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Adunarea festivă
consacrată zilei de 23 August

în sala Palatului R. P. Romîne a 
avut loc, miercuri după-amiază, a- 
dunarea festivă organizată de Co
mitetul orășenesc București al 
P.M.R. și Comitetul executiv al Sfa
tului popular al Capitalei cu prilejul 
celei de-a 18-a aniversări a eliberă
rii Romîniei de sub jugul fascist.

în aplauzele participanților la a- 
dunare, în prezidiu au luat loc to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Def, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Ch’vu Stoica. Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general de armată Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, I. K. Jegalin, ambasadorul U-

niunii Sovietice în R. P. Romînă, ge
neral maior I. V. Vinogradov, atașat 
militar, naval și al aerului al U.R.S.S,. 
membri ai C.C. al P.M.R., Consiliu
lui de Stat șl ai guvernului, Eroi ai 
Muncii Socialiste, fruntași în pro
ducție din marile întreprinderi bucu- 
reștene, academicieni și alți oameni 
de cultură.

în sală se aflau un mare număr 
de oameni ai muncii din Capitală, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor obștești, activiști 
de partid, de stat și ai organizații
lor oamenilor muncii, generali ac
tivi și în rezervă — foști comandanți 
de mari unități pe frontul antihitle
rist, oameni de cultură, ziariști ro- 
mîni și corespondenți ai presei stră

ine, numeroși oaspeți de peste ho
tare.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. Ro- 
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

A fost intonat imnul de stat al 
R. P. Romîne. Adunarea a fost des
chisă de tov. Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.M.R.

Despre cea de-a 18-a aniversare 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, marea sărbătoare națională 
a poporului nostru, a vorbit tovară
șul Alexandru Drăghici, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul afacerilor interne.

Cuvîntarea a fost subliniată în 
numeroase rînduri cu puternice a- 
plauze și ovații. La sfîrșlt, asisten
ța, In picioare, a ovaționat înde
lung pentru eroicul nostru popor 
muncitor, constructor al socialismu
lui, pentru marea comunitate fră
țească a țărilor socialiste, pentru 
pace între popoare.

A urmat un program artistic la 
care și-au dat concursul corurile 
reunite ale Radioteleviziunii romîne, 
ansamblurile Sfatului popular al 
Capitalei și „Ciocîrlia", acompania
te de orchestra Filarmonicii de stat 
„George Enescu", formații de dan
suri populare, soliști vocali, instru
mentiști și balerini.

(Agerpres)

Lumini sărbătorești pe străzile Capita leL

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIu-DEJ,

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Cuvîntarea tovarășului Alexandru Drăghici
Tovarăși,
Poporul romîn sărbătorește as

tăzi a 18-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist. Pe în
treg cuprinsul țării oamenii muncii 
de la orașe și sate întîmpină cu 
bucurie ziua de 23 August, măreață 
sărbătoare națională, mîndri de 
drumul pe care l-au străbătut, de 
victoriile hotărîtoare obținute în 
făurirea Romîniei socialiste.

De la 23 August 1944 au trecut 18 
ani — dar evenimentele de atunci 
au rămas și vor rămîne pentru tot
deauna adînc întipărite în mintea 
și în inima fiecărui cetățean al 
patriei noastre. înfruntînd cu eroism 
închisorile și gloanțele plutoanelor 
de execuție, primejduindu-și în fie
care clipă viața, comuniștii au des
fășurat o activitate intensă în rîn- 
dul maselor, chemîndu-le la luptă 
pentru sfărîmarea jugului fascist, 
ieșirea Romîniei din odiosul război 
antisovietic și alăturarea tării la 
coaliția antihitleristă, a cărei forță 
fundamentală era Uniunea Sovie
tică.

înaintarea victorioasă a Armatei 
Sovietice, ofensiva ei eliberatoare pe 
teritoriul patriei noastre au dat un 
puternic avînt luptei antifasciste a 
poporului, adîncind criza politică, și 
militară a dictaturii antonesciene și 
contradicțiile interne ale regimului 
burghezo-moșieresc.

Organizate și conduse la luptă de 
Partidul Comunist Romîn, forțele 
patriotice ale țării au doborît gu
vernul de dictatură fascistă. Armata 
Romînă, sprijinită de întregul po
por, s-a alăturat războiului antihit
lerist, luptînd cu eroism, alături de 
Armata Sovietică, pînă la înfrîn- 
gerea definitivă a Germaniei fas
ciste.

Oamenii muncii din țara noastră

vor cinsti veșnic amintirea bravi
lor ostași romîni și sovietici care 
și-au vărsat sîngele pentru elibera
rea Romîniei de sub ocupanții na
ziști, pentru zdrobirea fascismului 
german.

în anii ce s-au scurs de la 23 
August 1944, poporul nostru munci
tor, luîndu-și soarta în propriile 
mîini și instaurînd puterea populară, 
a obținut, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, mari victorii în dez
voltarea economică și culturală a 
țării, în întărirea continuă a orîn- 
duirii democrat-populare.

Concentrînd principalele eforturi 
ale poporului spre crearea și dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
socialismului, prin, desfășurarea o- 
perei de industrializare socialistă, 
dezvoltînd cu precădere industria 
grea, cu pivotul ei, construcția de 
mașini, partidul nostru a asigurat 
creșterea necontenită a forțelor de 
producție ale țării și, pe această 
bază, avîntul întregii economii.

In prezent, pe întreg cuprinsul 
țării, oamenii muncii desfășoară o 
activitate entuziastă pentru înfăp
tuirea mărețului program trasat de 
cel de-al III-lea Congres al parti
dului nostru — programul înfloririi 
patriei, al desăvîrșirii construcției 
socialismului. Rezultatele obținute 
în perioada care a trecut de la con
gres demonstrează justețea sarcini
lor stabilite de partid pentru dez
voltarea economiei naționale în ac
tuala etapă. Realizarea întocmai a 
Directivelor Congresului a devenit 
o cauză scumpă a întregului popor.

La sfîrșitul acestui an se va în
cheia prima jumătate a planului e- 
conomic de șase ani. Analizînd re
zultatele din primele 8 luni, se în
trevede perspectiva ca și anul acesta 
să se obțină o creștere a producției

superioară celei prevăzute în planul 
de stat, așa cum de altfel s-a reali
zat și în primii doi ani ai șesena- 
lului. în perioada 1960—1962 pro
ducția globală industrială a țării va 
crește, după date preliminare, cu 
55 la sută, realizîndu-se un ritm 
anual de creștere de 15,8 la sută, 
față de 13 la sută cit a fost planifi
cat. în acești trei ani se realizează 
o producție industrială a cărei va
loare depășește cu 15,5 miliarde de 
lei pe cea stabilită în Directivele 
Congresului. Creșteri mari, peste 
prevederile inițiale, s-au realizat în 
special în ramurile de bază ale eco
nomiei — siderurgie, construcții de 
mașini, industria chimică ș.a. A 
crescut,, de asemenea, peste preyșr. 
derile stabilite în Directive, volu
mul producției bunurilor de larg 
consum, s-a lărgit și s-a îmbunătă
țit sortimentul acestor produse. De 
la începutul șesenaluîui au fost puse 
în producție peste 140 de întreprin
deri și secții noi în industria repu
blicană, un mare număr de fabrici 
și uzine au fost dezvoltate și reuti- 
late cu tehnică modernă.

Realizările din prima jumătate a 
planului de 6 ani oglindesc crește
rea continuă a potențialului econo
miei noastre naționale, economie 
care se dezvoltă ascendent, echili
brat, în ritmuri susținute. Ele cons
tituie o bază solidă în lupta pentru 
îndeplinirea cu succes a întregului 
plan de dezvoltare a economiei na
ționale în perioada 1960—1965.

Punînd la baza activității lor pen
tru îndeplinirea planului prevede
rile Directivelor Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn cu 
privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, muncitorii, teh
nicienii și inginerii din fabricile și 
uzinele țării au obținut realizări de

seamă pe tărîmul îmbunătățirii ca
lității produselor, în creșterea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost, în mobilizarea rezer
velor interne existente în întreprin
deri. Partidul și guvernul îi cheamă 
să dezvolte necontenit, aceste succese, 
să-și concentreze toate eforturile 
lor pentru realizarea planului pe 
anul în curs și terminarea la datele 
stabilite a tuturor obiectivelor in
dustriale prevăzute în planul de in
vestiții, să muncească cu hărnicie 
pentru avîntul continuu al tuturor 
ramurilor economiei naționale.

în curînd, pe baza hotărîrii parti
dului și guvernului, vor fi puse în 
dezbaterea oamenilor muncii cifrele 
de plan pe 1963. Experiența ulti
milor ani ne arată cît de important 
este ca asemenea dezbateri să fie 
cît mai temeinic pregătite, încît să 
scoată la iveală noi posibilități de 
creștere a producției și productivi
tății muncii, de îmbunătățire a ca
lității și de reducere a prețului de 
cost, să ducă la valorificarea mai 
largă a rezervelor interne ale eco
nomiei noastre socialiste.

O preocupare sistematică a con
ducerii de partid și de stat este 
utilarea economiei naționale cu cele 
mai moderne mijloace de producție, 
desfășurarea unei acțiuni continue 
și sistematice pentru asimilarea și 
fabricarea tipurilor celor mai per
fecționate de mașini, utilaje și in
stalații, concomitent cu folosirea cît 
mai eficientă a mijloacelor tehnice 
cu care este înzestrată economia na
țională. Introducerea tehnicii noi 
are o însemnătate covîrșitoare în 
procesul de dezvoltare a bazei teh
nico-materiale a socialismului, este 
un factor determinant în sporirea

(Continuare în pag. a Il-a)
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Prezidiul adunării festive consacrat« silei do 23 August (Foto i Gh, VtnțilS)

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Co

munist al Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și al întregului popor sovietic vă felicităm 
cordial pe dv. și întregul popor frate romîn cu pri
lejul sărbătorii naționale — a 18-a aniversare a eli
berării Romîniei de sub jugul fascist.

Poporul romîn întîmpină a 18-a aniversare a eli
berării sale cu mari succese în toate domeniile vieții 
politice, economice și culturale. Sub conducerea glo
riosului Partid Muncitoresc Romîn, a Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, oamenii muncii romîni pășesc cu încredere pe 
drumul desăvîrșirii construcției socialiste, ceea ce 
constituie o mărturie strălucită a aplicării creatoare 
de către partid a teoriei marxist-leniniste în condi
țiile țării dv. Un eveniment remarcabil l-a constituit 
în țară încheierea colectivizării agriculturii, triumful 
planului cooperatist leninist. Astăzi, orînduirea socia
listă a repurtat victoria hotărîtoare în toate ramurile 
economiei naționale.

Republica Populară Romînă aduce o contribuție 
demnă la întărirea continuă a forței sistemului mon
dial socialist, militează activ pentru consolidarea uni
tății și coeziunii marii comunități a țărilor socialiste. 
A crescut imens prestigiul ei pe arena internațională. 
Promovînd cu consecvență politica coexistenței paș
nice, Romînia populară, împreună cu celelalte state 
socialiste, duce o luptă perseverentă pentru realizarea 
unui acord internațional cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală, încheierea tratatului de pace cu Ger
mania și reglementarea pe această bază a problemei 
Berlinului occidental, lichidarea sistemului rușinos al 
colonialismului, statornicirea unor relații de bună Ve
cinătate între toate țările din regiunea Balcanilor și

a Adriaticii și transformarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii, liberă de arma racheto-nucleară.

Oamenii sovietici, preocupați de munca creatoare și ■ 
constructivă pentru înfăptuirea grandiosului program 
al construcției comuniste, trasat de Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., se bucură sincer de remarcabi- 
lele realizări ale poporului romîn. Prietenia și cola
borarea de nezdruncinat a popoarelor țărilor noastre ■ 
bazate pe fidelitatea de neclintit față de marxism
leninism și principiile internaționalismului socialist , 
se dezvoltă și se întăresc neîncetat și sînt astăzi mal 
trainice ca oricînd. O nouă confirmare a acestui fapt 
a fost recenta vizită a delegației sovietice de partid • ’ 
și guvernamentale în Republica Populară Romînă, 
care a demonstrat convingător, la fel ca și vizita de- .. 
legației de partid și guvernamentale romîne în Uniu- ' 
nea Sovietică anul trecut, unitatea frățească a po
poarelor și partidelor noastre, năzuința lor unanimă 
de a întări și dezvolta și pe viitor cea mai strînsă 
prietenie și colaborare multilaterală. în interesul pu
ternicului lagăr al țărilor socialiste și al păcii în lumea 
întreagă. O mărturie strălucită a triumfului muncii 
pașnice constructive și a realizărilor remarcabile ale 
întregului sistem mondial socialist a fost eroicul zbor 
în grup al piloților-cosmonauți, cetățeni ai Uniunii 
Sovietice, tovarășii Nikolaev și Popovici, pe navele 
cosmice „Vostok-3" și „Vostok-4”. Oamenii sovietici 
sînt profund recunoscători oamenilor muncii din Ro
mînia frățească și din alte țări socialiste pentru înalta 
apreciere a noilor succese ale poporului sovietic în cu
cerirea Cosmosului.

Exprimînd sentimentele tuturor oamenilor sovietici, 
vă urăm, dragi tovarăși, dv. și întregului popor ro
mîn, noi și mari succese în construirea socialismului, 
în lupta pentru pace și prietenie între popoare.

Trăiască prietenia veșnică de nezdruncinat și co
laborarea între popoarele sovietic și romîn !

N. HRUȘCIOV
Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

L. BREJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului

Suprem al U.R.S.S.
Moscova, Kremlin, 22 august 1962.
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OR DI NUL 
ministrului forțelor armate 

ale Republicii Populare Romîne
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și ofițeri !
Poporul nostru, militarii forțelor armate sărbătoresc 

astăzi ziua eliberării Romîniei de sub jugul fascist. Cu 
18 ani în urmă, în august 1944, a avut loc insurecția 
armată victorioasă, organizată și condusă de Partidul 
Comunist Romîn, care a marcat • începutul revoluției 
populare în țara noastră, a deschis o eră nouă în 
istoria poporului romîn.

In anii care au trecut de la 23 August 1944 — prin 
lupta și munca oamenilor muncii care au urmat cu 
încredere politica marxist-leninistă a partidului nos
tru — în viața economică și socială a țării s-au produs 
profunde transformări revoluționare care au dus la 
victoria definitivă a socialismului la orașe și sate.

Succesele poporului romîn pe drumul înfloririi și 
întăririi continue a țării, mobilizează pe militari în 
munca pentru perfecționarea pregătirii de luptă și 
politice, în mînuirea cu pricepere a armamentului și 
tehnicii moderne, în întărirea ordinii și disciplinei 
militare.

Conștienți de înalta misiune încredințată de Parti
dul Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și guvernul 
Republicii Populare Romîne, militarii forțelor armate 
stau cu vigilență de strajă cuceririlor socialiste ale 
poporului romîn și, împreună cu militarii celorlalte 
state participante la Tratatul de la Varșovia, asigură 
securitatea lagărului socialist și pacea lumii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și ofițeri l
Vă felicit cu prilejul zilei de 23 August și vă urez 

noi succese în întărirea capacității de luptă a unități
lor și subunităților, în pregătirea tuturor militarilor 
ca apărători de nădejde ai suveranității și indepen
denței patriei noastre socialiste.

In cinstea celei de-a 18-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist,

ORDON:
Astăzi, 23 August, în Capitala patriei noastre se vor 

trage, în semn de salut, 21 de salve de artilerie.

Trăiască 23 August, ziua eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, cea mai mare sărbătoare națională a • 
poporului nostru !

Trăiască harnicul și talentatul popor romîn, cons
tructor al socialismului ! cf

Slavă Partidului Muncitoresc Romîn, conducătorul 
încercat al poporului, inițiatorul și organizatorul 
tuturor victoriilor noastre !

Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Popu- 
Iară Romînă !

Ministrul forțelor armate ale R. P. Romîne 
General de armată. LEONTIN SĂLĂJAN

23 August 1962

/Z7

Bilanț bogat de realizări
Minerii celui mai mare bazin 

carbonifer al țării — Valea Jiului 
— întîmpină ziua de 23 August cu 
un bilanț bogat de realizări. De la 
începutul anului el au extras și 
livrat peste sarcinile de plan mal

ale minerilor Văii Jiului
mult de 70 000 de tone de cărbune 
cocsificabil și energetic.

Pe întregul bazin carbonifer al 
Văii Jiului s-au realizat în pri
mele 7 luni 
de 9 903 000

din acest an economii 
de lei.

I
i Gu planul pe 8 luni realizat

Ziua de 23 August este tnttmpinată de muncitorii forestieri din 
regiunea Crișana cu planul de producție pe 8 luni realizat cu 13 zile 
mai devreme.

Rezultate bune au obținut muncitorii forestieri din regiune In în
trecerea pentru valorificarea superioară a masei lemnoase. Indicii de 
utilizare au crescut față de plan cu 4,5 la sută la fag șl cu 6,8 la 
sută la. stejar, realizîndu-se în plus, din aceeași cantitate de masă 
lemnoasă, 6 300 mc de lemn de lucru. (Agerpres)

Cu calificativul „bine“
BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Co

lectivul Trustului regional de construc
ții Bacău a dat în folosință, de la în
ceputul anului, 560 de apartamente, 
numeroase școli și alte obiective so- 
clal-eulturale, Mal bine de Jumătate

și „foarte bine“
din numărul apartamentelor au fost 
predate înainte de termenul prevă
zut.

Toate apartamentele date în folo- 
sinfă în acest an au primit la recepție 
calificativul de „foarte bine" șl „bine",,

Un nou cargou
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). — : 

In ziua de 22 august, în ajunul 
marii sărbători naționale a poporu
lui nostru, constructorii navali gă- 
lățeni au înregistrat un nou succes 
în muncă ei au lansat la apă încă 
un cargou 'de r4 '500 'de tone, al 
10-lea de acest fel construit pînă 
acum la șantierul naval Galați. L'a 
construcția cargoului s-au econo
misit 25 tone de metal.

Tot iert colectivul șantierului a 
lansat la apă un șlep de 1 700. de 
tone pentru transportul fructelor^

-—; I
Economii suplimentare
BRAȘOV (coresp. „Scînteii”). —. De ' 

la începutul anului șl pînă acum co
lectivele întreprinderilor Hin orașul« 
Brașov au realizat economii supliment 
tare la prețil de cost de '34'500‘’d00 
tel șl benefici'} peste plan de aproape 
55 milioana le)<
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Cuvintarea tovarășului Alexandru Breaks DEPUNERI DE COROANE CU PRILEJUL CELEI DE-A 18-A 
ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII PATRIEI

(Urmare din pag. 1-a)

productivității muncii și reducerea 
cheltuielilor de producție ; numai 
pe această bază trainică se poate 
asigura creșterea continuă a nive
lului d'e trai material și cultural al 
întregului popor.

Folosim acest prilej pentru a 
transmite calde felicitări muncito
rilor, tehnicienilor și inginerilor, tu
turor lucrătorilor din industria 
noastră socialistă pentru munca lor 
plină de abnegație, pentru rezulta
tele bune obținute pînă acum, și ne 
exprimăm convingerea că nu-și vor 
precupeți forțele pentru a îndeplini 
cu cinste și a depăși planul pe anul 
în curs, creînd astfel condiții bune 
pentru realizarea sarcinilor planifi
cate pe 1963 — cel de-al 4-lea an 
al șeaenalului !

In primăvara acestui an, în urma 
încheierii colectivizării agriculturii 
în întreaga țară, poporul nostru a 
sărbătorit o victorie istorică : la 
memorabila sesiune extraordinară a 
Marii Adunări Naționale din 27—30 
aprilie a fost consfințit triumful 
definitiv al socialismului la orașe 
și sate.

Procesul complex de transforma
re socialistă a agriculturii s-a des
fășurat in condițiile creșterii pro
ducției vegetale și animale — a- 
ceasta fiind una din trăsăturile ca
racteristice importante ale construc
ției noastre socialiste la sate. Pro
ducția cerealieră, efectivul anima
lelor ca și întreaga producție agri
colă depășesc cu mult nivelul ani
lor antebelici.

Statul nostru a investit și inves
tește fonduri însemnate pentru me
canizarea agriculturii care, în pre
zent, este dotată cu peste 54 000 de 
tractoare fizice, peste 50 000 de se
mănători mecanice, 25 000 de com
bine pentru recoltat cereale păioa- 
se și alte mașini agricole. în spri
jinul dezvoltării agriculturii, statul 
pune la dispoziția țărănimii munci
toare cantități sporite de îngră
șăminte, credite, semințe selecțio
nate, animale de rasă.

O dată cu încheierea colectiviză
rii s-au creat noi și mari posibili
tăți pentru creșterea producției și 
productivității muncii în toate sec
toarele agriculturii. Partidul și gu
vernul cheamă la folosirea cît mai 
deplină a acestor posibilități, pen
tru a asigura întărirea continuă, 
economică și organizatorică, a gos
podăriilor, colective, pentru îmbună
tățirea permanentă a activității 
G.A.S. și S.M.T. — acestea consti
tuind condiții de primă importanță 
pentru avîntul agriculturii noastre.

în acest an, partidul și guvernul 
au luat un ansamblu de măsuri 
pentru reorganizarea conducerii 
agriculturii, redistribuirea cadrelor 
în această importantă ramură a 
economiei, pentru formarea de noi 
cadre, de cele mai diferite profi
luri, necesare tuturor sectoarelor 
agricole. Acest ansamblu de măsuri 
a început să-și arate roadele.

Activitatea desfășurată de Consi
liul Superior al Agriculturii, de con
siliile agricole regionale și raionale 
confirmă pe deplin justețea măsu
rilor luate pentru reorganizarea 
conducerii agriculturii. Deși aflate 
abia la începutul activității lor, a- 
ceste organe își îndeplinesc cu cinste 
sarcinile ce le revin, rezolvă opera
tiv. în strînsă legătură cu viața, cu 

• terenul, problemele ce se ivesc.
Bune rezultate dau, de asemenea,

■ măsurile privitoare la redistribuirea 
cadrelor în agricultură. Marea ma
joritate a agronomilor, zoôtehnicie- 
nilor și medicilor veterinari reparti
zați să lucreze nemijlocit în unită- 

. tile agricole socialiste muncesc cu 
tragere de inimă pentru aplicarea 
agrotehnicii moderne, pentru buna 
organizare a muncii și obținerea de 
recolte bogate. Sîntem convinși că 
ei vor fi mereu la înălțimea sarcini
lor încredințate !

Nu încape îndoială că măsurile 
luate de partid și guvern, munca 
devotată și sîrguincioasă a țărănimii 
colectiviste, a lucrătorilor din gos
podăriile de stat și S.M.T., activi
tatea cadrelor dé agronbmi, zooteh- 
nicieni, medici veterinari va contri
bui la ridicarea la un nivel tot mai 
înalt a agriculturii socialiste.

Dezvoltarea industriei și a agri
culturii, creșterea producției și pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost în toate ramurile eco
nomiei naționale au dus la sporirea 
continuă a venitului național, care 
în acest an este cu o treime mai 
mare decît în 1959.

Veghind în permanență la crește
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii, partidul și guvernul au luat 
în acest an, pe baza creșterii veni
tului național, noi măsuri menite să 
asigure îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale celor ce mun

cesc. Potrivit hotărîrii partidului și 
guvernului din iulie 1961, anul a- 
cesta s-au efectuat noi majorări ale 
salariilor tarifare ale unor catego
rii de salariați, printre care se nu
mără muncitorii din ramura energiei 
electrice, din industria materiâlelor 
de construcții, din ramurile pielărie- 
cauciuc, sticlă și ceramică fină, din 
poligrafie, din atelierele mecanice, 
din transporturile aeriene și navale 
și din alte sectoare de activitate. Ca 
rezultat al măsurilor aplicate, sala
riul real al muncitorilor este în 
acest an de circa 2 ori mai mare de
cît în 1950.

în prima jumătate a șesenalului 
volumul vînzărilor de mărfuri către 
populație prin comerțul socialist a 
sporit într-un ritm mediu anual de 
15 la sută, depășind cu peste 3 
miliarde de lei volumul prevăzut. 
Mari fonduri sînt cheltuite din 
bugetul statului pentru îmbună
tățirea în continuare a condiții
lor de locuit ale oamenilor muncii.

Pe măsura înaintării țării noas
tre pe calea desăvîrșirii construc
ției. socialiste, se adîncește și se 
perfecționează continuu democrația 
socialistă, cresc rolul și importanța

sfaturilor populare, al sindicatelor 
și al altor organizații ■ în atragerea 
maselor la conducerea treburilor 
obștești.

Succesele însemnate obținute de 
poporul muncitor în dezvoltarea 
țării sînt nemijlocit legate de ma
rile avantaje pe care le oferă rela
țiile de colaborare și întrajutorare 
tovărășească statornicite între ță
rile lagărului socialist și, în mod 
deosebit, de sprijinul frățesc pe 
care Uniunea Sovietică îl acordă 
țării noastre, ca și celorlalte țări 
socialiste. Adîncirea colaborării, 
continua perfecționare a diviziunii 
internaționale socialiste a muncii 
asigură rezolvarea cu succes a sar
cinilor făuririi bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului și lichidării 
treptate a diferenței dintre nivelu
rile de dezvoltare ale țărilor socia
liste, creează condiții pentru dez
voltarea mai rapidă a economiei 
fiecărei țări în parte și a forțelor 
sistemului mondial socialist în an
samblu.

La a 18-a aniversare a eliberării, 
țara noastră înfățișează imaginea 
unei societăți în care coeziunea mo- 
ral-politică a întregului popor este 
mai trainică decît oricînd. însuflețiți 
de victoriile istorice obținute în 
construcția socialismului, oamenii 
muncii de la orașe și sate sînt strîns 
uniți în jurul Partidului Muncito
resc Romrn. al Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în partid, poporul nostru vede 
călăuza sigură, conducătorul său 
ferm și încercat, iar în politica 
partidului — propria șa politică, 
programul viitorului său luminos. 
Prestigiul uriaș de care partidul șe 
bucură astăzi în mase, rolul său 
hotărîtor în toate domeniile de ac
tivitate, dragostea și încrederea cu 
care este urmat de întregul popor, 
chezășuiesc noi și noi victorii pe 
drumul desăvîrșirii construcției so
cialismului m patria noastră.

Tovarăși,
Sărbătorim ziua eliberării patriei 

noastre în condițiile marilor victo
rii înregistrate în domeniul vieții 
internaționale de țările socialiste, 
de forțele păcii și progresului, care 
cresc neîncetat. Trăsătura dominan. 
tă a epocii noastre este schimbarea 

raportului de forțe în favoarea so
cialismului și a păcii.

Exprimînd voința și interesele 
fundamentale ale întregului popor, 
partidul și guvernul nostru promo
vează neabătut o politică externă 
de pace, militează cu fermitate 
pentru demascarea uneltirilor 
cercurilor imperialiste agresive, 
pentru normalizarea vieții interna
ționale și statornicirea unor relații 
de colaborare rodnică între țări și 
popoare. Țara noastră își aduce 
contribuția la lupta pentru destin
derea încordării și promovarea 
coexistenței pașnice atît în zona 
geografică din care face parte, cît 
și în lumea întreagă.

Trăim într-o epocă de minunate 
descoperiri științifice și tehnice. în
treaga omenire își exiprimă, în a- 
ceste zile, admirația față de noua 
și strălucita realizare a Uniunii So
vietice în cercetarea spațiului cos
mic : zborul îndelungat în grup a 
două nave cosmice cu piloți la bord. 
Marcînd încă o treaptă în pregăti
rea zborurilor spre stele ale oame
nilor, fapta de eroism a piloților- 
cosmonauți Nikolaev și Popovici, 
eforturile încununate de succes ale 
tuturor celor care au contribuit la 
realizarea ei, confirmă primatul 
mondial pe care-1 deține Uniunea 

Sovietică în tehni
ca rachetelor, în 
precizia folosirii 
și dirijării lor. 
Faptul că Uniu
nea Sovietică este 
țara care deschi
de omenirii drum 
în Cosmos nu este 
întîmplător. Izvo
rul tuturor suc
ceselor sale îl cons
tituie ideile mar- 
xism-leninismului 
care călăuzesc 
construcția socia
lismului și comu
nismului și a că
ror înfăptuire des
cătușează energia 
și capacitățile po
porului, creează 
condițiile unui pu
ternic avînt al e- 
conomiei și cultu- 

• rii, al științei și 
tehnicii. Felicităm 
din toată inima 
Partidul Comu
nist al Uniunii So
vietice, guvernul 
sovietic și întregul 
popor sovietic pen
tru această minu
nată înfăptuire ca
re inaugurează o 

nouă etapă în domeniul cercetării șl 
cuceririi Cosmosului 1

Fiecare din succesele pe care ome
nirea le obține pe drumul progresu
lui științei și tehnicii subliniază cu 
tărie o concluzie logică, o necesitate 
Imperioasă în ce privește relațiile 
Internaționale în epoca noastră : 
pentru ca mărețele realizări ale ge
niului uman să slujească vieții, pro
gresului popoarelor și nu nimicirii 
a milioane de oameni, nu distruge
rii bunurilor materiale și valorilor 
spirituale făurite de-a lungul se
colelor, este necesar să fie înfăp
tuită năzuința supremă a omenirii 
— statornicirea unei păci trainice 

în zilele noastre amatorii de aven
turi militare nu-și mai pot desfă
șura nestingheriți uneltirile. în fața 
lor se înalță ca un zid de granit 
uriașele forțe ale păcii. Sub steagul 
luptei pentru pace militează cu ho- 
tărîre țările puternicului lagăr so
cialist și alte state iubitoare de pace, 
clasa muncitoare internațională, 
larga mișcare a popoarelor în a- 
părarea păcii. Un rol tot mai impor
tant în rîndul forțelor păcii îl au 
noile state independente, care au 
apărut pe harta lumii ca rod al ire
zistibilei mișcări contemporane de 
eliberare națională. Sînt pé cale de 
lichidare ultimele vestigii ale colo
nialismului, ceea ce contribuie la 
înlăturarea multor focare de încor
dare internațională. Stă în puterea 
imenselor forțe ale păcii ca, luptînd 
unite, să bareze calea războiului, să 
asigure triumful ideilor de coexis
tență pașnică.

Acordurile recente, privind pro
blemele Laosului și viitorul Irianu- 
lui de vest, cuprind un învățămînt 
valabil pe toate meridianele — și 
anume că nu există problemă liti
gioasă, oricît de complicată ar părea 
ea, care să nu poată fi soluționată 
prin tratative și înțelegere.

Una din aceste probleme care, la 
mai bine de 17 ani de la terminarea 
războiului împotriva Germaniei 
hitleriste, continuă să învenineze 
atmosfera în Europa și în lume este 
problema lichidării rămășițelor răz
boiului, problema încheierii trata
tului de pace german.

U.R.S.S. și R.D, Germană, ferm 
sprijinite de celelalte țări socialiste, 
propun M regimul de ocupație al 

trupelor S.U.A., Angliei și Franței 
existent în Berlinul occidental să ia 
sfîrșit. în dorința de a facilita re
glementarea pașnică a situației din 
Berlinul occidental și a problemei 
germane în ansamblu, U.R.S.S. a 
făcut în ultima vreme încă o pro
punere. Așa cum a arătat șeful gu
vernului sovietic, tovarășul N. S. 
Hrușciov, pe teritoriul Berlinului 
occidental, devenit oraș liber și de
militarizat, vor putea staționa tem
porar, sub forma unei garanții supli
mentare, trupe sub steagul O.N.U., 
care să nu fie însă trupe din țările 
membre ale blocului militar agresiv 
N.A.T.O. Dacă toate eforturile ță
rilor socialiste de a se ajunge la re
zolvarea de comun acord a proble
mei tratatului de pace german și a 
situației Berlinului occidental nu 
vor da rezultate din pricina poziției 
celeilalte părți, țările socialiste sînt 
hotărîte să încheie tratatul de pace 
cu R.D. Germană.

Problema-cheie a zilelor noastre 
este problema dezarmării. De rezol
varea ei neîntîrziată depinde ca o- 
menirea să fie izbăvită de coșmarul 
unei catastrofe termonucleare, ca 
pacea să devină o realitate stator
nică. înfăptuirea dezarmării ar ri
dica de pe ümerii popoarelor povara 
uriașelor cheltuieli militare, iar 
enormele resurse și energiile umane 
irosite azi în cursa înarmărilor ar 
putea fi folosite pentru îmbunătă
țirea vieții oamenilor, pentru pro
gresul popoarelor.

Pe masa tratativelor de la Gene
va se află programul clar, eficient 
și realist propus de Uniunea So
vietică pentru înfăptuirea dezarmă
rii generale și totale sub un strict 
control internațional. Țările socia
liste participante la Comitetul celor 
18, printre care și țara noastră, spri
jinite de alte state iubitoare de 
pace, fac tot ce le stă în putință 
pentru a înlesni progresul tratati
velor. Din păcate însă, din cauza 
poziției negative a reprezentanților 
occidentali, lucrările Comitetului 
continuă să bată pasul pe loc,

în ce privește problema încetării 
experiențelor cu armele nucleare, 
Uniunea Sovietică a declarat în re
petate rînduri că este gata să sem
neze oricînd un acord în această 
privință, urmînd ca respectarea a- 
cordului să fie controlată prin mij
loacele naționale pe care știința le-a 
pus de multă vreme la dispoziția 
statelor. Memorandumul prezentat 
de cele opt state neutre care parti
cipă la tratativele de la Geneva 
conferinței este o bază largă pen
tru realizarea unui acord și a fost 
acceptat ca atare de U.R.S.S. Opi
nia publică mondială iubitoare de 
pace cere în prezent puterilor occi
dentale să procedeze la fel, făcînd 
astfel posibilă soluționarea uneia 
dintre cele mai arzătoare probleme 
ale timpului nostru.

înfăptuirea dezarmării este o ne
cesitate vitală pentru toate popoa
rele, o cerință a întregii omeniri. 
Acest adevăr a fost ilustrat grăitor 
de recentul Congres mondial pentru 
dezarmare generală și pace. Țările 
socialiste, între care și țara noas
tră, nu au nevoie de război, pre
țuiesc pacea și duc o luptă con
secventă pentru apărarea ei. Tot
odată, ținînd seama că cercurile a- 
gresive continuă cursa înarmărilor, 
că pînă acum nu s-a putut ajunge 
la un acord în problema dezarmării, 
țările socialiste consideră că dato
ria lor sfîntă este de a se asigura 
cu mijloacele necesare pentru a 
apăra munca pașnică și securitatea 
popoarelor lor, pacea în lumea în
treagă.

Reazemul de nădejde al păcii îl 
constituie lagărul socialist, unitatea 
și coeziunea sa. La baza politicii 
noastre externe se află alianța, 
prietenia și colaborarea frățească 
cu Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste. Vizita făcută recent 
în țara noastră de delegația de 
partid și guvernamentală a U.R.S.S., 
în frunte cu tovarășul N. S. Hruș
ciov, a adus o nouă contribuție la 
întărirea prieteniei romîno-sovietice, 
la consolidarea unității sistemului 
mondial socialist.

Poporul romîn, însuflețit de vic
toriile dobîndite sub conducerea 
partidului în cei 18 ani de viață 
liberă, privește cu încredere viito
rul. El este hotărît să-și consacre 
toate forțele sale cauzei mărețe a 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui în patria noastră, luptei hotărîte 
pentru triumful păcii.

— Trăiască 28 August, ziua eli
berării scumpei noastre patrii !

— Trăiască eroicul nostru popor 
muncitor, constructor entuziast al 
socialismului I

— Trăiască marea comunitate fră
țească a țărilor socialiste !

— Trăiască pacea între popoare l

Cu prilejul celei de-a 18-a ani
versări a eliberării Romîniei, 
miercuri dimineață a avut loc la 
monumentele eroilor Patriei și Eroi
lor Sovietici din Capitală, solemni
tatea depunerii de coroane de flori 
în memoria ostașilor căzuți în lupta 
■împotriva fascismului, pentru, liber
tatea și independența patriei noas
tre.

Au luat parte tovarășii Petre 
Borilă, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.M.R., membri 
ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali activi 
și în rezervă — foști comandanți de 
mari unități pe frontul antihitlerist, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, repre
zentanți ai Comitetului orășenesc 
București al P.M.R. și Sfatului popu
lar al Capitalei, delegații ale oame
nilor muncii din marile întreprin
deri bucureștene.

La Monumentul Eroilor Sovietici 
au fost de față și I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea C.C. al P.M.R., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri, 
Consiliului Central al Sindicatelor 
C.C. al U.T.M. și Consiliului U.A.S.R., 
Ministerului Forțelor Armate, Con
siliului general A.R.L.U.S., Comite
tului orășenesc București al P.M.R. 
și Sfatului popular al Capitalei, din
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Sosirea unei delegații a Asociației 
de prietenie sovieto-romînă

La invitația' Consiliului general 
A.R.L.U.S., a sosit în Capitală o 
delegație a Asociației de prietenie 
sovieto-romînă, condusă de V. I. 
Konotop, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Sovietului 
regional Moscova.

Din delegație mai fac parte : D. I. 
Verdîș, ministrul învățămintului din 
R.S.S. Moldovenească, I. E. Ruden
ko, directorul sovhozului „Kievski” 
din R.S.S. Ucraineană, A. I. Rota- 
nova, secretara organizației de 
partid a tipografiei „Krasnîi Prole
tari” din Moscova, membru în con
ducerea Asociației de prietenie so
vieto-romînă, și E. K. Biron, vice
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Din noul peisaj al orașului Galați.
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CINEMATOGRAFE. Cu ocazia sărbă

toririi celei de-a XVIII-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul fascist 
vor avea loc următoarele spectacole 
speciale : Filmele artistice VALURILE 
DUNĂRII : Grădina 13 Septembrie 
(orele 20). STRĂZILE AU AMINTIRI : 
Cinematograful 23 August (orele 19 și 21). 
MINDRIE : Cinematograful Olga Banele 
(orele 19 șl 21). PACE NOULUI VENIT : 
Cinematograful înfrățirea între popoare 
(orele 18 șl 20,30).

PROGRAM DE FILME DOCUMEN
TARE : la cinematografele Timpuri 
Noi șl Alex. Popov (orele 19 și 
21). 49 DE ZILE 1N PACIFIC : Magheru 
(10,15; 12; 15; 17; 19; 21), Elena Pavel 
(10; 12; 15; 17; 19; 21; grădină — 20,30), 
Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
Progresul (20).. REVISTA DE LA MIE
ZUL NOPȚII — cinemascop : Patria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15), Alex.
Sahia (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21; gră
dină — 20). 713 CERE ATERIZAREA :
Republica (9,45; 12; 14; 17; 19; 21,15), I. C. 
Frlmu (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; grădină 
— 20; 22). VIRSTA DE AUR A COME
DIEI : 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21),
Flacăra (10; 16,15; 18,15; 20,30), Volga (10; 
11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19; 20,45), G.
Coșbuc (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Stadio
nul Glulești (20), Stadionul Dinamo (20), 
Arenele Libertății (20). VALEA VULTU
RILOR : V. Alecsandri (10,30; 12,15; 15,15; 
17; 19; 21), Tineretului (9,30; 11,20; 13,10; 
15; 16,45; 18,25; 20,30), 23 August (10; 12; 
15; 17; grădină 20), Munca (11), Vasile 
Roaltă (10; 12; 15; 17; 19; grădină 19,45;
21.30) . LACRIMI TIRZII : București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Miorița (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Libertății (10; 12; 14; 16,30; 
18,30; 20,30; grădină 20), Olga Banele (15; 
17; grădină - 20,30), POST-RESTANT ; 
Lumina (rulează în continuare de la 10 
la 14,10; 16,15; 18,25; 20,30). M-AM SATU
RAT DE CĂSNICIE : Victoria (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Popular (16; 18,15;
20.30) , Iile Plntllle (16; 18; grădină 20). 
FANTOMELE DIN SPESSART : Central 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 8 Martie 
(11; 15; 17; 19; 21; grădină 20), Donca 
Slmo (11; 15; 17; 19; 21; grădină 20). 
PROGRAM PENTRU COPII : 13 Septem
brie (10). CONFIDENTUL DOAMNELOR: 
13 Septembrie (11,30; 16; 18,15; 20,30). FIUL 
HAIDUCULUI : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 la 19), T. Vla- 
dimirescu (16; 18; 20). NUMAI O GLUMĂ: 
rulează la cinematografele Maxim Gorki 
(16; 18,15; 20,30). SENTINȚA SE VA DA 

partea unor mari întreprinderi. Pio
nierii au depus jerbe de flori.

Cei prezenți au primit apoi defi
larea companiilor de onoare.

+
Miercuri la amiază au fost de

puse coroane de flori și la cimiti
rul militarilor britanici căzuți pe 
teritoriul Romîniei în lupta împo
triva fascismului.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Anton Brei- 
tenhofer, membru al Consiliului de 
Stat, miniștri, reprezentanți ai Sfa
tului popular regional București, 
generali și ofițeri superiori.

La solemnitate au asistat minis
trul Marii Britanii la București, 
James Dalton Murray și membrii 
Legației.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, Ministerului 
Forțelor Armate, Sfatului popular 
Regional București, din partea 
unor întreprinderi bucureștene.

Cei prezenți au primit apoi defi
larea companiei de onoare.

★

în cursul zilei de miercuri au fost 
depuse de asemenea coroane de flori 
la cimitirile eroilor de la Ghencea, 
Herăstrău și Jilava din Capitală 
precum și la monumentele și mor
mintele eroilor romîni și sovietici 
din diferite regiuni ale țării căzuți 
în lupta împotriva fascismului.

(Agerpres)

președinte al prezidiului Asociației 
letone de prietenie sovieto-romînă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de aca
demicienii P. Constantinescu-Iași și 
Iorgu Iordan, vicepreședinți ai Con
siliului general A.R.L.U.S., de 
membri ai Consiliului și activiști ai 
A.R.L.U.S.-ului.

Au fost de față G. E. Cebotariov, 
consilier, și A. M. Alexeev, secretar 
al Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

în aceeași zi oaspeții au făcut o 
vizită la Consiliul general A.R.L.U.S.

(Agerpres)

JOI : înfrățirea între popoare (15,30). 
CETATEA HURRAMZAMIN ; Cultural 
(14,45; 16,50; 18,55; 21). LĂSAREA NOP
ȚII : Alex. Popov (rulează în continuare 
de la orele 10 la 19), Arta (16; 18; gră
dină 20). SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTĂ : Grivița (10,30; 12,30; 15; 17; 
19; 21). POMPIERUL ATOMIC : rulează 
la cinematograful C. David (15; 17; 19; 
21). BĂTRINUL ȘI MAREA : Unirea (16; 
18,15; grădină 20,15). AL NOUĂLEA 
CERC : Munca (16; 18,15; 20,30), 8 Mal 
(15; 17; 19; 21). FRUMOASA AMERI
CANĂ : Moșilor (16; 18; 21; grădină — 
20), Floreasca (16; 18,15; 20,30). TEROARE 
IN MUNȚI — cinemascop ; 16 Februarie 
(16; 18; 20). FETELE — cinemascop : ru
lează la cinematograful M. Eminescu (16; 
18,15; 20,30). PLANETA FURTUNILOR : 
Luceafărul (15; 17; 19; grădină 20,30), 
B. Delavrancea (16; 18; 20). CIND CO
MEDIA ERA REGE : rulează la cinema
tograful G. Bacovia (11,30; 15; 17; 19; 21). 
MONGOLII — cinemascop : Drumul Se
rii (14,30; 16,45; 19; 21,15), 30 Decembrie 
(9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). CÎND
VINE DRAGOSTEA : rulează la cinema
tograful Aurel Vlalcu (15; 17; 19; 21). 
AUSTERLITZ — cinemascop (ambele 
serii): Grădina Tudor Vladimirescu (19,45).

TELEVIZIUNE. In jurul orei 8,00 - 
TRANSMISIUNE DE LA PARADA MI
LITARĂ $1 DEMONSTRAȚIA OAMENI- 
LOR MUNCII DIN CAPITALĂ, CU PRI
LEJUL ZILEI DE 23 AUGUST. 19,00 — 
MONTAJ LITERAR ÎNCHINAT ZILEI 
DE 23 AUGUST. 19,15 — PREMIERĂ.
„izvoare FERMECATE". Dansuri 
populare romînești din diferite regiuni 
ale țării. Interpretează orchestra șl for
mația de dansuri ale Ansamblului ar
tistic al Ministerului Forțelor Armate. 
19,35 — Reportajul filmat de la parada 
militară și demonstrația oamenilor mun
cii din Capitală. 19,50 — Filmul docu
mentar : „MASE PLASTICE" —. o pro
ducție a Studioului cinematografic 
„Alex. Sahia". 20,00 — Emisiune de VA
RIETĂȚI — transmisiune de la Teatrul 
de vară din Parcul Herăstrău. In în
cheiere : Ultimele știri.

RADIO, joi 23 august. • TRANSMISIU
NE DE LA PARADA MILITARĂ ȘI DE
MONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII 
DIN CAPITALA, CU PRILEJUL ZILEI 
DE 23 AUGUST. - orele 8,00 - I • Mu
zică populară romînească — orele 13,30 
— la Din cele mai cunoscute melodii 
de muzică ușoară — orele 14,10 — I

Adunări consacrate 
ziiei de 23 August

în numeroase întreprinderi, 
instituții, la case de cultură și 
cămine culturale au avut loc a- 
dunări și manifestări cultural-ar- 
tistice consacrate celei de-a 18-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist.

în hala atelierului mecanic de 
la Combinatul Chimic din Bor- 
zeșți à avut loc o adunare festi
vă închinată zilei de 23 August. 
Tovarășul Gheorghe Roșu, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional de partid Bacău, a tre
cut în revistă realizările obținute 
de oamenii muncii din regiune, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, în anii puterii popu
lare. Vorbitorul a subliniat prin
tre altele rezultatele deosebite 
obținute în producție de harnicul 
colectiv al Combinatului Chimic 
din Borzești.

La Combinatul de cauciuc din 
Onești a luat cuvîntul tovarășul 
Aurel Calimandric, secretar al 
Comitetului regional de partid, 

ț iar la fabrica de țevi din Roman, 
tovarășul Anton Gherghel, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Roman.

Cu prilejul aniversării eliberă
rii patriei, tovarășul Ivan Mi
hail, secretar al Comitetului re
gional Oltenia al P.M.R., a feli
citat, în cadrul unei adunări, p, 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii uzinei „7 Noiembrie“ din Cra
iova, pentru succesele lor în pro
ducție.

în Capitală, tovarășul Petre 
Țăruș, prim-secretar al Comitetu
lui raional „16 Februarie" al 
P.M.R., a vorbit colectivului uzi
nelor de mașini agricole „Semă
nătoarea" despre semnificația 
acestei sărbători pentru poporul 
nostru, scoțînd totodată în evi
dență realizările în producție ale 
colectivului de la această între
prindere.

Astfel de adunări au avut loc 
în numeroase alte întreprinderi 
și instituții din orașele țării.

• Program de cîntece romîhești șl s< ■ 
vietice — orele 14,40 — II • Soliști ș) 
formații artistice de amatori din dife
rite regiuni ale țării — orele 15,00 — 
II • Formații corale premiate la con
cursurile pe țară ale artiștilor amatori
— orele 16,00 — Ia Vorbește Moscova
— orele 16,00 — II • Sărbătorirea zilei 
de 23 August In țară — orele 17,00 — 
II • Scene vesele din opere — orele 
17,30 — Ia Cîntece despre București 
șl Moscova — orele 18,15 — I o Suita 
„Munții Apuseni“ de Marțian Negrea
— orele 18,30 — I » Din succesele mu
zicii ușoare romînești — orele 18,30
— II o Mari ansambluri de cîntece —
orele 19,00 — II a Versuri închinate 
Marii Prietenii — orele 19,15 — II
a Muzică din opere interpretată de so
liștii noștri — orele 19,25 — Ha Ră
sună cîntecul și Jocul pe întinsul pa
triei — orele 20,10 — I a Mari interpreți 
sovietici : Violonistul David Oistrah — 
orele 21,10 — II a Soliști șl orchestre 
de muzică populară — Orele 22,20 — I 
a „Concertul Prieteniei“ — orele 23,00
— I a Muzică de dans — orele 23,30— n.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în gem 

ral frumoasă cu cerul schimbător. Izo
lat, în regiunea de munte, s-a semna
lat ceață. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, predomlnînd din sectorul nor
dic. Temperatura aerului la ora 14 în
registra valori cuprinse între 18 grade 
la Mlercurea-Cluc, Gheorghleni și 
Cîmpulung-Muscel și 29 de grade la 
Băilești.

Ieri in București 1 Vremea a fost re
lativ frumoasă, cu cerul variabil, mai 
mult noros în cursul dimineții, vîntul 
a suflat în general slab. Temperatura 
maximă a fost de 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
M șl 26 august : In țară, vremea în 
ours de încălzire treptată, cu cerul va
riabil la început, apoi mai mult senin 
Vor cădea ploi locale, mai ales în ves 
tul țării șl în regiunea de munte. Vînt 
slab. Temperatura în creștere ușoară 
Minimele vor ä cuprinse între 8 ,și 18 
grade, iar maximele între 22 șl 32 de 
grade,

In Buoureștl : Vremea în curs de în- 
oălzire treptată, cu cerul schimbător. 
Vînt slab. Temperatura în creștere 
ușoară.



23 August-în viața noastră
Frumusețea muncii de inginer

Se iptil Un poern
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ALECU IVAN GHILIA

pas înainte, 
plămădește

patriei 
încoa- 
500 de

institute 
studiază 
studenți

d9 23 August,

oțelului sau do- 
celui ce trimite 
ogorul irigat, al

„Semănătoarea”

Cu ce fel de kilowați- 
măsurate energiile ome- 
care partidul le-a co- 

frontul bătăliei pentru 
lumină î Cei

luăm, de pildă, Clujul. Universita
tea cuprinde acum 8 facultăți cu 
6 000 de 6tudenți ; institutele poli
tehnic, agronomic, medico-farma- 
ceutic și institutele de artă din oraș, 
mai numără alte 6 000 de. studenți 
Grija partidului pentru tineretul 
studios este deosebit de cuprinză
toare. Studenții sînt scutiți de orice 
taxe, primesc burse de studii, au la 
dispoziție cantine și r.ămine moder 
ne, confortabile, biblioteci și labo
ratoare modern utilate.

Un mare număr de intelectuali s-au 
dedicat activității de cercetare știin 
țifică, participă la făurirea culturi’ 
noastre socialiste, la ridicarea știin. 
tei și tehnicii pe culmi tot mai înalte, 
aduc o contribuție tot mai însemnată 
la înflorirea continuă a economiei 
naționale. Și în această privință ne 
putem referi la exemple din orașul 
nostru. Colaborarea fizicienilor, ma
tematicienilor și chimiștilor clujeni cu 
industria, prin contracte de colabo
rare și schimburi de experiență, de
vine un fenomen curent al cercetă
rii științifice.

Oamenii de știință din R. P. Ro- 
mînă sînt consultați și asociați la

termocentrala 
de pe Trotuș, Bicazul desfășoară 
asupra Moldovei un evantai de lu- 

transparența de 
în

lungul văilor, 
ori unde se 
siluetele pline 
de înaltă ten-

Privesc cu încredere viitorul

Privesc cu încredere 
medie serală. Doresc să 
mai înaripate visuri ale

Cit de mult îmi doream să învăț o meserie I Dorinja mea s-a 
împlinit cu 6 ani în urmă. împreună cu alji tineri am absolvit cursuriln 
centrului școlar de textile și pielărie din București.

Meseria de țesătoare mă pasionează. Lucrez la trei războaie și mă 
străduiesc continuu să-mi îmbogățesc cunoștințele profesionale. De 
mai mult timp sînt fruntașă in product.

In aceste zile întregul colecti 
tită întrecere pentru a da produse mai multe, de 
aniversare este cinstită cum se cuvine. Noi 
bine, producînd mai mult, (ara devine mai 
posibilitatea să îmbunătățească continuu nivelul 

viitorul. Am trecut în 
devin inginer textilist. 
unui

lâxI u există dicționar tehnic să
I nu conțină definiția științi

fică, matematică a noțiunii de 
kilowat-oră. Viața însă de-a lun
gul „anilor-lumină" ai planului 
nostru de electrificare ne-a pus 
sub ochi și o altă definiție, o- 
menească : ea înmănunchează stră
daniile, talentul și pasiunea celor 
ce au visat lucid cifrele planului și 
le-au transpus în generatoarele Pa- 
roșenilor, în betonul barajului de la 
Bicaz, în miile de kilometri de linii 
de înaltă tensiune al căror itinerar 
nu l-au putut abate nici crestele as
pre de munte, nici apele învîltora- 
te, ploile de noiembrie, gerurile de 
februarie... 
oră pot fi 
nești pe 
nectat pe 
mai multă lumină î Cei zece 
ani ai planului de electrificare au 
fost treptele unei adevărate univer
sități, ai cărei absolvenți — de la 
cercetătorul academic pînă la flă- 
căuașul sosit din cine știe ce colț 
de țară pentru a îmblînzi scînteia 
electrică — alcătuiesc astăzi unul 
dintre detașamentele de frunte ale 
constructorilor socialismului. Lor li 
s-a încredințat crearea poemului 
electrificării.

Urmașilor, fiecare epocă se stră
duiește să le lase moștenire ceva 
după chipul și asemănarea ei... Ne 
gîndim la buzduganul de lingă Por
țile de Fier transilvane, la străluci
rea Cloștei cu puii de aur, dar și la 
foarte multele opaițe moștenite de 
noi în anul eliberării, opaițe repre- 
zentînd simbolul tragic al unei anu
mite „tradițiuni a modului de viață“.

Ne gîndim la atît de răspînditul 
mesager al luminii, obișnuitul de as
tăzi stîlp de înaltă tensiune, la noua 
Cloșcă cu puii de aur, de astă dată 
tezaur al întregului popor, ne gîn
dim la toate celelalte strofe ale poe
mului electrificării prin care gene
rația socialismului adaugă o mă
reție nevisată vieții de lîngă Car- 
pați și Dunăre.

VICTOR VÎNTU

ie. Munca mea este apreciată, 
al fesătoriei s-a aliat într-o insufle- 

bună calitate. Măreața 
știm că muncind ma; 
bogată, iar statul are 
de viafă al poporului, 
clasa a X-a la școala 
In (ara noastră cele 

tînăr pot deveni realitate.

vasiliCa ungureanu 
țesătoare, întreprinderea textilă-Pitești

Cu prilejul zilei 
inima fiecăruia dintre noi încearcă 
un sentiment de bucurie și satisfac
ție, văzînd uriașele prefaceri deter
minate de ^socialismul biruitor. 
Profunde transformări, imense pro
grese s-au realizat și în domeniul 
științei, culturii, învățămîntului.

Nicicînd în trecut, intelectualii — 
aparținînd diferitelor generații — 
nu au avut posibilități atît de priel
nice pentru desfășurarea -unei acti
vități. rodnice și multilaterale ca 
în anii puterii populare. Munca 
noastră; a intelectualilor, este apre
ciată de ștat, de poporul muncitor, 
care ne asigură toate condițiile ma
teriale și morale pentru o activita
te creatoare. Ne bucurăm perma
nent de atenția și grija caldă a 
partidului. însuflețiți de mărețele 
idei ale socialismului, noi, oamenii 
de știință și cultură, considerăm ca 
principală menire a noastră sluji
rea cu devotament profund și ne
mărginit a intereselor poporului 
muncitor, participarea activă la 
făurirea vieții noi, fericite în țara 
noastră.

Țara întreagă a fost împînzită cu 
o largă rețea de școli de toate gra
dele, în care studiază peste 3 mi
lioane de elevi. în universități și 

de învățămînt superior 
azi de 3 ori mai mulți 
decît în anul 1938. Să

lucrări cu caracter internațional 
participă și își spun cuvîntul la di
ferite conferințe și congrese interna
ționale. La expediția internațională 
de studii oceanografice, organizată 
pe nava sovietică „Viteaz", ce se 
desfășoară în prezent, ia parte și 
prof. Eugen Pora, de la universita
tea noastră.

Este neîndoios că progresele știin
țifice n-ar fi posibile fără o bază 
materială puternică, cuprinzătoare 
La. Cluj,, ca, în multe alte orașe ale 
țării, sînt amenajate bogate biblio
teci documentare (la filiala Acade
miei R. P. Romîne și la universitate), 
laboratoare cu instalații moderne, 
se construiesc și se amenajează clă. 
diri corespunzătoare pentru nevoile 
crescînde ale instituțiilor de învăță
mînt și de cercetare științifică.

S-ar mai putea spune multe și 
despre activitatea creatoare a inte
lectualilor în domeniul istoriei, al 
artelor, al culturalizării maselor, des
pre importantele edificii culturale 
ce se înalță în orașul nostru, ca pre
tutindeni în țară. Toate acestea sînt 
o ilustrare grăitoare a faptului esen
țial că orînduirea socialistă, parti
dul au eliberat știința și cultura 
de dominația umilitoare a capitalu
lui, le-au deschis pentru prima oară 
căi largi de dezvoltare, de afir
mare.

MARIN TANASE
mulgător Ia G.A.C. „Drumul lui Lenin” 

comuna Florești, raionul Titu

Acad. prof. C. DAICOVICIU 
rectorul Universității 

„Babeș-Bolyai“ din Cluj

„pătărănii 
amintim de 
1957, cu 
50 de ani

||D e un mic platou din apropie- II rea Porților de Fier transilva
ne, pitoresc loc de trecere din Ar
deal spre Banat, am văzut un inte
resant monument istoric : un buz
dugan. Amintește victoria dobîndită 
dibl'asupra turcilor în 1442. La cîțiva 
pași numai, dominînd platoul, stă 
de veghe un obișnuit stîlp de înal
tă tensiune. Obișnuit — fiindcă în 
anii din urmă silueta lui o întîlnim 
pretutindeni ca uri element fireso 
al noului peisaj. Și ne-am deprins... 
Aici însă, prin alăturarea de mo
numentul istoric, stîlpul de înaltă 
tensiune, acest mesager al luminii, 
modest pion al planului de electri
ficare, își dezvăluia din plin sim
bolul : monument al victoriei socia
lismului. Sprijinindu-se pe umerii 
săi puternici, scînteia electrică a- 
leargă în sprijinul minerului, al ce
lui care dă formă- 
boară copacul, al 
șuvoi de apă pe 
celui ce gîndește deasupra cărții.

Luați laolaltă, obișnuiții stîlpi me
talici sînt literele ce compun marele 
poem al electrificării.

Să ne oprim la un vers oareca
re... In sala de comandă a termo 
său hidrocentralei, un fel de pe
tale străvezii, șl pure filtrează lumi
na blîndă de neon ce scaldă acea
stă încăpere de o eleganță sobră. 
Cărăbuși negri pe masă — cîteva 
telefoane. De la pupitrul său de co
mandă din București, dispecerul 
național cere cîteodată să vorbeas
că cu inginerul de serviciu. Prin 
mari artere, cetatea luminii, ca o 
inimă ce pompează kilowați-oră, e 
legată de celelalte mari inimi, care 
zi și noapte veghează, luminează, 
încălzesc — opere ale aceluiași 
plan de electrificare: Paroșeni, Sîn- 
georgiu, Borzești, Doicești, Comă- 
nești, Sadu... Le leagă între ele un 
fluviu unic de energie, purtat peste 
munți și ape, de-a 
de-a latul cîriipiilot, 
profilează la orizont 
de forță ale stîlpilor 
siune.

Dîndu-și mina cu

cialistă, a conștiinței și valorii muncii. 
Dobîndirea acestei demnităfi a lost o 
chestiune de timp, de luptă și ope
rații delicate asupra mintii și spiritu
lui uman.

Intr-unui din primii ani după înfiin
țare, la G.A.C, [ibucani, Teodor Luca, 
proaspăt colectivist, a primit pentru 
zilele-muncă făcute cu nevasta 
4 000 kg cereale. Conducerea gospo
dăriei i-a dat camionul să. și le ducă 
acasă. La încărcatul sacilor l-au ajutat 
șoferul, magazinerul și cîfiva colecti
viști care veneau în 
după Luca, să încapă la cîntar mai re
pede. Acasă l-au ajutat vecinii la des
cărcat. A băut o fuică cu ei „de mul
țumire", apoi Luca a rămas singur cu 
nevasta în mijlocul ogrăzii pline cu 
saci. Pînă atunci se mișcase amorfii, 

nu înregistrase 
Cînd s-a trezit 
și ograda plină 
aminte de ce

ca într-un somn, nici 
ce se întîmplă cu el. 
lîngă femeie, între saci 
de cereale, și-a adus 
vorbeau unii prin sat înainte de colec
tivizare și l-a apucat un soi de neli
niște. Nu-i putea intra nicicum în cap 
că toate cerealele acelea sînt ale lui 
,de-adevăratelea”.

Firește, pentru Luca toate astea au 
devenit 
să ne

Jn 
rii a

Recent, de ziua presei romîne, un 
grup de corespondenți voluntari : (llie 
Gîrdan, organizator de partid ; Pavel 
Keresfer, colectivist ; Koss Mihai, me
canizator G.A.S. ; Aurel Ardeleanu, 
ing. agronom G.A.C. și Coman Simion, 
brigadier G.A.C.) au transmis „Scîn- 
teii" o scrisoare, elogiind munca lucră
torilor gospodăriei de stat Variaș și 
„hărnicia colectiviștilor care au culti
vat anul acesta 1 418 ha cu grîu, de pe 
care, datorită faptului că au făcut lu
crări de bună calitate și au folosit să- 
minfa din soiuri productive, au obfinut 
o recoltă bună". După ce înșiră amă
nunții „realizările frumoase" din cele
lalte sectoare ale gospodăriei, cores
pondenții încheie că „la toate aces
tea se adaugă faptul deosebit de im
portant că gospodăria colectivă l-a da' 
omului demnitatea".

Acum, la a 18-a aniversare a elibe
rării patriei noastre, la cîteva luni după 
istorica sesiune extraordinară a Mari' 
Adunări Nationale, consacrată încheie
rii colectivizării agriculturii, cînd 
după munca îndelungată șl răbdă
toare a partidului, cum spunea tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, „pentru a 
convinge țărănimea muncitoare să-și 
unească micile gospodării în mari gos
podării agricole socialiste", în miezul 
acestei veri, cînd culegem prima re
coltă ' socialistă, propun cititorului să 
se oprească pufin asupra acestor cu
vinte ; „Gospodăria colectivă i-a daf 
omului demnitatea".

II invit pe cititor să reflecte asupra 
acestei simbolice ,.recolte a demnită
ții".

Recoltele demnității slnt recoltele 
obfinute fără prezenta nedrepte! și u- 
militoarei învoieli „trei din patru" care 
apăsa draconic țărănimea In trecut.

munca lui 2 700 kg produse, plus bani. 
S-a căsătorit și cum nu avea unde să 
stea cu nevasta, pentru că n-avea casă, 
colectiviștii (dăbulenenii, care au fost 
oamenii cei mai vitregiți de soartă, 
înecafi în nisipuri) s-au sfătuit ce-i de 
făcut și l-au ajutat să-și ridice o casă 
arătoasă.

Cifric, demnitatea nouă a țărănimii 
de azi se măsoară în 1962, după 18 
ani de la eliberare și 13 de la primul 
an al primei recolte colectiviste, printre 
altele, prin sutele de mii de case noi 
construite la tară. Casele noi, luminoa
se și calde răzbună rușinea unui întreg 
trecut abominabil, care-l condamna pe 
un geniu popular ca Ion Creangă să-și 
scrie cărțile nemuritoare la lumina unui 
opai), într-o bojdeucă cu lut pe jos.

Si-acum ultimele cifre. (Îmi plac ace
ste cifre-poem, cifre-simbol, matematică 
a timpului, prin care măsurăm distan
tele străbătute xi demarcăm treptele 
viitorului I). In ultimii 15 ani, peste 
25 000 de tehnicieni și 14 000 de 
ingineri agronomi și zootehniști, Un 
agronom la fiecare gospodărie colec
tivă. In școlile și institutele agrono
mice se pregătesc 50 000 elevi și stu
dent). „Agricultura", introdusă ca 0- 
biect principal de studiu în învăfămîn- 
tul de 8 ani de la sate. (Pînă în 1965 
un milion de elevi absolvenți ai a- 
cestor cursuri I). învătămîntul agrozoo
tehnic de masă : sute de mii de colec
tiviști. Lîngă acești studenfi ai universi
tății pămîntului, Creangă se simte bine, 
mai la el acasă ca-n bojdeuca Țicăului.

îi propun cititorului să se gîndească 
la toate acestea : la grîul pe care Teo
dor Luca de la T'bucani nu-l socotea al 
lui și la cele 450 000 000 zile-foame, șl 
la casa lui Băjenaru M. Aurel de là Dă- 
buleni și la recolta bună obfinută de 
colectiviștii din Comana și-ndeosebi 
la ce scrie colectivul de corespondenți 
voluntari din comuna Variaș, Banat ! 
„...la toate acestea se adaugă faptul 
deosebit de important că gospodăria 
colectivă i-a dat omului demnitatea”, '

ie mai mare de lapte.
sectoarele de producție, la ferme ca și la clmp, co
cu dragoste pentru înflorirea gospodăriei colective 
de azi. Pentru viata noastră nouă sîntem recunos-

rîndurile partidu- 
muncă, membrii de partid, mi-au acordat încre- 
direct tn rîndul membrilor de partid. E o mare 
un îndemn de a munci cu mai mult sîrg.

pămînt de lingă hat. Anul 
strîns prima recoltă pe 

suprafață a tării în care 
vechi sînt dezrădăcina

te cu cuvîntul știinfei, cînd cazna 
apăsării pînă la amețeală a mîinii ră
nite pe coarnele plugului este preluată 
de tractor și cînd, în locul ,,hazardu
lui", a „cum o da dumnezeu", me
canizatorii Dob-ogei („tara de ioc"), 
prevăzînd lupta bărbătească cu seceta, 
au lăsat cuțitele plugului mai adînc cu 
cîfiva centimetri,- pregătind terenul și 
sămînta, semănînd după ultimele pre
vederi ale știinfei și smulgînd pămîn- 
'ului și secetei recolte bune, „...pro
ducția 
alizat-i 
făcut la 
plantelor 
Paciurea, 
Soplogu, 
mana, a

Mult a însemnat pentru mine personal, ca și pentru întregul nostru 
sat anul care s-a scurs de la a 17-a aniversare a eliberării patriei. Cite 
nu s-ar putea spune despre gospodăria colectivă, despre felul cum am 
lucrat, despre veniturile bune pe care le avem I

In primăvară am primit o sarcină de mare răspundere. In gos
podăria noastră au fost aduse 12 vaci. Veneau din diferite gospodării 
din raion. Erau slăbuțe, dădeau o producție mică. M-am angajat să 
le îngrijesc în așa fel pe aceste „12 surate ale Porumbiței" încît să 
scot producții cît mai mari. Rezultatele pe care le-am obfinut răsplă
tesc din plin efortul depus. Scopul urmărit de noi a fost să dovedim 
că vacile pot da o producfi

La noi, în toate 
lactiviștii muncesc 
și a satului nostru 
cători partidului.

Acum cîtva timp cînd am cerut să fiu primit în 
lui, tovarășii mei de 
derea de a fi primit 
cinste pentru mine și

cea mai ridicată de grîu am re- 
pe acea tarla unde arătura s-a 

I timp, îndată după recoltarea 
r premergătoare". (Constantin 
i, inginer agronom, Dumitru 
I, vicepreședintele G.A.C. Co 
aionul Negru Vodă). „Realiza- 

-ea acestei producții are o mare în
semnătate pentru gospodărie, pentru 
fofi colectiviștii. Ea ne permite, pe 
lîngă retribuirea mai bună a zilei-mun- 
că, valorificarea une cantități sporite 
de grîu pe bază de contract ealizînr1 
venituri bănești mult mai mari Astfe1 
partea bănească a zilei-muncă va fi nu 
numai de 24 lei, cît prevedea planii' 
de producție, ci mul1 mai mare".

Recolta socialistă înseamnă in pri 
mul rînd dobîndirea demnității, sta 
tornicirea normelor de conviețuire so-

Cine nu cunoaște viata plină de frământări și griji a învăță
torului din trecut î In școli munceau numeroși „apostoli" care ar fi dorit 
să lecuiască plaga neștiinfei de carte, dar cîrmuitorii regimului bur- 
ghezo-moșieresc n-aveau interesul s-o facă.

In anii puterii populare învătămîntul de toate gradele a cunoscut o 
largă dezvoltare. Nu demult s-a trecut la învătămîntul general și gratuit 
de 8 ani. Prin grija partidului și guvernului nostru s-au creat toate con
dițiile ca școala, cît și cei ce cu drag o slujesc, să-și desfășoare acti
vitatea așa cum au visat predecesorii mei. La fiecare început de an 
școlar elevii din clasele I—VII primesc gratuit manualele școlare, se 
dezvoltă mereu „zestrea" școlilor. Un exemplu elocvent in acest sens 
este și școala la care sînt profesor. Aici învață în cele 31 de clase spa
țioase și luminoase 1 100 de elevi. De curînd ne-au sosit mobilier și ma
terial didactic nou, manuale valorînd circa 40 000 lei pe care le vor 
primi elevii în prima zi de școală.

Recent am avut o nouă bucurie. M-am mutat într-o locuință nouă. 
Alături de sofia mea — colegă de profesie — trăiesc o viafă fericită, 
îmi consacru întreg elanul profesiei ce mi-am ales-o, străduindu-ma să 
răspund cît mai bine grijii pe care partidul o acordă învăfămîntului.

GHEORGHE CONSTANTINESCU 
Școala de 8 ani nr. 31 din București

vechi”, dar e bine 
ele.
prilejul sărbători- 
de la. răscoalele 

țărănești, acad. Cezar Petrèscu publica 
într-o revistă apărută în franceză arti
colul : „El la terre bruia... 1907", unde 
scria că „presa vremii estima mizeria 
țăranilor la un total de 450 000 000 zile- 
foame pe an”.

La G.A.C. „Drumul belșugului", la 
Dăbuleni, în nisipurile zburătoare, tră
iește Băjenaru M. Aurel, mulgător, or 
fan de mic, fost argat ptnă la intrarea 
în colectivă, In 1961 a primit pentru

După istorica hotărire s partidului cu 
privire la colectivizare au începui să 
se înmulțească recoltele obfinute de 
o jărănime nouă, eliberată de sărăcie 
și exploatare, scăpată de povara da
toriilor cămătărești. Primele recolte 
fără amintirea calului mort in brazdă 
și a umilitoarelor certuri pentru un 
petec de 
acesta s-a 
întreaga 
practicile

Cu ani în urmă mai eram încă muncitor-lăcătuș la o întreprindere 
din Brașov. După eliberare, prin 1949, colectivul în care lucram m-a 
propus pentru institut.

Lucrez de aproape 8 ani la uzinele „Semănătoarea". Ca inginer 
tehnolog și, apoi, ca inginer principal la serviciul metalurg șef, am con
tribuit, alături de întregul colectiv al uzinei, la „nașterea" unor ma
șini agricole, la modernizarea și perfectionarea acestora. In ultimul timp 
colectivul nostru s-a ocupat de introducerea tehnologiei avansate de 
prelucrare la forjă. Matrifarea fără bavuri a pieselor, extinderea for
jării în matrițe cu forme multiple, întocmirea tehnologiei pentru pre
lucrarea pinioanelor pentru lanț, — sînt numai cîteva din realizările 
colectivului din care fac parte.

In munca mea de inginer în uzină am numeroase satisfacții. Uneori 
îmi spun : nimic din toate acestea n-ar fi fost cu putință dacă n-ar fi 
existat 23 August 1944. Îmi propun să muncesc In așa fel încît rezulta
tele muncii mele să fie tot mai bune.

ceste! cetăți a Iu- 
minii — una din s
primele care au x. ’
adus laudă înțe- zsss&s-
lepciunii planului C
de electrificare I
Inițiat de partid — J
a țîșnit, vestitoa- ’s.
re de noi izbînzi, |1|k
întîig scînteie e- -țe
lectrică.

Iar pe măsura țUȚ.
tuturor acestor Kl 
realități, ce se re- X
flectă tn impe- s
tuoasa creștere a /$•
consumului de e- 
nergie pe cap de Tst
locuitor, din vre- fc A
me e pregătită 
nașterea a noi |
scîntei electrice : 
ele vor fi desfere
cate din cărbunii 
inferiori ce vor 
arde în cazonele f\
noilor termocen- ' \
traie, vor fi pes
cuite din unda I
Argeșului și a \
Bistriței, unde se \
desăvîrșește a- 
cum tezaurul ener
getic început cu 
Bicazul. Tezaurul 
acesta, alcătuit 
din hidrocentrala
de la Stejaru și -----------------------
un șirag de hidrocentrale mai mici 
— „pui", îți vine parcă să-l botezi : 
noua Cloșcă cu puii de aur.

mini. De aceea, în 
vis a relonului de la Săvinești, 
spicele de grîu ale recoltelor vii
toare, hrănite cu superfosfatii Nă
vodarilor, în rotunjimea țevilor 
făurite la Roman, în puterea mira
culoasă a antibioticelor de la 
Iași, cît și în incandescența fiecărui 
bec ce împrăștie negura vechii 
Moldove — să știți : e un strop din 
Bistrița. O simplă apăsare pe buton 
și herghelii întregi de cai putere 
ajung într-o fracțiune de secundă 
dintr-uri capăt al tării în celălalt... 
Școlarul care răspunde la geogra
fie : „Bistrița e un afluent al Șiretu
lui“ spune un lucru doar pe jumăta
te exact. Nu e numai afluentul Și
retului ; ci, deopotrivă, și al fluviu
lui, de la an la an mai. puternic în 
albia lui, care se numește sistemul 
energetic național.

Cu vreo 25 de ani în urmă, un 
moșier ieșean, prin ale cărui vine 
curgea sîngele lui Cațavencu, pe
rora în parlament : „Introducerea 
electricității în casa lucrătorului sau 
țăranului moldovean ar însemna, 
domnilor, o profanare a traditiunei 
modului de viață al acestor oa
meni“ (11). „Ttadițiunea modului 
de viață“ se traducea, în vremea 
aceea, și printr-un extrem de scă
zut consum de energie electrică pn 
cap de locuitor. In comparație cu 
1938. industria energiei electrice a 
fost de peste 12 ori mai mare tn 
1961. M<H »ult : „profanarea“ mer
ge astără «fît de departe înctt

numai creșterea prevăzută pentru 
1962 depășește întreaga producție 
de energie electrică din 1938.

Pe nota de consum a unui combi
nat siderurgic, cum este cel hune- 
.dorean, se înscrie zilnic o cantita
te de aproximativ un milion de kWh. 
Cifra aceasta echivalează consumul 
de energie al locuitorilor Hunedoa
rei (iluminat public, instituții și ma
gazine, consum casnic) pe timp de 
o lună.

Se poate intui din acest exemplu 
amploarea sarcinilor ce stau în fața 
frontului electrificării. Fiindcă în țara 
noastră intră țn funcțiune mereu noi 
secții industriale sau grupuri de 
mașini, se răsucesc sute de comu
tatoare noi — în apartamentele ce 
se dau zilnic în folosință, în satele 
spre care, de asemenea zilnic, por
nesc alte și alte roiuri de scîntei 
electrice. Există vreo formă a vieții 
peste al cărei leagăn să r 
plece fruntea kilowatul ?

Pe harta noului peisaj al 
noastre, de la naționalizare 
ce, se profilează aproape 
întreprinderi care au fost reutilate, 
modernizate și dezvoltate ; alte 280 
reprezintă întreprinderile și secțiile 
noi ce s-au construit în industria re
publicană. Vedem că multe dintre 
ele — centralele termo și hidroener
getice — sînt cetăti ale kilowaților, 
de unde izvorăsc șuvoaiele de forță 
ce se adună în fluviul de energie 
al sistemului energetic național. 
Apele acestui fluviu sporesc într-o 
măsură ce întrece ritmul mediu de 
creștere a industriei. Este Un re
flex al înțeleptei politici economice 
elaborate de partid, o dovadă în 
plus a caracterului ei științific : 
producția de energie electrică tre
buie să preceadă mereu pe a celor
lalte ramuri industriale, să se afle 
întotdeauna cu un pas înaintea lor, 
deschizîndu-le de fiece dată dru
muri spre culmi noi.

De fiece dată cu un 
poemul electrificării se 
în mers.

Ca un cercetaș, scînteia elec
trică își croiește necontenit 
drumuri mai repezi. înainte ca 

primele mașini ale combinatului 
de valorificare superioară a lem
nului din Suceava să fi prins via
tă, pe porțile bătrînei cetăți de 
scaun și-au făcut apariția, ve
nind dinspre miazăzi și răspîn- 
dindu-se în monom de-a lungul pla
iurilor Țării de sus, stîlpii de înaltă 
tensiune. La fel, încă înainte de a 
intra locatarii într-un nou bloc de 
locuințe, scînteia electrică, gazdă 
ospitalieră, e pregătită să răsară în 
lumina discretă a veiozei, în zăpada 
frigiderului. în imaginea televizo
rului.

Dar satele, miile de sate cărora 
victoria definitivă a socialismului le 
deschide nebănuite orizonturi î Prin 
„electrică" nu se mai înțelege doar 
becul de sub grindă sau aparatul 
de radio. Scînteia electrică e invi
tată să acționeze motoarele din sis
temele de irigare, stațiile de incu
bație a ouălor, să ajute la mulsul 
vacilor, la scosul apei din fîntînă, 
la tocarea nutrețului. Știți, în trecut, 
cîte sate aveau „electrică" pe pă- 
mînturile pe care se doinea : „Do- 
broge săracă vatră / Bate vînt șl 
crește piatră" ? Răspuns : 1 (un) sat. 
Sute se bucură astăzi de razele lu
ceafărului artificial. Iar cînd afli 
că în două raioane, Negru-Vodă și 
Medgidia, s-a terminat complet elec
trificarea satelor, gîndul te poartă 
spre silueta termocentralei care 
poartă numele poetului Ovidiu. 
Se împlinește, zilele acestea, de
ceniul de cind dintre zidurile a*
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In cinstea sărbătorii naționale
a poporului romîn

Plenara Consiliului Național 
al Partidului Comunist din India

In ziua de 22 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R.,a primit grupul de activiști 
ai P. C. Italian, condus de tov. 
Emanuele Macaluso, membru al Di
recțiunii P. C. I., care ne vizitează

țara pentru a studia experiența 
organizațiiloi P.M.R.

La primire au participat tovarășii 
Simion Bughici, Cornel Onescu, 
membri ai C. C. al P.M.R.. Con
stantin Lăzărescu membru supleant 
al C.C. al P.M.R., și 
șef de secție la C.C.

O|C "

Vasile Dinu, 
al P.M.R.

U.R.S.S.

MOSCOVA 22 Corespondentul A- 
gerpres transmite :

La 22 august la Casa feroviarilor 
din Moscova a avut loc o adunare 
festivă consacrată sărbătorii națio
nale a poporului romîn. Adu
narea a fost organizată de Comite
tul Orășenesc al P.C.U.S., Consiliul 
Central al Sindicatelor, Comitetul 
Central al Comsomolului, Ministerul 
Culturii al U.R.S.S, și Asociația de 
prietenie sovieto-romînă.

Sala de festivități era împodobită 
cu drapelele de stat ale Uniunii So
vietice și R. P. Romîne. Pe două pa
nouri era scris în limbile rusă și 
romînă : „Trăiască în veci prietenia 
indestructibilă și colaborarea dintre 
poporul sovietic și poporul romîn”.

La adunare au luat parte nume
roși- muncitori și specialiști din di
ferite ramuri ale industriei, oameni 
de, știință și cultură.

Cuvîntul introductiv a fost rostit 
de .Evgheni Afanasenko, ministrul 
înv.ățămîntului al R.S.F.S.R., pre
ședintele A.P.SÏL, care a înfățișat 
principalele succese dobîndite de 
R. P. Romînă în anii puterii popu
lare.

Au mai vorbit Serghei Minae, lă
cătuș la Uzinele de rulmenți’nr. 1, 
și Liubov Popova, doctor în științe 
medicale.

A luat apoi cuvîntul ■ Nicolae Gui- 
nă, ambasadorul R. P. Romîne în 
U.RiS.S.

Adunarea s-a încheiat printr-un 
frumos concert.

Adunări consacrate Zilei de 23 
August au avut loc de asemenea la 
Leningrad. Riga, Kiev, Minsk. Tbi
lisi și Erevan.

R. P. CHINEZĂ

obținute de poporul romîn în cursul 
ultimilor 18 ani în construirea so
cialismului și făurirea unei vieți noi 
au rostit președintele Asociației 
pentru prietenia chino-romînă, Lu 
Fin, și Dumitru Gheorghiu, amba
sadorul R. P. Romîne la Pekin.

Aniversarea eliberării Romîniei a 
fost marcată în capitala R. P. Chi
neze și prin numeroase alte mani
festări.

A participat, de asemenea, Ma- 
nole Bodnăraș, ambasadorul R. P. 
Romîne în R.P.D. Coreeană, membri 
ai ambasadei, tehnicieni romîni care 
se află în Coreea.

CUBA

R. D. GERMANĂ

BERLIN 22 (Agerpres). — In cins
tea zilei de 23 August a avut loc 
miercuri seara la Berlin, în sala 
Teatrului-cinema „Colosseum”, pre
zentarea festivă a unui film romî- 
nesc.

Au participat reprezentanți de 
seamă ai vieții de stat, oameni de 
artă și cultură, ziariști, din capitala 
R. D. Germane. Au fost prezenți, de 
asemenea, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Berlin, dr. Ștefan Cleja, 
precum și membri ai Ambasadei 
R. P. Romîne.

HAVANA 22 (Agerpres). — Insti
tutul cuban de artă și industrie ci
nematografică a oferit o gală de 
filme romînești în cadrul căreia au 
fost prezentate filmele ..Valurile 
Dunării" și „Scurtă istorie’’.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
criticul cinematografic cuban Mario 
Rodriguez Aleman și scriitorul Fran
cise Munteanu.

FRANȚA

DELHI (Agerpres). — TASS. La 
Haiderabad (statul Andhra) și-a în
cheiat lucrările plenara Consiliului 
Național al Partidului Comunist din 
India. Plenara a adoptat rezoluții 
pe marginea hotărîrilor Congresului 
al XXII-lea al P.C.U.S., noului pro
gram al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice în problemele 
războiului și păcii, dezarmării ge
nerale și totale, precum și a unei 
serii de probleme ale vieții interne 
a țării.

„Consiliul Național al Partidului 
Comunist din India, se spune într-o 
rezoluție a plenarei, salută Progra
mul Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, adoptat la Congresul al 
XXII-lea al 
deschide noi

partidului. Congresul 
orizonturi și perspec-

tive luminoase pentru marșul 
triumfal al omenirii spre țelul său 
scump — pacea și comunismul”, 

într-o altă rezoluție, Consiliul 
Național al Partidului Comunist din 
India își exprimă convingerea fer
mă că lupta pentru dezarmare și 
pace devine o datorie a tuturor 
forțelor iubitoare de pace, care se 
pronunță pentru -lenținerea 
solidarea păcii.

După încheierea lucrărilor 
rei Consiliului 
dului Comunist 
derabad a avut 
masă 
rășul 
neral 
India.

și con-

plena- 
Parti-Național al 

din India, la Hai- 
loc un miting de 
luat cuvîntul tova-la care a

Nambudiripad, secretar ge- 
al Partidului Comunist din

R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 22 (Agerpres). —
Cu prilejul celei de-a 18-a anivér- 

sări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, la Uzina de aluminiu 
din înota a fost organizată o zi a 
prieteniei ungaro-romîne. ■

La mitingul muncitorilor acestei 
uzine a participat Mihail Roșianu, 
ambasadorul R.P. Romîne în Unga
ria și Czottner Sandor, ministrul 
industriei grele a R.P. Ungare.

R.P.D. COREEANĂ

PARIS 22 (Agerpres). — Miercuri 
22 august postul de radio France I 
a transmis o emisiune muzicală de
dicată sărbătorii naționale a Romî
niei — 23 August. Programul a cu
prins : Preludiu simfonic de Ion Du
mitrescu, trei dansuri simfonice de 
Paul Constantinescu și fragmente 
din suita „Cînd strugurii se coc" de 
Mihail Jora.

JAPONIA

TOKIO 22 (Agerpres). — La 18 au
gust Asociația de prietenie japono- 
romînă a organizat o adunare fes
tivă dedicată zilei de 23 August. 
Au vorbit Toshiaki Wada, președin
tele Asociației, și Ion Obradovici, 
ministrul R. P. Romîne la Tokio.

In

Se extinde mișcarea grevistă 
din Asturiaa minerilor

22 (Agerpres). 
transmise 
de presă

Ulti- 
de agențiile 

relatează des- 
greviste a mi-

MADRID 
mele știri 
occidentale 
pre extinderea luptei
nerilor din Asturia.

După cum se știe, 
sîmbătă numeroase mine din nor
dul Spaniei și-au încetat activitatea 
întrucît minerii au intrat în grevă 
cerînd majorarea salariilor și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă.

Potrivit relatărilor agenției U.P.I., 
în prezent numărul minerilor gre-

începînd de

viști a crescut la peste 4 000. Se sem
nalează, de asemenea, că un mare 
număr de muncitori au încetat lu
crul în semn de solidaritate cu mi
nerii greviști.

Alarmat de creșterea mișcării 
greviste și pentru a intimida pe 
greviști și pe cei care intenționează 
să se alăture grevelor, guvernul spa
niol a trecut la represalii. Au fost 
concediați muncitorii de la patru 
mine situate în apropierea localității 

■ Mieres.

PEKIN 22 (Agerpres). — Asocia
ția pentru prietenia chino-romînă 
și Consiliul Sindicatelor din Pekin 
au organizat în seara zilei de 22 au
gust o adunare cu prilejul aniver
sării eliberării Romîniei.

Cuvîntări consacrate succeselor

PHENIAN 22 (Agerpres). — 
seara zilei de 21 august, la clubul 
Uzinei metalurgice din Guansun a 
avut loc un miting al prieteniei con
sacrat celei de-a 18-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

La miting au participat colectivul 
uzinei și reprezentanți ai Ministe
rului de Externe al R.P.D. Coreene.

o®o--------

Revanșarzii nu-și vor atinge scopurile

dezarmare de la Geneva 
întrerupe lucrările

— La 22
18 state

comitetului dacă, după pă-

Conferința de 
își va

GENEVA 22 (Agerpres). 
august. Comitetul celor
pentru dezarmare a hotărît să-și 
suspende lucrările între 8 septem
brie și 12 noiembrie 1962. Totodată, 
copreședinții au fost împuterniciți 
de comitet ca. în urma unei consul
tări cu membrii comitetului, să sta
bilească și o altă dată a reluării lu-

crărilor 
rerea lor, împrejurările vor cere a- 
ceasta.

In ședința plenară din 22 august 
comitetul a reluat discuțiile cu pri
vire la măsurile care urmează să fie 
luate în prima etapă a dezarmării 
generale și totale.

In ultimele zile Berlinul 
dental a devenit arena unor 
acțiuni și incitări huliganice. Ele 
au culminat în zilele de duminică 
și luni, cînd bande de fasciști, 
instigate de discursurile primarului 
vest-berlinez Brandt, de agenții 
puzderiei de organizații militariste 
și revanșarde și de ziarele reacțio
nare au cutreierat străzile Berli
nului occidental vociferînd și tero- 
rizînd populația pașnică. O bombă 
fabricată după sistemul O.A.S-ișți- 
lor a fost 
al trenului 
pe întreg 
autoritățile
au fost răsturnate 
automobile. In anumite puncte ale 
graniței de stat a R. D. Germane,

occi- 
noi

aruncată într-un vagon 
orășenesc administrat 

teritoriul Berlinului de 
R.D.G. în Kochstrasse 

și incendiate

Realități din lumea
Pe spinarea snuncî tori lor

Corespondentă telefonică 
din Berlin

huliganii 
proferat 
asasini.

Duminică, după ora 22, bandele 
s-au îndreptat spre primăria Berli
nului occidental. Primarul Willy 
Brandt le-a ieșit în întimpinare și 
a vorbit de pe 
cu megafoane, 
vede, pregătit 
arată ziarul
și-a exprimat deschis simpatia față 
de acțiunile provocatorilor, deși a 
căutat să îndemne la o oarecare pon-

au aruncat cu pietre șl au 
amenințări tipice pentru

o tribună prevăzută 
totul fiind, cum se 

dinainte. După cum 
„Die Welt", Brandt

mega- 
toată 
luni, 

oame-

Primirea de către tovarășul 
ștefan Voitcc a deputatului 

englez Sidney Silverman
Miercuri la amiază tovarășul Ște

fan Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, a primit pe dl. Sid
ney Silverman, membru în parla
mentul englez.

La întrevedere a participat acad. 
Gr. Benetato, președintele Grupului 
parlamentar pentru relații de prie
tenie Romînia-Anglia.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

U.R.S.S.
RepublicilorAmbasada Uniunii

Sovietice Socialiste în Republica 
Populară Romînă aduce pe această 
cale sincere mulțumiri colectivelor 
de întreprinderi și instituții, orga
nizații și cetățenilor din R. P. Ro
mînă pentru călduroasele felicitări 
trimise în legătură cu înfăptuirea cu 
succes în U.R.S.S. a zborului cosmic 
în grup al cosmonauților A. G. Ni
kolaev și P. R. Popovici.

o*o

Vizitele delegatei parlamentare belgiene
Miercuri dimineața, delegația de 

deputațl și senatori, membri ai gru
pului parlamentar belgiano-romîn, 
în frunte cu dl. Edmond Machtens, 
care ne vizitează țara, însoțiți de

deputății Petre Drăgoescu și C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, au vizitat 
Centru] cinematografic Buftea și 
Muzeul de artă brîncovenească de 
la Mogoșoaia. (Agerpres)

•O® O-------------

Sesiunea de toamnă a examenelor 
de maturitate

La 26 august, vor 
treaga țară, cu proba 
ba și literatura romînă, examenele 
de maturitate din sesiunea august 
1962 la școlile medii de cultură ge
nerală și la școlile medii de artă, 
în aceeași zi vor începe și exame
nele de stat la școlile pedagogice

începe în în
scrisă la lim-

de învățători și educatoare și la 
institutele pedagogice de învățători. 

„Gazeta învățământului” nr. 671 
din 21 august 1962 publică lista cen
trelor unde vor funcționa ’comisiile 
pentru aceste examene și a pre
ședinților comisiilor.

o®o---------

Ziarul american „WALL-STREET 
JOURNAL" relatează următoarele : 
'„In scopul compensării pierde

rilor legate de sporirea salariilor 
pe care au obținut-o muncitorii 
feroviari, companiile de cale fe
rată din S.UA. își propun să trea
că la reducerea personalului.

Acum aproximativ o lună, repre
zentanții companiilor de cale 
rată din țară s-au declarat de 
cord cu un spor de 10,28 cenți 
oră pentru 450 000 de feroviari.

Astăzi însă, persoane bine 
formate comunică că „Calea
rată centrală din Illinnois planifică

feroviare duc 
de rostogolire a

o
po-

fe-
a-
pe

in- 
fe-

compensarea cheltuielilor cauzate 
de majorarea salariilor pe seama 
reducerii efectivului de muncitori".

Acest proces a și început.
Companiile 

politică
verii create de majorarea sala
riilor, pe spinarea muncitorilor. In 
ultimii șase ani, ori de cîte ori 
muncitorii au reușit să obțină o 
majorare a salariilor, companiile 
feroviare au recurs la concedieri.

Numărul celor 
căile ferate s-a 
bil. Potrivit unor

Concedieri 
în lanț

I
 Aruncați pe dr 

. In ultimele luni in Ita
lia scumpirea chiriilor a 
luat proporții îngrijoră- 
toare, mai ales în ora- 
șele din nordul țării : 
Milano, Genova, Torino. 
Ea se ridică la circa 50 
la sută din 
unui muncitor.

>S tarii ori plătesc,
x trebuie 
>> locuința. 
X cativ în 
>) zul muncitorului sicilian 
K Salvatore Re.
>> Emigrat de cîțiva ani 
?< la Torino, Salvatore Re 
>> locuia pînă acum cîteva

umun
săptămâni, împreună cu 
soția și cei 4 copii, pe 
strada Pietro Cossa 20, 
plătind pentru 3 camere 

___ j de 28 mii de 
lire pe lună. Proprieta- 

la 
că 

n-a putut plăti, Salvato. 
re Re a fost dat afară. 
Nimic nu-l putea împie
dica pe proprietar. Pe 
plan juridic — așa cum 
a declarat procurorul — 
nu se poate face nimic : 
legea este de partea 
proprietarului.

ce lucrează la 
redus considera- 
date recent pu
blicate, în apri
lie la căile fe
rate au lucrat 
706 800 de oa
meni față de 
1,3 milioane în 
1946”,

La 18 august 
conducerea socie- 
tăfii „English Elec
tric Aviation" a 
tăcut cunoscut ce
lor 1 300 de mun
citori ai sucursalei 
sale din Luton 
(Bendfordshire) că 
vor fi concediați. 
Această concedie
re va fi urmată în 
curînd de conce
dierea altor 
de muncitori 
la uzinele Sfeven- 
dage (Hertford
shire).

salariul ru^' i'a urcat chiria 
Loca- 60 000 lire. Pentru 

ori 
să părăsească

Este semnifi-
acest sens ca-

Cind lucrezi pentru N.A.T.0
După cum anunță ziarul turc 

„Vatan”, muncitorii de la șantie
rul aerodromului N.A.T.O. din a- 
propierea orașului Brusa sînt tra
tați în mod neomenos. Ei muncesc, 
scrie ziarul, păziți de jandarmi și 
nu au măcar dreptul să iasă în 
oraș pentru a-și cumpăra pîine. De 
un an și jumătate nu li s-au achi
tat salariile.

Cerem în mod hotărît, a declarat 
reprezentantul Confederației 

dicatelor 
citorești 
Turcia, 
vernul să inter
vină imediat.

Fasciștii englezi încearcă în ultima vreme să ri
dice tot mai mult capul, încurajați de îngăduința 
autorităților. In fotografie : poliția britanică în ac
țiune. Victima : un manifestant antifascist.

capitalului

derație. (El a cerut mai ales să nu 
li se facă „greutăți“ protectorilor 
americani). Flancați de automobile, 
înzestrați de către poliție cu 
foane, huliganii au urlat 
noaptea de duminică spre 
tulburînd liniștea și odihna
nilor cinstiți care a doua zi mer
geau la lucru. Prin megafoane s-au 
auzit astfel de strigăte : „Trebuie 
să vină Bundeswehrul aici !"

Este semnificativ că aceste ac
țiuni au fost precedate de o anumi
tă activitate politică la Bonn și în 
Berlinul occidental. Vineri dimi
neață s-a întors la Bonn, pe 
calea aerului, președintele Republi
cii Federale Germane, Lübke, „după 
o săptămînă de muncă în Berlinul 
occidental" — după cum se expri
mă delicat „Die Welt”. Cu Lübke 
a plecat la Bonn și primarul Brandt, 
care s-a întreținut cu cancelarul 
Adenauer timp de 90 de minute. 
Brandt l-a vizitat în aceeași 
pe generalul american Clay, 
care s-a 
dental.

Pot fi 
nimente 
că nu.

Cuvîntul hotărîtor în 
problemă, ca și în celelalte proble
me internaționale, îl au forțele păcii, 
mult mai puternice decît forțele 
războiului. Din fericire pentru
soarta păcii, U.R.S.S., Republica 
Democrată Germană, toate țările 
socialiste, sprijinite de alte state iu
bitoare de pace 
milita activ 
pașnică a 
Germania

Chiar și in 
cetățeni 
pace, exprimîndu-și indignarea față 
de actele huliganice ale revanșarzi
lor, s-au adresat luni dimineață 
populației prin mii de foi volante, 
cerîndu-l să se opună provocatorilor 
fasciști.

Evenimentele din ultimele zile 
dovedesc din nou cît de necesare 
sint încheierea Tratatului de pace 
german și normalizarea pe această 
bază a situației din Berlinul occi
dental.

'Astăzi sportivii din Capitală vor 
sărbători ziua de 23 August printr-o 
serie de manifestări și competiții 
care vor avea loc pe stadionul Re
publicii. Cu începere de la ora ÎS se 
vor desfășura întreceri de călărie cu 
participarea cunoscuților sportivi 
V. Pinciu, Gh. Langa, O. Recer, pre
cum și demonstrații de ciclism și 
aeromodelism. Punctul de atracție 
îl constituie cele două jocuri de 
fotbal pentru „Cupa Eliberării" : 
Rapid—Progresul (ora 19,15) și Di
namo—Steaua (ora 21).

La campionatele europene de na- 
tație de la Leipzig s-au disputai 
miercuri primele meciuri din gru
pele semifinale ale turneului de polo 
pe apă. Echipa R. P. Romîne a avut 
ca adversar formația Italiei. Spor
tivii noștri s-au comportat merito
riu în acest meci reușind să condu
că cu 2—1 pînă la ultima repriză, 
cînd italienii au obținut egalarea. 
Scor final : 2—2 (0—1 ; 2—0 ; 0—0 ; 
0—1). Ambele puncte ale echipei ro
mîne au fost înscrise de Bădiță-

(Agerpres)

Un comunicat al Ministerului Apărării
al U. R. S. S.

al

întors în Berlinul

zi și 
după 
occi-

oare desprinse aceste eve- 
unele de altele ? Desigur

această

au militat și vor 
pentru reglementarea 
problemelor privind 

și Berlinul occidental. 
Berlinul occidental, 

curajoși și iubitori de

MOSCOVA 22 (Agerpres).—TASS 
transmite următorul comunicat :

„Potrivit hotărîrii guvernului so
vietic, Ministerul Apărării 
U.R.S.S. a ordonat desființarea co
mandamentului garnizoanei trupelor 
sovietice din Berlin.

După cum se știe, după încheierea 
în 1955 a Tratatului cu privire la 
relațiile dintre U.R.S.S. și R. D. Ger
mană, comandamentul sovietic din 
Berlin fusese reorganizat și func
țiile lui fuseseră limitate la proble
mele serviciului de garnizoană. Tru
pele sovietice aflate în subordinea 
lui exercitau controlul asupra de
plasării personalului și a încărcă
turilor garnizoanelor S.U.A., Angliei, 
și Franței, dislocate în Berlinul oc
cidental, la frontierele cu Berlinul 
occidental, la centura exterioară, 
asupra intrării și ieșirii din Berli
nul occidental a membrilor misiu
nilor militare de legătură ale celor 
trei puteri de pe lîngă Comanda
mentul suprem al grupului de trupe 
sovietice din Germania, exercitau 
(împreună cu trupele celor trei pu
teri) paza închisorii de la Spandau 
pentru principalii criminali de 
război germani, și paza monumen
tului ridicat în cinstea ostașilor so
vietici la Tiergarten.

Or, comandanții militari ai S.U.A., 
Angliei și Franței din Berlinul occi
dental, care a fost transformat de 
fapt într-o bază militară a N.A.T.O., 
se străduiesc să folosească existența 
comandamentului sovietic pentru 
pretenții neîntemeiate la amestecul 
puterilor occidentale în treburile 
interne ale Republicii Democrate

Germane suverane și independente 
și ale capitalei acesteia. Ei se stră
duiesc. de asemenea, să dea impre
sia că mai există încă la Berlin un 
comandament cvadripartit, deși este 
îndeobște cunoscut că el și-a înce
tat existența încă în 1948 ca urmare 
a acțiunilor separatiste ale puterilor 
occidentale. Nu este greu de văzut 
că comandanții puterilor occidentale 
recurg la asemenea metode pentru 
a menține regimul de ocupație în 
Berlinul occidental cu scopul de a 
camufla baza militară a N.A.T.O.

Desființarea comandamentului 
garnizoanei trupelor sovietice din 
Berlin corespunde întrutotul politi
cii care urmărește lichidarea rămă
șițelor celui de-al doilea război 
mondial în Europa, promovată în 
mod consecvent de Uniunea Sovie
tică, încheierea tratatului de pace 
german și normalizarea pe această 
bază a situației 
dental.

Reprezentanții 
tare ale S.U.A.,
din Berlinul occidental sînt încu- 
noștințați că problemele legate de 
controlul asupra deplasării persona
lului și încărcăturilor garnizoanelor 
S.U.A., Angliei și Franței în Berli
nul occidental și din acest oraș, de 
paza închisorii de la Spandau pen
tru principalii criminali de război 
germani și de paza monumentului 
ridicat în cinstea ostașilor sovietici 
la Tiergarten se află în mod tem
porar în competența statului major 
al grupului de trupe sovietice din 
Germania”.

din Berlinul occi-

autorităților mili- 
Angliei și Franței

Cresc prețurile

P. STÄNCESCU

sin- 
mun- 
din 

ca gu-

YALTA. La 22 august, delegația 
oamenilor de afaceri japonezi, care 
se află în vizită în U.R.S.S., s-a în
tâlnit cu N. S. Hrușciov,

MOSCOVA.—In dimineața zilei de 
22 august, delegația A.R.L.U.S., în 
frunte cu tovarășul Marin Florea 
Ionescu, a făcut o vizită lui Evgheni 
Afanasenko, ministrul învățămîn- 
tului al R.S.F.S.R., președintele A- 
sociației de prietenie 
mînă.

ACCRA, — La Accra 
ceremonia transmiterii 
oferit de oamenii sovietici poporu
lui ghanez — un tractor de tip 
„DT-20”. un cultivator, o cositoare 
și piesele de rezervă necesare aces
tor mașini.

LAGOS. — Ministrul minelor și 
energiei al Nigeriei a supus , spre 
examinare parlamentului un proiect 
de lege referitor la lichidarea mo
nopolului englez' asupra extracției 
de petrol din țară.

LONDRA. — Guvernul englez a 
interzis un miting antifascist pro
iectat la 1 septembrie, în Piața Tra-

falgar, cu ocazia împlinirii a 23 de 
ani de la atacul naziștilor germani 
împotriva Poloniei.

LONDRA. — Intr-un articol redac
țional intitulat „Un buldozer în 
Cosmos”, ziarul „Times” condamnă 
recenta explozie atomică americană 
la mare altitudine. După efectuarea 
acestei experiențe, scrie ziarul, ame
ricanii „apar în fața întregii lumi 
ca niște distrugători. Americanii ar 
trebui să se gîndească la reacția din 
întreaga lume”.

PARIS. — Conducerea Consiliului
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național al păcii din Franța a dat 
publicității o declarație în care con
damnă provocările din Berlinul occi
dental la frontiera cu R. D. Ger
mană.

ROMA. Marți în partea de sud a 
Italiei au fost înregistrate trei pu
ternice cutremure de pămînt care 
au durat șapte minute. Bilanțul 
incomplet al victimelor se ridică 
la 12 morți și peste 100 de răniți. 
S-au înregistrat mari pagube ma
teriale.

In Germania occiden
tală prețurile continuă 
să crească. Potrivit da
telor Ministerului Eco
nomiei al R.F.G., numai 
într-un singur 
din martie 1961 
martie 1962 — 
minimului de 
crescut cu 3,8 .. ___
în această perioadă pre
țurile la articolele aii-

mentare au crescut în 
medie cu 5,4 la sută. In 
mod deosebit au crescut 
prețurile produselor a- 
gricole. Ziarul „Frank
furter Rundschau" scrie 
că „în primul trimestru 
al anului acesta, produ
sele alimentare s-au 
scumpit ca niciodată în 
trecut".

an — 
pînă în 
indexul 
trai a 
la sută.
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U. A. 
18 000 000 de oa
meni al muncii 
sint nevoit! să 
trăiască in locu
ințe insalubre. A- 
ceasta în timp ce 
miliardarul Pierre 
Dupont are o reșe
dință cu 200 de 
camere, iar Stats- 
burry ocupă 145 
de camere. Foto
grafia 
înfățișează 
orul unui 
(locuință 
dată).

alăturatS 
interi- 
slums 

degra-

Copii subalimentați
Consiliul integrat pen

tru apărarea copiilor 
din Argentina — orga
nizație .formată din pe
dagogi, medici și părinți 
— a dat publicității o 
declarație în care expri
mă îngrijorarea față de 
scăderea indicilor de 
dezvoltare fizică și psi- 
hică a copiilor, „ca ur
mare a înrăutățirii si-

tuației economice a ță
rii”. După cum se arată 
în declarație, subali- 
mentarea copiilor este 
vădită chiar și în capi
tala țarii. Capi de fa
milie fără slujbe, fabriei 
închise, terenuri agri
cole necultivate, comer
țul exterior deficitar — 
acesta este tabloul ac
tual al Argentinei”,

sovieto-ro-

a avut loc 
unui dar

Atentat la viața președintelui Franței
PARIS 22 (Agerpres). — Agenfia 

France Presse transmite că în seara 
zilei de 22 august s-a produs un a- 
tentat împotriva președintelui Franfel, 
de Gaulle. Focuri de armă au tost 
trase asupra automobilului în care se 
afla generalul ' de Gaulle atunci cînd 
se apropia de localitatea Villacoublay, 
de unde urma să plece cu avionul

spr» reședința ta do la Colombey-les- 
Deux-Eglises.

Potrivii agenției, nici generalul de 
Gaulle, nici persoanele care l-au în
soțit n-au fost alinți.

Acesta este al doilea atentat 
viața actualului președinte al Franței, 
după cel de anul trecut, cînd membri 
ai O.A.S. au plasat o încărcătură ex
plozivă pe drumul pe care trecea 
automobilul generalului de Gaulle,
.................  "" ■ 1 lllț V
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