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Marea noastră sărbătoare
sărbă- 
zile de

Cu inima plină de bucurie 
torim aniversarea glorioasei 
23 August 1944, ziua eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist. Istori
cul eveniment de acum 19 ani a 
schimbat radical destinele poporu
lui : nostru, deschizînd epoca lumi
noasă de adînci și mărețe transfor
mări revoluționare pe calea pro
gresului economic și cultural-social, 
a construirii socialismului și comu
nismului.

în anii grei ai stăpînirii burghe- 
zo-moșierești, comuniștii au luptat 
neînfricat, în condiții de crîncenă 
teroare, pentru apărarea intereselor 
vitale ale poporului, pentru inde
pendență națională, împotriva pre
gătirii războiului antisovietic și a 
împingerii țării noastre, de către 
clasele exploatatoare, în acest război 
odios. în condițiile favorabile 
create de înaintarea victorioasă a 
armatei sovietice, Partidul Comu
nist din Romînia, în fruntea forțe
lor patriotice, a organizat și a 
condus insurecția armată, care a 
dus la răsturnarea dictaturii mili- 
taro-fasciste și la alăturarea Ro- 
mîniei la coaliția antihitleristă. La 
chemarea partidului comuniștilor, 
armata romînă, sprijinită de între
gul popor, a întors armele împotri
va Germaniei hitleriste și a luptat 
cu eroism, alături de armata so
vietică, pînă la înfrîngerea Ger
maniei hitleriste, aducîndu-și astfel 
contribuția la măreața victorie a- 
supra fascismului. Sîngele vărsat în 
comun de vitejii ostași sovietici și 
romîni în lupta pentru eliberarea 
pămîntului patriei noastre a pecet
luit pe veci frăția de arme romîno- 
sovietică, expresie a prieteniei trai
nice, de nezdruncinat, dintre po
poarele și țările noastre.

în anii care au trecut de la elibe
rare, poporul nostru, luîndu-și 
soarta în propriile mîini și instau- 
rînd puterea populară, a smuls 
țara din înapoierea seculară în care 
o menținuse stăpînirea exploatato
rilor, a obținut, muncind și luptînd 
sub conducerea încercată a parti
dului, mari victorii în dezvoltarea 
economică și culturală a patriei. 
Sutele de uzine și fabrici înzestra
te cu tehnică avansată, centralele 
electrice, furnalele, combinatele 
chimice, minele construite în anii 
puterii populare, unitățile socialiste 
din agricultură dotate cu mijloace 
mecanizate moderne, orașele înti
nerite de noile cartiere de locuințe, 
așezămintele social-culturale — în
fățișează, toate, tabloul unei țări în 
plin progres, cu o economie în con
tinuă dezvoltare, cu o cultură în
floritoare, tabloul Romîniei de azi 
în care a învins definitiv socialis
mul la orașe și sate.

Caracteristic pentru economia 
noastră națională este dezvoltarea 
ei complexă, echilibrată, ritmul 
înalt de .creștere a ramurilor ei. 
Partidul a concentrat principa
lele eforturi ale poporului spre 
crearea și dezvoltarea bazei tehni- 
ce-materiale a socialismului, prin 
înfăptuirea consecventă a politicii 
leniniste de industrializare, dezvol
tând în primul rînd industria grea, 
cu pivotul ei — industria construc
toare de mașini — și asigurînd prin 
aceasta creșterea necontenită a 
forțelor de producție ale țării.

înfăptuirea prevederilor Directi
velor Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. demonstrează caracterul 
realist, științific al politicii econo-'

mice a partidului nostru, forța ei mo
bilizatoare. Mărturia vie a caracte
rului realist al acestei politici o 
constituie îndeplinirea și depășirea 
an de an a prevederilor planurilor 
economice. în primii trei ani ai șe- 
senalului ș-a realizat un ritm mediu 
anual de creștere a producției in
dustriale de 15,7 la sută, față de 13 
la sută cît a fost prevăzut. îndepli
nirea sarcinilor însuflețitoare tra
sate de Congresul al IlI-lea al par
tidului a devenit cauza întregului 
popor și aceasta își găsește expre
sia grăitoare în 
oamenii muncii 
rea socialistă.

Anul acesta, 
este sărbătorită 
cu noi succese: 
globale industriale pe primul 
mestru al anului în curs a fost în
deplinit în proporție de 102,2 la 
sută, realizîndu-se creșteri însem
nate într-o serie de ramuri de 
bază ca industria chimică, energe
tică, a materialelor de construcții, în 
sectorul exploatării și prelucrării 
lemnului etc. Au fost realizate pes
te plan un șir de produse de mare 
însemnătate pentru economie — 
laminate, motoare electrice, utilaje 
pentru industria extractivă și pen
tru șantierele de construcție, pro
duse petroliere etc. ; a fost îndepli
nită pe ansamblul industriei sarci
na de creștere a productivității 
muncii, s-au realizat însemnate eco
nomii și beneficii peste plan. Des- 
fășurînd larg întrecerea socialistă, 
muncind cu pricepere, multe co
lective raportează că și-au îndepli
nit înainte de termen planul pe 8 
luni și angajamentele 
întrecere.

Partidul cheamă pe 
tehnicieni și ingineri să 
continuare succesele obținute, asigu- 
rînd realizarea planului la toți in
dicatorii și la toate sortimentele, 
creșterea în ritm accentuat a pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost, îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor, darea în 
funcțiune la termen și în bune con
diții a obiectivelor industriale și 
social-culturale.

Oamenii muncii de la sate întîm- 
pină ziua de 23 August muncind cu 
hărnicie pentru înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid privind dezvol
tarea intensivă și multilaterală a 
agriculturii, consolidarea unităților 
agricole socialiste și creșterea pro
ducției vegetale și animale, punînd 
tot mai mult în valoare marile po
sibilități create prin încheierea co
lectivizării agriculturii.

Eforturile oamenilor muncii pen
tru dezvoltarea economiei, succese
le importante obținute au creat și 
creează necontenit condiții pentru 
creșterea nivelului de trăi al po
porului. Amploarea fără precedent 
a construcției de locuințe, fondurile 
importante pe care statul le cheltu
iește pentru învățămînt, cultură, 
ocrotirea sănătății, sporirea în a- 
cești ani a salariului real al_ mun
citorilor și funcționarilor, creșterea 
veniturilor țărănimii — arată că 
puterea populară pune totul în 
slujba oamenilor muncii, a satisfa
cerii tot mai depline a nevoilor lor 
materiale și spirituale.

Poporul nostru este conștient că 
toate marile sale realizări în făuri, 
rea vieții noi se datoresc faptului 
că are în fruntea sa un asemenea

realizările pe care 
le obțin în întrece-

ziua de 23 August 
de oamenii muncii 
planul producției 

se-

luate în

muncitori, 
dezvolte în

conducător încercat cum este Parti
dul Muncitoresc Romîn, care se că
lăuzește cu consecvență neabătută 
după atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă. Mergînd înainte 
pe drumul trasat de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R., oamenii mun
cii de la orașe și sate sînt strîns 
uniți în jurul partidului, al Comi
tetului său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Succesele însemnate dobîndite 
de țara noastră în anii scurși de la 
eliberare sînt indisolubil legate de 
avantajele pe care le oferă relațiile 
de colaborare și întrajutorare tovă
rășească statornicite între țările 
socialiste și care slujesc dezvoltării 
mereu ascendente a fiecăreia dințre 
ele și a sistemului mondial socialist 
în ansamblu.

Măreața operă constructivă pe 
care o realizează poporul nostru 
ilustrează concret atașamentul său 
ferm față de cauza apărării păcii. 
Exprimînd năzuințele și interesele 
vitale ale celor ce muncesc. Re
publica Populară Romînă promo
vează, în strînsă unire cu cele
lalte țări socialiste, cu toate for
țele iubitoare de pace, o politică 
externă bazată pe principiile leni
niste ale coexistenței pașnice între 
țări cu orînduiri sociale diferite, 
militează pentru zădărnicirea pla
nurilor cercurilor imperialiste agre
sive, pentru reglementarea proble
melor internaționale litigioase pe 
calea tratativelor și pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și totale.

în zilele noastre, cînd raportul de 
forțe pe arena internațională s-a 
schimbat radical în favoarea socia
lismului și a păcii, cînd socialismul 
devine factorul hotărîtor al dezvol
tării istorice, forțele păcii, în conti
nuă creștere, obțin noi și noi succe
se. Tratatul de la Moscova privitor 
la interzicerea experiențelor nu
cleare în atmosferă, în spațiul cos
mic și sub apă corespunde cerințe
lor exprimate timp de mulți ani de 
popoare cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare. Guvernul ro
mîn și-a pus semnătura pe Tratat 
apreciind că el reprezintă o expre
sie a coexistenței pașnice, un pas 
înainte pe calea destinderii inter
naționale ; în prezent, este necesar 
să se depună în continuare efor
turi neslăbite, perseverente, pentru 
realizarea unor acorduri în probleme 
majore ale luptei pentru preîntîmpi- 
narea războiului cum sînt încetarea 
cursei înarmărilor, desființarea ba
zelor militare pe teritorii străine, 
crearea de zone denuclearizate, in
terzicerea și distrugerea armelor 
nucleare, dezarmarea generală.

Poporul nostru privește cu încre
dere viitorul ; el este pe deplin în
credințat că prin lupta unită și 
hotărîtă a țărilor lagărului socia
list, a celorlalte țări iubitoare 
pace, a tuturor uriașelor forțe 
păcii, războiul mondial poate 
preîntîmpinat, omenirea se va 
cura de binefacerile unei păci trai
nice. .

Cu legitimă mîndrie pentru victo
riile istorice obținute sub conduce
rea partidului, poporul nostru pă
șește pragul celui de-al 20-lea an al 
vieții sale noi cu hotărîrea de a-și 
consacra în continuare toate forțele 
sale cauzei mărețe a desăvîrșirii 
construcției socialismului în scum
pa noastră patrie, luptei nobile 
pentru triumful păcii în lume.

Angajamente 
realizate

Fotomontaj da M. Andreescu

de 
ale 

fi 
bu-

i

-------------------------------- Pînă în prezent. 25 de între- 
25 de întreprinderi prinderi din regiunea Brașov 
din regiunea Brașov și-au îndeplinit planul de pro- 

--------------------------------  ducție pe 8 luni. Printre acestea 
se numără Uzinele chimice Rîșnov, fabrica „Colorom“ din 
Codlea, fabrica de sticlă din Avrig, fabrica de cauciuc din 
Brașov, fabrica „8 Mai“ din Mediaș și întreprinderea „Victo
ria“ din Sibiu.

10 Întreprinderi 
din regiunea Argeș

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Lucrătorii întreprinderii regionale 
de electricitate Argeș au anunțat 
recent îndeplinirea sarcinilor de 
de aici a realizat economii su-plan pa 8 luni. Colectivul

plimentare la prețul de cost de 1 050 000 lei și beneficii peste 
plan de 1 850 000 lei. Alte 9 întreprinderi din regiunea Argeș 
au raportat îndeplinirea planului pe 8 luni.

BACÄU (coresp. „Scînteii“). — 
Colectivul Combinatului chimic 
Borzești și-a realizat cu 13 zile 
mai devreme planul de producție 

pe primele 8 luni ale anului. Pînă în prezent, muncitorii și 
tehnicienii de aici au produs peste plan aproape 10 000 tone 
produse chimice.

Chimiștii 
din Borzești

jn interiorul ziarului :
• Acad. D. Dumitrescu — 

Largi perspective deschise cerce
tării științifice (pag. 2-a).

• Paul Anghel — Lauda pă
mântului (pag. 2-a).

• Obiective noi pe harta indus
trială a țării (pag. 3-a).

• General-colonel în rezervă 
Ilie Crețulescu — Pagini de vi
tejie (pag. 4-a).

TIMIȘOARA (red. zia
rului „Drapelul Roșu“). 
— începînd din ziua de 
19 august, minerii din ca
drul Trustului minier „Ba
natul" dau cărbune în 
contul lunii septembrie. 
Ei au sporit productivi
tatea muncii în primele 7 
luni ale acestui an cu 6,7 
la sută și au realizat 
nomii 
prețul 
loare
—• cu

eco- 
la 

va- 
lei

peste plan 
de cost în 

de 4 100 000 
900 000 lei mai

mult fată de angajamen
tul luat. Planul produc
ției globale pe primele 
opt luni din acest an și 
angajamentele reînnoite 
au fost îndeplinite și de 
colectivele întreprinderi
lor „6 Martie“, Combina
tul de industrie locală Ti
mișoara și alte întreprin
deri din regiune.

CRAIOVA. (coresp. 
„Scînteii”). — Cu un 
an în urmă, în preaj
ma zilei de 23 August. 
Depoul C.F.R. Craiova a 
fost înzestrat cuf prima 
locomotivă Diesel e- 
lectrică de producție 
romînească. De atunci 
numărul lor a crescut 
mereu. Zilele trecute 
mecanicul dieselist Vi- 
sarion Badea a semnat 
la Uzinele „Electropu- 
tere” buletinul de re
cepție al locomotivei 
089 — a 6-a din acest 
an cu care a fost dotat 
Depoul C.F.R. din Cra
iova. în prima sa cursă, 
locomotiva a remorcat 
pe distanța Craiova-

București un tren de 
marfă cu un tonaj total 
de aproape 1900 tone. 
Fiecare tren remorcat 
de locomotive Diesel e- 
lectrice transportă azi 
cu 300—400 tone mai 
mult decît trenurile re
morcate de cele mai 
puternice locomotive 
cu aburi. Se realizea
ză, de asemenea, o mic
șorare substanțială a 
timpului de parcurs. De 
la începutul anului, la 

Depoul C.F.R. din Cra
iova planul traficului 
de mărfuri cu locomo
tive Diesel electrice a 
fost îndeplinit în pro
porție de aproape 115 
la sută. A

Dimensiunile unei zile istorice

București 1963 văzut din perspectiva unuia din cele mai tinere cartiere ale Capitalei

Încă o dată griul s-a copt și a fost 
secerat pe ogoarele țării, și încă o 
dată ziua de 23 August sosește cu 
marea ei lumină, dînd prilej po
porului nostru să numere pașii pe care i-a făcut, 
începînd din clipa eliberării sale, pe drumul care 
l-a dus din treaptă in treaptă spre socialism și-l va 
duce mai departe, spre comunism.
> Pașii aceștia au fost foarte repezi șt foarte 
mari. In răstimpul unei smgure generații, răstimp 
atît de scurt față de respirația cea largă a istoriei, 
țara noastră a trecut prin prefaceri uriașe: ea a 
fost smulsă din mîinile claselor stăpînitoare și a 
trecut, cu toate bogățiile și cu imensele ei poten
țiale, în mîinile poporului care, repede de tot, a 
îndreptat-o pe alt drum și i-a dat o nouă față. A- 
ceeași generație care, în anii tinereții sau la înce
putul maturității, a bătut cu ciocanele în felurite 
fabrici ale orînduirii capitaliste și, însușindu-șt 
în secret marea claritate a învățăturii marxist- 
leniniste, s-a ridicat împotriva exploatării, desfășu- 
rînd în condițiile grele ale ilegalității mari bătălii 
de clasă, aceeași generație din care atîția au stat, 
cu lanțuri grele la mîini și la picioare în temnițe 
și în lagăre, visînd o țară luminată de soarele drep
tății și al socialismului, șt ptmînd la cale atunci 
cînd a sunat ceasul istoriei, smulgerea poporului 
nostru de sub dictatura fascistă și întoarcerea ar
melor împotriva cotropitorilor hitleriști, aceeași 
generație care a avut să dea apoi pe atîtea fronturi 
— economic, politic, ideologic — atîtea grele bătă
lii, inițiind prefaceri fundamentale, de mare cute
zanță, pe vechile pământuri din jurul Carpaților, 
industrializarea rapidă a țării și socializarea agri
culturii, aceeași generație poate măsura astăzi, 
alături de cele noi care au apărut între timp și au 
intrat și ele în luptă, cît de mari și de hotărîtori au 
fost pașii pe care poporul nostru t-a făcut de la 
acel prim și fierbinte 23 August 1944.

Cînd se va scrie istoria acestui timp, o istorie 
generală privind toate popoarele și întreaga hartă 
a lumii, cu forțele care s-au înfruntat, cu uriașa ei 
tensiune, cu clipele dramatice șt hotărîtoare, abia 
atunci se va vedea ce mare bătălie s-a dat în anii 
de după al doilea război mondial, iar în această 
bătălie noi ne-am găsit printre popoarele care au 
acționat pline de răspundere pentru destinele în-

GEO BOGZA
tregii omeniri, printre popoarele 
față de care se vor îndrepta admi
rația și recunoștința generațiilor 
viitoare. Lupta a fost grea, dar me

rită cu prisosință sacrificiile pe care le-a cerut șt 
dîrzenia cu care a fost dusă.

Cu fiecare an care trece, pe măsură ce orizontu
rile se lărgesc in jurul nostru, devine tot mai lim
pede că 23 August 1944 nu reprezintă numat sfârși
tul unei vechi răfuieli dintre exploatații și exploa
tatorii din (ara noastră, nu reprezintă numai înce
putul drumului spre socialism și comunism al 
poporului nostru, ci și intrarea Carpaților și a Du
nării, a Hunedoarei și a Oneștiului, a Mioriței și a 
Luceafărului în marea bătălie, pe plan mondial, 
dintre forțele retrograde și cele progresiste, din
tre forțele războiului șt ale păcii, dintre cei ce vor 
să țină lumea în loc și la nevoie să o nimicească și 
cei ce vor să o ducă înainte spre un țel suprem.

După atîția ani, în vara aceasta perele pot fi cu
lese din pomi șt peștii trași din apa oceanelor fără 
primejdia ca oamenii să-și umple gura cu stron- 
țiu sau cu alte pulberi radioactive. După atîția ani 
de luptă necontenită a popoarelor împotriva aces
tei amenințări, sărbătorim ziua de 23 August în 
lumina unui succes al rațiunii omenești și a unui 
început de destindere.

înfăptuind insurecția de la 23 August, construind 
socialismul în jurul Carpaților și în lungul Dunării, 
ridicînd Bicazul, Borzeștiiil, Hunedoara, Săvineștiul 
și Oneștiul, noi nu am schimbat numai fața țării 
noastre, ci am luat parte la marele dialog dintre 
moarte și viață, dintre război și pace, fiind în mod 
hotărît de partea vieții și a păcii, a coexistentei 
și înțelegerii între popoare. Fiecare cui pe care l-am 
bătut în acești nouăsprezece ani și fiecare cără
midă pe care am zidit-o au fost in același timp un 
cui și o cărămidă la noul edificiu al lumii, al acelei 
lumi la care de atîta vreme visează popoarele, al 
unei lumi lipsite de războaie, al unei lumi lipsite de 
mizerie și nedreptate, al unei lumi conforme cu 
aspirațiile cele mai nobile ale inimii omenești.

Atît de adînc, atît de uriaș, atît de plin de imen
se consecințe devine înțelesul, pe măsură ce anii 
trec, cutezătorului 23 August 1944, cînd, sub 
călăuzirea partidului comuniștilor, fie pămînturile 
din jurul Carpaților și din lungul Dunării a început 
o nouă istorie.
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(Oiață plută JLitwwi firești
Sînt maneurant la tuiul din cele mai mari lami

noare nie țării, De fiecare dată cind intri în hala 
uriașă a laminorului bluming, cu agregatele moderne 
instalate aici, simți o adevărată plăcere. S-au introdus 
in ultimul an numeroase îmbunătățiri tehnice, care 
fac munca mai ușoară și mai spornică.

In cursul acestui an mi-am ridicat calificarea, a 
crescut corespunzător și salariul. Și tovarășii mei ar 
avea multe de povestit. Iulian Popa, Vasile Bolea, 
Mihai Ștefan și alți laminatori au făcut anul acesta 
noi progrese în meseria lor.

Căsătoria mea — care a avut loc tot anul acesta —■ 
a venit pe o cale oarecum aparte. Ziarul regional a 
publicat fotografiile siderurgiștilor evidențiați în în
trecerea socialistă, între care și fotografia mea. Evi
dențiata in întrecere primesc adesea scrisori. Am pri
mit o scrisoare de la o fată, am intrat în corespon
dență, ne-am cunoscut mai bine. Acum stăm îm
preună intr-upul din miile de apartamente ale noii 
Hunedoare, ne-am luat mobilă, radio, mașină de spă
lat rufe, ne întemeiem căminul așa cum trebuie.

N-am mai pomenit de cărțile citite anul acesta 
de mine și de tovarășii mei, de spectacolele văzute, 
de o mie și una de lucruri care fac viața uzinei fi 
a orașului nostru să fie plină, bogată, ca și viața 
țării. Pe măsură ce, sub conducerea partidului, desă- 
vîrșim construcția socialistă, fiecare an devine tot 
mai bogat.

Sînt cîteva din imboldurile care ne fac pe noi, 
oamenii Hunedoarei socialiste, să muncim cu avînt 
pentru a îndeplini exemplar planul, pentru a produce 
mai mult metal atît de necesar economiei naționale.

VIOREL NEAGU 
manevrant principal 

laminorul bluming Hunedoara

<Stî tu ti le nt p utwiiie
Primăvara anului trecut a fost prima in care toți 

țăranii din Ciorani au ieșit pe ogoarele colective, 
deoarece gospodăria a luat ființă în toamna lui 1961. 
Pot spune deci că existența mea ca agronom al co
munei a început odată cu aceea a gospodăriei, căci 
tot în primăvara anului trecut am sosit și eu aci.

Desigur, e greu să înșiri pe scurt tot ce s-a făcut 
la noi intr-un an — fertilizarea solului, defrișarea unor 
terenuri, recuperarea rinei suprafețe de peste 600 de 
hectare de pe care nu se recolta mai nimic și care 
dă acum producții bune.

Altceva aș vrea însă să subliniez aici. Dacă din 
primul an s-an putut obține rezultate bune, asta se 
daiorește faptului că membrii colectivei sînt țărani 
ai vremurilor noastre, oameni dornici de a aplica 
cuceririle agrotehnicii înaintate, de a întări gospodă
ria, de a dezvolta avuția obștească.

Pentru agronom nu există satisfacție mai mare de- 
cît aceea de a lucra pe ogoare, între oamenii agri
culturii, nu există stimulent mai mare decit acela 
de a simți că munca sa ajută la avîntul agriculturii 
socialiste. Îmi voi da tot mai mult osteneala să in
troduc în gospodărie metodele înaintate pentru obți
nerea unor rezultate tot mai bune în sporirea pro
ducției agricole, în întărirea continuă a gospodăriei 
noastre colective.

VIRGIL GRECU
inginer agronom, G.A.C. CiorapiMizil

-aș ii bănuit să ne întîlnim 
după aproape două decenii... 

Pășesc prin lanurile gospodăriei 
colective din Băsești, raionul Bîrlad, 
pe platoul de pe care se deschide 
priveliștea peste toată valea rîului. 
Cele 860 de familii de colectiviști au 
îmbrăcat cu holde șesuiile, dealurile 
și văile, pe o suprafață egală cu o 
moșie de 3 500 de hectare, poate e- 
xact suprafața moșiei de odinioară, 
moșia lor întreagă și neștirbită de azi. 

Zilele acestea de august au o li
niște și o culoare aparte, adunind în 
ele parcă toate sevele anului, ridicate 
la plenitudinea și parfumul fructelor. 
S-au copt și fructele. Ni se pare îneă 
că în această liniște de 
cărcată de roade intră o 
plus, pe care fertilitatea 
•— numai ea ! — nu fi-o 
oricît ar ti de aurie și de grea la 
cîntar tipsia nesfîrșită a cîmpului cu 
recoltă. Sentimentul acesta de liniște 
și bucurie se luminează și se explică 
aruneîndu-ți privirile nu înapoi in 
ani, ci spatial, din marginea cîmpiei 
spre satul nou, spre oameni.

După ce ai vizitat fermele gospo
dăriei în care sînt găzduite cîteva 
sute de 'aurine, după ce ai trecut oo 
la saivanele de oi sau pe la crescă
toriile cu mii de porci și orătănii, după 
ce ar străbătut uliță cu uliță Vălenii

august în- 
nuanță în 
pămîntului 
poate da.

sau Vîltotestii — sate din aceeași co
mună — numărînd cîteva sute de 
case noi. îti dai seama că sentimen
tul acesta de plenitudine însoțește nu 
o vară -ci un anotimp social.

Ciudat dar mă aflu pe teritoriul 
sărăciei de ieri, pe aceleași pămîn- 
turi ale Bîrladului abandonate odini
oară sub o uitare aproape geologică, 
în cate satele zăceau încremenite ca 
si cochiliile de scoici sub depozitele 
sarmatice de loess („La Băsești, Do- 
dești. Stoesești și alte sate pe care 
le-am cercetat în zona Bîrladului — 
ne avizează o monografie din 1939 — 
potențialul economic al micit gospo
dării este atît de sărac îneît aduna
te laolaltă seceri sape, grape, plu- 
guri. coase n-ar putea înzestra în 
chip mulțumitor o singură gospodărie 
de țăran cuprins La Băsești un nu
ntă ae trei ulițe cu cîteva zeci de 
case dispun de un singur olug și cî
teva atape de mă’ăcini putrezite. “).

— Care e«*e averea obștească a 
gospodăriei colective din Băsești. to
varășe președinte 7

—5 036 134 1er la sfîrșitul anului cate 
a trecut Dar socotind că într-un sin
gur an am realizai venituri de peste 
două milioane și (umătate, calculați 
care este la noi*viteza înaintării.

Viteza înaintării 1 Cuvintele ar fl 
sunat ca o explozie de grenadă sub 
çlopotul scufundat al vechiului cer

Brigada de fierar-betoniști pe care o conduc a 
lucrat in decurs de un an la 10 blocuri de locuințe 
și la ridicarea a numeroase școli și obiective indus
triale. Majoritatea covîrșitoare a lucrărilor pe care 
le-am executat au obținut, cu ocazia recepfionărilor 
pe faze, calificative foarte bune.

Recent, luîncl parte Iu nunta lui Ötvös Mihail, un 
bun tovarăș din brigadă, mă gindeam cit de lumi
noasă este viața acestor tineri pe care nu-i mai 
apasă povara zilei de rutine, așa cum ne-a apăsat in 
trecut pe mulți dintre noi.

De mic copil am rămas orfan. Prin grija partidu
lui am putut urma o școală, am putut să mă ca
lific. După căsătorie, mi s-a repartizat o locuință 
confortabilă în blocurile nou construite ; mi-am 
cumpărat mobilier, cărți, aparat de radio, a moto
cicletă. In acest an concediul de odihnă l-am petre
cut cu familia pe litoral. Toate aceste satisfacții ale 
vieții noastre de azi au devenit lucruri firești.

Ziua de 23 August coincide și cu un eveniment 
în familie : ziua de naștere a fiicei mele, Elisabeta. 
Împlinește 3 ani. E unul dintre nenumărata copii 
ai tării, care nu vor întîlni niciodată viata amată 
trăită de noi, muncitorii, în trecut, în anii asupririi 
hurghezo-moșierești ; ea va trăi din plin viata lumi
noasă, socialistă, pe care ne-o făurim astăzi sub con
ducerea iubitului nostru partid.

RÜCZ BÉLA 
șef de brigadă 

întreprinderea de construcții nr. 2 
din Tîrgu-Mureș

tutor

etwtitnente- erriet
Sînt bucuros că în răstimpul care a trecut de la ul

timul 23 August am putut să duc la capăt o sarcină 
de onoare și de mare cinste : realizarea unui film 
închinat eroicelor lupte ale minerilor din anul 1929. 
Acest, film a însemnat pentru mine un prilej de a-mi 
exprima prin mijloacele artei cinematografice profun
dul respect, adînca admirație pentru acei oameni 
care, prin lupta și jertfa lor, încrezători într-un vii
tor devenit pentru noi prezent, au contribuit la tot 
ceea ce constituie astăzi viața noastră nouă.

Am avut satisfacția să văd primirea făcută de 
spectatori filmului ,,Lupeni 29“, căldura cu care 
muncitorii mineri de azi au retrăit evenimente la 
care au participat părinții lor și, totodată, emoția 
celor care, mai tineri fiind, au luat pentru prima 
oară cunoștință de evenimentele arătate. în film. In 
același timp, folosind marile posibilități ale artei ci
nematografice, acest film a început să ducă peste 
hotare mesajul său', să arate o parte din eroica luptă 
a clasei noastre muncitoare sub conducerea comu
niștilor, pentru independență, pentru libertate, pen
tru o viață mai bună.

Aș fi bucuros să pot în continuare, în anii care 
vin, să lucrez la asemenea filme care să vorbească 
înflăcărat atît despre trecutul nostru de luptă cit fi 
despre viața noastră însorită de razele socialismului.

MIRCEA DRAGAN 
regizor de film

'Dln.e.rețe a demi rată
M-am născut doar cu puțin timp înainte de ziua eli

berării. Tata mi-a povestit multe lucruri despre viața 
grea a țăranilor în vremea cind in comuna noastră 
erau stăpini trei moșieri. Ale lor erau și pămîntul ; 
ji roadele muncii sătenilor. Tata mi-a istorisit cum 
partidul le-a dat săracilor pămint, cum după aceea 
membrii de partid din comună, printre care fi el, : 
au luptat pentru întemeierea gospodăriei colective. ;

De la un an la altul gospodăria noastră s-a dez
voltat. Avem sute de animale, recoltele sînt din ce 
în ce mai bune. S-a schimbat și fața comunei. Nu- ; 
meroși colectiviști și-au ridicat case noi, și-au cum
părat mobilă, aparate de radio, au introdus lumina 
electrică.

In cei 7 ani de scoală am învățat multe. Mi-a . 
încolțit în inimă dorința de a munci în așa fel incit 
să merit cinstea de a fi primită în rîndurile parti
dului. După terminarea școlii am început să lucrez ' 
în gospodărie. Organizația de bază a apreciat munca ; 
mea și m-a primit în partid fără stagiu de candidat.

Am primit sarcina de partid de a mă ocupa de . 
munca tinerelului. Unde lucrează tinerii noștri, aco- j 
lo este și hărnicie și multă voie hună. Ea grădina 
de legume, unde muncesc ji eu, exista o echipă de 
41) de fete, toate ulemiste. In urma lor nu cresc 
buruienile, ci numai recolte bogate. De pe tarlaua 
pe care lucrăm noi s-au vindut legume de peste 
150 000 lei și pînă la sfirșitul anului vom mai primi 
încă pe atît.

Am curățat pășunile, am amenajat un parc, tere
nul de sport. Toți tinerii învață iarna în cercuri 
agrozootehnice, citesc. Formațiile de car, dansuri și 
teatru sînt cunoscute în satele vecine. Adesea facem 
excursii.

Aceasta este o tinerețe adevărată. Fiecare tînăr 
știe că posibilitățile pe care le are de a învăța și 
munci, de a se bucura de viață, se datoresc socia
lismului, politicii partidului nostru sub a cărui con
ducere poporul îji făurește o viață tot mai bună.

MARIA MUREȘAN 
colectivistă, G.A.C. Iclod, 

raionul Gherla

('Pftețuirea lealii
Vara aceasta mi-am petrecut concediul de odihnă 

în stațiunea Geoagiu-Băi din regiunea Hunedoara. Pe 
meleaguri apropiate am urmat școala și am predat 
prima lecție. N-am mai fost de multă vreme pe 
acolo. Am întîlnit o viață nouă, am văzut rodul bogat 
al holdelor, frumusețea înnoită a dealurilor cu livezi 
din Valea Mureșului. Și m-am gindit : cită deosebire 
față de trecut !

Acum treizeci de ani, devenit învățător, nu găseam 
post. Numai după solicitări stăruitoare la ușa revizo
rului, a prefectului, am reușit să suplinesc. în comuna 
Hodlea un coleg care se îmbolnăvise. Ca învățător, 
duceam o viață grea. îmi stăruie în minte școala im
provizată, fețele palide ale copiilor istoviți de munca 
cîmpului, salariul de mizerie ce îl primeam și greută
țile întîmpinate la orice pas.

M-am întors de curînd în București, la școala pe 
care o conduc. Acum patru ani, școala noastră avea 
doar cinci săli de clasă, 450 de elevi și 16 profesori. 
Astăzi avem O școală nouă, care completează ansam
blul arhitectonic al blocurilor moderne construite în 
ultimii ani pe Calea Griviței și pe B-dul 1 Mai. 
Școala are 24 săli de clasă. Numărul elevilor a sporit 
la 1 600, iar al cadrelor didactice la 80.

Se știe că în anii de după eliberare, prin grija 
partidului și a statului nostru, învățămîntul de toate 
gradele, de la orașe și sate, a cunoscut o dezvoltare 
continuă, iar munca profesorilor și învățătorilor se 
bucură azi de o înaltă prețuire. Porțile școlilor au 
fost larg deschise pentru toți cei ce doresc să învețe. 
Mii de săli de clasă, laboratoare, cămine, cantine, 
nou construite, au asigurat creșterea bazei materiale 
a învățămîntului de toate gradele. Elevii din clasele 
I—VII primesc gratuit manuale, iar taxele au fost 
desființate. Acestor realizări le răspundem consacrîn- 
du-ne cu abnegație instruirii și educării tinerelor ge
nerații de constructori ai socialismului.

ADAM CALI MAN
directorul Școlii de 8 ani nr. 175 București

Muncitori evidențiați în întrece rea socialistă la uzinele „Semănătoa rea“ din Capitală : (De la stînga la 
dreapta) Ion Tutunaru, Constantin Radu și Ștefan Paraschiv. Brigăzile pe care le conduc își depășesc lună de lună 
sarcinile de producție și execută lucrări de bună calitate. (Foto: A, Cartojan)

ÇINTEC DE INIMĂ
DAN DEȘLIU

Aș vrea 
să-nchinăm un pahar 
împreună, 
dintr-o licoare 
și dulce și-amară, 
care uneori se adună 
din abur de lună fugar, 
din raze rătăcite-n călimară, 
pe foi de caiet, de tipar...

Cu tine aș vrea să închin, 
pentru tine, 
știut și neștiut făuritor 
al soarelui grav din turbine, 
al plinii din care trăim, 
al doinei de dor.

Sub mîinlle tale, dedate 
cu brazda și fierul și para, 
înalță staturi nevisate 
superbele muncii palate, 
columne se-nalță 
și spice se-nclină, 
și-n toate răzbate 
omeneasca lumină, 
ca sevele-n larg, primăvara.

De aceea, pe semne, 
pe flamura care 
adie a cetini și grîne, 
pe steagul acesta, 
ce-1 poartă spre zare 
brațe pe soartă stăpîne, 
sclipește de strajă o stea 
fără de scapăt : inima ta.

LARGI PERSPECTIVE
DESCHISE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

bîrlădean, deșteptând, acum 19 ani, 
doar uluirea satului șl sentimentul 
imposibilului.

Președintele e tînăr. La tinerețea lui 
se adaugă însă maturitatea celor 19 
ani de muncă pentru ridicarea satului, 
dintre care 7 ani încheiați pe ogoarele 
gospodăriei colective. Alături de el se 
află 1 160 de brațe harnice și hotărîte, 
unite ca o singură forță, care a reușit 
să declanșeze, sub privirile noastre, 
priveliștea zilei de azi- Dacă am pune 
cap la cap încărcătura de energie, 
miile de ore. zile și nopți, inteligenta 
și efortul muecular, dîrzenia, entuzias
mul și fantezia fertilă, dacă am con
densa această energie și am pune-o 
să remorcheze pămîntul, dealurile de 
loess ale Bîrladului s-ar clinti poate 
din loc, scuturîndu-ee ca dintr-un 
somn. Este de fapt forța care le-a scu
turat din încremenire și le-a îmbrăcat, 
ca pe un șirag de cămile, cu chilimul 
noilor livezi, cu scoarțele multicolore 
ale recoltelor; cu poverile de aur ale 
verilor noastre.

— Parcă te cunosc — îi spun preșe
dintelui, iar această întrebare i-am 
mai pus-o și astă iarnă cînd peate 
dealurile Bîrladului fluturau draperii 
de viscol. Aș fi vrui să stabilim o 
răscruce mai veche de întîlnire în a- 
mintiri și nu știam cum Unde erai în 
vara lui 1944. tovarășe Dresedinte?

— Am făcui oarle din regimentul 
105 Și imediat după ce am primit 
arma, am intrat în foc lîngă Băneasa, 
pentru eliberarea Capitalei.

Postolachș Năvărache. președintele 
gospodăriei cr,'ocfive din Băsești, este 
unul dintre cei care au luptat pentru 
izgonirea fasciștilor de pe pămîntul 
nostru.

★
...Răpăitul mitralierei se aude tot 

mai departe, spre Tisa, iar la conac, 
la Valea lui Mihai, aproape de șo
seaua Cățeilor, s-a întins liniștea. Pe 
frontieră flutură steagul eliberator. La 
conac e paragină, proprietarul a lăsat 
în fugă șareta cu calul neînhămat, iar 
așezarea se trezește la început timid, 
ca dintr-un somn, ca dintr-un vis urît.

Gheorghe Săbătoși era vizitiu. In 
buimăceala clipei de foc, a lăsat calul 
neînhămat, dar nu se știe dacă din 
buimăceală sau dintr-un calcul. 
„Să-și mai mîie caii și singur", și-o fi 
spus pe sub mustață baci Gheorghe,

pe atunci mai tînăr, numărat în gloata 
argaților cu un nume de batjocură, în
ghiontit pe la spate cu umbrela eau 
cu bastonul de abanos. Să-și mai 
mîie caii și singur 1“

Comuna e așezată în plină cîmpie. 
Singura apă e Moca, un pîrîu care 
curge cu intermitență, reușind arar, 
în vremea ploilor, să se unească cu 
rîul Er, la fel de sălciu și sărac în 
ape. De la încremenirea dealurilor 
bîrlădene, cu cochiliile de ecoici în
cuiate în cripta straturilor de loess, 
sărind de-a dreptul aici în valea E- 
rului, unde vînturile fierbinți de pustă 
răscolesc aceleași cochilii, împrăș- 
tiindu-le în valuri de nisip. Solul este 
instabil, vîntul fură sămînța din mîna 
agricultorului, pasul nu lasă urmă în 
nisip. Sterilitate ? Nu ! Mai curînd pă- 
mînt lăsat în prada vîntului ca și via
ta lui baci Gheorghe, lăsată odinioa
ră pradă sărăciei.

Dar să întoarcem cea de-a nouă
sprezecea filă a istoriei noastre și 
să luăm dimensiunea unei zile din 
această vară a lui 1963.

In’enționăm să pornim la drum o 
dată cu directorul acestei gospodă
ri“ de stat. Să ne potrivim așadar 
cronometrul cu cronometru! tovarășu
lui Szabo Emeric, Erou al Muncii So
cialiste

Cele peste 4 000 de hectare ale gos
podăriei de stat Valea lui Mihai, în 
care n-am socotit livezile, nici fînețe- 
ie, nici pășunile, nici via, eînt practic 
teritoriul zilnic de activitate al aces
tui tînăr director și al celor cîteva 
sute de muncitori. E amestecat clipă 
de clipă și cot la cot cu munca trac
toristului. a crescătorului de animale 
a zidarului, a viticultorului, a ingine
rului și a activistului cultural. Unde 
să-l găsești ? La fermele de vaci, din
tre care peste 200 sînt în evidența re
gistrului republican datorită produc
ției lor record, sau. poate, la turmele 
de oi, devenite celebre în țară prin 
cantitatea și calitatea lînii obținute de 
la ele ? îl poți găsi și lîngă tractorul 
mecanizatorului Piro Tamas, ale cărui 
lanuri sînt o vitrină și core a obținut 
anul trecut 4 000 kg de grîu și 6 000 kg 
porumb la hectar. Sau lîngă tractorul 
Iui Iosif Săbătoși, care... Dar n-o fi el 
oare fiul vizitiului 7 E chiar el. E un

tînăr care are abia vîrsta acestor de
cenii, dar care numără în schimb, în 
palmareeul lui, numeroase victorii. Un 
alt frate, tot Gheorghe, ca și tatăl, e și 
el tractorist fruntaș, lucrînd în prezent 
ca mecanic de întreținere în aceeași 
brigadă, fruntașă pe gospodărie... Ne 
oprim pe vechile dealuri de nisip, a- 
copeiite acum cu vii aliniate geo
metric, încununînd fostele dune cu 
podoaba parfumată a strugurilor buni 
de cules. Fostul vizitiu se găsește aici, 
veghează comoara aceasta prețioasă 
și înmiresmată, fiind unul dintre cei 
mai respectați brigadieri ai gospodă
riei pentru hărnicia și priceperea lui.

— Cum sînt strugurii, Gheorghe- 
baci ? — îl întreabă directorul.

Dar strugurii se arată singuri pri
virii, rînduiți în cămara însorită a a- 
cestui august. Amîndoi au răsădit 
viile. Amîndoi au stăvilit fuga nisipu
lui, oprind în loc dunele nărăvașe și 
viclene, punindu-le căpăstru, silin- 
du-le să primească pe umeri povara 
verde a tinerelor vii și livezi, mereu 
mal grea de struguri și fructe an 
după an. Amîndoi, împreună cu toți 
ceilalți muncitori, ingineri și tehnicieni 
de aici, împlîntînd în pămîntul aces
ta neliniștit rădăcinile fertilității, au 
făcut din șesul sterp de pe valea pî- 
rîului Moca o grădină înfloritoare. A- 
mîndoi au avut același punct de por
nire, ca argați la moșieri.

La Valea lui Mihai s-a născut, sub 
imperiul aceleiași „viteze g înaintă
rii", proprie socialismului, un mare 
complex agro-industrial, model de 
producție pentru toate gospodăriile 
colective din jur.

Zilele lui august adună, ca într-un 
singur focar de lumină, oameni, fapte, 
semnificații...

★

Marea Cîmpie Romînă își desfășoa
ră podoabele într-un multicolor evan
tai, străluminat de același soare de 
august.

S-o luăm pe Ialomița... Dar ne-au o- 
prit din drum chiar aici dincolo de 
București, în pieptul Bărăganului, sute 
și mii de colectiviști cu cazmale și 
sape. S-au oprit o clipă în loc și apele 
Ialomiței. Trei sate, Malu, Butoiu și 
Sfîntu-Gheorghe s-au unit într-o sin
gură gospodărie, iar acum vor să stă

vilească rîul și să-1 abată peste par
tea lor de Bărăgan.

Dacă dincolo, spre Prut, pe dealuri
le Bîrladului, pămîntul rămînea steril 
în încremenirea lui minerală, dacă 
dincolo, în pusta ardeleană, pămîn
tul fugea risipindu-se sub vîntul nă
prasnic, aici, în inima Bărăganului, 
pămîntul se tînguia sub arșiță, cu apa 
la buză. Dar Ialomița s-a oprit o 
clipă în loc. Intîrziase și mai înainte, 
fără rost, prin bălți și stufărișuri, risi
pind o parte din mana ei grasă, în 
smîrc și sărături. Cei de la Malu, de 
la Butoiu, de la Sfîntu-Gheorghe au 
certat-o pentru risipă, cu 6apa și hîr- 
lețul și au obligat-o să-i asculte. S-a 
trasat într-un singur an un canal de 
cîțiva kilemetri, s-au excavat peste 
120 000 metri cubi de pămînt, s-au re
dat agriculturii, în cîteva sezoane, a- 
proape 300 de hectare. Din cele 4 000 
de hectare ale gospodăriei din comu
na Sfîntu-Gheorghe, cele aproape 300 
îndiguite reprezintă, desigur, numai 
un început. Dar în locul stufului a ră
sărit orezul, pe canale sticlește apa și 
se răsfață zarzavaturile, iar aspersoa- 
rele alungă arșița, hrănind lucerna și 
sfecla.

Inginerul agronom, unul dintre par
ticipantă la aceaetă luptă, privește 
tina geometrie a grădinei cu mîndria 
unui pictor, autor al unei pînze la care 
încă mai adaugă detalii. Este ingine
rul Cristache Popa, fiul unui colecti
vist din Malu, întors în sat și muncind 
în gospodăria colectivă încă de la în
ființare. Este încă un răsad al lui au
gust, ca și miile de ingineri, tehnici
eni, specialiști veniți pe ogoare să 
împrăștie sămînța științei; ca și miile 
de tractoriști și mecanizatori mînuind 
cu vrednicie zestrea de oțel a agri
culturii noastre socialiste.

Cele 4 000 de hectare ale gospodă
riei sînț ele însele o imensă pînză 
pe care hărnicia sutelor de colecti
viști, îndrumați de acest tînăr șl vred
nic inginer, adaugă zilnic culorile 
prosperității. Așa se întîmplă și la 
Grindu, și la Roseți, și la Furculești, 
și la Colilia, în toate satele cîmpiei.

Poți oare să faci sul această pîn
ză, s-o iși sub braț, considerînd-o 
drept diploma unui singur om ? E un 
tablou cu nenum.ărați autori, și autorii 
acestui imens lan colectivist care este 
cîmpia lut august sînt oamenii pă
mîntului

Ai pămîntului pe care ÎI laudă, îl 
înfrumusețează, îl înnobilează prin 
munca lor îl înfloresc după tiparele 
științei, adunîndu-i roadele într-o sin- j 
gură cunună de recunoștință șl dra
goste, pe fruntea patriei socialiste.

PAUL ANGHEL

Ziua de 23 
August, marea 
sărbătoare a 
poporului nos
tru, constituia 
de fiecare dată 
un prilej de a trece în revistă 
rezultatele obținute, de. a 
analiza obiectivele viitoarei 
activități.

în patria noastră slujitorilor 
științei li s-au creat posibili
tăți nelimitate de afirmare. 

1 Sub conducerea înțeleaptă a 
] partidului, alături de întregul 
; popor, oamenii de știință de 
toate generațiile desfășoară o 
activitate creatoare, partici- 
pînd cu entuziasm la opera de 
desăvîrșire a construcției so
cialismului. în timp ce în a- 
nii regimului burghezo-mo- 
șieresc Academia nu avea 
nici un singur institut de cer
cetare științifică, astăzi, ca 
urmare a politicii duse de 
partid și guvern, a măsurilor 
luate, există aproape 40 de 
unități de cercetare în care 
muncesc peste 1 600 de cerce
tători. Dezvoltarea rețelei 
științifice nu numai în Capi
tală, ci și în alte importante 
centre culturale — Cluj, Iași, 
Timișoara, Tg. Mureș — în
găduie să se pună în valoare 
întregul potențial științific 
existent. Fondurile care se a- 
locă anual cercetărilor știin
țifice se ridică la aproape 
1 miliard de lei.

Asigurînd înflorirea con
tinuă a economiei și culturii, 
directivele Congresului al 
III-lea al Partidului Muncito
resc Romîn au deschis pers
pective strălucite cercetării 
științifice. în activitatea de 
cercetare atenția oamenilor de 
știință din institutele Acade
miei și cele departamentale, 
din institutele de învățămînt 
superior se îndreaptă îndeo
sebi spre acele cercetări de în
semnătate teoretică și practică 
fundamentală care permit să 
se întrevadă, curînd sau după 
un timp, aplicații eficiente în 
economie. Fizicienii și-au con
tinuat investigațiile în dome
niul structurii nucleului ato
mic, în fizica energiilor mari, 
au adus inovații valoroase 
în tehnica reactorilor și 
au lărgit aplicațiile chi
miei radiațiilor. în fizica 
corpului solid s-au obținut, 
de asemenea, rezultate noi

acad. D. DUMITRESCU 
secretar prim al Academiei 

R. P. Romîne

îndeosebi în ce 
privește semi- 
conductorii. Ra- 
dioizotopii ob
ținuți în canti
tăți creseînde 

își găsesc azi tot mai nume
roase aplicații în diferite ra
muri industriale. Chimiștii, la 
rîndul lor, au dat amploare 
cercetărilor în legătură cu 
structura substanțelor organi
ce, în domeniul chimiei fizice 
a electroliților topiți, în rea
lizarea de polimeri sintetici 
mai rezistenți, mai trainici și 
cu multiple posibilități de uti
lizare. Matematicienii au a- 
bordat și ei teme noi, strîns 
legate de dezvoltarea cercetă
rilor fundamentale, cit și de 
unele probleme ale economiei 
naționale. Metodele statisticii 
matematice se extind astăzi în 
numeroase ramuri de activi
tate.

Rezultate valoroase dau și 
căutările creatoare ale colec
tivelor din institutele tehnice 
ale Academiei. în aeromeca- 
nică, lubrificație, sudură, 
în domeniul mașinilor hi
draulice au luat ființă școli 
științifice romînești cunoscute 
și apreciate peste hotare. Oa
menii de știință și cercetătorii 
noștri au contribuit la reali
zarea unor instalații cu înalte 
performanțe tehnice, au solu
ționat numeroase probleme le
gate de electrificarea țării, au 
găsit căi pentru valorificarea 
superioară a combustibililor, 
precum și a altor resurse e- 
nergetice etc. In domenii mo
derne ale tehnicii, cum sînt 
sistemele automate, s-au efec
tuat de asemenea cercetări 
teoretice valoroase, cu impor
tante aplicații practice. Utili
zarea, bunăoară, a compresoa- 
relor cu jet — realizate în 
Institutul de energetică în co
laborare cu Ministerul indus
triei petrolului și chimiei — a 
șl adus importante economii. 
Descoperirea prin eforturile 
oamenilor de știință de noi 
surse petrolifere, de noi ză
căminte de minereuri utile 
a asigurat lărgirea bazei 
de materii prime a indus
triei noastre. Aceeași at
mosferă creatoare îndreptată 
îndeosebi spre rezolvarea u- 
nor probleme teoretice și prac-

(Continuare în pag. V-a)

Un salut din goana mașinii.
(Foto : Gh. Vlnțilă)
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In anii puterii populare, partidul a îndreptat energia 
creatoare a oamenilor muncii spre crearea și dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a socialismului pe calea industria
lizării — temelia trainică a marilor transformări în proce
sul construcției socialiste. Creșterea cu precădere a in- 
dustriei grele asigură întregii economii, tuturor ramurilor 
o dezvoltare mereu ascendentă, armonioasă, în ritm sus
ținut.

Industria noastră socialistă s-a îmbogățit an de an cu 
noi combinate, fabrici, uzine, mine, centrale electrice 
schele petroliere — înzestrate cu tehnică modernă — ca 
pabile să asigure creșterea mai departe a forțelor de pro
ducție, valorificarea la un nivel mai înalt a resurselor na
turale ale țării, sporirea continuă a venitului național și 
ridicarea pe această bază a nivelului de trai al oamenilor 
muncii. Noile unități industriale intrate în producție iac 
să pulseze o intensă viață economică în toate regiunile 
țării.

Anul trecut și în acest an, pe harta industrială a țării au 
apărut noi obiective, care s-au adăugat la sutele de între
prinderi și secții construite în anii precedenți. Au intrat 
în producție noi unități industriale în industria siderur
gică, în ramura energiei electrice și termice, în indus
tria construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor, în 
industria chimică și petrolieră, în sectorul economiei fo
restiere, în industria ușoară și alimentară ; în același timp, 
o serie de întreprinderi au lost dezvoltate și reutilate cu 
tehnica modernă.

Fotografiile din această pagină întățișează cîteva din
tre unitățile industriale noi, intrate în producție în 1962 și 
în acest an.

BRAZI : Complexul de refor
mare catalitică a benzinelor.

IAȘI : Fabrica de ulei comesti
bil „Unirea".

BAIA MARE : Uzina centrală de 
preparare a minereului.

MO

BUCUREȘTI : Uzina de anvelope „Danubiana".
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ION JALEA Portret de muncitor SPIRU CHINTILÄ Insurecția armată

PAGINI DeDe cite ori evoc lupte
le la care am participat 
pentru eliberarea Rorrri- 
niei de sub jugul fascist, 
mă cuprinde un senti
ment de adîncă emoție. Retrăiesc înainte de 
toate cu putere evenimentele legate de memora
bila zi de 23 August, cind forțele patriotice, or
ganizate și conduse de partidul comunist, au 
doborît dictatura fascistă. Sprijinită de întregul 
popor, armata romină, în strînsă frăție de arme 
cu armata sovietică, a pornit la luptă împotriva 
cotropitorului hillerist.

Pe atunci eram comandantul unei divizii de 
munte cu postul de comandă in Humuleștii ma
relui povestitor Ion Creangă, străbătînd ades 
drumul de la liumulești la București, priveliștea 
ce mi se înfățișa înaintea ochilor era din cele 
mai triste. Țâre era pivjolită. Dar in bezna care 
se lăsase peste tară, strălucea puternic flacăra 
speranței. Chemarea partidului comuniștilor, 
aflat în fruntea forțelor patriotice, la ipaurecți« 
armată găsea un puternic ecou în rîndurile 
populației si ale armatei, îndată după 33 August, 
cind vestea insurecției armate a sttrnit o adevă
rată explozie de bucurie și entuziasm in rnijloeul 
trupei și ofițerilor, s-a trecut la reorganizarea 
divjziej noastre din diviziile 103 si 104 Munte, 
brigada 6 artilerie, un batalion de slțiori, pre
cum și alte trupe și servicii. Astfel a luat ființă 
Divizia 103 Munte, denumită operativ „Steluța".

Cu această divizie am pornit pe drumurile de 
luptă și victorii alături de bravii ostași sovietici- 
Din Jurnalul de front aș vrea să amintesc etteva 
episoade din care se desprinde vitejia și adlncul 
patriotism al trupelor romine, hotărîte să zdro
bească împotrivirea inamicului și să aducă li
bertatea pe pămîntul patriei dragi.

Una din cele mai grele operațiuni întreprinsă 
de armata rumina a fost trecerea crestelor Mun
ților Carpați și debușarea noastră in Transilva
nia, în valea Oltului superior. Această operațiu
ne a fost executată de către Detașamentul romîn 
blindat și infanteria purtată ce-1 susținea. în 
ciuda ploilor torențiale, a drumurilor desfunda
te și a distrugerilor provocate de dușman, ostașii 
romini au învins toate obstacolele, acoperindu-se 
de glorie în grelele lupte pe care le-au purtat.

ILIE CREȚULESCU 
General-colonel în rezervă

După multe marșuri obositoare, am ajuns în 
zona Nirajului unde, pe înălțimile de la sud de 
Mureș, inamicul, avînd masate numeroase forțe, 
își apare cu îndîrjire flancul de nord serios ame
nințat de înaintarea noastră. Această poziție re
prezenta o stavilă pentru noi la trecerea Mure
șului, barind drumul spre Tg. Mureș. Cluj și mai 
departe spre eliberarea totală a teritoriului țării. 
Aici' au avut loc cele mai crîncene lupte. Deviza 
noastră era ; „Nici un pas înapoi. Să dăm lovi
turi zdrobitoare fasciștilor“

Ne găseam la est de Nădașa, încleștați strîns 
eu dușmanul Un atac impetuos al diviziei furase 
încununat de succes, cînd iată că un val de care 
de luptă inamice pornesc la contraatac. Vuietul 
motoarelor acoperea cîmpul de luptă. Ostașii no
ștri apărau cu îndîrjire fiecare palmă de pămînt, 
pricinuind pierderi atacatorilor. Dar neavînd su
ficiente arme antitanc, unitățile noastre au efec
tuat o retragere vremelnică pentru regruparea 
forțelor. împreună cu un regiment antitanc so
vietic, ostașii noștri reiau lupta și, printr-un 
atac irezistibil, zdrobesc rezistența inamicului ; 
mult! hițleriști au luat-o la fugă, iar alții s-au 
predat.

La 2 km nord de Nădașa — unde se ducea lup
ta pentru cucerirea cotei 581 de la liziera pădurii 
Capul Viilor •— care constituia de fapt cheia po
ziției următoare, repetatele atacuri împotriva 
fasciștilor se loveau de împotrivirea inamicului. 
Și totuși cota trebuia smulsă de la inamic.

Atunci s-a prezentat Ia mine sublocotenentul 
de pionieri Domide Emil, care s-a oferit ca, in 
fruntea unui pluton de voluntari, să cucerească 
poziția Era o misiune grea, care cerea sacrificii.

Sublocotenentul a stabilit fiecărui ostaș mi
siunea ce o avea de îndeplinit; precizînd în amă
nunțime direcția de urmat Fără a trage un foc, 
plutonul a început să se strecoare nevăzut spre

înălțime. Ostașii folo
seau cu iscusință fiecare 
cută de teren, apropii n- 
du-se tot mai mult de 
inamic. între timp duș

manul, nebănuind nimic, vărsa uragan de foc 
asupra primei noastre linii. în sfîrșit, plutonul a 
ajuns în apropierea cotei. La un semnal dat, os
tașii romîni au năvălit asupra poziției inamice 
aruneînd grenade. Apoi, prin luptă corp la corp 
cu baioneta, băgînd spaima în dușman, au cuce
rit înălțimea, făcînd numeroși prizonieri.

Ostașii noștri au arătat și de data aceasta, ca 
și în bătăliile anterioare, bărbăție si spirit de 
sacrificiu, executînd în bune condiții toate mi
siunile.

...Au trecut de atunci 19 ani. Astăzi, cînd stră
bat itinerariile de odinioară, privirile întîlnesc 
imaginile, noi ale patriei socialiste, mărturii ale 
capacității creatoare a unui popor siăpin pe des
tinele saie.

Valea Bistriței, pe care o văzusem în urmă cu 
aproape două decenii într-o stare jalnică, cu pă
mântul răscolit de obuze, trăiește astăzi din plin 
o puternică dezvoltare. Iată cetatea luminii de 
la Bica?, iată Piatra Neamț cu ațîtea construc
ții noi, în curs de a deyeni unul din cele mai 
frumoase centre turistice din țară-, Mai la 
sud găsim alte hidrocentrale precum și marile 
cetăți ale chimiei de la Săvinești și Roznov.

Pe aici am trecut acum 19 ani în valea Trotu- 
șului, și ea pe atunci atît da înapoiată. Oneștii, 
bunăoară, erau un șat oarecare, oropsit, cu case 
dărăpănate, cu podețe și drumuri distruse. Era 
greu să întrevezi atunci Oneștiul de astăzi, orașul 
modern, cu sute de blocuri noi, cu magazine de 
tot felul, cu așezăminte de cultură.

Acestea sînt doar cîteva imagini fragmentare 
ale marilor realizări de pe tot cuprinsul patriei, 
devenită astăzi o țară socialistă în plin avînt.

Iată de ce foștii .luptători din războiul antihit
lerist —- soldați și ofițeri — printre care mulți 
sînt ninși de ani. își îndreaptă gîndul în această 
zi, alături de întregul popor, către partidul care 
ne-a călăuzit cu mînă sigură pe drumul cuceririi 
libertății patriei, pe drumul spre progres și so
cialism.

Bărăgan, 
pămînt cu flori
Foaie verde trei cicori, 
Bărăgan, pămînt cu flori 
Porți la sinul tău comori. 
Fiecare sat e-o floare 
Mindră și mirositoare, 
Cu mireasmă-mbătătoare ; 
Cine pe-aiei se petrece, 
Nu-i mai vine să mai plece. 
C-au venit timpuri, venit, 
Și-are omul trai tihnit, 
Că sînt colectivele 
Cît pe cer sînt stelele. 
Bărăgan, pămînt cu flori, 
Harnici sînt ai tăi feciori 
Harnice-s și fetele 
Că se duc cu cetele 
Și muncesc pe cîmp mănos 
Să crească rodul frumos, 
Ca s-ajungă țara toată 
Mai frumoasă, mai bogată.

J »rt e

Jiule, apă bătrînă, 
Ce te zbați așa nebună ? 
Ți-amintești de timpul cînd 
Mineri robeau sub pămînt ? 
Ori vrei să ne cînți tu nouă 
Despre viața noastră nouă ? 
Noi știm de undirea ta, 
Veacuri grele-ai dus cu ea, 
Și le-ai dus să nu mai vină 
Aducând spre noi lumină, 
într-un August însorit 
Strălucitor Ia privit.
Scot minerii din pămînt 
Mult cărbune bun, șl-n cînt 
Jiule, tu for !i-l speli 
Cum sșălai lacrimi, dureri, 
Speli cărbunele curat 
Pentru furnal neîncetat 
Ca a noastră Vale mindră 
NieiorJat’ să nu mai plîngă.

Dobroge, 
mîndră grădină
Foaie verde fir sulfină, 
Dobroge, mîndră grădină 
Neaua vremii s-a topit 
Și tu ai întinerit, 
Și-oi întineri mereu, 
Ca un mugur verde, greu- 
Dobroge, frumoasă fată, 
Ce tristă mi-ai fost odată ! 
Lacrimile ți-au ars fața 
Și te-mbrobodeai cu ceața. 
Ceața sărăciei, deasă, 
Ca și frunza de pe leasă. 
Plînsul mult ți-a fost amar, 
Inima friptă de jar. 
Dobroge, mîndră copilă, 
Astăzi nu ți-i traiu-n silă 
Că o dată s-a pornit 
Vîntișor nepotolit, 
Și-a fost vîntul fermecat. 
Răul tot l-a retezat 
Și l-a dus de 1-a-ngropat 
In cetatea lutului, 
Din fundul pămîntului, 
Acolo să putrezească, 
Oameni să nu mai pălească 
Și să nu-i mai necăjească. 
Dobroge, mîndră grădină, 
Mult mi-ești frumoasă, plină 
Și întinerești mereu, 
Ca un mugur verde, greu.

Dragii mi-i

HUNEDOARA 
(coresp. „Scîn
teii“). — Hune- 
ioara — princi

pala bază siderurgică a țării — a 
devenit în anii industrializării so
cialiste o puternică cetate a meta
lului. Aci s-au construit mari o- 
biective industriale, înzestrate cu 
tehnică modernă. Pe această ’cază 
producția și productivitatea mu $ri 
au înregistrat creșteri masive. As
tăzi producția de fontă a unei zile 
din 1944 se realizează în numai 48 
de minute, cea de oțel — în 17 mi
nute, iar producția de laminate — 
în 8 minute.

MINUTE 
ȘI TONE

S-AU MUTAT 
ÎN CASE 

NOI

BRAȘOV (co
resp. „Scînteii"). 
— Încă un bloc 
de locuințe a fost 
dat în folosință

în cartierul „Steagul Roșu“ din Bra
șov. S-au mutat în apartamente 
confortabile, luminoase, topitorul 
Alex. Domșa, de la uzinele de au
tocamioane, muncitorul Alex. Mo- 
nea de la fabrica „Partizanul Roșu“, 
șoferul Dumitru Furnică, de la 
I.R.T.A., strungărița Florica Bala* 

de la uzina „Metrom" și mulți alții. 
De la începutul anului, construc
torii au dat în folosință în regiunea 
Brașov aproape 1 000 apartamente. 
In preajma zilei de 23 August se 
mută în case noi încă 350 familii.

PENTRU CEI 
MAI TINERI 

CETĂȚENI

și satul meu
Foaie verde foaie Iată 
Dragă mi-esțe țar» toată, 
Dragu mi-i și satul meu 
Cînd în el totul e nou, 
Cînd în el tractoarele 
Au arat ogoarele. 
Floare-albastră din grădină. 
Azi în sat avem lumină, 
Rîde șoarele-n ferești. 
Viață nouă-ntinerești.

O veste lecentă: constructorii de 
mașini-unelte de la Uzinele 

„Strungul“ din Arad au realizat cel 
de-al 15 000-lea strung romînesc. 
Cifra aceasta rotundă vine să îm
bogățească șiragul de succese cu 
care oamenii muncii din întreaga 
țară întîmpină sărbătoarea de 23 
August Veteranii uzinei arădene își 
amintesc cu emoție de ziua aceea 
din urmă cu 14 ani. cind de sub 
cutitul primului strung fabricat de 
ei au început să se răsucească intîii 
centimetri de span. Așa după cum 
metalurgiștii brașoveni retrăiesc cli
pa apariției primului tractor și au
tocamion sau cei din Ploiești — 
înălțarea primei instalații de foraj. 
Emoției I se asociază simtămîntul 
de m’ndne muncitorească, patrioti
că. de n comoara momentul începu
tului cu nivelul realizărilor de as
tăzi Fundcă in istoria celor 15 000 
de strunguri se reflectă ceva din 
însăși dezvoltarea industriei noaș 
tre socialiste făurim sub conduce 
rea parl'dului, din taientu1 price
perea si hărnicia constructorilor de 
mașini-unelte

Uzinele Slrunaul" Aici exact pe 
locul odinioară pustiu dintr-o mar
gine a orașului, unde s-a pornit 
de ia lopată si mistrie, m Intlnru- 
nă halele moderne spatioqse sub 
ale căror pălării de sticlă oamenii 
stăpînesc utilate de mare product! 
vitate Te retine măieștrio ne care o 
vădesc In mînul’ea strungurilor se- 
miau'omate de copiat, a mașinilor 
multiaxe a celO' de rectificat, Sec 
tia sculărle înzestrată cu mașini do 
precizie !a care se execută mii de
scuie dispozitive și verificatoare 
oferă si ea măsura tehnicității inal 
te din uzină.

Cunoscătorului nu-t va scăpa mo 
dul de organizare a fabricației pe 
baza aplicării tehnologiei de grup 
Odată cu trecerea la producție de 
serie a ultimului tip de strung — 
SN 400 — s-a cristalizat în sinul 
colectivului ideea de a reorganiza 
atelierele de strungărie șl freze. Ma
șinile, peste o sută, sînt amplasate 
pe grupe de iamilii de piese, alcă

tuind șapte linii tehnologice. Rezul
tatele nu s-au lăsat așteptate. Să
geata productivității și-a luat în 
sus zborul- Cu o treime s-a redus 
circulația pieselor, de la o mașină 
la alta, dintr-un atelier intr-altul. 
Nici nu se mai adună stive în bo
xele de control interiazic. Controlo
rii sînt „volanti". merg la mașină, 
sînt mar operativi și reușesc să 
prevină mai ușor rebutul. De ase
menea, s-a realizat un luoru impor
tant. mai înainte prilej de multe 
frăm’ntări: decalajul necesar dintre 
secțiile uzina) și montqj, și, în ul
timă instanță, o produeție ritmică. 
Iată cum datorită unei măsuri ju
dicioase emanată dintr-o mai vas
tă experiență, au tost prinși =- cum 
s-ar spune — mai mulți iepurț deo
dată. E unul din exemplele de ini
țiativă ei maturitate pe care le ofe
ră gindirea tehnică a colectivului 
arădean

— Se mai poate vedea la dv, pri
mul strung?

— De S l întrebați? L-am scos 
din funcțiune Pînă nu de mult, mai 
foloseam unul într-o secție auxi
liară Dar la drept vorbind. îl 
păstram ca piesă de muzeu pentru 
vizitatori

Intr-adevăTi un drum lung separă 
prima încercare de tipurile actua
le de struna produse în uzină, ma
șini cu periormanțe la nivelul teh
nicii mondiale. Și îl separă nu nu
mai pe primul tip — de cel mai nou 
aflat în producție de serie. SN 400 
îmbunătățirile calitative sint vizibi
le chiat și fată de un strunq ça S 3 
care, după expresia unuia dintre 
constructori, „a stat în picioare vreo 
zece an " Sintern în hala de mon
taj. Un nou lot de strunguri e qata 
să fie ambalat. Acum, văzîndu-1 în
cheiat la ultimul nasture, poți apre
cia mai limpede însușirile lui SN 
400 fa’ă de pildă, turația arborelui 
principal: 1 500 (cu 300 mai mult 
decîț S 3) Comenzile sînt centrali
zate; deplasările săniei sînt acțio
nate de o singură manetă în loc de 
trei, Prin apăsări de buton se ob
țin avansuri rapide în ambele sen

suri. Strungul acesta universal, care 
poate prelucra piese pînă la o greu
tate de 400 de kilograme, oferă po
sibilitatea montării unor accesorii 
cum ar fi: dispozitiv de stiunjit co
nic, dispozitiv hidraulic de copiere. 
Observi, de asemenea, că prin in
troducerea motorului în batiu s-a a- 
juns la modernizarea formei arhitec
tonice. Grija față de estetica indus
trială g produsului se străvede și in 
alegerea culorii, un verde plăcut, 
odihnitor.

ortretul strungului s-ar dovedi 
IF pcgte incomplet dacă n-am a- 

dăuga la trăsăturile sale cîteva 
cifre care sugerează volumul mun
cii de egneepție. Lg nașterea lui 
SN 400 gu contribuit circa 3 000 de 
prglecle de scule, dispozitive și ve
rificatoare (qînditi-vă că media de 
proiectare a unei scule reprezintă 
vreo 30 de ore); 62Q planuri de 
pperqții; 1 300 (ișe tehnologice; 
l 150 desene ale tepețelor.

Stăm de vorbă cu Alexandru Ka- 
flilțiewrcz, inginer șef de concepție 
despre dezvoltarea pe care a în- 
regiștrgt-g în ultimii ani șșciprul pe 
care-1 conduce. Bărbatul acesta 
înalt, uscățiv, e unul dintre cei mai 
vechi oameni ai uzinei. Tînărului 
inginer de acum 15 ani I s-au În
credințat, treptat, sarcini do o tot 
mai mare răspundere. A făcut par
te dintr-un colectiv căruia 1 s-a de
cernat Premiul d? stqt pentru rea
lizarea unuia dintre primele tipuri 
de strung-

— De la 8 citi erau la început, 
numărul oamenilor care lucrează la 
planșetă a ajuns lg 47. în aceeași 
ordine de idei, merită subliniat și 
faptul că. de-a lungul istoriei uzi
nei, numărul inginerilor s-a înzecit 
De altfei o preocupare statornică 
attt a comitetului de partid cît șl a 
conducerii uzinei, este de a orienta 
cele mai bune cadre tehnice spre 
munca de concepție. Viața o impu
ne. Ridicarea neîncetată a calității 
strungurilor noastre, valorificarea 
numeroaselor sugestii de îmbunătă
țiri constructive și tehnologice care

se nasc în procesul muncii ridică 
sarcini mereu sporite în fata secto
rului de concepție.

Sectorgfl acesta s-a dezvoltat din- 
tt-un simplu serviciu tehnic, cu o 
activitate restrînsă. Printre ultimele 
organisme create pentru ridicarea 
muncii de concepție se numără bi
roul de modernizări și mecanizări, 
precum și un birou de pregătire a 
fabricației, un fel de dispecerat care 
coordonează serviciile de concep
ție și ajută la o legătură mai ope
rativă, mai eficace dintre concepție 
si producție. Bune tezultate. în a- 
ceastă privință, s-au cules dintr-o 
acțiune largă de verificare a pro
cesului tehnologic. Și-au dat mina 
factori ai concepției și ai produc
ției. S-a mers pe flux. S-a studiat 
tehnoloqia fiecărui reper în parte. 
Sugestiile oamenilor ds la mașini au 
fost înregistrate și aplicate. Au ie
șit astfel la iveală noi rezerve in
terne. Din această formă de gîndire 
colectivă, stimulată de comuniști, 
s-au dobîndit rezolvări Importante 
în îmbunătățirea calității. Avem în 
fată un dosar CU o încărcătură deo
sebit de prețioasă: „fișe de sesi
zări“. Șînt propuneri venite de la 
muncitorii și tehnicienii din secții. 
Ele sînt studiat®, fiecare în parte 
la serviciul de concepție și, cele mai 
valoroase, sînt aplicate în produc
ție. O cifră: de la I ianuarie ning 
astăzi s-au înregistrat peste 500 de 
propuneri. E un Indice qrăitor: al 
gîndirii, al inițiativei.
Vk/ie și concretă e agitația vizua- 
V lă care te întîmpină. in aceste 

zile din preajma lui 23 August, la fie
care loc d» muncă. Ne oprim la uzi
na). Pe ultima lună, Iulie, colectivul 
de aici și-a depășit angajamentele 
luate în întrecere. S-a dobindit 
aici, 118,13 la sută — la producția 
marfă. 119.42 lg sută — la produc
tivitate, iar procentul de rebut a 
scăzut stmțitpr.

— Oamenii noștri — comentează 
șeful secției, inginerul Emil Cioba- 
nu. dîndu-ne aceste cifre — și-au 
pus în gînd să smulgă steagul roșu 
ds secție evidențiată în întrecerea 
socialistă, aflat în posesia celor de 
la montaj.

O placardă, aliată la intrarea in 
atelierul de roți dintate, mobilizea
ză brigada de rectificator! să ur
meze exemplul comunistului Nicolae 
Sabău, evidențiat în întrecerea so
cialista. care și-a luat angajamen-

BAIA MARE 
(coresp. „Scîn
teii“). — Printre 
cei 8870 de copii 
care au văzut lu

mina zilei în acest an în regiunea 
Maramureș, se numără și gemenii 
Rodica, Nicolae și Vasile Berciu, 
născuți zilele trecute la maternita
tea din Baia Mare. Mama lor, Maria 
Berciu, în vîrstă de 27 ani, se simte 
foarte bine.

In regiune există astăzi 93 case de 
naștere, 382 unități sanitare cu a- 
proape 2 000 locuri, peste 700 me
dici, unități ale Casei copilului, 
creșe etc ; iată numai cîteva din ci
frele cgfe ilustrează grija ce se 
poartă azi copiilor.

BACĂU (co
resp. „Scînteii").— 
La Combinatul 
chimic de la Bor- 

zești a sosit o nomă promoție de 
muncitori — absolvenți ai școlilor 
profesionale de chimie. Ei au făcut 
cunoștință cu instalațiile de înaltă 
tehnicitate la cave vor lucra. To
varășii lor de muncă i-au primit 
cu căldură- Aproape 2 000 de ab
solvenți ai școlilor profesionale și 
tehnice au fast sau vor fi reparti
zați în acest an în unitățile indu- 
ștplale din regiunea Bacău.

NOUA 
PROMOȚIE

B9"?

Un singur pas pînă la aplicarea „mărcii fabricii"... Secția montaj a Uzinelor „Strungul“-Arad.
(Foto : Gh. Vințilă)

tul să-și depășească sarcinile de 
producție cu 10 la sută și să dea 
numai lucru de bună calitate. Mași
na de rectificări interioare pe care 
o conduce e de înaltă preci
zie. Cu trei ani în urmă, cînd 
a fost instalată această mași
nă, lui i-a fost încredințată. Era re
zultatul măsurilor luate de organi
zația de partid de a întări locurile 
cheie ale producției cu oamenii cei 
mai capabili, A răsplătii încrede
rea. Comuniștii l-au ales secretar al 
unei organizații de bază pe schimb 
Spiritul său organizator s-q vădit 
și în închegarea brigăzii de la rec
tificat roti dintate, din oare face 
parte. Un moment de pauză — Sg-, 
bău fixează o nouă piesă —> și 
spune:

— Trei sferturi din brigada noas
tră e alcătuită din membri și can
didați de partid- Dqtorifă meritelor 
șale, responsabilului brigăzii, Ale
xandru Fekete, I s-a redus cu șase 
luni stagiul de candidat. El are 
un talent deosebit de a crește oa
meni tineri, și de a-i ridica, tn 
scurtă vreme, la nivelul general al 
brigăzii. Șt ne mai mîndrim noi cu 
ceva: nimeni din briaada noastră 
n-a fost adus la masa cu rebu
turi.

Ce este această masă? O formă 
educativă care s-a dovedit ex
trem de eficace în viata uzinei, Un 
mijloc de creare a unei opinii de 
masă împotriva celor certați cu 
exigențele muncii de calitate. Ideea 
s-a născut într-o ședință de 
analiză a secției uzinal- într-un colț 
al halei. lingă controlul de calitate, 
au fost expuse vederii piesele 
rebutate Niște biletele „popu
larizau“ pe autori. Iar ei au fost 
puși să dea explicații în fata 
colectivului. Neatenția, nerespec-

tarea tehnologiei erau, de Ia 
caz la caz, puse în discuție. Efica- 
cita'ea „mesei“ sporea prin prezen
ta directorului uzinei și a secreta
rului comitetului de partid. Nimeni 
nu-și mai dorea să devină și a 
doua oară erou al acestei mese. 
Cașul tînărului strungar Gheorghe 
Baba. Și-a simtit obrajii învăpăiat! 
cînd a fost poftit să împărtășească 
„experiența“ dobindită în rebutarea 
unor repere. Aatq Lisă q last odată, 
mai de mult. Printre evidențiați în 
întrecere citești, pe luna iulie, și nu
mele lui Gheorghe Baba, cu o rea
lizare de 135 ]a sută și mențiunea: 
lucru de bună calitate. Și nu nu
mai el„- Semnificativ: în teiul în
trecerii în cinstea lui 23 Augușt, 
masa rebuturilor stă mai mult goa
lă, Din lipsă de„, comeseni,

riveqm, la montaj, o plăcută 
dreptunghiulară, proaspăt fi

xată pe gn strung. Marca fabricii.
— Cîteodată — l-am auzit spu- 

nînd pe Ioan Lucaci, secretarul co
mitetului de pqrtld al uzinei — grija, 
respectul pentru marca fabricii sti
mulează spiiltpl Inovator. îl ve
deți pe tovărășia! de colo, aplecat 
asupra cutiei de viteze? E Constan
tin Mustață, unul dintre cei mai buni 
controlori de calitate. Să vă poves
tească el cum a devenit inovator...

Cind a venit tn uzină lăcătușul 
Mustață, un bărbat slăbuț, cu ochi! 
și trăsăturile fetei blinde ca și fi- 
iea-i moldovenească, era foarte tî- 
năr. Avea o calitate acest tînăr 
membru de partid, care a reținut a- 
tentlq: spiritul său viu, cercetător, 
atras Ca un maqnel de tehnică. 
Vreun an de zile a trecut prin toate 
secțiile uzinei. Motivul? Era o pre- 
aătire: să devină controlor de cali
tate. Iată însă, cu această împreju

rare, relevîndu-se reversul mai pu
țin previzibil al „călătoriei“ sale 
prin uzină : depunerea primei pro
puneri de inovație la cabinetul teh
nic.

Cu timpul, raza călătoriilor sale 
s-a mărit substantial. Toată (ara a 
străbătut-o Mustață. întovărășind 
strungurile în diferite uzine, discu- 
tînd cu muncitorii care lucrau i, Ia 
aceste mașini, adunînd cu seriozi
tate sugestiile de îmbunătățire. 
Cu timpul, i s-a accentuat răs
punderea fată de marca fabricii. A- 
ducînd sugestii, lupta pentru reali
zarea lor. Se simțea părtaș. Era un 
proces firesc, reflex al unei conști
ințe înaintate. Conliolînd strunguri
le. nu urmărea să-și onoreze pui și 
simplu semnătura- Căuta să-și pună 
„semnătura" acolo unde erau cău
tările cele mai dificile: investea gîn
dire și muncă. Așa s-a născut „mo
dificarea constructivă a sistemului 
de acționare cu comandă centrali
zată la cutia de avansuri SN 400“, 
inovație realizată împreună cu șefii 
de echipă Ștefan Molnar și Te rdor 
Țîrlea. Calitate plus vreo 66 00'. lei 
economii,

Spiritul Inovator constituie real
mente o trăsătură a colectivului a- 
rădean (în primul semestru au fost 
aplicate peste 40 de inovații), mar
cată șt de faptul că prin neîncetate 
îmbunătățiri introduse în procesul 
de fabricație, strungurile au ajuns 
să reprezinte cu tot mal multă cin
ste marca fabricii. Și, în sens mai 
larg, marca industriei noastre con
structoare de mașini. De aceea cînd 
spunem: s-au realizat peste 15 000 
de strunguri romînești — subînțele
gem, în afara cantității, drumul ca
litativ parcurs cu pasiune, hărnicie 
și talent, de la 1 la 15 000.

VICTOR VÎNTU
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Luminile litoralului (Foto i Gh, Vințilă)

Manifestări consacrate rilei de 23 August
In Capitală și în țară au continuat 

să aibă loc miercuri expuneri și ma
nifestări cultural-artistice consacra
te zilei de 23 August.

în fața salariaților Academiei 
R.P.R. a vorbit prof. Valeriu Novacu, 
membru corespondent al Academiei, 
în aceeași zi, la Institutul de fizică 
atomică a luat cuvîntul prof. Florin 
Ciorăscu, membru corespondent al 
Academiei. La Combinatul poligra
fic „Casa Scînteii“ din Capitală a 
vorbit tov. Tudor Staicu, secretar al 
Comitetului raional P.M.R. 30 De
cembrie. în regiunea Ploiești au a- 
vut loc adunări la schelele petrolie
re din Boldești, Moreni și Cîmpina, 
la rafinăriile Teleajen și Brazi, la 
uzinele constructoare de mașini din 
Sinaia și Tîrgoviște și în alte unități.

La combinatul chimico-metalurgic 
din Baia Mare a luat cuvîntul tov.

Minisfrul agriculturii 
și silviculturii al Austriei 

va vizita jara noastră
Ministrul agriculturii și silvi

culturii al Austriei, ing. Eduard 
Hartmann, va face o vizită în țara 
noastră între 24 și 28 august, la in
vitația președintelui Consiliului Su
perior al Agriculturii. (Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE

În zilele de 23 și 24 August
Pe estradele

din parcișri, piețe 
șj păduri

Pe estradele amenajate 
în parcuri și în pădurile 
din jurul Bucureștiului, 
în marile piețe, scene
le teatrelor de vară, ale 
caselor de cultură vor ră
suna în zilele de 23 și 24 
August de cîntece și 
jocuri. Mii de artiști pro
fesioniști și amatori au 
pregătit cu săptămipi 
înainte programele pe 
care le vor prezenta în 
aceste zile.

In piața Republicii vor 
da spectacole Ansamblul 
de cîntece și dansuri al 
M.F.A., corul, taraful, e- 
chipa de dansuri, și 
soliștii Uzinelor „23 
August“, brigada artisti
că a Casei de cultură a 
raionului 16 Februarie, 
fanfara M.F.A., orchestra 
de muzicuțe și fluierași a 
P.Ț.T.R., actori de la tea
trul „C. Tănase“ și cei ai 
Ansamblului S.P.C. In 
parcurile „Herăstrău“, 8 
Mai, Vitan, Izvor, Parcul 
Copilului și grădina Ciș- 
migiu vor apărea artiști 
amatori de la uzina „E- 
lectronica“, „Flacăra Ro

șie" I.S.P.E., „Metaloglo- 
bus", clubul Finanțe- 
bănci etc.

Pentru bucureștenii ca
re se vor recrea în pă- 
durea Băneasa vor pre
zenta programe fanfara 
M.F.A., dansatorii, soliș
tii și orchestrele de mu
zică ușoară și de muzicu
țe a Studioului cinemato
grafic „București“, artiș
tii amatori de la C.P.C.S., 
întreprinderea poligrafi
că nr. 13 ș.a. In pădurea 
Pustnicul vor putea fi 
văzute echipa, de dansuri 
a muncitorilor de la „E- 
lectroaparataj“, orchestra 
de la „Postăvăria Romî
nă“, brigada artistică de 
agitație de la „Delicia“. 
Programe artistice se vor 
desfășura și în pădurile 
Mogoșoaia, Andronache, 
Buda-Argeș, Snagov.

In piețele Unirii și O- 
bor vor avea loc în seara 
de 23 August proiecții de 
filme.
Pe scenele teatrelor 
de vară șl ale Caselor 

de cultură
La teatrul de vară din 

parcul „Herăstrău“ spec
tatorii vor putea urmări, 
printre altele, programele

date de Ansamblul de 
cîntece și dansuri al 
M.A.I., soliștii și orches
tra de muzică ușoară a 
M.I.A-, Ansamblul de cîn
tece și dansuri al M.F.A., 
iar la teatrul de vară „23 
August“, formațiile artis
tice ale uzinei „Republi
ca“, fabricii de mase 
plastice „București“, pre
cum și soliști și or
chestra Filarmonicii de 
Stat „George Enescu“. 
Spectacole vor fi pre
zentate și la teatrul 
de vară „Nicolae Răl- 
cescu“, la Arenele Liber
tății și la Casele raionale 
de cultură. La toate case
le raionale de cultură ale 
tineretului vor avea loc, 
în seara zilei de 23 Au
gust, carnavaluri în care 
vor petrece mii de ti
neri din cartierele orașu
lui. Numeroase manifes
tări cultural-artistice se 
vor desfășura pe scenele 
căminelor culturale din 
comunele din raza orașu
lui București. Formații 
artistice din întreprin
deri, instituții și sate vor 
vizita comunele Panteli- 
mon, Dobroești, Cernica, 
Găneasa, Otopeni, Glina, 
Militari, Chiajna, Jilava, 
Sintești și altele, cu co

ruri, orchestre de muzică 
populară și ușoară, so
liști, echipe de dansuri, 
brigăzi artistice de agi
tație.

Pe majoritatea estrade
lor, programele artistice 
vor continua și în după- 
amiaza zilei de 25 august.

Mijloace de transport 
spre locurile 
de agrement

Pentru bucureștenii 
care vor petrece zilele de 
23 și 24 august în jurul 
Capitalei, I.R.T.A.-Bucu
rești a luat o serie de 
măsuri în vederea înles
nirii transportului în co
mun. Pentru Snagov se 
pun in circulație 60 de 
mașini, adică cu 20 mai 
multe decît în mod obiș
nuit. Plecările vor începe 
la ora 6 de lingă podul 
Băneasa. Ultima mașina 
va porni spre București 
la orele 20,30. Spre pă
durea Pustnicul nor cir
cula încă 12 mașini în a- 
fara celor obișnuite, cu 
plecările de la capul li
niei tramvaiului 7. Pen
tru pădurea Mogoșoaia 
mașinile vor porni de la 
capul liniei tramvaiului 6.

A aPăruf „Probleme
Numărul 8, pe luna august, al re

vistei „Probleme economice“ cu
prinde următoarele articole : „As
pecte ale corelației dintre creșterea 
productivității muncii și creșterea 
nivelului de trai“ de E. DOBKES- 
CU ; „Conținutul economic al bene
ficiului în socialism“ de V. SPIRI
DON ; „Valorificarea superioară a 
metalului“ de CONSTANTIN TUZU; 
„Modernizarea utilajului în con
strucția de mașini — factor impor
tant de creștere a productivității 
muncii“ de A. GIIILEZAN ; „Orga
nizarea muncii pe șantierele de 
construcții“ de N. CUCUI ; „Posibi
lități ale sporirii producției de car
ne“ de FL. CIOCOIU ; „Probleme 
ale organizării și retribuirii muncii 
în creșterea animalelor din G.A.C.“

Nicolae Roman, secretar al Comite
tului regional Maramureș al P.M.R. 
Colectivul de la această întreprin
dere a mărit capacitatea de topire a 
produselor miniere cu 19 tone pe zi 
și a introdus în fabricație noi pro
duse. La uzinele „Tractorul“ din 
Brașov a vorbit tov. Gheorghe Mol- 
doveanu, șeful secției de propagan
dă și agitație a Comitetului regio
nal Brașov al P.M.R.

La Deva a avut loc miercuri după- 
amiază un spectacol dat de cele 
mai bune formații artistice de a- 
matori din regiunea Hunedoara. La 
Petroșeni, Hunedoara și Cugir s-au 
organizat zilele acestea expoziții de 
artă plastjcă. Ele cuprind lucrări de 
pictură și grafică, ilustrînd aspecte 
din munca și viața oamenilor mun
cii din această parte a țării.

Informații
• în Piața Universității din Ca

pitală au fost montate panourile 
expoziției „înfloresc orașele țării“. 
Expoziția cuprinde fotografii re- 
prezentînd avîntul construcției de 
locuințe și de instituții social-cul- 
turale din țara noastră. Aceeași ex
poziție va fi organizată în toate cen
trele regionale din țară. (Agerpres)

economice0 nr 8-1963 
de N. DAVID ; „Caracterul reacțio
nar al concepției economice a lui 
C. Garoflid“ de SIMION I. POP ; 
„Piața comună și dolarul“ de E. 
DEUTSCH.

La rubrica „Din planul de activi
tate științifică al Institutului de cer
cetări economice“ este publicat ar
ticolul „Lupta dintre monopoluri 
pentru reîmpărțirea pieței“ de IO
SIF ANGHEL.

Rubrica „însemnări“ cuprinde ar
ticolele : „îndeplinirea ritmică a 
planului — preocupare de seamă a 
colectivului uzinei de strunguri din 
Arad“ de FUCIU MARȚIAN ; „Me
canizarea lucrărilor — factor impor
tant de sporire a producției agricole 
vegetale în G.A.C.“ de D. STOIAN.

Orarul unităților comerciale din Capitală 
în zilele de joi, vineri și sîmbătă

Joi, 22 august 1963, toate unitățile comer
ciale cu produse alimentare, eu un schimb 
de lucrători, vor aplica orarul : dimineața 
— program obișnuit ; după-amiază vor fi 
deschise între orele 16—21.

Magazinele de produse alimentare cu 
două schimburi de lucrători vor funcționa 
seara pînă la orele 23.

Halele și piețele, inclusiv magazinele din 
incinta lor vor funcționa continuu, între 

■ orele 6—21.
Magazinele de carne din oraș vor fi des

chise astfel : dimineața, între orele 6,30—13 
iar după-amiază de la 14 la 22.

Magazinele de produse nealimentare c.u 
un schimb de lucrători vor funcționa dimi
neața după programul obișnuit, iar după- 
amiază, de la orele 16,30 la 21. Magazinele 
de produse nealimentare cu două schimburi 
de lucrători vor aplica orarul obișnuit al 
zilei dp joi.

Magazinele de pîine cu un schimb vor 
funcționa dimineața de la 5,30 la 12, iar 
după-amiaza de la 15 la 21,30. Magazinele 
de pîine cu două schimburi vor funcționa 
între orele 5,30—21,30 — fără întrerupere.

Vineri, 23 August 1963, toate unitățile 
vor fi închise, cu următoarele excepții : 
magazinele de pîine, care vor funcționa în
tre orele 5—10 ; tutungeriile, care vor fi 
deschise dimineața pînă la orele 13, iar 
după-âmiaza vor funcționa numai 50 la sută 
din numărul lor.

Organizațiile comerciale vor asigura dis
tribuirea laptelui și a gheței atît la centrele 
de desfacere cît și la domiciliu, cu începe
re de la ora 5 dimineața.

Sîmbătă, 24 august 1963, toate unitățile 
de produse alimentare, precum și halele și 
piețele vor funcționa după orarul obișnuit 
al unei zile de duminică. Magazinele de 
pîine vor funcționa între orele 5—13.

Duminică, 25 august 1963 ; program o- 
bișnuit de duminică pentru întreaga rețea 
de desfacere.

în această perioadă, unitățile de alimen
tație publică vor funcționa după orarul o- 
bișnuit, cu excepția unităților care deser
vesc traseul de manifestanți și care în ziua 
de 23 August își vor începe activitatea la 
orele 14.

Consfătuirea reprezentanților unor partide 
comuniste din țările nordice

COPENHAGA 21 (Agerpres). Zia
rul „Lațid Og Folk“, organ al Parti
dului Comunist din Danemarca, a 
publicat la 21 august un comunicat 
privitor la Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste din 
Danemarca, Finlanda, Norvegia și 
Suedia, care a avut loc la Copen
haga în zilele de 16 și 17 august 
a. c.

Reprezentanții celor patru partide 
comuniste constată că lupta înde
lungată dusă de țările socialismului 
și de forțele păcii din întreaga 
lume, a dat în prezent un rezultat

pozitiv — interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă.

Partidele comuniste din Dane
marca, Finlanda, Norvegia și Sue
dia consideră că a sosit momentul 
ca nordul Europei să fie declarat 
zonă denuclearizată.

Consfătuirea a subliniat impor
tanța continuării luptei pentru pace, 
ca sarcină primordială a timpurilor 
noastre, necesitatea continuării lup
tei pentru coexistență pașnică, de
mocrație și independență națională.

Consiliului MonO delegație a 

primită de

RIO DE JANEIRO 21 (Agerpres).
— Președintele Braziliei, J. Goulart, 
a primit la 19 august îp orașul Bra
silia o delegație a Consiliului Mon
dial al Păcii, în frunte cu L. Pauling.

Delegația i-a remis lui Goulart un 
mesaj al Consiliului Mondial al 
Păcii care salută declarația celor 5 
președinți ai țărilor latino-ameri- 
cane — Brazilia, Bolivia, Chile, E- 
cuador și Mexic — privitoare la 
transformarea Americii Latine în
tr-o zonă denuclearizată, fca pe un 
eveniment de mare însemnătate în 
viața popoarelor continentului și oElemente noi in disputa Federație

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția United 
Press International, Indonezia și Fi- 
llpinele au cerut secretarului general 
al O.N.U., U Thant, să amîne înce
perea lucrărilor Comisiei O.N.U. în
sărcinată să cerceteze dacă populația 
din coloniile britanice Borneo de 
nord și Sarawak dorește sau nu să 
se alăture proiectatei Federații Ma- 
layeze pînă cînd Anglia va accepta 
cererile guvernelor celor două țări 
de a spori numărul de observatori 
indonezieni și filipinezi care urmea
ză să însoțească Comisia O.N.U.

Marți după-amiază, reprezentanții 
la O.N.U. ai Indoneziei, Filipinelor, 
Angliei și Malayei au avut întreve
deri separate cu U Thant, cu scopul 
de a găsi o cale de rezolvare a aces
tei noi dispute care riscă să torpileze 
acordul conferinței la nivel înalt a 
șefilor de state ai Indoneziei, Mala- 

• yei și Filipinelor, care a avut loc la 
j Manila. Acest acord prevede ca cele 

trei țări să-și desemneze observatori 
pentru a însoți Comisia O.N.U. fără

preșe

dial al Păcii 

Braziliei

contribuție valoroasă la lupta ome
nirii pentru a se înlătura primejdia 
războiului termonuclear.

Declarația cu privire la transfor
marea Americii Latine într-o zonă 
denuclearizată și Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în trei medii, 
se subliniază în mesaj, deschid noi 
perspective luptei popoarelor lumii 
întregi spre interzicerea efectivă a 
armei nucleare.

Goulart a mulțumit călduros pen
tru mesajul primit.referitoare la proiectata
a se specifica însă numărul lor, în- 
trucît premierul Malayei, Abdul 
Rahman, declarase că cele două țări 
pot trimite pe lîngă Comisia O.N.U. 
oricîți observatori doresc.

Indonezia, arată agenția U.P.I., 
vrea să-și trimită nouă observatori, 
iar Filipinele șapte, în timp ce An
glia a hotărît să acorde vize de in
trare în Borneo de nord și Sarawak 
la cîte patru observatori din fiecare 
țară. în vederea rezolvării acestei 
dispute, reprezentanții la O.N.U. ai 
Indoneziei și Filipinelor au cerut lui 
U Thant să medieze rezolvarea aces
tui nou conflict.

în același timp, continuă agenția 
citată, Michelmore, șeful Comisiei 
O.N.U., a declarat că comisia șa își 
va începe lucrările la 22 august, in
diferent dacă observatorii celor două 
țări vor sosi sau nu în Sarawak și 
Borneo de nord. Totodată el a anun
țat că o parte a Comisiei O.N.U. a 
ajuns în Borneo de nord și că am
bele grupuri își vor desfășura lucră
rile simultan.

Cerințele participanților la ,,Marșul spre Washington“
NEW YORK 21 (Agerpres). — La 

New York a fost dat publicității pla
nul definitiv în vederea demonstra
ției pentru drepturi civile care ur
mează să aibă Ioc la 28 august la 
Washington, capitala Statelor Unite, 
într-un amplu document, membrii 
comitetului de organizare a „Mar
șului spre Washington“ subliniază că

această demonstrație — „cea mai 
mare și mai importantă din istoria 
capitalei S.U.A. — va dovedi că noi 
nu cerșim sau ne rugăm pentru 
drepturi ce nu ne sînt recunoscute în 
prezent, ci ne vom adresa într-un 
singur glas Congresului și întregii 
țări pentru dreptul la muncă și li
bertate“.

Largi perspective deschise Disensiunile din junta militară sud coreeană

cercetării
(Urmare din pag. II-a)

tice de interes fundamental, animă 
și pe oamenii de știință care acti
vează pe tărîmul științelor biologice, 
agricole și medicale.

Sînt remarcabile munca ce se 
desfășoară în domeniul științelor so
ciale și succesele dobîndite în înde
plinirea sarcinilor trasate de partid 
în acest domeniu. Un eveniment de 
seamă l-a constituit apariția prime
lor volume ale „Istoriei României”, 
lucrare marxistă de amploare ; au 
fost publicate numeroase alte lu
crări științifice valoroase. în prezent 
se lucrează la tratate în multe ra
muri ale dreptului, se elaborează 
Istoria limbii romîne, Istoria litera
turii romîne, Istoria teatrului romî- 
nesc, Istoria artelor plastice etc. 
Este în curs de pregătire importan
ta lucrare „Economia Romîniei în a- 
nii puterii populare“. Se acordă o 
deosebită atenție cercetărilor filozo
fice în strînsă legătură cu probleme
le actu’ale ale construirii socialismu
lui, precum și elaborării unor lucrări 
de valorificare a istoriei gîndirii 
ciale și filozofice din Romînia.

Văzînd în politica partidului 
ranția succeselor obținute de 
porul nostru și a dezvoltării conti
nue a țării, oamenii noștri de știință 
consideră îndrumarea de către par
tid chezășia realizărilor lor viitoare. 
De aceea numeroși cunoscuți sa- 
vanți și oameni de cultură au cerut 
să fie primiți în rîndurile partidului.

Prestigiul sporit al științei romî- 
nești a determinat dezvoltarea rela
țiilor internaționale ale Academiei 
R. P. Romîne. Anul trecut, circa 130 
de delegați ai înaltului nostru for 
științific au participat la peste 80 
de manifestări științifice internațio
nale, ca de pildă la al VIII-lea Con
gres mondial pentru problemele can
cerului — care a avut loc în U.R.S.S., 
la Congresul al IX-lca 
filozofie a științelor — 
Congresul mondial de 
din Suedia etc. Numai 
luni ale acestui an, 73 
tanți ai țării noastre au participat la 
44 de manifestări internaționale, din
tre care, al XIX-lea Congres de chi
mie pură și aplicată — în Anglia, a 
XlI-a adunare generală a Academiei 
de științe medicale a U.R.S.S., Con
gresul internațional de histochimie 
din R. P. Polonă etc. Participarea la 
manifestările internaționale ca și 
publicarea în revistele tipărite de E- 
ditura Academiei R. P. Romîne, a

so-

ga- 
po-

de istorie și 
în S.U.A., la 
matematică 

în primele 8 
de reprezen-

științifice
celor mai valoroase creații științifi
ce — în limba romînă sau în limbi 
de circulație internațională — au 
făcut să devină larg cunoscută con
tribuția crescîndă a științei din R.P. 
Romînă la patrimoniul științei mon
diale.

Oamenii de știință din țara noas
tră sînt pe deplin conștienți de răs
punderile care le revin în realizarea 
mărețului program elaborat de. 
partid pentru asigurarea dezvoltării 
mereu ascendente a țării. Ei sînt 
hotărîți să-și sporească eforturile 
pentru a contribui într-o și mai 
mare măsură, prin orientarea și 
rezultatele cercetărilor, la dezvol
tarea forțelor de producție ale țării, 
la înfăptuirea progresului tehnic în 
industrie și agricultură, la realizarea 
profundei revoluții culturale ce se 
desfășoară în țară noastră. Mai buna 
coordonare a cercetărilor fundamen
tale efectuăte în institutele Acade
miei și a celor realizate în institute
le departamentale, cît și în institu
țiile de învățămînt superior, crearea 
unor colective complexe de cercetă
tori vor înlesni rezolvarea probleme
lor care se ridică în activitatea știin
țifică, asigurînd o mai mare eficien
ță a cercetărilor.

Oamenii de știință vor aduce o 
contribuție sporită la înfăptuirea po
liticii partidului de desăvîrșire a 
construcției socialismului, la progre
sul patriei noastre, la apărarea 
păcii.

C. COSTIN

Gimnastică de ansamblu executată de elevi din Giurgiu. (Foto : N. Scarlet)

Spartachiada de vară

Întrecerile finale ale tinerilor
din regiunea București

Belitori, care a concurat la întrecerile de 
trintă ; eleva Maria Constantin, care a 
cîștigat proba de săritură în lungime, 
echipele de volei Recolta Țigănești și 
Flacăra Andrășești formate din tinere 
colectiviste și mulți alții.

Miercuri, cu interes deosebit au fost 
urmărite competițiile de gimnastică. Cel 
mai hun punctaj în concursul feminin 
a fost realizat de echipa Recolta Răsu
ceai (Drăgănești-Vlașca). In competiția 
de atletism, Maria Geageac (Călărași) a 
realizat la înălțime 1,35 m. Dan Ciocan 
(Giurgiu) a obținut pe 100 m plat 
timpul de ll”9/10, iar Valeriu Stroe 
(Videle) a aruncat greutatea la 12,53 m. 
Dispute spectaculoase au caracterizat 
meciurile preliminarii de volei și 
handbal.

De-a lungul întrecerilor din primele 
două zile a urcat pe podiumul învingă
torilor la aruncarea greutății N. Dascălu 
^Titu) ; 100 m fete : Teodora Nică 
(Alexandria); 800 m: M. Chițu (Călărași); 
3 000 m: 1. Mâcàresçu (Lehliu); înălțime 
băieți : C. Mateescu (Oltenița), fete ; 
Ținea Dinu (Roșiori de Vede).

Astăzi de la ora 8 au loc finalele de 
fotbal, ciclism și ultimele probe atle-

De două zile, în parcul sportiv Di
namo din Capitală, se desfășoară între
cerile celor 1200 de tineri sportivi fi- 
naliști ai spartachiadei de vară din re
giunea București. Participă 320 de atleți 
și atlete, 80 de înotători și înotătoare, 
90 cicliști și luptători, 160 gimnaști și 
gimnaste, jucători și jucătoare de 
handbal, volei, baschet și oină.

Dar pentru a ajunge aici la Dinamo, 
în Capitală, finaliștii au trebuit să se 
situeze în fruntea zecilor de mii de con- 
curenți din cele 816 asociații din în
treaga regiune București, care au parti
cipat la spartachiada.

După festivitatea de deschidere a ur
mat demonstrația de gimnastică a celor 
600 de elevi din Giurgiu, care au inva
dat stadionul minute în șir cu tinerețea 
și vioiciunea lor. Apoi s-a dat „startul“ 
in probele finale. Încotro să-ți îndrepți 
privirile ? Spre podiumul luptătorilor, la 
groapa de sărituri, la pista de alergări 
sau să te deplasezi la terenurile de vo
lei, baschet, oină și handbal de unde se 
auzeau pînă departe aclamațiile susți
nătorilor ?

Pretutindeni, întrecerile erau deosebit 
de pasionante. Au cucerit aplauze țînă- 
rul Ene Gheorghe, mulgător la G.A.C.

PE SCURT

lecui 11 cu 44

La Brno, în cadrul campionatelor euro
pene de tir de vînătoare, au început între
cerile probei de talere aruncate din turn la 
care participă 80 de sportivi și sportive. 
După prima zi, în clasamentul seniorilor 
conduce Țuranov (U.R.S.S.) —• 50 puncte, 
urmat de Losev (U.R.S.S.), Skersies (R.F.G.) 
cite 47 puncte, Stander (Suedia), Henri 
Jean (Belgia) — 46 puncte. Concurentul ro
mii) Danciu se află pe ’ 
puncte.

în competiția juniorilor, primele locuri 
sînt ocupate de Marinescu (R. P. Romînă) 
și Mihailidis (Cipru) cite 41 puncte fiecare.

★
Concursul internațional feminin de gim

nastică de la Budapesta a fost cîștigat de 
sportiva Brigitt Radolclia (R. D. Germană) 
cu 76,65 puncte. Ea a fost urmată în cla
sament de Makrai (R. P. Ungară) — 76,15 
puncte, Mannewitz (R.D.G.) — 75,70 punc
te, Sonia lovan (R.P.R.) — 75,20 puncte 
etc. Elena Tutan s-a clasat pe îocul 12, iar 
Viorica Pleavă pe locul 14.

★
Atletul negru Ralph Boston a cîștigat 

două probe în concursul internațional de 
la Vaexjoe (Suedia de sud). EI a realizat la 
lungime 7,75 m, iar în proba de 110 m 
garduri a fost cronometrat cu timpul de 
14”2/10.

’*
Pugilistul Howard Winslone (Țara Gali

lor) și-a păstrat titlul de campion european 
al cat. pană, învingîndu-1 la puncte după 
15 reprize pe șalangerul său, englezul Billy 
Calvert.

w
A început turneul internațional de fotbal 

de la Caracas. în primul joc echipa Sao 
Paolo a învins cu 2—1 (2—1) echipa Porto 
(Portugalia).

SEUL 21 (Agerpres). — Agenția 
U.p.I. anunță că junta militară con
dusă de Pak Cijun Hi, care deține 
puterea în Coreea de sud, a ordonat 
arestarea generalului sud-coreean 
Son Io Cian. S-a comunicat că el ur
mează să fie judecat în legătură cu 
condamnarea la moarte pronunțată 
acum cîțiva ani împotriva unui ofi
țer sud-coreean, precum și pentru 
faptul că a ordonat soldaților de sub 
comanda sa să deschidă focul împo
triva unor demonstrații studențești 
care au avut loc la Seul în aprilie 
1960. Din relatarea agenției U.P.I. re
iese că arestatul nu poate nega nici

Cfjiwfa?« Cinematografe)
TEATRE : Teatrul Național „I. L. 

Caragiale“ (Teatrul de vară ,,23 Au
gust") : Adam ți Eva — (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R.-Giulești (Tea
trul de vară din parcul Herăstrău) : 
Măria sa... bărbatul — (orele 20). Teatrul 
Evreiesc de Stat (Grădina din str. Mir
cea Vodă nr. 5) : Cu cîntec spre stele — 
(orele 20,15). Teatrul satirie-muzical ,,C. 
Tănase“ Grădina Boema — (orele 20,15). 
Circul de stat : Spectacol extraordinar 
cu „Circul Bielorus" — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : La Fayette — 
film pentru ecran panoramic; Patria (10; 
12,30; 16,30; 19-, 21,15). Oameni de afaceri: 
Republica (9,30; 11,30; 14,45; 16,45; 19;
21,15), București (9; 11; 13; 15- 17; 19; 

21), 1 Mai (10; 12; 15; 17; 19; 21), Grădina 
cinematografului 13 Septembrie (20), 
Ștefan cel Mare (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Dintele de aur : Magheru (10; 12; 15; 
17; 19; 21), I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14;
16,45; 13,30; 20,45 — grădină 20), Gh. Doja 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Stadionul 
Dinamo (20). Cel mai mare spectacol : 
rulează la cinematografele V. Alecsgn- 
dri (10; 13; 16; 19; 22). Elena Pavel (9; 
12; 15; 13; 21 — grădină 20), înfrățirea 
între popoare (10; 13; 16; 19), Grivița 
(9; 12; 15; 18; 31), Alex. Sahia (8,30; 11.30; 
14,30; 17,30; 20,30 — grădină 20), G. Coș- 
buc (9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 21,30), Sta
dionul Republicii (20,30), Arenele Liber
tății (21), Stadionul Giulești (20). Numai 
statuile tac : Tineretului (9,30; 11,40; 
13,50; 16; 18,15; 20,30), Arta (15; 18 — 
grădină 20), Luceafărul (15; 17; 19 — 
grădină 20). Culisele varieteului : Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Moby Dick : Central : (9,46; 12; 14,15;
16,30; 19; 21,15), 23 August (9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15 — grădină 19,45), Libertă
ții (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 — 
grădină 20), Patinoarul 23 August (21). 
Doi din alte lumi : Lumina (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), C-tin David (16; 18; 20), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). Program spe
cial pentru copil : 13 Septembrie (orele 
10). Regina stației de benzină : 13 Sep
tembrie (11,30; 14,30; 10.30; 18,30- 20,30), 
Volga (10; 12; 14,30; 16,30; 10,30; 20,311), 
Olga Bande (15,30; la — grădină 20,30). 
Program de filme documentare: rulează 
în continuare de la orele 10 pînă la o- 
rele 21 la cinematograful Timpuri Noi. 
Secretul clfrului . rulează la cinemato
graful Maxim Gorki (16; 18; 20.15). Gang
steri și filantropi : Giulești (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). O perlă de mamă ; Cultural 
(16; 18; 20). Divorț italian: rulează în 
continuare de la orele 10 pînă la orele 
20,30 Ia cinematograful Alex. Popov. 
Elena din Trola — cinemascop : 8 Mar
tie <15,30; 18; 20,30 — grădină 20,15), V. 

una din acuzațiile aduse. Arestarea 
sa nu înseamnă însă cîtuși de puțin 
că junta militară ar urmări să-1 pe
depsească pentru aceste crime pe 
care, de altfel, după cum reiese din 
spusele agenției U.P.I., el le-a săvîr- 
șit „din ordine superioare“. „în rea
litate, adaugă aceeași agenție, la 
Seul se subliniază că arestarea gene
ralului Son a survenit la numai trei 
zile după ce el publicase o scrisoare 
deschisă prin care critica junta mi
litară a lui Pak și felul în care a- 
ceasta a anunțat că pregătește alege
rile din Coreea de sud“.

Roaită (9,30; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15 — 
grădină 19.30; 21,45). Misterele Parisului
— cinemascop: Unirea (11; 15; 17; 19
— grădină 20), Popular (10,30; 16; 18,15;
20,30). Luna de miere fără bărbat : Fla
căra (16; 18,15; 20,30), 16 Februarie (16; 
18; 20). O moștenire cu bucluc : rulează 
la cinematograful T. Vladimirescu (16; 
18 — grădină 20,30). Camelia : Munca 
(11; 16; is,15; 20,30). Bunica Sabella : Mo
șilor (11; 15,30; 18 — grădină 20). Ordinul 
Ana : rulează la cinematograful M. E- 
minescu (16; 13,15; 20,30). Doctor în filo
zofie : rulează la cinematograful Ilie 
Pintilie (16; 18; 20 — grădină 20,15). Bu
fonul regelui : Grădina Progresul (20). 
Vacanță Ia mare — cinemascop : rulea
ză la cinematograful G. Bacovla (15; 17; 
19; 21). Cavalerii teutoni — cinemascop : 
Drumul Serii (16; 19,15). Mărul discordi
ei : rulează la cinematograful 30 Decem
brie (16; 18 15; 20,30). Intre două iubiri: 
rulează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(15; 17; 19; 21). Clubul cavalerilor —
cinemascop ; rulează la cinematograful 
B. Delgvraneea (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : In jurul orei 19,00 — 
Transmisia spectacolului festiv în cin
stea zilei de 23 August. In continuare, 
jurnalul televiziunii. Filmul artistic 
„VALURILE DUNĂRII" — o producție 
a Studioului cinematografic București. 
Formații participante la cel de-al VII-lea 
concurs al formațiilor artistice de ama
tori.

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și s-a încălzit ușor în toate 
regiunile țării. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin în sud și est. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 24 grade la CImpulung 
Muscel și 33 grade la Băilești. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă și s-a 
încălzit ușor, iar cerul a fost mai mult 
senin Temperatura maximă a atins 32 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 
și 25 august. In țară : Vremea se men
ține Călduroasă, Cerul va fi variabil in 
nordul țării unde vor cădea ploi sub 
formă de averse, și mai mult senin in 
rest. Temperatura in scădere ușoară în 
Ardeal și nordul Moldovei și staționară 
în celelalte regiuni. Minimele vor fi 
cuprinse intre 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 23 șl 33 grade.

In București și pe litoral : Vremea în 
general călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin, dimineața Innourărl 
trecătoare se vor semnala în cursul 
după-amiezelor. Temperatura se mei> 
ține ridicată.
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Stare excepțională in Vietnamul de sud
• Instaurarea legii marțiale • Ciocniri cu armata și poliția 

• Sute de arestărila Saigon și Hue

SAIGON 21 (Agerpres). — In zo
rii zilei de 21 august postul de radio 
Saigon a transmis un comunicat gu
vernamental prin care s-a anunțat 
proclamarea stării de asediu pe în
treg teritoriul Vietnamului de sud și 
preluarea puterii de către armată în 
capitala țării. în același timp, s-a fă
cut cunoscută instaurarea „legii mar
țiale“ care prevede interdicția orică
ror întruniri sau mitinguri publice, 
dreptul poliției de a aresta sau a 
percheziționa orice persoană suspec
tă, precum și cenzura presei și ra- 
dio-ului. După cum transmit agen
țiile occidentale de presă, legăturile 
telefonice și telegrafice între Vietna
mul de sud și restul lumii au fost în
trerupte și aero
dromurile au fost 
închise pentru a- 
vioanele străine.

Această acțiune 
a guvernului die
mist urmează, 
după cum relevă 
comentatorii a- 
gențiilor occiden
tale de presă, a- 
gravării conflictu
lui dintre autori
tăți și populația 
budistă din țară. 
Potrivit agenției 
France Presse, în 
noaptea de 20 spre 
21 august forțe ale 
armatei și poliției 
au atacat și au o- 
cupat principalele 
pagode budiste 
din Saigon și Hue, 
unde au avut loc 
în ultimul timp 
mari demonstrații 
antiguvernamen
tale. Intr-un alt 
comunicat trans
mis de postul de 
radio Saigon s-a 
anunțat că „arma
ta a întîmpinat o- 
poziție atunci cînd

a încercat să ocupe pagoda Tudan 
din Hue, 9 soldați fiind răniți de pie
trele aruncate împotriva lor“. La: 
Saigon, în primele ore ale dimineții 
de miercuri au fost arestați sute de 
preoți budiști, precum și majoritatea 
membrilor Comitetului pentru apă
rarea budismului.

După cum transmit agențiile occi
dentale. de presă, puținele știri care 
soseSc din Vietnamul de sud permit 
să se întrevadă că „se petrec eve
nimente grave“. Pe străzile capitalei 
sud-vietnameze circulă patrule și 
automobile ale armatei, iar în fața 
punctelor strategice au fost postate 
sentinele.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
21 august a continuat la Moscova 
semnarea Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în Cosmos 
și sub apă. Tratatul a fost semnat 
de; împuterniciții Federației Mala- 
yeze și Paraguay-ului.

TRATATUL PREZENTAT SPRE 
RATIFICARE SOVIETULUI SUPREM 

AL U R S.S.

MOSCOVA 21 (Agerpres).—TASS 
transmite : Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. a prezentat spre ratificare 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Tratatul cu privire la in
terzicerea experiențelor cu arma nu
cleară în atmosferă, în .spațiul cos
mic și sub apă.

Prezidiul Sovietului 
U.R.S.S. a examinat 
Consiliului de Miniștri
cu privire la ratificarea Tratatului 
și a trimis-.o spre avizare comisiilor 
pentru afacerile externe ale Sovie
tului Uniunii și Sovietului Naționa
lităților ale Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Reprezentantul ambasadei R. F. 
Germane a declarat că a primit sar
cina de a înmîna textul unei decla
rații a guvernului R. F. Germane, 
făcute cu prilejul semnării Tratatu
lui privitor la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

Declarația nu a fost primită, în- 
trucît conține pretenții ilegale ale 
guvernului R. F. Germane de a 
vorbi „în numele întregii Germanii“.

Vasili Kuznețov a declarat că gu
vernul sovietic a respins în repe
tate rînduri încercările guvernului 
R. F. Germane de a-și aroga drep
tul de a vorbi în numele întregii 
Germanii.

Amănunte 
de France

relatate
Presse

Kelatînd situația de la Saigon, agenția 
France Presse se referă la „prezența uni
tăților militare la căile de acces în oraș, 
la principalele puncte de circulație și în 
fața instituțiilor publice, precum și la pa
trulele înarmate circulînd în camioane. Nu
meroase străzi sînt barate de capre de 
lemn și rețele de sîrmă ghimpată. în ju
rul pagodelor armata și poliția exercită o 
pază severă“.

„Planul contraofensivei împotriva budîș- 
tilor — afirmă France Presse — ar fi fost 
elaborat minuțios la sfîrșitul 
trecute de către 
Agenția exprimă 
occidentale față 
care pretinde eă 
godelor s-ar fi găsit arme și explozibil, în- 
trucît se știe că manifestațiile budiste a- 
veau un strict caracter de nonviolență.

Agenția amintește eă tocmai în acest 
moment este așteptată sosirea la Saigon a 
noului ambasador american, Cabot 
care a aflat despre tulburările din 
mul de sud în timpul escalei sale 
wai.

Pe de altă parte, France Presse 
că într-o declarație a Departamentului de 
Stat al S.U.A. se recunoaște că represiu
nile diemiste constituie „o violare directă 
de către guvernul (sud) vietnamez a asigu
rărilor date că va urma o politică de re
conciliere cu budiștii“.

săptăminii 
Diem și șefii militari“, 
surprinderea cercurilor 

de comunicatul diemist, 
la „perchezițîonarea" pa-

Lodge, 
Vietna- 
în Ha-

anunță

WASHINGTON 
Agențiile de presă 
(iile făcute de președintele Kennedy 
la conferința sa de presă de marți. 
Referindu-se la punctul de vedere 
al adversarilor din S.U.A. ai Tra
tatului cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare în aer, 
în spațiul cosmic și sub apă, 
care afirmă că acest Tratat ar 
slăbi din punct de vedere militar 
Statele Unite, președintele Kennedy 
l-a apreciat ca fiind neîntemeiat, 
reafirmînd intenția guvernului a- 
merican de a continua experiențele 
subterane. Totodată, el a subliniat 
că datele referitoare la infectarea 
atmosferei, ca urmare a experiențe
lor nucleare din S.U.A., „atestă că 
Tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare era foarte de 
dorit“.

în legătură cu problemele care 
pot forma obiectul viitoarelor trata
tive Est-Vest în domeniul dezar
mării, Kennedy s-a referit la pro
punerea de a se institui posturi 
permanente de control pentru 
preîntîmpinarea unui atac prin sur
prindere. El a declarat că în această 
chestiune Statele Unite urmează să 
se consulte cu aliații lor din 
N.A.T.O. pentru a stabili o poziție

21 (Agerpres). — 
transmit declara-

Reducerea producției în industria 
extractivă vest-germană

Directorul general al 
Uniunii patronilor 
triei miniere din 
Burkhardt, a arătat 
că din 1957, din 
permanentei crize de des
facere, in industria carbo
niferă vest-germană au 
fost închise 125 de mine 
cu o producție anuală de 
10,8 milioane tone cărbu
ne. Numărul muncitorilor 
ocupați în mine s-a redus 
în această perioadă 
165 000.

Burkhardt a arătat 
în viitor, în legătură 
obligațiile din cadrul Pie
ței comune, producția ur

indus- 
Ruhr, 

recent 
cauza

CU

că 
cu

mează să fie redusă cu 
încă 4,6 milioane tone. A- 
ceasta înseamnă închide
rea a încă 10 mine mari 
și concedierea a cel puțin 
20 000 de mineri.

„Trebuie să ne ferim — 
a spus el — de iluzia că 
criza în industria cărbu
nelui a luat sfîrșit. In 
viitorii ani trebuie să ne 
așteptăm la o mare pier
dere a posibilităților de 
desfacere pentru exportul 
nostru de cărbune“.

Dificultăți se fac sim
țite și în alte ramuri 
ale industriei extracti
ve din R.F.G., în afară

Suprem al 
propunerea 
al U.R.S.S.

★
MOSCOVA 21 (Agerpres). — După 

cum anunță TASS, la 21 august Va
sili Kuznețov, prim-Jocțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., l-a primit pe Günther 
Scholl, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. F. Germane, la cere
rea acestuia.

Manifestări consacrate zilei de 23 August

20 
al

★

CAIRO 21 (Agerpres). — La 
august secretariatul permanent 
Consiliului de solidaritate a țărilor
Asiei și Africii a examinat în cadrul 
unei ședințe problema Tratatului de 
la Moscova privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în cosmos și sub apă. 
Secretariatul s-a pronunțat în spri
jinul Tratatului, considerîndu-1 ca 
un pas pe calea destinderii interna
ționale.

COLOMBO 21 (Agerpres). — C.C. 
al P.C. din Ceylon, se arată într-o 
rezoluție, salută încheierea Tratatu
lui între guvernele U.R.S.S., Marii 
Britanii și S.U.A., care interzice 
experiențele în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă.

HANOI 21 (Agerpres). — V.N.A. 
transmite : In seara de 20 august, la 
fabrica de ciment din Haiphong a 
avut loc o adunare festivă cu prile
jul celei de-a 19-a aniversări a eli
berării Romîniei de sub jugul fas
cist.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, ai Ministerului in
dustriei grele și ai Federației sindi; 
catelor din R.D. Vietnam.

Au fost de față Vasile Pogăceanu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R.P. Romine în R. D. 
Vietnam și specialiștii romîni aflați 
in R. D. Vietnam.

PEKIN 21 (Agerpres). — După 
cum anunță China Nouă, la 21 au
gust cu prilejul celei de a XlX-a a- 
niversări a eliberării Romîniei, la 
Pekin a fost prezentat filmul romî- 
nesc „Lupeni 29“.

Au asistat: Su Kuang-siao, locții
tor al ministrului culturii, și alte 
persoane oficiale, precum și membri 
ai corpului diplomatic.

A fost de față Agop Bezerian, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Române la Pekin, și alți 
membri ai ambasadei.

BRATISLAVA (Agerpres) 21. — 
Ceteka transmite : Cu prilejul săr
bătorii naționale a Republicii Popu
lare Romine, la 20 august a avut loc

la cinematograful „Hviezda“ din 
Bratislava un spectacol de gală cu 
filmul romînesc „Lupeni 29“.

La spectacol au participat o dele
gație de cineaști romîni și membri 
ai ambasadei.

Filmul a fost urmărit de asistență 
cu mult interes.

TOKIO 21 (Agerpres). — In orașul 
Okayama, capitala prefecturii Oka
yama, a avut loc festivitatea de inau
gurare a filialei Asociației de prie
tenie japono-romîne. In cuvîntul 
rostit cu acest prilej, Misao Nagato, 
directorul Asociației de prietenie, 
deputat în Adunarea legislativă 
Okayama, a subliniat importanța 
creării filialei pentru popularizarea 
în rîndul japonezilor a realizărilor 
obținute de poporul romîn, precum și 
pentru întărirea prieteniei dintre 
cele două popoare. După festivitate, 
cei prezenți au vizionat filme româ
nești de scurt metraj.

Și în orașele Osaka și Kioto au 
luat ființă comitete de inițiativă în 
vederea organizării de filiale ale A- 
sociației de prietenie japono-romîne.

ir
Postul de radioteleviziune Japan 

Broadcasting Corporation a prezen
tat de curînd telespectatorilor japo
nezi filmul romînesc „Ritm și cons
trucție“. Același post a transmis în 
cadrul unui program consacrat 
Jocurilor Olimpice, care se vor des
fășura în toamna anului viitor la 
Tokio, aspecte ale pregătirilor spor
tivilor romîni în vederea Olimpia
dei.

MONTEVIDEO 21 (Agerpres). Cu 
prilejul celei de-a XlX-a aniversări 
a eliberării Romîniei, cineclubul 
din Montevideo a organizat la 19 
august o seară de filme documen
tare romînești. Au fost prezentate 
filmele : „Mărturii Enescu", „Din 
Piatra Craiului în Făgăraș" și altele, 
care s-au bucurat de succes.

O expoziție de aparate fizico-nucleare
MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 20 

august au fost prezentate ziariștilor din 
Moscova cele mai moderne aparate fi- 
zico-nucleare și dozimetrice pe care le 
produc țările membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. Expoziția 
e deschisă pentru public începind de la

Vizita lui N. S. Hrușciov în R. S.F. Iugoslavia
BELGRAD 21 (Agerpres). — La 21 

august N. S. Hrușciov a vizitat Com
binatul pentru construcția de mo
toare și de tractoare din Rakovițe, 
suburbie a Belgradului, fiind însoțit 
de A. Rankovici și de alte persoa
ne oficiale.

Oaspeții au vizitat secțiile de 
montaj și de prelucrare a metalelor, 
au stat de vorbă cu muncitorii și cu 
conducătorii combinatului.

La sfîrșitul vizitei a avut loc un

miting. Șeful guvernului sovietic a 
fost salutat de Micea Peceanaț, 
cretarul comitetului de partid 
Combinatului. N. S. Hrușciov 
rostit o cuvîntare.

Mișcări revendicative 
In țările capitaliste

se
al 
a

do- 
de a cunoaște propunerile pe 
intenționează să le facă gene- 
de Gaulle în privința contro- 
asupra mijloacelor de trans-

a președintelui Kennedy
occidentală unică în vederea trata
tivelor cu U.R.S.S. Președintele și-a 
făcut cunoscută, de asémenea, 
rința 
care 
ralul 
lului
portare la țintă a armelor nucleare.

Președintele Kennedy a insistat a- 
supra cererii ca Congresul să apro
be integral fondurile cerute de gu
vern pentru »ajutorul pentru stră
inătate“ punînd 
terul militar al 
și-a exprimat 
Unite vor putea
lanței lor de plăți fără a aduce pre
judicii intereselor partenerilor vest- 
europeni ai S.U.A.

accentul pe carac- 
acestui ajutor. El 
speranța că Statele 
reduce deficitul ba-

• I »1

de cea carboniferă. Zia
rele occidentale anunță că 
în ultima vreme, in Ger
mania federală s-au închis 
mine pentru extragerea 
minereului de fier șr că 
numărul total al unor ase
menea mine închise de la 
sfîrșitul anului 1961 și 
pînă acum este de 17, ur- 
mînd ca încă una să se 
închidă în cursul lunii 
augușt. Ziarul francez 
„Les Echos“ relatează că 
volumul global al mine
reului de fier extras în 
R.F.G, a scăzut, ca ur
mare a acestor măsuri, cu 
peste 5 500 000 tone.
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WASHINGTON 21 (Agerpres). - 
Buletinul de știri al Casei Albe 
transmite o lungă relatare pe margi
nea unui comunicat al Departamen
tului Comerțului al S.U.A. cu privi
re la agravarea deficitului balanței 
de plăți a acestei țări în ‘ ’
II-Iea trimestru al anului 
trivit datelor oficiale, în 
doilea trimestru, deficitul 
de plăți al S.U.A. s-a 
1 300 000 000 dolari, adică cu aproape 
500 000 000 de dolari mai mult decît 
în primul trimestru. „Dacă deficitul 
balanței de plăți va continua să 
crească în același ritm ca în prima 
jumătate, a anului, se spune în co
mentariul buletinului de știri, defi
citul va depăși pe întregul an pro
babil 2 400 000 000 dolari“.

Dar situația este mai serioasă, 
adaugă'agenția citată, deoarece de
ficitul real al balanței de plăți este 
chiar mai mare, întrucît cifrele ofi
ciale se referă la anumite „tranzac
ții guvernamentale“ pentru a ajuta 
combaterea fenomenelor de dezechi
libru, măstfri care au un caracter 
provizoriu. Dacă nu se ține seama de 
asemenea „tran
zacții“, deficitul 
real pe anul în 
curs se va ridica 
probabil la 4 mi
liarde dolari.

cel de-al 
1963. Po- 
acest al 

balanței 
cifrat la

Un mare număr de cultivatori de pomi fructiferi din cantonul elvețian Wallis auUn mare număr de cultivatori de pomi fructiferi din cantonul elvețian Wallis au protestai 
împotriva politicii agrare a guvernului, care nu ține seama de interesele micilor producători.

Lupta grevistă a 200 000 
constructori englezi
LONDRA. De trei zile continuă 

greva a 200 000 de muncitori cons
tructori hotărîți să ducă pînă la ca
păt lupta pentru satisfacerea com
pletă a revendicărilor lor economice.

500 de 
35 000 de 
fluviului 
rea de a 
termenul 
vor satisface revendicările.

15 000 mineri din Asturia 
continuă greva

MADRID 21 (Agerpres). — Potrivit 
cifrelor oficiale, relatează ziarul 
francez „Le Monde“, o cincime din 
totalul minerilor din Asturia, adică 
peste 15 000 de oameni, se află în 
continuare în grevă, și orice fel de 
activitate este paralizată într-un nu
măr de 11 mine din regiunea cen
trală a acestui bazin carbonifer. Au 
fost semnalate, de asemenea, mani
festații de protest ale minerilor îm
potriva deportării de către autorită
țile franchiste a unor muncitori a- 
cuzați de a fi militat pentru extin
derea grevelor.

șefi de secție reprezentînd 
constructori din regiunea 
Mersey au lansat chema
ți continuată greva peste 
prevăzut, dacă patronii nu

Torturați de politia iranchistă
PARIS. Ziarul „L’Humanité“ anunță 

că nouă comuniști, membri ai organi
zației din Zaragoza a P.C. din Spania, 
au fost arestați de poliția secretă fran- 
chistă la începutul lunii august. Toți 
cei arestați au fost supuși torturilor de 
către poliția secretă franchistă.

ROMA. La 21 august în Capitoliul 
de la Roma s-a deschis printr-o șe
dință festivă conferința mondială 
pentru problemele turismului con
vocată din inițiativa O.N.U, R. P. 
Romînă este reprezentată la conferin
ță de o delegație condusă de Mihai 
Marin, ministrul R. P. Romîne în Ita
lia.

CONAKRY. Congresul național al 
Partidului Democrat din Guineea a a- 
doptat o rezoluție în care avertizează 
statele africane împotriva creării și

Lupta de concurență 
între trusturile de oțel

WASHINGTON 21 (A- 
gerpres). — Agențiile de 
presă americane relatează , 
despre o nouă manifestare 
a divergențelor economice 
dintre Statele Unite și a- 
liații lor.

Agenția U.P.I. relatează 
că reprezentanții condu
cerii marilor trusturi si
derurgice americane, în 
special președintele Co
misiei oțelului din Statele 
Unite — organism 
nind principalele 
producătoare din 
— l-au vizitat pe 
dintele Kennedy, 
mînd neliniștea lor față 
de pătrunderea pe piața 
americană a unor canti
tăți sporite de oțel din 
străinătate. în special, re
latează agenția Associa
ted Press* s-a vorbit de 
cantități mari de oțel pro
venind din Europa occi
dentală, în speță din Ger
mania Federală, precum și 
din Japonia. Ceea ce pro-

reu- 
firme 

S.U.A. 
preșe- 
expri-

voacă în special nemul
țumirea trusturilor de 
oțel americane este fap
tul că oțelul vest-euro- 
pean și japonez caută 
să-și asigure piețe de des
facere prin prețuri mai 
mici decît cele impuse de 
marile firme americane. 
Aceasta le amenință în 
mod direct profiturile.

Nu s-a anunțat, deo
camdată, nimic despre 
rezultatele concrete ale 
întrevederii dintre repre
zentanții producătorilor 
americani de oțel și pre
ședintele S.U.A., însă a- 
gențiile americane Asso
ciated Press și U.P.I. vor
besc despre îngrijorarea 
și resentimentele manifes
tate de interlocutorii pre
ședintelui, care au cerut 
chiar „adoptarea unor 
măsuri de prohibiție“ în 
domeniul importurilor de 
oțel străin în S.U.A.

La Düsseldorf (R.F.G.), partizani ai păcii vest-germani au sprijinit printr-o 
grevă o demonstrație antiatomică din Anglia, pentru care au fost condamnați 
la amenzi. Iată-i coborînd scările tribunalului.

21 august și este compusă din 324 de 
aparate, create in ultimul timp de cei 
mai de seamă specialiști în domeniul 
tehnicii atomice din Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România și Ungaria.

In prima sală sînt expuse aparate pen
tru stabilirea concentrației substanțelor 
radioactive în atmosferă.

Este prezentată o instalație, creată 
in orașul Obninsk, de lingă Moscova, 
cu ajutorul căreia pot fi verificate ma
terialele care au înregistrat o doză de 
iradiere de zece ori mai mare decât este 
capabilă si o măsoare orice aparat 
existent.

In a doua sală este prezentată mat 
dicina nucleară.

In a treia sală, consacrată electronicii 
nucleare, se află, între altele, primul 
aparat sovietic analizor, oare poate 
cerceta fenomenele ca au loc tn mi
crounivers.

In aceeași sală, Republica Populari 
Romînă expune în special aparaturi 
nucleară, in cea mai mare parte com
plet tranzistorizată, sub marea „Cu- 
anda", realizată la Institutul de fizică 
atomică. Se remarci îndeosebi numără
torul de particule cu afișai cifric, nu
mărătorul contabil, electrometre ou con
densatori vibratori, înregistratoare, ra
dio-debitmetre, relee de radiații, anali
zoare de altitudine și altele.
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Cererile populației 
din arhipelagul Comore
DAR ES SALAM. In fața ambasa

dei franceze a avut loc o demonstra
ție organizată de Mișcarea națională de 
eliberare din arhipelagul Comore. De
monstranții au condamnat menținerea 
dominației coloniale franceze asupra 
insulelor Comore și au cerut indepen
dența deplină pentru acest arhipelag, 
aflat în dreptul coastei de est a Africii. 
Intr-o scrisoare de protest adresată am
basadorului francez în Tanganica, Miș
carea națională de eliberare din Comore 
declară că „poporul insulelor Comore 
s-a săturat de colonizarea franceză. 
Vrem să obținem independență deplină 
în cel mai scurt timp și ne opunem 
instalării de baze militare franceze în 
insulele Comore".

:<■

menținerii pe teritoriile lor a bazelor 
militare străine „care reprezintă o pri
mejdie permanentă pentru aceste state 
și pentru pacea generală“.

Congresul național a declarat so
lemn că Guineea intenționează să pro
moveze și de acum înainte cu fermi
tate o politică de neutralitate pozitivă.

Secretar general al partidului a fost 
reales Seku Ture, președintele Repu
blicii Guineea.

Din cauza inundațiilor a avut de su
ferit serios și statul Assam. Știri neli
niștitoare despre calamitățile naturale 
sosesc și din alte regiuni ale țării.

HAVANA. în noaptea spre 19 au
gust un grup de contrarevoluționari 
a debarcat din două nave de desant 
care s-au apropiat de localitatea 
Santa Lucia din Cuba și a deschis 
foc de mitralieră asupra Uzinei chi
mice „Sulfometalez“, pricinuindu-i 
pagube neînsemnate. Ca urmare a ac
țiunilor energice ale miliției populare, 
contrarevoluționarii n-au reușit să-și 
îndeplinească planul de a distruge 
uzina. în legătură cu noua acțiune di
versionistă, guvernul revoluționar al 
Cubei a dat publicității o declarație 
în care arată că răspunderea pentru 
aceste acțiuni revine guvernului 
S.U.A.

DELHI. Capitala Indiei a fost a- 
proape izolată din cauza revărsării flu
viului Jamna. Torentele de apă au 
rupt sistemele de diguri din apropie
rea orașului. Au fost evacuați locuito
rii din 20 de sate situate pe malul 
drept al Jamnei.

In urma furtunilor și a inundației, 
la Rohtak au fost distruse aproximativ 
5 000 de case precum și șoselele. Mii 
de locuitori au părăsit orașul.

CANBERRA. In Parlamentul aus
tralian au început dezbaterile pe mar
ginea proiectului de buget pe anul fi
nanciar în curs. Liderul opoziției labu
riste, Calwell, a criticat proiectul de 
buget, declarînd că guvernul alocă 
prea puține mijloace pentru nevoile 
ocrotirii sănătății, asigurărilor sociale, 
pentru dezvoltarea regiunilor din nor
dul țării și rezolvarea problemelor lo
cuințelor. Eț a propus să fie prezen
tată în parlament o moțiune de neîn
credere în guvernul Menzies.

QUITO. Junta reacționară care de
ține puterea în Ecuador a revizuit 
statutul universitar și a anulat în mare 
parte drepturile politice de care se 
bucurau studenții ecuadorieni, pentru 
a „reduce — după cum transmite 
U.P.I. — influenta studenților progre
siști asupra celorlalte pături ale popu
lației țării". M. Hidalgo, fost ministru 
de interne, s-a refugiat la ambasada 
Boliviei din Quito după ce a reușit 
să scape de urmărirea poliției.

BANGKOK. In provincia Sakel Na- 
korn din nord-estul Tailandei, au fost 
arestate 18 persoane suspectate de a 
fi organizat un complot împotriva pri
mului ministru Sărit Thanarat.

PRETORIA. Autoritățile stid-afri- 
cane au organizat o „vînătoare“ pentru 
capturarea a patru membri ai partidu-

lui Congresul Național African, inter
zis de autoritățile rasiste pentru că se 
pronunță împotriva actualei politici a 
guvernului ; cei patru au reușit să eva
deze din clădirea poliției din Johan
nesburg.

RABAT. Agenția Reuter anunță că 
guvernul Marocului a hotărît să recu
noască în mod oficial guvernul în exil 
al Angolei condus de Roberto Holden.

TEL AVIV. In urma unei ședințe 
extraordinare a Consiliului de Miniștri 
care a avut loc marți seara, s-a 
anunțat că guvernul Izraelului a ho
tărît să ceară convocarea de urgență 
a Consiliului de Securitate pentru a 
examina situația creată de incidentele 
din regiunea de frontieră dintre 
Izrael și Siria. Agenția U.P.I. anunță 
că în cursul ultimei luni au fost sem
nalate mai multe incidente de fron
tieră între cele două țări.

DAMASC. Consiliul național al 
Comandamentului revoluției siriene 
s-a întrunit matți seara în ședință 
extraordinară pentru a examina situa
ția creată de incidentele de frontieră. 
Ministrul de externe al Siriei a dat 
instrucțiuni 
O.N.U. 
ție pe 
ritate. 
France
cat oficial din Damasc prin care se 
anunța că Siria cere întrunirea ur
gentă a Consiliului de Securitate în 
problema incidentelor de la frontiera 
dintre Siria și Izrael.

delegației siriene la 
să informeze de această situa- 
membrii Consiliului de Secu- 

Marți dimineață, agenția 
Presse transmitea un comuni-
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