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avînt al

Anii unui 
puternic 
învățămîntului

Puternicul avînt 
al învățămîntului 
din ultimele două 
decenii constituie 
una dintre cele 
mai importante 
și mai semnificative realizări ale re
gimului democrat-popular, o dova
dă de netăgăduit că socialismul 
creează terenul fertil pentru dezvol
tarea culturii și transformarea ei 
într-un bun al celor mai largi mase 
populare.

Acordînd o neslăbită atenție dez
voltării puternice a noilor forțe și 
relații de producție ale țării, parti
dul și statul au desfășurat pe 
un front larg revoluția culturală, 
întrucît societatea socialistă poate fi 
numai rodul activității unor oameni 
cu o înaltă pregătire culturală. Una 
din laturile cele mai importante ale 
revoluției culturale o constituie dez
voltarea învățămîntului.

In anii construcției socialiste, prin 
măsurile luate de partid și de stat, 
învățămîntul a căpătat un caracter 
democratic, un conținut realist-ști- 
ințific’ și o structură unitară.

Avîntul puternic al învățămîn
tului este o urmare firească a poli
ticii partidului de construire a so
cialismului, constituind unul din fac
torii progresului cultural, o verigă 
din cele mai importante în forma
rea omului nou, o treaptă hotărî- 
toare în sistemul de pregătire a ca
drelor necesare economiei și cultu
rii noastre aflate în plină înflorire.

Indiferența manifestată în trecut 
de către cercurile guvernante față 
de problemele învățămîntului era o 
consecință a întregii politici a cla
selor exploatatoare, politică de men
ținere a țării în stare de înapoiere 
economică, de nesocotire a aspira
țiilor poporului către cultură și pro
gres. Unele realizări de prestigiu ale 
școlii noastre în trecut s-au datorat 
activității de mare competență ști
ințifică și pedagogică desfășurată de 
înaintași ai corpului didactic, în po
fida unor permanente dificultăți ma
teriale și deficiențe de organizare. 
Aceste rezultate contrastau însă 
pregnant cu situația învățămîntului 
din acea vreme.

Anul acesta se împlinește un se
col de la adoptarea, în 1864, a Legii 
instrucțiunii publice, care a decla
rat școala primară obligatorie ; sub 
presiunea maselor au fost adoptate 
în următorii 80 de ani și alte legi 
pentru lărgirea școlii generale, ale 
căror prevederi au rămas neaplica
te. Numai în anii puterii populare 
ș-au creat condiții ca școala să de- 
vmă un bun al întregului popor.

Este semnificativ pentru larga dez
voltare a învățămîntului din ulti
mele două decenii faptul că, în timp 
ce regimul burghezo-moșieresc n-a 
realizat nici măcar învățămîntul ge
neral de patru ani, chiar în primii 
ani de după eliberare s-a lichidat 
plaga analfabetismului. In 1954 Ro- 
mînia se număra printre cele 11 țări 
din lume cu un învățămînt general de 
șapte ani. In anul celei de-a XX-a 
aniversări, ca în puține țări din 
lume, se trece la generalizarea învă
țămîntului de opt ani. Și merită rea- 
nv.ntit că s-a realizat un vechi dezi- 
jderat al slujitorilor înaintați ai 
școlii. Dintr-o anchetă făcută în 1907 
de Ministerul Instrucțiunii Publice, 
rezultă că la întrebarea pusă tuturor 
învățătorilor și profesorilor — „Cîți 
ani trebuie să dureze școala prima
ră ?“ — o bună parte dintre cei care 
au răspuns au opinat pentru opt ani.

La orașe și sate, întregului tine
ret al țării, indiferent de naționali-*  
täte, i s-au creat condiții pentru în
sușirea științei și culturii. Pentru 
școala noastră socialistă este carac
teristic și faptul că fiecare grad de 
învățămînt deschide tineretului noi 
perspective și posibilități de instrui
re la un nivel superior. In funcție 
de aptitudinile și pregătirea lor, ab
solvenții școlii generale de 8 ani au

posibilitatea să ur
meze, în continua
re, orice grad de 
învățămînt.

Largul acces 
spre cultură pe 

care-1 asigură noua orînduire este 
oglindit și de ampla dezvoltare a în
vățămîntului mediu. Numărul șco
lilor medii este în prezent mai mult 
decît dublu față de anul 1938/39, iar 
cel al elevilor de 9 ori mai mare. 
Numai în regiunile Oltenia și Hune
doara sînt astăzi la un loc mai mulți 
elevi în învățămîntul mediu decît 
erau în întreaga Romînie burghezo- 
moșierească, în anul școlar înain
te amintit. înființarea cursurilor 
serale și fără frecvență creează po
sibilități largi pentru oamenii mun
cii din producție să-și completeze 
studiile.

O contribuție de seamă la pregă
tirea cadrelor de muncitori și teh
nicieni necesari economiei naționale 
aduce învățămîntul profesional și 
tehnic. Amploarea acestei forme de 
învățămînt este ilustrată, între al
tele, de faptul că se pregătesc elevi 
în peste 500 de meserii și speciali
tăți și că școlile profesionale și teh
nice au dat în ultimii 15 ani econo
miei naționale aproape 700 000 de 
absolvenți, muncitori calificați și ca
dre medii tehnice cu o temeinică 
pregătire, capabili să stăpînească 
tehnica modernă.

In concordanță cu cerințele con
strucției socialiste, ale industriali
zării țării, transformării socialiste a 
agriculturii și revoluției culturale, 
în anii puterii populare s-au dez
voltat și perfecționat continuu re
țeaua și profilul instituțiilor de în
vățămînt superior. Față de 16 insti
tuții de învățămînt superior exis
tente în 1938 în patru centre, în 
prezent funcționează 47 de aseme
nea unități de învățămînt, reparti
zate în 15 centre universitare, nu
mărul studenților fiind astăzi de a- 
proximativ 4,3 ori mai mare decît 
acela dinainte de 23 August 1944. 
Este o realizare de seamă a orîn- 
duirii noastre faptul că în perioada 
1949—1963 au fost pregătiți aproape 
155 000 de specialiști, care aduc o 
contribuție apreciată la organizarea 
și conducerea producției, la promo
varea tehnicii înaintate, la cerceta
rea științifică, la activitatea cultu
rală și artistică. Mulți dintre el sînt 
specializați în domenii noi, moder
ne : automatizare, electronică in
dustrială, mașini de calcul, fizică 
nucleară, semiconductor! etc.

Cîteva cifre comparative privind 
școlaritatea exprimă în mod grăitor 
largul democratism al învățămîntu
lui nostru. Față de anul școlar 
1938/1939, cînd în școlile de toate 
gradele învățau circa 1 781 000 de 
copii și tineri, în anul de învăță
mînt care se va deschide în toamnă 
numărul elevilor și studenților va 
depăși 4 000 000. Romînia democrat- 
populară se situează în ceea ce pri
vește numărul de studenți raportat 
la 10 000 de locuitori, înaintea unor 
țări cu vechi tradiții universitare.

Dezvoltarea învățămîntului se 
bucură în țara noastră dé toată gri
ja și sprijinul statului. Sumele tot 
mai importante alocate în fiecare an 
pentru instruirea și educarea tinerei 
generații au permis continua lărgire 
a bazei materiale a învățămîntului. 
Numai între anii 1960—1963 s-au 
construit pentru învățămîntul de 
cultură generală 15 250 săli de clasă, 
iar în acest an sînt planificate a se 
construi încă peste 4 500 săli de 
clasă. Au fost construite noi insti
tuții de învățămînt superior, canti
ne, cămine, laboratoare, au fost do
tate cu utilaj modern laboratoarele 
existente. Ca urmare a unui act de 
cultură rar întîlnit în lume, elevilor 
din învățămîntul general de opt ani 
li se distribuie manuale gratuite ; 
numai în ultimii patru ani s-au dis
tribuit în acest mod 64 000 000 cărți

Acad. Ștefan BĂLAN 
ministrul învățămîntului

(Continuare în pag. IV-a)

O nouă promoție de maiștri
O nouă promoție de absolvenți ai 

școlii tehnice de maiștri din Bucu
rești a fost repartizată zilele acestea 
în noile combinate ale industriei 
lemnului. Ca și celelalte serii de 
maiștri, noua promoție’ are o bună 
pregătire necesară îndeplinirii cu 
succes a cerințelor tehnicii noi din 
fabricile de produse finite din lemn. 
In prezent, principalul mijloc de for
mare a cadrelor calificate pentru 
combinatele de industrializare a lem
nului, ca și pentru celelalte sectoare 
ale economiei forestiere, o constituie 
școlile profesionale și tehnice. Pa
ralel cu dezvoltarea economiei fo
restiere a țării a crescut și rețeaua

acestor școli. înainte de 1944 erau 
cinci unități de învățămînt mediu, 
care dădeau circa 120 de absolvenți 
anual. In prezent, există 21 de școli 
profesionale și tehnicej dotate cu 
laboratoare, cabinete tehnice, biblio
teci, ateliere spațioase și aparatură 
modernă. Cele mai noi unități sînt 
grupurile școlare de la Tg. Jiu și 
Suceava. Unitățile școlare din sec
torul economiei forestiere dau pro
ducției circa 2 300 de absolvenți 
anual, din care 180 tehnicieni și 360 
maiștri. Dacă în urmă cu 20 de ani 
școlile pregăteau cadre numai pen
tru 3 meserii, absolvenții anului 1963 
au fost pregătiți în 18 meserii.
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Primirea de către tovarășii! Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a delegației de partid și de stat a li. P. D. Coreene

PE GRAFICELE ÎNTRECERII CONSTRUCTORILOR
BRAȘOV Angajamentul a fost depășit

In cursul zilei de ieri, pe șantie
rul din cartierul Gării din Brașov 
a fost predat un nou bloc, cu 76 de 
apartamente. Alte două blocuri de 
locuințe din cartierul Steagul roșu 
sint aproape gata. Din cele 1 704 a- 
partamente prevăzute să se ridice în 
acest an în orașul Brașov, în peste 
800 s-au mutat deja noii locatari ; 
constructorii de la Trustul nr. 5 și 
T.R.C. Brașov și-au îndeplinit astfel

angajamentul luat în cinstea lui 23 
August, realizînd peste prevederile 
planului 40 de apartamente.

In total, în orașele regiunii Brașov 
se vor da în folosință anul acesta 
peste 3 000 de apartamente. Majori
tatea blocurilor de locuințe se con
struiesc din panouri mari prefabri
cate și cu ajutorul cofrajelor gli
sante.

bucurești Ritm intens 
de lucru

Graficul de med sus înfățișează creșterea continuă a ritmului construc
ției de locuințe In anii puterii populare. In perioada 1951—1963 s-au 
construit din fondurile statului 286 467 apartamente, din care 161 801 Intre 
anii 1960—1963. Potrivit prevederilor planului, anul acesta se construiesc 

alte 54 000 apartamente

Șantierele din cartierele noi ale 
Capitalei — Balta Albă, Drumul Ta
berei, Jiului-Scînteia, magistrala 
Nord-Sud, Olteniței și altele — cu
nosc acum, în preajma lui 23 Au
gust, un freamăt deosebit. Construc
torii lucrează în ritm susținut pen
tru a-și îndeplini angajamentele 
luate în întrecerea socialistă de a 
preda la termen locuințele și a exe
cuta numai lucrări de bună calitate. 
Zilele acestea ei au terminat lucrările 
la numeroase blocuri noi de locuin
țe, astfel că, de la începutul anului, 
au fost predate în folosință peste 
5 000 de apartamente. Peste 1 400 de 
apartamente sînt în recepție, iar al
tele sê afla într-un stadiu avansat, 
de finisaj, urmînd să fie predate 
pînă la 23 August, conform angaja
mentului. Concomitent cu noile 
blocuri, constructorii bucureșteni au 
dat în folosință 38 unități comerciale, 
precum și o serie de obiective social- 
cul turale.

In întrecere constructorii au extins 
larg metodele industriale de execu
ție — cofrajele glisante, panouri mari, 
prefabricarea instalațiilor etc. Munca 
pe șantiere este mai bine organizată. 
Executarea lucrărilor în „lanț", or
ganizarea loturilor specializate au 
devenit metode curente de lucru pe 
multe șantiere ale Capitalei. Dato
rită aplicării acestor măsuri, nume
roase blocuri de locuințe au fost 
date în folosință înainte de termen, 
iar majoritatea apartamentelor au 
obținut la recepție calificative bune.

Vineri la amiază, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romine, a primit la Eforie 
delegația de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene condusă de tovarășul 
Kim Ir, membru al Biroului Politic, 
vicepreședinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, prim-vicepre- 
ședinte al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene.

La primire au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnă- 
raș, Vasile Vîlcu, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.M.R.j Bujor 
Almășan, membru al C.C. al P.M.R.j 
ministrul minelor și energiei elec
trice.

Au avut loc convorbiri care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

(Agerpres)

A 45-a locomotivă
CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 

La ora cînd transmit aceste rînduri 
semaforul din poarta Uzinelor „E- 
lectroputere"-Craiova și-a ridicat 
brațul, dînd cale liberă. O nouă lo
comotivă, a 45-a din acest an, plea
că în prima cursă. Evenimentul, 
deși se repetă aici în fiecare a 4-a 
zi, are de data aceasta o semnifi
cație aparte. Ieri, constructorii de 
locomotive Diesel-electrice craioveni 
și-au îndeplinit angajamentele luate 
în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei. Pînă acum

ei au realizat peste prevederile pla
nului toate subansamblele și acce
soriile necesare unei locomotive. In 
același timp, față de angajamentul 
luat de a spori productivitatea mun
cii cu 0,5 la sută, s-a realizat un 
spor de productivitate de 1 la sută 
în raport cu planul. Este rodul mun
cii pline de avînt a întregului colec
tiv de aici, care, în întrecere, a extins 
larg procedeele tehnologice avan
sate, a luat măsuri pentru organiza
rea mai bună a producției, pentru 
ridicarea calificării oamenilor.

Concursul artiștilor amatori

tg- mureș 146 de
apartamente 
în plus

Graficul întrecerii constructorilor 
întreprinderii de construcții nr. 1 
din Tg. Mureș a consemnat zilele a- 
cestea. depășirea angajamentului luat 
în cinstea marii sărbători : au fost 
date în folosință peste 450 aparta
mente, cu 146 în plus față de cit pre
vedea angajamentul. Peste 70 la sută 
din blocurile predate au obținut la 
recepție calificativul „foarte bine“, 
în prezent, 'constructorii execută lu
crările pregătitoare pentru glisarea 
celor 5 blocuri-turn din ansamblul 
„Aleea Carpați“.

lari pe scena Teatrului C.C.S. din Ca
pitală au continuat întrecerile artistice în 
cadrul finalei celui de-al Vll-lea con
curs al artiștilor amatori.

Dimineața s-au prezentat în fața ju
riului și a unui numeros public repre
zentanții folclorului maramureșan. Au 
s.usținut spectacole corul și orchestra 
Sindicatului învățămînt din Satu Mare și 
corul căminului cultural din Ardusat, pre
cum și numeroase echipe de dansuri.

La întrecerea între brigăzi au venit 
artiștii exploatării miniere Săsar și spi
talului din Carei. Programul a mai cu
prins concertele orchestrelor de muzică 
semisimfonică, populară și ușoară din 
Sighef, Vișeu și Satu Mare, ale fanfarei 
minerilor și metalurgișfilor din Baia Mare 
și grupului vocal al Combinatului chimi- 
co-metalurgic.

După-amiază, pe scenă s-au înfățișat

cîntecul și jocul din regiunea Ploiești. Au 
prezentat spectacole corurile schelei 
Moreni, Palatului culturii din Ploiești, că
minului cultural din Brănești, precum și 
dansatorii rafinăriei Ploiești, Casei raio
nale de cultură din Tîrgoviște, căminului 
cultural din Cornești și cooperativei 
„Arta casnică" din Breaza. Au susținut, de 
asemenea, programe brigăzi artistice de 
agitație. Pe scenă au luat apoi loc or
chestrele simfonică și populară ale uzine
lor „1 Mai "-Ploiești, cea de mandoline 
a cooperativei „Igiena", de muzică u- 
șoară a sfatului popular regional și al
tele.

Seara, formațiile artistice de amatori 
din cele două regiuni au prezentat spec
tacole pe scenele special amenajate în 
aer liber din Piața Republicii și Piața 
Vitan. Azi intră în concurs artiștii ama
tori din regiunile Hunedoara și Brașov«

prezentului DOUÀ ALBUME
Un album poate ii o simplă su

ltă de imagini din trecut. Privești 
pozele, regăsești chipuri familiare, 
reconstitui momente din viata unei 
iamilii. Un album poate fi și. o in
teresantă colecție de documente, 
istorie concentrată. Avem în iată 
cîteva iotograiii de la „Timpuri 
noi" și de la Fabrica de confecții și 
tricotaje „București". Vechea turnă
torie de la „Timpuri noi“ nu mai e- 
xistă. A rămas ca amintire o foto
grafie. O poză cu valoare de docu
ment. Era o turnătorie rudimen
tară, într-o magherniță gheboasă. 
Pămîntul pentru forme și miezuri 
se prepara manual. Capacitatea 
redusă : se turna o dată pe săplă- 
mină. Ce se turna ? Plite de bucă
tărie, saboți de tramvaie, uneori 
cite o roată. Tot aici era și sabla-

jul : zgomot, praf. Turnătoria era o 
reducere la scară a fabricii întregi.

Cum arată acum ? Care este re
plica prezentului ? E o hală nouă, 
spațioasă, plină de lumină. Un pod 
și o bandă rulantă transportă ma
terialele. Funcționează și un cuptor 
electric. Se toarnă acum, într-o zi, 
mai mult decît altă dată într-o săp- 
tămînă. Nu plite — motoare.

Cu fîntînă arteziană în fata clă
dirii centrale, flancată de cele două 
lungi masive paralelipipede cu cite 
4 etaje de o parte și de alta, în mij
locul aleilor cu flori, numai aspect 
de uzină n-ar fi avut pe vremuri 
Fabrica de confecții și tricotaje 
„București". Ce se afla pe acest 
loc, nu mai departe decît cu 16 ani 
în urmă ? Un atelier pentru con
fecții militare (A.P.A.C.A.) gen ba
racă, o magazie de cărbuni, un cup-

for — acesta era tot inventarul. 
Dacă așa arăta „fabrica', ne putem 
închipui în ce condiții se lucra. Ne 
uităm la o poză, păstrată cu sfințe
nie : cîteva muncitoare stau la rînd 
la cuptorul de cărbuni_ încinși pen
tru fierul 
se preda 
fel nu se 
cărbuni 
lemn de > 
trebuia mituit cuptorarul -, el cîștiga 
cit toate muncitoarele laolaltă. Ma
șini, unelte ? Mașina de cusut, acul. 
Atîta tot.

Actuala fabrică e una din impu
nătoarele construcții industriale ale 
acestor ani. Ea produce în fiecare 
zi 110 000 articole de îmbrăcă
minte. Pălăria e singurul obiect ve
stimentar care nu se produce / ex- 
cluzînd acest articol, un om se poa
te îmbrăca aici cu tot ce 
voie. Prin sălile înalte, cu 

, de mașini moderne, aerul, 
inundă fiecare coif.

Și ne-am întors din nou 
spre poza cu acareturile fostei ia- 
brici și neverosimilul cuptor de în
cins cărbuni, desprins parcă din 
altă epocă. I-am dat-o și unei mun
citoare s-o vadă. O iată tînără, o- 
bișnuită cu sălile mari, aerate, cu 
mașinile de cusut electrice, cu 
o fabrică de confecții în care nici 
nasturii nu se mai cos cu mina. Am 
întrebat-o dacă recunoștea cumva 
ce putea fi. S-a uitat Ia poză și ne-a 
dat-o înapoi. Nu recunoștea. Deși, 

în timp, ceea ce 
ea mult prea de-

' de călcat. Fiecare haină 
numai gata călcată ; alt- 
plătea. Dar ca să fi avut 
multi, încinși bine, din 

esență tare, ca să dureze,

are ne
linii noi 

lumina

privirea

Ieri : așteptînd la cuptor cărbuni încinși pentru fierul de călcat

W »S 4 Ù
Azi( pe același loc : moderna Fabrică de confecții „București*

relativ, aproape 
vedea era pentru 
parte de prezent.

V. SEBASTIAN

*

La 36 de secunde e gata un palton bărbătesc.
In fiecare oră se fabrică 1 250 perechi ciorapi și 
2 750 bucăți confecții din tricot.
Intre 1959—1963 au fost calificați pe locul de 
muncă 9 608 muncitori ; alți 2 428 au urmat cursuri 
de specializare
In 1963 s-au realizat 4 300 modele de confecții și 
tricotaje.
Fabrica are cantină, restaurant, bufet expres. Iau 
masa zilnic circa 5 000 de muncitori.
Policlinica e deservită de 30 medici, 46 cadre 
medii sanitare, 2 chimiști etc.

S-a dublat aproape suprafața clădită a fabricii.
S-a construit o hală 
montaj.

de prelucrări mecanice șl de

cazane, fabrica a trecut laDe la reparații de 
producția de motoare, motocompresoare, electro- 
compresoare.
S-a înființat un dispensar medical.
Vechile utilaje au fost înnoite în proporție de 
80—85 la sută.
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D E I U A PRESEI
La douăzeci de ani 
de la eliberare

Ziua presei romînești — insti
tuită acum trei ani de Comitetul 
Central al P.M-R. — este sărbătorită 
azi',' alături de cei care o redactează 
și o tipăresc, de milioanele de mun
citori, .țărani, intelectuali care o ci
tesc, care scriu în coloanele ei, care 
sorb zilnic din paginile ei învățătura 
călăuzitoare a partidului, îndemnu
rile sale la muncă creatoare pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste.

Un drum glorios a străbătut presa 
comunistă din țara noastră de la 
foile ilegale, tipărite și răspîndite cu 
prețul libertății și, de multe ori, al 
vieții de luptători din ilegalitate, 
pînă la presa de masă a zilelor noa
stre. Profundul demecratism al orân
duirii noastre socialiste se reflectă 
grăitor și în puternica dezvoltare pe 
care a cunoscut-o presa românească 
în acești douăzeci de ani de la eli
berare. Apar azi sute de ziare și re
viste, în tiraje de-a dreptul impre
sionante-: anul trecut s-au tipărit 
peste 1 miliard de exemplare, 
adică mai .mult de do.uă ori decît 
în 1949. Cele mai diverse categorii 
de cititori au publicații cu profil spe
cific, corespunzătoare intereselor ' și 
preocupărilor lor și care răspund la 
multitudinea și varietatea de proble
me pe care le ridică dezvoltarea con
tinuă a economiei și culturii socia
liste, viața internațională. O largă 
dezvoltare cunoaște presa locală, a- 
par ziare și reviste -în limbile națio
nalităților conlocuitoare.

Forța presei noastre se înteme
iază pe conducerea ei de către partid, 
pe grija și îndrumarea permanentă 
de care se bucură din-partea condu
cerii partidului și statului.

în aceste zile, presa noastră întîm- 
pină, alături de întregul popor, 
cea de-a XX-a aniversare a elibe
rării, înfățișînd milioanelor' de citi
tori tabloul însuflețitor al Romîniei 
de azi, imaginea patriei socialiste în 
plin avînt, cu o economie complexă 
și o cultură înfloritoare, puse în 
slujba creșterii continue a bunăstării 
poporului.

Paginile ziarelor și revistelor pu
blică zilnic știri, reportaje, articole 
de pe frontul înflăcăratei întreceri 
socialiste care se desfășoară în uzi
nele și fabricile, în unitățile agri
cole de stat de pe întreg întinsul ță
rii, cuprinzînd sute de colective și 
milioane de oameni. Presa contribuie 
la canalizarea acestui imens fluviu 
de inițiative și energii spre direcțiile 
principale de care depinde obținerea 
de rezultate cît mai însemnate în 
activitatea economică —n sporirea 
continuă a producției și productivi
tății muncii, realizarea dé cît mai 
mari economii, reducerea tot mai ac
centuată a prețului de cost, realiza
rea produselor la un înalt nivel ca
litativ. Orientarea fermă trasată 
de partid spre progresul tehnic la 
nivelul cel mai înalt, spre valorifi
carea superioară a resurselor natu
rale ale țării și asigurarea unor rit
muri susținute în creșterea produc
ției, reprezintă un obiectiv central în 
activitatea presei noastre.

In paginile presei întîlnim, tot-? 
odată, o Imagine grăitoare a efortu
rilor pline de elan pe care le depun 
oamenii muncii de la sate în înfăp

tuirea politicii partidului de dezvol
tare intensivă și multilaterală a a- 
griculturii, de. sporire continuă a 
producției vegetale și animale, pen
tru a asigura Cantități mai mari de 
produse agroalimentare necesare in
dustriei și consumului populației.

în fața presei noastre stau sarcini 
însemnate privind dezvoltarea con
științei socialiste’ a oamenilor mun
cii, educarea lor în spiritul ideologiei 
marxist-leniniste,- al moralei comu
niste, combaterea ideologiei burghe
ze, făurirea noului profil spiritual al 
constructorului socialismului, spriji
nirea a tot ce e înaintat în creația 
științifică, litèrarâ, artistică. „înde- 
plinindu-și menirea de a răspîndi 

. în masele cele,, mai largi cuvîn- 
tul partidului — sublinia tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
conferința organizației de partid a 
orașului București — presa de partid 
trebuie să atragă mai activ masele 
la rezolvarea treburilor obștești, să 
intervină cu combativitate, la un 
înalt nivel publicistic, în problemele 
privind dezvoltarea conștiinței și 
moralei socialiste, lupta între vechi 
și nou, să mobilizeze masele la rea
lizarea sarcinilor planului de stat, 
afirmîndu-se ca tribună a celui mai 
larg schimb de păreri și experiență 
în aplicarea politicii partidului“.

Strînsa legătură a presei cu ma
sele, caracterul ei adînc democratic 
își găsesc'-o. expresie concludentă în 
lărgirea continuă și îmbunătățirea 
calitativă a rețelei corespondenților 
voluntari, a activului de colabora
tori. Numai , „Scînteia“ primește 
în fiecare an peste 60 000 de scrisori. 
Este o îndatorire zilnică a redacții
lor de a îndruma vasta rețea de co
respondenți spre reflectarea cît mai 
completă și mai vie a celor mai sem
nificative aspecte ale noului, de a 
stimula schimbul de păreri,, de a ur
mări cu perseverență eficacitatea 
fiecărei sesizări critice.

Răsunetul pe care-1 are. activitatea 
ziarelor și revistelor îB rîndurile 
maselor de cititori depinde în mă
sură hotărîtoare de grija redacțiilor 
pentru a îmbina o profundă princi
pialitate partinică, un conținut va
loros de idei, cu o înaltă măiestrie 
gazetărească, cu o mare varietate a 
gamei tematice și de genuri zia
ristice.

Slujind prin forța cuvîntului par
tinic interesele fundamentale ale po
porului, presa din țara noastră o- 
glindește politica externă consecven
tă a partidului și statului nostru, po
litică de prietenie și colabovârefră
țească cu țările marii comunități so
cialiste, de întărire continuă a uni
tății lagărului socialist, de solidari
tate și sprijinire hotărîtă a mișcării 
de eliberare a popoarelor, de dez
voltare a relațiilor de colaborare cu 
toate țările, indiferent de sistem po
litic, pe baza principiilor coexisten
ței pașnice.

Sărbătorind Ziua presei romînești, 
în zilele care ne apropie de măreața 
aniversare a lui 23 August, lucrătorii 
presei noastre asigură partidul și po
porul că-și vor pune și de-acum 
înainte întreaga pasiune și putere de 
muncă în slujba înfloririi patriei, a 
cauzei păcii și socialismului.

Eroii scrisorilor mele
Sînt mai bine de zece ani de cînd, 

într-una din primele scrisori - trimise 
„Scînfeii", încercam să înfățișez străda
nia și realizările unor muncitori apre- 
ciați la noi pentru hărnicia și priceperea 
lor.

O dată cu uzina, au crescut oamenii, 
interesul lor pentru meserie, pentru în
sușirea realizărilor tehnicii. Un pasionat 
al strungului era — și continuă să fie — 
Petrișor Ion Lala. A crescut în uzină. A- 
cum e maistru principal în secția sculă- 
rie. Cum am arătat și cu alte prilejuri, 
el intervine adesea în mod creator în 
execufia lucrărilor ce-i sînt încredințate :

le modernizează simplificîndu-le sau a- 
dăugîndu-le noi detalii. într-un singur 
an el a prezentat cabinetului tehnic peste 
o sută de propuneri de inovafii și ra
ționalizări. Frezorul Petru Țăranu e a- 
cum student la Institutul politehnic din 
•Timișoara. Prin calificativele bune obji- 
nute la examenele de specialitate în
dreptățește încrederea ce i s-a acordat.

Fiindcă este vorba de învățătură, de 
formarea noilor cadre, aș vrea să amin
tesc aici. de muncitorii Petru Mureșan, 
Eduard Bereni, Constantin Simu, care au 
devenit ingineri.

în anii de după eliberare, uzinele Boc-

șb au străbătut drumul de la faza de a- 
teliere neacoperite, înzestrate cu o teh
nică rudimentară, la uzinele de astăzi, 
moderne, capabile să execute mașini a- 
gricole, instalații și complexe de insta
lată la un înalt nivel calitativ. Producfia 
globală a uzinei din anul 1948 se reali
zează acum în numai 15 zile. Un drum 
asemănător au străbătut oamenii din u- 
zină. Eroii corespondentelor niele, oricit 
de numeroși ar fi ei, sînf doar cîteva 
exemple.

Ion ROTÀRESCU
lăcătuș — Uzinele de construc
ții metalice și mașini agricole- 
Bocșa.

SATUL NOSTRU
Sutele de case noi, din'cărămidă, șco

lile, căminul cultural, spitalul, magazine
le, drumuri pietruite, electrificarea și al-: 
tele dau o înfăfișare nouă comunei Pe- 
chea, arată cît de mult s-a Schimbat în 
bine viafa oamenilor. Țăranii din comuna 
noastră au urmat cu încredere calea ară
tată de partid, întemeind printre primii 
din fără, în vara anului 1949, o gospo
dărie colectivă. Statul ne-a dat tot timpul; 
un puternic ajutor, a înfilnfat în comună 
un S.M.T., care ne pune la dispozifie ma
șini și tractoare moderne. Acum cele 
două gospodării colective din comună au 
peste 2 000 de bovine, dintre care 850 
de vaci cu lapte, 2 150 de porcine, 6 500 
de ovine, 15 000 de păsări. Colectiviștii

au transformat zeci de hectare de dea
luri sterpe în livezi și vii.

In tofi acești ani, ,,Scînteia", celelalte 
ziare ne-au adus zi de zi cuvintul parti
dului, ne-au împărtășit experiența înain
tată. Colectiviștii din Pechea nu vor uita 
niciodată că încă din primii ani de muncă 
unită, reportajele și informațiile despre 
realizările lor și ale altor gospodării co
lective ău fost un puternic îndemn să 
se organizeze și să muncească iot mai 
bine. Cît de mult prețuiesc colectiviștii 
noștri presa partidului o dovedește faptul 
că în comună sînt astăzi peste 2 300 de 
abonamente.

Nicolae ȘTEFU
colectivist, comuna Pechea, 
raionul Galați

CORESPONDENT! VOLUNTARI FRUNTAȘI

DUMITRU GHEORGHE 
tehnician

Uzinele „Grivița Roșie"

TACHE VASILACHE 
colectivist — G.A.C.

Cîndești, raionul Buhuși

VASILE IERAN 
inginer I.P.I. Oradea

CECILIA TUDOR 
năvăditoare — întreprin

derea „Textila“-Pitești

Piatra Neamț azi
Viața și înfățișarea orașului nostru 

s-au schimbat o dată cu începerea lu
crărilor pe șantierele combinatului de 
îngrășăminte cu azot și al uzinei de fire 
sintetice Săvinești. Mulți dintre locui
torii lui și din împrejurimi au devenit 
constructori și, mai târziu, chimiști. Șe
ful de echipă Vasile Chipăruș, de la 
coloanele de sinteză a amoniacului, ope
rator chimist cu înaltă pregătire profe
sională, a venit la școala de calificare 
coborînd din munți, unde era tăietor de 
lemne. Tot din munți a venit și cioba
nul Ion Pomană, azi fochist la centra
la termoenergetică a combinatului. A- 
semenea destine se pot număra cu su
tele în orașul nostru.

Dezvoltarea industriei chimice a 
schimbat nu numai destinele pietreni- 
lor, ci chiar fața orașului. S-au ridicat 
numeroase bloçuri-turn, cu magazine la 
parter și este în curs de construcție un 
hotel turistic cu 13 etaje. Peste 3 600 
de familii locuiesc în casă nouă, dintre 
care 700 s-au mutat anul acesta. La 
parterul noilor blocuri sînt numeroase 
magazine spațioase și luminoase, cu vi
trine elegante. Tot în acești ani, orașul 
s-a îmbogățit cu numeroase construcții 
social-culturale. Sîntem mîndri de ora
șul nostru și de locul însemnat pe care-1 
ocupă în economia națională.

Mihail IORDACHE tehnician 
Ioan ONEÀ operator chimist,
Combinatul de îngrășăminte 

cu azot P. Neamț

Zile de odihnă

CO HC OSUL „S CIN TE II"

pentru
cea mai bună fotografie

— Din fotografiile sosite in cadrul concursului —

I. BOCȘA x
Lupeni

Ortaci

SZÖCS ARON 
președintele Sfatului popu
lar Avrămești — raionul 

Odorhei

DUMITRU LAURENȚIU 
instructor al Comitetului 

raional P.M.R. Fetești

In această scrisoare vreau să re
latez câteva date din uzina noastră 
care arată grija partidului pentru 
sănătatea ?i odihna oamenilor mun
cii. De la începutul anului de la noi 
au plecat în stațiuni de odihnă Și 
tratament 936 de salariați. Alți 196 
de salariați au făcut o excursie de 
patru zile cu vaporul pe Dunăre, de 
la Giurgiu pînă la Porțile de Fier. 
Pentru 204 salariați fruntași în pro
ducție s-au organizat excursii de 
1-2 zile, din -fonduri ale sindicatului.

Ion SA VU 
muncitor 
Uzinele de tractoare Brașov

PRESA ILEGALĂ A PARTIDULUI

Izbucnise războiul și în țara 
noastră. Vara era caldă și uscată 
în acel sfîrșit de iunie al anului 
1941. Valul de fier al hitlerismului 
se rostogolea spre răsărit, ducîndcu 
el moarte și distrugere. Trîmbițele 
sunau la radio în fiecare zi, anun- 
țînd victorii, ucideri, prăbușiri. Zia
rele publicau vești fantastice, in
ventate. Mare și nerușinată, peste 
țară se așezase minciuna, pentru în
tunecarea minților, pentru frîngereâ 
voințelor. înșelînd și izbind necru
țător, fascismul voia să lichideze 
orice rezistență, oriee s-ar fi opus 
dominării lui sălbatice. Teroarea 
umbla de mînă cu moartea de la un 
capăt la altul al țării. Conducătorii 
partidului comunist, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
se găseau în temnițe grele. în va
lea Piersicilor de la Jilava curgea 
din ce în ce mai mult sîngele pa- 
trioților. închisorile și lagărele strîn- 
geau între ziduri și sîrme ghimpate 
pe cei a căror conștiință nu se în
clina în fața dușmanului de clasă, 
mai fioros ca oricînd.

în acea vreme de durere și tris
tețe, de moarte și distrugere pentru 
poporul romîn, partidul comunist a 
,purtat sus steagul luptei și al în
crederii în viitor.

întreprinzînd acțiuni de luptă îm
potriva dictaturii militaro-fasciste, 
împotriva războiului urît de popor, 
partidul comunist desfășura o in
tensă activitate pentru a rupe vă
lurile ’ minciunii, spunînd adevărul 
asupra a ceea ce se întâmpla fără 
voia milioanelor de oameni simpli, 
împinși la pieire. Munca aceasta tre
buia dusă cu cea mai mare energie. 
Poporul — și, în primul rînd, clasa 
muncitoare — trebuia să știe exact 
ce se petrece în țară și pe front, 
pentru a înțelege just evenimentele 
interne și internaționale. Mobilizarea 
maselor, a patrioților pentru a se o- 
pune regimului lui Antonescu și in
vadatorilor hitleriști, pentru a sa
bota războiul antisoviétic avea o 
mare însemnătate.

Spre a scoate manifestele care 
răspîndeau cuvîntul partidului,

IN ANII RĂZBOIULUI
muncitori, activiști de partid aveau 
sarcina să sustragă din tipografiile 
din București și provincie litere, 
piese, mici unelte necesare echipării 
tipografiilor ilegale. Unii dintre ei 
au plătit cu viața curajul și încre
derea într-un viitor mai bun. Alții 
au supraviețuit și — modești ca și 
atunci — îi întâlnești în posturi de 
mare răspundere sau lîngă mașinile 
din marile imprimerii.

Răspîndirea manifestelor era o a- 
, devărată artă a inventivității. Si
guranța, jandarmii, Gestapoul, po
liția militară, agenții a tot felul de 
servicii hitleriste și antonesciene 
véghéau cu strășnicie și toți trebu
iau înșelați pentru a nu prinde ni
mic. îndrăzneala era împletită cu 
disciplina și çu imaginarea unor 
forme cît mal variate. Se strecurau 
manifeste în dulapurile cu unelte 
ale muncitorilor, în sertarele func
ționarilor, în cutiile de scrisori ale 
cetățenilor, sub ușile locuințelor (în 
special în blocuri), între filele celor 
mai reacționare ziare, în cărțile din 
librării, în pachetele de țigări, în 
pîinile de la brutării, în coșurile 
gospodinelor care așteptau la cozi 
în fața magazinelor, în cutiile de 
chibrituri, în buzunarele hainelor 
vîndute în magazine, în mici ba
loane care, zburînd deasupra ora
șelor, se spărgeau și lăsau să cadă 
manifeste. ‘

Pe zidurile orașelor și satelor au 
apărut : „Jos fascismul“ ; „Jos răz
boiul antisoviétic“ ; „Luptați împo
triva lui Antonescu“ ; „Trăiască 
Partidul Comunist“. Acestea erau... 
gazetele de perete ale vremii. Este 
adevărat că ele publicau numai ti
tlurile, dar ce titluri de foc, ce atot
cuprinzătoare titluri !

Din ianuarie 1943 a început să a- 
pară ziarul ilegal „Romînia liberă", 
cu apariție regulată. Pregătirea a 
fost îndelungată și minuțioasă. Mai 
întâi, s-a format o nouă tipografie, 
echipată cu o mașină „Boston“ și cu 
o cantitate mare de literă. Hîrtia 
era dintre cele mai fine : o hîrtie de 
calitate superioară și extrem de 
subțire. A fost procurată o cerneală 
foarte bună. Tipograf era un tânăr 
muncitor, azi medic. Localul ? Aici

George MACOVESCU

a fost mai greu. Tipografia era insta
lată într-o casă conspirativă, în 
pivniță. Acolo locuia și tipograful 
care vreme de aproape doi arii nu a 
văzut lumina soarelui.

Colectivul care avea responsabi
litatea redacțională a gazetei „Ro
mînia liberă“ era nevoit să-și' 
schimbe .foarte des locul de muncă. 
A folosit case pe strada Plantelor, 
fundătura Eminescu, strada ' Cara- 
giale, Calea Dorobanților, strada 
Fluierului, Vișinilor, Radu Negru și 
altele, uitate în curgerea anilor.

în tot timpul apariției sale ile
gale, „Romînia liberă" a militat 
pentru înfăptuirea țelurilor partidu
lui comunist de coalizare a tuturor 
forțelor naționale antihitleriste, de 
răsturnare a dictaturii militaro-fas- 
ciste, de întoarcere a armelor împo
triva Germaniei naziste.

Ziarului i se trimiteau numeroase 
colaborări și corespondențe din în
chisori, lagăre, fabrici, întreprin
deri, instituții, de la sate, din școli, 
de pe front. Greutatea redacției era 
să selecționeze aceste materiale, a- 
vînd în vedere importanța proble
melor tratate și dimensiunea ziaru
lui:'patru pagini de 21x16 cm. De 
ce așa de mic ? O primă condiție a 
unei publicații ilegale era mărimea. 
Era nevoie să fie ușor de manevrat, 
ușor de ascuns.

Redactarea lua destul de mult 
timp. în cele patru păginuțe tre
buiau cuprinse atâtea probleme, a- 
tîtea aspecte ale vieții, trebuiau pu
blicate atâtea îndemnuri la luptă și 
toate într-un stil agitatoric, înțeles 
de toți. Era necesar să fie evitate 
și alambicările stilistice și simplifi
cările rudimentare.

Ziarul era bine informat. Tot ceea 
ce nu se scria în gazetele care apă
reau atunci se cunoștea în redac
ția „Romîniei libere", care dispunea 
de o bogată informație internă și 
externă. Se organizase și un serviciu 
de radio-ascultare care furniza știri 
și comentarii de la posturile țărilor 
în luptă împotriva hitlerismului.

Distribuirea se făcea pe întregul 
teritoriu al țării și pe front, în rîn
durile ostașilor romîni. Munca a- 

’ceasta era făcută în mod organizat 
de către activiști de partid, de .că
tre patrioți, de grupuri din ce în ce 
mai largi. „Citește-o și dă-o mai de
parte I“ era lozinca răspîndirii „Ro
mîniei libere“.

în aceêasi vreme a apărut și pu
blicația „Buletinul Capitalei". Așa 
cum arată și numele, Buletinul se 
ocupa în special de problemele pri
vind organizația de partid București 
și viața Capitalei. între redacția 
„Romîniei libere" și aceea a „Bule
tinului »Capitalei“ a existat o strînsă 
.colaborare, făcîndu-se schimb de 
experiență și de materiale redacțio
nale. •

De asemenea, cu un caracter mai 
sporadic, au apărut „Chemarea“, 
„Presa liberă", „Buletinul" și „Ro
mînia liberă" din Banat, editată sub 
îndrumarea comitetului regional de 
partid.

Trebuie spus că, pînă la începutul 
anului 1944, în munca presei ilegale 
de partid s-a resimțit activitatea e- 
lementelor trădătoare strecurate în 
conducerea partidului. Inițiative ve
nite de jos erau frînate. Se produ
ceau mari întârzieri în revenirea u- 
nor materiale înaintate spre apro
bare. Se eliminau din sumarul zia
rului unele articole și lozinci prin 
care se cerea poporului romîn să sa
boteze războiul antisoviétic.

După 4 aprilie 1944, o dată cu în
lăturarea din conducere a grupului 
trădător, s-a produs o cotitură și în 
activitatea presei ilegale de partid.

O mare însemnătate a avut pen
tru activitatea partidului scrisoarea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej din 25 aprilie 1944. Trasînd un 
plan precis de activitate în vederea 
întăririi rapide a capacității de 
luptă a partidului, mobilizării largi 
a clasei muncitoare, unirii tu
turor forțelor antifasciste, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej sublinia 
că este necesară „organizarea ime
diată a unui resort de propagandă, 
presă, radio și a unui serviciu de 
informații, pentru a ține pas cu des
fășurarea vertiginoasă a evenimen
telor și a orienta poporul și a înar
ma partidul în lupta sa pentru în
făptuirea sarcinilor fixate".

îndrumarea din partea conducerii 
partidului era precisă, activă, opera

tivă. In conformitate cu indicațiile 
partidului, ziarul milita activ împo
triva războiului hitlerist, împotriva 
guvernului antonescian, mobiliza 
masele și le pregătea pentru eveni
mentele care ee apropiau, se pro
nunța pentru crearea Frontului U- 
nic Muncitoresc, făcea cunoscută 
politica partidului comunist de co
alizare a forțelor antihitleriste din 
Romînia, de atragere a armatei ro- 
mîne în largul front patriotic de 
luptă.

La 1 mai 1944, „Romînia liberă“ 
publica Manifestul Frontului Unic 
Muncitoresc, prin care era chemată 
întreaga clasă muncitoare, întreg 
poporul romîn la luptă hotărîtă 
pentru : ... Răsturnarea guvernului
Antonescu ; formarea unui guvern 
național din reprezentanții tuturor 
forțelor antihitleriste ; izgonirea ar
matelor hitleriste din țară, sabota
rea și distrugerea mașinii de război 
germane ; sprijinirea Armatei roșii 
eliberatoare ; alianță cu Uniunea So
vietelor, Anglia și Statele Unite ; 
pentru o Romînle liberă, democra
tică și independentă !“

I. VLADIMIR
- București

Floare de ap»

★
23 August 1944. O zi caldă de vară. 

Un București trist și însîngerat de 
bombardamente. Atmosferă încărca
tă, prevestitoare de mari evenimen
te. Pe seară, Antonescu a fost ares
tat. Cînd apunea soarele, formațiile 
patriotice, organizate de partid, îm
preună cu unitățile armatei romîne, 
ocupau în București puncte și clă
diri strategice. Poporul ieșise în stra
dă, își manifesta bucuria, însufleți
rea patriotică, răspunzînd chemării 
la luptă a partidului.

în seara aceea, în tipografia de 
pe strada Constantin Miile (fostă 
Sărindar), s-a lucrat primul număr 
legal al „Romîniei libere“. Cînd 
grupul redacțional ' à intrat în sala 
linotipurilor și a paginației, cineva 
a strigat : „Tovarăși, în noaptea a- 
ceasta scoatem „Romînia liberă !“. 
Ne-aducem aminte cu emoție cum 
muncitorii ne-au smuls din mîini 
manuscrisele, au ales cea mai fru
moasă literă, au găsit hîrtie, au pă
zit mașinile și intrările. în zori, ti
pografii au pornit pe străzi cu bra
țele pline de ziare.

Strigau atunci muncitorii, în acel 
fapt de zi : „Romînia Liberă ! Romî
nia Liberă !...“. Primul număr legal 
al ziarului cuprindea Declarația Co
mitetului Central al P.C.R., chema
rea înflăcărată a partidului către toți 
patrioții de a participa la lupta îm
potriva fascismului.

Istoria poporului romîn intrase în- 
tr-o eră nouă.

S. GRĂMADĂ t
București

Doi prieteni
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MARCEL BRESLAȘU

Patriei la a 20-a
aniversare
Frumoasă ești, mlădie și sprințară 
și cum te prind cununile de laur !
Cum te-a visat Partidul-Meșter-Faur, 
aievea brațele-i te înălțară.

Țe-a smuls din gheara cruntului balaur 
al sărăciei în bogata țară, 
și orice meșteșug îți e brățară
- de-abia acum, cu-adevărat - de aur I

Tn locul vechii, peticitei rochii 
porți azi mantia mîndră, fără haturi, 
desfășurată cîf cuprinzi cu ochii ;

și-asemeni caselor cu multe caturi, 
an după an urci steagurile noastre 
mai sus, mereu, spre zări tot mai albastre.

MIHU DRAGOMIR
tttjfri.iinutrrfWTiBBirtTru1 , iiixw.ini.,i|j.'li,a jul

Un loc liber 
în coloană
Din nou, în răpăitul tobei voastre, 
porniți cîntînd, tovarășii mei mici.
Parcă-au fugit garoafele din glastre 
și s-au încolonat pe străzi, aici.

Tn sunetul trompetelor e-o goană 
de amintiri reînviind mereu...
Priviți spre locul liber în coloană ? 
Voi poate că nu știți. E locul meu.

O, cît aș vrea să fiu cu voi acuma, 
să uit ce jalnic am copilărit...
Garoafa mea a ofilit-o bruma 
și-abia tîrziu, tîrziu a înflorit.

Pe tîmple-s fulgii primelor omături... 
Cînd vă zăresc, cu steagurile-n vînt, 
nu pot să intru-n rînd, dar merg alături, 
și cînt cu voi, în gînd, dar totuși cînt I

Și-n desprimăvărarea ce m-adie 
cînd treceți iar, cu proaspătul șuvoi, 
primiți - tovarăși de copilărie - 
și versul meu, în rînd și-n pas cu voi.

(Din volumul „Inelul lui Saturn")

OTILIA CAZIMIR

A

închinare
Din temelii de veacuri se prăbușise zidul 
încătușării oarbe. Și-n prag de libertate 
Ne-a-ntîmpinat, cu zîmbet de zori împurpurate, 
îndrumător, prieten și frate bun, Partidul.

Partid al tinereții I Tn plină bărbăție, 
Ne-nduplecat în faptă, cu braț viteaz și drept, 
De-a pururea alături îți stăm la datorie 
Și-ți așteptăm de-a pururi cuvîntul înțelept.

Cu pumnii strînși (decenii sau veacuri ?), 
răzvrătit,

Ne-ai fost făclie-n noapte și pavăză nevoii. 
Dar fruntea ți-e senină și gîndul neclintit, 
.Ca visul pentru care ți s-au jertfit eroii.

Mănunchi 'de inimi calde, 'de roșii flori mănunchi, 
Azi îți întind copiii care-au uitat să plîngă.
Iar cei ținuți o viață întreagă în genunchi 
Se-ndreaptă și-și înalță spre soare mîna stingă...

(Din volumul „Poezii")

NICULAIE STOIAN

Precum Carpații •••
Sînt comunist, și nu întîmplător,
Cu legămînt mi-i dat de veacuri mie, 
Să fiu cu-ntreaga-mi genealogia 
Izbînzii comunismului dator.

De mult, ai mei, și nu întîmplător, 
Eroic și-au depus candidatura
Cu suferința cotizînd, cu ura 
Ce ridica la luptă brațul lor.

Sînt comunist, și nu întîmplător 
Dovadă aspră, nu o vorbă vană, - 
Aduc istoria contemporană 
înscrisă-n palma mea de muncitor,

Sînt comunist, căci nu întîmplător,
Partidul meu, crescînd prin generații,
S-a înălțat precum din mări Carpații, 
Din inimile-ntregului popor;

Precum Carpații, nu întîmplător, 
Veghează-n piscuri, cu nestinse focuri 
Chezaș al fericirii-acestor locuri,
Chezaș pentru prezent și viitor.

CICERONE THEODORESCU

Scump hrisov
Scump hrisov păstrat din tată-n fiu, 
Litere în cremene săpate :
...August patruștrei. La Tîrgu-Jiu. 
Planul insurecției armate.

Lupte mari au fost și în trecut, 
Dar cei multi, adevărata țară, 
Prima oară-n lagăr au avut 
O academie militară !

Cremenea-amintirii o mîngîi : 
Din scîntei plăpînde, din răscoale, 
Ei acolo-au plămădit întîi 
Lavele de astăzi din furnale...

Tot acolo, flacăra din gînd 
Rocei de petrol și de cărbune 
Energii adînci desferecînd 
Le-a chemat alături să se-adune.

Se strigau din munte pînă-n lunci
Lacuri și pîrîuri și izvoare 
Și unind poporului atunci 
Unde, valuri, focuri călătoare,

Vreme nu era să mai amîi, 
Leagăn al șuvoaielor de pară I 
Colo-n lagăr, inimile-ntîi, 
O hidrocentrală ridicară :

Vuietu-mplinirilor, curînd, 
Primii stîlpi de-naltă tensiune, 
Ei, din lagăr, i-au nălțat vibrînd...
N-a venit, din cer, nici o minune.

Scump hrisov păstrat din tată-n fiu ! 
Litere în cremene săpate : 
...August patruștrei. La Tîrgu-Jiu.
Planul insurecției armate.

(Din volumul în pregătire „Zburătorul de larg")

Ca niște sentimente zguduitoare 
Vibratoarele intră-n beton, 
împodobind cu emoția vibrațiilor 
Trupul lui mare și monoton, 
Făcîndu-I mai dens și mai tare

ANA BLANDIANA

Vibratoare 
pe Argeș

Precum pe oameni sentimentele zguduitoare.

Să nu îmbătrîniți
Fiți atenți să nu îmbătrîniți,
Să nu îmbătrîniți prietenii mei, stați de pază I 
Ca să nu îmbătrînească
Pentru ca niciodată să nu îmbătrînească 
Betonul pe Argeș vibrează.

Vibrați pentru fiecare știre nouă în ziare, 
Pentru fiecare metru cub produs de ciment, 
Fiecărui strigăt, roșu în toamnă, al pomilor. 
Răspundeți-i c-un sentiment.
Vibrați pentru munți, pentru frumusețea femeilor, 
Pentru șantierele din Onești și de la Galați, 
Pentru Cosmos și pentru tunelul de aducțiune 
.Vibrați, băieți, vibrați 1

Văzduhul vibrează de vînt 
Munții de vocile noastre, 
Rădăcini vibrează-n pămînt, 
Păstrăvi în rîuri albastre, 
Unde mereu vibratorii 
Pornesc din baraj înspre zare 
Ca-n aer arcușul viorii 
Pulsează-n beton vibratoare.

Băieți, învățafi freamătul acesta uriaș 
De tinerețe generator - 
Pe Argeș betonul vibrează și Argeșul însuși 
E pentru viața noastră un vibrator I

LÈTAY LAJOS

Lupta pentru flori
O, ramul drept ori firul de iarbă drept ascund 
aici atîta grijă și trudă, fiecare !
Ce nesfîrșite șiruri de brazde roditoare 
au repetat geneza, ca să se-aplece blînd 

deasupra mea o creangă de umbră și răcoare, 
cînd vînturile aspre înlănțuite-n rînd 
de verzile perdele mai cearcă, șuierînd, 
zadarnic să desfacă aripi pustiitoare I

Asupra cîtor inimi cîntarea de demult 
și-o desfășoară țărmul cu anticu-i tumult... 
ce grijă-a dat minunea meleagurilor mării 
pentru ca azi pe țărmuri, cu-aripi de melodii 
să se coboare-o sută de cîrduri de copii 
din porumbarul rodnic al visurilor țării I

în romînește de Tașcu GHEORGHIU 

(Din „Caiet de poezie 1964")

ION ALEXANDRU

«II V ■Copilul păcii
Sînt primul cîntăreț în acest neam 
Ce nu cunosc războiul și nici-o exploatare 
Eu sînt copilul Păcii. Cînd dinții îmi mijeau 
Era în anul sfînt numit Eliberare.

Pe mine toți soldații lumii, plîngînd, m-au
sărutat, 

Și-am fost găsit în poze prin mii de buzunare. 
Cu mii de tați în șanțuri am fost înmormîntat, 
Și moartea mea de-atuncea și-acuma mă mai 

doare.:

Pe mine toți soldații lumii m-au sărutat plîngînd, 
Și-n prima zi de pace, smintiți de bucurie, 
Sub steagul roșu m-au botezat cu-n gînd : 
Acest copil al păcii și-al bucuriei fie I

Și eu botezul sfînt nicicînd n-am să-l dezmint, 
Cînd bucuria vieții și nostalgia ei, 
Prin fiece poem încerc să reprezint 
Entuziasmu-acesta cu noul lui temei.

Sînt primul cîntăreț în acest neam 
Ce nu cunosc războiul și nici-o exploatare. : 
Cînt bucuria aspră ce-o poartă un țăran 
Venit în școli înalte direct de pe ogoare.

(Din volymul „Cum sâ vâ spun")

FRANZ JOHANNES BULHARDT

Noul trubadur
Pornesc în cea mai mîndră drumeție, 
în trenul vremii n-am mers clandestin.
V-am însoțit prin cînt și în urgie, 
Dară acum, cînd sufletul mi-e plin I

Vreau versul meu în inimi să răsune, '
Tn glasul vostru să-l aud vibrînd,
Să pun într-însul năzuinți comune,
A’ voastre noi izbînzi vreau să le cînt.

Și trenul vremii, în acord de roate, 
îl însoțesc în cîntec și-n urcuș.
Din scripca mea noi sunete voi scoate 
Trecînd pe strune-un avîntat arcuș.

E un popas. Azi ne îndeamnă sporul
Ce-n douăzeci de ani l-am adunat.
Dar iată că lucește semaforul :
E liber drumul spre un nou veleat.

Bogată-ncărcăfură trenul poartă
Pe căi de fier ce-nnoadă depărtări.
Și larg ni se deschide-a lumii poartă.
Din nou la drum, spre noi senine zări !

Tn romînește de I. C. MĂTĂSARU

ION MEIȚOIU

Drumuri de țară
Pe largi bărăgane, păduri și coline, 
Cu haina pe umăr ades am umblat-
Și voi drumuri, drumuri,, ați fost lîngă mine 
Din zori la amiază - și pîn’ la-nserat.

Sînt drumuri deschise și drumuri înguste, 
Sînt drumuri ca șerpii cu solzi de argint, 
Sînt drumuri oprite din vremuri vetuste, 
Și drumuri ce-adesea, în joacă, te mint.

E-un drum cîteodată ce-l vezi cum se-apleacă. 
Spre-o apă rîvnită, trecînd călător,
Și unu-n pădure s-afundă oleacă, 
Iar altu-și încearcă aripi pentru zbor.

E-un drum care duce spre-o casă din vale 
Și merge cu tine, simțindu-te chiar ;
Un altul fi-apare sfielnic în cale, 
Un altul coboară din munți, temerar.

Și toate aceste lungi drumuri de țară, 
Cu care ești prieten, le simți, le. iubești, 
în drumul cel mare, spre marea cea clară, 
Se string ca un fluviu de vieți omenești...

(Din „Caiet de poezie 1964“)

Vignete de Mihu VULCĂNESCU

■■
————
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ELOGIU CELOR DOUĂ DECENII

• O dată cu generalizarea în- 
vățămîntului de 8 ani, în toamna 
anului 1964 vor învăța numai în 
clasele I—VIII aproape 3 milioa
ne de elevi.

• Numărul școlilor medii este 
în prezent mai mult decît dublu 
față de 1938—1939.

• în anii regimului democrat- 
popular s-a dezvoltat și învăță- 
mîntul în limbile minorităților 
naționale. în țara noastră, există 
731 de școli ou clasele I—VIII și 
13 școli medii în care învață în 
limbile maghiară, germană, u- 
craineană, sîrbă ș. a. 225 000 de 
elevi și respectiv 22 700 de e- 
levi.

• în ultimii 10 ani au fost edi
tate pentru învățămîntul de cul
tură generală, profesional șl teh
nic, peste 4 400 titluri de ma
nuale școlare, în tiraje anuale de 
zeci de milioane de exemplare.

• Pentru învățămîntul de cul
tură generală au fost construite, 
între anii 1960—1964, circa 20 000 
săli de clasă.

• De Ia 1 ianuarie 1949 și pînă 
în prezent s-au învestit circa 375 
de milioane lei pentru confecțio
narea materialului didactic des
tinat școlilor de cultură genera
lă.

Anii unui puternic avint 
al învățămîntului

(Urmare din pag. I-a) 

școlare, inclusiv în limbile maghia
ră, germană, ucraineană, sîrbo-croa- 
tă, cehă și slovacă etc. Desființarea 
taxelor școlare, întreținerea gratui
tă în școlile profesionale, acordarea 
de burse la circa 62 la sută din nu
mărul total al studenților, ca și mul
te alte fapte care ar putea fi citate, 
atestă garantarea reală a dreptului 
la învățătură de care se bucură ce
tățenii patriei noastre.

Numărul mare de specialități în 
care sînt pregătiți tinerii, atît în 
învățămîntul profesional și teh
nic, cît și în școala superioară, 
înființarea unor unități de învă- 
țămînt — ’cu profil nou — cum 
sînt Școlile profesionale și tehnice 
agricole, institutele de mine, de pe
trol, gaze și geologie, facultățile de 
electronică și telecomunicații, de 
mecanică agricolă etc. — stabilirea 
numărului de elevi și studenți în 
fiecare specialitate pe criterii știin
țifice, decurgînd din dezvoltarea 
planificată a economiei naționale, 
ilustrează concordanța tot mai de
plină a structurii învățămîntului cu 
necesitățile de cadre ale economiei 
și culturii țării noastre.

Situarea procesului de pregătire 
pentru viață a tineretului școlar și 
universitar pe temelia concepției 
marxist-leniniste conferă învăță
mîntului nostru un caracter știin
țific. In cadrul învățămîntului mediu 
și superior, alături de celelalte dis
cipline fundamentale, studiul mar- 
xism-leninismului aduce o contribu. 
ție deosebită la formarea viitorilor 
constructori ai socialismului și co
munismului. Studiul acestor discipli
ne ajută pe elevi și studenți să-și în
sușească concepția marxist-leninistă 
științifică despre natură și societate, 
să cunoască și să militeze pentru a

Doi viitori oțelari din Reșița
Foto : A. Cartojan

traduce în viață politica partidului 
de desăvîrșire a construcției socie
tății socialiste în țara noastră, îi 
educă în spiritul patriotismului în
flăcărat și al prieteniei între popoa
re. în interpretarea datelor și fap
telor pe care le furnizează știința 
modernă, cadrele didactice se 
călăuzesc după învățătura marxist- 
leninistă, judecă orice fenomen 
în lumina materialismului dia
lectic. Conținutul învățămîntului de
vine tot mai bogat și ca urmare a 
cuprinderii în programele discipline
lor de studiu a noilor realizări ale 
științei și tehnicii. Pentru ca învăță
mîntul să țină pasul cu dezvolta
rea contemporană a cunoașterii ști
ințifice, în planurile de studiu au 
fost introduse discipline noi și s-au 
luat continuu măsuri pentru îmbo
gățirea programelor disciplinelor e- 
xistente și a manualelor în curs de 
editare. Aceste măsuri țin seama de 
problemele noi care trebuie aborda
te în știință și tehnică, de necesita
tea de a se evita atît supraîncărca
rea elevilor și studenților, cît și 
simplificările vulgarizatoare. O măre 
atenție este acordată îmbunătățirii 
metodelor și procedeelor de preda
re, utilizării mijloacelor tehnice au
dio-vizuale și a altor aparate mo
derne.

Una din caracteristicile învăță
mîntului nostru este strînsa lui le
gătură cu practica, cu viața. în în
vățămîntul superior s-au realizat 
pași importanți în îmbunătățirea 
practicii în producție a studenților, 
care contribuie la valorificarea mai 
deplină a timpului petrecut de vii
torii specialiști în întreprinderi, pe 
șantiere, pe ogoare, în școli sau în 
alte instituții.

în școli și facultăți, în ansamblul 
procesului de învățămînt, paralel cu 
pregătirea profesională a viitorilor 

absolvenți, se pune un mare 
accent pe formarea trăsăturilor 
morale caracteristice omului so
cietății socialiste. întreaga activi
tate școlară și extrașcolară contri
buie la formarea unor adevărați in- 
telectuali-cetățeni, puternic legați 
de interesele poporului. Prin munca 
intensă pe care o desfășoară, orga
nizațiile de pionieri și U.T.M., aso
ciațiile studenților, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au un im
portant rol mobilizator și educator. 
Ele aduc o contribuție tot mai în
semnată la dezvoltarea simțului de 
răspundere al elevilor și studenți
lor față de principala lor îndatorire 
— învățătura — la întărirea discipli
nei, inițiază acțiuni și manifestări 
menite să ajute tînăra generație să 
cunoască trecutul glorios de luptă al 
poporului și partidului nostru, mari
le realizări dobîndite în anii puterii 
populare.

Eficacitatea școlii noastre se vă
dește în faptul că generațiile de ab
solvenți formate în anii puterii 
populare s-au dovedit tot mai 
mult, la locurile de muncă unde 
au fost repartizați, atît buni 
specialiști, cît și oameni cu o 
conștiință înaintată, care se achită 
cu cinste de sarcinile încredințate. 
Aceste rezultate oglindesc munca 
rodnică a celor circa 174 000 de 
membri ai corpului didactic, educa
toare, învățători și profesori, care-și 
în'deplinesc cu abnegație și devota
ment nobila lor misiune. Prețuirea 
pe care partidul și statul nostru, ca 
și întregul popor, o acordă activită
ții corpului profesoral se oglindește 
în numărul mare de distincții care 
au fost acordate cadrelor didactice. 
Unui șir întreg de măsuri anterioare 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață a slujitorilor școlii li s-au a- 
dăugat recent prevederile Hotărîrii 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri cu privire la majorarea 
salariilor, reducerea unor cote ale 
impozitului pe salarii și creșterea 
plafoanelor de salarii în funcție de 
care se acordă alocația de stat pen
tru copii, de aplicarea căreia învă
țătorii și profesorii beneficiază prin
tre primii. Slujitorii școlii noastre

® în ultimii 15 ani, învățămîn
tul profesional și tehnic a fost 
absolvit de aproape 700 000 de 
tineri care în prezent lucrează ca 
muncitori calificați și cadre teh
nice în toate sectoarele economiei 
naționale. Alți 1 500 000 au urmat 
cursuri de scurtă durată sau 
cursuri de specializare și perfec
ționare.

• în prezent, în țara noastră 
funcționează 459 școli profesiona
le și 358 școli tehnice și tehnice 
de maiștri, unde sînt înscriși pes
te 260 000 elevi.

• Numai în anul școlar 1963— 
1964, cursurile școlilor profesio
nale și tehnice au fost absolvite 
de circa 72 000 de tineri, față de 
numai 4 354 de absolvenți ai a- 
nului școlar 1938—1939.

• Agricultura și silvicultura au 
primit în ultimii 15 ani circa 
110 000 absolvenți ai școlilor pro
fesionale, tehnice și tehnice de 
maiștri. Față de cei 2 889 elevi din 
anul școlar 1948—1949, învăță
mîntul profesional agricol și sil
vic este urmat în prezent de pes
te 50 000 de tineri.

răspund acestor dovezi de grijă și 
prețuire prin intensificarea activi
tății lor în scopul îmbunătățirii 
mai departe a instruirii și educării 
copiilor și tinerilor.

Sarcinile mari care stau în fața 
corpului profesoral, ca urmare a ce
rințelor mereu sporite de cadre ale 
economiei și culturii socialiste, pre
supun concentrarea preocupărilor și 
eforturilor noastre spre îmbunătăți
rea continuă a procesului de învă
țămînt. Pentru școlile de cultură 
generală, viitorul an de învăță
mînt are o însemnătate deo
sebită. începînd din toamnă se 
introduc noile planuri de învă
țămînt ale școlii de 12 ani. Pe lîngă 
volumul sporit de cunoștințe pe care 
trebuie să le capete copiii în primii 
8 ani de școală, este necesar ca a- 
tenția cadrelor didactice să se 
îndrepte în tot mai mare măsură 
spre acțiunile cu caracter educativ, 
spre formarea deprinderilor de stu
diu individual, atît de necesare în 
învățămîntul mediu și mai ales în 
cel superior. în ce privește în
vățămîntul superior, este necesar să 
asigurăm îmbunătățirea mai de
parte a profilului instituțiilor și fa
cultăților, îmbogățirea continuă a 
conținutului predării, ținînd seama 
de dezvoltarea economiei noastre 
naționale, de faptul că în lume se 
desfășoară în prezent o revoluție 
tehnico-științifică ale cărei cuceriri 
se răsfrîng în cele mai variate do
menii. în atenția cadrelor didactice 
se află valorificarea tradițiilor pro
gresiste ale școlii romînești, adaptate 
la noile cerințe și condiții. în același 
timp, necesitățile impun să se intro
ducă cu mai multă fermitate meto
dele pedagogice moderne, să se uti
lizeze mai larg noile mijloace ajută
toare ale procesului de învățămînt.

în fața corpului profesoral din 
țara noastră se deschide un vast 
cîmp de activitate creatoare care 
implică o muncă perseverentă, înal
tă competență științifică și măiestrie 
pedagogică. Este neîndoielnic că cei 
cărora partidul și statul nostru 
le-au încredințat nobila misiune de 
a instrui și educa noile generații 
vor fi la înălțimea răspunderii ce le 
revine.

Recunoștință 
partidului

Faptul că profesiunea de educator 
se bucură de mare respect și prețu
ire ilustrează în mod viu pre
ocuparea partidului pentru înfăp
tuirea revoluției culturale, pentru 
ridicarea nivelului de cultură al în
tregului popor. A fi profesor azi în
seamnă a primi răspunderea formă
rii pentru viață a generației tinere, 
a avea asigurate condiții materiale 
din ce în ce mai bune pentru des
fășurarea exemplară a procesului 
de învățămînt.

Pentru mine, ca profesor mai în 
vîrstă, fiecare nou succes didactic 
constituie pe lîngă o legitimă bucu
rie, și un prilej, pentru rememora
rea unor fapte din domeniul trecu
tului și compararea lor cu prezentul. 
Luptând cu greutăți care astăzi sînt 
de necrezut, am reușit să absolv Fa
cultatea de științe în anul 1931. Șap
te ani la rînd, toate încercările mele 
de a munci în specialitatea pentru 
care mă pregătisem primeau un sin
gur răspuns : „nu sînt catedre libe
re". Mai tirziu mi-am dat seama că 
și posturile primite erau nesigure ; 
dezvoltarea învățămîntului întâmpi
na indiferența, unor oficialități igno
rante.

Astăzi, statul democrat-popular a- 
sigură posibilități de învățătură tu
turor copiilor de vîrstă școlară, iar 
absolvenților instituțiilor de învăță
mînt superior — locuri corespunză
toare de muncă. Procesul instruc- 
tiv-educativ se desfășoară la un 
înalt nivel științific. Cadrele di
dactice se bucură de prețuirea parti
dului și guvernului, de sprijinul 
larg al întregului nostru popor. Ele 
primesc distincții, sînt alese în or
ganele • puterii de stat, participă la 
viața obștească.

Cei douăzeci de ani care au tre
cut de la eliberarea patriei repre
zintă o perioadă relativ scurtă. Ju
decind după realizările obținute în 
dezvoltarea învățămîntului, ca și în 
alte domenii de activitate, cele două 
decenii au semnificația unei noi 
epoci, luminoase și înfloritoare. Pen
tru toate acestea sintern adînc recu
noscători partidzilui.

Aurelia NICOLAU 
profesoară emerită 
Școala medie nr. 17 
din București

Ieri și azi
Vreau să împărtășesc în rîndurile 

de față bucuria unui părinte a cărui 
familie numeroasă are astăzi parte 

• Numărul studenților a sporit de la 26 489, cîți 
existau în 1938—1939, la 112 611 în anul universitar 
1963—1964. Circa 62 la sută din cei care urmează 
cursurile de zi primesc burse de stat, circa 65 la 
sută locuiesc în cele 151 de cămine existente și 57 
la sută servesc masa la cele 69 de cantine studen
țești. Numai între 1961—1964 au fost construite că
mine și cantine noi pentru circa 21 000 de studenți.

• Față de anul 1938, cînd funcționau 33 de facul
tăți, în prezent există 171 de facultăți și 211 secții 
de specializare. După eliberare, au luat ființă noi 
institute politehnice și tehnice la Cluj, Brașov, Ga
lați, Petroșeni, Institutul de petrol, gaze și geologie 
și Institutul de construcții din București. La Cra

iova s-a înființat un nou institut agronomic, iar fa
cultățile de agronomie de la Cluj și Timișoara s-au 
transformat în institute agronomice, numărul aces
tora ridicîndu-se în prezent la cinci. S-a deschis cea 
de-a patra universitate din țară — la Timișoara — 
au fost create Institutul de limbi și literaturi străi
ne pe lîngă Universitatea din București și cele 14 
institute pedagogice de 3 ani care funcționează în 
majoritatea regiunilor țării.

• In sprijinul pregătirii studenților și cadrelor di
dactice universitare sînt amenajate 1 337 de labora
toare. Utilajul și aparatura cu care au fost dotate 
în anul 1963—1964 valorează peste 32 milioane de lei.

de o viață fericită. în urmă eu 20 de 
ani eram argat la un moșier. Am 
îndurat umilințe și mizerie. Nici 
vorbă nu era pe atunci de o viață 
omenească sau de posibilitatea de a 
învăța carte. Să scriu și să citesc 
am învățat abia în anii de după eli
berare, la cursurile de alfabetizare. 
In schimb, toți cei cinci copii ai mei 
se bucură din plin de binefacerile 
învățăturii. Vaier a absolvit Institu
tul de medicină și farmacie și peste 
cîtva timp se, va prezenta la 
noul lui loc de muncă. Fratele 
său, Dumitru, după ce a învă
țat meseria de sudor, s-a înscris 
la școala medie serală — pe care a 
terminat-o în acest an, Acum se 
pregătește pentru examenul, de ad
mitere în institutul politehnic. Alți 
doi copii, Ion și Elena, s-au calificat 
ca muncitori și acum lucrează în 
uzine. Maria, cea mai mică, după 
absolvirea școlii de 8 ani din co
mună, lucrează într-una din brigă
zile gospodăriei colective.

Lucruri asemănătoare pot povesti 
mulți colectiviști de la noi. Numai 
în ultimii ani, dintre tinerii satului 
nostru s-au format 6 ingineri, 8 pro
fesori, 6 medici și farmaciști, nume
roși alții au absolvit școlile medii, 
profesionale și tehnice. în trecut, 
nici unul dintre acești tineri n-ar fi 
putut învăța. Acum, cind ne pregă
tim să sărbătorim ziua eliberării, 
muncim cu sîrguință pentru înflori
rea agriculturii socialiste. Astfel, a- 
ducem prinosul nostru de recunoș
tință partidului, care i-a așezat pe 
oameni în rîndul oamenilor.

Ioan FARCAȘ
colectivist, comuna Luna 
de Jos, raionul Gherla

Școala celor dornici 
să învețe

Sînt unul din miile de tineri care 
în acești am au avut asigurate con
diții dintre cele mai bune pentru a 
obține o calificare în școala noastră 
nouă, ale cărei porți sînt larg des
chise tuturor celor dornici să învețe. 
După absolvirea școlii profesionale 
a Fabricii de rulmenți din Bîrlad, 
am început să lucrez ca strungar 
alături de oameni cu o bogată ex
periență, care au participat la con? 
struirea marilor întreprinderi in
dustriale din țara noastră. Mașinile 
de înaltă tehnicitate, procedeele și 
metodele de lucru avansate am 
reușit să le cunosc datorită celor în
vățate în orele de studiu și la lu
crările practice. Nu mai puțin folo
sitor mi-a fost sprijinul tovară
șilor mei de muncă pentru a 
mă familiariza cît mai curînd cu 

problemele noului meu loc de mun
că și a executa operații de cea mai 
bună calitate.

în prezent, urmez cursurile serale 
ale școlii medii din localitate. Cei doi 
ani de studiu, în clasa a VIII-a și 
a IX-a pe care am absolvit-o de cu
rînd, mi-au dezvoltat priceperea și 
puterea de muncă, iar rezultatele 
obținute în producție mi-au adus 
satisfacția de a fi fost declarat frun
taș pe anul 1963 și evidențiat în 
primele șase luni ale acestui an. 
Apreciind aceste strădanii, comu
niștii în mijlocul cărora lucrez 
au satisfăcut cererea mea de pri
mire în rîndurile partidului. Cin
stea care mi s-a acordat constituie 
un imbold puternic în hotărîrea 
mea de a-mi consacra toate forțele 
înfloririi patriei noastre socialiste.

Ion MOCANU
strungar, Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad

De o vîrstă 
cu viața nouă

Peisajele pline de schele, șantie
rele mi-au devenit de mult timp fa
miliare și au însoțit mersul meu în 
viață. Școlile, elementară și medie, 
pe care le-am absolvit la Ploiești, 
au fost ridicate sub ochii mei. în 
prezent, eu însămi, pregătindu-mă să 
devin constructor, am făcut practică 
pe șantierul noului local al facultă
ții de construcții. Alături de colegii 
mei din cele mai diverse ramuri ale 
economiei și culturii, învăț cu pasiu
ne pentru a căpăta o pregătire cu
prinzătoare și a deveni bun specia
list. Simțim în permanență sprijinul 
partidului, care ne dă o orientare 
justă în viață, o perspectivă largă a,t 
muncii noastre viitoare și ne asigu
ră condiții bune de învățătură- Pri
mim burse, locuim în cămine noi, 
confortabile, lucrăm în laboratoare 
modern utilate. Avem amfiteatre și 
biblioteci, terenuri de sport și clu
buri, facem excursii instructive, iar 
în timpul vacanțelor ne sînt repar
tizate multe locuri în tabere și sta
țiuni balneo-climateriee.

Marile victorii obținute, sub sem
nul cărora se sărbătorește cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării țării 
noastre, constituie premisele unui 
viitor luminos și sigur, la înfăptui
rea căruia vom lua parte și noi, cei 
de-o vîrstă cu libertatea patriei.

Mihaela BĂLOIU 
studentă în anul II 
Institutul de construcții 
din București
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ALE INDUSTRIEI UȘOARE
Industria ușoară a cunoscut în ultimii ani o largă dezvoltare. Fa

bricile au fost extinse și înzestrate cu utilaj modern, s-au construit noi 
întreprinderi, în producție au fost aplicate tehnologii menite să spo
rească productivitatea muncii, a crescut numărul sortimentelor, a fost 
îmbunătățită calitatea produselor. Procesul de dezvoltare a acestei in
dustrii continuă în ritm intens.

LA A 19-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII COREEI

VECINA țESĂTORIEI DE RELON
Lingă țesătoria de relon „Pan

duri“ din Capitală se ridică o 
clădire spațioasă în care va fi 
amplasată fabrica de stofă de 
mobilă din bulevardul Ghencea. 
Capacitatea ei anuală de pro
ducție va fi de 2 500 000 m p țe
sături. Noua unitate va fi dotată cu 
războaie Jaquard, cu mașini de răsu
cit, de bobinat, dublat, care vor pre
găti firele înainte de a fi tesute etc. 
Gradul înalt de tehnicitate va per
mite o valorificare superioară a ma
teriei prime. Firele de bumbac, lină, 
mătase, celofibră, vigonie și cele sin
tetice vor. fi transformate într-o ga
mă variată de țesături. în aceste 
zile, paralel cu montajul utilajului, 
se fac lucrări de canalizare, de 
instalare a rețelei electrice etc. Fa
brica va intra parțial în funcțiune 
la sfîrșitul trimestrului IV al acestui 
an, iar cu toată capacitatea — la 
sfîrșitul semestrului I 1965.

DE LA PÎNZĂ LA PIELE

în cartierul „23 August" din Ca
pitală se afla pînă nu de mult o fa
brică modestă, care producea încăl
țăminte cu fețe de pînză, Această 
întreprindere, care acum se recon
struiește, este pe cale de a de
veni un obiectiv important al
industriei ușoare. în continuarea
halei de fabricație existente se
înalță o clădire cu parter și cinci 
eta^e, avînd fațada din sticlă. 
Noua și moderna întreprindere de 
încălțăminte „Progresul“ va fi do
tată cu benzi mecanizate și ma
șini de confecționat încălțămin
te pentru copii, femei și băr
bați. Aici se vor aplica tehnologii 
moderne pentru realizarea unei în
călțăminte flexibile, comode, du
rabile.

Clădirea nouă este aproape gata. 
Constructorii au început lucrările de 
finisaj. Fabrica a fost dată parțial 
în funcțiune, capacitatea ei de pro
ducție urmînd să crească treptat 
pînă la 17 000 perechi încălțăminte 
pe zi către sfîrșitul anului viitor.

SE DEZVOLTĂ COMBINATUL
DE LA JILAVA

Combinatul de cauciuc de la Jila
va impresionează prin arhitectonica 
sa modernă, prin proporțiile sale. 
Cine a avut ocazia să străbată halele 
fabricii de articole tehnice, talpă și 
încălțăminte din cauciuc, ale fabricii 
de regenerat cauciuc, a putut să ad
mire, în același timp, zestrea de 
utilaje și mașini de înaltă tehnici
tate, precum și condițiile noi de 
lucru ale muncitorilor. Nici nu s-au

A apărut : „LUPTA DE CLASĂ"
Numărul pe luna august al revis

tei cuprinde articolele : Politica 
științifică a partidului de construire 
a socialismului de GR. COMARTIN, 
FL. BALAURE ; Insurecția armată 
din august 1944. Participarea Romî- 
niei la războiul antihitlerist de MI
HAIL BURCĂ ; Industrializarea so
cialistă a țării de E. HUTIRA ; Dez
voltarea intensivă și multilaterală a 
agriculturii de M. BULGARU ; Pro
gresul social și problema „generalu
lui uman“ de C. BORGEANU; Eroul

Sporty^

milioane 
de
oameni 

Gimnastică cu eșarfe (program desfășurat cu ocazia unei competiții 
de masă)

stins bine ecourile lucrărilor la ul
tima construcție de la Jilăva — tă- 
băcăria — că aici și-au făcut din nou 
apariția constructorii. Pe o supra
față de circa 15 000 m p s-au înălțat 
trei noi hale industriale destinate 
altor linii de fabricație. Pentru înăl
țarea halelor s-au folosit elemente 
prefabricate tipizate, care au permis 
o execuție rapidă, de calitate, eco
nomii substanțiale la materialele de 
construcție. în prezent, aici se mon
tează utilajele, făcîndu-se paralel și 
lucrările de finisaj.

Prin darea în folosință a noilor 
spații industriale, capacitatea de 
producție a Combinatului de la Ji
lava va crește cu 8 000 tone produse 
finite — articole tehnice, talpă, în
călțăminte — și cu 2 500 tone cau
ciuc regenerat pe an.

LA „MOLDOVA" - BOTOȘANI

De anul trecut, la Uzinele textile 
„Moldova“-Botoșani au început lu
crări de dezvoltare. Sporesc mult 
spațiile de producție ale filaturii, 
țesătoriei și halei de finisaj. Capa
citatea de producție a uzinei textile 
va crește anual cu 3 100 tone fire de 
bumbac cardate și cu milioane de 
m p țesături de bumbac finisate. 
Filatura e aproape gata și a intrat 
parțial în funcțiune. Țesătoria e în 
curs de execuție. Paralel se montea
ză războaiele automate. Ea va fi 
dată în exploatare la finele anului 
în curs. Sectorul de finisaj va fi dat 
în folosință la sfîrșitul semestrului 
1/1965.

400 MILIOANE LEI ANUAL
Lucrările de construcție la Fa

brica de confecții din Focșani sînt 
pe terminate. La sfîrșitul acestui an 
va fi dată în funcțiune noua fabri
că. Ea va produce anual confecții în 
valoare de 400 milioane lei. Fabrica 
cuprinde secții de croit, confecțio
nat, finisat, dotate cu utilaj modern: 
mașini speciale de cusut, presinguri 
de călcat, mașini de încheiat buto
niere și altele. >

-........ . .
Lucrări importante de extindere 

au loc la filatura „Dacia" din Capi
tală (se mărește finisajul), la „Țesă- 
tura“-Iași, unde capacitatea de pro
ducție va crește cu 4 000 tone fire 
pieptănate de bumbac pe an, la fi
latura de mătase naturală din Lu
goj și în alte locuri. Dezvoltarea 
fabricilor, dotarea lor cu utilaj de 
înaltă tehnicitate contribuie la îm
bunătățirea continuă a aprovizionă
rii cumpărătorilor cu sortimente nu
meroase de produse variate și de 
bună calitate.

contemporan în proza actuală de AL. 
OPREA ; Socialismul este viața 
noastră de I. MITRAN ; Răsfoind 
colecțiile presei străine de C. PO- 
PIȘTEANU, S. VERONA.

La rubrica „Critică și bibliogra
fie" sînt publicate materialele : Un 
veac de grafică militantă romîneas- 
că de AUREL BARANGA și Proble
me ale literaturii și științelor socia
le în paginile revistei „Contempo
ranul“ de A. STRIHAN, M. CER
NEA, V. SPIRIDON.

Stadionul „23 August” din Capitală

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. 0. Coreene

Vineri dimineața, delegația de 
partid și de stat a R.P.D. Coreene, 
condusă de tovarășul Kim Ir, 
membru al Biroului Politic, vicepre
ședinte al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, a sosit la Constanța într-o 
scurtă vizită pe litoral.

împreună cu oaspeții au sosit to
varășii Emil Bodnăraș și Bujor Al- 
mășan, membru al C.C. al P.M.R., 
ministrul minelor și energiei elec
trice.

Pe aeroportul din Constanța, dele
gația a fost salutată de tovarășul 
Vasile Vîlcu, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.M.R., și de 
alți reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

în cursul dimineții, oaspeții au 
vizitat stațiunea Mamaia, oprindu-se 
la hotel „Parc", Teatrul de vară, un

INFORMAȚI!
PLECAREA DELEGAȚIEI ROMÎNE 

LA CONFERINȚA 
INTERPARLAMENTARĂ

DE LA COPENHAGA
Vineri seara a părăsit Capitala, 

plecînd la Copenhaga, delegația 
Grupului național romîn al Uniunii 
interparlamentare, care va participa 
la lucrările celei de-a 53-a Conferin
țe interparlamentare. Delegația este 
alcătuită din deputății Mihail Ralea, 
președintele Comitetului de condu
cere al Grupului, Barbu Solomon, 
Stanciu Stoian și Traian Ionașcu. La 
plecare, în Gara de Nord, dălegația 
a fost salutată de Mircea Malița. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Pas, vicepreședinte al Co
mitetului de conducere al Grupului 
național romîn al Uniunii interparla
mentare, de deputați în Marea Adu
nare Națională, personalități cultu
rale.

VIZITELE MINISTRULUI 
PETROLULUI ȘI CHIMIEI 

AL INDIEI
în continuarea vizitei în țara 

noastră, ministrul petrolului și

în ziua de 13 august a.c. a încetat 
din viață tovarășul Marin loneșcu, 
vechi militant în mișcarea muncito
rească din țara noastră.

Născut în 1896, în comuna Vasilați, 
regiunea București, dintr-o familie 
de țărani săraci, a cunoscut încă din 
fragedă tinerețe 
asuprirea și ex
ploatarea regimu
lui burghezo-mo- 
șieresc.

Intrînd în miș
carea comunistă 
încă din 1921, el 
participă cu însu
flețire la lupta re
voluționară din 
țara noastră, în
deplinind cu con
știinciozitate sar
cinile încredințate, 
în anii grei ai ile
galității, ca mem
bru al Consiliului 
General al Sindi
catelor Unitare, a 
participat activ la 
luptele inițiate și conduse de partid.

Pentru activitatea sa revoluționa
ră în perioada marilor lupte ale 
muncitorilor ceferiști și petroliști 
din 1933, el a fost condamnat la 12 
ani de muncă silnică. în închisorile 
de la Jilava, Ocnele Mari, Aiud, Dof- 
tana și Caransebeș, apoi în lagărul 
de la Tg. Jiu, tovarășul Marin Iones- 
cu a înfruntat cu dîrzenie și spirit 
de sacrificiu teroarea, a dat dovadă 
de devotament pentru oauza parti
dului.

★

Sicriul cu corpul neînsuflețit va 
fi depus în sala Consiliului local al 
sindicatelor din București (Bd. 6 
Martie nr. 25), unde publicul are ac
ces în ziua de 15 august între orele 

mare complex comercial și barul 
„Melody“. Arhitectul șef al orașului 
Constanța, Gheorghe Dumitrașcu, a 
dat oaspeților explicații în legătură 
cu noile construcții din stațiunea 
Mamaia și perspectivele de dezvol
tare ale acestei stațiuni.

★
După-amiază, delegația de partid 

și de stat a R. P. D. Coreene a vizi
tat stațiunile Eforie Nord, Eforie 
Sud și Mangalia. Oaspeții au fost 
însoțiți de tovarășii Vasile Vîlcu, 
membru al C. C. al P.M.R., prim se
cretar al Comitetului regional de 
partid Dobrogea, Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.M.R., ministrul 
minelor și energiei electrice, de re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Numeroși localnici și alți oameni 
ai muncii veniți la odihnă au făcut 
pretutindeni oaspeților o caldă pri
mire. (Agerpres) 

chimiei al Indiei, Humayun Ka
bir, a fost vineri oaspetele chi- 
miștilor de la Borzești și Onești. 
Directorul general al Combinatu
lui chimic Borzești, ing. Costa- 
che Sava, a făcut o prezentare a a- 
cestei unități a industriei noastre 
chimice, după care au fost vizitate 
unele secții de producție. La plecare, 
ministrul petrolului și chimiei din 
India a notat în cartea de onoare a 
întreprinderii : „Am fost fericit să 
vizitez acest mare combinat și să 
văd cum se efectuează principalele 
operații tehnologice, Instalațiile lui 
sînt foarte bune, moderne, iar ingi
nerii'și tehnicienii care lucrează aici 
dau dovadă de multă competență“.

După-amiază, oaspetele a vizitat 
rafinăria și Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochimice O- 
nești. Explicațiile privind princi
palele procese tehnologice ale com
binatului au fost date de directorul 
general Petre Bunea. în continuare, 
s-a vizitat orașul chimiștilor Onești 
și stațiunea balneo-climaterică Slă- 
nicul Moldovei.

După eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist, a deținut diferite 
funcții de răspundere în aparatul de 
stat, în organizații de masă, înde- 
plinindu-și îndatoririle cu abnega
ție.

Prin activitatea sa îndelungată în
chinată poporului 
muncitor, dragos
tea față de oameni 
și modestia sa, to
varășul Marin Io- 
nescu și-a cîștigat 
stima și prețuirea 
tovarășilor săi de 
muncă și de luptă. 

Profund atașat 
partidului, tova
rășul Marin Io- 
nescu și-a închi
nat întreaga sa 
viață intereselor 
clasei muncitoare, 
luptei pentru vic
toria socialismu
lui în țara noa
stră. Pentru acti
vitatea sa revo

luționară pusă în slujba patriei, so
cialismului, a fost distins cu ordine 
și medalii ale Republicii Populare 
Romîne.

Amintirea lui va rămîne veșnică 
în inimile tovarășilor săi, ale tuturor 
celor care l-au cunoscut.

Comitetul orășenesc 
al Partidului Muncitoresc Romîn 

București
Comitetul foștilor deținuți 

și deportați antifasciști
★

8,30—12,30. Cortegiul funebru va 
porni în ziua de 15 august, orele 
12,45, spre Cimitirul Ghencea, unde 
va avea loc înmormîntarea.

Mișcarea de cultură fizică și sport cu
noaște o mare dezvoltare în Republica 
Populară Romînă. Statisticile oficiale di
nainte de 23 August 1944 amintesc că 
aproximativ 70 000 de persoane făceau 
sport. Astăzi numărul celor ce participă 
la competițiile sportive este de ordinul 
milioanelor (numai la Spartachiada repu
blicană 1964 au luat startul peste 
4 700 000 de tineri și vîrstnici). In ultime
le două decenii s-a creat o puternică bază 
materială pentru practicarea culturii fizice 
și sportului. Oamenii muncii au la dispo
ziție mii de terenuri sportive, piste de 
atletism, bazine de înot, săli de sport etc. 
Astăzi, în țara noastră există de peste 50 
de ori mai multe stadioane și terenuri de 
fotbal decît înainte de 23 August 1944 j 
de 12 ori mai multe piste de atletism ; 
de 8 ori mai multe terenuri de volei, 
baschet, tenis ; de 7 ori mai multe 
săli de sport. Numeroși specialiști 
— profesori de educație fizică, antre
nori, instructori — îndrumă pașii ce
lor ce vor să practice sportul. Ac
tivitatea sportivă de masă se îmbină cu 
o largă preocupare pentru dezvoltarea 
sportului de performanță. De altfel, la o 
serie de sporturi (volei, rugbi, tenis de 
masă, handbal, caiac-canoe, box, lupte 
etc.), tara noastră deține astăzi poziții 
fruntașe pe scară internațională,

în București și în alte orașe ale 
s-au construit stadioane complexe, utilate 
modern. Pe un teren de 65 de hectare au 
fost amenajate : marele stadion „23 Au
gust" (cu tribune pentru circa 80 000 de 
spectatori), patinoarul artificial (cu 10 000 
de locuri), terenuri de fotbal, volei, hand
bal, tenis, hochei pe iarbă etc. Capitala 
dispune și de alte baze sportive de mare 
capacitate (complexele sportive ale clu
burilor Dinamo și Progresul, stadioanele 
Republicii, Tineretului, Giulești etc.). Sta
dioane, săli de sport, bazine de înot s-au 
construit și în alte orașe ale fării.

Recepția oferită 
R. P. 0. Coreene

Vineri după-amiază, ambasadorul 
R.P.D. " Coreene în R. P. Romînă, 
Giăn Du Hoan, a oferit o recepție 
cu prilejul celei de-a 19-a aniversări 
a eliberării Coreei.

Au luat parte Alexandru Drăghici, 
Gogu Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ștefan Bă
lan, ministrul învățămîntului, Dumi
tru Mosora, ministrul industriei con
strucțiilor, Alexandru Sencovici, mi-

NOTE DE DRUM

Luminile Phenianului
Călătoria spre Exîremul Orient, dea

supra marilor întinderi siberiene, pe bor
dul unui avion cu reaejie TU-104, oferă 
călătorului o priveliște impresionantă. In 
oceanul aerian, ultimele luciri ale soare
lui coboară lin în asfințit, lăsînd pe că
lător suspendat între pulberea fină de 
nori aflată jos — și bolta cerească, de 
un albastru ireal, plină de sclipirile scân
teietoare ale stelelor. Este noapte, o 
noapte albastră desprinsă parcă de un
deva din poveștile Șeherezadei. Dar, ți- 
nînd seama de viteza avionului și direc
ția de zbor, ea va dura foarte pufin, 
căci primele licăriri ale soarelui, care a- 
bia ne-au părăsit la asfinfit, vor apare 
curind la răsărit, anunjînd începutul unei 
noi zile. Este ziua în care, după o călă
torie frumoasă, descindem pe 
„țării dimineților liniștite".

pămîntul

Pregătirea șar- 
cuptorului 
interiorul 
șerpuitor, 
în văluri

se 
său 

zeci 
roșii 
ofe-

Imagini sugestive
La 8 seara, ora Phenianului, 

București soarele este la zenit, 
Teatrului mare de stat din 
R.P.D. Coreene luminile se sting. Asist 
la unul dintre acele spectacole care, prin 
cintec și dans, reușesc să oglindească 
cu o deosebită expresivitate o pagină 
din viața de fiecare zi a Coreei socia
liste.

Decorul reprezintă la un moment dat 
un peisaj industrial. Este un peisaj tipic 
al acestei jări, care și-a vindecat rănile a- 
dînci ale unui război pustiitor și a ridicat 
o industrie în continuă dezvoltare. O sce
nă coregrafică redă sugestiv munca în
cordată ce se desfășoară în faja unui 
cuptor, pentru pregătirea unei șarje de 
oțel. Mișcările pline de dinamism și si
guranță ale balerinilor exprimă tenaci
tate, entuziasm, măiestrie, 
jei a luat sfîrșit, Gura 
deschide larg și din 
jîșnesc, într-un rapid șir 
de balerine învestmîntate 
ce flutură în vînt, aidoma flăcărilor ote
lului incandescent. Acordurile puternice 
ale orchestrei sugerează un. imn ai bi
ruinței, al datoriei împlinite. Muncitorii 
își string călduros mîinile, se îmbrătișea- 

■■ză. Au răspuns cu însuflețire chemării’ 
Partidului Muncii din Coreea — „mai 
mult, mai repede, mai bine" — își aduc 
contribuția la construirea cu succes a so
cialismului, la înflorirea patriei lor.

Traduse în domeniul realității, flăcările 
pe care le-am văzut arzînd simbolic pe 
scena teatrului din Phenian sînt flăcări 
care ard zi și noapte în combinatele in
dustriale care înconjoară ca un brîu capi
tala R.P.D. Coreene. Combinatul de 
ojel din Kansen, Combinatul siderurgic 
Fuan Ho din Sonrim, Fabrica de mașini 
electrice de la De An — sînt doar cîteva 
din aceste întreprinderi din apropierea 
Phenianului.

Furnalele mereu treze, ofelăriile și la- 
minoarele în continuu freamăt, agregatele 
și mașinile fabricilor sînt chemate să pună 
în valoare zi de zi bogatele resurse natu
rale aie țării. Căci R.P.D. Coreeană este,

La Fabrica de locomotive electrice din Phenian

Condiții corespunzătoare 
pentru tinere

„Am avut plăcerea să vizitez mai 
multe centre și complexe sportive din 
Romînia. Sînt îneîntat să constat că 
țara dv. are deopotrivă mari stadioa
ne pentru competiții importante și 
numeroase baze și terenuri de antre
nament, unde tinerii beneficiază de 
condiții corespunzătoare pentru a-și 
dezvolta calitățile lor fizice. Am fost 
impresionat și de faptul că cele mai

Sala de sport a întreprinderii „Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii

de ambasadorul

nistrul industriei ușoare, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Vasile Mateescu, 
președintele Sfatului popular al re
giunii București, conducători ai unor 
instituții centrale, generali, ziariști.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

de bună seamă, în raport cu suprafața 
sa, una dintre cele mai bogate țări ale 
Asiei în ce privește resursele minerale.

— După vremuri de cruntă asuprire, de 
muncă pentru alții, am început în urmă 
cu 19 ani, odată cu eliberarea tării, să 
muncim pentru noi, pentru binele poporu-

cînd la. 
în sala 
capitala lui nostru ’ mi-a declfcraf Kim To Su, 

secretarul comitetului de partid al Com
binatului siderurgic Fuan He. Dar dru
mul nu a fost ușor — a continuat el. Țara 
era într-adevăr bogată. Dar ne lipseau 
mijloacele de producție, ne lipseau teh
nicienii, specialiștii. De fapt a trebuit să 
începem de ia zero, căci odată cu capi
tularea, militariștii japonezi au distrus to
tul în urma lor. A urmat apoi războiul 
pustiitor din 1950—1953. Și iar am luat-o 
de la început. Dar resimjim astăzi un sen
timent de muljumire și mindrie că ceea 
ce am realizat, este un rod al hărniciei 
și eroismului în muncă al poporului nos
tru.

Creșterea continuă 
permite industriei să realizeze o 
foarte variată de produse : 
re de 75 C P, pe roti și pe șenile, 
mioane cu simplă și dublă traefiune 
basculante, locomotive electrice, ' 
fluviale pînă la 3 000 tone, vagoane de 
călători pe 4 și 8 ro(i și de marfă cu o 
capacitate' pînă la 60 tone, excavatoare, 
generatoare electrice și transformatoare,' 
numeroase tipuri de mașini-unelte — de 
la striingurl'și freze la prese hidraulice de 
3 000 tone și macarale de 75 tone, utilaje 
pentru industria chimică etc.

Flăcările industriei ard viu în întreaga 
țară. Ele reflectă ca într-o oglindă hăr
nicia și iscusința poporului coreean.

a nivelului tehnic 
gamă 

fractoa- 
, ca- 
! Și 
vase

Florile Coreei
In timpul călătoriei mele, un confrate 

coreean mi-a pus întrebarea: „Ce v-a im
presionat cel mai mult în tara noastră?”. 
In răspunsul ce i l-am dat m-am referit 
și la copiii Coreei. Atunci, mi-a spus surî- 
zînd : „Da, copiii sînt florile care ne îm
podobesc tara I"

Modestie, respect, bună creștere — 
sînt cîteva din trăsăturile caracteristice 
fiecărui copil coreean pe care l-am în- 
tîlnit, cu care am stat de vorbă. Este

tul sportiv 
multe din terenurile sportive sînt si
tuate in parcuri, în mijlocul naturii, 
unde abundă florile și copacii, for- 
mînd un cadru extrem de agreabil 
atît pentru sportivi, cît și pentru spec
tatori".

AVERY BRUNDAGE, președintele 
Comitetului olimpic internațional

CIFRE Șl FAPTE
• Față de anul 1946, în 1963 pro* * 

ducția de energie electrică în R.P.D; 
Coreeană a crescut cu 287 la sută, 
producția de cărbune — de 11 ori, 
iar cea de îngrășăminte chimice de 
5,4 ori.

• în perioada 1953—1963, produc-*  
ția mijloacelor de producție a eres-*  
cut de 33 de ori.

• La ediția Inaugurală a crosului 
popular „Să întîmpinăm 1 Mai” 
(1948) au participat 83 000 de tineri 
și tinere. Anul acesta, aceeași mare 
competiție a reunit la start 1 484 000 
de particlpanți.

e în 1957 numărul membrilor 
U.C.F.S. era de 950 114 ; în I960, el 
ajunsese la 2 534 379 ; în 1962 — la 
3 085 121 Acum, in cele 10128 de 
asociații sportive activează peste 
3 400 000 de membxl ai U.C.F.S.

• Spartachiadele sînt cele mal 
mari competiții sportive de masă. 
Prima ediție a Spartachiadei re
publicane, organizată în acest an în 
cinstea aniversării a 20 de ani de la 
eliberarea patriei, a întrunit la star
tul etapei de masă peste 4 700 000 de 
oameni de la orașe și sate.

® în agricultură, datorită irigării 
unor suprafețe însemnate, mecaniză
rii și chimizării, producția de cereale 
a R.P.D. Coreene a fost în 1960 de 
3 803 000 tone, adică de 1,6 ori cît 
producția din 1944, iar în 1962 s-a 
ridicat la circa 5 milioane tone.

rezultatul unei atente și migăloase munci 
de educație, făcută atît în orele de școală 
cît și în afara lor, care se desfășoară 
din plin, zi de zi, în toate orașele și satele 
nord-coreene. O grăitoare mărturie a a- 
tenfiei acordată educației multilaterale a 
copiilor este impunătorul edificiu al Pa
latului pionierilor din Phenian. Situată pe 
o înăljime ce domină întregul oraș, clă
direa, al cărei corp central numără 13 e- 
taje, este una dintre cele mai moderne 
construcții din capitala R.P.D. Coreene. 
Cei aproape 10 000 de copii care își pe
trec aici zilnic o parte din timp au la 
dispoziție peste 500 de săli bine utilate 
și special profilate pentru cele mai di
ferite discipline tehnice, științifice și ar
tistice, o sală de teatru, o sală de 
sporturi, bibliotecă etc. Am văzut aci 
mici fizicieni și chimiști pasionați; 
cu bogate cunoștințe de speciali
tate, ca și botaniști și zootehniști, sau 
virtuoși mînuitori ai arcușului sau pene
lului. De neuitat va rămîne pentru mine 
interpretarea minunat nuanfată și plină de 
gingășie pe care patru copii, sub vtrsfa 
școlară, au dat-o cunoscutei lucrări a lui 
Mozart — „Eine kleine Nacht Musik" — 
într-o transcripție pentru două piane, la 
patru miini.

In condițiile socialismului, florile Co
reei — cum sînt numiți acolo copiii — 
dispun de toate posibilitățile de a se dez
volta și a-și etala din plin frumusețile.

Intîhire
In portul Nampho, la Marea Galbenă, 

într-o noapte cefoasă din această vară, o 
sirenă a sunat îndelung din larg. Ea ves
tea sosirea unei nave.

Sub ochii afen(i ai comandantului și 
ai secundului său, nava romînească „Do
brogea", cu un deplasament de 10 000 
tone, înainta lin pregătind manevrele de 
acostare. „Dobrogea" era primul vas ro- 
mînesc care ancora în Coreea, Deodată, 
peste freamătul mării a răsunat clopotul 
de alarmă al unui vas. în apropiere de 
rada portului o mahonă coreeană, încăr
cată cu minereu, se ciocnise de alt vas 
și era în pericol. Fiecare clipă era pre
țioasă. Și marinarii romîni n-au pregetat 
un moment spre a veni în ajutorul to
varășilor lor coreeni. Mahona a fost sal
vată, iar marinarii romîni și coreeni s-au 
îmbrățișat cu căldură.

După mai puțin de două săptămîni de 
la plecarea vasului „Dobrogea", un nou 
vas romînesc, „București", cu un depla
sament de 12 000 tone și-a anunfat so
sirea în același port. Pe bordul vasului am 
asistat la o întilnire. Intr-o dimineață de 
duminică, echipajul s-a aliniat pe punte 
pentru a saluta sosirea pe vas a unor 
oaspefi — grupul de specialiști romîni 
care participă, în cadrul colaborării eco
nomice romîno-coreene, la lucrările de pe 
șantierul laminorului de țevi de la Combi
natul metalurgic din Kansen, A fost o în- 
tîlnire emoționantă, la mii de kilometri 
depărtare de patrie, între oameni care 
se aflau acolo stMpînifi de aceleași senti
mente, de aceeași dorință de a contribui 
la adîncirea continuă a legăturilor de 
frățească prietenie dintre popoarele romîn 
și coreean.

Mircea MOÂRCÂȘ

SIMPOZION „23 AUGUST' - 
CEA MÂI MARE SĂRBĂTOARE 

A POPORULUI NOSTRU"

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă — Consiliul pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-științifi- 
ce_ — a organizat ieri seară în Sala 
mică a Palatului R. P. Romîne un 
simpozion „23 August — cea mai 
mare sărbătoare a poporului nostru“ 
din ciclu! „R.P.R. la cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării“. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne. In cadrul sim
pozionului au vorbit Sergiu Bulga- 
koff, prim vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, prof, 
univ. David Davidescu, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro
mîne, membru în Comitetul Executiv 
al Consiliului Superior al Agricultu
rii, și prof. univ. Constantin Dincu- 
lescu, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, rectorul In
stitutului Politehnic-București.

LOTO CENTRAL
La tragerea Loto-central din 14 au

gust a.c. au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere : 40 54 66 53 81 3 72 
58 14 59 Premii suplimentare : 74 83 17. 
— Fond de premii : 765 639 lei. Trage
rea următoare va avea loc în Bucu
rești.
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Lucrările Comisiei internaționale 
de supraveghere și control din Vietnam a eliberării Romîniei

de-a 20-a aniversări Conferința internațională-> ->

a tineretului
ZIUA INDEPENDENȚEI INDIC?

HANOI 14 (Agerpres).— După 
cum-anunță agenția vietnameză de 
presă, la 13 august a avut loc o șe- 

.dința a Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Viet
nam. Din partea înaltului Coman
dament al Armatei Populare Vietna
meze a participat Ha Van Lau, care

a prezentat materiale în legătură cu 
acțiunile aviației și flotei maritime 
militare a Statelor Unite împotriva 
Republicii Democrate Vietnam, cu 
începere de la 30 iulie. É1 a cerut 
comisiei să ia măsuri pentru a pre- 
întîmpina noi încălcări ale suvera
nității și teritoriului R.D. Vietnam.

X

BERLIN

Ședința Consiliului de Miniștri
al Franței

— Vineri 
ședință a 
al Franței, 
de Gaulle.

PARIS 14 (Agerpres). 
dimineața a avut loc o 
Consiliului de Miniștri 
prezidată de generalul
Ministrul de externe, Couve de Mur- 
ville — relatează agenția France 
Presse — a prezentat un raport asu
pra evenimentelor din Asia de sud- 
est,. Cipru și Congo.

După ședință, ministrul informa
țiilor francez, Peyrefitte, a declarat 
că „guvernul francez consideră că 
condiția păcii este neintervenția. A- 
cest principiu este valabil cu privire 
la Indochina, Congo și pentru Ci
pru“. Ministrul informațiilor — rela
tează France Presse — a arătat că 
poziția guvernului francez cu privi
re la Vietnam „este în favoarea unei

aplicări loiale a hotărîrilor Confe
rinței celor 14 state de la Geneva“.

Referindu-se la situația din Laos, 
Peyrefitte a relevat : „Sîntem bu
curoși că cele trei fracțiuni laoțiene 
au hotărît să se întrunească la Paris 
la 24 august pentru a-și confrunta 
punctele de vedere“.

Privitor la situația din Cipru, 
Peyrefitte a relevat că „situația de 
fapt dovedește că acordurile de la 
Zürich sînt depășite și că ar trebui 
să intervină un aranjament direct 
între Grecia și Turcia“. Franța, a 
spus el, este hotărîtă să „faciliteze 
un asemenea aranjament“.

Situația din Congo, a spus
ministrul informațiilor, ar putea fi 
reglementată „cu condiția să nu 
existe nici o intervenție din afară“.

BERLIN 14 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc vineri, o conferință de 
presă organizată cu prilejul apro
piatei aniversări a 20 de ani de; la 
eliberârea Romîniei. Au participat 
reprezentanți ai presei centrale și 
regionale din R. D. Germană, pre
cum și corespondenți ai presei stră
ine. Au fost de față reprezentanți ai 
C.C. al P.S.U.G., ai Ministerului A- 

' facerilor Externe, ai Oficiului de 
presă al guvernului R.D.G. și ai U- 
niunii ziariștilor din R.D.G., precum 
și atașați de presă ai unor misiuni 
diplomatice.

După ce a vorbit despre importan
ta actului de la 23 August 1944 și 
despre succesele obținute de po
porul romîn în cei 20 de ani de la 
eliberare, ambasadorul R. P. Romî
ne, dr. Ștefan Cleja, a răspuns la 
întrebările ziariștilor. Conferința de 
presă a fost urmată de un cocteil.

de ani de la eliberare. El a răspuns 
apoi la întrebările puse de ziariști.

In seara aceleiași zile, Uniunea 
compozitorilor din R.P.D. Coreeană a 
organizat o audiție de muzică romî- 
nească la care au luat parte compo
zitorul Li Mion San, președintele 
uniunii, Kang Gu long, vicepreședin
te al Comitetului pentru relații cul
turale cu străinătatea, compozitori, 
muzicieni, interpreți vocali și instru
mentiști. Au fost prezenți ambasa
dorul R. P. Romîne, Manole Bodnă
raș, și membri ai ambasadei.

ALGER

BERLIN 14 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de la iz
bucnirea primului război mondial și 
a 25 de ani de la izbucnirea celui 
de-al doilea război mondial, în zi
lele de 12 și 13 august a avut loc la 
Berlin o conferință internațională a 
tineretului, la care au participat de
legații de tineret din peste 30 de 
țări. Delegația tineretului romîn
fost condusă de Constantin Ion, 
membru al Biroului C.C. al U.T.M. 
Conferința a adoptat în unanimitate 
un apel adresat tineretului din lu
mea întreagă, prin care participanții 
își afirmă hotărîrea de a contribui 
la lupta pentru pace, independență 
națională, progres și un viitor feri-' 

pentru tînăra generație.

a

apoi

Presa internațională I

PHENIAN

PHENIAN 14 (Agerpres). — La 13 
august, la Ambasada R. P. Romîne 
din Phenian a avut loc o conferință 
de presă consacrată celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist. Au participat re
dactori ai presei centrale și ai A- 
genției telegrafice coreene de știri, 
corespondenți ai presei străine și 
atașați de presă. Ambasadorul R. P. 
Romîne în R.P.D. Coreeană, Manole 
Bodnăraș, a vorbit despre succesele 
obținute de poporul romîn în cei 20

ALGER 14 (Agerpres). — Amba
sadorul R. P. Romîne la Alger, Ion 
Georgescu, a organizat la sediul 
ambasadei o conferință de presă cu 
prilejul celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist. Au participat redactori ai 
presei centrale algeriene, ai agenției 
de presă, radioului și televiziunii. ■ 
După cuvîntul ambasadorului ro
mîn s-au pus întrebări care au do
vedit interesul cercurilor publicisti
ce algeriene față de marile realizări 
ale poporului romîn. Conferința de 
presă a fost urmată de un cocteil. 
La radio și televiziune au fost trans
mise apoi știri și aspecte de la con
ferința de presă. Ziarele din Alger 
au publicat la 14 august extrase din 
expunerea ambasadorului R. P. Ro
mîne la conferința de presă, oglin
dind realizările poporului romîn.
HELSINKI

cit

hotărîre a Consiliului
de Miniștri al R. P. Polone

Interviul lui Gaston Soumialot

DESPRE EVENIMENTE

LA ORDINEA ZILEI |

In preajma alegerilor

Raport în problema 
rasiale“

„integrării

Săptăminalul belgian „Pourquoi 
pas ?" publică interviul acordat co
respondentului său în Congo, Tous
saint, de unul din conducătorii răs
coalei din Congo, Gaston Soumialot.

necesitatea în- 
politice congo- 
a spus : „Noi 
congolez să se 
tocmai în acest

Vorbind despre 
sănătoșirii vieții 
leze, Soumialot 
vrem ca poporul 
pronunțe liber și
spirit contestăm actuala constituție. 
Ea nu este valabilă deoarece nu a 
fost alcătuită de oameni desemnați 
de poporul congolez. De altfel, re
ferendumul (de aprobare a consti
tuției — N.R.) a fost antidemocratic: 
voturile „da" au fost impuse". între
bat despre posibilitatea stabilirii 
unui contact cu Chombe, el a decla
rat că patrioții nu recunosc guver
nul acestuia, deoarece el a fost for
mat tn mod ilegal. In privința eli
berării lui Antoine Gizenga, Soumia
lot a spuB că, de fapt, Gizenga 
este liber nici în prezent. El este 
ostatec. De altfel, a spuB el, noi 
ne-am răsculat pentru a-1 elibera
Gizenga, ci pentru a elibera între
gul popor congolez. Referindu-se la 
orientarea mișcării sale în domeniul 
politicii 
„Sintern 
zitlve.
Tocmai
ba rămîne marele nostru exemplu. 
Noi vom continua opera lui".

In legătură cu alegerea noului 
președinte al Libanului, agenția 
France Presse transmite :

Deși au rămas numai patru zile 
pînă la alegerea noului președinte 
al Republicii Liban, unanimitatea în 
problema numelui celui care va suc
ceda pe actualul șef de stat este 
departe de a fi realizată. Singurele

candidaturi anunțate oficial pînă în 
prezent sînt în număr de trei : So- 
leiman Frangie, deputat din partea 
circumscripției Zghorta (Libanul de 
nord), Pierre Gemayel, liderul parti
dului falangist, deputat din partea 
orașului Beirut, și generalul în retra
gere Jamil Lahoud, deputat din par
tea circumscripției Mten (munții Li
banului). Pentru a se fixa 
viitorului președinte, cei 99 
putați ai Camerei, care în 
sînt scindați în două grupuri
sultă fără întrerupere. In noaptea de 
13 spre 14 august, cele două gru
puri au ținut ședințe separate al 
căror obiectiv a fost alegerea can- 
didaților respectivi. Pînă în prezent 
nu a fost luată nici o hotărîre și 
abia duminică seara vor fi cunoscu
te numele candidaților.

Centrul de sondare a opinie! pu
blice de pe lîngă Universitatea din 
Chicago a dat publicității un raport

în legătură cu atitudinea albilor din 
Statele Unite în problema integrării 
rasiale. Raportul a apărut în revista 
lunară „Scientific American".

asupra 
de dé- 
prezent 
se con-

nu 
un 
nu 
pe

Din 1942, opinia publică atîl din 
nordul cît și din sudul țării „s-a a- 
propiat mereu și în unele cazuri, în 
mod accentuat, de ideea acceptării 
integrării rasiale", se spune în ra
port. Raportul se bazează pe o serie 
de studii făcute de Centrul de cer
cetări în anii 1942, 1956 și 1963 și 
completate cu date din cursul anu
lui curent. El precizează că sprijinul 
albilor pentru integrarea rasială în 
școli a crescut de la 30 la sută în 
1942, la 62 la sută în decembrie 
1963, pentru integrarea rasială în 
transporturile publice, în aceeași pe
rioadă, de la 44 la sută la 78 la sută 
și pentru integrarea rasială în ches
tiunea locuințelor de la 35 la sută la 
64 la sută.

externe, el a declarat : 
în favoarea neutralității po- 
Slntem pentru nealiniere, 
pentru asta Patrice Lumum-

Declarațiile premierului
J. Kenyatta în parlament

NAIROBI 14 (Agerpres). — Kenya 
va deveni republică la 12 decembrie, 
a anunțat vineri în parlament pri
mul ministru kenyot, Jomo Ke
nyatta. El a anunțat, de asemenea, 
că, dacă va fi nevoie, guvernul va 
organiză un referendum în această 
problemă în luna noiembrie. O 
nouă constituție este în prezent e- 
laborată, urmînd să fie supusă a- 
probării parlamentului în octom
brie,

Proclamarea republicii, care 
coincide cu prima aniversare a cu
ceririi independenței, va marca des
prinderea deplină a Kenyei din sis
temul legăturilor coloniale cu Ma
rea Britanie. Deși independentă, Ke
nya a rămas legată, cel puțin for
mal, de coroana britanică, în frun
tea țării aflîndu-se un guvernator 
englez. După proclamarea republicii 
guvernatorul va fi înlocuit de preșe
dintele republicii.

Kenyatta a precizat că, după pro
clamarea republicii, Kenya va con
tinua să facă parte din Common- 
wealthul britanic.

in trecutul istoric al poporului in
dian, data de 15 august 1947 mar
chează un eveniment memorabil. In 
această zi, mii de oameni se îndrep
tau spre uriașul Fort roșu din Delhi, 
locul atîtor evenimente remarcabile 
din istoria țării, pentru a 
unui moment istoric pe 
teptaseră cu înfrigurare : 
rea independenței Indiei.

India, care dusese o luptă grea și 
îndelungată pentru a scutura jugul 
colonial și a putea dispune de pro
pria ei soartă, își vedea încununate 
eforturile 
dobîndit 
statut de 
jumătate 
1950, s-a 
verană.

Punînd

fi martorii 
care îl aș- 
proclama-

de o mare victorie. Ea a 
atunci independența cu 
dominion, iar doi ani și 
mai tîrziu, în ianuarie 
proclamat republică su

capăt dominației coloniale, 
India a pășit într-o nouă etapă a 
dezvoltării sale. Poporul indian și-a 
concentrat energiile creatoare pen
tru a lichida greaua moștenire a tre- 
icuțuluiși a, consolida indepen
dența patriei sale, prin făurirea unei 
industrii proprii și valorificarea ma
rilor bogății ale țării. Pe teritoriul In
diei și-au făcut apariția în decursul

ultimilor ani fabrici și uzine moder
ne, școli, spitale, instituții culturale 
și științifice. Cel de-al treilea plan 
cincinal în curs prevede înfăptuirea 
unui șir de alte obiective industriale 
și social-culturale care vor contribui 
la progresul harnicului și talentatu
lui popor indian.

Intre Republica Populară Romînă 
și. Republica India s-au stabilit re
lații prietenești pe baza principiilor 
coexistenței pașnice. Schimburile 
merciale, colaborarea economică 
tehnică, schimburile culturale se 
dezvoltă an de an spre binele ambe
lor popoare și în interesul cauzei 
păcii. R. P. Romînă a acordat Repu
blicii India sprijin multilateral în 
domeniul dezvoltării industriei pe
troliere.

O contribuție importantă la adîn- 
cirea cunoașterii reciproce și la 
strîngerea legăturilor prietenești ro- 
mîno-indiene a adus-o schimbul de 
vizite între conducătorii celor două 
țări.

Cu prilejul zilei independenței In
diei, poporul romîn transmite po
porului indian cordiale felicitări și 
urări de prosperitate și pace.

HELSINKI 14 (Agerpres). — La 
14 august, Ambasada R. P. Romîne 
din Helsinki a organizat o confe
rință de presă în cadrul căreia am- 
basaborul R. P. Romîne în Fin
landa, Niculai Ioan Vancea, a vor
bit despre importanța zilei de 23 
August și despre succesele obținute 
de poporul romîn în cei 20 de ani 
de la eliberare. Ambasadorul R. P. 
Romîne a răspuns, de asemenea, la 
numeroase întrebări ale ziariștilor 
referitoare la dezvoltarea economică 
a țării, la politica externă a R. P- 
Romîne și relațiile romîno-finlan- 
deze. A fost oferit apoi un cocteil.

In vederea deschiderii Săptămînii 
filmului romînesc, care va avea loc 
la Helsinki între 21 și 27 august, au 
fost prezentate zilele acestea repre
zentanților presei filmele romînești 
„Pași spre Lună“, „La horă“, „Pri
măvara obișnuită“ etc. Filmele s-au 
bucurat de o bună apreciere.

MONTEVIDEO
MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 

La Legația R. P. Romîne din Mon
tevideo a avut loc o conferință de 
presă cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei. 
Traian Moraru, însărcinat cu afaceri 
a.i., a vorbit despre însemnătatea 
actului istoric de la 23 August 1944. 
și despre marile realizări ale po
porului romîn în construirea vieții 
sale noi, socialiste. Reprezentanții 
presei din capitala Uruguaiului au 
ascultat cu viu interes expunerea 
lui Traian Moraru, care a răspuns 
la întrebările acestora. Participant 
la conferința de presă au vizionat 
apoi filme documentare romînești.

SCURTE ȘTIRI
DJAKARTA. Șeful statului cam

bodgian, prințul Norodom Sianuk, a 
sosit vineri la Djakarta într-o vizită 
oficială de 6 zile în Republica Indo
nezia. Prințul Norodom Sianuk și per
soanele care-1 însoțesc au fost întîm- 
pinate la aeroport de către președintele 
Sukarno și de alte persoane oficiale.

DAMASC. Ministrul afacerilor exter
ne al Siriei, Hassan Muraywed, — re
latează agenția Reuter — a făcut cu
noscut că guvernul sirian a adresat 
un protest ambasadorului Turciei la 
Damasc, în legătură cu violarea spa
țiului aerian și a apelor teritoriale ale 
Siriei de către avioane și nave turcești. 
Guvernul Siriei, a declarat el, consi
deră că aceste acțiuni afectează suve
ranitatea statului sirian.

BUENOS AIRES. Vineri s-a des
chis la Cordoba, important centru cul
tural al Argentinei, Festivalul Interna
țional al Filmului de scurt metraj, la 
care participă 17 țări, printre care și 
R. P. Romînă. Vor fi prezentate o se
rie de filme documentare. R. P. Romî-

nă prezintă 5 filme printre care : „Mu
zeul satului“, „Munții Apuseni“ și 
„Comoara“.

HAVANA. Agenția Prensa ■ Latina 
anunță că la Havana, la gajèria de 
artă Galiano-Concordia se va des
chide de la 20 august expoziția de 
scenografie romînească. In vederea 
organizării acestei expoziții, în capitala 
Cubei a sosit arhitectul romîn Ștefan 
Norris. Expoziția face parte din ma
nifestările care vor avea loc în Cuba 
în timpul „Săptămînii culturii romî
nești“.

SAN JOSE. Asupra Ambasadei 
Mexicului din Costa Rica a fost orga
nizat un nou atac banditesc în timpul 
căruia un grup de persoane neiden
tificate a tras asupra clădirii ambasa
dei. Primul atac de acest -gen a avut 
loc cu 15 zile în urmă, 
țiatorii săi au fost emigranți 
bani, nemulțumiți de . faptul 
Mexicul nu a sprijinit adoptarea de 
sancțiuni împotriva Cubei în timpul 
recentei consfătuiri a O.S.A.

SALISBURY In ciuda hotărîrii înal
tei Curți de Apel din Rhodesia de sud 
prin care se confirmă că deportarea 
liderului mișcării de eliberare națio
nală, Joshua Nkomo, constituie un act 
ilegal, guvernul acestei țări a hotărît 
să nu-1 pună în libertate.

CAPE KENNEDY. La Cape Ken
nedy a fost prezentat ziariștilor „Ob
servatorul geofizic orbital“ O.G.O.-l, 
un nou satelit artificial american, care 
va fi lansat la 3 septembrie. Avînd o 
lungime de 16 metri, o înălțime de 
6,50 metri și o greutate de 486 kg. 
O.G.O.-l cuprinde aproape 100 000 
piese diferite. O.G.O.-l va fi primul 
dintr-o serie de șase vehicule spațiale 
care vor strînge date despre atmosfe
ră, magnetosferă și spațiu.

Ini-
cu- 
că

la Ï2 decembrie Kenya 
va deveni republică

Un viaduct modern, sprijinit pe piloni inalți, se construiește în regiunea 
lacului Lucerna din Elveția

RIO DE JANEIRO. Agenția Reuter 
relatează că un purtător de cuvînt al 
ambasadei R.A.U. din Brazilia a anun
țat că Brazilia a acceptat să participe 
ca observator la cea de-a doua confe
rință a țărilor neangajate prevăzută 
pentru luna octombrie a.c. Ia Cairo.

SEUL. Surse ale poliției din Seul 
au 'relatat că la 13 august au fost a- 
restate un număr de 41 de persoane, 
învinuite de propagandă antiguverna
mentală. Printre cei arestați se află 
trei reporteri, trei profesori de la Uni
versitatea Națională din Seul, precum 
și doi studenți.

DJAKARTA. Guvernul Indoneziei a 
hotărît să închidă toate bibliotecile și 
instituțiile din Djakarta, Bandung și 
Surabaja ale Consiliului britanic. A- 
ducînd la cunoștința oficialităților 
Ambasadei britanice din Djakarta a- 
ceastă hotărîre, ministrul adjunct al 
afacerilor externe al Indoneziei, Kusu- 
mowidagdo, a declarat că ea a fost 
condiționată de „actuala situație po
litică din țară“.

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță că 
reprezentanții R.A.U., Iordaniei, Ira
kului, Kuweitului și Siriei au semnat 
la Cairo un document care prevede 
constituirea în decurs de 10 ani a îÿiei 
„Piețe comune“ arabe. Pentru început 
— menționează agenția citată — se 
prevede reducerea tarifelor vamale cu 
10 la sută pentru produsele industria
le și cu 20 la sută pentru cele agricole.

In capitala Republicii India

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — Con
siliul de Miniștri al R. P. Polone, a- 
nunță Agenția P.A.P., a adoptat o 
hotărîre cu privire la ridicarea cali
tății producției industriale. Potrivit 
hotărîrii se prevede creșterea cali
tății produselor celor mai importan
te pentru economia națională, pînă 
la standardul mondial. Președintele 
Comitetului pentru știință și tehnică 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri a 
stabilit o comisie permanentă pen
tru problemele calității producției.

Starea sănătății 
lui Palmiro Togliatti

MOSCOVA 14 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că Palmiro To
gliatti, secretarul general al Partidu
lui Comunist Italian, care a sosit in 
U.R.S.S. pentru o scurtă odihnă, s-a 
simțit rău, în mod subit, la 13 au
gust, în timp ce vizita tabăra de pio
nieri „Artek“ din Crimeea. Medicii 
au constatat un ictus pe baza ate- 
rosclerozei generale.

Palmiro Togliatti este tratat de 
acad. Vasilenko, profesorii Tkaciov, 
Gorbașeva, Tatevosov, docentul 
Glaurov și Petrunin, medic șef al 
orașului Ialta. Din Roma a fost che
mat prof. Spallone — medicul cu
rant al lui Palmiro Togliatti.

Au plecat din Roma spre Crimeea, 
pe calea aerului, Luigi Longo, secre
tar general adjunct al P.C. Italian, 
și Arturo Colombi, membru al Di
recției P.C: Italian.

Președintele interimar al Italiei, 
Cesare Merzagora, președintele Con
siliului de Miniștri, Aldo Moro, și 
președintele Camerei deputaților, 
Bucciarelli Ducci, au transmis con
ducerii Partidului Comunist Italian 
telegrame în care urează lui Palmiro 
Togliatti însănătoșire grabnică.

CUVlNTAREA PREȘEDINTELUI RA0HAKRISHNAN
;

DELHI 14 (Agerpres). — India 
sărbătorește la 15 august a 17-a a- 
niversare a cuceririi independenței. 
Cu acest prilej președintele Indiei, 
Radhakrishnan, a rostit vineri la 
posturile de radio o cuvîntare. El a 
vorbit despre necesitatea întăririi 
păcii în întreaga lume. Aducînd un 
omagiu memoriei eminentului om de 
stat indian, Jawaharlal Nehru, pre
ședintele a spus că actuala condu
cere a Indiei trebuie să facă tot ce-i 
stă în putință pentru a continua o- 
pera sa. El a chemat întregul popor 
indian să-și aducă contribuția la so
luționarea marilor probleme care 
frămîntă India în momentul de față.

Numeroase festivități urmează să 
aibă loc sîmbătă în capitala Indiei și

în principalele orașe ale țării, pentru 
a marca sărbătoarea națională a po
porului indian.

în U. R. S.S. a fost lansat

„Cosmos-3?1

SALVADOR ALLENDE ISI REAFIRMĂ POZIȚIA> ■>
respondentul agenției Prensa Latina 
— că guvernul format în urma a- 
cestei victorii „va apăra cu hotărîre 
suveranitatea națională, principiile 
autodeterminării și neamestecului“. 

Imediat ce vor veni la putere re
prezentanții mișcării populare, a 
relevat el în continuare, mă voi a- 
dresa tuturor organizațiilor interna
ționale pentru a obține înțelegere și 
sprijin din partea guvernelor și po
poarelor latino-americane în pro
blema revizuirii hotărîrilor anticu
bane. Aceasta va constitui un pas 
înainte pe calea spre restabilirea 
egalității și frăției în relațiile dintre 
popoarele Americii și lumii întregi.

SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager
pres). — In legătură cu recenta con
sfătuire a miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor O.S.A., în cadrul că
reia au fost adoptate sancțiuni îm
potriva Cubei, Salvador Allende, can
didat la postul de președinte al sta
tului Chile din partea Frontului de 
acțiune populară, a făcut o declara- 
rație în care și-a reafirmat poziția 
împotriva hotărîrilor anticubane a- 
doptate de O.S.A.

Arătînd că în prezent sarcina prin
cipală a mișcării populare din Chile 
o constituie obținerea victoriei în a- 
legeri, el a subliniat — după cum 
relatează din Santiago de Chile co-

TEATRE : Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (la Teatrul de vară din Parcul 
„N. Bâlcëscu") : O femeie cu bani — (o- 
rele 20). Teatrul pentru tineret 
(la Teatrul de vară din Parcul 
trău") : Ruy Bias — (orele 20). 
Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul 
„23 August") : N-avem centru 
— (orele 20). Teatrul evreiesc

și copii 
„Herăs- 
Teatrul 

de vară 
înaintaș 
de stat 

(în grădina din str. Mircea Vodă nr. 5): 
Omul care a văzut moartea 
Teatrul satiric-muzical ,,C. 
grădina „Boema", în caz de ploaie 
sala „Savoy") : Șl băieții și fetele 
(orele 20,15). Circul de stat : Sărbătoare 
la circ — (orele 29).

CINEMATOGRAFE : Zilele filmului ro- 
minesc : Carpați (orele 18,15), Grădina 
„Arta" (Calea Călărași nr. 153 — orele
20) , Grădina „Bucegi“ (Bd. 1 Mai nr.
143 — orele 20). Rebelul magnific : Patria 
(10; 12: 14,15; 16,30; 18.45; 21). Cei șapte 
magnifici — cinemascop : 
(8,30; 11,30; 14,30; 18; 21,15), 
(9; 12; 15; 18; 21), Excelsior 
14,15; 17,15; 20,15), Feroviar
15,30; 18,30; 21,30), Aurora (9;
21) , Melodia (9; 12; 15; 18; 21), Grădina
„Festival" (Pasajul Eforie — orele 19,45), 
Grădina „Doina“ (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20,15), Stadionul Dinamo (Șos, Ște
fan cel Mare — orele 20). Vara în nordul 
sălbatic : Carpați (10; 12; 14; 16) Capitol 
(10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21; la grădină — 
orele 20), Grădina „Progresul" (Str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 20). Comoara din 
lacul de argint — cinemascop: București 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), Miorița 
(10,15; 12,30; 15,30; 17,45; 20), Floreasca
(10,30; 16; 18,15; 20,30) Flamura (9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,30; 21),' Arenele Libertății
(Str. 11 Iunie — < ’ ' ’ '
plină zi : Festival
18,45; 21). Căliți în 
Victoria (10; 12; 14; 
vița (10; 12; 16; 18;
tinăr — cinemascop : Central (9,45; 12,30; 
15,15; 18; 20,45). ImbHnzitnril de biciclete: 
Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cerul

orele 
(io ; 
foc 
16;
20).

și mocirla : Union (16; 18,15; 20.30). Pro
gram pentru copii : Doina (orele 10). 
M-am îndrăgostit la Copenhaga : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), înfrățirea în
tre popoare (10; 16: 18,15; ------ ~
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
noaptea : Giulești (10; 12;
20.15) , Rahova (15; 17; 19;
Calea Rahovei nr. 103 —
Sosește circul — Două povestiri: Timpuri

(orele 20). Noi (10—21 în continuare). Anotimpuri : 
Cultural (16; 18,15; 20,30). Germanic, ste
luțele tale ! : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). La strada: Buzești (14,30; 16 45; 19;
21.15) , Arta (15,45; 18; 20,15). Comisarul : 
Cringași (16; 18,15; 20,30), Adesgo (14,45; 
16,45; 19; 21,15). Doi colonei : Unirea (16; 
18; la grădină — orele 20). împușcături 
în ceață : Tomis (9; 11; 13; 16,30; 18,30; 
la grădină — orele 20,15), Modern (10; 12; 
14; 16; 18; 20; la grădină — str. 11 Iunie 
nr, 75 — orele 20,30),- Drumul Sării (16: 
18: 20). Un surîs în plină vară : Flacăra 
(16; 18; 20.15). Cauze drepte — cinema
scop : Munca (16; 18,15; 20,30). Cei trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Popular (10,30; 16; 19,30). Domnul Topaze
— cinemascop : Moșilor (16; 18; la gră
dină — orele 20,30). Unde-i generalul ? : 
Cosmos (16; 18; 20). Cei patru călugări : 
Viitorul (15; 17; 19; 21). Dezrădăcinațil : 
Colentina (15; 17,15; 19,30). Kozara : Volga 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). Era noapte la 
Roma (ambele serii) : Progresul (15; 18; 
21). Ocolul pămîntului în 30 de zile — 
cinemascop (ambele serii): Lira (10; 15,30; 
19). Locotenent Cristina : Ferentari (16; 
18,15; 20,30). Valea vulturilor : Cotroceni 
(16; 18,15; 20,30). Pompierul atomic : Pa
cea (16; 18; 20). Lumea comică a lui Ha
rold Lloyd : vitan (16; 18; 20; la grădină 
— Calea Dudești — orele 20,30). Lacrimi 
tlrzii : Grădina „Lira“ (Calea 13 Septem
brie nr. 196 — orele 20,15). Totul despre 
Eva : Grădina „Buzești- (Str. Buzești nr. 
9—11 — orele 20). Ucigașul și fata : Gră
dina „Colentina“ (Șos. Colentina nr. 84
— orele 20). Domnișoara... Barbă Albas
tră : Grădina „Aurora" (Bd. Dimitrov nr. 
118 — orele 20,30).

20,30), Bucegi 
Inspectorul și 
14; 16; 18,15; 

la grădină — 
orele 20,15).

Tănase" (în 
în

Republica 
Luceafărul 
(8,15; 11,15; 
(3,30; 12 30; 
12; 15; 13;

20). întuneric în
12; 14,15; 16,30: 
— cinemascop : 

18,15; 20,30), Gri- 
Aventurile unui

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
14 august, în Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-37“. La bordul sa
telitului s-a instalat aparatajul știin
țific destinat continuării explorării 
spațiului cosmic în cadrul programu
lui anunțat de agenția TASS la 16 
martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o orbită cu 
următorii parametri : Perioada ini
țială de revoluție 89,45 minute ; dis
tanța maximă de la suprafața Pă- 
mîntului (la apogeu) 300 km ; dis
tanța minimă (là perigeu) 205 km ; 
unghiul de înclinație a orbitei față 
de planul Ecuatorului — 65 grade.

In afara aparatajului științific, la 
bordul satelitului există : Un emi
țător radio, care funcționează pe 
frecvența 19,995 Mhz ; un sistem ra- 
diotehnic pentru măsurarea precisă 
a elementelor orbitei ; un sistem ra- 
diotelemetric pentru transmiterea pe 
Pămînt a datelor referitoare la func
ționarea dispozitivelor și a aparata
jului științific.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul prelu
crează informațiile recepționate.

TELEVIZIUNE : Orele 19 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copii: Cine a 
pierdut un cîntec ? — emisiune muzical- 
distractivă. 19,35 — Aventurile lui Robin 
Hood (V): Curajoasa Marian. 20,05 — E- 
misiunea „Sub soarele lui August“. Des
pre dezvoltarea regiunii Dobrogea în cel 
20 de ani. Vorbește Vasile Vilcu, prim- 
sccretar al Comitetului regional al P.M.R. 
Dobrogea. 21,15 — Filmul documentar 
„Soare dobrogean". 20,45 — Agenda fi
nalei celui de-al VII-lea concurs al artiș
tilor amatori. 20,55 — Actualitatea cine
matografică. 21,30 — pagini din creația 
romînească de operă și balet. 22,10 — 
Cîntă orchestra Mantovani (II). In în
cheiere: buletin ’ 
meteorologic.

de știri, sport și buletin

Cum va fi VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost ușor insta

bilă. cu cerul variabil, mai mult noros, 
exceptînd sud-estul țării unde vremea a 
fost in general frumoasă, cu cerul va
riabil. Ploi temporare și sub formă de 
averse, însoțite de descărcări electrice, 
au căzut în jumătatea de nord-vest a 
țării. Vîntul a suflat slab, pînă la potri
vit, predominînd din vest. Temperatura 
aerului la ora 14 era cuprinsă între 30 
grade la Vaslui și 15 grade la Cluj și 
Jiuedin. In București: Vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului a atins 30 de grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 16. 17 
și 18 august. In țară : Vreme schimbă
toare cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale și sub formă de averse, 

mai
po- 

scă-
cu- 
iar 

— „------ „----------------- în
București și pe litoral : Vreme schimbă
toare cu cerul temporar noros. Ploi sla
be. Vint potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară.

însoțite de descărcări electrice, 
frecvente în nordul' țării, vînt 
trivit din vest. Temperatura în 
dere ușoară. Minimele vor fi 
prinse între 8 grade și 18 grade, 
maximele între 20 grade și 30 grade.
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