Cu acest prilej po
porul nostru și-a manifestat pre
țuirea față de harnicul și talentatul 
popor german, bucuria sinceră față 
de importantele realizări dobîndite 
în construcția socialistă, sub condu
cerea P.S.U.G., de primul stat ger
man al muncitorilor și țăranilor. 
Republica Democrată Germană. Tn 
c sul vizitei a fost puternic șubli- 
ri.,.,că însemnătatea pe care o are 
activitatea economică și politică a 
R. D. Germane pentru întărirea for
țelor progresiste ale întregului po
por german, pentru apărarea păcii.

La rîndul lor, solii R. D. Germa
ne au făcut aprecieri călduroase 
cu privire la înfăptuirile remarcabi
le obținute de poporul romîn în dez
voltarea industriei și a agriculturii, 
în ridicarea nivelului de trai 
al poporului, au cunoscut entu
ziasmul cu care oamenii muncii 
traduc în viață hotărîrile Congresu
lui al IH-lea al P.M.R. „Delegația 
noastră a spus la mitingul de la 
București tovarășul Walter Ulbricht 
— este profund impresionată de 
succesele mărețe ale construcției dv. 
socialiste. ...Aceste rezultate exce
lente în munca dv. de construcție 
întăresc întregul lagăr socialist și 
fac să crească autoritatea Republicii 
Populare Romîne pe plan interna
țional".

Realizările obținute prin munca 
plină de abnegație a popoarelor 
noastre sînt indisolubil legate de 
relațiile de colaborare și într-aju- 
torare tovărășească dintre statele 
comunității socialiste și în primul 
rînd de sprijinul multilateral acor
dat de marea Uniune Sovietică.

Convorbirile dintre delegațiile de 
partid și guvernamentale ale R. D. 
Germane și R. P. Romîne au rele
vat că între cele două state se dez
voltă continuu, pe baza avantajelor 
și intereselor reciproce, colaborarea 
economică, tehnico-științifică, cultu
rală ; ele au scos în evidență că 
dezvoltarea în perspectivă a celor 
două țări creează noi posibilități de 
a lărgi și mai mult relațiile econo
mice, colaborarea frățească în toate 
domeniile. Așa cum se arată în Co
municatul publicat ieri, în vederea 
dezvoltării acestor relații s-a stabi
lit crearea unei comisii guverna
mentale mixte de colaborare econo
mică ; s-a căzut, de asemenea, de 
acord asupra unor tratative apro
piate privind lărgirea acordului co
mercial 5n vigoare pînă în 1965 și 
coordonarea dezvoltării relațiilor 
economice reciproce pe perioada 
pînă la 1970, ca și asupra încheie
rii unui tratat de comerț și naviga
ție între cele două țări.

Convorbirile de la București au 
arătat că între Partidul Muncito
resc Romîn și Partidul Socialist 
Unit 
täte de vederi în toate proble
mele 
muniste și ale vieții internaționale 
contemporane, ambele partide că- 
lăuzindu-se după hotărîrile luate în 
comun la Consfătuirile de la Mos
cova din 1957 și 1960, în interesul 
întăririi unității lagărului socialist 
și a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Examinînd problemele cele mai 
importante ale situației internațio
nale actuale, delegațiile R.P. Romîne 
I R.D. Germane au reafirmat voința

din Germania există uni-

fundamentale ale mișcării co-

celor două țări, comună cu a celor
lalte state socialiste, de a-și aduce 
și pe viitor contribuția la înfăptui
rea coexistenței pașnice și a destin
derii internaționale, la asigurarea 
unei păci trainice. în calea realizării 
acestor nobile țeluri mai sînt însă 
obstacole serioase. Cercurile agre- 
siye din NATO accelerează cursa 
înarmărilor, duc o politică de agra
vare a încordării internaționale.

Subliniind că drumul cel mai sigur 
pentru înlăturarea pericolului de 
război și înfăptuirea aspirațiilor de 
pace ale popoarelor 51 constituie de
zarmarea generală și totală, Comu
nicatul exprimă voința celor două 
state de a acționa și de aci înainte, 
cu toată hotărîrea, pentru înfăptui
rea acestui deziderat major al ome
nirii și pentru interzicerea tuturor 
experiențelor nucleare.

O mare atenție a fost acordată 
problemelor întăririi păcii și secu-. 
rității în Europa. Cele două state 
au reafirmat cu tărie că lichi
darea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial prin încheierea Tra
tatului de pace cu Germania și 
transformarea, pe această bază, a 
Berlinului occidental într-un oraș 
liber, demilitarizat, este o necesitate 
vitală pentru întărirea păcii în Eu
ropa. în condițiile cînd militariștii 
vest-germani își exprimă tot mai 
fățiș țelurile revanșarde, preconi
zează înzestrarea Bundeswehrului cu 
arma atomică, își intensifică ac
țiunile agresive, reglementarea pă
cii cu Germania se impune cu 
atît mai imperios. Așa cum a 
arătat din nou tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, „inițiativele și acțiu
nile pe care le întreprind Uniunea 
Sovietică 
Germană 
pașnice a 
mania și 
bucură de 
nului țării noastre... Nici un fel de 
perdele de fum 
reacționare nu pot 
täte incontestabilă 
porane : Republica 
mană există, ea se dezvoltă 
consolidează neîncetat“.

Politica iubitoare de pace a 
Germane, propunerile ei îndreptate 
spre statornicirea relațiilor de 
coexistență pașnică între cele două 
state germane, spre crearea unei 
confederații germane, fac să crească 
necontenit prestigiul țării ca expo
nent adevărat ăl intereselor și nă
zuințelor întregului popor german, 
ca factor activ în lupta pentru pace.

în cursul vizitei s-a subliniat din 
nou că, dacă puterile occidentale vor 
persevera pe linia lor neconstructi
vă de pînă acum în problema înche
ierii Tratatului de pace german, ță
rile socialiste vor semna Tratatul de 
pace cu R. D. Germană.

Acordând atenție evenimentelor 
din Marea Caraibilor, țările noas
tre și-au exprimat simpatia și 
solidaritatea frățească față de eroi
cul popor cuban și au subliniat 
sprijinul lor față de poziția fermă a 
U.R.S.S., care atrage atenția S.U.A. 
asupra primejdiei pentru pace de- 
curgînd din planurile agresive îm
potriva Cubei și le cheamă la lu
ciditate. R. P. Romînă și R. D. Ger
mană și-au reafirmat năzuința de a 
dezvolta comerțul cu toate statele, 
fără discriminări.

Vizita delegației de partid și igu- 
vernamentale a R. D. Germane, con
vorbirile purtate la București și re
zultatele lor rodnice reprezintă o 
contribuție de seamă la adîncirea 
legăturilor frățești dintre partidele, 
statele și popoarele noastre, la întă
rirea unității puternicului lagăr so
cialist. Poporul romîn salută cu în
suflețire rezultatele vizitei, nutrind 
convingerea profundă că ele slujesc 
cauza socialismului și păcii.
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și Republica Democrată 
în scopul reglementării 

problemelor privind Ger- 
Berlinul occidental se 

sprijinul deplin al guver-

ale propagandei 
ascunde o reali- 
a lumii contem- 
Democrată Ger- 

și se

R. D.

Așa cum la un concurs 
de ciclism se desprind din 
pluton cîțiva fruntași care 
conduc cursa, tot așa 
și la autobaza de că
lători din Piatra Neamț, 
din „plutonul” sutelor de 
conducători auto care cu
treieră în lung și in lat re
giunea Bacău s-au desprins 
oameni ca frații Gavril și 
Alexandru Ilioaia, Constan
tin Blaga, Ion Fărcășan, 
cunoscuți și apreciați pen
tru conștiinciozitatea cu 
care își îngrijesc mașinile.

Viața unui autobuz du
rează cam pînă cînd par
curge 300 000 km și ceva. 
După care 
sie”, 
lui 
Așa 
așa 
rile, 
însă...

Stăteam de vorbă cu 
dintre multisutamiiștii 
aici.

— Si așa, tovarășe 
cășan, ai parcurs cu 
lași autobuz 604 000 
metri ? I

— Deocamdată...
— înseamnă că în 

șina lui au călătorit 500 000 
de cetățeni — intervine în 
discuție un tehnician.

Gavrilă Ilioaia, alt șofer 
fruntaș, conduce aceeași 
mașină de mai multi 
ani. A parcurs cu ea peste 
650 000 kg. Puse cap Ia

{

P

cap, drumurile făcute de el 
pînă acum ar înconjura pă- 
mintul de 16 ori I Auto
buzul lui Constantin Blaga 
a intrat in a treia sa „via
tă”. Alexandru Ilioaia a e- 
conomisit, la reparațiile ca
pitale, contravaloarea unui 
autobuz nou.

— Avem pînă acum 12 
șoferi care au parcurs cu 
aceeași mașină peste 
500 000 de km. Și foarte 
multi care au trecut 
300 000.

— Folosiți probabil, 
tode speciale...

— Nimic special — 
asigură șeful autobazei. Ca 
să trăiască mult, omul tre
buie să se îngrijească. Așa

de

me-

ne

iese la „pen-
Șoferul autobuzu-

se urcă’ la alt volan, se îngrijesc și șoferii noș- 
scrie la carte și cam 
stau de obicei lucru- 
La autobaza amintită

unul 
de

Făr- 
ace- 
kilo-

ma-

Prin cîteva întreprinderi din Brașov

tri de „sănătatea” mașinii. 
Caută să nu-i „scoată su
fletul” cu viteze fără rost, 
să ocolească hîrtoapele, își 

. apropie urechea de motor 
înainte de plecarea in 
cursă ca un medic de piep
tul bolnavului. Asta-i toa
tă metoda,. E grea?

GRAURE 
să ieșim din 

am vă- 
autobuz 

șofer

G.
P. S. Cînd 

curtea autobazei, 
zut la poartă un 
gata de plecare. Un 
tînăr îl tot doftoricea. Șe
ful bazei ne-a făcut senin :

— Mîine-poimîine îl văd 
și pe el că-mi vine țanțoș : 
Trece-mă tovarășe, la suta- 
miiști I

Constructorii de pe șantierul 
nr. 4 din cartierul Balta Albă din 
Capitală execută în prezent lu
crările de finisaj la încă 574 a- 
partamente, care urmează să He 
date în folosință Ia sfîrșitul a-
cestei luni. Ei împletesc, cu bune 
rezultate, lupta pentru grăbirea 
ritmului lucrărilor cu gospodări
rea cît mai rațională a materia
lelor : șantierul a obținut anul a- 
cesta economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
600 000 lei. In" fotografie (de la 
stingă la dreap
ta): Gheorghe Do
bre, zidar, ing. 
Marian Dumitru, 
șeful șantierului, 
Nae Tudor, șef 
de echipă fie- 
rari-betoniști, An
drei Sumaracov, 
șef de 
dulgheri, 
silescu, 
și Marin 
betonist, 
lucrările 
trebuie 
conform

echipă 
Ioan Va- 
maistru, 

Bejenaru 
stabilind 
care mai 
executate 

graticu-

PLOIEȘTI (coresp. „Scânteii”). — Petroliștii de la 
rafinăria Teleajen și-au îndeplinit cu 9 zile mai de
vreme sarcinile de plan la producția globală și marfă 
pe primele 3 trimestre ale anului. Prin înlăturarea 
pierderilor de produse, recuperarea unor deșeuri și 
reziduuri etc., colectivul rafinăriei a obținut peste plan 
în primele 8 luni ale anului 5 000 tone benzină, 5 500 
tone motorină, 1 400 tone uleiuri superioare.

Valorificarea tonei de țiței a crescut cu 7 la sută 
față de perioada corespunzătoare a anului trecut și
s-au realizat economii peste plan de 5 800 000 lei.

Pînă în prezent și-au îndeplinit sarcinile de plan 
pe primele 9 luni ale anului 80 de întreprinderi și 
unități economice din regiunea Ploiești.

BACĂU (coresp. 
Ieri un număr de 
brigadieri, zootehnicieni, medici ve
terinari, îngrijitori de animale, 
crescătoare de păsări și președinți 
de gospodării colective din raionul 
Piatra-Neamț ' au plecat într-un 
schimb de experiență în regiunea 
Brașov. Ei vor vizita gospodăriile 
colective din Hărman, Hălchiu și 
Bod, gospodării care au 
o experiență bogată în 
animalelor.

acumulat 
creșterea

sate

In ultima vreme, unită
țile sanitare din țară au 
fost dotate cu 30 de ma
șini amenajate pentru a 
se recolta singe de la do
natori la locul de muncă 
al acestora. Unele spitale,

policlinici, dispensare etc. 
au fost dotate cu paturi, 
dulapuri pentru medica
mente și instrumente me
dicale, dulapuri pentru 
vestiare și altele.

......-■

Cutreierînd în aceste zile sa
tele și comunele raionului Ga
lați am întîlnit sute de colecti
viști și mecanizatori lucrînd 
la însilozatul porumbului și 
recoltatul culturilor tîrzii.

Parale] cu aceste treburi 
ei se pregătesc intens pentru 
semănatul cerealelor de toam
nă. La gospodăria colectivă 
„Zorile socialismului“ din co
muna Independența, de pildă, 
munca este în toi. Pe tarlaua 
de la Munteni, unde colecti
viștii vor însămînța cu grîu 
800 ha, tractoriștii din 
găzile < 
Iordache 
ehe, de la S.M.T. Șendreni, 
execută 
pregătire a terenului. 700 ha 
au fost arate și lucrate cu 
polidiscul pentru a se sfărî- 
ma bolovanii. Inginerul gos
podăriei, Spiru Dobre, se 
află mai tot timpul prin
tre tractoriști. El controlează 
cu atenție cum se pregătește 
patul germinativ, căci pe tere
nurile unde în toamna tre
cută s-a făcut lucru de bună 
calitate s-au obținut cîte 2 000 
kg grîu la ha.

grîu și secară este de mult 
condiționată și tratată.

Cu multă grijă se fac pre
gătirile pentru semănat și la 
gospodăriile colective din co
munele Costache Negri, Slo
bozia Conache, Oasele și 
Cuca. Membrii gospodăriei 
colective „8 Martie" din co
muna Slobozia Conache vor 
însămînța grîu și după po
rumb, floarea-soarelui și alte 
plante prășitoare care se re
coltează acum. Consiliul de 
conducere, îndrumat și spri
jinit de organizația de bază, 
a mobilizat toți colectiviștii la 
recoltatul culturilor tîrzii. în 
cîteva zile au fost recoltate 
peste 200 ha cu porumb de 
pe tarlaua unde se va însă- 
mînța grîu. Imediat ce tere-

. -----------

nul a fost eliberat tractoriștii 
Mihai Giugea și Ghiță Bejan 
au intrat cu plugurile și au 
pregătit terenul. De asemenea, 
s-a organizat o echipă specia
lă care transportă la cîmp 
gunoiul de grajd.

în unele gospodării colecti
ve ca cele din Foltești, Fru- 
mușița și Braniștea s-a în
ceput de cîteva zile semăna
tul secarei și al orzului de 
toamnă.

Pentru buna desfășurare a 
campaniei de toamnă, comi
tetul raional de partid și co
mitetul executiv al sfatului 
popular raional au întocmit un 
plan amănunțit care prevede 
felul cum va decurge munca 
în această perioadă. Din păca
te acest plan nu este cunos
cut încă în toate organi
zațiile de bază și sfaturile 
populare comunale. Sau dacă 
se cunoaște nu este pus în a- 
plicare. Așa se explică faptul 
că în comunele Bucești, Șen
dreni, Vînători, Tulucești, 
pregătirile pentru campania

GHEORGHE BALTA 
J coresp. „Scînteii”

(Continuare în pag. V-a)

Adunările de dări de seamă 
și alegeri în organizațiile de partid

construcției socialiste. Pe măsură ce 
înaintăm spre acest țel măreț, crește 
răspunderea organizațiilor de partid 
în activitatea social-economică. Or
ganizațiile de bază — temelia parti
dului — au rolul principal în strîn- 
gerea legăturilor partidului cu ma- 

S.M.T., G.A.C., sate, comune, în or- sele, în mobilizarea acestora la în
făptuirea politicii partidului ; ele 
exercită cu exigență dreptul de 
control asupra activității conduceri
lor administrative a unităților eco
nomice, desfășoară o largă muncă 
politică pentru dezvoltarea con
științei socialiste a celor ce muncesc 
și educarea lor în spiritul moralei 
comuniste. Ä

Viața 
täte de 
baterile 
seamă, 
hotărîrilor adoptate creează condiții 
pentru ridicarea la un nivel mai 
înalt a întregii munci de partid.

Buna desfășurare a adunărilor 
de alegeri depinde în mare măsură 
de îndrumarea și ajutorul pe care 
organele locale de partid, membrii 
birourilor, ai comitetelor regionale, 
raionale și orășenești le acordă or
ganizațiilor de bază în pregătirea, 
conducerea și desfășurarea alegeri
lor. în toate regiunile, activiștii de 
partid și membrii birourilor orga
nizațiilor dau un sprijin concret, 
eficace, organizațiilor de bază în 
întreaga pregătire a alegerilor.

Ca material de bază al adunării 
generale de alegeri, darea de seamă 
prezintă comuniștilor concluziile 
asupra activității desfășurate de or
ganizația de bază respectivă și a sar
cinilor de viitor. La indicația Comi
tetului orășenesc de partid București, 
comitetele raionale au alcătuit co
lective care ajută efectiv birourile 
organizațiilor de bază la întocmirea 
unor dări de seamă concrete, cu
prinzătoare și mobilizatoare, în care 
principalele probleme ale producției 
și ale muncii de partid sînt temeinic 
analizate. Biroul Comitetului orășe
nesc de partid Constanța a îndru
mat aparatul de partid', instructorii 
nesalariați, birourile organizațiilor 
de bază și comitetele de partid, or
ganizatorii grupelor de partid și 
secretarii organizațiilor de atelier, 
cu privire la problemele principale
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TELEGRAMĂ

Potrivit hotărîrli conducerii parti
dului, cu începere din a doua jumă
tate a lunii septembrie și pînă la 1 
decembrie 1962, vor avea loc adună
rile și conferințele de dări de seamă 
și alegeri în organizațiile de partid 
din întreprinderi, instituții, G.A.S.,

care să fie cuprinse în dările de 
seamă și proiectele de hotărîri.

Experiența arată că adunările 
de alegeri sînt cu atît mai 
rodnice cu cît la pregătirea lor par
ticipă activ, cu spirit de răspundere, 
un număr mare de comuniști, oa
meni cu experiență din toate do
meniile de activitate. Bine au pro
cedat numeroase birouri de organi
zații de bază, printre care cele de 
la Uzinele de tractoare Brașov, 
Atelierele de reparat material ru
lant „16 Februarie” din Cluj. Uzi
nele „1 Mai”-Ploiești etc., care s-au 
sfătuit cu membrii de partid asu
pra problemelor care să fie în 
miezul discuțiilor din adunări.

O mare atenție trebuie dată con
ținutului dezbaterilor pe marginea 
dărilor de seamă. Punînd în cen
trul discuțiilor problemele produc
ției, comuniștii sînt chemați să a- 
nalizeze, în funcție de spècificul 
organizației de partid, cum se în
deplinesc sarcinile ce decurg pentru 
aceasta din Directivele Congresului 
al III-lea al partidului, din preve
derile planului pe anul 1962, cum 
se aplică hotărîrile plenarelor C.C. 
al P.M.R., sarcinile trasate în docu
mentele Sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale.

Adunările generale de alegeri din 
întreprinderile industriale vor dez
bate principalele probleme privind 
producția și munca politică desfă
șurată de organizațiile de partid 
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii la îndeplinirea și depășirea la 
toți indicii a planului pe anul în 
curs, vor analiza activitatea comu
niștilor pentru descoperirea și pu
nerea în valoare a noi rezerve in
terne în vederea creșterii producti
vității muncii, reducerii prețului de 
cost, îmbunătățirii calității produ
selor. Preocuparea organizațiilor de 
partid pentru întărirea controlului 
de partid asupra activității condu
cerilor tehnico-administrative, pen
tru intensificarea muncii politice în 
rîndurile oamenilor muncii trebuie, 
de asemenea, să ocupe un loc prin
cipal în cadrul dezbaterilor.

în întreprinderile rămase în urmă 
cu planul de producție, ca și în cele 
care nu l-au îndeplinit la toți in-

(Foto :
M. Andreescu)

o-
Hune- 

mii de

de cale ferată,

a unor 
de fier

Uzinele 
“ mai 
neva-

dreptăfesc să arătăm că întreprinde
rile din Brașov pot trimite ofelăriilor 
zeci și sute de tone de tier vechi în 
plus. Conducerile întreprinderilor tre
buie să acorde o atenție sporită a- 
cestei sarcini de mare însemnătate, 
iar I.C.M. Brașov (director Huberth 
Ludovic) să urmărească mai atent în
deplinirea sarcinilor ce revin în a- 
ceastă privinfa întreprinderilor din 
oraș. Este necesară, de asemenea, 
atragerea tot mai largă a oamenilor 
muncii la acțiunea de strîngere a 
fierului vechi.

De la rampa 
de încărcare a 
I. C. M.-Brașov 
pornesc spre 
felăriile 
doarei
tone de lier vechi 
(fotografia de 
sus) : Un mor
man de piese și 
fiare vechi aflat 
de multă vreme 
în spatele turnă
toriei uzinelor 
„Steagul Roșu” 
(fotografia

Pe urnele unor surse de fier vechi
înireprinderile metalurgice din ora

șul Brașov asigură zilnic Hunedoarei 
însemnate cantități de fier vechi. Are 
deci o mare importanfă pentru bunul 
mers al producției de oțel, felul cum 
aceste unităfi industriale își îndepli
nesc sarcinile ce le revin în legătură 
cu livrarea fierului vechi.

GOSPODARI
Șl „GOSPODARI"

Uzinele „Hidromecanica“ livrează 
lunar I.C.M.-Brașov circa 200 de tone 
fier vechi. In unele luni, uzina a li
vrat canlită(i de fier vechi în plus 
fa(ă de cele prevăzute.

Intrînd în întreprindere, te impre
sionează ordinea care domnește pes
te lot.

— Fiecare bucățică de fier este 
adunată cu grijă — ne spune tova
rășul Gavrilă lelciu, secretarul comi
tetului de partid. Noi am căulaf să 
stimulăm această acțiune prinfr-o vie 
agitafie la gazeta de perete și la 
stafia de radioamplificare, cît și prin 
alte forme de muncă politică.

Aceeași grijă gospodărească exis
tă și la Uzinele „Rulmentul", la „Elec- 
tro-precizie“-Săce!e — întreprinderi 
unde tineretul se află în fruntea ac
țiunii de colectare a metalului vechi.

Dar întîlnim și altfel de „gospo
dari“. La Fabrica de scule din Bra
șov, chiar de la intrare vezi piese 
și diferite materiale metalice aruncate

prin diferite locuri. Multe din ele 
sînt piese casate, care — după spu
sele tovarășului Alexandru Cernatu, 
șeful serviciului desfacere — urmează 
să fie predate I.C.M.-ului. Numai că 
această predare întîrzie de multă 
vreme.

Fabrica și-a amenajat boxe pentru 
colectarea șpanului și a bucăților de 
metal, dar aceste boxe nu sînt de 
fel folosite.

Afît tovarășul Ștefan Suciu, secre
tarul organizației de bază, cît și to
varășul Ion Bunel, directorul fabri
cii, au totuși o părere bună despre 
felul cum se colectează și se depozi
tează deșeurile metalice. Aceasta, cu 
toate că în primele 8 luni ale anului, 
planul de livrări către I.C.M. nu a 
fost îndeplinit.

REZERVE NEVALORIFICATE

anumitor utilaje 
realizează opera
tiv, comisia respec
tivă acționînd cu 
simț de răspunde
re. Nu tot atît de 
conștiincios lucrea
ză însă unii func
ționari de la servi
ciul aprovizionării 
care tărăgănează 
întocmirea formelor 
pentru punerea în 
valoare 
noi surse 
vechi.

Și la 
„Steagul roșu 
sînt rezerve 
lorificate. Pe margi
nea unei linii interne 

cantități însemnate de fier

ganizațiile de partid orășenești de 
subordonare raională și în cele asi
milate acestora. La baza materiale
lor prezentate în adunări, a discu
țiilor ce vor avea loc pe marginea 
lor vor sta recomandările Secreta
riatului C.C. al P.M.R. din anul 1961 
privind principalele probleme ce ur
mează a fi dezbătute în adunările de 
alegeri.

Adunările de dări de seamă și 
alegeri în organizațiile de partid 
care, potrivit prevederilor Statutu
lui, au loc în fiecare an, au o mare 
însemnătate în viața partidului, 
fiind o manifestare grăitoare a con
secvenței cu care partidul nostru, 
Comitetul său Central, veghează la 
aplicarea principiilor și normelor 
leniniste ale vieții de partid, la res
pectarea principiului centralismu
lui democratic — principiul funda
mental al construcției de partid.

Largile dezbateri din cadrul a- 
dunărilor de dări de seamă și 
alegeri, asupra tuturor laturilor ac- 
tivității organizațiilor de partid, 
constituie o puternică expresie a de
mocrației interne de partid în con
tinuă dezvoltare, a participării acti
ve a comuniștilor la rezolvarea pro
blemelor de bază ale politicii parti
dului. Prin spiritul de înaltă exi
gență partinică ce le caracterizează, 
prin discutarea aprofundată a pro
blemelor fundamentale ale construc
ției economice, culturale și ale vieții 
de partid, în lumina sarcinilor tra
sate de partid, adunările de dări de 
seamă și alegeri contribuie la creș
terea spiritului de răspundere al fie
cărui comunist pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce-j sînt încredințate ca 
și pentru bunul mers al activității 
organizației de partid.

Anul acesta, adunările de dări de 
seamă și alegeri se desfășoară în 
condițiile în care, după victoria de
finitivă a socialismului la orașe și 
sate, marcată de încheierea colecti
vizării agriculturii, poporul nostru 
își consacră toate forțele desăvîrșîrii

a arătat că întreaga activi- 
pregătire a alegerilor, dez- 

vii în jurul dărilor de 
munca pentru înfăptuirea

La uzina de tractoare acțiunea de 
strîngere a fierului vechi se află în 
centrul atenției întregului colectiv. 
Nu de mult a avut Ioc aici o plenară 
lărgită a comitetului de partid în ca
drul căre:a s-a discutat problema re
cuperării și folosirii judicioase a de
șeurilor metalice. în urma acestei șe
dințe s-au luat o serie de măsuri. 
O(elăria uzinelor — ea însăși consu
matoare de fier vechi — este apro
vizionată ritmic, asigurîndu-se în 
același timp și livrările către I.C.M.

La uzinele de tractoare, casările

se află 
vechi. In spatele turnătoriei uzinei se 
află, cfe asemenea, un morman de pie
se ruginite.

Este adevărat că aici a început o 
aejiune de înfrumusețare a uzinei ; 
cu această ocazie se curăfă terenul 
de fot felul de materiale, inclusiv fier 
vechi. Acfiunea de colectare a fie
rului vechi ar trebui însă să se des
fășoare sistematic, mai ales că uzina 
a rămas mult datoare I.C.M.-ului în 
primele 8 luni ale anului.

lată cîteva constatări care ne în-

Decorarea corului căminului 
cultural din comuna Dobra, 

regiunea Hunedoara

(Continuare în pag. a II-a)

C. CĂPRARU 
coresp. „Scînteii"

Consiliul de Stat a conferit „Or
dinul Muncii” clasa III-a corului 
Căminului cultural din comuna 
Dobra, raionul Ilia, regiunea Hune
doara, cu prilejul aniversării a 75 de 
ani de la înființare, pentru activitate 
•îndelungată și merite deosebite în 
domeniul culturii de masă.

Unor membri ai corului le-a fost 
conferită Medalia Muncii. (Agerpres)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a trimis președintelui Republicii Mali, Modibo 
Keita, prin intermediul ambasadorului R.P. Romîne acreditat la Bamako, 
următoarea telegramă:

„Cu ocazia celei de-a doua aniversări a proclamării independenței 
Republicii Mali, adresez Excelenței Voastre, guvernului și harnicului 
popor malian, sincere felicitări și cele mai calde urări din partea mea, 
a Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, a guvernului și 
poporului romîn.

Profit de acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
prietenești ce s-au stabilit între țările noastre se vor dezvolta și în 
viitor spre binele ambelor noastre popoare și al păcii în întreaga lume”.
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BUCUREȘTI, 
mitetul orășenesc 
P-.M.R. București 
pregătește organi
zarea unor cursuri 
pentru formarea de 
noi propagandiști pe lîngă cabi
netul de partid orășenesc și va 
extinde experiența unor cabinete 
raionale în această privință.

în același timp, spre a asigura 
numărul sporit de propagandiști 
cu temeinică pregătire care să 
conducă în viitor cercuri și cursuri 
superioare în sistemul învățămîn
tului de partid, comitetul orășenesc 
de partid organizează cursuri spe
ciale 
nesc. 
diștii 
cerea 
'problemelor de bază ____
marxist-leniniste și filozofiei se va 
organiza un curs de perfecționare 
cu durata de un an. De asemenea, 
se vor organiza cursuri speciale cu 
durată de doi ani pentru pregă
tirea de viitori propagandiști care 
să conducă cercuri în care se stu
diază economia politică. Istoria 
P.M.R. și filozofia.

Comitetele raionale de partid au 
trecut la organizarea unor noi 
forme de pregătire multilaterală 
— teoretică, metodică și de cul
tură generală — a propagandiști
lor. în cadrul pregătirii bilunare a 
propagandiștilor la cabinetele ra
ionale, pe lîngă prezentarea con
ținutului planurilor de seminarii la 
temele curente, se vor ține expu
neri, consultații, vor fi date îndru
mări privind metodica predării 
lecțiilor și conducerii seminariilor 
etc. Spre a ajuta pe propagandiști 
să-și îmbogățească cunoștințele

pe lingă cabinetul 
Astfel, pentru 
cu experiență 
cercurilor de

orășe- 
propagan- 
în condu- 

studiere a 
ale teoriei

rea formei de învățământ pe care 
s-o urmeze. '

Mai sînt însă organizații de 
partid, îndeosebi la sate, între al
tele în comunele Puchenii Mari 
și Puchenii Moșneni, unde înca
drarea cursanților în învățămân
tul de partid s-a făcut nu în urma 
unor discuții cu aceștia, ci... în ca
drul adunărilor generale ale or
ganizațiilor de partid. Este încă 
timp ca, pînă la începerea noului

de cultură generală, comitetele 
raionale vor organiza expuneri, 
simpozioane, discuții asupra prin
cipalelor probleme actuale ale 
vieții culturale și științifice ; vor fi 
organizate vizite în marile între
prinderi, instituții de cercetări știin
țifice, în gospodării agricole de 
stat și colective, precum și vizio
nări de filme și piese de teqtru.

PLOIEȘTI. Comitetul regional, 
comitetele raionale și orășenești 
S — —
mai sistematic Jr $ < y ...........
de organizarea și -----------------------------
conducerea învă- eiût dätS
țămîntului de 
partid. Aceasta se reflectă și în 
pregătirea deschiderii învățămîn
tului de partid. în toate raioanele 
numărul cursanților a sporit; au 
fost cuprinși în forme ale învăță
mîntului de partid toți membrii 
de partid noi, candidații de partid 
și cei mai buni tovarăși din ac
tivul fără partid. La Uzinele „1 
Mai", Fabrica. „Dorobanțul" și în 
numeroase alte întreprinderi adu
nările generale ale organizațiilor de 
bază au dezbătut problemele lega
te de ridicarea nivelului învățămîn
tului de partid, creșterea sferei 
de cuprindere și a eficacității sale. 
Colective alcătuite din propagan
diști și alți tovarăși cu bună pre
gătire politico-ideologică au stat 
de vorbă cu fiecare membru și 
candidat, îndrumîndu-i în alege-

CRAIOVA. Biroul 
Comitetului regional 
P.M.R. Oltenia a a- 
doptat la 31 august 
1962 un plan de mă
suri în vederea or- 
bune condiții a

PAUL CORNEA

an de studiu, asemenea deficiențe 
să fie înlăturate.

TG. MUREȘ. Cabinetul regional 
de partid își concentrează efortu
rile în direcția creșterii eficacită
ții propagandei de partid, a orga
nizării studiului cadrelor de par
tid, de stat și din economie în 
mod diferențiat, m funcție de 
preocupările și sarcinile acestora. 
Pe lîngă cursurile care au func
ționat și anul trecut, anul acesta 
vor fi create noi cercuri de studiu: 
pentru secretarii organizațiilor de 
bază din instituțiile de stat, ca
drele de conducere din sectorul 
construcțiilor, inginerii șefi din 
întreprinderile industriale.

Comitetele raionale și orășe
nești de partid au îndrumat și con-

trolat mai temeinic activitatea des
fășurată pentru pregătirea propa
gandiștilor, încadrarea membrilor 
și candidaților de partid în dife
rite forme de învățămînt. Dar. 
cu toate progresele realizate, nu 
pretutindeni se manifestă grija 
necesară spre a orienta pe 
cursanțî să treacă de la forme 
inferioare la forme superioare de 
studiu, ținînd seama de cunoștințe
le și de dorința lor. Aceasta face ca 

în unele organi
zații de partid să 
fie cursanț.i care 
urmează ani în 
șir aceeași formă 
a învățămîntu

lui de partid, repetînd astfel lu
cruri de mult cunoscute. La ate
lierul mecanic și secția carbid a 
Combinatului chimic din Tîrnă- 
veni există de patru ani numai 
trei forme de învățămînt. La sec-, 
ția carbid, lipsiți de îndrumarea 
necesară, 11 tovarăși care au ur
mat anul trecut cursul seral anul 
II și 17 tovarăși care au fost în
scriși la cercul istoria P.M.R. au 
fost încadrați anul acesta tot în a- 
celeași forme de învățămînt. Aces
te deficiențe se datoresc faptului 
că aci comitetul de partid s-a de
prins să conducă învățămîntul „în 
general“, fără a analiza temeinic 
desfășurarea acestuia, problemele 
de conținut, calitatea propagandei 
de partid.

ganizărli ____ ____ ,..
noului an de studiu în învățămîn- 
ful de partid. Multe din măsu
rile prevăzuta au și început a fi a- 
plicate, altele sînt în curs de înde
plinire. Rezultate bune au fost ob
ținute în raionul Balș unde comi
tetul raional de partid a format co
lective alcătuite din tovarăși cu 
meinică pregătire care au ajutat bi
rourile organizațiilor de bază 
pregătirea deschiderii învătămînfului 
de_ partid.

în întreaga regiune a sporit sim
țitor atit numărul cursanfilor cît și 
a* celor mai multor forme de învă- 
(ămînt ; în mod deosebit au crescut 
cercurile de studiere a Statutului 
P.M.R., ceea ce se explică prin 
faptul că, în ultimul an, organiza
țiile de bază au primit numeroși 
noi membri și candidați de partid. 
Din păcate, numărul cercurilor de 
studiere a economiei politice și a 
economiei concrete nu numai că 
s-a mărit, ci a scăzut.

încadrarea în cercuri și forme 
învățămînt s-a făcut mai judicios 
nindu-se seama de dorința și 
pregătirea cursanfilor. Cu toate aces
tea mai sînt manifestări de forma
lism în ce privește încadrarea în îi 
vălămînful de partid. 
„Elecfroputere“ și „I. 
iova, Combinatul de zahăr și ulei, 
mai sînt membri de partid care nu 
știu precis la ce formă de învăfămînl 
vor studia, iar unii tovarăși care au 
studiat Statutul P.M.R. au fost frecufi 
direct la anul II al cursului seral sau 
la anul II economia politică.

fe-

în

h-
La uzinele 

C. Frimu“-Cra-

(Urmare din pag. I-a)

de importanța deo- 
partidul o acordă

mai 
im-

colective, ce se 
ca dezbaterile 

cursuri să fie

face pen- 
din cercuri 
vii, intere-

clicii, organizațiile de partid 
chemate să analizeze cu cea 
mare atenție măsurile care se 
pun pentru ca sfîrșitul anului să 
găsească întreprinderile respective 
cu planul pe anul în curs realizat 
la toți indicii. Récent au avut loc 
la regiuni adunări pe ramuri de 
producție în care s-au dezbătut ci
frele de plan pe anul 
dunările de alegeri să 
felul cum se

1963 ; a- 
analizeze 

ocupă organiza
țiile de partid de rezolvarea proble
melor legate de îndeplinirea exem
plară a sarcinilor cie plan pe 1962 
și dé pregătirea condițiilor pentru 
realizarea planului pe anul viitor. 

Odată cu încheierea colectivizării 
au crescut și mai mult sarcinile 
organizațiilor de partid de la sate. 
Ele au datoria să desfășoare o 
muncă intensă pentru deplina fo
losire a marilor posibilități de care 
dispune agricultura socialistă în 
vederea sporirii producției vegetale 
și animale, întăririi economico-or- 
ganizatorice a gospodăriilor colec
tive, îmbunătățirii permanente a 
activității G.A.S. și S.M.T. Este ne
cesar ca aceste probleme să fie te
meinic dezbătute în adunările de 
alegeri. Deși alegerile din G.A.S., 
S.M.T., G.A.C., sate, comune încep 
la 15 octombrie (pe măsură ce se 
vor termina muncile agricole de 
toamnă), organizațiile de partid de 
la sate trebuie să se ocupe încă de 
pe acum de ‘ pregătirea lor. Alege
rile de partid de la sate să fie în- 
■tîmpinate cu noi realizări. în pri
mul rînd prin terminarea muncilor 
agricole de toamnă la timp și în 
condiții optime.

Organizațiile de partid din insti
tuțiile de stat au sarcina de a pune 
în centrul discuțiilor din cadrul 
adunărilor de dare de seamă și a- 
legeri problemele legate de educa
rea funcționarilor în spiritul răs
punderii pentru sarcina încredin
țată, de creșterea operativității în 
rezolvarea problemelor și comba
terea manifestărilor de birocratism, 
în instituțiile de știință, artă și 
cultură este necesar să se acorde 
principala atenție problemelor 
muncii ideologice, ridicării con
tinue a nivelului cercetărilor știin
țifice și activității artistice, creșterii 
aportului oamenilor de știință și 
cultură la rezolvarea problemelor 
Construcției socialiste și înfăptuirea 
Sarcinilor revoluției culturale.

O deosebită însemnătate are pre
gătirea și desfășurarea adunărilor 
ele alegeri în școli și facultăți, 
astfel îneît problemele privind buna 
desfășurare și conținutul procesului 
de învățămînt să fie analizate în 
strînsă legătură cu activitatea des
fășurată de organizațiile de 
pentru educarea comunistă a 
rei generații, pentru ridicarea 
lului de pregătire 
logică al cadrelor 

în adunările de 
important trebuie 
blemele vieții interne de partid, ana- 
lizîndu-se cum se desfășoară munca 
pentru traducerea în viață a hotă
rârii plenarei C.C. al P.M.R. din 23- 
25 aprilie a.c. cu privire la întărirea 
Continuă a rîndurilor partidului, cum 
sînt aplicate principiile leniniste ale 
democrației interne de partid, ce se 
face pentru educarea marxist-le- 
ninistă a noilor membri și candidați 
de partid, pentru întărirea continuă 
a disciplinei de partid, ce măsuri 
s-au luat pentru antrenarea unui 
larg activ fără partid și buna lui 
folosire, cum este asigurată ^condu
cerea și îndrumarea activității or
ganizațiilor de masă.

Este dreptul și datoria membrilor 
și candidaților de partid să analizeze 
cu exigentă activitatea și stilul de 
muncă al birourilor organizațiilor de 
bază. Munca colectivă în cadrul bi
rourilor organizațiilor de bază, or
ganizarea și controlul executării ho-

bază 
tine- 
nive- 
ideo-politică și 

didactice.
alegeri, un loc 

să-1 ocupe pro-

tannlor, repartizarea de sarcini 
concrete membrilor și candidaților 
de partid, pregătirea adunărilor și 
ședințelor de partid — iată proble
me importante care se cuvin discu
tate aprofundat în cadrul adunări
lor de alegeri.

Ținînd seama 
sebită pe care 
muncii ideologice, este necesar ca 
problemele legate. de învățămîntul 
de partid, de ridicarea nivelului po
litic-ideologic al membrilor și can
didaților de partid să fie temeinic 
analizate. Cum se desfășoară activi
tatea organizațiilor de partid în do
meniul propagandei marxist-le- 
niniste, cum muncesc ele pentru 
îmbunătățirea continuă a conținutu
lui învățămîntului de partid, pentru 
legarea strînsă a învățămîntului de 
viață, de problemele concrete ale 
întreprinderilor sau ale gospodării
lor 
tru 
și 
sânte, creatoare — tuturor acestor 
probleme să li se acorde o mare a- 
tenție îți cadrul adunărilor de ale
geri. în același timp, este necesar 
să fie dezbătute problemele privi
toare la îmbunătățirea continuă a 
muncii politice și culturale de masă, 
îndeosebi în ce privește extinderea 
sferei ei de cuprindere și creșterea 
eficacității sale.

Puternică afirmare a democrației 
interne de partid, adunările de dări 
de seamă și alegeri dau prilejul 
comuniștilor să facă bilanțul acti
vității desfășurate de organizațiile 
de partid de la ultimele alegeri și, 
în același timp, să stabilească sarci
nile concrete ce revin acestora în 
lumina directivelor partidului. Nu 
numai birourile organizațiilor de 
bază, ci fiecare comunist răspunde 
nemijlocit de activitatea organizației 
de partid din care face parte.

Adunărilor de alegeri le este pro
priu caracterul de lucru, analizarea 
profundă și principială a probleme
lor. Aceasta trebuie să se reflecte 
din plin în participarea activă a 
membrilor de partid la dezbateri, 
în analizarea critică și autocritică a 
muncii colective și personale, în 
maturitatea politică, exigența, spiri
tul partinic al intervențiilor lor în 
cadrul discuțiilor, în propunerile 
pentru îmbunătățirea muncii.

Propunerile făcute de comuniști 
în cadrul dezbaterilor trebuie să-și 
găsească concretizare în hotărîrea 
adunării, pe baza căreia urmează să 
se desfășoare activitatea viitoare a 
organizației de partid. Este necesar 
ca secretarii și membrii birourilor 
comitetelor regionale, raionale și 
orășenești de partid, precum și alți 
activiști cu sarcini de răspundere să 
ajute organizațiile de bază la întoc
mirea proiectelor de hotărîri, astfel 
îneît ele să prevadă măsuri eficace, 
cu termene și răspunderi precise.

Un moment deosebit de impor
tant în cadrul adunărilor de dare 
de seamă și alegeri îl constituie 
propunerile pentru noile birouri ale 
organizațiilor de bază. Folosind 
dreptul statutar de a face propu
neri și de a-și. spune părerea despre 
candidații pentru noul birou, mani
festînd o .înaltă exigență și spirit de 
răspundere politică, comuniștii au 
datoria să aleagă pe cei mai buni 
tovarăși în producție, m activitatea 
obștească si în întreaga lor compor
tare, oameni activi, principiali, cu o 
temeînică pregătire profesională și 
politică, cu spirit de inițiativă, care 
nu dau înapoi în fața greutăților, 
stimați de colectiv, devotați 
și suflet cauzei partidului.

Pregătirea si desfășurarea 
condiții a adunărilor de 
seamă și alegeri vor contribui la în
tărirea organizațiilor de partid, la 
creșterea rolului lor în conducerea 
activității economice, politice, cul
turale. educative, pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid.

o®o———

cu trup

în bune 
dări de

Pentru muncitorii forestieri
La exploatarea forestieră Zăvoi, 

regiunea Banat, s-a construit un 
nou grup social pentru muncitori, 
compus din mai multe cabane, sală 
de mese, băi și alic încăperi *— toa
te iluminate electric. De la începu
tul anului și pînă acum s-au dat în

folosință pentru muncitorii fores
tieri de la 
bane noi.
construite 
ploatărilor forestiere de la Oravița 
și Moldova Nouă.

(Agerpres)

această exploatare 8 ca- 
Alte 6 cabane au fost 

în acest an în raza ex-

„Panoul fruntașilor" din centrul orașului Tîrgovlșto. Printre fotografiile expuse aici găsim pe cele 
ale tovarășilor Gheorghe Ilie, mecanic la întreprinderea „Steaua electrică“-Fieni, Cornel Iliescu, frezor la 
Uzinele de utilaj petrolier-Tîrgovlște, Ion Radu, șef de echipă la termocentrala Doicești și alți fruntași 
din schelele petroliere, de pe șantierele de construcții și din alte întreprinderi al® orașului și raionului.
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Cu rucsacul în spi
nare sau cu valiza în 
mînă, mii și mii de oa
meni ai muncii, iubitori 
de excursii, dornici să 
cunoască 
patriei, marile 
ții industriale 
realizări ale 
populare, au 
în vara aceasta 
lungul și de-a latul ță
rii. O ilustrare a aces
tei intense activități tu
ristice este însuși fap
tul că, numai 
excursiile organizate de 
O.N.T.-„Carpați" în pri

ai© anului, au participat peste

dornici 
frumusețile 

construc- 
și alte 

puterii 
călătorit 

de-a

Însemnări pe marginea 
unei consfătuiri

a

la

mele 8 luni
700 000 de persoane.

Recent, la redacția ziarului nostru a avut loc 
o consfătuire cu tema : „Ce propuneți pentru o 
mai bună organizare a excursiilor ?“ în cuvîn- 
tul lor, participanții la consfătuire — turiști, re
prezentanți ai U.C.F.S. și ai O.N.T.-„Carpați" — 
au vorbit cu căldură despre frumusețea locu
rilor pe unde au trecut cu prilejul diferitelor 
excursii, despre interesul ce-1 suscită multe din 
obiectivele vizitate, ca și despre atitudinea 
plină de solicitudine a multor salariați ai agen
țiilor O.N.T., care se străduiesc să asigure oa
menilor muncii o odihnă cît mai plăcută. Așa 
cum au subliniat 
torilor de turism 
urmează unele 
rile lor.

însă vorbitorii, cerințele ama- 
au crescut. Redăm în cele ce 
din observațiile și propune-

Trasee și obiective noi

ci și de organele locale de partid și de stat — 
că ar trebui să se facă mai mult în privința 
amenajării și popularizării unor locuri legate de 
istoria partidului nostru. Se știe, bunăoară, că 
în multe localități din țară au avut loc eveni
mente importante legate de istoria mișcării 
muncitorești. Cred că, în primul rînd, sfatu
rile populare ar trebui să găsească noi posibi
lități de a aduce la cunoștința maselor largi 
aceste evenimente și locurile unde s-au petre
cut, manifestînd mai mult spirit de inițiativă în 
folosirea acestor mijloace importante de edu
care patriotică a oamenilor muncii“.

„Unde plecăm ?" Este prima întrebare pe care 
și-o pun toți cei care se gîndesc să-și petreacă 
în afara orașului fie zilele sfîrșitului de săptă- 
mînă, fie o perioadă mai îndelungată. Răspun
sul nu este întotdeauna ușor de dat. Căci, așa 
cum bine a remarcat în cadrul consfătuirii tov. 
dr. Mircea Ionescu, din Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, excursiile organizate de 
O.N.T. sînt încă insuficient popularizate. De 
obicei, publicitatea se reduce la cîteva afișe 
puse la sediile agențiilor O.N.T. și, une
ori, la anunțuri ascultate sau citite din în- 
tîmplare. Firesc ar fi, și asupra acestei propu
neri a insistat majoritatea vorbitorilor, ca ex
cursiile să fie anunțate din timp în instituții, 
întreprinderi prin afișe sugestive, care să in
formeze corect și precis despre traseele ex
cursiilor ; oamenilor să li se spună dinainte 
exact despre ce este vorba.

Consacrat unei perioade Istorice 
abordate mai mult prin investigații pe 
secțiuni,, decît prin studii de sinteză, 
volumul recent apărut al lui Paul Cor
nea urmărește cronologic o serie de 
probleme din care se încheagă o ima
gine de ansamblu unitar concepută : 
începînd cu Budai-Deleanu și Conachi, 
continuînd cu o privire generală asu
pra epocii pașoptiste și sfîrșind cu ca
pitole consacrate unor figuri reprezen
tative ale' literaturii de la 1848 — 
I. Heliade-Rădulescu, Nicolae Bălceșcu, 
Alecu Russo, V. Alecsandri — studiile 
aduc o analiză multilaterală', bogată în 
dezbateri, cu largi implicații sociale, 
istorice.

Nici epoca și nici problematica abor
dată nu reprezintă un teren neted, lipsit 
de dificultăți, pentru istoricul literar 
hotărît să nu rămînă la suprafața lucru
rilor. în general, au
torul ocolește dru
murile 
respinge 
tipicare, 
finalitate 
parea sa 
deosebi 
către o 
nufioasă. 
mul rînd, 
pretări științifice, 
deformate lăsate și în multe 
ale acestei epoci de vechea 
grafie literară, tiparele simpliste 
soluțiile comode sînt r 
capul locului : coordonatele ideologice 
sînt enunțate de la început, laturile di
ficile sau punctele încă albe de pe 
harfa acestei perioade, aspectele con
tradictorii sînt puse în plină lumină, și 
studiul capătă, de la primele pînă la 
ultimele rînduri, caracterul unei rigu
roase demonsfrafii, în care istoricul și 
criticul literar desfășoară argumente șl 
reia polemici, aducînd puncte 
dere noi acolo unde se părea 
a fost spus.

Studiul despre „Țiganiada“, 
dă, constituie o astfel de demonstrație, 
Paul Cornea corectează imaginea unui 
Budai-Deleanu prăfuit, vetust, situat de 
prelegerile didactice „în coada școlii 
ardelene“, și îl privește ca pe „un 
scriitor de renaștere timpurie într-o re
naștere întîrziafă". Relevarea aparte
nenței scriitorului la curentul patriotic, 
progresist, creat de școala ardeleană, 
nu constituie singurul unghi de vede
re în desfășurarea analizei. Specificul 
personalității literare a lui Budai-Delea
nu este pus în lumină prin elementele 
noi cqre depășesc formația spirituală 
clericală a protagoniștilor școlii arde
lene. Tnfreaga demonstrație este axată 
pe umanismul renascentist, antifeologic, 
antimedieval al „Țiganiadei“ pe parfi- 
cularitäfllä distinctive ale autorului ei, 
caracterizat — în opozifie cu erudiția 
clericală a reprezentanților școlii arde
lene, cu lipsa lor de receptivitate fa)ă 
de folclor — prin materialitatea viziu
nii, prin con,cep(ia populară, spiritul 
puternic protestatar,, antifeudal. Co
mentariu! reînvie farmecul „Țigania-

forța satirică a creatorului ei ? 
Paul Cornea pune în lumină „această 
fericită și rară conjuncție“ dintre „lu
ministul cu vederi înaintate, eruditul 
cu largă informație“ și „țăranul robust, 
mintos, jovial, în care s-a adunat toată 
sarea pămîntului“. Prin prisma aces
tei formații a scriitorului, determinate 
de proveniența socială, de modul de 
viață, vechea epopee eroic-comică își 
dezvăluie semnificații noi.

Această luminare a obiectului relie
fat sub toate fațetele este completată, 
adesea, de reconstituiri portretistice 
realizate cu o remarcabilă artă. Portre
tele lui Conachi, Budai-Deleanu, He
liade nu sînt construite' din evocări 
romanțioase, ci dintr-un întreg mozaic 
de documente și mărturii, care dau 
girul autenticității, iradiind în' același 
timp participarea sufletească a picto- 
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bunul mers al treburilor. Iar pentru aceasta se 
simte nevoia ajutorului și îndrumării concrete ; 
a organelor locale de partid.

Asigurarea unor marcaje clare, vizibile, co- 
recte, amenajarea unor refugii pe traseele mai 
lungi, repararea și întreținerea drumurilor de 

a potecilor, podețelor, a cablurilor de ' 
sînt, de asemenea, condiții importante 
buna desfășurare a turismului.

acces, 
sprijin 
pentru

.....  ..... teși ai culturii romî- 
nești trăiește în pa

ginile cărții, în toată complexitatea, 
din reconstituirea liniei uneori sinuoa
se, întortochiafe, a evoluției lor. în 
«Ion Heliade Rădulescu sau „echilibru 
între antiteze“, în teorie și practică» — 
unul dintre cele mai interesante studii 
ale volumului, din această disociere a 
elementelor care compun personalita
tea atît de contradictorie a marelui a- 
nimator cultural se desprinde o imagi
ne sintetică, bine sudată în contextul 
și coloritul epocii. E drept că, în do- 
rinja, perfect lăudabilă, de a se feri 
de interpretări simpliste, de despărțiri 
cronologice rigide între o epocă uni
tar progresistă și alta unitar retrogra
dă în activitatea lui Heliade, autorul 
cade, uneori, în extrema cealaltă, for- 
mulînd accidental caracterizări prea ca
tegorice despre un Heliade „ideologi- 
ceșfe același la 1822 și la 1840“, afir
mație pe care el însuși o completează, 
în concluzie, subliniind evoluția. ideo
logică a aceluia care „a caricat" — 
așa cum spunea atît de bine Emines- 
cu, — „aproape tot ce a făcut Ion 
Heliade, modestul învățător de la Sf. 
Sava“. ”■

Studiul sintetic „O epocă luminoasă 
a literaturii romîne : epoca 1848 — 
Origini — Program — Realizări — 
mite“, merită, de asemenea, toată 
fenția. Analiza amplă se oprește, pe 
rînd, la „Izvoarele șl profilul general 
al ideologiei pașoptiste“, la idealul 
social și politic al epocii, la „Căile 
proprii ale romantismului romînesc“, 
la „Influențele străine șî factorii in
terni“, pentru a sublinia în concluzie, 
din perspectiva contemporaneității, ac
tualitatea moștenirii pașoptiste .

Păcat că în tabloul general atît de 
bogat și nuanțat, pe care îl cuprinde 
acest studiu, se acordă mai puțină a- 
fenție celui mai înaintat dintre pașop
tiști, Nicolae Bălcescu ; „cel mai pur, 
mai consecvent și mai clarvăzător din
tre pașoptiști“ — cum atît de bine este 
caracterizat Bălcescu, merita o pon
dere mai mare în explicarea profilului 
general al ideologiei epocii ; prezența, 
în cadrul volumului, a unul interesant 
studiu consacrat special lui „Nicolae 
Bălcescu, democratul revoluționar și 
scriitorul“, nu poate schimba imaginea 
de ansamblu lăsată de o prezentare 
de sinteză asupra trăsăturilor generale 
ale epocii de la 1848, în care stadiul 
cel mai înalt atins de ideologia pașop
tistă este expus în treacăt. De aseme
nea, cu fot interesul pe care îl suscită 
înlănțuirea de supoziții în sprijinirea 
ipotezei dublei paternități a „Cîntării 
Romîniei“, nu putem să nu regretăm 
că aceasta rămîne unica manifestare 
a prezentei lui Alecu Russo în peisajul 
general al epocii pașoptiste, îmbrățișat 
în carte.

Unele din articolele, cuprinse în vo
lum au prilejuit, la apariția în reviste, 
și vor prilejui probabil și acum, schim
buri de opinii, dezbateri de lucru, care 
nu pot decît să îmbogățească și să 
stimuleze munca de cercetare în acest 
domeniu.

In linii generale, studiile de litera
tură romînă modernă ale lui Paul Cor
nea 
utilă nu numai pentru istoricii literari, 
ci și pentru un cerc foarte larg, inte- 
r.esaf în cunoașterea literaturii și cul
turii naționale.

ILEANA VRANCEA
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Observațiile și propunerile participanților la 
consfătuire s-au referit și la o seamă de alte 
probleme. Bunăoară,- la activitatea ghizilor. 
Tov, dr. M. Schräger, din Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale, 
bitori, au apreciat faptul 
specialiști din diierite domenii, 
studenți, turiști experimentați 
conștiinciozitate și competență munca de că- ț 
lăuză a grupurilor de excursioniști. Dar, ] 
așa cum s-a arătat de asemenea, unii j 
ghizi manifestă prea puțin interes, nu se ocupă î 
suficient de organizarea cît mai folositoare a • 
timpului excursioniștilor, iar uneori dau ’ 
dovadă de lipsă de politețe. Fie că sînt sala- | 
riați ai O.N.T., fie că îndeplinesc această func- ' 
tie ocazional, ghizii trebuie să țină seama că 
excursioniștii vor să afle cît mai multe lucruri 
noi, că pentru a-i mulțumi cu adevărat e nevoie 
de o muncă răbdătoare, atentă. Formarea unui 
corp de ghizi cu o bună pregătire este o 
problemă care merită să stea în mai mare 
măsură în atenția forurilor de resort.

Un factor esențial într-o excursie este organi
zarea rapidă a tuturor activităților de deservire, 
astiel ca să se cîștige cît mai mult timp pentru 
vizitarea obiectivelor stabilite. Se mai întîmplă 
însă uneori — cum s-a petrecut cu prilejul unei 
excursii studențești despre care a vorbit tov. 
Constantin Vîrcolacu de la Institutul Politehnic 
— ca organele C.F.R. să atașeze vagoanele cu 
gruDuri de turiști la trenuri personale sau chiar 
să le „uite" în stații. Este necesar ca grupurilor 
de excursioniști să li se pună la dispoziție mij 
loace rapide de transport, să li, se asigure le 
qăturt corespunzătoare de deplasare dintr-un 
loc în altul.

„Cu prilejul popasurilor pentru masă se pier
de deseori mult timD — a arătat tov. Radu 
Cornel de la Ï.M.F. Atît pe litoral, cît și la Ba
cău, la Suceava, pe Valea Prahovei și în alte 
localități se simte nevoia ca în unele restau
rante să se organizeze o deservire rapidă, ast
fel ca excursioniștii să poată lua masa în cîteva 
minute".
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Arfișfii amatorî ai regiunii

In satele regiunii Crișana își des
fășoară activitatea peste 23 000 de 
artiști amatori — de două 
mulți decît în urmă, cu 5 
proape pe lingă fiecare din 
de cămine culturale 
există formații de 
teatru. în numeroase 
constituit din rîndul
ansambluri corale și fanfare de cite 
80—100 de persoane.

în regiune și chiar în afara ei 
și-au cîștigat o binemeritată faimă 
echipele culturale din. comunele $i- 
mand, Sîntana, Lăzăreni, Ceica, 
Mădăraș, Ținea, și altele, care pre
zintă cu regularitate spectacole in
spirate din munca și viața colec
tiviștilor. (Agerpres)

Tradiționalele excursii pe Valea Prahovei, pe 
Valea Oltului, pe litoral, vizitarea Bucureștiului 
au atras și anul acesta foarte mulți amatori. Cît 
privește noutățile, între acestea s-au înscris tra
seele din nordul Moldovei, cuprinzînd vizitarea 
Bicazului, Oneștiului, a Uzinei 
nești ; excursiile organizate la 
la Muzeul de Artă al R. P. Romîne 
de odihnă", de 14 zile, organizate 
O.N.T. din Tg. Mureș, incluzînd vizitarea 
multor orașe și a litoralului, traseele de pe Va
lea Oituzului, din munții Retezat și Apuseni ; un 
„tur al Romîniei" și excursiile tematice.

Sezonul turistic de vară s-a încheiat cu un 
bilanț bogat. Dar deoarece această activitate 
tinde să continue în tot cursul anului, este im
portant ca în pragul sezonului turistic de toam
nă și iarnă, să se tragă unele concluzii despre 
munca desfășurată pînă acum.

Alcătuirea traseelor este o problemă care 
suscită cel mai larg interes. La aceasta s-a re
ferit, între alții, și tov. Constantin Dobrescu de 
la întreprinderea „Dîmbovița" : „E foarte bine

La cabană 4

După un traseu mai lung sau după un urcuș 
anevoios, clipele de odihnă la cabană sînt 
așteptate cu nerăbdare. S-a remarcat, în cadrul 
consfătuirii, organizarea corespunzătoare și as
pectul civilizat al multor cabane. Amenajate cu 
pricepere, cabanele de la Piatra Arsă, Poiana 
Brașov, Peștera, Cristianul Mare, Cîmpul lui 
Neag oferă turiștilor confort, o deservire atentă.

Dar la Caraiman, la Omul, adică tocmai la 
cabane situate pe traseele cele mai frecven
tate ? In încăperi strimte sînt puse priciuri in
comode ; curățenia este neglijată.

O altă problemă, care stă la inima și, mai 
ales, la... stomacul oricărui turist, este aceea 
a hranei. Dar la cabana Dochia, pe Ceahlău, 
de exemplu, a lipsit zile întregi pîinea, din cau
za proastei organizări a transportului, la caba
nele Susai, Trei Brazi, Caraiman nu pop cum- 

________ „ . „„ pâra o sticlă de borviz dacă nu iei și vin. La 
I că în itinerariile stabilite de O.N.T. figurează' c Bicaz, ,sau la cabana Urlea

și vizitarea anumitor locuri de importanță isto- 
rică, fie că e vorba de Muzeul de istorie a par
tidului, de Muzeul Doftana, de cetatea lui Ștefan 
cel Mare de la Suceava sau de vizitarea unor

I
case memoriale. Din asemenea lucruri oamenii 
au mult de învățat, își îmbogățesc cunoștințele. 
Cred însă — și aici e vorba nu numai de O.N.T.,

din Săvi- 
Hunedoara, 

; „circuitele 
de agenția 

mai o®o

i

din Făgăraș — cum a relatat tov. Ion Itu de la 
uzinele „23 August' — efortul cabanierului se 
reduce la aprovizionarea cu conserve și, mai 
ales, cu băuturi.

Chiar dacă își au sediul la poalele munților, 
conducătorii întreprinderilor în a căror răspun
dere cade administrarea cabanelor trebuie să 
știe ce se întîmplă acolo, să se îngrijească de

*
Desigur, mai sînt multe de spus despre munca 

acelora care răspund de activitatea turistică 
— U.C.F.S., O.N.T., Ministerul Învățămîntului.
Esențial este să se asigure pretutindeni o cît 
mai bună organizare. De asemenea, publicul, 
turiștii insistă în mod deosebit asupTa muncii 
de educație ce trebuie desfășurată în continuare 
în rîndul întregului personal de deservire — în 
unitățile O.N.T., în hoteluri, restaurante, cabane 
etc. — pentru încetățenirea unei atitudini politi
coase, atente, pline de solicitudine.

MARIA CĂLIN

Fructele P a.ri ngiiTuî
Coastele versantului sudic al 

munților Paring au fost cercetate in 
vara aceasta de o mulțime de cău
tători ai unei bogății dulci: fruc
tele de pădure. întreprinderea fo
restieră Novaci a organizat colec
tarea murelor, smeurei și afinelor. 
Pădurarii, brigadierii silvici, sătenii 
din împrejurimi au participat în 
număr mare la această acțiune.

S-au recoltat pînă acum 138 tone 
de smeriră (față de 100- tone prevă
zute în plan) și 100 tone de mure. 
Peste plan s-au colectat, de aseme
nea, 2 300 kg afine. Pentru valorifi
carea acestor fructe, întreprinderea 
forestieră Novaci a organizat un 
centru de prelucrare la Căpăcioasa.

•t
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in experiența 
ÛAS. Moșneni 
Reg. Tăobrogea,

CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI deLAPlE 
(pe cap de vaca furajată)

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Una dintre principalele sarcini puse de partid și guvern în fața lucrătorilor din 

gospodăriile agricole de stat este aceea de a-și concentra eforturile în direcția sporirii 
însemnate a producției de lapte. Lupta pentru sporirea continuă a producției de lapte 
trebuie să fie strîns împletită cu strădania pentru reducerea sistematică a prețului 
de cost.

Muncind cu perseverență pentru traducerea în viață a acestei sarcini, lucrătorii 
din numeroase gospodării agricole de stat au dobîndit în ultima vreme rezultate bune.

în această pagină relatăm experiența cîștigată de colectivul G.A.S. Moșneni, regiu
nea Dobrogea, în obținerea de producții mari de lapte, la un preț de cost redus.

n 

3587 
I LITRI I

1 PESTE I

4000
I LITRI I

O preocupare permanentă 
a organizației de partid

(1960)

Organizația noastră de partid folosește 
diverse forme ale muncii politice pentru 
mobilizarea întregului colectiv în lupta 
pentru sporirea producției de lapte și re
ducerea prețului de cost. Noi discutăm pe
riodic, în organizația de partid, problemele 
care se ridică Ia ferme. Cu această ocazie 
propunem conducerii gospodăriei măsuri 
pentru înlăturarea lipsurilor și stabilim 
sarcini concrete membrilor de partid pentru 
ca fiecare să contribuie la înfăptuirea 
măsurilor luate. Agitația vizuală este 
concretă și operativă. La fiecare loc de 
muncă se văd lozinci mobilizatoare, sînt 
afișate angajamentele muncitorilor. La ga
zeta de perete apar articole în care se ara
tă metodele aplicate de fruntași.

în afară de aceasta, am îndrumat comi
tetul sindicatului să organizeze temeinic 
întrecerea socialistă pe brigăzi și oameni. 
Rezultatele obținute, de mulgători sînt ur-, 
mărite zilnic cu ajutorul graficelor. La 
fiecare sfîrșit de lună se discută în con
sfătuirile de producție modul cum s-a mun-

Furaje d
Preful de cost al laptelui este for

mat din multe elemente : salarii, pro
ducerea, transportul și prepararea fu
rajelor, reparatul și întreținerea adă
posturilor și utilajelor, amortizarea di
rectă, cheltuieli comune de producjie, 
cheltuieli generale etc. Reducerea 
acestor cheltuieli a constituit una din 
principalele noastre preocupări. Am 
amplasat culturile furajere în apropie
rea grajdurilor în vederea micșorării 
costului transportului, am introdus un 
regim strict de economii la deplasări, 
poștă, telefon, iluminat etc. Aceste 
măsuri au dus la reducerea cheltuielilor. 
Dacă în anii 1958—1959 reveneau pe 
litrul de lapte 0,26 iei cheltuieli co
mune de produc|ie și cheltuieli gene
rale, în anii 1960—1961 acestea s-au 
redus la 0,21 lei.

Dar principalul mijloc de a reduce 
costul litrului de lapte este obținerea 
unei producții mari de furaje la hec
tar, la un cost cîf mai redus. E și firesc. 
Furajele constituie elementul cu pon
derea cea mai mare în preful de cost 
al laptelui. Noi am obfinut rezultate 
bune în această direcfie. Dacă în anul
1958 pentru obfinerea ur.ui litru de 
lapte s-au consumat furaje în valoare 
dp 0,64 lei, iar în 1959 — 0,61 lei, 
anul acesta, pînă la 1 septembrie, am 
ajuns să cheltuim cu nutrețurile pentru 
un litru de lapte doar 0,40 lei. Și tre
buie să menționăm că această redu
cere s-a obfinut în condițiile îmbună
tățirii continue a hrănirii animalelor. 
Că așa stau lucrurile o dovedește fap
tul că producfia de lapte a crescut 
necontenit.

Scăderea ponderii pe. care o au fu
rajele în preful de cost al laptelui se 
daforeșfe faptului că noi am în
ceput să obfinem producfii mai mari 
de nufrefuri la hectar cu cheltuieli mai 
pufine. Dacă în perioada anilor 1958—
1959 am realizat în medie de pe fie
care hectar 2141 kg porumb boabe 
la ha, în anii 1960—1961 am obfinuf 
3 954 kg la ha. Totodată a scăzut sim- 
ytor și preful de cost pe fona de po
rumb. Rezultate asemănătoare s-au ob
ținut și la celelalte furaje.

Cum s-a ajuns la aceste rezultate ?
Cu ani în urmă, la noi în gospo

dărie furajele erau socotite culturi de 
mîna a doua. De aceea, ele erau se
mănate pe terenurile cele mai slabe 
și nu erau îngrijite cum trebuie. De 
aceea recoltele erau mici, scumpe, 
și ca urmare laptele se obfinea la un 
pref de cost ridicat. Tncepînd din anul 

959 în gospodărie se dă o mai mare 
atenfie culturilor furajere. Executarea la 
vreme și în bune condiții a arăturilor, 
semănatul și lucrările de întreținere a 
culturilor, precum și folosirea pe scară 
mai largă a semințelor de soi au deve
nit reguli pe care le respectăm cu cea

in belșug,
mai mare stricfefe. lată, de pildă, cum 
am lucrat cele 81 ha cultivate în acest 
an cu porumb-stloz. în toamna trecută, 
întreaga suprafață a fost arată adînc, 
Ia 30 cm. îngrășăminte nu am mai dat, 
înfrucît terenul fusese îngrășat în anii 
anteriori, la planta premergătoare. în 
primăvară, pînă la semănat, întreaga 
suprafață a fost bine lucrată cu grapa 
și polidiscul. Semănatul s-a făcut în 
două etape, (la 25 aprilie și 5 mai), 
pentru a se putea face însilozaful 
în condijii optime. După însămînfare, 
am dat cu grapa reglabilă, sapa rota
tivă, trei prașile mecanice și trei ma
nuale. Lucrînd astfel, cu toată seceta 
din acest an, am realizat 26 000 kg 
porumb-siloz la hectar.

O atenfie la fel de mare am cîaf-o 
și celorlalte culturi furajere. Am ob|i- 
nuf în medie la hectar 5 040 kg fîn 
borceag, 2 876 kg orz, 1861 kg ma
zăre boabe etc. Prin aceasta am asi
gurat în totalitate din producție pro
prie fînurile, furajele suculente și 
concentrate necesare hrănirii anima
lelor.

Sporirea producției la hectar a con-

ieftine
siituif deci factorul principal în redu
cerea prefului de cost al furajelor. Dar 
la obfinerea acestui rezultat a contri
buit și faptul că noi am urmărit ca 
baremul de cheltuieli fixat pentru fie
care qulfură să nu fie depășit. Trebuie 
să spun însă că acest lucru nu s-a făcut 
în detrimentul producției. Noi nu am 
suprimai o lucrare sau alta doar de 
dragul de a face economii. Dimpotrivă, 
am avut cazuri cînd am executat în 
plus diferite lucrări. Am depășif bine
înțeles cheltuielile prevăzute. Dar spo
rul de recoltă obfinut a acoperit banii 
consumafi.

Pentru hrănirea vacilor în timpul 
verii este nevoie de însemnate canti
tăți de furaje verzi. Dar pășunea, în 
condifiile din regiunea noastră, nu le 
poate asigura. De aceea, în fiecare 
an, ne-am străduit să organizăm cît 
mai rational conveierul verde, pentru 
a avea nutrefurî verzi din primăvară 
și pînă toamna tîrziu. lată, în tabelul 
de mai jos, cum a fost organizat și 
folosit conveierul verde în acest an :

cit, sarcinile ce ne stau în față. Cu acest 
prilej sînt popularizate metodele folosite de 
fruntași.

La începutul anului, constatînd unele 
lipsuri la ferma de vaci, biroul organizației 
de bază a format un colectiv căruia i-a 
trasat sarcina de a studia în mod amănun
țit situația de la ferme și pe această bază 
să prezinte un referat cu constatările fă
cute și propunerile pentru lichidarea lip
surilor.

Odată întocmit acest material am convo
cat ședința lărgită a organizației de bază. 
Problemele au fost temeinic dezbătute. în 
urma discuțiilor purtate și a referatului pre
zentat s-a alcătuit un plan de măsuri. S-a 
recomandat consiliului gospodăriei să revi
zuiască programul de grajd și rațiile de 
furajare, întrucît s-a constatat că și în a- 
ceaStă privință existau lipsuri. Comitetul 
sindicatului a primit indicații să organizeze 
mai- bine întrecerea socialistă pe bază de 
obiective concrete, să oglindească zilnic în 
grafice rezultatele obținute, iar lunar frun
tașii să fie stimulați. Comitetul U.T.M. a 

fost îndrumat să analizeze periodic 
’ felul cum muncesc tinerii din acest 

sector. Totodată am repartizat sar
cini concrete membrilor de-partid 
privind traducerea în viață a măsu
rilor luate.

Rezultatele se văd : a crescut 
producția de lapte, iar prețul de 
cost

Cultura Suprafafa Cînd s-a se
mănat__

Perioada de 
consum Prod. I a ha

Secară masă verde 30, ha toamna 25.4—20.5 22 000 kg

Orz m.v. 28 ha toamna 20.5—12.6 20 000 kg

Borceag m.v. 40 ha 20.3 13.6—15.7 25 000 kg

Porumb m.v. (cult, 
dublă)

54 ha L 22.5 15.7—15.8 18 000 kg

Iarbă grasă (cult, 
dublă)

20 ha ; 20.7 15.8—28.8 6 000 kg

Iarbă Sudan (cult, 
dublă)

20 ha 20.7 29.8—prez. 5 000 kg

După cum se vede, de pe o supra
față restrînsă noi am reușit să asigu
răm bovinelor furaje verzi pe o pe
rioadă îndelungată.

Obținerea unor recolte bogate de 
furaje ieftine a avut o dublă însem
nătate : am furajat bine vacile ceea ce 
a dus la obfinerea unei producfii mari 
de lapte (pînă la 1 sept. a.c. s-au muls 
în medie de la fiecare vacă aproape 
3 000 litri lapte), iar preful de cost pe 
litrul de lapte este de 0,96 lei, fafă de 
1,18 lei cîf fusese prevăzut.

O grijă deosebită acordăm asigură
rii tuturor condifiilor pentru ca în pe
rioada cînd vacile sînt finufe la grajd 
să obfinem producfii ridicate la un 
pref de cost scăzut. Pentru aceasta am 
asigurat în totalitate din producfie pro
prie furajele necesare (3 500 tone nu
frefuri însilozate, 1 220 tone fînuri, pre
cum și furajele concentrate).

Desigur, în direcfia organizării ra
tionale a bazei furajere, a sporirii pro
ducțiilor de concentrate, suculente și 
fînuri și ieftinirii costului acestora, la 
noi mai sînt încă destule de făcut. 
Faptul că nu totdeauna am reușit să 
realizăm producfiile și prefurile de cost 
planificate ne arată că în această di
recție. există încă destule rezerve ne
folosite. Ne vom strădui să le folosim 
mai bine pe viitor, să obfinem de pe 
fiecare hectar nufrefuri mai multe și 
mai ieftine. în felul acesta vom putea 
să răspundem cu cinste sarcinii tra
sate de partidul nostru, de a livra an 
de an sfatului cît mai mult lapte, la 
un pref de cosi mai redus.

Ing. AUREL ANTOHI 
director G.A.S.

a' fost redus.
DUMITRU GÎRLEANU 
organizator de partid
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O parte din cireada de vaci a gospodăriei.
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Lucrez ca îngrijitor-mulgător de 
cinci ani. Cu fiecare an ce a trecut 
am obținut rezultate tot mai bune. 
De la producția de 3 650 litri lapte 
pe cap de vacă furajată pe care am 
obținut-o în 1958, am ajuns anul 
trecut la 5 061 litri.

Cum reușesc să obțin producții 
mari ? Un lucru deosebit de impor
tant este că de 4 ani am în primire 
același lot de vaci. Pot spune că cu
nosc foarte bine fiecare vacă. A- 
ceasta îmi dă posibilitatea să fac o 
hrănire diferențiată, potrivit capa
cității de producție a fiecăreia.

La noi, lucrul la grajd începe la 
ora 4,30 dimineața. Pînă la ora 5 
fac curățenie, repartizez o parte din 
rația de concentrate, spăl ugerele și 
le fac masajul. Mulsul durează de la 
orele 5 la 6,30. 
animalele și dau 
siloz. De la orele 
duse la pășunat. 
începe la ora 
la 13,30. După aceasta vacile sînt 
scoase la pășune iar eu plec 
acasă, în pauza de prînz. Cînd mă 
întorc, curăț grajdul și jgheaburile, 
repartizez restul de concentrate și 
nutrețuri verzi. La orele ÎS, vacile 
se întorc de la pășune și consumă 
furajele date 
19,00 și 20,30 
seară.

Aș vrea să 
bit de important în ce privește a- 
plicarea furajării diferențiate a va- 

■ cilor. In grupa mea sînt vaci re- 
cordiste care dau zilnic 30—35 litri 
lapte. Sînt și altele care dau 18—22 
litri. Am. încercat diferite 
care să ridic producția de 
trei vaci, care dădeau o 
de 15 litri, le-am mărit 
cantitatea de 
a crescut la 
mult nu. Ca

După aceea, adăp 
tainul de porumb- 
9 la 12, vacile sînt
Al doilea muls' 

12 și se termină

la iesle. Intre orele 
facem mulsul de

arăt un lucru deose-

rații prin 
lapte. La 
producție 
progresiv 
Producția 
Dar mai 

o

concentrate.
19—20 litri, 
urmare, le-am dat

La G.A.S.-Moșneni 
sînt mulți crescători 
de animale pricepuți 
care obțin însemnate 
realizări în produc
ție. Iată cîțiva din
tre ei :

GHEORGHE ÄR- 
; DELEANU (stingă 

i sus). Hrănind și în
grijind bine cele 12 
vaci pe care le are 
în primire, a reușit 
să obțină în primele 
8 luni ale anului cu 
peste 4000 1 lapte 
mai mult decît a a- 
vut planiîicat.

AURORA' DUMI
TRU (dreapta sus). 
De la lotul de vaci 
îngrijit a realizat în 
plus pe primele trei 
trimestre aproape 
3000 1 lapte.

FLOREA' VEZEA 
(stingă jos). Datorită 
priceperii cu care 
știe să organizeze 
munca, brigada pe 
care o conduce a 
reușit să îndepli
nească și să depă
șească planul pe 
care l-a avut pînă la 
1 septembrie.

ANDREI RÄCHI- 
ȚEANU (dreapta jos), 
îngrijind bine vițeii, 
el reușește să depă
șească lună de lună 
sporul zilnic de 
creștere în greutate 
planificat.

a

ș,

rație care să mențină această pro
ducție. Am stabilit în acest fel ra
țiile de concentrate ce trebuie ad
ministrate fiecărei vaci.

Pe noi ne preocupă nu numai rea
lizarea unei producții mari de lapte, 
ci urmărim ca și prețul de cost să 
fie cît mai redus. Lunar, brigadie
rul ne spune care este prețul de 
cost al litrului de lapte pentru pe
rioada respectivă, ce furaje se vor 
da vacilor și cît vor costa. In acest 
fel știm ce să facem în diferite si
tuații. In luna martie, de pildă, pre
țul de cost al litrului de lapte, la 
lotul meu, se ridicase cu 0,08 lei 
față de luna precedentă. Principala I 
cauză : fînul de calitate slabă nu | 
era consumat în întregime, se risi- ț 
pea. Am început să-l tocăm și sa
ramurăm. Astfel, s-a redus risipa, 
a crescut producția și s-a redus pre
țul de cost.

ION ȘERBAN 
mulgător
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BE COST

îngrijim cu mar© atenție
animalele tinere

Mărirea efectivului de 
vaci și îmbunătățirea 
calității lor, în vederea 
obținerii de producții 
mari de lapte depinde 
de felul cum sînt cres
cute vițelele și juninci- 
le. In grajdurile gospo
dăriei avem astăzi un 
mare număr de anima
le tinere : 475 juninci, 
136 vițele și 36 viței.

Preocuparea noastră 
de a crește un tineret 
viguros începe înainte 
de fătarea vacilor. Ale
gerea cu grijă a pere
chilor în vederea mon
tei, aplicarea în condiții 
tot mai bune a însă- 
mînțărilor artificiale, 
hrănirea și îngrijirea a- 
tentă a vacilor înainte 
de tătare sînt metode 
care se aplică cu grijă 
în gospodărie. Rezulta
tele se văd : obținem 
Viței viguroși, care, în 
medie Ia tătare, ating o 
greutate de 40 kg.

Imediat după tătare, 
vițeii sînt trecuți în 
boxe individuale, situa
te la capetele grajdului. 
Alăptarea se face artifi
cial. Totodată pentru a 
premtîmpina îmbolnăvi
rile, îngrijitorii care lu
crează în acest sector 
pun un accent deosebit 
pe igiena vaselor la a- 
lăptare, pe distrugerea 
tuturor agenților trans- 
mițători de boli, pe res
pectarea întocmai ä 
schemei de alăptare și 
hrănire a vițeilor. De la 
21—25 zile începem să 
înlocuim din hrana vi
țeilor laptele integral 
cu lapte smîntînit. Tot
odată, vițeii încep să 
fie obișnuiți să consu
me și furaje verzi, făi
nă de ovăz, de porumb, 
și mazăre în amestec 
cu săruri minerale, praf 
de scoici, sare de bu
cătărie 
smîntînit 
pînă la 
luni de

etc. Laptele 
este consumat 
vîrsta de 6 
către vițeii

retului bovin au fost a- 
menajate un fel de șo-i 
proane simple în apro
pierea conveerului ver
de organizat special 
pentru tineretul bovin.

care provin din va
cile recordiste. Celor 
proveniți de la vacile 
care dau 3 500 — 4 000 
litri lapte li se dă lapte 
smîntînit 4 1/2 — 5 
luni. Datorită acestor Pășunatul vițelelor și 
măsuri, la categoria vi
ței de la 0—6 luni, s-a 
înregistrat pînă acum, 
în medie pe gospodărie, 
un spor zilnic de creș
tere în greutate de 
0,785 kg, cheltuindu-se 
pentru realizarea 
kg carne 8,42 lei 
de 13,46 lei cît a 
prevăzut.

Rezultate bune 
obținut și la celelalte 
categorii de vîrstă. De 
exemplu la vițelele de 
6—12 luni s-a realizat 
un spor zilnic de creș
tere în greutate de 712 
grame, la un cost de 
11,18 lei kilogramul ; la 
cele de 12—18 luni — 
520 grame la un preț de 
10,78 lei kg etc.

La baza succeselor 
stă furajarea și îngri
jirea atentă a tineretu
lui, preocuparea de a 
alcătui rații care să a- 
sigure realizarea și de
pășirea sporurilor pla
nificate și reducerea 
prețului 'de cost.

Pentru a reduce pre
țul de cost al kilogra
mului de spor în greu
tate, pe timpul verii noi 
creștem tineretul bovin 
de toate categoriile în 
tabere. Această metodă 
s-a 
vantajoasă. 
parte 
voltă 
liber, 
parte, 
sînt înlocuite cu furaje 
verzi, care costă mai 
puțin. Cum s-au or
ganizat aceste tabe
re ? în cadrul sec
țiilor de creștere a tine-

unui 
față 
fost

s-au

dovedit foarte a- 
Pe de o 

animalele se dez- 
mai bine în aer 
iar pe de altă 
unele concentrate

junincilor se face pe 
parcele, astfel ca nutre- . 
țul să fie consumat în 
întregime.

Cîteva cuvinte despre 
felul cum trebuie folo
site rezervele de nutre
țuri existente.

In gospodărie uneori 
sînt mai multe furaje, . 
alteori mai puține. Și 
în primul caz, dar mai 
gles în al doilea este 
necesar ca acestea să 
fie folosite cu multă 
chibzuință. Noi am reu
șit să ne asigurăm pen
tru iarnă toate concen
tratele, suculentele și 
fînurile necesare. Dar 
căutăm să amînăm pe 
cît mai tîrziu posibil 
consumarea lor. 'Am în
locuit în aceste zile 
fînurilp ce trebuiau date 
în medie vițelelor cu 
15—25 kg frunză și 
sfeclă tocată, 6—8 kg 
coceni tocați și stropiți 
cu saramură — furaje 
ce sînt consumate cu 
plăcere de animale.

Măsurile luate de noi 
în vederea hrănirii și 
îngrijirii raționale a a- 
nimalelor tinere nu au 
întîrziat să dea roade. 
Odată intrate în pro
ducție vițelele crescute 
în gospodărie au dat 
producții bune. Astfel 
vaca Goluța născută în 
1959 a produs, în 279 de 
zile de lactație — 3 944 
litri lapte, Geta, în 284 
zile lactație — 4 212 li
tri etc.

TRANDAFIR LUPU 
maistru la ferma 
de tineret bovin

Pagină organizată de 
R. ÀTÀNASESCU și V. MIHA1

A
Ingrifim huilă organizare a Mnoii

Datorită apropierii de orașul Constanța și 
litoral, în gospodăria noastră s-a dat o aten
ție tot mai mare dezvoltării fermei de vaci. In 
momentul de față avem 185 vaci mulgătoare. 
Desigur, încărcătura la 100 de hectare este 
încă mică. Dar mai avem și 475 juninci, pre
cum și un număr mare de vițele, ceea ce asi- 

' gură ca în anul viitor acest indice să fie mult 
mai bun.

Paralel cu sporirea efectivelor ne-am îndrep
tat eforturile spre creșterea producției de lapte 
și reducerea prețului de cost. Am obținut re
zultate bune. Anul trecut am realizat în medie, 
de la fiecare vacă furajată 4 052 litri lapte ; 
hectolitrul de lapte ne-a costat doar 108 lei.

Desigur, mulți factori au contribuit la reali
zarea producției amintite, la reducerea pre
țului de cost al litrului de lapte. Eu vreau să 
mă opresc doar aeupra a doi factori: cali
ficarea cadrelor și organizarea muncii.

Ca și în alte domenii de activitate, în secto
rul creșterii animalelor cadrele joacă rolul cel 
mai important. Ai mulgători harnici, care-și 
cunosc meseria, obții rezultate bune ; nu-i ai, 
greu merg lucrurile.

Iată de ce noi ne-am îndreptat atenția spre 
ridicarea calificării cadrelor ce lucrează în 
acest sector. Pe toți mulgătorii de la fermele 
de vaci i-am școlarizat în cadrul învățămîn- 
tului profesional zootehnic organizat în fie
care an.

Nu ne-am limitat însă la aceasta. Am conti
nuat pregătirea lor în tot cursul anului, făcînd 
demonstrații practice de muls corect, de felul 
cum trebuie furajate animalele etc., însoțite 
de proiecții care popularizau experiența cres
cătorilor fruntași. Toate aceste măsuri au avut 
o mare însemnătgte. Intr-un timp relativ scurt, 
am pregătit îngrijitori care aplică cu succes 
metodele zootehnice avansate. Despre tovarăși 
ca Ion Șerban, Florica Șerban, Gheorghe Ar- 
deleanu și mulți alții, avem numai cuvinte de 
laudă. Ei sînt fruntași pe gospodărie, obțin

producții mari. Văzîndu-i cum lucrează acum 
sau discutînd cu ei, nici nu-ți vine să crezi 
că în urmă cu cîțiva ani, cînd au venit în 
gospodărie, nu aveau nici un iei de cunoștințe 
de zootehnie.

Firește, la înlăturarea fluctuației în rîndul 
lucrătorilor din sectorul zootehnic și creșterea 
calificării lor a contribuit și faptul că li s-au 
asigurat condiții bune de viață și că au fost 
cointeresați în muncă. Oamenii s-au obișnuit 
cu disciplina muncii ; îngrijind același lot de 
vaci mai mulți ani, le cunosc, știu cum să le 
hrănească, ce producție pot obține de la ele.

Experiența cîștigată de-a lungul anilor ne 
arată că atunci cînd oamenii știu dinainte ce 
cantități de lapte trebuie să obțină și la ce 
preț, ce trebuie să facă în aceet scop, nu se 
poate să nu se obțină rezultate bune. ®r, 
aceasta depinde în cea mai mare măsură 
felul cum este organizată munca.

In gospodăria noastră întregul efectiv de 
taurine pe care îl avem a fost repartizat 
trei brigăzi : prima cuprinde vacile de lapte 
și vițeii, a doua 233 juninci, iar a treia 242 
juninci și tineretul mascul. Activitatea în bri
găzi se desfășoară pe bază de program. Con
ducerea gospodăriei urmărește 
mare atenție îndeplinirea punct cu punct a 
prevederilor programului.

N-aș putea spune că lucrurile 
pe roate de la început. Am avut și noi cazuri 
cînd unii îngrijitori nu respectau indicațiile 
date 
viței 
etc.), 
mare 
desfășurate de organizația de partid, putem 
spune că toți îngrijitorii au înțelee necesitatea 
respectării programului, a indicațiilor date, ca 
mijloace principale de sporire a producției de 
lapte și, ca urmare, a cîștigului lor.

Cînd constat anumite deficiențe, particip

de

în

cu

au

cea mai

mers ca

nu
(de pildă, nu încălzeau laptele pentru 
la 37-38 grade C, întîrziau de la lucru 
Printr-o muncă perseverentă de îndru- 
și control și datorită activității educative

personal cîtva timp la programul de grajd al 
brigăzii respective și prin discuții de la om la 
om, scurte analize făcute împreună, îndrep
tăm lucrurile în cel mai scurt timp. In aceste 
consfătuiri analizăm munca desfășurată, popu
larizăm experiența fruntașilor.

Multă atenție dăm cunoașterii de către în
grijitori a sarcinilor de plan, a furajelor pe 
care trebuie să le consume animalele și a 
prețului de cost al acestora.

In gospodăria noastră rațiile se întocmesc 
periodic în funcție de furajele pe care le avem 
la data respectivă. La alcătuirea acestora ți
nem seama de conținutul în unități nutritive 
și albumină digestibilă al furajelor respective, 
de costul lor, de necesarul de furaje ce tre
buie asigurat animalelor pentru ca în funcție 
de producția pe care o au, de potențialul lor 
productiv să dea cît mai mult lapte. Maiștrilor 
zootehnici le arătăm ce rații vor folosi nu nu
mai din punct de vedere cantitativ ci și al 
conținutului lor în unități nutritive. Pe baza 
acestora întocmim ordinele de lucru. Proce- 
dînd astfel, fiecare maistru, fiecare îngrijitor 
știe zilnic ce furaje trebuie să consume ani
malele și cît costă ele, poate lua măsuri pen
tru înlăturarea risipei de nutrețuri.

Un rol însemnat în mobilizarea lucrătorilor 
la sporirea producției și micșorarea costului 
ei îl are întrecerea socialistă. La noi întrecerea 
e organizată pe grupe de producție și se ține 
o evidență zilnică a rezultatelor obținute, cu 
ajutorul graficelor din grajduri ; lunar se dis
cută în cadrul grupelor sindicale realizările, 
lipsurile și sarcinile pentru luna următoare.

Lucrătorii 
să depună 
continuă a 
prețului de

gospodăriei noastre sînt hotărîți 
toate eforturile pentru creșterea 
producției de lapte ?i reducerea 
cost.

ELEODOR CONSTANTINESCU 
inginer zootehnic
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Gravitația și imponderabilitatea MARCOS ANA
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Intr-o scrisoare adresată re
dacției, tov. Grigore Moholea, 
tehnician la revizia de vagoane 
București-Grivița, ne întreabă 
cum apare și se manifestă im
ponderabilitatea cu prilejul zbo
rurilor cosmice. Satisfacem a- 
ceastă cerere publicînd articolul 
de mai jos.

la sfîrșitul veacului al 17-lea, 
marele savant englez Isaac Newton, 
observînd căderea unui măr din 
pom, și-a pus întrebarea : de ce 
mărul cade' în jos și nu în altă 
direcție ? Meditînd asupra acestei 
observații simple, el și-a dat seama 
că nu numai mărul este atras de 
Pămînt, ci și că toate corpurile, 
planetele, toți aștrii se atrag reci
proc. Newton a și stabilit legea 
atracției universale : corpurile își 
exercită forța de atracție unul asu
pra celuilalt proporțional cu pro
dusul maselor lor și invers propor
țional cu pătratul distanței dintre 
ele. Aplicat la Pămînt, aceasta în
seamnă că planeta noastră atrage 
toate corpurile din Interiorul, de pe 
suprafața și din jurul ei. Forța cu 
care le atrage este forța de gravi
tație, pe care noi o simțim sub 
forma greutății. Iar greutatea unui 
corp este cu atît mai mare cu cît 
este mai mare masa lui și a cor
pului care îl atrage ; ea descrește 
pe măsură ce corpul se îndepăr
tează de centrul Pămîntului.

Dacă un corp nu cade liber, este 
evident că suportul pe care se află 
dezvoltă o forță egală cu greutatea 
acelui corp și de sens contrar. Cînd 
apreciem greutatea unul corp pe 
care-1 ținem în mînă, noi apreciem 
de fapt forța cu care compensăm 
greutatea lui.

Un corp aruncat în sus se ridică 
pînă la o anumită înălțime și, sub 
acțiunea forței de gravitație revine 
pe Pămînt. Prin aruncare, dezvoltăm 
o forță care îi imprimă corpului o 
viteză ce-i permite să învingă par
țial atracția Pămîntului. Pentru a o 
învinge însă cu totul este nevoie 
de o viteză foarte mare, de apro
ximativ 8 kilometri pe secundă. 
Pentru a o realiza, motoarele ra- 
chetă ale navei cosmice dezvoltă 
treptat o forță mult mai mare și 
opusă forței de atracție a Pămîn- 
tuliii. Cînd această viteză este su
ficientă pentru a compensa atracția 
Pămîntului, funcționarea motoarelor 
încetează, iar nava, în virtutea 
inerției, își continuă mișcarea liberă 
în jurul Pămîntului, asemeni unui 
satelit artificial al lui.

înainte de plasarea pe orbită și 
Ia înioarcerea pe Pămînt, în timpul 
mișcării accelerate, cosmonautul re
simte o puternică apăsare, o creș
tere aparentă a greutății corpului 
său — supraponderabilitatea. In 
schimb, după plasarea pe orbită 
el are impresia că greutatea cor
pului său a dispărut. Este starea

denumită imponderabilitate. De fapt, 
greutatea, adică forța de atracție a 
Pămîntului, nu a încetat să existe ; 
ea este numai compensată de altă 
forță egală și de sens contrar — 
forța centrifugă creată în virtutea 
inerției, care împinge nava cosmică 
înainte pe o traiectorie în jurul 
mîntului.

Acțiunea supraponderabilității 
timpul plasării navelor cosmice 
o-rbită sau al aterizării lor poate fi 
reprodusă în condițiile de pe Pămînt, 
în instalații speciale. Aceasta a per
mis ca antrenamentul cosmonauți- 
lor să poată fi organizat pe Pămînt. 
Altfel stau lucrurile cu impondera-

în 
pe

Oameni Je știință 
răspund la întrebările 

cititorilor

bilitatea, care apare imediat ce 
nava s-a plasat pe traseul cosmic. 
Această stare nu poate fi realizată 
pe Pămînt decît în avioane care vin 
în cădere liberă de la mari înălțimi 
și numai timp de cîteva zeci de 
secunde. Imponderabilitatea se ma
nifestă prin aceea că obiectele ne
fixate, deci și cosmonauțfi, pot pluti 
liber în cabina navei cosmice. în 
condițiile imponderabilității dispare 
noțiunea de jos și sus, determinată 
pe Pămînt de acțiunea forței de 
gravitație. Din aceeași cauză omul 
nu se mai poate orienta în cabină 
cînd închide ochii. Deplasarea în 
cabină nu-i cere decît foarte mici 
eforturi fizice. Atingerea peretelui 
cu degetul este un impuls suficient 
pentru ca el să plutească. El se 
poate îndrepta în direcția dorită, 
ca un înotător, prin coordonarea 
mișcării mîinilor și picioarelor. O 
întoarcere puțin bruscă este su
ficientă pentru ca omul să înceapă 
a sa învîrti ca un titirez. Cosmonau
tul Pavel Popovici, care s-a des
prins prea repede de fotoliu, a re
simțit imediat efectul imponderabili
tății, lovindu-se de peretele opus al 
navei. Imponderabilitatea este deci 
o stare cu totul neobișnuită pentru 
om, pentru organismele vii de pe 
Pămînt, care simt mereu propria lor 
greutate. Lipsa necesității de a face 
eforturi fizice de același fel ca și 
pe Pămînt poate avea efecte ne
favorabile, ca reducerea tonusului 
mușchiular. Orice slăbire a mușchi
lor ar face ca să le fie mult mai 
greu cosmonauților să suporte su
prasolicitările ce. apar. odată cu re
întoarcerea în atmosferă 
rizare. De aceea ei au 
în Cosmos un program 
exerciții fizice.

Zborurile în grup de
rată ale navelor cosmice sovietice 
„Vostok-3" șl „Vostok-4" au adus

și la ate- 
și efectuat 
întreg de

multe date noi, deosebit de pre
țioase pentru precizarea 
de viață ale omului în 
imponderabilitate totală 
durată. S-a constatat că 
nerează stări fizice sau psihice ne
plăcute. Observațiile radioteleme- 
trice, efectuate asupra cosmonauți
lor în timpul zborului, au arătat că 
imponderabilitatea nu provoacă 
schimbări esențiale în funcționarea 
aparatului circulator, respirator, di
gestiv sau a sistemului nervos. Da
torită antrenamentului special, cos- 
monauții Nikolaev și Popovici, spre 
deosebire de Gherman Titov, nu au 
mai avut nici un fel de reacții ne
gative în aparatul vestibular, orga
nul care, în condițiile de pe Pămînt, 
asigură omului menținerea echili
brului și orientarea în spațiu. El 
și-au coordonat mișcările, orientîn- 
du-se bine în spațiu cu ochii des
chiși.

Cosmonauții sovietici au efectuat, 
pentru prima oară, o serie de ob
servații 
științific 
rilor și, 
gazelor 
tății. Se 
Pămîntului, lichidele și gazele dife
rite dintr-un vas se așează unul 
peste altul în ordinea greutății lor 
specifice. De exemplu, într-un vas 
cu lichid și aer, acesta din urmă stă 
totdeauna deasupra. Cînd însă forța 
de gravitație „dispare", forțele de 
aderență sau de lipire a lichidului 
de pereții vasului devin mai puter
nice și lichidul se așează într-un 
strat uniform pe pereții vasului, în- 
chizînd din toate părțile o zonă 
centrală de aer. De asemenea, în 
condițiile imponderabilității nu e- 
xistă convecție în interiorul lichide
lor, adică deplasări de bule de aer 
sau particule de lichid. Din acest 
motiv, stabilizarea temperaturii și 
fierberea lichidelor 
mai greu decît 
sită o agitare 
respectiv. Din 
nava cosmică 
imponderabilitate nu se recomandă 
fumatul,, deși 
riență nu s-a 
arderii, fumul 
îndepărta de 
gării, va închide accesul oxigenu
lui, iar țigara se va stinge...

După zborurile Iui Iuri Gagarin și 
Gherman Titov, zborul în grup al 
cosmonauților sovietici Andrian Ni
kolaev și Pavel' Popovici a demon
strat în mod strălucit că toate pro
cesele fiziologice ale organismului 
omenesc decurg normal și în con
dițiile imponderabilității. Ei au. des
chis astfel o etapă principial nouă 

pregătirea zborurilor spre Lună 
planetele sistemului nostru solar.

condițiilor 
starea de 
de lungă 
ea nu ge-

șl experiențe cu caracter 
asupra comportării corpu- 
în deosebi, a lichidelor și 
în condifiile imponderabili- 
știe că, datorită atracției

se face mult 
pe Pămînt și nece- 
continuă a vasului 
același motiv, în 
aflată în stare de

Io asemenea expe- 
făcut încă. Produsele 
bunăoară, nu se va 
capătul aprins al ți-

în 
?1

Ing. CONSTANTIN C. BELEA 
doctor în științe tehnice

Frumusețile patriei
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Pe Valea Lotrului.

vom 
literare 
care

vorbe.se despre in- 
Convorbire cu poetul femnițaful din Spa- 
spaniol Marcos Ana nia secolului XX, 

----  dar fi-l poți ima
gina și pe cel care lupta pentru 
libertate în secole îndepăr
tate. Indiferent însă de evoluție, 
poezia mea a rămas militantă.

— Cum izbuteați să găsifi 
timpul necesar peniru scris ?

— Era, într-adevăr, foarte greu, 
în timpul zilei eram scoși la lu
cru și supraveg'neați îndeaproape. 
De aceea, în general, opera mea 
este scrisă noaptea. Deși, trebuia 
să înfrîng și oboseala de peste 
zi, și chinurile pricinuite de că
lăi.

De multe ori, cum arăt și într- 
un poem, cînd apăreau zorile, îmi 
închideam „vocea“ într-un pantof. 
Nu, nu sînt versuri suprarealiste, 
e realitatea. Pentru a nu mi-o 
găsi paznicii, îmi ascundeam în 
pantof bucata de hîrfie pe care 
scrisesem noaptea.

— Cum răzbateau versurile dv. 
dincolo de zidurile temniței ?

— Căile erau pline de primej
dii. Uneori apelam la memoria 
tovarășilor eliberafi. Aceștia învă
țau poeziile pe de rost apoi, 
după ce ieșeau din închisoare, le 
franscriau și le trimiteau în afara 
Spaniei.

în felul acesta, poeziile mele au 
văzut lumina tiparului în multe 
țări ale lumii — în Mexic, Uniu
nea Sovietică, Romînia, Brazilia, 
Cehoslovacia, Argentina etc.

Aș vrea să adaug că multe din 
aceste poezii, tocmai pentru că 
au fost transmise cu ajutorul me
moriei, au — și consider că este 
firesc — 
sau chiar 
în planul 
prevăzută 
fă a poeziilor mele și reeditarea 
lor într-un volum revăzut,

Marcos Ana a răspuns cu multă 
bunăvoinfă solicitării noastre și 
ne-a remis una dintre poeziile 
sale inedite pe care o publicăm 
alăturat.

Marcos Ana, 
reveni asu- 

a luptă- 
a învins

„POEZIA MEA
într-un număr re

cent al ziarului nos
tru, în care am pu
blicat o convorbire 
cu poetul spaniol 
anunjam. că 
pra activității 
torului. Omul
temnițele franchiste a descoperit 
în umbra celulei lumina poeziei. 
O poezie în care a răsfrînt sufe- 
rinfele, revolta, încrederea în tă
ria comunistă. O poezie militantă.

L-am întrebat pe Marcos Ana 
despre începuturile sale literare.

— Sînt fiu de țărani foarte să
raci, n-am studii universitare. Cînd 
a izbucnit războiul civil, abia în
vățasem să scriu și să citesc. Idei
le revoluționare m-au atras cu 
mult înainte. Lectura reviste
lor și operelor revoluționare mi-a 
format și perfecționat obiceiul de 
a citi. în acele vremuri, în tragica 
vîlfoare în care se zbăfea Spania, 
m-am călit și educat.

începusem să scriu mici articole. 
Cred că primele mele încercări 
literare conțineau multă naivita
te ; nu mă învățase nimeni cum 
trebuie să scriu.

De fapt, eu nu sînt propriu-zis 
poet, sînt militant al partidului. 
Trăind însă atîfia ani în umbra 
zidurilor, am simfif crescînd im
pulsul lăuntric care mă îndemna 
să acționez, să fac ceva.

— Povesfiți-ne, vă rog, în ce 
împrejurări 1

— Eram aruncat într-o carceră 
întunecoasă, pedepsit la izolare. 
Atunci mi-am dat seama că trebuie 
să spun ceva, că am ce spune. 
Așa s-a născut în mine poezia.

Primele mele versuri erau lo
zinci de luptă. Era o poezie direc
tă, în care se reflectau traiul și 
suferințele înfemnifatilor, Cu 
timpul, această poezie s-a centrat 
mai puternic în mine, suferința 
umană se reflecta în propria mea 
durere, poezia mea devenea uni
versală, mai profundă. Așa, de 
pildă, unele din poemele mele co
respund unei anumite perioade, 
unei anumite închisori. în ele

unele cuvinte înlocuite, 
versuri lipsă. De aceea, 
meu de activitate este 
o „reconstituire“ aten

ÎNDEMNUL CONȘTIINȚEI
In hala de turnare a noii oțelării 
Combinatului siderurgic Hune

doara era mare frământare. Se per
forase o oală de turnare. Oțelul fu
sese salvat, dar evacuarea viitoare
lor șarje era mult îngreunată, mai 
ales că alte două oale erau în repa
rație. Oamenii erau îngrijorați, 
buia găsită urgent o soluție.

— In cel mult 24 de ore vă 
mit că va fi gata...

Privirile celor din jur s-au
dreptat spre Iftimie Gheorghe, șeful 
echipèi de lăcătuși, cel care luase 
această hotărîre. Oamenii îl cunoș
teau Ca pe un bun meseriaș, care nu 
făcea deosebire între vorbă și faptă.

Burkos Carol, și el un om destoi
nic, s-a alăturat lui Iftimie Gheor
ghe. Condițiile în care munceau 
erau nespus de grele. Lucrau la 
temperaturi ridicate. Pentru început

—oeo

Povestiți-mi cum e pomul. 
Spuneți-mi ce cîntă rîul 
prins într-un popas de păsări.

Cuvîntați-mi despre mare. 
Despre amplul ierbii miros, 
Despre stele. Despre aer.

Recitați-mi despre zarea 
fără cheie și zăvoare 
cum e la săraci bordeiul.

Cum sărută o femele ? 
Spuneți-mi ce nume are 
dragostea : nu-1 mai țin minte

(Se mai miresmează noaptea 
de perechi simțind fiorul 
pasiunii sublunare ?

Sau doar groapa asta-i totul, 
cîntecul acestor lespezi 
și lumina de vizetă?)

22
Uit, de ieri, dimensiunea 
lucrurilor : uit culoarea, 
uit parfumul... Scriu orbește

sînt anii.

„marea", „cîmpul“... Spun „pădure 
dar plerdută-i pentru mine 
geometria unui arbor.

Doar ca să vorbesc spun vorbe 
despre întîmplări, subiecte 
îngropate-aici sub ani...

(nu mai pot urma : îmi calcă 
în auz un pas de paznic).

București, septembrie 62.

In romînește de 
ROMULUS VULPESCU

ei și-au propus să lucreze cu schim
bul cite cinci minute.

Au demolat cărămida încinsă de 
pe locul perforat, pentru 
face crăițuirea oalei. Apoi 
pat spărtura prin sudarea 
ble groase de 75—80 mm. 
s-a

ei putea 
au astu- 
unei ta- 

Munca
desfășurat fără întrerupere 

toată noaptea. Se scurseseră 24 de 
ore de muncă. Erau obosiți, dar nu 
s-au lăsat. Mai avea puțin. încă o 
jumătate de oră și gata. Oala putea 
primi din nou oțelul incandescent. 

Iftimie și Burkos au fost la înăl
țime. In loc de 3—4 zile, cît ar fi 
durat o astfel de reparație, ei au 
executat-o intr-o singură zi. Tova
rășii lor de muncă i-au felicitat căl
duros.

(Din ziarul „Drumul socialismu
lui” -Hunedoara).

sfatul medicului Vaccinările de toamnă

mar-

FOILETON

PETRE DINESCU

metoda vaccinării să aibă 
să devenim imuni fată de

dacă 
știi să 
e cel

cum- 
E a- 

de

Cumpărafi-vă 
cel pu|in cîte o lă-

este ciudatul cuvîn- 
Este Costel Cîlea,

o singură injecție după

Descoperiri arheologice pe Bîtca Doamnei
PIATRA NEAMȚ (coresp. „Scîn- 

teii“). — în ultima vreme, Muzeul 
regional de arheologie din Piatra 
Neamț a făcut numeroase săpături 
pe platoul din vîrful Bîtca Doamnei. 
Recent, aici au fost scoase la lu
mină două complexe : unul antic 
și unul feudal. Monumentul arheo
logic din epoca antică reprezintă 
urmele unei cetăți dacice din pia
tră. în afară de zidurile cetății, să
păturile au mai scos ia iveală două 
sanctuare din blocuri rotunde de 
piatră și un bogat material ceramic

dacic, cît și obiecte din perioada 
greco-romană, printre care amfore.

Pe o terasă din fața Bîtcei, peste 
Bistrița, au fost descoperite 
unui castru roman în care 
supune că ar fi staționat 
romană înainte de asaltul 
'Au mai fost descoperite urmele unui 
complex feudal și resturi ale unei 
cetăți din pămînt.

Descoperirea de la Bîtca Doamnei 
are o mare importanță pentru lă
murirea unor probleme istorice din 
trecutul îndepărtat al poporului 
nostru.

urmele 
se pre- 
armata 
cetății.
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Intariorul sălii de spectacol 
din Făgăraș.

cu 600 de locuri a noii case de cultură
(Foto : R. Costin)

» Cinematografe)

Laboratorul regional pentru controlul semințelor București. Se 
lucrează la stabilirea germinației semințelor aduse de gospodăriile 
de stat și gospodăriile colective. (Foto : Agerpres)

Prevenirea multor boli contagioase —* 
dintre cele mai grave — se poate face 
cu succes prin vaccinare. Ea constă in 
introducerea in corpul omului a unui 
produs — vaccin — care conține microbi 
sau virusuri omorîti sau atenuați. A- 
ceștia își pierd complet capacitatea de a 
mai provoca îmbolnăvirea organismului i 
în schimb, ei își păstrează calitatea de 
a stimula formarea, în organismul _celul 
vaccinat, a unor substanțe de apărare, 
denumite anticorpi, datorită cărora omul 
devine rezistent (imun) fată de boala îm
potriva căreia a fost vaccinat.

Vaccinările se fac începînd de la vîrsta 
cea mai fragedă, tocmai pentru că vîrsta 
copilăriei este cea mai expusă bolilor 
contagioase. Cum insă unele boli conta
gioase pot apare și la vîrsta adultă, 
există vaccinări care se fac și la adulți 
(vaccinarea împotriva tetanosului, polio
mielitei, febrei tifoide ele.). După prima 
vaccinare (vaccinare primară), este ne
voie totdeauna de alte administrări de 
vaccin, denumite revaccinări, care se 
fac după un anumit interval. Prin revac- 
cinare se redeșteaptă în organism rezis
tenta - (imunitatea).

Momentul în care se practică diferite 
vaccinări în cursul unui an este ales. în 
general, în funcție de bolile contagioase 
specifice sezonului respectiv. In sezonul 
de toamnă se practică vaccinări si re
vaccinări împotriva variolei, difteriei, 
tusei convulsive si tetanosului. Deși în 
țara noastră nu mai există de multi ani 
cazuri de variolă, vaccinarea și revacci- 
narea contra acestei boli continuă să se 
facă, ca și în restul Europei, ca măsură 
de protecție. Vaccinarea și revaccinarea 
antivariolică se va face între 20 septem
brie—15 octombrie a.c. cuprinzînd copii 
pînă la 15 luni (vaccinare) ca și elevii 
din clasa I-a elementară (revaccinare). 
între 15 octombrie — 15 decembrie se 
vor desfășura vaccinările si revaccinările 
împotriva difteriei, tusei convulsive șt 
tetanosului, pentru copii între 3 luni — 
12 ani. Acestea se fac fie cu vaccin

antidifteric simplu (anatoxină difterică), 
fie cu vaccin asociat diftero-tețanic (vac
cin DI-TE), fie cu vaccin asociat diftero- 
tetanic-pertussis (tuse convulsivă) denu
mit și vaccin DI-TE-PE.

La anatoxina difterică șl vaccinul 
DI-TE, vaccinarea primară se face cu 2 
injecții de cîte 1/2 ml, la 30 zile inter
val. La vaccinul DI-TE-PE, primo-vacci- 
narea se face cu 3 injecții de 1/2 ml, la 
30 zile interval. Tot în cursul toamnei se 
continuă vaccinarea și revaccinarea anti- 
tetanică a adultilor, cu precădere din 
mediul rural (prima vaccinare : 3 injecții 
la cîte 30 zile interval, urmate de o re- 
vaccinare cu 
un an).

Pentru ca 
succes, adică 
boala respectivă, trebuie să ținem sea
ma de unele amănunte și anume : cînd 
vaccinarea primară e compusă din mai 
multe injecții, ca la vaccinarea antite- 
tanică, antidifterică etc., trebuie făcute 
toate aceste injecții exact la intervalele 
stabilite ; dacă facem seria incompletă 
sau la alte intervale, nu obținem efect. 
Lipsa revaccinărilor, chiar dacă am fost 
vaccinați, duce la pierderea imunității 
dobîndite prin vaccinarea primară. Tre
buie știut, de asemenea, că neefectuarea 
revaccinărilor la intervalele fixate de in
strucțiunile medicale sau a numărului 
complet de revaccinări prevăzut, împie
dică obținerea imunității fată de îmbol
năvire.

In momentul vaccinării sau revacci- 
nării, organismul trebuie să fie sănătos 
căci altfel nu se poate imuniza bine 
prin vaccin. De aceea persoanele sufe
rinde se amină de la vaccinare sau re- 
vaccinare pînă la însănătoșire. Este bine 
să ne informăm cu atentie la circum
scripția sanitară asupra datelor la care 
trebuie să ne prezentăm pentru diferite 
vaccinări sau revaccinări.

MARINA SÄNDULESCU 
medic

La restaurantul cooperați- de cifra 50, cifra 500. Mai 
vei din comuna Novaci se 
întimolă des ca un om cu 
un agreabil glas de bariton 
să fină cîte un mic discurs !

— Oameni buni, se a- 
dresează el ascultătorilor. 
Basca este cel mai modern 
acoperămint pentru cap. Nu 
mai cumpărafi pălării că vi 
le zboară vîntul I

Sătenii cu pălării zîmbesc 
foarte amuzafi.

— Aș vrea să adaug, iu- 
biții mei — se înlierbîntă 
bascofilul — că și marmela
da merită toată atenția. Este 
un produs dulce, parfumat 
și hrănitor, 
fiecare 
difă.

Cine 
tător ? 
merceolog la întreprinderea 
interraională din Tg. Jiu, care 
răspunde de buna aprovi
zionare a cooperativei din 
Novaci. Cu toate că nu cade 
în atribuțiile sale, Cîlea, 
după cum ați văzut, lace 
și reclama produselor aduse. 
Foarte frumos. Reclama e 
sufletul comerfului.

— Ce-fi mai lipsește, Iră- 
fioare ? — a întrebat Cîlea 
înfr-o zi pe gestionarul de 
la magazinul cu produse ali
mentare.

— Apăi, ceva bomboane.
Vreo 50 de kile,

— Bravo. Ești gînd la gînd 
cu mine. Bomboanele sînt 
foarte hrănitoare.

Se zice insă că eminentul 
merceolog, grăbii să-și facă 
conștiincios datoria, a trecut 
pe nota de comandă, în loc

mult chiar, în loc să fi scris 
50 kg bomboane, ar fi scris 
500 kg marmeladă. De, mai 
greșește omul cîteodată. De 
altfel și una și alta se mă- 
nîncă, așa că...

Cei de la cooperativa din 
Novaci au rămas perplexi 
cînd au fost anunțați de 
gara Copăcioasa că au de 
ridicat 500 kg marmeladă,
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știți să faceți reclamă, le-a 
zis. O vindeți repede dacă 
fiecărui client o să-i spuneți 
așa : Du-te, neică, și 
pără-fi măcar o lădifă. 
romată, dulce și plină 
vitamine".

Spre deosebire de
meladă, basca riu e nici a- 
romată și nici nu se poate 
altera. Gestionara de la ma
gazinul de tricotaje s-a

au 
ză- 

soa- 
satis- 
s-au

de

venita direct de la fabrica 
din Rîureni. La începui 
refuzai-o. Marmelada a 
cui în gară, în bălaia 
relui, spre profunda 
lacjie a viespilor care 
îndulcit cu ea vreme
două săptămîni. Și poate ar 
mai fi zăcut acolo pînă cine 
știe cînd dacă faimosul pro
pagandist al marmeladei, 
merceologul Costel Cîlea, 
n-ar fi adus-o el însuși cu 
camionul, odată cu factura 
întocmită de întreprinderea 
comercială interraională din 
Tg. Jiu.

— Pentru ce n-ați ridicat-o 
la timp ? O să plătiți pena
lizări C.F.R.-ului,

— Păi, bine nene, i-au zis 
salariafii cooperativei, de 
marmeladă a fost vorba ? Și 
apoi douăzeci de lădife, cel 
mult, ar fi fost deajuns. Ce 
te-ai apucat să comanzi a- 
tîtea ?

Cîlea s-a cam șifonat. „Nu

plîns înfr-o zi lui Cîlea că 
are prea multe băști in ma
gazin, vreo două sute, răma
se de anul trecut, și că nu 
există cumpărători pentru 
ele. Cîlea a privit-o profe
soral : „Nu știi, dragă tova
rășă, nu știi să faci reclamă.

A doua zi, Cîlea i-a mal 
adus o sută de băști.

— Păi nu fl-am spus că 
mai am două sule ?

— Mai ai ? Și ce 
mai ai î Totul e să 
iaci reclamă. Basca
mai modern acoperămint I 
Nu mai cumpăra|i pălării“.

Așa stau lucrurile cu ges
tionarii cooperativei. Nu se 
pricep la reclamă. Ei știu 
una și bună : să fină Seama 
de cererile cumpărătorilor. 
Dar cu Cîlea nu le merge, 
l-au cerut să aducă panta
loni de doc pentru copil î 
Cîlea a adus baticuri de 
voal. Cincizeci de bucăți. O 
sută se mai aflau In maga-

zie încă de acum doi ani. 
l-au cerut paltoane bărbă
tești î El le-a adus paltoa
ne pentru femei.

Binecuvintată cu fot telul 
de mărfuri care nu se cer, 
conducerea cooperativei din 
Novaci se zbate să scape 
de ele. Poartă coresponden
tă cu toate cooperativele 
de prin alte părți.

Intre timp, Cîlea desfă
șoară mai departe neobosi
tul lui zel merceologlc. Dacă 
nu cumpără nimeni cile o 
lădifă de marmeladă, el o 
să lupte din răsputeri ca ori
cine trece pragul cooperati
vei să cumpere nu cîte una, 
ci cîte două lădife. De ce ? 
Pentru că acuș-acuș fabrica 
din Rîuréni va mai expedia 
expres, prin tranzit, încă 500 
kg marmeladă. Numai să nu 
audă de ea, doamne fereș
te, tovarășii de la coopera
tiva din Novaci. E greu de 
presupus că ar mai putea re
zista acestei noi ofensive a 
marmeladei.

La întreprinderea comer
cială interraională Tg. Jiu, 
împreună cu Costel Cîlea 
veghează la buna aprovi
zionare a cooperativelor și 
conducerea întreprinderii 
(tov. Stăiculescu, Vasile Jia- 
nu și Ion Mateicescu). Poa
te ar fi cazul să II se adre
seze o întrebare ; Nu 
au cumva nevoie de o lădl- 
fă-două de marmeladă, de 
vreo bască sau de un batic 
de voal l

FILARMONICA De STAT „GEORGE 
ENESCU“ (Uzinele Semănătoarea) CON
CERT SIMFONIC POPULAR. Dirijor • 
Mircea Basarab, artist emerit. Solist 
Ion Voicu, artist emerit — (orele 18).

TEATRUL DE STAT DE OPERETA 
LYSISTRATA — (orele 19,30).

TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARA- 
GIALE“ (Sala Comedia) : FEBRE - pre
mieră (orele 19,30). (Sala Studio) : FII
CEI,E — (orele 19,30).

TEATRUL „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA“ (Sala Matei Mlllo) : MENA
JERIA DE STICLA - (orele 19,30).

TEATRUL PENTRU TINERET ȘI 
COPII (Sala pentru tineret) : DE PRE- 
TORE VINCENZO - (orele 20).

ANSAMBLUL DE ESTRADĂ „FRIE
DRICHSTADT-PALAST“ (R.D.G.) Spec
tacolul extraordinar BERLINUL SA
LUTA BUCUREȘTIUL - Sala Palatului 
R. P. Romine — (orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TĂNASE" (Sala Savoy) : VORBA RE
VISTEI — (orele 20). (Sala Victoriei) : 
MUZICA BAT-O VINA — (orele 20).

CIRCUL DE STAT : PUNCT TURISTIC 
CIRCUL — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. LAZZARILLO DE 
TORMES: '
15.30) , 
13,30; 
16,30; 
16,30; 
(orele
CRISTO — cinemascop (seria I-a) 
tria (3; 10; 12; 14; 16; 18,05; 20,10; 
Elena Pavel (9; 11; 13; 15; 17; 19,30; 
— grădină 19). I Mai (9; 11; 13,30; 
18; 20,30), Gh. Doja (10; 12.15; 14,30; 
10; 21,30), Floreasca (10; 16; 18; ___ _
Stadionul Dinamo (orele 19,15). Stadionul 
Giuleștl (orele 19,45). ȘAMPANIE ȘI ME
LODII : Republica (9,30; 11,30; 13,45: 16,45; 
19; 21,15), București (9; 11; 13; 15; 17: 19; 
21). Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). LA
NOAPTE VA MURI ORAȘUL : Magheru 
(17,30; 19,30; 21,30), Tineretului (10,30;
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). START 
CĂTRE NECUNOSCUT : G. C'oșbuc (10: 
12; 16; 18,15; 20.30). VlNTUL SUDULUI : 
23 August (10; 12; 14,30; 16,45; 19: 21; — 
grădină 19,45). ÎMPOTRIVA ZEILOR : 
Lumina (10; 12; 14; 16; 18,30; 20,30), Alex. 
Sahla (10,15; 12; 15; 17; 19; 21; - grădină
19.30) , C-tln David (16,30; 18; 20,30).
RĂTĂCIRILE DRAGOSTEI : Victoria (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Grădina 13 
Septembrie (orele 19,30). 713 CERE ATE
RIZAREA : Central (10,30; 12,30; 14.30;
16.30; 18,30; 20.30), Iile Pintilie (16; 18;

. 20; - grădină 19,00). PROGRAM SPE
CIAL PENTRU COPII : 13 Septembrie
(orele 10). FANTOMELE DIN SPESSART: 
13 Septembrie (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , 8 Mal (15, 17; 19; 21). IN NOAP
TEA DE AJUN - ZGRIBULICI - SPORT 
Nr. 4/1962 : Timpuri Noi (rulează în con
tinuare de la orele 10 pînă la orele 21). 
PLANETA FURTUNILOR : Maxim Görki 
(16; 18,15; 20,30), 16 Februarie (16; 13: 20). 
SOARE ȘI UMBRĂ ; înfrățirea între 
popoare (16; 18; 20). ULTIMA REPRIZA: 
Cultural (16; 18; 20). VlNATOAREA DE 
LUPI - FRAȚII KOMAROV : Alex. 
Popov (rulează în continuare de la orele 
9,45 pînă la orele 21). O VIAȚĂ : 8 
Martie (11; 15; 17; 19; 21,30;
20,45), Unirea (11; 16; 18; 22

î

Magheru (9; 11,10; 13,20;
C. Frimu (9,30; 11,45; 14: 16,15; 

20,45), V. Alecsanclrl (10; 12; 14,15; 
18,45; — -- ' - -

18,45;
19,45).

I.
21), Miorița (9,45; 12; 14,15;
21), Grădina Progresul 

CONTELE DE MONTE 
: Pa- 
22,10), 
21,30; 
15,45; 
16.45; 

20,30),

grădină 
grădină

20), Arta (11; 15; 17; 19; 21; — grădină 
20). COPILUL ȘI ORAȘUL : Grlvlța (16; 
18; 20), Moșilor (16; 18,16; 20). TINTIN ȘI 
MISTERUL „LINEI DE AUR“ : V. Roaltă 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30; — grădină 
..........  “ ’ (10,30; 15; 17; 19; 21), 

. . 17; 19; 21). DESTĂI
NUIRI : Flacăra (16; 18,15; 20,30). 49 DE 

... Munca (16; 13,15;
(15; 17; 15; 21).

19; 21), Popular 
Olga Banele (15;
ZILE IN PACIFIC :

■ 20,30), Aurel Vlaicu 
COCOȘUL SPERIE MOARTEA rulează la 
cinematograful Donca Simo (16; 16; 20; 
- grădină 20). REVISTA DE LA MIE
ZUL NOPȚII — cinemascop : M. Emi- 
nescu (10; 18,30; 21). ACORD FINAL : 
Luceafărul (15: 17; 19; — grădină 20),
Drumul Serii (15; 17; 10; 21). VÎRSTA 
DE AUR A COMEDIEI rulează la cine
matograful G. Bacovia (15; 17 19; 21). 
CÎND COMEDIA ERA REGE : rulează la 
cinematograful 30 Decembrie (10; 12; 15; 
17; 19; 21). PLĂCERILE ORAȘULUI : 
B. Delavrancea (16; 10; 20). ROSEMARIE: 
Libertății (10; 12; 16,30; 13,30; 20,30; —
grădină 19,30). TOM DEGEȚELUL : Mu'/'" 
șilor — ora 11.

TELEVIZIUNE. La orele 18 - trans
misia primei părți a concertului sim
fonic popular pentru muncitorii, tehni
cienii și inginerii Uzinelor „Semănă
toarea", susținut de Orchestra simfonică 
a Filarmonicii de stat „George Enescu", 
cu prilejul deschiderii stagiunii muzicale 
1962—1063. Dirijor : Mircea Basarab. artist 
emerit. Solist : Ion Voicu, artist emerit. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 10,15 — Emi
siune pentru elevi. 19,40 — In fața hărții. 
19.50 — Două ore de voie bună cu fil
mele lui Grigori Alexandrov — emisiune 
realizată cu concursul Arhivei Naționale 
de Filme. 21,50 - Muzică ușoară. In 
încheiere : ultimele știri.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost răcoroasă 

cu cer schimbător, mai mult acoperit, 
mal ales în sudul și estul țării. Au că
zut ploi temporare și sub formă de 
averse în cea mai mare parte a țării. 
Vîntul a suflat slab pînă Ia potrivit, mai 
puternic și in rafale în Bărăgan si Do- 
brogea, predominînd din sectorul nor
dic. Temperatura la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 21 de grade la Ca
lafat șl 9 grade la Intorsura Buzăului. 
In București : vremea a fost rece, cu 
cerul mai mult acoperit. A plouat tem
porar, mai ales dimineața. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit predominînd 
din sectorul nord^estic. Temperatura 
minimă a fost de 12 grade, iar la ora 14 
înregistra 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 
și 25 septembrie în țară : vremea se 
menține răcoroasă mal ales în prima 
parte a intervalului, cînd vor continua 
să cadă ploi locale. Cer schimbător. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit din 
nord-vest. Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 0 șl 10 grade, 
mai coborîte în nordul țării, iar maxi
mele între 13 și 23 de grade. Dimineața 
brumă. In București : vreme răcoroasă, 
cu cer variabil. Vînt slab. Temperatura 
staționară.

vorbe.se
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i isîrea unei delegații 
de activiști ai P.M.S.LI.

La invitația C.C. al P.M.R., vi
neri a sosit în țara noastră, în 
schimb de experiență, o delegație 
de activiști ai Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, condusă de 
tov. Lajos Cseterki, membru al C.C. 
al P.M.S.U., prim-secretar al Comi
tetului Județean de partid Borșod.

La sosire delegația a fost întîm- 
pinată de tov. Ilie Verdeț, membru 
al C.C. al P.M.R., Constantin Lăză- 
rescu, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., de activiști de partid.

A fost de față Jenö Kuty, amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Ungare la București, și co
laboratori ai ambasadei.

Intîlnirea conducătorilor 
organizațiilor de copii 

din țările balcanice 
și zona Mării Adriatice

Vineri dimineața s-au deschis la 
Palatul pionierilor din Capitală lu
crările întîlnirii conducătorilor or
ganizațiilor de copii din țările bal
canice și zona Mării' Adriatice, ' la 
care iau parte delegați din R. P. 
Albania, R. P. Bulgaria, Cipru, 
R. P. F. Iugoslavia, Italia, R. P. Ro
mînă, precum și o reprezentantă a 
Comitetului internațional pentru 
mișcarea de copii și adolescenți de 
pe lingă F.M.T.D.

(Agerpres)

Olimpiada de șah
VARNA 21 (Agerpres). — In cea 

de-a 5-a zi a Olimpiadei de șah de 
la Varna echipa R.P. Romîne a cîș
tigat cu 3,5—0,5 intîlnirea cu selec
ționata R.P. Mongole (Purevjav— 
Ciocîltea remiză ; Momo—Gheor
ghiu 0—1. Margmarsuren—Soos 
0—1 ; Cialkarsuren—Radovici 0—1). 
Alte rezultate din grupa B : S.U.A. 
—Izrael 3—0 (1) ; R.P. Bulgaria— 
Elveția 3—1 ; Porto Rico—Tunisia 
2—1 (1). In clasament conduce 
S.U.A. cu 13 puncte și o partidă

Azi, în Capitală
Astă-seară de la ora 18,30 pe 

stadionul Republicii echipa de 
fotbal a Etiopiei cîștlgătoarea 
Cupei Africii, va susține un meci 
amical cu selecționata de tineret 
a R.P. Romîne. Pentru acest joc 
c !pa romînă va fi alcătuită pe 
eche^vul formației Viitorul.

Turneul international de volei
Din prima zi a turneului, din par

tida susținută de echipa feminină a 
țării noastre în compania echipei 
R. P. Bulgaria, — deși a obținut 
victoria — s-a văzut insuficienta ei 
pregătire. Ieri, cu ocazia meciului 
cu R. S. S. Azerbaidjană, lipsurile 
s-au reliefat mai pregnant. Jucînd 
dezorientat în linia doua, compo
nentele echipei noastre au fost în
trecute categoric de jucătoarele so
vietice în numai trei seturi : la 12, 
11, 9-

Evoluția slabă a echipei feminine 
V să consti-
tu un semnal 
pentru cei care 
răspund de pre
gătirea ei, impu- 
nîndu-se măsuri 
de îndreptare a 
lipsurilor consta
tate în puținul 
răstimp care a mai 
rămas pînă la în
ceperea campio-i 
patelor mondiale.

Subiect de sa
tisfacție pentru 
public și antrenori 
a fost comporta
rea lotului nostru 
masculin de volei. 
Ieri cele două e- 
Chipe masculine 
ale R. P. Romîne 
B-au întîlnit în- 
țr-un meci care a

Lucrările colocviului de teoria funcțiilor 
și analiză funcțională

In Capitală au început vineri lu
crările Colocviului de teoria func
țiilor și analiză funcțională, organi
zat de Academia R. P. Romîne — 
Secția de științe matematice și fi
zice, în colaborare cu Societatea de 
științe matematice și fizice.

La lucrări participă oameni de 
știință de specialitate din țara 
noastră și de peste hotare.

Au rostit cuvîntări inaugurale 
acad. Gr. C. Moisil, membru al pre
zidiului Academiei R.P. Romîne, 
acad. Gh. Vrînceanu, din partea In
stitutului de matematică al Acade
miei, prof. univ. N. Teodorescu,

INFORMAȚII
• Din cauza lucrărilor de termoficare 

ce se execută pe bulevardul Muncii, in- 
cepînd de azi 22 septembrie a.c., orele 
8 dimineața și pînă luni 24 septembrie 
orele 4 dimineața, se suspendă circulația 
tramvaielor de pe traseele 23 și 24 între 
piața Muncii și uzinele „Republica”.

Bulevardul Muncii va fi deservit de o 
linie de autobuze' care vor circula de 
la piața Muncii pînă la uzinele „Repu
blica”. Abonamentele pentru tramvaiele

________o»0 -

în preajma insămînțânlor de toamnă
(Urmare din pag. I-a)

agricolă de însămînțări au rămas în 
urmă.

La gospodăria colectivă „16 Fe
bruarie” din comuna Bucești s-au 
recoltat porumbul, floarea-soarelui 
și sfecla_ de . zahăr pe mari supra
fețe, dar nu s-a eliberat încă te
renul. Aceasta i-a împiedicat pe 
tractoriștii de la S.M.T.-Nănești să 
facă arătura pentru însămînțare. 
Din aceleași motive stau în aceste 
zile multe tractoare și de la S.M.T. 
Vameș, Pechea și Tulucești. De ce 
pînă la data de 20 septembrie au 
fost pregătite în întreg raionul pen
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întreruptă,, urmată de R.P. Romînă 
13 puncte, R.P. Bulgaria 11,5 puncte, 
Izrael 6,5 puncte și două partide în
trerupte.

Clasamentul celorlalte grupe-. Gru
pa A: U.R.S.S. 16,5 (1); Belgia 10,5, 
R.D. Germană și Suedia 9,5 ; grupa 
C : Iugoslavia și R.P. Polonă 15 
puncte ; Olanda 13,5 puncte și o 
partidă întreruptă ; grupa D : Ar
gentina 15,5 puncte și trei partide 
întrerupte, R.P. Ungară 15 (1),
Austria II și o partidă întreruptă.

Pe velodromul Dinamo din Ca
pitală va avea loc astă-seară 
meciul de box dintre echipele 
Dinamo București și Farul Cons
tanța, contînd pentru campiona
tul republican. Gala începe la 
ora 19,30 urmînd ca în caz de 
ploaie să se desfășoare în sala 
Dinamo.

satisfăcut pe cei aflați la Floreasca. 
Amîndouă formațiile au desfășurat 
un joc organizat în care au abun
dat faze spectaculoase, atît în atac 
cît și în apărare. A cîștigat la limi
tă (scor 3—2) echipa I-a a R. P. 
Romîne.

Al treilea meci al serii a durat 
numai 45 de minute. Echipa femini
nă a Japoniei a întrecut echipa R.P. 
Bulgaria, cu 3—0.

în ultima întîlnire, echipa mascu
lină a R. P. Bulgaria a întrecut cu 
3—0 echipa R.S.S. Azerbaidjană.

M. P.

Fază din meciul lemlnln fl. P. Homînă-R.S.S. Azerbaidjană.

CRONICĂ
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, tovarășul Gheorghe 
Gaston Marin a fost numit în func
ția de vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Plecarea unei delegații 
în Austria

Vineri dimineața a plecat în 'Aus
tria o delegație condusă de Mihail 
Levente, ministrul comerțului inte
rior, care va lua parte la deschi
derea Tîrgului turistic de la Inns
bruck.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți Ana Toma și 
Nicolae Bozdog, adjuncți ai minis
trului comerțului interior, Vasile 
Dumitrescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari su
periori din Ministerul Comerțului 
Interior.

Au fost de față membri ai Lega
ției Austriei în R.P. Romînă.

(Agerpres)

membru corespondent al Academiei, 
decanul Facultății de matematică și 
fizică a Universității din București.

în numele participanților străini 
a rostit un cuvînt de salut acad. 
B. Nagy, profesor la Universitatea 
din Szeged (R.P. Ungară).

Acad. Miron Nicolescu, președin
tele Comitetului de organizare a 
colocviului, a ținut o conferință 
despre opera matematică a prof. 
S. Stoilov.

Lucrările colocviului continuă, în 
ședințe plenare și pe secții, pînă la 
25 septembrie a.c. (Agerpres)

23 și 24 sînt valabile și pentru aceste 
autobuze.

® La tragerea Loto-Central din ziua 
de 21 septembrie 1962 au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

72 85 56 69 44 62 41 76 16 27. Pre
mii speciale: A. 85 72 27; B. 76 62 41; 
C. 44 69 16.

Fond de premii: 742.368.

tru însămînțări doar 12 000 ha, adică 
mai puțin de jumătate din supra
fața ce urmează a fi semănată în 
toamna aceasta.

Zilele acestea a plouat. Sînt deci 
condiții optime pentru a se pregăti 
din vreme terenul în vederea semă
natului. Trebuie însă ca organele, 
raionale de partid și de stat, consi
liul agricol raional să ia toate mă
surile pentru a se grăbi recoltatul 
culturilor tîrzii și eliberarea terenu
lui în toate gospodăriile colective, 
pentru ca mecanizatorii să poată fo
losi întreaga capacitate de lucru a 
mașinilor Ia lucrările de pregătire 
a terenului pentru semănat.

Box Turneul echipei 
orașului Yarșoîia

Peste cîteva zile sosește în țarî. e- 
chipa de box a orașului Varșovia. Pugi- 
liștii polonezi vor susține două meciuri 
in tara noastră : la 27 sept, la București 
și la 29 sept. în orașul Galați. Spectato
rii romîni vor avea prilejul să urmăreas
că o serie de intîlniri interesante. Dintre 
acestea, iese în relief meciul dintre Ta- 
deus Walasek și Ion Monea. Walasek, 
de trei ori finalist al campionatelor eu
ropene din 1959, 1960 și 1961, este în 
prezent campion al Europei la categoria 
mijlocie mare. El a susținut pînă acum 
310 meciuri din care a cîștigat 301. în 
acest an, el a primit titlul de maestru 
emerit al sportului din R. P, Polonă. 
In cadrul categoriei ușoară se vor 
întîlni Jerzy Kulej și Iosif Mihalik. 
Sportivul polonez este triplu campion al 
Poloniei. Un alt component valoros al 
lotului polonez este Stepansky (cat. semi- 
ușoară). Print’re sportivii polonezi 
care fac deplasarea la București se 
află și Branițky, un „greu” de 110 
kg, Eugenius, Lasek, care are în palma
resul său numeroase victorii internațio
nale, Jan Krawczyk, Jerzy Gluszek, 
Zdislaw Kuplec și alții. Acestei reprezen
tative valoroase i se va opune la Bucu
rești și Galați un lot de pugiliști romini 
din care vor face parte : C. Ciucă, D. 
Davidescu, Pulu Nicolae, C. Gheorghiu, 
etc. Dintre confruntările internaționale 
susținute în acest an de boxerii romîni, 
întîlnirile cu boxerii polonezi vor fi — 
după părerea specialiștilor noștri — cele 
mai grele. Meciurile dintre Stepansky și 
Dinu, Walasek—Monea, Edmund Damps— 
Nicolau, Branițki—Mariuțan ca și evolu
ția tinerilor noștri boxeri Dinu și Anton, 
care încrucișează pentru prima dată mă
nușile în meciuri internaționale, vor oferi 
publicului nostru amator de box meciuri 
atractive.

I. PETRESCU

SC T N T EI A

• •Adunarea partizanilor păcii daneziOeclarația guvernului L P. Chineze în legătură 
cs violarea spațiului aerian al Chinei de un avion „U-2

PEKIN 21 (Agerpres). — Agenția pentru a viola spațiul aerian al Uniu- 
China Nouă a transmis declarația 
guvernului R. P. Chineze, publicată 
în presa chineză, în care protestează 
împotriva violării spațiului aerian 
al Chinei de către un avion de tip 
„U-2“. în declarație se spune că la 
9 septembrie 1962 un avion ciankai- 
șist „U-2“ de proveniență america
nă, violînd spațiul aerian al R. P. 
Chineze deasupra regiunii de est a 
Chinei și desfășurînd activitate de 
spionaj, a fost doborît de forțele 
militare aeriene ale armatei popu
lare chineze de eliberare.

Salutînd călduros marea victorie 
repurtată de apărătorii spațiului 
aerian al țării noastre, se spune în 
declarația guvernului R. P. Chineze, 
poporul chinez de 650 milioane nu 
poate să nu-și exprime profunda 
indignare față de agresorii imperia
liști americani care au întotdeauna 
o atitudine ostilă față de noua 
Chină.

în multe regiuni din lume, se spu
ne în continuare în declarație, sta
ționează avioane americane de tip 
„U-2“. Unde sosesc avioanele „U-2“ 
ele aduc și primejdia de război. Po
poarele diferitelor țări pe teritorii
le cărora staționează avioane ameri
cane „U-2“ cer hotărît ca S.U.A. 
să-și recheme de acolo aceste avi
oane. Este cunoscut tuturor că a- 
ceste avioane „U-2“ șe află sub con
trolul direct al S.U.A. Actuala 
incursiune în China a avionului 
„U-2" a fost săvlrșită exclusiv din 
ordinul S.U.A. Guvernul S.U.A. este 
instigatorul acestei crime agresive. 
Guvernul chinez adresează un pro
test foarte categoric guvernului 
S.U.A..

în continuare, în declarație se su
bliniază că incursiunea în China a 
avionului american „U-2“ nu este 
cîtuși de p'uțin un incident întîm- 
plător șl izolat. O perioadă înde
lungată avioane și nave militare a- 
mericane au invadat neîncetat spa
țiul aerian și apele teritoriale ale
R. P. Chineze. în afară de aceasta, 
recent S.U.A. au instigat banda cian- 
kaișistă să pregătească o incursiune 
aventuristă în regiunile litoralului 
de sud-est al R. P. Chineze.

Actualul incident cu avionul „U-2”, 
se spune în declarație, se încadrează 
în pregătirile militare' și acțiunile a- 
gresive tot mai intense ale S.U.A. 
în Asia și în întreaga lume. în A- 
sia, S.U.A. înăbușe cu cruzime lupta 
patriotică antiamericană a poporu
lui sud-vietnamez, continuă să ocu
pe Tailanda, se amestecă în trebu
rile interne ale Laosului, instigă 
Vietnamul de sud și Tailanda să a- 
menințe Cambodgia, remilitarizează 
intens Japonia și o încurajează să 
colaboreze cu Coreea de sud pentru 
înjghebarea „alianței militare a A- 
siei de nord-est”. S.U.A. instigă pe 
revanșarzii vest-germani să săvîr- 
șească în Berlinul occidental pro
vocări tot mai nerușinate împotri
va Republicii Democrate Germane și 
totodată fac în mod fățiș zarvă în 
legătură cu dezlănțuirea unui nou 
război agresiv împotriva Cubei. 
Kennedy a cerut Congresului îm
puterniciri pentru ca, în caz de ne
cesitate, să cheme sub arme 150 000 
de rezerviști. Recent guvernul
S. U.A., în pofida promisiunii solem
ne făcute chiar de el Uniunii Sovie
tice, a trimis din nou un avion „U-2"

REZULTATELE UNEI ANCHETE '

Zilele acestea, la Bruxelles, capitala Belgiei, s-a prăbușit 
una din clădirile Ministerului Economiei. 20 de persoane 
și-au găsit moartea în acest accident,

ȘI-AU PĂRĂSIT
A SCĂPA DE IMPOZITE
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Negri și albi, în semn de solidaritate 
și protest împotriva fărădelegilor rasiste, 
își string mîiniie, formînd un cerc lîngă 
ruinele bisericii Mount Mary de lîngă 
Dowson (statul Georgia, S.U.A.), recent 
distrusă de rasiștii americani.

Miting în Hartem împotriva 
discriminării rasiale

NEW YORK 21 (Agerpres). — în 
Harlem — ghetoul negrilor — a 
avut loc un mare miting în semn 
de protest împotriva discriminării 
rasiale din sudul S.U.A.

Vorbitorii care au luat cuvîntul 
la miting au subliniat că în ultimul 
timp în statele Georgia, Mississippi 
și altele au avut loc represiuni îm
potriva negrilor care vor să bene
ficieze de dreptul lor de vot.

Liderul negrilor, Martin Luther 
King, a relevat situația negrilor din 
statele din sud, încătușați de discri
minare și oprimare. El a criticat pe 
președintele Kennedy pentru că nu 
a adoptat o poziție dîrză în proble
ma egalității în drepturi între albi 
și negri.

„Dacă dl. președinte vrea ca 
„corpul păcii“ să activeze în țările 
slab dezvoltate, el n-are decît să 
trimită acest „corp al păcii“ în sta
tul Mississippi“, a spus el.

*
NEW YORK 21 (Agerpres). — In 

ultimele zile, Universitatea din sta
tul Mississippi a devenit arena 
luptei rasiștilor din acest stat pen
tru a nu admite înscrierea la uni
versitate a primului student negru 
din istoria statului Mississippi, Ja
mes Meredith, in vîrstă de 29 de 
ani, care a făcut serviciul în forțele 
militare aeriene ale S.U.A. 

nii. Sovietice și pentru a desfășura 
activitate de spionaj. Toate acestea 
arată în mod elocvent că în momen
tul de față S.U.A. au început să 
promoveze într-un mod mai deșăn
țat politica lor de agresiuni și răz
boaie în diferite locuri ale globului 
și că imperialismul american este 
dușmanul cel mai înrăit al popoare
lor din întreaga lume.

După sosirea lui la putere, se su
bliniază în declarație, guvernul a- 
merican condus de Kennedy a fă
cut în repetate rînduri declarații 
privitoare la dorința spre destinde
rea încordării internaționale, rezol
varea litigiilor internaționale pe ca
lea tratativelor, încetarea experien
țelor nucleare, interzicerea armei 
nucleare, înfăptuirea dezarmării ge
nerale și coexistenței pașnice cu 
toate statele, dar toate acțiunile sale 
contravin total acestor declarații. In 
realitate S.U.A. se îndeletnicesc cu 
agresiuni și pregătiri de război. Di
feritele gesturi de,pace fățarnice ale 
S.U.A. reprezintă doar o perdea de 
fum urmărind să înșele popoarele 
lumii.

După ce enumeră șl alte cazuri 
cînd au fost doborîte deasupra Chi
nei avioane-spion americane, în 
ciarație

Toate 
că, atît 
merican 
agresiuni și războaie și atît timp cît 
S.U.A. ocupă teritoriul chinez Tai- 
van, nu va fi garantată securitatea 
Chinei și nu va fi lichidată încor
darea în Extremul Orient și în în
treaga lume. în interesul asigurării 
securității Chinei și păcii în Extre
mul Orient și în întreaga lume, for
țele armate ale S.U.A. trebuie să 
fie neapărat retrase din Taivan, 
trebuie să fie neapărat retrase din 
japonia, Coreea de sud, Vietnamul 
de sud, Laos, Tailanda și Filipine, 
trebuie să fie neapărat retrase de 
la toate bazele lor militare situate 
pe teritorii străine.

de-
se spune:
aceste fapte arată din 
timp cît imperialismul 
persistă în politica sa de

nou
a-
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TÄTE"ÎMPOTRIVA INVAZIEI 
ARMATEI LUI NAPOLEON

ABSOLVENȚI 
FĂRĂ LUCRU

Cu prilejul aniversării a 150 
ani de la războiul pentru apărarea 
patriei din 1812, Comisia pentru 
editarea documentelor diplomatice 
de pe lîngă Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a scos de sub 
tipar volumul al 6-lea special, al 
ediției documentare „Politica ex
ternă a Rusiei în secolul XIX și la 
începutul secolului XX”, Volumul 
include documente ale Ministerului 
Afacerilor Externe al Rusiei din 
anii 1811—1812 care reflectă activi
tatea diplomației ruse în ajunul și 
în perioada luptei eroice de elibe
rare a poporului rus împotriva in
vaziei armatei ,lui Napoleon. Majo
ritatea documentelor din acest vo
lum sînt publicate pentru prima 
oară.

Dacă Brno este orașul în care 
se confruntă realizările tehnicii 
moderne în domeniul construc
ției de mașini din întreaga lume, 
tîrgul de la Liberec n-are un ca
racter internațional, ci reflectă 
stadiul de dezvoltare a culturii 
locuinței șl îmbrăcăminții din 
R. S. Cehoslovacă.

Intîi, o precizare de ordin is
toric: Liberec este leagănul miș
cării muncitorești din regiunea 
Boemiei de nord; în 1869, aici s-a 
înființat cea dinții Uniune socia
listă a Boemiei. Și acum o re
marcă de ordin... estetic: tîrgul 
de la Liberec demonstrează că 
socialismul și cultura sînt no
țiuni complimentare. Cea dintîi 
o Implică și pe cea din urmă, în 
mod necesar. Iar cultura nu se 
limitează la numărul de cărți 
citite, ci presupune și o atitu
dine artistică față de mediul în 
care trăim.

Cum ne mobilăm locuin
ța ? Cum o împodobim ? Cum 
ne îmbrăcăm? Acestor întrebări, 
tîrgul de la Liberec le găsește 
răspunsuri sugestive. In opt pa
vilioane, o mie de exponate sînt 
valorificate cu multă măiestrie, 
astfel îneît odihnesc ochiul și 
îngăduie reflecția. Desigur, arhi- 
tecții și artiștii plastici care au 
conceput expoziția s-au gîndit în

luat cuvîntul pas- 
președintele Corni- 
partizanilor păcii, 
redactorul revistei

COPENHAGA 21 (Agerpres). — 
La adunarea partizanilor păcii da
nezi a fost discutată problema con
tribuției pe care o poate aduce Da
nemarca la destinderea încordării 
internaționale.

La adunare au 
torul U. Hansen, 
tetului danez al 
M. O. Matiasen, 
„Pacifisten“, deputat în Folketing, 
E. Brinch, președinta Organizației 
femeilor democrate din Danemarca, 
și alții. Prof. John Bernal, președin
tele executiv al Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, a rostit o 
amplă cuvîntare.

Referindu-se la țelurile Congresu
lui mondial de la Moscova, John 
Bernal a spus : „Trebuiau găsite căi 
spre realizarea 
nerale și noi am 
Propunerile făcute 
acceptabile pentru 
deși, din păcate, la congresul de la 
Moscova nu au 
tanți oficiali ai

Din punct de 
blema încetării
mice este rezolvată 
continuare 
însă acum 
blice din 
tre altele,
convocat congresul mondial de la 
Moscova.

dezarmării ge- 
găsit aceste căi. 
la Moscova sînt 

ambele părți,

participat reprezen-
S.U.A.“.
vedere tehnic, pro- 

experiențelor ato- 
— a spus în

Bernal. Este necesară 
mobilizarea opiniei pu- 
întreaga lume. Prin- 

tocmai de aceea a fost 

oeo

TOKIO (Agerpres). — TASS. 
C.C. al Partidului Comunist din Ja
ponia, împreună cu Comitetul de 
partid din Tokio, au hotărît să des
chidă prima universitate 
leninistă din țară, 
„Akahata"

în noua 
tenție va 
orînduirii

marxist- 
anunță ziarul 

din 21 septembrie, 
universitate principala a- 
fi acordată problemelor 
sociale și dezvoltării so

Autoritățile din 
Steglitz — un 
raion al Berlinu
lui occidental — 
au găsit un „mod 
original" de a 
contribui la „îm
bunătățirea condi
țiilor de trai ale 
studenților" : au 
permis studenților 
să ceară 
mană pe 
fără a fi 
primejdiei 
arestați.

31 944

Potrivit datelor 
publicate de Mi
nisterul Muncii 
din Anglia, la 10 
septembrie existau 
în această țară 
464 788 de șomeri, 
dintre care 31 944 
de tineri care au 
absolvit școlile a- 
nul acesta.

o «

800 de locuitori ai satului italian Mar
tino-Franca și-au părăsit casele și îm
preună cu copiii și avutul lor s-au mu
tat pe un deal din apropierea satului 
aflat la o altitudine de 650 de metri dea
supra nivelului mării. Deși condițiile de 
locuit sînt deosebit de grele, ei au pre
ferat să se mute aici pentru a scăpa 
de impozitele apăsătoare. Potrivit legis
lației italiene, cei care locuiesc la o al
titudine mai mare de 650 de metri dea
supra nivelului mării se bucură de uneia 
scutiri fiscale.

primul rînd Ia plastica produse
lor dar și la
Este un' bun 
Iul cum trebuie 
poziție, pentru 
mijloc de educație estetică. Mo
bilier, sticlă presată, obiecte de 
ceramică, textile pentru mobile, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, co
voare, obiecte de uz casnic —
jilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllhi,

toate apar ca într-o ambianță 
caldă, plină de fantezie.

Dar ceea ce aduce în plus tîr- 
gul de la Liberec, este... pamfle
tul. Um pamflet acid căruia 1 se 
spune — așa cum este intitulat 
pavilionul care-1 adăpostește — 
„Muzeul prostului gust — școala 
bunului gust". Imaglnați-vă o fe
meie îmbrăcată într-o bluză ver
de peste o rochie de nylon roz 
cu alb și drapată, în plus, cu un 
colier de mărgele galbene. Sau 
o combinație în care să intre un 
palton mov din fibre sintetice, o 
bluză de culoare roz, o fustă nea
gră, un cordon aurfu și un fular 
alb cu flori multicolore. Bărbații

Danezii care au participat la con
gresul mondial de la Moscova au 
vorbit celor prezenți despre lucră
rile congresului. La adunare s-a 
anunțat că în prezent se desfășoară 
pregătiri în vederea „Săptămînii de
zarmării“, în timpul căreia vor fi 
citite prelegeri, vor fi răspîndite 
manifeste, vor rula filme, vor fi fo
losite toate formele de propagandă 
pentru a se contribui la înfăptuirea 
dezarmării generale.
—— ----------------o® <>----------------

AMENINȚAȚI DE ȘOMAJ

vor
Feroviarii englezi 
declara grevă de o zl

LONDRA 21 (Agerpres). — Comi
tetul Executiv al sindicatului națio
nal al feroviarilor a adoptat la 20 
septembrie hotărîrea de a declara 
la 3 octombrie o grevă de o zi în 
semn de protest împotriva planului 
guvernamental al așa-zisei „reorga
nizări” a transportului feroviar din 
Anglia. După cum s-a anunțat, prin 
înfăptuirea acestui plan antipopular 
o serie de ateliere feroviare vor fi 
închise și aproximativ 20 000 de 
muncitori vor rămîne fără lucru.

George Brassington, secretar ge
neral adjunct al Sindicatului națio
nal al feroviarilor, a declarat că nu 
există nici cea mai mică justificare 
pentru asemenea concedieri masive,

internaționale ac- 
Japoniei, proble-

cietății, situației 
tuale și situației 
melor revoluției japoneze și ale vii
torului țării ș.a.m.d. Prelegerile vor 
fi ținute de specialiști — membri 
de partid și fără de partid, precum 
și de conducătorii P. C. din Japo
nia. Se prevede admiterea a 400 de 
studenți, membri de partid și fără 
de partid.

Institutul pentru sondarea opiniei 
publice Gallup a dat publicită
ții rezultatele ' anchetei efectuate în 
luna august pentru a determina a- 
titudinea norvegienilor față de Pia
ța comună. Iată rezultatele acestei 
anchete : 42 la sută din cei chestio
nați s-au pronunțat împotriva ade
rării Norvegiei la Piața comună, 31 
la sută n-au niai o părere și doar 
27 la sută s-au pronunțat în fa
voarea acestui plan.

nu-s nici ei scutiți de critică. Ss 
poate concepe un costum la 
două rînduri și gulerul cămășii 
răsfrîntî Sau un costum negru, 
de seară, cu pantofi albi?

Manechinele expuse în vitrine 
rețin atenția și provoacă rîsul. 
Așadar, obiectivul a fost atins. 
Dar pamfletul nu-și propune nu
mai să ridiculizeze, ci are si un 
rol educativ. Ceea ce am vă
zut pînă acum reprezintă așa-zi- 
sul „muzeu al prostului gust" : 
Pentru a fi mai educativ, el e 
completat de „școala bunului 
gust": exponate în care haina se 
armonizează cu pantofii, cravata 
cu ciorapii ș.a.m.d. „Școala bu
nului gust” are și o clasă. O cla
să pur și simplu, cu scaune con
fortabile, cu o mică estradă pe 
care evoluează modele de rochii 
și de costume, cu diapozitive, 
ba chiar și cu profesoare, bune 
cunoscătoare ale mod«i trecutu
lui și ale celor mai moderne 
creații. L. Roubickova din Fraga 
și J. Navratilova din Prostejov nu 
se mulțumesc să prezinte modele 
ci dau și sfaturi, la cerere. Vi
zitatorii pavilionului încep prin a 
fi spectatori și siîrșesc prin a de
veni elevi.

Orice s-ar spune, șl această ini
țiativă e de bun gust.

HORIA LIMAN
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Energica ripostă dată de reprezentantul Cubei delegatului american
Cuvintarea șeiului delegației R. P. Romine

majo-

Hulubei a a-

O® O'

Cuba liberă
dede noi tipuri

după-amiază
declarație în care exprimă solida-

■o»o

-O»O

^>•0

R. P. Romînă 
dispoziția A-

tuirea unui control asupra acordu
lui cu privire Ia încetarea experien
țelor cu arme nucleare, prin folosi
rea mijloacelor naționale de detec
tare a exploziilor nucleare, dacă vor

stat, 
și-a

spri- 
denu-

că 
aș- 
un 
in-

BUDAPESTA 21 (Agerpres). — 
După cum anunță M.T.I., Secreta
riatul Federației Mondiale a Tine
retului Democrat a dat publicității 
o

o inspecție neutră numai la invita
ția statului vizat, calea spre un 
acord va fi deschisă.

re- 
cererea inacceptabilă a guver- 
american cu privire la „con- 
internațional", adică la spio- 
legalizat.

Solidari cu

pu
pils 

consolida- 
prin

au 
luat cuvîntul reprezentanții U.R.S.S. 
și Afganistanului.
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Sesiunea Agenției internaționale 
pentru energia atomică

VIENA 21 (Agerpres). — în ca
drul dezbaterilor generale ale celei 
de-a Vl-a sesiuni a Agenției inter
naționale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.). care își desfășoară lu
crările la Viena, a luat cuvîntul 
acad. Floria Hulubei, șeful delega
ției R. P. Romîne și președinte al 
Comitetului pentru problemele ad
ministrative și juridice al A.I.E.A. 
Reprezentantul romîn a arătat 
Agenția va obține rezultatele 
teptate numai dacă va deveni 
instrument activ de colaborare 
ternațională și va sprijini realiza-

------ O»o------ -----

Vtziia la Londra 
a mînîs&rului economiei 

forestiere al R. P. fêomîne
LONDRA 21 (Agerpres). — Mi

nistrul economiei forestiere, Mihai 
Suder, care la invitația Comisiei 
forestiere din Marea Britanie se 

. află în vizită la Londra, a avut la 
20 septembrie o întrevedere cu lor
dul Radnor, președintele Comisiei 
forestiere. La întrevedere au asistat 

'■> sir Henry Beresford-Peirse, director 
general, și funcționari superiori ai 
Comisiei forestiere, precum și mi
nistrul R. P. Romine la Londra, Al. 
Lăzăreanu.

în cursul întrevederii a avut loc 
un schimb de vederi în problemele 
economiei forestiere interesînd cele 
două țări.

în aceeași zi, guvernul britanic a 
oferit o recepție în cinstea lui Mihai 
Suder. La recepție au luat parte Pe
ter Thomas, subsecretar de stat 
parlamentar la Ministerul de Ex
terne, lordul Radnor, președintele 
Comisiei forestiere, Arnott, pre
ședinte de secție în cadrul Came
rei de Comerț, funcționari superiori 
de la Ministerul de Externe, Minis
terul Comerțului, Ministerul Agri
culturii, reprezentanți ai unor orga
nizații economice, oameni de afa
ceri, ziariști.

Au participat, de asemenea, Al. 
Lăzăreanu, ministrul R. P. Romîne 
la Londra, precum și alți membri ai 
legației.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

------ OOO-------

rea unei dezarmări generale și to
tale.

în continuare, reprezentantul ro
mîn, după ce a analizat activitatea 
A.I.E.A. pe anul curent și a criti
cat deficiențele activității acestei in
stituții, mai ales ?n ceea ce privește 
asistența tehnică necesară țărilor 
in curs de dezvoltare, a subliniat că 
R. P. Romînă, împreună cu celelalte 
țări socialiste, a propus un ansam
blu de măsuri practice în vederea 
remedierii acestei deficiențe, în a- 
cest sens acad. Floria 
rătat că, împreună cu U.R.S.S. și ce
lelalte țări socialiste. ~ 
este gata să pună la 
genției, în cadru] unui program co
mun, burse de studii și specializare, 
experți, utilaj și aparatura tehnică 
în domeniul utilizării energiei ato
mice în scopuri pașnice, ca ajutor 
tehnic nemijlocit pentru dezvoltarea 
acestor țări.

--------O®O------ -  -------

Noi acțiuni agresive 
împotriva Cutei

HAVANA 21 (Agerpres). — După 
cum comunică Ministerul Forțelor 
Armate Revoluționare al Cubei, în 
zorii zilei de 19 septembrie, un a- 
vion american cu reacție a violat 
frontiera Cubei, pătrunzînd în spa
țiul aerian deasupra coastei sudice 
a provinciei Havana.

WASHINGTON 21 (Agerpres). >- 
Senatül S.U.A. a adoptat joi rezo
luția elaborată de Comisia senato
rială pentru afacerile externe îm
preună cu cea pentru forțele arma
te, conținînd amenințări împotriva 
Cubei. Această hotărîre a Senatu
lui, care se așteaptă să fie urmată 
de adoptarea unei rezoluții similare 
în Camera Reprezentanților, face 
parte din campania organizată de 
oficialitățile americane pentru a 
camufla, prin injurii și calomnii la 
adresa Cubei libere, acțiunile iniția
te în S.U.A. în vederea organizării 
unei agresiuni.

ULTIMELE ȘTIRI

NEW YORK 20 (Agerpres). — în 
cadrul primei ședințe a Adunării 
Generale a O.N.U. dezbaterile 
au început cu cuvîntarea șefu
lui delegației Braziliei, senato
rul Afonso Arinos. Vorbitorul a a- 
cordat o deosebită atenție problemei 
dezarmării generale și totale. Dele
gația braziliană, a declarat el, își 
rezervă dreptul de a prezenta spre 
examinare un proiect. de rezoluție 
cu privire la încetarea imediată a 
tuturor experiențelor nucleare, care 
ar putea fi acceptabil pentru 
ritatea delegațiilor.

Reprezentantul brazilian a 
jinit ideea creării unor zone
clearizate. El a declarat că una din 
aceste zone denuclearizate ar putea 
fi America Latină.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că Brazilia sprijină propunerea cu 
privire la convocarea unei confe
rințe internaționale pentru proble
mele comerțului.

Delegatul american A. Stevenson

ritatea tineretului din întreaga 
lume cu poporul cuban.

In telegrama adresată de F.M.T.D. 
președintelui Adunării Generale a 
O.N.U. se cere ca Organizația Na
țiunilor Unite să pună capăt agre
siunii S.U.A. împotriva Cubei și să 
preîntîmpine. invadarea acestei țări. 
O.N.U., se spune în telegramă, tre
buie să asigure respectarea suvera
nității naționale, a dreptului po
poarelor la autodeterminare, la 
coexistență pașnică, O.N.U. trebuie 
să apere pacea în întreaga lume 
care este amenințată de o gravă 
primejdie.

*
RIO DE JANEIRO 21 (Ager

pres). — Deputatul Francisco Juliao, 
președintele Consiliului Național al 
Ligii țăranilor din Brazilia, a adre
sat popoarelor din America Latină 
chemarea de a convoca în Brazilia 
un congres latino-american pentru 
apărarea revoluției din Cuba.

*
CARACAS 21 (Agerpres). —> Fe

derația centrelor universitare din 
Venezuela, care întrunește peste 
18 000 de studenți din țară, a dat 
publicității o declarație în sprijini
rea Cubei. Declarația cheamă pe 
studenți și poporul Venezuelei „să 
fie vlgilenți, spre a da o ripostă 
hotărîtoare agresorilor americani“*

IN SPRIJINUL UNEI CONFERINȚE 
MONDIALE PENTRU PROBLEMELE 

COMERȚULUI

PARIS 21 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat corespondentului 
de la Londra al ziarului „LE MON
DE”, primul ministru al Indiei, 
Nehru, s-a pronunțat pentru dezvol
tarea comerțului între țările lagă
rului socialist și țările capitaliste. 
Răspunzînd la întrebarea ce părere 
are despre convocarea unei con
ferințe internaționale pentru proble
mele comerțului, Nehru a declarat : 
„Sînt preocupat de o asemenea con
ferință pe care a recomandat-o Con
siliul Economic și Social al O.N.U. 
Colaborarea economică între Est) și 
Vest trebuie să dea roade“.

în interviu a fost atinsă, de ase
menea, problema eventualei aderări 
a Angliei la Piața comună. Primul 
ministru a arătat că aderarea An
gliei la Piața comună va avea re
percusiuni asupra economiei In
diei. „în ceea ce privește urmările 
politice... o astfel de hotărîre a An
gliei poate duce la agravarea în
cordării internaționale“.

WASHINGTON 21’ (Agerpres)’, — 
De cîteva zile se desfășoară la Wa
shington conferința guvernatorilor 
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.). Creat în 1944 din inițiativa 
Statelor Unite ca organ specializat 
al O.N.U. pentru organizarea decon
tărilor internaționale în interesul 
cercurilor financiare ale S.U.A.,- 
F.M.I. nu cuprinde țările socialiste.

încă de la începutul existenței 
sale, el a fost arena unor fățișe con
tradicții valutare între Anglia și 
S.U.A. Și la actuala sesiune neînțe
legerile anglo-americane au răbuf
nit în controversa dintre reprezen
tantul britanic Maudling și colegul 
său american, sprijinit de reprezen-

tanții Franței și R.F.G, Reluînd 
vechi plan britanic, respins 
S.U.A., Maudling, ministrul de

â>®O

a vorbit în termeni generali despre 
țelurile Cartei O.N.U. și despre ne
cesitatea menținerii păcii,’ evitînd 
însă să examineze în fond proble-- 
mele actuale de cea mai mare im
portanță sau prezentîndu-le într-o 
lumină denaturată.

Declarînd că S.U.A. „salută cu en
tuziasm“ eliberarea popoarelor din 
cătușele colonialismului, el a reco
mandat totodată „să nu se-manifes
te grabă" în acest proces.

Referindu-se la problema dezar
mării, reprezentantul S.U.A. a 
petat 
nului 
trolul 
najul

Delegatul american a încercat să 
acuze guvernul Cubei că „îi ame
nință pe vecinii săi din emisfera 
occidentală".

Reprezentantul Cubei. M. Garcia 
Inchausteguy, a dat delegatului a- 
merican o ripostă energică și, după 
cum subliniază agenția „France 
Presse", puternic aplaudată de de
legați, printre care de numeroși re
prezentanți ai țărilor din America 
Latină. Poporul Cubei, a spus el, este 
gata să-și apere- independența. Res
pingem declarația dv., a spus de
legatul Cubei adresîndu-se lui Ste
venson, întrucît scopul acestei de
clarații este să camufleze agresiunea 
pe care guvernul dv. o pregătește 
împotriva poporului cuban.

NEW YORK 21 (Agerpres). — La

ședința plenară din dimineața zilei 
de 21 septembrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. au luat cuvîntul Ma
sayoshi Ohira, ministrul afacerilor 
externe al Japoniei, și II. Lange, mi
nistrul afacerilor externe al Nor
vegiei.

Reprezentantul Japoniei și-a ex
primat regretul în legătură cu in
tensificarea în ultimul timp a răz
boiului rece și a cerut delegațiilor 
să nu transforme O.N.U. „într-o a- 
renă de conflicte".

Declarînd că țara sa se pronunță 
pentru dezarmarea generală și to
tală, ministrul afacerilor externe al 
Japoniei a spus că cel mai bine ar 
fi să se înceapă dezarmarea cu „mă
suri parțiale" și numai cînd se va 
„stabili încredere" între țări, să se 
procedeze la extinderea măsurilor 
de dezarmare. Potrivit afirmațiilor 
sale, încetarea experiențelor nu
cleare ar putea constitui un prim 
paș spre dezarmare.

Lange, ministrul afacerilor ex
terne al Norvegiei, și-a exprimat 
neliniștea în legătură cu continua
rea cursei înarmărilor.

în legătură cu aceasta, Lange a 
exprimat dorința guvernului său 
de a se găsi anumite forme de con
trol asupra cursei înarmărilor și de 
a se sista crearea 
arme.

în ședința de

Tîrg în orașul Bamako, capitala Republicii Mali

Nota guvernului R. D. Vietnam adresată 
președintelui Adunării Generale a O.N.U.
HANOI 21 (Agerpres). — TASS 

transmite : în interesul păcii și al 
securității internaționale guvernul 
Republicii Democrate Vietnam a- 
dresează din nou țărilor membre 
ale O.N.U. și delegaților la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. chema
rea de a acorda o deosebită atenție 
actualei situații extrem de grave 
din Vietnamul de sud. Această 
chemare este cuprinsă în nota adre
sată la 19 septembrie de Ung Van 
Khiem, ministrul afacerilor externe 
al R.D. Vietnam, președintelui celei 
de-a XVII-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

în notă se arată că guvernul a- 
merican a creat în Vietnamul de 
sud un focar primejdios de încor
dare care se poate extinde și care 
periclitează pacea și securitatea po
poarelor din Indochina și din Asia 
de sud-est.

Guvernul R.D. Vietnam cere pre
ședintelui Adunării Generale a 
O.N.U. și delegaților la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. să se 
folosească de prestigiul lor și să 
constrîngă guvernul S.U.À. să-și 
respecte obligațiile internaționale în 
conformitate cu acordurile de la 
Geneva cu privire la Vietnam.

Poporul Republicii Mali sărbă
torește azi doi ani de la procla
marea independenței sale de 
stat.

Situat în partea centrală a 
'Africii, statul malian este unul 
dintre tinerele state africane 
născute din descompunerea im
periului colonial francez. Po
porul său, care numără 4 500 000 
de oameni, a făcut timp de 70 de 
ani parte din acest imperiu. Pe 
atunci teritoriul său era cunoscut 
sub numele de Sudanul francez. 
Intre anii 1958—1960, Sudanul 
a format, împreună cu Sene
galul. — fost și el o colonie fran- 
ceză — Federația Mali. Dar, la 20 
august 1960, ca urmare a acțiuni
lor complotiste ale cercurilor co
lonialiste care caută să scindeze 
unitatea popoarelor africane, Fe
derația Mali s-a destrămat. In 
aceste condiții a luat naștere tî- 
năra Republică Mali.

După crearea noului 
vernul Republicii Mali 
ca sarcină principală
rea independenței politice 
lichidarea înapoierii economice 
moștenite și dezvoltarea econo
miei naționale. Congresul extra
ordinar al Partidului Uniunii 
Sudaneze, condus de președintele 
Modibo Keita, care a avut loc în 
septembrie 1960, a definit calea 
pe care o va urma Republica 
Mali în construcția sa economică.

In scurtul timp care a tre
cut de la crearea republicii, 
au fost înființate o serie de 
instituții și întreprinderi de 
stat, ceea ce a determinat res- 
trîngerea sferei de activitate 
a capitalului străin. Planul cin
cinal de dezvoltare economică 
și socială a țării pe anii 1961—1965 
prevede dezvoltarea cultivării pă- 
mîntului și a creșterii animale
lor. In vederea creării unei baze 
de materii prime și energetice,

„Algeria a votai în- 
. tr-o. atmosferă calmă" 
— acestea sînl prime
le cuvinte transmise 
de către toți ■ co
respondenții de presă 
care . au urmărit des
fășurarea scrutinului 
din 20 septembrie. Ei 
adaugă că majorita
tea celor 6 500 000 de 
alegători înscriși s-au 
prezentat în fața ur
nelor pentru a 
pentru alegerea 
195 deputați ai 
nării Naționale 
stituante. în 
ritatea celor 
parțamente 
au participat 
între 50—70 
din alegători, 
partamentele 
și Oazis au 
80—90 la sută 
alegători, 
general al 
Politic al 
de Eliberare 
țională, Mohammed 
Khider, a declarat la 
radio că votul masiv 
în alegerile de ieri a 
fost o demonstrație a 
încrederii în Biroul 
Politic.

Alegătorii au răs
puns astfel apelului 
Biroului Politic al 
F.L.N. și apelurilor di
verselor organizații 
politice, printre care și 
Partidul Comunist Al
gerian, care au în-

vota 
celor 
Adu- 
Con- 

maj o- 
de- 

țării 
vot 

sută 
în de- 
Saura 
votat 

dintre 
Secretarul 

Biroului 
Frontului 

Na-

15 
ale 

la 
la

demnat populația să 
voteze fără abținere în 
așa fel ca Algeria să 
aibă cit mai repede o 
Adunare Națională și 
un guvern central în
sărcinat să se ocupe 
de problemele urgen
te ce stau în fața tînă-
■iniiiiiîitiiiiîinîiiiiiîiiniiniiniiiiiiiiiiiiiiiiih.

primele 
pe care le 

reiese 
mai multe

re- 
de- 
că, 
cir-
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rului stat, plivind în 
primul rînd restabili
rea ordinei, organiza
rea vieții economice, 
sociale și politice.

Atmosfera calmă în 
care s-au desfășurat 
alegerile a fost tul
burată numai în re
giunea Mitidja unde o 
serie de elemente încă 
necontrolate ale dis
trictului militar IV au 
încercat să împiedice 
deschiderea centrelor 
de vot, trăgînd focuri 
de armă împotriva 
trupelor ce îndepli
nesc ordinele Biroului 
Politic.

Este important de 
remarcat că populația 
de origină europea
nă aflată în Algeria 
a luat parte la vot în- 
tr-o proporție mai 
mare decît se aștepta 
chiar și în faimosul 
cartier Bab-el-Oued

din Alger despre care 
se știe că a fost unul 
din bastioanele O.A.S.- 
ului.

Din 
zultate 
ținem, 
în cele
cumscripții, candida
tă F.L.N. au obținut în
tre 95—99 la sută din 
voturi. în acest fel, 
toți membrii Biroului 
Politic al F.L.N. și cei
lalți candidați au 
fost aleși membri ai 
Adunării Naționale.

Adunarea Naționa-- 
lă Constituantă, alea
să pentru un an, se 
va întruni la 25 sep
tembrie pentru a ale
ge un birou și pe pre
ședintele ei, și pentru 
a prelua atribuțiile 
deținute pînă acum 
de Executivul Provi
zoriu. în sarcina noii 
Adunări Naționale va 
sta și desemnarea u- 
nui guvern provizoriu, 
guvern a cărui activi
tate va fi îndrumată 
de Biroul Politic al 
F.L.N.

în legătură cu efec
tuarea alegerilor o 
delegație provizorie 
algeriană a plecat 
spre New York pen- 
Iru a lua primele 
suri în vederea 
prezentării țării 
O.N.U.

mă- 
re
ia

T. VORNICU

un 
de 
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nanțe al Angliei, a propus la ac
tuala sesiune inițierea unor măsuri 
care să asigure țările membre ale 
F.M.I. împotriva pericolului deva
lorizării monedei unui alt partici
pant la această organizație. în fapt 
propunerea britanică vizează direct 
dolarul american, oglindind neîn
crederea în stabilitatea lui.

în discursul rostit la sesiunea 
F.M.I., ministrul de finanțe al 
S.U.A., Dillon, a afirmat că S.U.A. 
depun toate eforturile pentru a-și 
îmbunătăți situația financiară, dar 
a insistat în mod deosebit asupra 
necesității ca Statele Unite să-și 
sporească exporturile, cerînd celor
lalte țări „să-și deschidă piețele" 
pentru mărfurile americane, și, mai 
ales, să participe la „povara” pe 
care o reprezintă pentru economia 
americană cheltuielile militare în 
Străinătate.

De altfel, această temă a fost re
luată pe larg de președintele Ken
nedy, care a rostit și el o cuvîntare 
la sesiunea F.M.I.

Puterile occidentale se mențin 
pe vechile poziții

Lucrările Subcomitetului celor trei puteri de la Geneva
GENEVA 20 (Agerpres). — Discu

țiile de la ședința din 20 septembrie 
a Subcomitetului celor trei puteri 
pentru încetarea experiențelor nu
cleare au demonstrat din nou totala 
netemeinicie a încercărilor puterilor ■ accepta propunerea de a se institui 
occidentale de a prezenta proiectul 
anglo-american de „tratat cu privire 
la încetarea experiențelor nucleare 
în toate mediile“, prezentat de ele 
la 27 august, drept o poziție nouă 
bazată pe concesii serioase față de 
Uniunea Sovietică.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, S. K. Țarapkin, a citat o se
rie de puncte fundamentale ale pro
iectului de tratat din 27 august și 
a arătat în mod convingător că el 
conține aceleași elemente împotriva 
cărora a obiectat Uniunea Sovietică 
cu prilejul examinării vechilor pro
puneri anglo-americane din 18 apri
lie 1961. Puterile occidentale, a su
bliniat el, nu s-au abătut nici cu un 
pas de la cererea lor neîntemeiată 
și absolut inacceptabilă cu privire 
la stabilirea unui sistem internațio
nal de control cu instituirea unei 
inspecții obligatorii la fața locului.

S. K. Țarapkin a amintit că gu
vernul sovietic a acceptat propune
rea de compromis a celor opt state 
neutre. Acum totul depinde de pu
terile occidentale. Dacă vor accepta 
și ele propunerea de compromis a 
statelor neutre referitoare la insti-

LONDRĂ. în cadrul unei confe
rințe de presă, primul ministru al 
Indiei, J. Nehru, s-a pronunțat pen
tru, reglementarea cit mai grabnică 

o bază 
Primul ministru a subli

niat că există două state germane 
— Germania occidentală și Germa
nia răsăriteană.

a problemei germane pe 
realistă.

--------------090------------- ■

Situația din Argentina
BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 

Potrivit relatărilor corespondentului 
agenției. U.P.I., grava criză militară 
din Argentina pare că s-a înche
iat cu victoria generalilor rebeli de 
la Campo Mayo. în zorii zilei de 21 
septembrie, președintele Guido a a- 
r.unțat că criza a fost rezolvată 
prin demisia generalului Cornejo 
Saravia din postul de ministru de 
război și punerea în retragere a 
generalilor Carlo Lorio, comandan
tul șef al armatei, și Bernardino 
Labayru, șeful statului major al 
armatei. Demiterea celor trei ge
nerali fusese cerută de rebelii de la 
Campo Mayo. Comunicatul guverna
mental, publicat de serviciul de 
presă al președinției, precizează că 
și ceilalți miniștri ai cabinetului 
și-au prezentat demisia „pentru a 
ușura sarcina președintelui Guido 
de a reorganiza guvernul".

Președintele a declarat că va pre
lua postul de ministru de război 
pînă la găsirea unui înlocuitor pen-, 
tru generalul Saravia.

O telegramă a agenției France 
Presse anunță însă că generalii Lo
rio și Labayru refuză să accepte 
această soluționare a crizei și că 
au hotărît să continue operațiunile 
militare împotriva forțelor rebele de 
la Campo Mayo conduse de gene
ralul Ongania. Cercuri bine infor-

mate, arată agenția citată, confirmă 
că o ciocnire a avut loc între deta
șamentele blindâte de la Campo 
Mayo și trupele care sprijină 
generalii Lorio și Labayru.

BELGRAD. La 21 septembrie, pi- 
lotul-cosmoriaut. G. S. Titov, care a 
vizitat timp de 10 zile Republica 
Populară Federativă Iugoslavia, a 
părăsit Belgradul cu un avion spe
cial. în aceeași zi, cosmonautul so
vietic, împreună cu soția sa,’, a sosit 
la Varna. El'va participa la’ solem
nitatea deschiderii 
XIII-lea Congres 
astronautics^ care 
septembrie.

PARIS. La 20 
ședințele Franței, de Gaulle, a 
un discurs radiotelevizat în 
și-a anunțat intenția de a organiza 
în curînd un referendum în legă
tură cu reforma constituției actuale 
în partea referitoare la alegerea 
președintelui republicii. De Gaulle 
dorește ca de acum înainte șeful

sînt prevăzute prospecțiuni geo-> 
logice, preepm și construirea a 
două hidrocentrale. S-au luat, de 
asemenea, măsuri importante pe 
plan cultural și social.

Republica Mali duce o- poj 
tied externă activă situîndu-se tfc 
poziția neaderării 'la blocuri, a 
colaborării cu toate țările pe 
baza, respectării reciproce a su
veranității și a neamestecului în 
treburile interne. Guvernul re
publicii sprijină ideea dezarmării 
generale și totale, se opune exis
tenței bazelor militare în afara 
teritoriilor naționale, se pronunță 
pentru reglementarea pașnică a 
tuturor problemelor litigioase 
dintre state.

Poporul malian a primit un a- 
jutor substanțial din partea 
UniuMi Sovietice și a altor țări 
socialiste prin acordarea de cre
dite, utilaje industriale, specia
liști, acordarea de burse pentru 
studenți etc.

Intre R. P. Romînă și Repu
blica Mali s-au stabilit relații di
plomatice, iar de curînd amba
sadorul Republicii Mali la Bucu
rești și-a prezentat scrisorile de 
acreditare. Cu acest prilej, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a exprimat calda simpatie cu 
care poporul romîn privește efor
turile Republicii Mali și ale har
nicului și talentatului său popor 
pentru consolidarea independen
ței sale naționale, pentru dezvol
tarea economiei, pentru bună
stare și progres, pentru făurirea 
unei vieți noi.

Cu prilejul aniversării Repu
blicii Mali, poporul romîn urează 
poporului malian prieten noi și 
mari succese în lupta sa pentru 
progresul țării, pentru apărarea 
păcii.

:♦♦♦:
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statului să fie ales prin vot uni
versal și nu, ca pînă acum, de că
tre un colegiu- special de electori, 

în cercurile politice din Paris in
tenția președintelui de a efectua o 
reformă a constituției este conside
rată drept un nou pas spre limita
rea drepturilor democratice și a ro
lului parlamentului, spre accentua
rea caracterului autoritar al actua
lului regim

ACCRA.
complotiste 
explozii cu

politic din Franța.
La Accra elementele 
au pus la cale două noi 
bombe în momentul

cînd avea loc o demonstrație la lu
mina torțelor în sprijinul politicii 
președintelui Nkrumah. Mai multe 
persoane, inclusiv un număr de 
membri ai mișcării de pionieri din 
Ghana, au fost grav rănite.

MOSCOVA. După cum anunță 
TASS, la 21 septembrie a sosit la 
Moscova cunoscutul compozitor Igor 
Stravinski, însoțit de dirijorul ame
rican Robert Kraft. Stravinski va 
rămîne în Uniunea Sovietică timp 
de trei săptămîni și va concerta la 
Moscova și Leningrad.

----- -------------O®O------------

In urma măsurilor samavolnice luate de guvernul rasist Whiteheadcelui 1 
internațional 
va avea loc

septembrie,

de-al 
de 

la 24

pre- 
rostit
care

încordare în Rhodesia de sud
<£ 

convorbiri cu liderii Partidului ,4® 
al Independenței Naționale, a de
clarat că această măsură samavol
nică reprezintă „începutul sfîrșitu- 
lui dominației colonialiste în Rho
desia de sud“. Noi nu vom fi nicio
dată de acord să ne încetăm activi
tatea, a subliniat el.

Intr-o declarație specială, Partidul 
Unit al Independenței Naționale din 
Rhodesia de nord a criticat,, de ase
menea, cu vehemență noua acțiune 
a guvernului Whitehead.

Vom cere discutarea la O.N.U. a 
măsurilor represive ale autorități
lor colonialiste, a precizat Dum- 
butshena, reprezentantul la Londra 
al Z.A.P.U. între timp, Z.A.P.U. va 
trece în ilègàlitàte spre a continua 
lupta pentru drepturile populați,-,- Ç 
africane.

Propunerea de a se discuta la 
O.N.U. situația din Rhodesia de sud 
este sprijinită de o ' declarație co- y 
mună a reprezentanților diferitelor 
partide politice afrifcane aflați la 
Cairo, în care se arată că popoarele 
iubitoare de pace nu pot privi nepă- 
sătoare politica Inumană a guvernu
lui Whitehead.

Alarmate de reacția 
urma măsurilor lor 
autoritățile colonialiste 
persecuții împotriva populației de 
culoare. După ce au arestat peste 
60 de membri ai Z.A-.P.U,, autorită
țile au împrăștiat cu ajutorul gaze
lor lacrimogene o puternică mani
festație a sprijinitorilor acestui par
tid.

SALISBURY 21 (Agerpres). — 
Comentînd interzicerea partidului 
Uniunea poporului african Zim
babwe (Z.A.P.TJ:) de către autorită
țile coloniale din Rhodesia de sud, 
președintele. acestui partid, Joshua 
Nkomo, care se află la Lusaka 
(Capitala Rhodesiei de nord) pentru

■P •

Aspect din timpul grevei generale a feroviarilor brazilieni. în fotografie ; Greviști, suprave
gheau de poliție, în gara din Rio de Janeiro.

stîrnită. în 
samavolnice, 
trec la noi
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