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• Gînduri de 23 August (pag. 
a Il-a).

• Demostene Botez— Marele 
orizont (pag. a IlI-a).

• Manifestări în străinătate 
consacrate zilei de 23 August 
(pag. a IV-a).

Adunarea festivă 
consacrată zilei de 23 August

Cu prilejul celei de-a 19-a ani
versări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist a avut loc joi după- 
amiază, în Sala Palatului R. P. Ro
mine, adunarea festivă organizată 
de Comitetul orășenesc București al 
P.M.R. și Comitetul executiv al Sfa
tului popular al Capitalei.

Participanții la adunare au pri
mit cu ovații și aplauze puternice, 
îndelungate, la sosirea în sală, pe 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral de armată Leon tin Sălăjan, 
Ștefan Voitec.

In prezidiu au luat loc tovarășii 
Gheorghe Apostol, Nicolae Ceau

șescu, general de armată Leontin Să
lăjan, Ștefan Voitec, Virgil Trofin, 
prim-secretar al C.C. al U.T.M., 
Elena Lascu, vicepreședinte al 
C.C.S., Suzana Gîdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor din 
R. P. Romînă, academicienii Mihai 
Beniuc și Ștefan Milcu, Gheorghița 
Zamfir, țesătoare la Uzinele „Fla
mura Roșie“, și Marin Enache, tur
nător la Uzinele „23 August“.

La adunare au luat parte membri 
ai C. C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și ai organi
zațiilor obștești, activiști de partid 
și de stat, generali activi și în re
zervă — foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist, a- 
cademicieni și alți oameni de știin
ță și cultură, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderile și insti

tuțiile Capitalei, ziariști romîni și 
străini. Au participat de asemenea 
Dolores Ibarruri, președintele Parti
dului Comunist din Spania, și alți 
oaspeți de peste hotare.

Au asistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Romînă 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

A fost intonat Imnul de Stat al 
R.P. Romîne.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Florian Dănălache, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R.

Despre cea de-a 19-a aniversare a 
eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist — marea sărbătoare națională a 
poporului nostru — a vorbit tovară
șul Nicolae Ceaușescu, membru al

Biroului Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R.

Cuvîntarea a fost subliniată în re
petate rînduri cu puternice aplauze. 
La sfîrșit, asistența în picioare a o- 
vaționat îndelung pentru patria noas
tră socialistă, Republica Populară 
Romînă, pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn, conducătorul încercat al po
porului nostru, pentru unitatea fră
țească a țărilor socialiste, pentru 
pace in lumea întreagă.

A urmat un spectacol festiv la care 
și-au dat concursul ansamblurile ar
tistice ale Ministerului Forțelor Ar
mate și Ministerului Afacerilor In
terne, orchestra simfonică și corul 
Radioteleviziunii romîne, corul Filar
monicii de Stat „George Enescu“, 
soliști vocali și instrumentiști, ba
lerini.

(Agerpres)

Capitala a îmbrăcat haine de sărbătoare (Foto s A. Cartojan)
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarăși și prieteni,
Sărbătorim astăzi a XlX-a aniver

sare a zilei eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, ziua de 23 August, 
care a marcat un moment hotărîtor 
în istoria poporului romîn, în lupta 
sa pentru libertate și progres social.

în anii grei ai ilegalității și răz
boiului, Partidul Comunist din Ro- 
mînia, exponentul cel mai fidel al 
intereselor vitale ale celor ce mun
cesc, a fost singura forță politică 
reală care s-a ridicat la luptă hotă
râtă împotriva fascismului și a răz
boiului antisovietic, în care țara 
noastră a fost împinsă de clasele do
minante, împotriva voinței poporu- 
lüi.

Desfășurînd o muncă neobosită 
pentru realizarea unității de acțiune 
a clasei muncitoare și închegarea 
frontului de luptă al tuturor forțelor 
patriotice antifasciste, eroicul nostru 
partid a inițiat, organizat și condus, 
la 23 August 1944, insurecția armată 
care a dus la răsturnarea dictaturii 
militare fasciste, la scoaterea Romî
niei din războiul purtat alături de 
Germania nazistă și trecerea țării 
noastre de partea coaliției antihitle
riste.

întreaga armată romînă a întors 
armele împotriva adevăratului duș
man, luptînd vitejește alături de 
glorioasa armată sovietică în războiul 
pentru eliberarea teritoriului națio
nal al patriei de cotropitorii fasciști, 
pentru zdrobirea definitivă a Ger
maniei hitleriste. In slujba acestei 
cauze drepte poporul romîn și-a pus 
toate forțele și resursele, răspun- 
zînd cu însuflețire la chemarea 
partidului — „Totul pentru front, 
totul pentru victorie !“ Lupta comu
nă a ostașilor romîni și sovietici 
dusă pînă la victoria finală împo
triva fascismului a cimentat priete
nia frățească între poporul romîn și 
poporul sovietic.

Poporul romîn va păstra pe vecie 
în amintirea sa pe cei care s-au 
jertfit pentru libertatea și fericirea 
patriei.

Glorie veșnică eroicilor ostași ro
mîni și sovietici, luptătorilor care 
și-au dat viața pentru eliberarea

patriei noastre și înfrîngerea fascis
mului ! (Aplauze prelungite).

Tovarăși,
Călăuzindu-se neabătut în întrea

ga sa politică după învățătura 
marxist leninistă, Partidul Muncito
resc Romîn a elaborat strategia și 
tactica sa de luptă corespunzător 
fiecărei etape istorice, a stabilit for
mele organizatorice și metodele de 
muncă ținînd seama de condițiile 
concrete ale țării noastre.

Unind în jurul său masele largi 
ale oamenilor muncii, toate forțele 
democratice, partidul a condus cu 
succes lupta poporului nostru pen
tru înfrîngerea împotrivirii reacți- 
unii interne și a uneltirilor cercu
rilor imperialiste, pentru instaura
rea regimului democratic, cucerirea 
puterii politice de Către clasa mun
citoare în alianță cu țărănimea 
muncitoare, pentru construirea mă
rețului edificiu al socialismului. 
(Aplauze îndelungate).

Sărbătorirea zilei de 23 August 
prilejuiește în fiecare an evocarea 
luptei și a muncii pline de abnega
ție a poporului nostru, trecerea în 
revistă a succeselor obținute sub 
conducerea partidului în construirea 
bazei tehnico-materiale a socialis
mului, în făurirea și dezvoltarea re
lațiilor de producție socialiste, în ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
materia] și cultural al celor ce mun
cesc.

în anii puterii populare, în mai 
puțin de două decenii, prin efortu
rile oamenilor muncii, a fost creată 
o industrie puternică și o agricul
tură socialistă în plină dezvoltare, 
s-a schimbat din temelie înfățișarea 
țării.

Prind viață năzuințele spre care 
au aspirat cele mai luminate minți 
ale înaintașilor noștri. Cu un veac 
în urmă, visînd la vremuri mai 
bune pentru poporul romîn asuprit 
și subjugat, poetul patriot Dimitrie 
Eolintineanu scria într-upa din în- 
flăcăratele sale poezii : „Viitor de 
aur țara noastră are / Și prevăd prin 
secoli a ei înălțare“.

Descătușat pentru totdeauna de 
orice exploatare și asuprire, stăpîn 
pe soarta sa, poporul nostru își

făurește astăzi, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, un 
viitor de aur, ridicînd patria spre 
culmile minunate ale socialismului 
și comunismului. (Aplauze vii, înde
lungate).

Ritmul înalt al progresului eco
nomiei noastre naționale este rezul
tatul aplicării consecvente de că
tre partid a indicațiilor leniniste cu 
privire la industrializarea socialistă 
și dezvoltarea cu precădere a indus
triei grele, îndeosebi a industriei 
constructoare de mașini, al folosirii 
cu chibzuință, cît mai eficace, a re
surselor materiale ale țării.

O contribuție deosebită la accele
rarea progresului economic al țării 
noastre o aduc relațiile de colabo
rare și întrajutorare tovărășească 
cu Unjunea Sovietică și cu celelalte 

" țări socialiste. Așa cum s-a subli
niat la ultima Consfătuire a primi
lor secretari ai Comitetelor Centra
le ale partidelor comuniste și mun
citorești și a șefilor de guverne ale 
țărilor membre ale C.A.E.R., dez
voltarea colaborării economice, co
ordonarea planurilor de perspecti
vă, specializarea și cooperarea în 
producție, în cadrul diviziunii inter
naționale socialiste a muncii, pe baza 
egalității în drepturi, a respectării 
stricte a suveranității naționale și 
avantajului reciproc, răspund inte
reselor dezvoltării întregului sistem 
socialist cît și ale fiecărei țări socia
liste, cerințelor egalizării lor econo
mice la nivelul celor mai avansate 
țări socialiste.

Cu prilejul zilei de 23 August, 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Stat și guvernul Republicii Popu
lare Romîne felicită din toată ini
ma eroica noastră clasă muncitoare, 
harnica țărănime colectivistă, inte
lectualitatea, femeile, tineretul, în
tregul nostru popor și le urează fe
ricire și noi succese în lupta și mun
ca pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste ! (Aplauze puternice, în
delungate).

Tovarăși.
întregul popor romîn întîmpină a 

XlX-a aniversare a eliberării pa
triei cu un bogat bilanț de realizări 
în îndeplinirea programului elabo

rat de cel de-al III-lea Congres al 
partidului.

Datele preliminare arată că în 
primii 4 ani ai șesenalului produc
ția industrială înregistrează o creș
tere medie anuală de 15%. în pri
mele șapte luni ale anului curent, 
oamenii muncii din industrie au 
îndeplinit planul de producție în 
proporție de 102,3%, producînd 
peste prevederi energie electrică, 
numeroase motoare electrice și ma
șini agricole, însemnate cantități de 
țiței, cărbune, laminate, cherestea, 
plăci fibro-lemnoase, produse ali
mentare, țesături, încălțăminte și 
altele. Realizări însemnate au fost 
obținute în creșterea productivității 
muncii, în reducerea prețului de 
cost al produselor și obținerea de 
beneficii peste plan.

Succese deosebite s-au obținut an 
de an în îndeplinirea planului de in
vestiții. în primii trei ani și jumă
tate ai planului șesenal au fost date 
în funcțiune 64 întreprinderi și 139 
secții noi cu mare capacitate de pro
ducție, iar un număr mare de între
prinderi au fost dezvoltate și reuti- 
late cu mașini și utilaje moderne. 
Volumul total al investițiilor din 
fondurile statului realizate în primii 
trei ani și jumătate ai șesenalului re
prezintă peste 96 miliarde lei, fiind 
aproape egal cu investițiile realizate 
în cei șapte ani anteriori.

Producția industrială globală va fi 
în anul 1963 de aproximativ 7,4 ori 
mai mare decît în 1938. Deosebit de 
puternic s-au dezvoltat ramurile de 
bază ale industriei grele ; producția 
industriei energiei electrice și ter
mice va fi de 18 ori mai mare, a con
strucției de mașini de 17 ori, a me
talurgiei feroase de 10 ori, iar a in
dustriei chimice de peste 23 ori mai 
mare decît în 1938 ; a crescut consi
derabil producția bunurilor de con
sum, realizîndu-se mărfuri în sorti
mente mai variate și de o mai bună 
calitate.

Partidul și guvernul au permanent 
în centrul atenției lor utilarea între
prinderilor cu cele mai moderne și 
perfecționate mașini și instalații, ex
tinderea continuă a mecanizării și

(Continuare în pag. II-a)

Cu planul pe 8 luni îndeplinit
PLOIEȘTI (prin telefon). — Peste 80 de întreprin

deri industriale și unități economice din regiunea 
Ploiești au raportat, în preajma zilei de 23 August, 
îndeplinirea înainte de termen a planului de produc
ție pe opt luni. Printre acestea se numără echela 
Boldești, uzina de detergenți și întreprinderea de 
carotaj și perforări Ploiești, fabrica de țesături de 
in și cînepă Păulești, întreprinderea carboniferă 
Filipești de Pădure și altele. De la începutul anului, 
colectivele de muncă din întreprinderile industriale 
din această regiune au dat peste plan o producție 
globală în valoare de peste 150 milioane lei, cu 
aproape 11 la sută mai mult decît în perioada co- 
reopunzătoare a anului trecut. Prin reducerea pre
țului de cost și a cheltuielilor de circulație, unitățile 
economice din regiune au realizat în primele 7 luni 
ale anului economii suplimentare în valoare de 
129 885 000 lei și beneficii peste plan care depășesc 
suma de 80 milioane lei.

Realizările constructorilor de combine
în primele 7 luni ale a- 

nului colectivul Uzinelor 
„Semănătoarea“ a dat a- 
griculturii peste plan 495 
combine pentru recoltatul 
cerealelor, 150 combine de 
însilozat, 1070 semănători 
de porumb. Prin moderni
zare și reproiectare s-au 
ridicat în acest an carac
teristicile tehnico-economi-

ce ale mașinilor agricole și 
s-a redus greutatea lor. La 
semănătoarea de porumb, 
greutatea a fost redusă cu 
19,4 kg, iar la fiecare com
bină de cereale s-au eco
nomisit cîte 2,5 kg me
tal. S-au realizat peste plan 
4 330 000 lei economii la 
prețul de cost și beneficii 
în valoare de 1 700 000 lei.

Motonavă lansată la apă
GALAȚI (coresp. „Scîn

teii“). — Ieri a fost lan
sată la apă, cu 10 zile îna
inte de termenul prevă
zut, o nouă motonavă de 
2 000 tone. Este a 36-a 
navă de acest fel constru
ită la Șantierul Naval din

Galați. Folosind albume
le de croire a tablei, con
structorii au reușit să re
ducă consumul de mate
riale cu 9 tone față de 
motonavele construite a- 
nul trecut.

ORDINUL 
ministrului forțelor armate 

ale Republicii Populare Romîne
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și 

generali !
Poporul romîn, militarii forțelor noastre armate săr

bătoresc astăzi cea de-a 19-a aniversare a eliberării 
țării de sub jugul fascist, mîndri de drumul victorios 
străbătut sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn.

In anii puterii populare, oamenii muncii au obținut 
însemnate victorii în construirea Romîniei socialiste, 
făurind o țară înaintată, cu o industrie și o agricultură 
în plină dezvoltare, cu o cultură mereu înfloritoare. 
Pe întinsul patriei, întregul popor muncește cu entu
ziasm, înfăptuind mărețul program de desăvîrșire a 
construcției socialismului trasat de cel de-al III-lea 
Congres al partidului.

Militarii armatei noastre populare, conștienți de 
înalta misiune încredințată în apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului romîn, a independenței și 
suveranității naționale a patriei, de răspunderea ce le 
revine împreună cu armatele celorlalte țări socialiste 
în asigurarea securității lagărului socialist și a păcii 
în lume — își sporesc eforturile, obținînd succese în
semnate în mînuirea armamentului și tehnicii moderne 
din înzestrare, în întărirea disciplinei militare, în pre
gătirea politică și de luptă.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofițeri și ge
nerali !

Vă felicit cu prilejul zilei de 23 August și vă urez 
noi succese în întărirea capacității combative a unită
ților și subunităților.

în cinstea celei de-a 19-a aniversări a eliberării 
patriei noastre,

ORDON:

Astăzi, 23 August, în Capitala patriei noastre se vor 
trage în semn de salut 21 salve de artilerie.

Trăiască 23 August, ziua eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, cea mai mare sărbătoare națională a po
porului romîn !

Trăiască harnicul și talentatul popor romîn, con
structor al socialismului !

Slavă Partidului Muncitoresc Romîn, conducătorul 
încercat al poporului, inspiratorul . și organizatorul 
victoriilor noastre !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Re
publica Populară Romînă 1

Ministrul forțelor armate ale R.P. Romîne, 
general de armată LEONTIN SÄLÄJAN

23 august 1963.

festivă consacrată zilei de 23 AugustAspect» de la adunarea (Foto : Gh. Vin(ilâ)

Școli noi
SEG ARCE A (coresp. „Scînteii“). — 

La începutul noului an școlar elevii 
școlii medii din Segarcea, regiunea 
Oltenia, vor păși pragul noului local 
de școală terminat recent de către 
constructori. De curînd, au fost ter
minate și construcțiile noilor școli 
din comunele Măceșu de Jos, Drănic, 
Intorsura și altele. Anul acesta, în 
comunele și satele raionului Segar
cea se construiesc 73 săli de clasă.

Pentru ocrotirea sănătății
TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). — 

Asistența medicală se îmbunătățește 
an de an și în regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară. Astăzi, în regiune 
funcționează 18 spitale cu 4 284 pa
turi, 15 policlinici, 175 circumscripții 
sanitare urbane și rurale, 84 case de 
naștere — deservite de circa 1 000 de 
medici și 2 454 de cadre medii sani
tare. Anul acesta a crescut conside
rabil numărul cadrelor sanitare re
partizate la diferite unități, punîn- 
du-se un accent deosebit pe deservi
rea stațiunilor balneo-clim iterice. La 
spitalele din Tg. Mureș și Vlăhița a 
crescut numărul paturilor.

Se dezvoltă comerțul cooperatist
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). 

— în regiunea Dobrogea se extinde 
cu fiecare an comerțul cooperatist. 
Valoarea mărfurilor desfăcute de la 
începutul acestui an este de 
433 000 000 Iei, cu 13 000 000 lei mai 
mult decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut. Crește volumul vînzării și 
la articolele tehnice. La unitățile 
cooperatiste sătești s-au cumpărat în 
acest an 420 frigidere, 364 mașini de 
spălat rufe, 554 televizoare, 1 200 a- 
parate de radio, 850 de mașini de cu
sut, peste 2 100 biciclete.
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Cuvîntarea tovarășului Nicolae
(Urmare din pag. I-a)

automatizării producției — condiție 
esențială a creșterii productivității 
muncii și îmbunătățirii calității pro
ducției.

Justețea acestei politici aplicate 
cu perseverență este evidențiată de 
realizările obținute în dezvoltarea 
industriei constructoare de mașini 
care fabrică astăzi mașini-unelte, 
utilaj petrolier, minier și chimic, 
tractoare și mașini agricole, auto
camioane, locomotive Diesel elec
trice, instalații tehnologice complete 
și numeroase alte produse, la un 
nivel tehnic din ce în ce mai ridicat.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și guvernul Re
publicii Populare Romîne își expri
mă convingerea că organele de par
tid, de stat, sindicale și de U.T.M., 
conducerile întreprinderilor, ingi
nerii și tehnicienii, oamenii muncii 
vor folosi și pe viitor, cu maximum 
de eficiență, tehnica nouă, vor des
fășura larg întrecerea socialistă în 
vederea ridicării calității produse
lor, sporirii continue a productivi
tății muncii, reducerii prețului de 
cost, îndeplinirii la timp și la toți 
indicatorii a prevederilor planului 
de stat.

Ca urmare a încheierii colectivi
zării agriculturii, au avut loc mari 
și adînci schimbări în viața țără
nimii. Statul democrat-popular a 
înzestrat agricultura cu peste 58 000 
tractoare, peste 61 000 semănători 
mecanice, 31 000 combine pentru 
păioase, numeroase alte mașini și 
utilaje agricole care asigură meca
nizarea aproape completă a princi
palelor lucrări agricole. Ca urmare, 
producția medie aruală de cereale 
a fost mai mare în ultimii cinci ani 
cu 1 600 000 tone decît media anuală 
din perioada 1934—1938. ceea ce a 
asigurat aprovizionarea populației 
cu produse agroalimentare și a in
dustriei cu materii prime.

Au fost obținute succese în dez
voltarea șeptelului. îndeosebi în 
creșterea animalelor aflate în pro
prietate obștească. Față de 1962 nu
mărul bovinelor din gospodăriile 
agricole de stat și al celor proprie
tate obștească din gospodăriile agri
cole colective a sporit cu 53 la sută, 
al porcinelor cu 28 la sută, iar al 
ovinelor cu 33 la sută.

Creșterea producției agricole a 
dus la sporirea veniturilor bănești 
ale țărănimii, la îmbunătățirea con
dițiilor ei de trai, ceea ce își găsește 
expresie și în faptul că în ultimii 
patru ani s-au construit la sate 
peste 350 000 de case noi.

îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid în domeniul dezvoltării agri
culturii cere organelor de partid și 
de stat, tuturor oamenilor muncii 
de la sate să acorde cea mai mare 
atenție întăririi continue economico- 
organizatorice a gospodăriilor colec
tive și sporirii avutului lor obștesc, 
să asigure folosirea cît mai eficientă 
a mijloacelor materiale cu care a 
fost înzestrată agricultura în vede
rea sporirii întregii producții agri
cole vegetale și animale.

Dezvoltarea continuă a economiei 
noastre a dus la creșterea an de an 
a venitului național și, pe această 
bază, a salariului real, la ridicarea 
nivelului de trai al populației.

De la începutul planului de șase 
ani și pînă în prezent s-au construit 
din fondurile statului și s-au dat în 
folosința oamenilor muncii peste 
123 000 apartamente. Noile locuințe 
luminoase, cu arhitectura lor plăcu
tă, dau o înfățișare tinerească, înflo
ritoare orașelor patriei, punînd pre
tutindeni pecetea vremurilor noi. 
socialiste.

O expresie grăitoare a condițiilor 
sociale noi create în țara noastră, a 
grijii partidului și guvernului pen
tru ridicarea nivelului cultural al 
poporului și pentru educarea tinerei 
generații, o constituie amploarea și 
nivelul învățămîntului public de 
toate gradele. în anul școlar 1962— 
1963 școlile de cultură generală au 
fost frecventate de peste 3 milioane 
de elevi, iar învățămintul superior 
de aproape 100 000 de studenți. An 
de an. școala pregătește zeci de mii 
de cadre pentru nevoile economiei, 
științei și culturii.

în primii patru ani ai șesenalului 
s-au construit peste 15 000 săli de 
clasă la orașe și sate ; în centrele 
universitare au fost date în folosin
ță noi cămine, cu o capacitate de 
peste 19 000 locuri, noi cantine, noi 
spații de învățămînt și laboratoare 
dotate cu aparatai modern.

Aproape un sfert din bugetul sta
tului se cheltuiește pentru învăță- 
mînt, cultură și ocrotirea sănătății.

Creația literară și artistică inspi
rate din viața nouă a țării noastre, 
din lupta eroică a poporului, activi
tatea cultural-artistică ce se desfă
șoară pe tot cuprinsul patriei, îmbo
gățesc viața spirituală a oamenilor 
muncii, contribuie la educarea omu
lui nou, constructor al socialismului.

Participarea largă a maselor de 
oameni ai muncii la rezolvarea tre
burilor obștești, la elaborarea și în
făptuirea planurilor de stat, la con

ducerea vieții economice și social- 
culturale constituie o expresie a 
dezvoltării continue a democrației 
socialiste în țara noastră, este un 
izvor al forței orânduirii socialiste, a 
statului democrat-popular. (Aplauze).

De aproape două decenii partidul 
nostru îndeplinește rolul de forță 
conducătoare în Republica Populară 
Romînă. Toate prefacerile înnoitoare 
din patria noastră se datoresc vastei 
activități creatoare desfășurate de 
oamenii muncii pentru construirea 
socialismului sub conducerea încer
cată a Partidului Muncitoresc Ro
mîn, a Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. (Aplauze puternice, 
îndelungate ; asistența se ridică în 
picioare).

Tovarăși,
Desfășurarea evenimentelor pe a- 

rena mondială demonstrează cu pu
tere modificarea continuă a raportu
lui de forțe în favoarea socialismu
lui, democrației și păcii. In același 
timp, în lumea capitalistă se adîn- 
cește criza generală a sistemului ca
pitalist, crește avîntul de luptă al 
clasei muncitoare, al oamenilor mun
cii împotriva exploatării, pentru o 
viață mai bună.

Sistemul mondial socialist, care 
euprinde un sfert din suprafața glo
bului și o treime din populație, se 
afirmă din ce în ce mai mult ca fac
tor determinant al dezvoltării sociale 
internaționale, înregistrînd un pu
ternic avînt în dezvoltarea econo
miei, în propășirea materială și cul
turală a oamenilor muncii.

Mișcarea comunistă și muncito
rească internațională a crescut 
necontenit, devenind cea mai in
fluentă forță politică a contempo
raneității. în pofida represiunilor de 
tot felul la care sînt supuși în nu
meroase țări, comuniștii unesc în ju
rul lor mase tot mai largi, țin sus 
steagul luptei împotriva exploatării 
capitaliste, pentru independentă na
țională, pace și democrație. (Aplauze 
puternice).

Mișcarea de eliberare națională, 
ridicarea popoarelor asuprite la via
tă independentă reprezintă un pu
ternic aliat al mișcării revoluționare 
muncitorești, o imensă forță în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
pace și progres șocial.

Tocmai în asemenea împrejurări 
de importanță istorică deosebită 
pentru soarta omenirii, cînd mai 
mult ca oricînd sistemul mondial 
socialist, mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională au ne
voie de unitate, constatăm cu mîh- 
nire și mare îngrijorare că diver
gențele care s-au ivit în probleme 
fundamentale ale contemporaneității 
continuă să persiste și. în loc să fie 
rezolvate pe făgașul normal al rela
țiilor dintre partide și în spirit parti
nic. în cadrul discuțiilor tovărășești, 
purtate cu răbdare și simț de răs
pundere, au căpătat în ultimul timp 
o ascuțime de-a dreptul primej
dioasă. Nu putem fi de acord ca 
Tratatul de încetare a experiențelor 
cu arma nucleară în cele trei me
dii, semnat pînă acum de peste 60 
țări, printre care și de Republica 
Populară Rornină. și salutat cu sa
tisfacție de cercurile cele mai largi 
ale opiniei publice mondiale — chiar 
dacă acest tratat constituie numai 
un prim pas pe calea rezolvării pro
blemei arzătoare a preîntîmpinării 
unui război mondial termonuclear — 
să fie folosit pentru dezlănțuirea 
unor atacuri tot mai vehemente, 
pentru acuzații neîntemeiate și in
vective ca „înșelarea popoarelor“, 
„pactizarea cu imperialismul", „tră
darea marxism-leninismului“ și al
tele

Practica invectivelor, a proceselor 
de intenții, este în general incompa
tibilă cu relațiile normale dintre sta
te, și cu atît mai mult nu poate fi 
admisă în relațiile dintre țările so
cialiste, dintre partidele comuniste și 

muncitorești. Asemenea practici, pe 
lîngă primejdia de a afecta înseși re
lațiile dintre state socialiste, nu pot 
servi în nici un caz la clarificarea 
problemelor și nici la crearea con
dițiilor favorabile unei confruntări 
sincere și obiective a părerilor, pen
tru a se ajunge la un punct de ve
dere comun.

Ivirea unor păreri deosebite asu
pra unor probleme ale dezvoltării 
sociale, oricit de mari ar fi aceste 
deosebiri de păreri, nu dă dreptul 
nici unui comunist, și cu atît mai 
mult nici unui partid frățesc, fie el 
mic sau mare, să se amestece în tre
burile interne ale altor partide, să 
arunce tot felul de epitete altui 
partid sau conducerii sale.

Așa cum se subliniază în Declara
ția Consfătuirii de la Moscova din 
1960, grija pentru întărirea perma
nentă a unității mișcării comuniste 
internaționale este suprema datorie 
internaționalistă a fiecărui partid 
marxist-leninist. (Aplauze puter
nice). în discutarea divergențe
lor care s-au ivit se impune 
ca fiecare partid comunist să dea 
dovadă de un înalt spirit de răspun
dere, de o grijă deosebită pentru in
teresele vitale ale clasei muncitoare, 

pentru întărirea 
forțelor demo
crației și progre
sului, pentru cau
za păcii și socia
lismului.

De aceea, con
siderăm că este 
necesar să se 
pună capăt meto
delor care dău
nează în mod 
grav relațiilor în
tre partidele co
muniste și mun
citorești și să se 
rezolve proble
mele divergente 
pe temelia de 
neclintit a mar
xism - leninismu

lui, a hotărîrilor 
luate în comun 
la Consfătuirile 
de la Moscova 
din 1957 și 1960. 
(Aplauze puter
nice).

îndeplinindu-și' 
îndatorirea sa 
internaționalistă, 

Partidul Munci
toresc Romîn va 
milita cu perse

verență pentru întărirea unității la
gărului socialist și a mișcării co
muniste și muncitorești mondiale. 
(Aplauze puternice).

Tovarăși,
Problema cea mai arzătoare a zi

lelor noastre este problema împiedi
cării unui nou război mondial pustii
tor, asigurarea păcii în lume. Apari
ția armelor termonucleare și a rache
telor capabile să transporte aceste 
arme în orice colț al globului, acu
mularea unor mari stocuri de arme 
termonucleare, pun în fața tuturor 
popoarelor, a tuturor statelor și oa
menilor politici cu simț de răspun
dere pentru soarta generației actuale 
și a celor viitoare, datoria imperioa
să de a lupta din răsputeri pentru 
salvarea omenirii de o catastrofă ter
monucleară.

Rezultatul cel mai important al 
schimbării raportului de forțe pe a- 
rena internațională este faptul că în 
epoca noastră războiul mondial a în
cetat de a mai fi inevitabil, că pen
tru prima dată în istorie în lume 
există forțe în stare să împiedice 
dezlănțuirea unui război mondial, să 
asigure pacea.

Cu deosebită vigoare răsună în 
lume chemarea Declarației Consfă
tuirii din 1960 a reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești : 
„Lupta împotriva primejdiei unui 
nou război mondial trebuie desfășu
rată fără a aștepta pînă cînd vor 
începe să cadă bombele atomice și 
cu hidrogen. Această luptă trebuie 
dusă acum, sporind eforturile zi 
de zi Principalul este de a-i înfrîna 
la timp pe agresori, de a preîntîm- 
pina războiul, de a nu-1 lăsa să iz
bucnească“.

Republica Populară Romînă, ală
turi de celelalte țări socialiste și de 
alte țări iubitoare de pace, promo
vează o politică de coexistență paș
nică între statele cu orînduiri so
ciale diferite, cu convingerea că 
toate problemele litigioase între 
state, chiar și cele mai complexe și 
spinoase, pot fi rezolvate pe calea 
tratativelor, dacă guvernele tuturor 
părților manifestă dorința de a în
lătura sursele de încordare.

Un exemplu în această privință 
îl constituie încheierea recentă a 
acordului între U.R.S.S., S.U.A. și 
Marea Britanie asupra interzicerii 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă. Guvernul romîn s-a alăturat 
Tratatului și l-a semnat, pornind 
de la ideea că pot și trebuie să fie 
adoptate orice măsuri, chiar și par
țiale și tranzitorii, care sînt utile 
cauzei păcii.

Așa cum se arată în Declarația 
guvernului Republicii Populare Ro-

Ceaușescu
mîne, acordul încheiat reprezintă 
numai un pas pe calea destinderii 
internaționale ; popoarele așteaptă 
ca acesta să fie urmat de alți pași, 
care să ducă la rezolvarea treptată 
a celor mai importante probleme 
ale luptei pentru preîntîmpinarea 
unui nou război mondial. Acordul 
tripartit nu pune capăt cursei înar
mărilor și experiențelor nucleare 
subterane, stocării în mari cantități 
a armelor termonucleare, menține
rii unor focare de război în diferite 
continente, din care cauză asupra 
omenirii planează mai departe pri
mejdia unui război mondial termo
nuclear.

Partidul nostru consideră că pen
tru rezolvarea acestor probleme ar
zătoare este necesară menținerea 
trează a vigilenței popoarelor îm
potriva cercurilor imperialiste agre
sive, continuarea perseverentă a 
luptei pentru încetarea cursei înar
mărilor, crearea de zone denucleari- 
zate în diferite părți ale lumii, 
interzicerea producerii și folosirii 
armei nucleare, lichidarea stocu
rilor existente, desființarea bazelor 
militare pe teritorii străine, stinge
rea focarelor de război, încheierea 
Tratatului de pace german și solu
ționarea, pe această bază, a proble
mei Berlinului occidental. Pe primul 
plan, ca o cerință vitală a tuturor 
popoarelor, stă continuarea luptei 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale.

Pronunțîndu-se pentru lichidarea 
blocurilor militare, Republica Popu
lară Romînă susține, ca o măsură 
tranzitorie, încheierea unui pact de 
neagresiune între statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia și 
statele membre ale N.A.T.O.

Propunerile Uniunii Sovietice și 
ale celorlalte țări socialiste pentru 
adoptarea unor măsuri care să con- ' 
tribuie la netezirea căii spre dezar- | 
marea generală și totală se bucură • 
de adeziunea opiniei publice mon- ; 
diale, dornică să se ajungă la lichi
darea cît mai grabnică a înseși mij
loacelor de purtare a războiului, să 
se asigure, in sfîrșit, pacea și secu
ritatea internațională.

Lupta pentru salvgardarea păcii a . 
devenit cauza celor mai largi mase | 
ale tuturor popoarelor. Succesul în . 
această luptă poate și trebuie să fie 
obținut prin eforturile comune ale 
țărilor lagărului socialist, ale celor
lalte state iubitoare de pace, prin 
acțiunea energică a maselor munci
toare din toate țările, prin unirea 
forțelor păcii din întreaga lume.

Promovind cu consecvență în po
litica sa externă principiul leninist 
al coexistenței pașnice, Republica 
Populară Romînă se manifestă ca 
un factor activ în viața internațio
nală, desfășoară la O.N.U., în Co
mitetul celor 18 state de la Geneva, 
precum și în alte organisme inter
naționale, o activitate susținută pen
tru destindere în relațiile dintre 
state, duce perseverent o politică de 
dezvoltare a relațiilor comerciale, 
culturale, cu toate statele.

Călăuzit de dorința de a-și aduce 
contribuția la stabilirea unor relații 
de bună vecinătate între țări, la 
crearea de zone ale păcii în diferite 
regiuni ale globului, guvernul romîn 
a prezentat cunoscuta propunere cu 
privire la denuclearizarea Balcani
lor. Realizarea acestei propuneri, 
care își menține întreaga ei actuali
tate, ar asigura popoarelor din a- 
ceastă parte a lumii noi condiții 
pentru dezvoltarea colaborării paș
nice și ar constitui o contribuție la 
cauza păcii generale.

Nutrind un puternic optimism, pă
truns de încrederea fermă că în 
lume există forțe capabile să salveze 
omenirea de catastrofa unui incen
diu termonuclear, poporul romîn își 
va aduce și pe viitor întregul său 
aport la lupta pentru victoria păcii 
în lume. (Vii aplauze).

Tovarăși,
Intrăm în al XX-lea an de la eli

berarea Romîniei cu un sentiment 
de îndreptățită mîndrie față de mă
rețele realizări înfăptuite de poporul 
nostru, sub conducerea clarvăzătoare 
a Partidului Muncitoresc Romîn.

Drumul străbătut nu a fost neted. 
Multe din greutățile și piedicile pe 
care le-am avut de înfruntat în ope
ra complexă a construcției socialiste 
au rămas de domeniul trecutului.

însuflețit de minunatele perspec
tive de înflorire continuă a patriei 
noastre socialiste, întregul popor, 
strîns unit în jurul partidului și gu
vernului, muncind cu elan patriotic, 
este hotărît să dea viață sarcinilor 
istorice ale desăvîrșirii construcției 
socialiste și trecerii la construirea 
comunismului. (Aplauze îndelun
gate).

Trăiască 23 August — ziua elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist !

Trăiască patria noastră socialistă, 
Republica Populară Romînă !

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mîn, conducătorul încercat al po
porului nostru !

Trăiască unitatea frățească a țări
lor socialiste !

Trăiască pacea în lumea întreagă ! 
(Asistența în picioare aplaudă pu
ternic ; răsună ovații și urale înde
lungi).

DEPUNERI DE COROANE CU PRILEJUL CELEI DE-A 19-A
ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII PATRIEI

La Monumentul Eroilor Patriei și 
la Monumentul Eroilor Sovietici a 
avut loc joi, cu prilejul celei de-a 
19-a aniversări a eliberării Romî- 
niei, solemnitatea depunerii de co
roane de flori în memoria ostașilor 
căzuți în lupta împotriva fascismu
lui, pentru libertatea și independen
ța patriei noastre.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al P.M.R., 
Avram Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Alexandru Sen- 
covici, ministru, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, generali activi și în re
zervă — foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist, con
ducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, reprezentanți 
ai Comitetului orășenesc București 
al P.M.R. și ai Sfatului popular al 
Capitalei, delegații ale oamenilor 
muncii din marile întreprinderi 
bucureștene.

La Monumentul Eroilor Sovietici 
au fost de față I. K. Jegalin, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

La Monumentul Eroilor Patriei a 
fost intonat Imnul de Stat al R.P. 
Romîne. iar la Monumentul Eroilor 
Sovietici Imnurile de stat ale 
U.R.S S. și R.P Romîne.

Coroanele de flori au fost depuse 
din partea C.C. al P.M.R., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniș
tri, Consiliului Central al Sindica
telor, C.C. al U.T.M. și Consiliului 
U.A.S.R., Ministerului Forțelor Ar
mate, Consiliului general A.R.L.U.S., 
Comitetului orășenesc București al

Peisaj reșițean

GÎNDURI 23 AUGUST
Scurt bilanț

Anul acesta a fost pentru colectivul 
nostru un an rodnic: au fost lansate 
7 motonave, 5 cargouri de cite 4 500 
tone ji 4 șlepuri pentru fructe. Toate 
aceste vase au fost lansate la apă de 
la 23 August 1962 și pînă in prezent. 
Este un rezultat bun, care se datorește 
muncii pline de abnegație a întregu
lui nostru colectiv, hotăririi de a în
făptui întocmai sarcinile trasate de 
partid.

In anul care s-a scurs s-au petrecut 
schimbări importante și în viața mun
citorilor noștri. Tineri ca Paraschiv 
Mirizi, Pătrașcu Ciolan și Gheorghe 
Fălcaru — veniți de curînd în șan
tierul nostru, au devenit buni lansa

M-am născut și am crescut în co
muna Bechetu, pe malul Dunării. Știu 
cum erau comuna și traiul oamenilor 
înainte și văd cit de mult s-a schim
bat în bine atât înfățișarea comunei 
cit Și viața noastră în anii puterii 
populare. Trecutul ne-a lăsat o moș
tenire g'ea, sute de neștiutori de car
te, sărăcie, boli. După eliberarea pa
triei, viața a luat alt curs. In 1952, la 
îndemnul partidului, am întemeiat 
gospodăria colectivă. Aceasta ne-a 
deschis calea spre recolte bogate. Ob
ținem producții de 2 000 kg grîu și 
3 000 kg porumb la ha chiar și în 
condiții nu tocmai prielnice. Am dez
voltat creșterea animalelor, am înăl
țat construcții.

Dezvoltarea gospodăriei colective a 
adus mari prefaceri. Ne-am electrifi
cat comuna, am construit un cămin

Familia mea e numeroasă. Am pa
tru copii. Dintre aceștia, trei învață. 
Soțul e muncitor la fabrica „Dacia“. 
Toți copiii mei sînt născuți după eli
berarea țării. Ei n-au apucat vremu
rile grele ale muncii la patron, cînd 
atît eu cît și soțul meu munceam din 
răsputeri pentru un salariu de mi
zerie.

Altă viață trăim acum. Recent, s-au 
împlinit doi ani de cînd ne-am mu
tat în casă nouă într-un apartament 

P.M.R. și Sfatului popular al Capi
talei, din partea unor mari între
prinderi. Pionierii au depus jerbe de 
flori.

Cei prezenți au primit apoi defi
larea companiilor de onoare.

★
Cu același prilej au fost depuse 

coroane de flori și la Cimitirul mi
litarilor britanici căzuți pe terito
riul Romîniei în lupta împotriva 
fascismului.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Avram Bu
naciu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Alexandru Sencovici, mi
nistru, Vasile Mateescu, președintele 
Sfatului popular al regiunii Bucu
rești, miniștri, generali și ofițeri su
periori.

Au asistat James Dalton Murray, 
ministrul Marii Britanii la Bucu
rești, și membri ai legației.

Au fost intonate Imnurile de Stat 
ale Marii Britanii și R.P. Romîne.

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

Cei prezenți la solemnitate au pri
mit apoi defilarea companiei de 
onoare.

★
în cursul zilei de joi au fost de

puse, de asemenea, coroane de flori 
în Capitală la Cimitirele eroilor de 
la Ghencea, Herăstrău și Jilava. A- 
semenea solemnități au avut loc și 
la monumentele și mormintele 
eroilor romîni și sovietici din dife
rite regiuni ale țării căzuți în lupta 
împotriva fascismului.

(Agerpres)

tori, muncitori de frunte. Pe fiecare 
piesă a cargoului, pe fiecare 
hloc-secție a motonavei sînt în
scrise numele lor și ale altor munci
tori evidențiați în întrecerea socialis
tă. Cu toții am contribuit la realiza
rea celor peste 1 100000 lei economii 
la prețul de cost — din ianuarie și 
pînă acum — la economisirea a zeci 
de tone de tablă și profile, la lansa
rea la apă cu mult mai devreme a 
unor nave.

Alături de alți tovarăși din între
prinderea noastră, am avut satisfacția 
să mi se confere titlul de Laureat al 
Premiului de Stat pe 1962 pentru con
tribuția adusă la construcția cargou

cultural, cinematograf, apoi un dispen
sar, case de nașteri. Peste 300 de fii 
de colectiviști au devenit tractoriști, 
mecanici. In trecut, din comună ple
cau anual la învățătură 5—6 copii din 
familiile cele mai înstărite. Multi co
pii nu urmau nici măcar clasele pri
mare. Oamenii nu aveau cu ce să îm
brace copiii și să le cumpere cărți 
Astăzi, în comună avem școală me
die și un centru școlar agricol. Numă
rul elevilor este de peste 800. Toți 
copiii de vîrstă școlară învață. Dar nici 
vârstnicii nu se lasă mai prejos. Bi
blioteca comunală are mii de cititori.

Acestea nu sînt singurele înfăptuiri. 
De la înființarea gospodăriei colective 
și pînă acum, aproape 800 de colecti
viști și-au construit case noi sau le-au 
refăcut pe cele vechi. Le dă mina oa
menilor să-și cumpere aparate de ra

Familia mea
nou, încăpător. Pentru acest aparta
ment plătim chirie doar cinci la sută 
din cîștigul soțului meu. Cîte nu s-au 
schimbat în jurul nostru! Fostul mai
dan a devenit cartierul cu blocuri noi 
— „Pajura“. Sute de familii ale oa
menilor muncii au părăsit locuințele 
insalubre mutîndu-se in apartamente 
confortabile. S-au deschis magazine, 
un dispensar medical, o școală, o gră
dină de vară pentru spectacole in aer 
liber. In jurul blocurilor s-au amena

„VIAȚA ECONOMICĂ“ - nr. 1
A apărut primul număr al nrtfi 

reviste de informare, documentaro, 
orientare și teorie, privind proble-> 
mele economice interne și interna
ționale — „Viața economică“.

Revista se deschide cu un edito
rial și cu articolul „Pregătirea planu
lui pe 1964“ de E. Drăgănescu, vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării. Din cuprinsul primului 
număr mai cităm : rubrica „Dezba
teri“ în care își spun cuvîntul des
pre utilizarea maselor plastice în e- 
conomie o serie de specialiști, arti
colele „Rezerve de sporire a efecti
velor și a producției animaliere“ de 
D. Dumitriu și ing. FI. Ciocoiu, 
„Dezvoltarea colaborării economice 
între țările membre ale C.A.E.R.“ de 
ing. C. Marin; pagina cu știri des
pre construcția economică în ță
rile socialiste ; „Piața comună — 
realități ale «integrării»“ — relata
rea discuțiilor purtate la masa 
rotundă de un grup de economiști 
romîni, care și-au expus opiniile 
despre unele efecte economice, 
politice și sociale ale „Pieței comu
ne“. La rubrica „Comentariul nos
tru“ Costin Murgescu, membru co
respondent al Academiei R.P. Ro
mîne, scrie despre „Pseudoteorii 
care încearcă să golească de conți
nut industrializarea". I. Angelescu 
semnează articolul „Abstracțiile u- 
nor teorii burgheze“. Un bogat ma
terial informativ, bibliografic este 
cuprins și în paginile de „Critică și 
bibliografie“, „Am citit pentru dum
neavoastră din presa internaționa
lă", în rubrica „Actualitatea econo
mică internațională“, precum și în 
articolul „Conjunctura economiei 
capitaliste la mijlocul anului 1963“ 
de T. Tudor. Revista publică, de a- 
semenea, reportaje, note, informații 
despre viața economică internă și 
internațională, grafice.

lui de 4 500 tone — primul vas pro
iectat și construit în întregime în 
(ara noastră. Această distincție a con
stituit un stimulent puternic pentru 
mine; mă străduiesc să fiu la înălți
mea cinstirii ce mi s-a acordat. Îm
preună cu ceilalți muncitori din echi
pa pe care o conduc mă ocup în a- 
ceste zile de lansarea în bune condi
ții a noi nave, de construcția noii 
cale de lansare a vaselor de 10 000 
tone, ce se vor fabrica în curînd pe 
șantierul nostru.

DUMITRU CAZACU 
maistru la Șantierul naval 

din Galați,
Laureat al Premiului de Stat

dio, mobilă, televizoare etc. Șoseaua 
care trece prin centrul comunei noas
tre a fost asfaltată cu 2 ani în urmă. 
Pe marginea ulițelor s-au făcut tro
tuare. Avem în comună magazin uni
versal, un complex de deservire al 
cooperației meșteșugărești. In curînd 
rețeaua electrică din comună va fi ra
cordată la sistemul energetic național.

Bucurîndu-se de toate aceste reali
zări, colectiviștii șl mecanizatorii din 
comuna noastră sînt hotărîți să mun
cească și mai bine pentru realizarea 
sarcinilor trasate de partid cu privire 
la sporirea producției agricole și întă
rirea gospodăriei colective.

MARIN STROILA 
președintele gospodăriei colective 

din comuna Bechetu, 
raionul Corabia

jat spații de joacă pentru copii, s-au 
pavat aleile, s-au plantat flori și ar
bori. Seara, grupuri de oameni din 
cartier se îndreaptă spre Casa de cul
tură aflată in apropiere, unde au loc 
conferințe, spectacole, concursuri. Ne 
ducem și noi.

E plăcut să trăiești într-un cartier 
ca al nostru.

IRINA DRÄGHICI 
gospodină, București
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Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn,

Președintele Consiliului de Stat ai Republicii Populare Romine 

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

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comu

nist al Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S 
și al întregului popor sovietic, vă trimitem dv., și prin 
persoana dv Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliului de Stat, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Romine, întregului popor 
romîn, cordiale felicitări cu ocazia sărbătorii națio
nale — a 19-a aniversare a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist.

In anii care au trecut după eliberare, poporul romîn 
sub conducerea avangardei sale de luptă — Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a obținut mari 
victorii în dezvoltarea economiei și culturii socialiste, 
în creșterea bunăstării sale. In prezent oamenii mun
cii din Republica Populară Romînă, în condițiile unui 
mare avînt politic și de muncă, rezolvă cu succes sar
cinile desăvîrșirii socialismului în țara lor, sarcini tra
sate de cel de-al III-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn.

împreună cu prietenii lor romîni, oamenii sovietici 
se mîndresc cu minunatele rezultate ale muncii pline 
de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii și inte
lectualității Romîniei populare.

Conducîndu-se neabătut după principiile leniniste 
ale politicii externe, Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă colaborează strîns pe arena interna
țională în lupta pentru înlăturarea pericolului unui 
nou război mondial și întărirea păcii generale, în re-

N. S. HRUȘCIOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 

Moscova

București 
zolvarea problemelor actuale ale contemporaneității. 
Semnarea Tratatului cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă reprezintă un eveniment de mare 
însemnătate internațională, constituie un rezultat al 
înfăptuirii consecvente de către țările socialiste a po
liticii de coexistență pașnică a statelor cu sisteme so
ciale diferite. Experiența anilor care au trecut a arătat 
în mod convingător că relațiile de prietenie frățească 
și colaborare dintre popoarele Uniunii Sovietice și Re
publicii Populare Romîne, dintre Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice și Partidul Muncitoresc Romîn, ba
zate pe principiile de neclintit ale marxism-Ieninis- 
mului și internaționalismului proletar, constituie un 
izvor inepuizabil de forțe în lupta comună pentru 
triumful cauzei noastre comune.

Continua dezvoltare și întărire a acestor relații co
respunde intereselor ambelor popoare și partide, con
tribuie la întărirea unității și coeziunii țărilor socia
liste și a mișcării comuniste internaționale, în numele 
socialismului și păcii pe pămînt.

De ziua sărbătorii naționale a poporului frate romîn, 
care este larg celebrată și în Uniunea Sovietică, vă 
dorim dv., dragi tovarăși, și tuturor oamenilor muncii 
din Republica Populară Romînă noi și mari succese 
în desăvîrșirea construcției socialismului, în lupta 
pentru pacea și fericirea popoarelor.

Să trăiască și să înflorească în veci prietenia de 
nezdruncinat și colaborarea dintre poporul sovietic și 
poporul romîn !

L. BREJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, 
Alexandru Orăghici, a ambasadorului 

Uniunii Sovietice la București
Joi, 22 august, Alexandru Drăghici, 

vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, a primit la 
Consiliul de Miniștri pe I. K. Jegalin, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Sovietice în R. P. 
Romînă.

(Agerpres)

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
Președintele Consiliului de Stat at Republicii Populare Romîne

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Mun

citoresc Unit Polonez, al Consiliului de Stat și al gu
vernului Republicii Populare Polone, precum și al 
nostru personal, vă trimitem dv., și prin persoana dv., 
poporului frate romîn, calde felicitări prietenești cu 
ocazia celei de-a 19-a aniversări a eliberării Romî
niei.

Poporul polonez participă cu un sentiment de 
adîncă solidaritate la sărbătoarea dv. și se bucură de 
succesele obținute de poporul romîn care, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Romîn, se poate mîndri

București 
cu realizările sale în toate domeniile construcției so
cialiste.

Sîntem profund convinși că prietenia și colabo
rarea frățească a celor două țări ale noastre se vor 
dezvolta și pe viitor spre binele popoarelor noastre, 
pentru întărirea continuă a unității și coeziunii comu
nității statelor socialiste, spre binele măreței cauze a 
socialismului și păcii în întreaga lume.

Vă trimitem dv„ dragi tovarăși, și întregului popor 
romîn cele mai cordiale urări pentru dezvoltarea con
tinuă și multilaterală a Republicii Populare Romîne.

WLADYSLAW GOMULKA ALEKSANDER ZAWADZKI JOZEF CYRANKIEWICZ
Prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. Președintele Consiliului de Stat Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Polone al R. P. Polone
Varșovia

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
Prim-secretar al C.C. al P.M.R., 

Președintele Consiliului de Stat ăl R. P. Romîne

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a eliberării Ro

mîniei, în numele C.C. al P.M.S.U., al Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare, al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc, al întregului popor ungar și al 
nostru personal vă trimitem dv și întregului popor al 
Republicii Populare Romîne frățești felicitări cordiale 
și cele mai bune urări. Poporul ungar este pătruns de 
o bucurie sinceră văzînd succesele minunate ale 
poporului romîn, constructor al socialismului, succese 
obținute in cei 19 ani de la eliberare in dezvoltarea e-

ISTVAN DOBI 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al R. P. Ungare

Budapesta.
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conomiei și culturii. Aceste succese contribuie într-o 
măsură însemnată la întărirea Republicii Populare Ro
mîne, la ridicarea nivelului de trai al poporului, întă
resc întreaga colectivitate a țărilor socialiste. De ziua 
marii sărbători naționale a dv vă urăm, dragi tova
răși. dv și întregului popor romîn noi succese în toate 
domeniile vieții economice și culturale. Noi sîntem con
vinși că lupta comună pentru socialism și pace, bazată 
pe principiile de neclintit ale marxism-leninismului, 
va întări și în viitor prietenia frățească și colaborarea 
rodnică dintre cele două țări socialiste vecine.

JANOS KADAR
Prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. 

Președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 

Președintele Consiliului de Stat al Republicit Populare Romîne 

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

sosirea unei delegații 
a Asociației de prietenie 

sovicto-romine
La invitația Consiliului general 

A.R.L.U.S., a sosit în Capitală o de
legație a Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă, condusă de Ivan Iva- 
novi Țvetkov, locțiitor al ministru
lui culturii al U.R.S.S., membru în 
conducerea Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cultu
rale cu străinătatea.

Din delegație mai fac parte : Kon
stantin Voronkov, secretar al Uniu
nii Scriitorilor din U.R.S.S., Akif 
Djafarov, deputat în Sovietul Su
prem al U.R.S.S., membru al C.C. al 
P.C. din Azerbaidjan, Erou al Mun
cii Socialiste, petrolist din Baku, 
Ivan Fesenko, secretar al Comitetu
lui regional Cernăuți al P.C. din U- 
craina, Elena Kariakina, artistă a 
poporului, președinta filialei Lenin
grad a Asociației de prietenie sovie- 
to-romîne, Nikolai Șipov, profesor 
la Școala superioară de partid de 
pe lîngă C.C. al P.C.U.S. din Mos
cova.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de acad 
Petre Constantinescu-Iași, vice
președinte al Consiliului general 
A.R.L.U.S., Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, de oameni de 
cultură și artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față G. E. Cebotariov, 
consilier, și A. M. Alexeev, prim-se
cretar al ambasadei U.R.S.S. în R. P. 
Romînă.

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

(Agerpres)

Dragi tovarăși.
Cu ocazia celei de-a 19-a aniversări a sărbătorii na

ționale a Republicii Populare Romîne. în numele po
porului vietnamez, al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și al nostru, avem onoarea de a vă adresa 
dumneavoastră, și prin dumneavoastră, poporului ro
mîn. Partidului Muncitoresc Romîn. Marii Adunări 
Naționale și guvernului Republicii Populare Romîne, 
felicitările noastre cele mai călduroase.

In cursul celor 19 ani care au trecut, poporul romîn 
harnic și creator, a obținut sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn. succese strălucite în toate dome-

HO ȘI MIN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam
Președintele Republicii Democrate 

Vietnam
Hanoi.
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niile construcției socialiste. Poporul vietnamez se 
bucură de aceste succese pe care le consideră ca ale 
sale proprii

Urăm in mod sincer poporului romîn frate succese 
și mai mari în înfăptuirea planului șesenal 1960—1965, 
avînd ca obiectiv desăvîrșirea construirii socialismului 
în Romînia, contribuind astfel la întărirea socialis
mului în Romînia și la menținerea păcii în Europa 
și în lume.

Fie ca prietenia și colaborarea frățească dintre po
porul vietnamez și poporul romîn să se consolideze și 
să înflorească tot mai mult !

FAM VAN DONG 
Prim-ministru al guvernului 

Republicii Democrate Vietnam

Al 145-lea cămin cultural
BACĂU (coresp. „Scinteii“').— Zilele 

trecute în comuna Poenari, raionul Ro
man, a fost inaugurat noul local al că
minului cultural construit prin contri
buția cetățenilor. Noul local dispune de 
o sală de spectacole cu o capacitate de 
400 de locuri. Acesta* este cel de-al 
145-lea local de cămin' cultural con
struit în ultimii 5 ani în regiunea Ba
cău. In prezent, în regiune funcționea
ză un număr de 576 cămine culturale.

TMONG CHINE 
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale 
a Republicii Democrate Vietnam

Excelenței Sale 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București
In numele poporului Statelor Unite ale Americii am romîn cu prilejul sărbătoririi zilei dv. naționale, 

plăcerea de a transmite cele mai bune urări poporului
JOHN F. KENNEDY

Washington

Cartea la gurile 
de exploatare forestieră
FOCȘANI (coresp. „Scînteii“). -r 

La gurile de exploatare forestieră 
din cadrul ocolului silvic Tulnici au 
fost înființate biblioteci mobile a- 
provizionate periodic cu noutăți 
editoriale. In cadrul acestor biblio
teci se prezintă recenzii, expoziții 
de cărți etc. Pină de curînd, cele 7 
biblioteci mobile au împrumutat 
peste 1 600 de volume. O bogată ac
tivitate de popularizare a cărții se 
desfășoară și în sectoarele fores
tiere Herăstrău și Tichiriș.

Fxcplentei Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

București 
Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei, rog Ex- fericirea dv. personală și pentru prosperitatea Romî- 

celenta Voastră să primească sincere urări pentru niei.
PAUL

Atena. Regele Greciei

Excelentei Sale
Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Populare Ro- « vă exprima Excelenței Voastre și. prin dv., poporului 
mîne, poporul Uniunii Birmane mi se alătură pentru »omîn, sincere felicitări și cele mai bune urări.

NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar 

Rangoon. al Uniunii Birmane

TEATRE : Teatrul Evreiesc de Stat 
(Grădina din str. Mircea Vodă nr. 5) : 
Cu cîntec spre stele — (orele 20,15). Tea
trul satirlc-muzical ,,C. Tänase“ (Gră
dina Boema) : Expoziția de muzică u- 
șoară — (orele 20,15). Circul de stat : 
Spectacol extraordinar cu „Circul bie
lorus“ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : La Fayette — 
film pentru ecran panoramic : Patria
(10; 12,30; 16,30; 19; 21,15). Oameni de a- 
faceri: 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; ț7; 
19; 21), I. C. Frimu (9.30, 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45 — grădină 20), Gh. Doja (9.45; 
12, 14,15; 16.30; 18,45; 21), Stadionul Di
namo (20). Cel mai mare spectacol : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(10; 13; 16; 19; 22), Elena Pavel (9; 12; 
15; 18; 21 — grădină 20), înfrățirea intre 
popoare (10; 13, 16; 19) Grivița (9; 12; 15, 
18, 21). Alex Sahla (8.30, 11.30: 14,30; 
17,30; 20,30 — grădină 20). G. Coșbue 
(9 30, 12,30; 15,30; 18,30; 21,30), Stadionul 
Republicii (20 30) Stadionul Giuleștl (20). 
Numai statuile tac : Tineretului (9.30; 
11.40; 13.50; 16; 18.15; 20,30), Arta (15; 13 
— grădină 20), Luceafărul (15; 17; 19 — 
grădină 20). Culisele varleteului : Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

Drumețiile prin țară sînt în 
zilele noastre cel mai bun 
mijloc de a cunoaște plastic 

și real marile transformări ce s-au 
petrecut în țara noastră, atît reali
zările materiale cît și schimbările 
intervenite în orizonful spiritual al 
oamenilor.

Pentru observatorul mal vechi, de
prins cu decorul de altădată, uitat 
și static, impresia e uluitoare El se 
simte mai pretutindeni într-o tară 
nouă, cu orașe noi, cu cartiere noi, 
cu sate noi. cu alte dimensiuni ale 
ogoarelor și cu oameni caracterizați 
printr-o nouă fizionomie a gîndlrii.

Eu șînt înclinat să cred că prefa
cerile materiale, cele ce se văd și 
se pipăie, merg mînă în mînă cu 
cele din adîncul oamenilor, din spi
ritul, din mentalitatea lor, din toată 
viata lor interioară, tnfluențîndu-se 
una pe alta.

Totul e mai larg, mai deschis spre 
lumină și viitor. Incepînd cu mă
reața schimbare către soare și lu
mină făptuită în ziua de August a 
eliberării. întregul popor trăiește pe 
măsura altor dimensiuni, pe care le 
lărgește mereu. Orizontul spiritual 
mi se pare atît de larg precum ori
zontul deschis de lărgimea adusă 
cîmpurilor de colectivizare

în fața oamenilor de pe ogoarele 
înfrățite s-au deschis noile per
spective pe care le aduce cu sine 
știința: munca ogorului, altădată 
printre cele mai necalificate și con
servatoare munci, devine tot mai 
mult o activitate călăuzită de știin
ță. propulsată de motoarele făcute 
de muncitorii industriei socialiste. 
Peste 800 de mii de țărani urcă, vre
me de trei ani, treptele științei a- 
grozootehnioe. Alții, si mai nume
roși încă, de ordinul milioanelor, 
învață la conferințe și cursuri de 
mai scurtă durată. E cea mai vastă 
universitate pe care a avut-o vreo
dată această tară, iar roadele ei 
vor străluci nu numai pe lanuri, dar 
si în mințile oamenilor, în felul lor 
de a fi și de a munci, lucru care 
se vede de pe acum.

Am fost la țară și am văzut să
lile căminelor culturale. Deși e vor
ba de cămine de obicei noi, con
struite în anii aceștia, încăpătoare, 
ele sini țixite pînă la refuz de oa
meni pe care îi interesează subiec
tele cele mai diferite — de la proble
mele construcției socialiste și ale 
politicii partidului pînă la situația 
internațională, originea și evoluția 
omului, adevărul asupra fenomene, 
lor naturii. Și nu numai sălile că
minelor: uneori și piețele satelor 
de abia cuprind locuitorii veniti să 
afle răspunsurile date de brigăzile 
științifice la întrebările lor sau să 
capete consultații agrozootehnice. 
Sînt consultații date de specialiști, 
care cuprind uneori între ei acade
micieni și profesori universitari. 
Consiliul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-știintifice organizea
ză zeci de mii de conferințe și ma
nifestări culturale în toată țara.

Noaptea analfabetismului și ig
noranței din trecut pare atît de 
departe, de parcă pentru fiecare om 
de astăzi ar fi un timp de dinain
tea nașterii. Dacă ar fi să cuprin
dem totul într-o formulă — așa cum 
matematica obișnuiește a cuprinde 
sintetic adevăruri în cîteva simbo
luri — am alege-o, în ce privește 
transformarea spirituală a omului 
de astăzi, pe cea cunoscută sub cu
vintele : „socialismul = cultură". A- 
ceqstă formulă leninistă a fost con
firmată de realitățile de la noi în 
toti anii de luptă și de construcția 
socialistă de după eliberare.

Așa cum alții, umblînd prin tară, 
au văzut noi uzine și centrale elec-

Moby D|ck : Central (9,45; 12; 14,15;
16,30; 19; 21.15), t3 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, 
18; 18,15; 20,30). C-tin David (16; 18; 20) 
Floreasca (16, 18,15; 20,30). Program spe
cial pentru copii : 13 Septembrie (10).
Regina stației de benzină ; 13 Septem
brie (11.30; 14.30; 16,30, 18.30; 20,30) Volga 
(10, 12; 14.30, 16.30; 18,30; 20.30), Olga
Banele (15,30; 18 - grădină 20.30). Pro
gram de filme documentare ; rulează în 
continuare de Ia orele 10 pînă la orele 
21 la cinematograful Timpuri Noi. Se
cretul cifrului : rulează la cinematogra
ful Măxim Gorki (16; 18; 20,15). Gangsteri 
și filantropi : Giulești (16; 18.15; 20.30)
Miorița (10, 12, 14; 16; 18,15; 20,30). O 
perlă de mamă : Cultural (18, 18, 20). 
Divorț italian: rulează în continuare de 
la orele 10 pînă la orele 20,30 la cinema
tograful Alex. Popov. Elena din Trola
— cinemascop : 8 Martie (15.30, 18; 20,30
— grădină 20,15), V. Roaită (9.30; 12;
14,15; 16.30, 19; 21,15 — grădină 19,30;

DEMOSTENE BOTEZ

trice, orașe noi și noi lăcașuri do 
cultură, eu am simțit minunate mo
numente spirituale, cele din sufle
tul oamenilor, cele ce nu se văd ca 
o zidire, ci se simt ca lumina și 
căldura.

Toamna trecută mă aflam, cu pri
lejul „săptămînii cărții“. în frumosul 
sat de munte Rășinari din apropie
rea Sibiului. Acolo, în preajma că
minului cultural, mare și frumos, 
se află o piață, iar alături o libră
rie. Altădată, m-aș fi mirat să văd 
o librărie într-un sat. Și, cu 
ocazia „săptămînii". a sosit a- 
colo un mare autobuz albas
tru: cele două uși din spate s-au 
deschis lăsînd afară o scăriță fină 
de aluminiu; a fpst coborîtă o 
masă, și pe masă au fost întinse 
cărți. înăuntrul autobuzului se ve
deau rafturi încărcgte cu cărți. Deși 
se afla în sat librărie, venise acolo 
și autobuzul-bibliotecă- Vreme de 
cîteva ceasuri, cîl am sta' noi aco
lo. oamenii din sat au cumpărat 
căr(i în valoare, de mii de lei. Cîți- 
va, săteni și sătence, ne-au cerut 
autografe.

Cît a durat șezătoarea literară 
și s-au citit versuri, ochii mei au 
căzut mereu pe chipul unui bătrîn 
cu plete albe, ca dihtr-un basm. care 
asculta cu mare atenție. La sfîrșit, 
s-a strecurat prin, mulțime și prin 
zarva tineretului, s-a apropiat de 
mine și mi-a Spus, luîndu-mi și 
strîngîndu-mi mina: ,.Am trăit cea 
mai frumoasă zi din viața mea"

Altădată, tot prin părțile acelea, 
am fost în Poiana Sibiului, sat gos
podăresc. frumos așezat, al cărui 
cor fusese atunci premiat. Coriștii, 
veniți de la adunatul finului au luat 
partiturile în mînă și s-au grupat 
în jurul dirijorului, un învățător en
tuziast, care-i învățase să cunoas
că notele.

Găzduit o dată cu un confrate la 
un oier, acesta, atunci cînd ne ară
tă camera. îmi desemnă mie. ca mai 
corpolent, nu crivatul mare, care pe 
semne era șubred, ci o canapelujă. 
ca nu cumva să se întîmple ceva.

Eu i-am zis:
— Ești prevăzător, moșule.
Iar el mi-a răspuns, subliniind de

licat temerea lui:
— Nu „prevăzător“ — „precaut“.
La o bibliotecă sătească, printre 

băieți și fete, am văzut un bătrîn de 
peste 70 de ani. care adusese sub
țioară volumul ultim din „Război și 
pace". învățase a citi și scrie în re
gimul nostru. Citea cam o carte pe 
săptămînă. Tolstoi i-a plăcut, dar 
nu era de acord cu filozofia tolsto- 
iană expusă la sfîrșitul volumului. 
Moșneagul era de părere că soar
ta bătăliilor aparține mai mult de 
soldățime decît de factori întîm- 
plători cum ar fi guturaiul genera- 
iului-comartdant.

Intr-un sat din Tara Oașului, unde 
altădată nu era chip de făcut școa
lă din cauza caselor rare împrăș
tiate ici și colo prin munți, am gă
sit un internat; și, pentru a nu lungi 
lista acestor aspecte care oglin
desc, fiecare în parte, o mare rea
litate. voi spune că, în mai fiecare 
sat prin care am trecut. oamenii 
se mîndreau cu numărul de .cadre“ 
pe care le-au dat tării — specia
liști ridicați din satul acela Ingi
neri, muncitori, ofițeri, adesea meș
teri ai agriculturii care se întorc, cu 
studi’1 superioare. în satul care i-a 
trimis la învățătură.

Am vorbit mai mult despre sate 
pentru că aici contrastul mi se pare 
cel mai izbitor. Dar nu e nevoie 
să te deplasezi prea mult pentru a

Cinematografe)
21,45). Misterele Parisului — cinema
scop: Unirea. (11; 15; 17, 19, 21 — gră
dină 20). Popular (10.30, 16; 18.15; 20,30). 
Luna de miere fără bărbat : Flacăra 
(16; 18,15; 20,30). 16 Februarie (16; 18; 20). 
O moștenire cu bucluc : rulează la ci
nematograful T. Vladimirescu (16, 18 — 
grădină 20,30). Camelia ; Munca (11; 16; 
18.15; 20,30). Bunica Sabella: Moșilor (11, 
15,30; 18 — grădină 20). Ordinul Ana : 
rulează la cinematograful M. Emlnescu 
(16, 18.15; 20 30). Doctor în filozofie: ru
lează la cinematograful Ilie Pintilie 
(16, 18; 20 — grădină 20,15). Bufonul re
gelui : Grădina Progresul (20), Giulești 
(10; 12; 14). Vacanță la mare — cinema
scop : rulează la cinematograful G. Ba- 
covia (15; 17, 19, 21). Cavalerii teutoni 
— cinemascop : Drumul Serii (16; 19,15) 
Mărul discordiei ; rulează la cinemato
graful 30 Decembrie 
Intre două iubiri ; 
matograful Aurel 

(16; 18.15; 20.30).
rulează la cine- 

Vlaicu (15, 17; 19;
21). Clubul cavalerilor — cinemascop :
rulează la cinematograful B. Delavran- 
cea (16; 18, 20).

face asemenea constatări. La ora
șe, muncitorul devine din ce în ce 
mai mult un specialist: el face față 
cu succes tehnicii noi cu care sînt 
înarmate unitățile industriei socia
liste, el iese în Intîmpinarea tehni
cii noi cu avînt, învățînd, trecînd 
prin tot felul de cursuri de califi
care și specializare și împletind în
vățătura cu creația, adăugind ino
vația sau propunerea lui la puterile 
care împing înainte economia tării.

Oamenii muncii își învață mește
șugul științificește, vor să cunoască 
însușirile materialelor pe care le 
mînuiesc și tainele mașinilor dar, 
mai mult, vor să aibă cunoștințe 
de tehnică generală, să cunoască 
progresele tehnice ale acestui secol 
uimitor. Totul îi interesează. Cînd 
responsabilii culturali din unele în
treprinderi cer oamenilor propuneri 
în legătură cu femele conferințe
lor care l-ar interesa cel mai mult, 
ei primesc o avalanșă de sugestii 
care cuprind, alături de teme lega
te de meserie, nenumărate alte su
biecte. Oamenii, perfecționîndu-se 
în specialitatea lor, vor tot mai bo
gate cunoștințe de cultură genera
lă, cer conferințe, cicluri și simpo
zioane de științele naturii, de artă 
și literatură, vor să descifreze înțe
lesul forței nucleare, tainele ființei 
vii și ale Cosmosului.

In întreprinderi și instituții func
ționează azi numeroase universi
tăți populare și muncitorești care 
cuprind, pe lîngă cursuri legate de 
specificul meseriei, astronomie, lite
ratură. matematici etc. O-;„,enii iau 
atent note, cer consultații, răspund 
la seminarii. In diferite localități 
mai funcționează universități popu
lare pentru diferite categorii de as
cultători.

Anul trecut a luat ființă la Bucu
rești o universitate populară publi
că la care s-au predat 12 discipli
ne. plus cursuri pentru patru limbi. 
S-au înscris 4 200 de cursanți. La 
cererea oamenilor muncii, anul a- 
cesta numărul disciplinelor a fost 
sporit la 18, afară de artă plastică 
și muzică, pentru care se țin cursuri 
separate, iar la limbi s-a adăugat 
italiana.

Acest avînt cultural al unul po
por înlteg se face simțit nu numai 
în micul sat din Tara Oașului, dar 
și în succesele pe care le înregis
trează ștrința și cultura noastră la 
marile congrese și întîlniri interna
ționale, iar cărțile noastre ajung nu 
numai în satul unde au fost adu
se de un autobuz albastru, dar și 
la Sorbona unde am fost impresio
nat văzînd, nu de mult, succesul de 
care se bucura expoziția cărții ro- 
mînești deschisă acolo.

Există nenumărate definiții care 
se dau culturii, definiții mai mult 
sau mai puțin reușite, căci cultura 
e un fenomen vast și foarte com
plex, greu de prins în cîteva cuvin
te. Privind în jurul meu. cunoscîndu-I 
pe omul socialismului, care se dez
voltă ca un specialist priceput și 
în același timp ca un om cu o larg 
cuprinzătoare concepție științifică 
despre lume, am impresia că în 
componența culturii, așa cum o în
țelegem, intră și o anumită demni
tate a omului conștient de rolul său 
social, mîndru de munca și realiză
rile poporului său. în demnitatea 
omului liber al tării noastre, în ce
rințele sale spirituale, a intrat defi
nitiv dreptul la cultură și nevoia de 
a se'depăși mereu pe plan spiritual, 
spre orizonturi din ce în ce mai 
vaste.

Aceasta este opera socialismului, 
a marii forte conducătoare care este 
partidul, a perseverentei activități a 
intelectualității, este rodul însușiri
lor poporului nostru generos, harnic 
și talentat.

TELEVIZIUNE : Ora 8.00 — TRANS
MISIUNE DE LA PARADA MILITARĂ 
ȘI DEMONSTRAȚIA OAMENILOR 
MUNCII DIN CAPITALA. CU PRILE
JUL ZII,EI DE „23 AUGUST". 19,00 — 
..23 August“ — montaj de versuri. 19,20 
— Plai însorit — cintece și jocuri de pe 
întreg cuprinsul țării. 20,05 - Imagini din 
patria noastră. 20,35 — Pe o estradă din 
Capitală 21,00 — Reportaj filmat de la 
Parada militară șl demonstrația oame
nilor muncii din Capitală, cu prilejul 
zilei de „23 August“. 21,15 — o seară de 
vară In încheiere : Buletin de știri.

CUM VA FI VREMEA

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 august a. c. In țară : Vremea 
rămîne in general călduroasă, cu cerul 
variabil in nord-vestul tării șl mal mult 
senin în rest. Averse izolate vor cădea 
în Ardeal și regiunea muntoasă. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere, mai ales la sfîrșitul Intervalu
lui. Minimele vor fi cuprinse între 7 
și 17 grade Iar maximele între 24 șl 

34 grade local mal ridicate.
In București și pe litoral : Vremea ră- 

mine în general frumoasă șl călduroa
să cu cerul mai mult senin. Vint slab. 
Temperatura în creștere.
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la Dubna A fost descoperit un nou mod 
de dezintegrare radioactivă

MOSCOVA (de la trimisul nostru): 
La Casa oamenilor de litere din 

Mûscova a avut loc ieri, o adunare 
festivă consacrată celei de-a XÎX-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

In prezidiul adunării au luat loc 
Vitali Titov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Nikolai Patolicev, minis
trul comerțului exterior al U.R.S.S. 
reprezentanți de seamă ai vieții 
culturale și obștești din capitala U- 
niunii Sovietice, precum și membri 
ai delegației A.R.L.U.S., condusă de 
acad Dumitru Dumitrescu.

Adunarea a fost deschisă de N. A. 
Kuznețov, secretar al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.Ç.U.S.

Au fost intonate imnurile de stat 
al R. P. Romîne și al Uniunii So
vietice.

A luat apoi cuvîntul Zinovi Ser- 
diuk, prim-vicepreședinte al Comi
siei de partid de pe lîngă C.C. al 
P.C.U.S., care a vorbit despre suc
cesele obținute de poporul romîn în 
construirea socialismului, despre 
prietenia romîno-sovietică.

Acad. Dumitru Dumitrescu, condu
cătorul delegației A.R.L.U.S., a ară
tat că oamenii muncii din Romînia 
urmăresc îndeaproape succesele po
porului sovietic care construiește co
munismul și-i urează noi victorii în 
această operă.

Au vorbit apoi Ilia Azarov, vice
amiral în rezervă, unul din foștii 
comandanți ai unităților flotei mari
time din Marea Neagră, Valentina 
Lomahova, șlefuitoare la Uzina de

★

SOFIA 22 (Agerpres). — Cu prile
jul sărbătorii naționale a R. P. Ro
mîne, la Uzina de cauciuc „Iako Do- 
rosiev“, din apropiere de Sofia, a 
avut loc o adunare festivă.

La adunarea festivă au participat 
Ioan Beldean, ambasadorul R.P. Ro
mîne la Sofia, și membri ai ambasa
dei. A fost de față Ivan Iotov, secre
tar general al Comitetului pentru 
prietenie și relații culturale cu stră
inătatea.

Ziaristul Spas Gheorghiev a vor
bit despre lupta poporului romîn 
împotriva fascismului și despre suc
cesele obținute de R. P. Romînă în 
construirea socialismului.

A vorbit, de asemenea, ambasa
dorul R. P. Romîne la Sofia, loan 
Beldean.

★
PRAGA 22. Corespondentul Ager

pres transmite : La 21 august, cu pri
lejul sărbătorii naționale a R. P. Ro
mîne, col. Gh. Constantinescu, atașat 
militar al ambasadei romîne la 
Praga, și Alexandru Ghiță, atașat 
al ambasadei, au depus coroane la 
monumentul ostașilor romîni căzuți 
la Zvolen.

La solemnitatea depunerii de co-

Iztnir : La pavilionul R. P. Romîne 
ai Tîrgului internațional de mostre
IZMIR 22 (Agerpres). — La Izmir, 

în Turcia, s-a deschis cel de-al 32- 
lea Tîrg internațional de mostre, la 
care țara noastră participă cu un 
pavilion în cadrul căruia sînt pre
zentate produse ale industriei con
structoare de mașini, industriei 
chimico-farmaceutice, industriei pe
troliere, industriei de prelucrare a 
lemnului, industriei materialelor de 
construcții, industriei ușoare, arti
zanat etc.

După deschiderea oficială a tîrgu- 
lui, pavilionul R. P. Romîne a fost 
vizitat de ministrul comerțului al 
Turciei, Ahmed Oguz, ministrul pre
sei, publicațiilor și turismului, Nu
rettin Artiçoglu, guvernatorul Izmi-

SKOPLJE. La 22 august au sosit 
la Skoplje cu un avion special N. S. 
Hrușciov, împreună cu soția, și 
Iosip Broz Tito, cu soția. Oaspeții, 
însoțiți de persoane oficiale locale, 
au vizitat orașul distrus de cutremu
rul din 26 iulie.

CONAKRY. Partidul african al in
dependenței din Guineea Portugheză, 
și Insulele Capului Verde a dat pu
blicității la 21 august un comuni
cat cu privire la succesele forțelor 
patriotice din Guineea Portugheză. 
Acțiunile detașamentelor patrioților 
africani, se arată în comunicat, care 
dețineau controlul asupra regiunilor 
din sudul țării, s-au extins și în re
giunea situată dincolo de fluviul 
Combat. încercările trupelor portu
gheze de a pătrunde în această re
giune au suferit un eșec total.

VIENA. La 21 august a avut loc 
în sala Figaro din palatul Palffy din 
Viena o seară de liduri și arii din 
opere interpretate de baritonul ro
mîn Dan îordăchescu, acompaniat 
la pian de Kurt Rapf. Programul a 
cuprins lucrări de Beethoven, Schu
bert, Schumann, Ceaikovski, Mus
sorgsky Enescu și Paul Constanti
nescu. Recitalul s-a bucurat de un 
deosebit succes. La recital a asistat 
ministrul R. P. Romîne la Viena, 
Mircea Ocheană. Continuîndu-și 
turneul, Dan îordăchescu va da re- 
citale în Olanda, R. F. Germană și 
R. D. Germană.

CIUDAD DE GUATEMALA. 
Agenția France Press relatează că, 
la 21 august, guvernatorul militar 

automobile din Moscova și V. A. 
Ceaikovski, directorul Teatrului mu
zical „Stanislavski și Nemirovici- 
Dancenko“.

Ambasadorul R. P. Romîne la Mos
cova, Nicolae Guină, a mulțumit oa
menilor sovietici pentru sentimentele 
de caldă prietenie față de poporul ro
mîn.

în după-amiaza zilei de 21 au
gust, la unul din principalele 
cinematografe din Moscova — „Fo
rum“ — s-a deschis tradiționalul 
Festival al filmelor romînești. El este 
consacrat celei de-a 19-a aniversări 
a eliberării Romîniei.

Boris Rodionov, șeful direcției de 
cultură a Sovietului din Moscova, a 
salutat pe cineaștii romîni sosiți la 
Festival și pe membrii ambasadei 
R. P. Romîne prezenți în sala de 
spectacole.

Din partea cineaștilor romîni a 
luat apoi cuvîntul artistul Li
viu Ciulei. El a arătat că tradițio
nalele festivaluri ale filmelor sovie
tice în Romînia și ale celor romî
nești în U.R.S.S. reprezintă o con
tribuție de seamă a cineaștilor la 
întărirea prieteniei și colaborării 
popoarelor celor două țări.

Festivalul s-a deschis cu filmul 
„Lupeni 29“, care s-a bucurat de un 
frumos succes.

Tot la 21 august, la cinematograful 
„Forum“ au fost prezentate filmul 
de scurt metraj „Alo. alo !“ creație 
a lui Ion Popescu Gopo și documen
tarul „Valea Trotușului“.

A. CONSTANTIN

★

roane au participat reprezentanți ai 
Comitetului regional al Partidului 
Comunist din Slovacia, și ai Comi
tetului Național regional Zvolen. 
precum și reprezentanți ai armatei 
populare cehoslovace.

Tot la 21 august, la Uzinele „Nova 
Huta-Klement Gottwald“ din Ostra- 
va-Kuncice a avut loc o adunare 
festivă închinată celei de-a 19-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Au luat cuvîntul secretarul Comi
tetului orășenesc de partid Ostrava. 
Jaromir Groda, și directorul adjunct 
al întreprinderii, ing. Suchanek.

Din partea ainbasadei romîne la 
Praga, adunarea a fost salutată de 
Petre Tănăsie, prim-secretar al am
basadei.

Adunarea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

★
PEKIN 22 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că la 22 august 
la Pekin s-a deschis o expoziție de 
fotografii înfățișînd realizări din 
Romînia, organizată de Asociația 
pentru prietenia chino-romînă cu 
prilejul zilei de 23 August.

La festivitatea deschiderii expozi- 

rului, Enver Saahcigil, primarul 
orașului Izmir, Rebu Basol, și alte 
persoane oficiale.

Oaspeții au fost primiți de C. Tin- 
cu, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romîne la Ankara, și de 
reprezentanți ai Agenției economice 
a R. P. Romîne la Istanbul.

în cursul vizitei, oaspeții au apre
ciat exponatele prezentate, manifes- 
tînd interes îndeosebi pentru mași- 
nile-unelte, produsele chimice și pe
troliere, anvelope și produsele tex
tile.

La plecare, ministrul comerțului 
al Turciei a semnat în Cartea de 
aur a pavilionului, urînd succes în 
dezvoltarea relațiilor comerciale ro- 
mîno-turce.

al Guatemalei a hotărît să prelun
gească, pe un termen nelimitat, 
starea de asediu introdusă în țară 
la 25 martie a. c. - ,

DELHI. La Delhi au luat sfîrșit 
după patru zile de discuții dezba
terile din cadrul Camerei inferioare 
a Parlamentului indian în legătură 
cu o moțiune de neîncredere în gu
vernul condus de primul ministru 
Nehru, introdusă de partidele reac
ționare din India. Moțiunea preco
niza un vot de neîncredere împo
triva politicii de nealiniere a Indiei. 
După cum anunță agenția U.P.I., 
moțiunea a fost respinsă cu 346 de 
voturi față de 61 pentru și 24 de 
abțineri.

ROMA. Ca urmare a interesului 
crescînd manifestat de public, Expo
ziția de artă populară romînească, 
deschisă la Roma la 2 iulie, va con
tinua să funcționeze pînă la începu
tul lunii septembrie. Postul de radio 
italian a transmis un comentariu al 
prof. Giorgio Nătaletti, consacrat 
artei populare și muzicii populare 
romînești. „Noi, italienii, a spus el, 
sîntem recunoscători națiunii prie
tene pentru că a organizat această 
expoziție la Roma“.

CAIRO. Agenția MEN anunță că 
la 21 august a sosit la Cairo dele
gația oficială irakiană condusă de 
președintele Republicii, Abdel Sa
lam Aref. La 22 august au început 
tratativele între delegațiile guverna
mentale ale R.A.U. și Irakului. 

ției au participat reprezentanți al 
Comitetului pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, ai Asociației pentru 
prietenia chino-romînă și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Agop Bezerian, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne la Pekin, membri ai 
ambasadei și alți membri ai corpu-; 
lui diplomatic.

*
PHENIAN 22 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 19-a aniversări 
a eliberării țării noastre de sub 
jugul fascist, în sala palatului cul
turii din Phenian a fost organizată 
o manifestare consacrată succeselor 
obținute de țara noastră în cei 19 
ani de la eliberare.

Au fost de față Manole Bodnăraș, 
ambasadorul R. P. Romîne la Phe
nian, și colaboratorii ambasadei.

La Spitalul central al regiunii 
Phenianul de sud a avut loc o adu
nare festivă, la care au participat 
reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P.D. Coreene, și 
ai Comitetului pentru relații cul
turale cu străinătatea.

★
VARȘOVIA 22. — Corespondentul 

Agerpres transmite : în ziua de 22 
august, în sălile muzeului Lenin din 
Varșovia, a avut loc deschiderea 
unei expoziții de artă contemporană 
romînească.

Festivitatea a fost deschisă de 
Kazimierz Rusinek, ministru adjunct 
al culturii și artelor din R. P. Po
lonă. A luat apoi cuvîntul prof. Al
fred Lenika, șeful secției pictură a 
Uniunii artiștilor plastici polonezi, 
precum și Gh. Diaconescu, ambasa
dorul R. P. Romîne în R. P. Polo
nă, și sculptorul Ion Irimescu, vi
cepreședinte al Uniunii artiștilor 
plastici din R. P. Romînă.

Expoziția cuprinde 225 lucrări de 
pictură, grafică și sculptură, creații 
ale artiștilor plastici romîni.

★
BUDAPESTA 22 — Coresponden

tul Agerpres transmite : Cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului ro
mîn, în R. P. Ungară au fost organi
zate manifestări închinate acestei 
mari sărbători a poporului romîn.

La fabrica de încălțăminte Dună
rea din Ujpest a avut loc o adunare 
festivă, la care au participat peste 
500 de muncitori, tehnicieni și func
ționari din fabrică.

Despre însemnătatea zilei de 23 
August au vorbit Horgos Gyula, mi
nistrul siderurgiei și construcțiilor 
de mașini, și Mihail Roșianu, amba
sadorul R.P. Romîne la Budapesta, 
care au trecut în revistă realizările 
obținute de poporul romîn în anii 
de după eliberare.

Festivitatea s-a încheiat cu un 
bogat program artistic.

In' seara aceleiași zile. Mihail Ro
șianu, ambasadorul R.P. Romîne la 
Budapesta, a vorbit la postul de te
leviziune ungar.

★
HANOI 22 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția V.N.A., cu 
prilejul celei de-a 19-a aniversări a 
eliberării Romîniei, în seara de 21 
august Comitetul pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat 
un spectacol de gală cu filmul romî- 
nesc „A fost prietenul meu“. Au 
participat președintele Comitetului 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, Pham Ngoc Tuan, locțiitorul 
ministrului afacerilor externe, Hoang 
Van Tien, locțiitorul ministrului cul
turii, Nguyen Duc Quy și alți repre
zentanți ai weții publice.

Au fost de față Vasile Pogăceanu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne în R. D. 
Vietnam, și membri ai corpului di
plomatic.

Ce se spune în Austria despre comerțul 
ț

cu R. P. Romînă și cu alte țări socialiste
Dacă, cu ani în urmă, unii econo

miști austrieci considerau că pen
tru Austria comerțul cu țările so
cialiste este lipsit de importanță, 
fără perspectivă, realitatea zilelor 
noastre i-a dezmințit.

La sfîrșitul anului trecut, 24 la sută 
din producția metalurgică și side
rurgică din Austria a fost livrată în 
țările socialiste. In luna apri
lie anul acesta, exportul în țările 
socialiste a atins 447 milioane și' 
lingi, în timp ce exportul în țările din 
zona liberului schimb (din care face 
parte și Austria) 423 milioane și
lingi.

Exportul spre țările socialiste 
în anul 1962 la mașini, mijloa
ce de transport și produse elec
trotehnice a marcat o creștere 
de 25 la sută față de anul 
precedent. Pentru 1963, listele de ex
port la convențiile comerciale cu 
statele socialiste prevăd o nouă 
creștere de 25 la sută. Săptămînalul 
austriac „Der Rundblick“ scrie cu 
privire la aceasta: „Creșterea ex
portului nostru spre Est, în cursul 
anului 1962, nu constituie ceva întîm- 
plător. „Pentru industria grea aus
triacă comerțul cu Estul devine cu 
atît mai important cu cît conjunctu
ra occidentală este în descreștere“.

In prezent, Austria are convenții 
economice cu toate țările socialiste, 
cu unele — printre care și țara noas
tră — pentru 5 ani. Convenția cu R. 
P. Romînă prevede, pentru anul în 
curs, un schimb de mărfuri a cărui 
valoare e cu peste 22 la sută mai 
mare decît a schimbului de mărfuri 
realizat în anul precedent.

Recent ministrul comerțului, dr.

Continuă luările de poziție în favoarea 
Tratatului de la Moscova

Noi state aderă la Tratat
COLOMBO 22 (Agerpres). — Gu

vernul Ceylonului a adoptat la 21 
august hotărîrea de a semna Trata
tul de la Moscova. într-o declarație 
guvernamentală se subliniază prin
tre altele că guvernul Ceylonului 
consideră acest tratat drept primul 
pas important pe calea încheierii 
unui acord mai cuprinzător.

Declarațiile
NEW YORK 22 (Agerpres). — în 

introducerea la raportul anual asu
pra activității Organizației Națiuni
lor Unite, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, subliniază im
portanța Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, spa
țiul cosmic și sub apă. El declară 
că semnarea tratatului,' împreună cu 
alte evenimente internaționale re
cente, „sprijină și încurajează spe
ranțele de viitor“. U Thant arată că 
„o eră nouă de mai bună înțelegere 
între națiuni este posibilă dacă a- 
cest tratat va fi urmat de alte 
acorduri care să ducă la destin-

Aspect de la un marș împotriva armelor nucleare, pentru dezarmare și pace 
care a avut loc recent în Japonia. Printre demonstranți se află și partizani ai 
păcii din alte țări.

In Vietnamul (Ic sud situația 
sc incnfinc încordată

SAIGON 22 (Agerpres). — După 
cum relatează corespondenții agen
țiilor de presă, situația din Vietna
mul de sud continuă să se mențină 
foarte încordată. Puternice forțe mi
litare și polițienești au fost concen
trate în principalele orașe sud-viet- 
nameze — Saigon, Hue, Danang, 
Nhatrang — pentru a reprima orice 
acțiune de protest organizată de bu- 
diști. Pînă în prezent autoritățile 
dîemiste au arestat peste 1000 de 
preoți budiști.

De asemenea, adaugă agenția 
U.P.I., au fost operate arestări ma
sive în rîïidùrile politicienilor, in
telectualilor )și simpatizanților miș
cării budiste. Mulți dintre cei ares
tați au fost trimiși sub escortă mili
tară la spitalèle din Saigon, fiind 
răniți grav de gloanțele trase de po
lițiști în timpul raidurilor represive. 
Agenția U.P.I. apreciază aceste re
presiuni ca fiind cele mai mari, dez
lănțuite vreodată împotriva budiști- 
lor.

Bock, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă: „Convenția pe 
5 ani încheiată în mai 1961 cu 
Romînia a avut urmări pozitive, așa 
cum arată, creșterea, nu lipsită de 
însemnătate, a importului și expor
tului“.

Intr-o convorbire pe care am a- 
vut-o cu dl. Josef Heinrich, director la 
Camera de Comerț din Austria, a-

Scrisoare din Viena

casta mi-a declarat : „Nu sînt nici 
pe departe epuizate toate posibili
tățile de a lărgi comerțul cu țările 
din Răsărit. Austria este interesată 
să importe cît mai multe produse 
din Romînia pentru a-și putea 
plasa la rîndul său, acolo, măr
furile sale. Produsele petrochi
mice din Romînia au mare căutare 
aci“. El a adăugat că cumpărătorii 
austrieci sînt' mulțumiți de calitatea 
produselor romînești.

Dl. Josef Heinrich a făcut parte din 
delegația de oameni de afaceri aus
trieci care a vizitat nu de mult 
țara noastră. El a spus că toți mem
brii delegației au fost puternic impre
sionați de procedeele moderne și teh. 
nica înaintată care se aplică în în
treprinderile din Romînia, cum este 
cazul la Uzinele de tractoare din 
Brașov. „Cu cîțiva ani în urmă am 
mai fost acolo — și-a amintit inter
locutorul nostru — și acum am pu
tut să-mi dau seama de progresele 
realizate în acest răstimp“. 
Referindu-.se la viitorul centru side
rurgic de la Galați, el a spus că este 
„un proiect gigantic“. După ce a vor-

COTONU 22 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că, la 
21 august, guvernul Republicii Da
homey a hotărît să semneze Tratatul 
de la Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă.

lui U Thant
derea încordării internaționale și la 
sporirea încrederii între state. De 
aceea, este foarte necesar și ur
gent ca tratatul parțial pentru inter
zicerea experiențelor nucleare în
cheiat între principalele puteri să 
devină universal prin semnarea de 
către toate statele. Cred că această 
ocazie atît de mult așteptată de că
tre omenire nu va fi pierdută din 
cauza unor considerente politice în
guste“. U Thant subliniază că, în 
ciuda dificultăților care mai există, 
îmbunătățirea relațiilor dintre Uniu

nea Sovietică și S.U.A. creează pers
pectiva rezolvării prin conciliere a 
tuturor problemelor în suspensie.

Secretarul pentru agricultură al S.U.A. 
despre vizita sa în unele țări socialiste

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
La 21 august, secretarul pentru a- 
gricultură al S.U.A., O. Freeman, 
care împreună cu un grup de spe
cialiști agricoli a vizitat recent 
Uniunea Sovietică, Polonia, Romînia, 
Bulgaria și Iugoslavia, și-a împăr
tășit impresiile în cadrul unei con
ferințe de presă.

Americanii, a declarat el, nu pot 
să nu aprecieze progresele realizate 
în agricultura țărilor socialiste. To
tul indică, a. subliniat Freeman, că 
acest progres va continua și se va 
accelera și în anii următori. Ne-am 
convins că în aceste țări se desfă
șoară o importantă muncă de cer
cetări științifice.

După înapoierea din călătorie, a 
continuat Freeman, am simțit și 
mai acut necesitatea contactelor în
tre popoare și a schimbului de in
formații în domeniul agriculturii 
spre avantajul ambelor părți. Am 
constatat că în Europa răsăriteană 
discuțiile cu privire la aceste schim- 

biț despre posibilitățile unei colabo
rări între Romînia și Austria pe terțe 
piețe, interlocutorul nostru a de
clarat: „Romînia este o țară care 
se dezvoltă frumos. Nu este vorba 
de diletantism, se fac lucruri se
rioase”.

După recenta sa vizită în R. P. Ro
mînă, dr. Bruno Kreisky, ministrul 
de externe al Austriei, a subliniat u- 
nui grup de ziariști că în Romînia 
se construiește mult, că în țara noas
tră are loc o dezvoltare continuă a 
economiei. Vorbind despre pers
pectivele lărgirii relațiilor dintre Ro
mînia și Austria, dr. Kreisky a apre
ciat că există încă multe posibili
tăți.

Realizările țării noastre constituie 
de multe ori obiectul unor articole 
elogioase în presa de specialitate 
de aci. Răsfoind publicația Biroului 
austriac pentru comerțul est-vest, 
„Mitteilungen“, am dat de un arti
col intitulat „Noi produse chimice 
romînești“, în care ee relata des
pre succesele obținute de industria 
noastră în acest sector. In articol e- 
rau enumerate noile produse chi
mice realizate la combinatele din 
Onești, Borzești ș.a. Aceeași pu
blicație informează că „un calcul 
statistic arată că în exportul de 
utilaj petrolier, la nivelul mondial', 
R.P. Romînă face parte dintre pri
mele țări din lume“.

In diferite cercuri ale opiniei pu
blice de aci, legăturile comerciale 
ale Austriei cu R. P. Romînă sînt a- 
preciate, atît pentru că sînt avanta
joase din punct de vedere econo
mic, cît și pentru faptul că ele con
tribuie la întărirea relațiilor priete
nești dintre cele două țări.

ȘTEFAN DEJU

MOSCOVA 22 (Agerpres). — După 
cum se anunță din Dubna, în labo
ratoarele pentru reacții nucleare ale 
Institutului unificat de cercetări nu
cleare s-a descoperit un nou mod de 
dezintegrare radioactivă — radioac
tivitatea protonică.

Pînă în prezent, oamenii de știință 
cunoșteau cinci moduri de dezinte
grare radioactivă a nucleelor : ra
dioactivitatea alfa, radioactivitatea 
beta, radioactivitatea gamma, fisiu
nea spontană și emiterea de așa- 
numiți neutroni întîrziați.

Fusese prevăzută și existența unui 
alt mod de dezintegrare, în care nu
cleul emite un proton — radioacti
vitatea protonică. Totuși, pînă în 
prezent nici un laborator din lume 
nu a reușit să verifice această ipo
teză pe cale experimentală.

Principalele dificultăți erau urmă
toarele : pot emite protoni numai 
nucleele cărora le lipsesc mai mulți 
neutroni. Or, este extrem de greu 
să se priveze un nucleu de un mare 
număr de neutroni, păstrînd totodată 
numărul necesar de protoni. Pentru 
aceasta trebuia să se elaboreze o 
metodologie de înaltă precizie.

O altă dificultate, în aparență de 
nebiruit, consta în faptul că, simul
tan cu nucleele de la care s-a des
prins numărul necesar de neutroni, 
se obțin de cîteva milioane de ori 
mai multe nuclee parazitare care în
greunează experiența (nuclee care 
emit particule alfa și beta, precum

Conferința internaționala 
pentru acceleratoarele de mari energii

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 21 
august, în orașul Dubna și-a început 
lucrările Conferința internațională 
pentru acceleratoarele de mari ener
gii. La conferință participă cunoscuți 
oameni de știință din peste 20 de 
țări, printre care U.R.S.S., S.U.A.,
Anglia, Franța, Romînia, Polonia, 
Bulgaria, Elveția.

Conferința a fost deschisă de acad. 
Vladimir Vexier, președintele Comi
tetului de organizare a conferinței, 
care a rostit o scurtă cuvîntare.

Un succes al forțelor democratice din Venezuela
CARACAS 22 (Agerpres). — In 

Camera Deputaților a Congresului 
Național al Venezuelei a fost dez
bătută problema restabilirii dreptu
rilor Partidului Comunist din Vene
zuela și partidului „Mișcarea revo
luționară de stînga“.

Deputatul Alberto Domingo Ran
gel, secretar general al partidului 
„Mișcarea revoluționară de stînga“ 
a declarat în ședința Camerei De-

buri sînt întîmpinate întotdeauna în 
mod pozitiv.

Recomand cu insistență, a decla
rat Freeman, lărgirea programelor 
noastre pe bază de reciprocitate 
pentru ca ambele părți să obțină 
avantaje de pe urma unui asemenea 
schimb. In afară de avantajele ma- 

- teriale, acest schimb va duce la o 
mai bună înțelegere reciprocă, ca 
urmare a faptului că oamenii se vor 
cunoaște unii pe alții.

Secretarul pentru agricultură al 
S.U.A. a subliniat călduroasa ospi
talitate de care s-a bucurat delega
ția agricolă americană în toate ță
rile socialiste. Pretutindeni, a sub
liniat el, oamenii și-au exprimat 
năzuința spre prietenie și pace.

Numărul minerilor greviști din Asturia (Spania) 
a ajuns ia 20 000

MADRID 22 (Agerpres). — Greva 
minerilor din Asturia a intrat în cea 
de-a 35-a zi. Autoritățile spaniole, 
subliniază agenția France Presse, pri
vesc cu pesimism evoluția mișcării 
greviste din această provincie. în 
minele din bazinul Langreo și Na- 
lom, care și-au reluat activitatea din 
ordinul guvernatorului Asturiei la 
începutul săptămînii, producția este 
aproape nulă. Patru mine au fost de 
altfel închise întrucît numărul mine
rilor care s-au întors la lucru era

Programul manifestărilor
Astăzi, sîmbăta și duminică vor 

avea loc în Capitală numeroase ser
bări sportive populare organizate în 
cinstea zilei de 23 August. Clubul 
Metalul organizează astăzi după- 
amiază, de la orele 18, în pădurea 
Pustnicul, o serbare sportivă urma
tă de o reuniune de box. Asemenea 
manifestări sportive, cuprinzînd de
monstrații de volei, gimnastică, box, 
lupte și haltere, vor avea loc sîmbătă 
și duminică în organizarea clubului 
Olimpia (Parcul Vitan), asociația 
Avîntul „16 Februarie“ (estrada din 
B-dul Păcii 30), Clubul Gloria (Par
cul 8 Mai) și altele.

ȘAH
BELGRAD 22 (Agerpres). — La 

Vrnjacka Banja (Iugoslavia) a în
ceput turneul final al campionatului 
mondial de șah pentru juniori. In 
prima runda, șahistul romîn Florin 
Gheorghiu, avînd piesele albe în 
partida cu Lian Tan (Singapore) a 
jucat la atac, sacrificînd încă de la 
început două figuri. Partenerul său 
s-a apărat însă bine și a reușit să 
forțeze remiza, prin șah etern la 
mutarea a 27-a. Cu același rezultat s-a 
terminat partida dintre iugoslavii 

și raze gamma). A fost necesar să 
se elaboreze o metodă atît de 
precisă de înregistrare, îneît ea 
să permită să se detecteze nucleele 
care îl interesează pe experi
mentator printre milioane de n u- 
clee care emit alte tipuri de parti
cule, iar într-o serie de cazuri durata 
măsurătorii nu trebuia să depășească 
fracțiuni de secundă.

La efectuarea cu succes a unor 
experiențe atît de subtile au contri
buit bunele posibilități oferite oa
menilor de știință de acceleratorul 
ciclic de ioni cu sarcini multiple, 
cel mai puternic accelerator de a- 
cest tip din lume realizat în labo
ratorul pentru reacții nucleare al 
Institutului unificat de cercetări 
nucleare.

Un grup de oameni de știință con
dus de Gheorghi Flerov, membru 
corespondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., a reușit să înlăture toate 
dificultățile și să descopere existența 
radioactivității protonice prin ira
dierea unei ținte subțiri de nichel 
cu nuclee accelerate de neon 20.

Ca rezultat al unor experiențe 
foarte complexe s-a reușit să se de
monstreze în mod incontestabil exis
tența a doi izotopi care emit protoni 
prin dezintegrare radioactivă.

Lucrarea a fost efectuată de Vik
tor Karnauhov și Gurghen Ter- 
Akopian, cu participarea unui grup 
de cercetători ai laboratorului pen
tru reacții nucleare.

„încă de pe acum este evident, a 
spus vorbitorul, că problemele fun
damentale ale fizicii particulelor ele
mentare nu pot fi soluționate dacă 
nu vom învăța să realizăm accelera
toare care să furnizeze fascicule de 
particule cu energii de mii de miliar
de electron-volți“. El și-a exprimat 
convingerea că „actuala conferință a 
specialiștilor va aduce o contribuție 
valoroasă la dezvoltarea fizicii și teh
nicii acceleratoarelor“.

putaților că partidul său și partidul 
comunist nu recunosc hotărîrea cu 
privire la privarea lor de drepturi 
adoptată de președintele Republicii 
și care este în contradicție cu con
stituția țării. A înlătura partidele 
de stînga de la alegeri, a declarat 
el, echivalează cu a înlătura orașul 
Caracas de la alegeri.

Președintele Camerei Deputaților, 
Ignacio Luis Arcaya, a sprijinit ce
rerea lui Rangel cu privire la resta
bilirea drepturilor acestor partide. 
Camera Deputaților a aprobat cu 
majoritate de voturi propunerea de
putatului Rangel.

înaintea alegerilor din Grecia

Hotărîrea partidului E.D.A.
ATENA 22 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că, în ședința 
din seara zilei de 21 august a parla
mentului grec, purtătorul de cuvînt 
al partidului E.D.A., Ilias Iliou, a a- 
nunțat hotărîrea partidului său de a 
se retrage din parlament în semn 
de protest împotriva refuzului gu
vernului grec de a accepta cererile 
sale referitoare la alegerile legisla
tive ce urmează să aibă loc la 3 no
iembrie. Partidul E.D.A. cere printre 
altele adoptarea unui sistem de re
prezentare proporțională directă.

mult prea mic. La 21 august a fost 
închisă și importanta mină „La Ca- 
mocha“. Potrivit ultimelor știri, în 
Asturia se află în prezent în grevă 
20 000 de mineri. Autoritățile consi
deră că este posibilă extinderea miș
cării greviste și în alte regiuni. Po
trivit informațiilor sosite la Madrid, 
o puternică agitație în favoarea unei 
greve de solidaritate se desfășoară în 
rîndul minerilor din provincia Leon, 
precum și în rîndul muncitorilor din 
centrul siderurgic din Bilbao.

Sîmbătă și duminică, pe stadionul 
Republicii se vor desfășura primele 
două reuniuni de box ale turneului 
internațional, la care participă pugi- 
liști din 8 țări. Duminică, pe sta
dionul „23 August“, în cadrul noii 
ediții a campionatului categoriei A 
de fotbal, se vor juca meciurile : 
Steaua-—Steagul Roșu Brașov (orele 
15,30) și Dinamo București — Farul 
Constanța (orele 17,15).

Numeroase manifestări sportive 
populare și întâlniri internaționale 
de fotbal vor avea loc în țară la 
Craiova, Rm. Vîlcea, Giurgiu, Tîrgo- 
viște, Cîmpina, Ploiești și alte orașe.

Mondialele“ juniorilor
Bojkovici și Kurajica. Zaharov 
(U.R.S.S.) l-a învins pe Zweig (Nor
vegia), Janata (R. S. Cehoslovacă) a 
cîștigat cu negrele la Vesterinen, iar 
polonezul Adamski l-a obligat pe en
glezul Lee să cedeze la mutarea 
a 45-a. Cîteva rezultate din cele două 
grupe pentru locurile 11—S0 : grupa 
B : Holecek-Mogens 1—0; Freedgut- 
Alvarez 1—0 ; grupa C : Kristianson- 
Amado 0—1 ; Kovacs-Kordovil 1—0; 
School-Cunningham 1—0.
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