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Trăiască 23 August — 

ziua eliberării 

scumpei noastre patrii!

ADUNAREA FESTIVA CONSACRATA
CELEI DF-A 18-A WM J HIIÌLRARII PATRIEI

TELEGRAMĂ

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

In sala Palatului R.P. Romî
ne a avut loc miercuri după- 
amiază adunarea Țestivă or
ganizată de Comitetul orășe
nesc București al P.M.R. și 
Comitetul executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei cu prile
jul celei de-a 18-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist.

In aplauzele participanților 
la adunare, în prezidiu au 
luat loc tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Pe
tre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leon- 
te Răutu, general de ar
mată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Minai Dalea, I. K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R.P. Romînă, ge
neral maior I. V. Vinogradov, 
atașat militar naval și al ae
rului al U.R.S.S., membri ai 
C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și ai guvernului , Eroi ai 
Muncii Socialiste, fruntași în 
producție din marile între
prinderi bucureștene, acade
micieni și alți oameni de cul
tură.

In sală se aflau un mare 
număr de oameni ai muncii 
din Capitală, conducători ai 
instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești, activiști 
de partid, de stal și ai orga
nizațiilor oamenilor muncii, 
generali activi și în rezervă — 
foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, 
oameni de cultură, ziariști ro- 
mîni și corespondenți ai pre
sei străine, numeroși oaspeți 
de peste hotare.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R.P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

A fost intonat Imnul de Stat 
al R. P. Române. Adunarea a 
fost deschisă de tov. Florian 
Dănălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R.

Despre cea de-a 18-a ani
versare a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, marea 
sărbătoare națională a po
porului nostru, a vorbit tova
rășul Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul afacerilor interne.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în numeroase rinduri cu pu
ternice aplauze și ovații. La 
sfîrșit, asistența, în picioare, 
a ovaționat îndelung pentru 
eroicul nostru popor muncitor, 
constructor al socialismului, 
pentru marea comunitate 
frățească a țărilor socialiste, 
pentru pace între popoare.

A urmat un program artistic 
la care și-au dat concursul co
rurile reunite ale Radiotelevi- 
ziunii romîne, ansamblurilor 
Sfatului popular al Capitalei 
și „Ciocîrlia“, acompaniate de 
orchestra Filarmonicii de stat 
„George Enescu“, formații de 
dansuri populare, soliști vocali, 
instrumentiști și balerini.(Agerpres)

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate

Prezidiul adunării festive consacrate zilei de 23 August.

Cuvîntarea tovarășului Alexandru Drăghici
Tovarăși,Poporul romîn sărbătorește astăzi a 18-a aniversare a e- liberării patriei de sub jugul fascist. Pe întreg cuprinsul țării oamenii muncii de la orașe și sate întîmpină cu bucurie ziua de 23 August, măreață sărbătoare națională, mîndri de drumul pe care Tau străbătut , de victoriile 'hotărîtoare obținute în făurirea Romîniei socialiste.De la 23 August 1944 au trecut 18 ani — dar evenimentele de atunci au rămas și vor rămîne pentru totdeauna adine întipărite în mintea și în inima fiecărui cetățean al patriei noastre. Infruntînd cu eroism închisorile și gloanțele plutoanelor de execuție, pri- mejduindu-și în fiecare clipă viața, comuniștii au desfășurat o activitate intensă în rîndul maselor, chemîndu-le la luptă pentru sfărîmarea jugului fascist, ieșirea Romîniei din odio

sul război antisovietic și alăturarea țării la coaliția anti- hitleristă, a cărei forță fundamentală era Uniunea Sovietică.înaintarea victorioasă a Armatei Sovietice, ofensiva ei eliberatoare pe teritoriul patriei noastre au dat un puternic avînt luptei antifasciste a poporului, adîncind criza politică și militară a dictaturii antonesciene și contradicțiile interne ale regimului burghe- zo-moșieresc.Organizate și conduse la luptă de Partidul Comunist Romîn, forțele patriotice ale țării au doborît guvernul de dictatură fascistă. Armata Ro- mînă, sprijinită de întregul popor, s-a alăturat războiului antihitlerist, lupțînd cu eroism, alături de Armata Sovietică, pînă la înfrîngerea definitivă a Germaniei fasciste.Oamenii muncii din țara noastră vor cinsti veșnic a- mintirea bravilor ostași ro- 

mîni și sovietici care și-au vărsat sîngele pentru eliberarea Romîniei de sub ocupanții naziști, pentru zdrobirea fascismului german.; în anii ce s-au scurs de la 23 August 1944, poporul nostru muncitor, luîndu-și soarta în propriile mîini și instau- rînd puterea populară a obținut, sub conducerea înțeleaptă a partidului, .mari . victorii în dezvoltarea economică și culturală a țării, în întărirea continuă a orînduirii demo- crat-populare.Concentrînd principalele e- forturi ale poporului spre crearea și dezvoltarea bazei tehnice-materiale a socialismului, prin desfășurarea operei de industrializare socialistă, dezvoltînd cu precădere industria grea, cu pivotul ei, construcția de mașini, partidul nostru a asigurat creșterea necontenită a forțelor de producție ale țării și, pe această bază, avîntul întregii economii.în prezent, pe întreg cuprinsul țării oamenii muncii desfășoară o activitate entuziastă pentru înfăptuirea mărețului program trasat de cel de-al IÎI-lea Congres al partidului nostru — programul înfloririi patriei, al de- 

săvîrșirii construcției socialismului. Rezultatele obținute în perioada care a trecut de la Congres demonstrează justețea sarcinilor stabilite de partid pentru dezvoltarea economiei naționale în actuala etapă. Realizarea întocmai a Directivelor Congresului a devenit o cauză scumpă a întregului popor!La sfîrșitul acestui an se va încheia prima jumătate a planului economic de șase ani. Analizînd rezultatele din primele 8 luni, se întrevede perspectiva ca și anul acesta să se obțină o creștere a '■'producției superioară celei prevăzute în planul de stat, așa cum de altfel s-a realizat și în primii doi ani ai șesena- lului. în perioada 1960-1962 producția globală industrială a țării va crește, după date preliminare, cu 55 la sută, realizîndu-se un ritm anual de creștere de 15,8 la sută, față de 13 la sută cît a fost planificat. în acești trei ani se realizează o producție industrială a cărei valoare depășește cu 15,5 miliarde de lei pe cea stabilită în Directivele Congresului. Creșteri mari, peste prevederile inițiale, s-au realizat în special în ramurile de bază ale economiei — side

rurgie, construcții de mașini, industria chimică ș.a. A crescut, de asemenea, peste prevederile stabilite în Directive, volumul producției bunurilor de larg consum, s-a lărgit și s-a îmbunătățit sortimentul acestor produse. De la începutul șesenalului au fost puse în producție peste 140 de întreprinderi și secții noi în industria republicană, un mare număr de fabrici și uzine au fost dezvoltate și reutilate cu tehnică modernă.Realizările din prima jumătate a planului de 6 ani o- glindesc creșterea continuă a potențialului economiei noastre naționale, economie care se dezvoltă ascendent, echilibrat, în ritmuri susținute. Ele constituie o bază solidă în lupta pentru îndeplinirea cu succes a întregului plan de dezvoltare a economiei naționale în perioada 1960—1965.Punînd la baza activității lor pentru îndeplinirea planului prevederile Directivelor Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn cu privire la criteriile principale ale întrecerii socialiste, muncitorii, tehnicienii și inginerii din fabricile și uzinele țării
(Continuare în pag. a ll-a)

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare RomîneBUCUREȘTI
Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor 
sovietic vă felicităm cordial pe dv. și întregul popor frate ro
mîn cu prilejul sărbătorii naționale — a 18-a aniversare a 
eliberării Romîniei de sub jugul fascist.

Poporul romîn întîmpină a 18-a aniversare a eliberării sale 
cu mari succese în toate domeniile vieții politice, economice 
și culturale. Sub conducerea gloriosului Partid Muncitoresc Ro
mîn, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, oamenii muncii romîni pășesc cu încredere 
pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste, ceea ce consti
tuie o mărturie strălucită a aplicării creatoare de către partid 
a teoriei marxist-leniniste în condițiile țării dv. Un eveniment 
remarcabil l-a constituit în țară încheierea colectivizării agri
culturii, triumful planului cooperatist leninist. Astăzi, orîn- 
duirea socialistă a repurtat victoria hotărîtoare în toate ramu
rile economiei naționale.

Republica Populară Romînă aduce o contribuție demnă la 
întărirea continuă a forței sistemului mondial socialist, mili
tează activ pentru consolidarea unității și coeziunii marii comu
nități a țărilor socialiste. A crescut imens prestigiul ei pe arena 
internațională. Promovînd cu consecvență politica coexistenței 
pașnice, Romînia populară, împreună cu celelalte state socia
liste, duce o luptă perseverentă pentru realizarea unui acord 
internațional cu privire la dezarmarea generală și totală, în
cheierea Tratatului de pace cu Germania și reglementarea pe 
această bază a problemei Berlinului occidental, lichidarea sis
temului rușinos al colonialismului, statornicirea unor relații de 
bună vecinătate între toate țările din regiunea Balcanilor și a 
Adriaticii și transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii, 
liberă de arma racheto-nucleară.

Oamenii sovietici, preocupați de munca creatoare și construc
tivă pentru înfăptuirea grandiosului program al construcției 
comuniste, trasat de Congresul al XXII-lea al P.C.U.S., se 
bucură sincer de remarcabilele realizări ale poporului romîn. 
Prietenia și colaborarea de nezdruncinat a popoarelor țărilor 
noastre bazate pe fidelitatea de neclintit față de marxism-le
ninism și principiile internaționalismului socialist se dezvoltă 
și se întăresc neîncetat, și sînt astăzi mai trainice ca orieînd. 
O nouă confirmare a acestui fapt a fost recenta vizită a dele
gației sovietice de partid și guvernamentale în Republica 
Populară Romînă, care a demonstrat convingător, la fel ca și 
vizita delegației de partid și guvernamentale romine în Uniu
nea Sovietică anul trecut, unitatea frățească a popoarelor și 
partidelor noastre, năzuința lor unanimă de a întări și dezvolta 
și pe viitor cea mai strînsă prietenie și colaborare multilate
rală, în interesul puternicului lagăr al țărilor socialiste și al 
păcii în lumea întreagă. O mărturie strălucită a triumfului 
muncii pașnice constructive și a realizărilor remarcabile ale în
tregului sistem mondial socialist a fost eroicul zbor în grup al 
piloților-cosmonauți, cetățeni ai Uniunii Sovietice, tovarășii Ni
kolaev și Popovici, pe navele cosmice „Vostok-3“ și „Vostok-4“. 
Oamenii sovietici sînt profund recunoscători oamenilor mun
cii din Romînia frățească și din alte țări socialiste pentru 
înalta apreciere a noilor succese ale poporului sovietic în cu
cerirea Cosmosului.

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

Trăiască prietenia veșnică de nezdruncinat și colaborarea 
între popoarele sovietic și romîn!

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

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

L. BREJNEV
Președintele

Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.Moscova, Kremlin22 august 1962

ale Republicii Populare Romîne
Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și ofi. 

țeri !

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

In anii care au trecut de la 23 August 1944 
— prin lupta și munca oamenilor muncii care 
au urmat cu încredere politica marxist-leni- 
nistă a partidului nostru — în viața economi
că și socială a țării s-au produs profunde 
transformări revoluționare, care au dus Ia vic
toria definitivă a socialismului la orașe și 
sate.

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

Conștienți de înalta misiune încredințată 
de Partidul Muncitoresc Romîn, Consiliul de 
Stat și Guvernul Republicii Populare Romîne, 
militarii forțelor armate stau cu vigilență de 
strajă cuceririlor socialiste ale poporului ro-

23 August 1962

min și, împreună cu militarii celorlalte state 
participante la Tratatul de la Varșovia, asigu
ră securitatea lagărului socialist și pacea lumii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și ofi
țeri !

Vă felicit cu prilejul zilei de 23 August și 
vă urez noi succese în întărirea capacității de 
luptă a unităților și subunităților, în pregă
tirea tuturor militarilor ca apărători de nă
dejde ai suveranității și independenței patriei 
noastre socialiste.

In cinstea celei de-a 18-a aniversări a elibe
rării patriei de sub jugul fascist,

Ordon:
Astăzi, 23 August, în Capitala patriei noas

tre se vor trage, în semn de salut, 21 de salve 
de artilerie.

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

Trăiască harnicul și talentatul popor romîn, 
constructor al socialismului!

Slavă Partidului Muncitoresc Romîn, condu
cătorul încercat al poporului, inițiatorul și or
ganizatorul tuturor victoriilor noastre I

Trăiască scumpa noastră patrie — Republi
ca Populară Romînă !

Ministrul Forțelor Armate ale R. P. Romîne 
General de armată

LEONTIN SALĂJAN

*

'Tiïniïiin

a prima vedere to
tul ți se pare obiș
nuit. Metalul pe 
care cu cîtva timp 
înainte l-ai întîlnit 
la foarfecă de debi
tare, întîrzie la cup

torul de încălzit, apoi de acolo 
în ordine cronologică parcurge 
fază cu fază complicatele opera
ții, în vreme ce macaralele plim* 
bă de-asupra impresionantelor a-1 
gregate, tuburi de diferite di
mensiuni, pe care exigent contro
lorul tehnic de calitate a scris : 
„Calitatea I. Uzinele de tuburi 
„Republica“-București“- Meta
morfoza metalului trecut prin 
mîinile a sute de oameni inimoși 
e și ea aceeași. Șefii de secții 
sînt nevoiți să rectifice mereu 
rezultatele trecute în evidența 
zilnică. Panourile mari expuse în 
văzul tuturor, și spre cinstirea 
tuturor, sînt pline „ochi” cu nu
mele muncitorilor fruntași. Din 
loc în loc pe pancartele prinse 
pe agregate, alături de angaja
mente, încep să apară rezulta
tele.

în acest aparent calm, obiș
nuit, simți efervescența colecti
vului amplificată de dorința sa 
de a obține succese deosebite în 
cinstea zilei de 23 August. E în-

tr-un fel o obligație morală pe 
care o simte fiecare pentru via
ța nouă de azi, pentru că trăiesc 
și muncesc într-o țară liberă, în
floritoare, în plin avînt al con
strucției socialiste.

întrecerea în cinstea acestei 
zile pune la încercare puterile, 
voința, pune în valoare energii

7 000 000 lei decît cea planifica
tă, o productivitate a muncii pe 
cap de salariat mai mare cu 3,3 
la sută (angajament 1,5 la sută), 
înseamnă, în sfîrșit, 485 000 lei 
beneficii peste plan. O statistică 
simplă, cu pretenție de carte de 
vizită, care ți-i recomandă pe 
harnicii muncitori, ingineri și

care dă dovadă, pentru succese
le pe care le-a înregistrat mai 
ales în luna iulie, lună premer
gătoare marii aniversări. Indici 
de utilizare intensivă 5,6 tone^oră, 
102 la sută îndeplinirea planului, 
416 kg de metal economisit, re
butul mult sub coeficientul ad
mis și 99,7 la sută produse de

Oameni
care înving timpul

umane care se contopesc făcînd 
să urce sus, mereu mai sus, pe 
grafic, săgeata succeselor.

Cînd spui întrecere, asta în
seamnă, în cazul colectivului de 
Ia Uzinele „Republica“ 2 070 tone 
țeava finită realizată peste plan 
pînă în prezent cu 11 tone 
mai mult decît prevedea anga
jamentul anual, înseamnă o pro
ducție globală mai mare cu

tehnicieni de aici. Pentru ei toți, 
planul, angajamentele luate au 
valoarea unui simbol.

Succese. Acestea sînt numai 
cîteva din cele cu care colectivul 
uzinei întîmpină marea sărbătoa
re a poporului nostru. La ele au 
contribuit și tinerii.

Brigada lui Ion Voinea ne-a 
fost recomandată pentru munca 
sa ordonată, pentru disciplina de

calitatea I. Un bilanț bogat, com
pletat cu rezultatele obținute de 
brigăzile conduse de Ion Gîscă 
și Gheorghe Petcu. O întrecere 
dîrză între trei colective anima
te de aceeași dorință, o între
cere din care învingătoare este 
secția, marca uzinei — pentru 
că peste 99 la sută din produsele 
realizate aici în ultima lună au 
fost de calitate superioră.

Laminoriștii au dat mulți frun
tași, pe Ion Turiac, Nicolae Dră- 
goi, Gheorghe Vătavu, Ion Gîscă. 
Numărul lor crește cu fiecare zi 
așa că, în curînd, pancartele se 
vor dovedi nesatisfăcătoare. Un 
rezultat firesc al întrecerii so
cialiste.

La 17 august colectivul secției 
mecanică-reparații a obținut un 
nou succes — podul rulant nr. 5 
a fost dat în exploatare cu 5 
zile înainte de termenul planifi
cat. Reparațiile mijlocii sînt lu
cruri firești. La anumite perioa
de utilajele sînt scoase din func
țiune, ascultate cu grijă și... re
parate. Angajamentul muncitori
lor de aici a fost să termine re
parațiile cu multă vreme înain
te de timpul planificat. S-au gă
sit și căile, oamenii au avut 
multă inițiativă.

— Dimineața, temperatura, 
aici sus unde lucrăm, ajunge Ia 
55 de grade. Asta încetinește 
mult ritmul, scade productivita
tea muncii. Ce-ar fi să venim cu 
două ore mai devreme, pe ră
coare o să avem mai mult spor. 
Brigăzile conduse de Dumitru Po-

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)



Cuvîntarea tovarășului În cinstea

Alexandru Draghici
(Urmare din pag. I)au obțiput realizări de seamă pe tărîmul îmbunătățirii calității produselor, în creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost, în mobilizarea rezervelor interne existente în întreprinderi. Partidul și guvernul îi cheamă să dezvolte necontenit a- ceste succese, să-și concentreze toate eforturile lor pentru realizarea planului pe anul în curs și terminarea la datele stabilite a tuturor obiectivelor industriale prevăzute în planul de investiții, să muncească cu hărnicie pentru avîntul continuu al tuturor ramurilor economiei naționale.în curînd, pe baza hotărîrii partidului și guvernului, vor fi puse în dezbaterea oamenilor muncii cifrele de plan pe 1963. Experiența ultimilor ani ne arată cît de important este ca asemenea dezbateri să fie cît mai temeinic pregătite, încît să scoată la iveală noi posibilități de creștere a producției și productivității muncii, de îmbunătățire a calității și de reducere a prețului de cost, să ducă la valorificarea mai largă a rezervelor interne ale economiei noastre socialiste.O preocupare sistematică a conducerii de partid și de stat este utilarea economiei naționale cu cele mai moderne mijloace de producție, desfășurarea unei acțiuni continue și sistematice pentru asimilarea și fabricarea tipurilor celor mai perfecționate de mașini, utilaje și instalații, concomitent cu folosirea cît mai eficientă a mijloacelor tehnice cu care este înzestrată economia națională. Introducerea tehnicii noi are o însemnătate covîrșitoare în procesul de dezvoltare a bazei tehnice-ma- teriale a socialismului, este un factor determinant în sporirea productivității muncii și reducerea cheltuielilor de producție ; numai pe această bază trainică se poate asigura creșterea continuă a nive-i lului de trai material și cultural al întregului popor.Folosim acest prilej pentru a transmite calde felicitări muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, tuturor lucrătorilor din industria noastră socialistă pentru munca lor plină de abnegație, pentru rezultatele bune obținute pînă a- cum, și ne exprimăm convingerea că nu-și vor precupeți forțele pentru a îndeplini cu cinste și a depăși planul pe anul în curs, creînd astfel condiții bune pentru realizarea sarcinilor planificate pe 1963 — cel de-al 4-lea an al șesenalului 1în primăvara acestui an. în urma încheierii colectivizării agriculturii în întreaga țară, poporul nostru a sărbătorit o victorie istorică : la memorabila sesiune extraordinară a Marii Adunări Naționale din 27—30 aprilie a fost consfințit triumful definitiv al socialismului la orașe și sate.Procesul complex de transformare socialistă a agriculturii s-a desfășurat în condițiile creșterii producției vegetale și animale — aceasta fiind una din trăsăturile caracteristice importante ale construcției noastre socialiste la sate. Producția cerealieră, efectivul animalelor ca și întreaga producție agricolă depășește cu mult nivelul anilor antebelici.Statul nostru a investit și investește fonduri însemnate pentru mecanizarea agriculturii care, în prezent, este dotată cu peste 54 000 de tractoare fi" zice, peste 50 000 de semănători mecanice, 25 000 de combine pentru recoltat Cereale păioase și alte mașini agricole. în sprijinul dezvoltării agriculturii, statul pune la dispoziția țărănimii muncitoare cantități sporite de îngrășăminte, credite, semințe selecționate, animale de rasă.O dată cu încheierea colectivizării s-au creat noi și mari posibilități pentru creșterea producției și productivității muncii în toate sectoarele a- griculturii. Partidul și guvernul cheamă la folosirea cît mai deplină a acestor posibilități, pentru a asigura întărirea continuă, economică și organizatorică, a gospodăriilor colective. pentru îmbunătățirea permanentă a activității G.A.S. și S M.T. — aceasta constituind condiții de primă importanță pentru avîntul agriculturii noastre.în acest vernul au de măsurirea conducerii agriculturii, redistribuirea cadrelor în această importantă ramură a economiei, pentru formarea de noi cadre, de cele mai diferite profiluri, necesare tuturor sectoarelor agricole. Acest an-

an, partidul și gu- luat un ansamblu pentru reorganiza-

samblu de măsuri a început să-și arate roadele.Activitatea desfășurată de Consiliul Superior al Agriculturii, de consiliile agricole regionale și raionale, confirmă pe deplin justețea măsurilor luate pentru reorganizarea conducerii agriculturii. Deși aflate abia la începutul activității lor, aceste organe își îndeplinesc cu cinste sarcinile ce le revin, rezolvă operativ, în strînsă legătură cu viața, cu terenul, problemele ce se ivesc.Bune dau, de măsurile la redistribuirea cadrelor în agricultură. Marea majoritate a agronomilor, zootehnicienilor și medicilor veterinari repartizați să lucreze nemijlocit în unitățile agricole socialiste muncesc cu tragere de inimă pentru aplicarea moderne, buna organizare muncii și de recolteSîntem că ei vor reu la înălțimea sarcinilor încredințate !Nu încape îndoială că măsurile luate de partid și guvern, munca devotată și sîrguincioa- să a țărănimii colectiviste, a lucrătorilor din gospodăriile de stat și S.M.T., activitatea cadrelor de agronomi, zootehnicieni, medici veterinari, va contribui la ridicarea la un nivel tot mai înalt a a- griculturii socialiste.Dezvoltarea industriei și a agriculturii, creșterea prdduc- ției și productivității muncii, reducerea prețului de cost în toate ramurile economiei naționale au dus la sporirea continuă a venitului național, care în acest an este cu o treime mai mare decît în 1959.Veghind în permanență la creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, partidul și guvernul au luat în acest an, pe baza creșterii venitului național, noi măsuri menite să asigure îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale celor ce muncesc. Potrivit hotărîrii partidului și guvernului din iulie 1961, anul acesta s-au efectuat noi majorări ale salariilor tarifare ale unor categorii de salariați, printre care se numără muncitorii din ramura energiei electrice, din industria materialelor de construcții, din ramura pielărie- cauciuc, sticlă și ceramică fină, din poligrafie, din atelierele mecanice, din transporturile aeriene și navale și din alte sectoare de activitate. Ca rezultat al măsurilor aplicate, salariul real al muncitorilor este în acest an de circa 2 ori mai mare decît în 1950.în prima jumătate a șesena- lului volumul vînzărilor de mărfuri către populație prin comerțul socialist a sporit în- tr-un ritm mediu anual de 15 la sută, depășind cu peste 3 miliarde de lei volumul prevăzut. Mari fonduri sînt cheltuite din bugetul statului pentru îmbunătățirea în nuare a condițiilor de ale oamenilor muncii.Pe măsura înaintării noastre pe calea desăvîrșirii construcției socialiste, se adîn- cește și se perfecționează continuu democrația socialistă, crește rolul și importanța sfaturilor populare, al sindicatelor și al altor organizații în atragerea maselor la conducerea treburilor obștești.Succesele însemnate obținute de poporul muncitor în dezvoltarea țării sînt nemijlocit legate de marile avantaje pe care le oferă relațiile de colaborare și întrajutorare tovărășească statornicite între țările lagărului socialist și, în mod deosebit, de sprijinul frățesc pe care Uniunea Sovietică îl acordă țării noastre, ca și celorlalte țări socialiste. Adîn- cirea colaborării, continua perfecționare a diviziunii internaționale socialiste a muncii a- sigură rezolvarea cu succes a sarcinilor făuririi bazei teh- nice-materiale a socialismului și lichidării treptate a diferenței dintre nivelurile de dezvoltare ale țărilor socialiste, creează condiții pentru dezvoltarea mai rapidă a economiei fiecărei țări în parte și țelor sistemului mondial list în ansamblu.La a 18-a aniversare berării, țara noastră înfățișează imaginea unei societăți în care coeziunea moral-politică a întregului popor este mal trainică decît oricînd. însuflețiți de victoriile istorice obținute în construcția socialismului, oamenii muncii de la orașe și sate sînt strîns uniți în jurul Partidului Muncitoresc Romîn, al Comitetului său

rezultate asemenea, privitoare

agrotehnicii pentru a obținerea bogate, convinși fi me-

marii sărbători
Succese a!e minerilor

Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.în partid, poporul nostru vede călăuza sigură, conducătorul său ferm și încercat, iar în politica partidului — propria sa politică, programul viitorului său luminos. Prestigiul uriaș de care partidul se bucură astăzi în mase, rolul său hotărîtor în toate domeniile de activitate, dragostea și încrederea cu care este urmat de întregul popor, cheză- șuiește noi și noi victorii pe drumul desăvîrșirii construc-

ției socialismului noastră. în patria
Tovarăși, eliberării condițiile

conti- locuit
țării

a tersoci a-
a eli-

Sărbătorim ziua patriei noastre în marilor victorii înregistrate în domeniul vieții internaționale de țările socialiste, de forțele păcii și progresului, care cresc neîncetat. Trăsătura dominantă a epocii noastre este schimbarea raportului de forțe în favoarea socialismului și a păcii,Exprimînd voința și interesele fundamentale ale întregului popor, partidul și guvernul nostru promovează neabătut o politică externă de pace, militează cu fermitate pentru demascarea uneltirilor cercurilor imperialiste agresive, pentru normalizarea vieții internaționale și statornicirea unor relații rodnică între țări și popoare. Țara noastră își aduce contribuția la lupta pentru destinderea încordării și promovarea coexistenței pașnice atât în zona geografică din care face parte, cît și în lumea întreagă.Trăim într-o epocă de minunate descoperiri științifice și tehnice. întreaga omenire își exprimă, în aceste zile, admirația față de noua și strălucita realizare a Uniunii Sovietice în cercetarea spațiului cosmic : zborul îndelungat în grup a două nave cosmice cu piloți la bord. Marcînd încă o treaptă în pregătirea zborurilor spre stele ale oamenilor, fapta de eroism a piloților- cosmonauți Nikolaev și Po- povici, eforturile încununate de succes ale tuturor celor care au contribuit la realizarea ei, confirmă primatul mondial pe oare-1 deține Uniunea Sovietică în tehnica rachetelor, în precizia folosirii și dirijării lor. Faptul că U- niunea Sovietică este țara care deschide omeniriiCosmos nu este întâmplător. Izvorul tuturorsale îl constituie ideile marx- ism-leninismului care călăuzesc construcția socialismului și comunismului și a căror înfăptuire descătușează energia și capacitățile poporului, creează condițiile unui puternic a- vînt al economiei și culturii, al științei și tehnicii. Felicităm din toată inima Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, guvernul sovietic și întregul popor sovietic pentru această minunată înfăptuire care inaugurează o nouă etapă în domeniul cercetării și cuceririi Cosmosului lFiecare din succesele care omenirea le obține drumul progresului științei și tehnicii subliniază cu tărie o concluzie logică, o necesitată imperioasă în ce privește relațiile internaționale în epoca noastră : pentru ca mărețele realizări ale geniului uman să slujească vieții, progresului popoarelor și nu nimicirii a milioane de oameni, nu distrugerii bunurilor materiale și valorilor spirituale făurite de-a lungul secolelor, este ne-

de colaborare

drum însucceselor

pe 
pe

cesar să fie înfăptuită năzuința supremă a omenirii — statornicirea unei păci trainice, în zilele noastre amatorii de aventuri militare nu-și pot desfășura neltirile.în fața lor zid de granit ale păcii, pentru pace militează cu ho- tărîre țările puternicului lagăr socialist și alte state iubitoare de pace, clasa muncitoare internațională, larga mișcare a popoarelor în apărarea păcii.Un rol tot mai important în rîndul forțelor păcii îl au noile state independente, care au a- părut pe harta lumii ca rod al irezistibilei mișcări contemporane de e- liberare națională. Sînt pe cale de lichidare ultimele vestigii ale colonialismului, ceea ce contribuie la înlăturarea multor focare de încordare internațională. Stă în puterea imenselor forțe ale păcii ca, luptînd unite, să bareze calea războiului, să asigure triumful ideilor de coexistență pașnică. Acordurile recente, privind problemele Laosului și viitorul Irianului de vest, cuprind un în- vățămînt valabil pe toate meridianele — și anume că nu e- xistă problemă litigioasă, oricît de complicată ar părea ea, care să nu poată fi soluționată prin tratative și înțelegere.Una din aceste probleme care, la mai bine de 17 ani de la terminarea războiului împotriva Germaniei hitleriste. conținuă să învenineze atmosfera în Europa și în lume este problema lichidării rămășițelor războiului, problema încheierii tratatului de pace german.U.R.S.S. și R.D. Germană, ferm sprijinite de celelalte țări socialiste, propun ca regimul de ocupație a trupelor S.U.A., Angliei și Franței existent în Berlinul occidental să ia .șfjrșjt- în dorința de a facilita reglementarea pașnică a situației din Berlinul occidental și a problemei germane în ansamblu, U.R.S.S., a făcut în ultima vreme încă o propunere. Așa cum a arătat șeful guvernului sovietic, tovarășul N. S. Hrușciov, pe teritoriul Berlinului occidental, devenit oraș liber și demilitarizat, vor putea staționa temporar, sub forma unei garanții suplimentare, trupe sub steagul O.N.U., care să nu fie însă trupe din țările membre ale blocului militar agresiv N.A.T.O. Dacă toate eforturile țărilor socialiste de a se ajunge la rezolvarea de comun acord a problemei tratatului de pace german și a situației Berlinului occidental nu vor da rezultate din pricina poziției celeilalte părți, țările socialiste sînt hotărâte să încheie tratatul de pace cu R.D. Germană.Problema cheie a zilelor noastre este problema dezarmării. De rezolvarea ei neîntârziată depinde ca omenirea să fie izbăvită de coșmarul unei catastrofe termonucleare, ca pacea să devină o realitate statornică. înfăptuirea dezarmării ar ridica de pe umerii popoarelor povara uriașelor cheltuieli militare, iar enormele resurse și energiile umane irosite azi în cursa înarmărilor ar putea fi folosite pen-

mainestingheriți u-se înalță ca un uriașele forțe Sub steagul luptei

tru îmbunătățirea vieții oamenilor, pentru progresul popoarelor.Pe masa tratativelor de la Geneva se află programul clar, eficient și realist propus de Uniunea Sovietică pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale sub un strict control internațional. Țările socialiste participante la Comitetul celor 18, printre care și țara noastră, sprijinite de alte state iubitoare de pace, fac tot Ce Ie stă în putință pentru a înlesni progresul tratativelor. Din păcate însă, din .cauza poziției negative a reprezentanților occidentali, lucrările Comitetului continuă să bată pasul pe loc.în ce privește problema încetării experiențelor cu armele nucleare, Uniunea Sovietică a declarat în repetate rînduri că este gata să semneze oricând un acord în această privință, urmînd ca respectarea acordului să fie controlată prin mijloacele naționale pe care știința le-a pus de multă vreme la dispoziția statelor. Memorandumul prezentat de cele opt state neutre care participă la tratativele de la Geneva conferinței este o bază largă pentru realizarea unui acord și a fost acceptat ca atare de U.R.S.S. Opinia publică mondială iubitoare de pace cere în prezent puterilor occidentale să procedeze la posibilă cele aleeste toa- în-
fel, făcînd astfel soluționarea uneia dintre mai arzătoare probleme timpului nostru- înfăptuirea dezarmării o necesitate vitală pentru te popoarele, o cerință atregii omeniri. Acest adevăr a test ilustrat grăitor de recentul Congres mondial pentru dezarmare generală și pace. Țările socialiste, între care și țara noastră, nu au nevoie de război, prețuiesc pacea și duc o luptă consecventă pentru a- părarea ei. Totodată, ținînd seama că cercurile agresive continuă cursa înarmărilor, că pînă acum nu s-a putut ajunge la un acord în problema dezarmării, țările socialiste consideră că datoria lor sfîntă este de a se asigura cu mijloacele necesare pentru a apăra munca pașnică și securitatea popoarelor lor, pacea în lumea întreagă.Reazemul de nădejde al păcii îl constituie lagărul socialist, unitatea și coeziunea sa. La baza politicii noastre externe se află alianța, prietenia și colaborarea frățească cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste. Vizita făcută recent în țara noastră de delegația de partid și guvernamentală a U.R.S.S.. în frunte Cu tovarășul N. S. Hrușciov, a adus o nouă contribuție la întărirea prieteniei romîno- sovietice, la consolidarea unității sistemulu mondial socialist.Poporul romîn, însuflețit de victoriile dobîndite sub conducerea partidului în cei 18 ani de viață cu încredere hotărît să-și forțele saledesăvîrșirii construcției socialismului în patria noastră, luptei hotărâte pentru triumful păcii.

— Trăiască 23 August, ziua 
eliberării scumpei noastre pa
trii !

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

— Trăiască marea comuni
tate frățească a țărilor socia
liste !

— Trăiască, pacea între po
poare !

liberă, privește viitorul.consacre toate cauzei mărețe aEl este

din „Valea Jiului“Minerii celui mai mare bazin carbonifer al țării — Valea Jiului — întâmpină ziua de 23 August cu un bilanț bogat în realizări. De la începutul anului ei au extras și livrat peste sarcinile de plan mai mult de 70 000 tone de cărbune cocsi- ficabil și energetic.Ridicarea productivității muncii în abataje cu 1,4 la sută față de plan, extinderea mecanizării la operațiunile de tăiere și încărcare a cărbune-

lui, precum și folosirea pe scară largă a procedeului de susținere modernă au permis ca fiecare tonă de cărbune să coste mai puțin decît era planificat. Ca urmare, pe întregul bazin carbonifer al Văii Jiului s-au realizat în primele 7 luni din acest an economii suplimentare în valoare de 9 903 000 de lei, cu 3 903 000 de lei mai mult decît prevedea angajamentul
...și ale muncitorilorZiua de 23 August este întâmpinată de muncitorii forestieri din regiunea Crișana cu planul de producție pe 8 luni realizat cu 13 zile mai devreme. O contribuție de seamă la obținerea acestui succes a adus extinderea mecanizării muncii în exploatări și a lucrului. în brigăzi complexe.Rezultate bune au obținut muncitorii forestieri din regi-
Cons tructorii

anual al minerilor.(Agerpres)
forestieriîntrecerea pentru va-

Au îndeplinit planul 
arăturilor de vară
Colectiviștii din raioanele Ca

lafat și Corabia, regiunea Oltenia, 
au îndeplinit planul arăturilor de 
vară realizînd astfel angajamentul 
luat în cinstea zilei de 23 August. 
Terminarea arăturilor de vară în 
aceste raioane a fost posibilă da
torită organizării lucrului în două 
schimburi 
rele care 
colective.

Pînă în 
efectuat
250 000 de ha, ceea ce reprezintă 
80 la sută din suprafața planificată. 
Totodată, 
renurile 
repetate,

la o treime din tractoa- 
au deservit gospodăriile

prezent în regiune s-au 
arături pe aproape

une în lorificarea superioară a masei lemnoase. Indicii de utilizare au crescut astfel față de plan cu 4,5 la sută la fag și cu la sută la stejar, plus din aceeași masă lemnoasă lemn de lucru.

mecanizatorii întrețin fe- 
arafe, efecfuînd discuiri 
tăvălugiri efc.

★

realizînd cantitate 6 300 mc
6,8 în de de

(Agerpres)
navali gălațeni

și-au îndeplinit angajamentul
La 22 august, în ajunul ma

rii sărbători naționale a po
porului nostru, constructorii 
navali gălățeni au înregistrat 
noi succese de seamă: în a- 
ceastă zi a fost lansat la apă 
un șlep de 1 700 de tone pen
tru transportul fructelor, iar 
la numai cîteva ore după a- 
ceasta a fost lansat un cargou 
de 4 500 de tone, al 10-lea

construit pină acum la Șan
tierul naval Galați. Construc
torii de nave românești și-au 
îndeplinit astfel angajamentul 
luat
18-a 
triei 
cist.

în cinstea celei de-a 
aniversări a eliberării pa- 
noastre de sub jugul fas-

Și în raioanele
Lehliu, regiunea 
fost îndeplinit planul arături
lor de vară. Ajutați de meca
nizatorii din S.M.T., colectiviș
tii din raionul Slobozia au 
executat arături pe mai mult 
de 46 750 de hectare, iar cei 
din raionul Lehliu pe o supra
față de peste 42 100 de hectare. 
In numeroase alte raioane, 
printre care Alexandria; Fe
tești, Oltenița, se ară ultimele 
suprafețe.

In întreaga regiune a fost 
arată 92 la sută din suprafața 
planificată.

Slobozia și 
București, a

(Agerpres) (Agerpres)

Din experiența noastră 

in creșterea animalelor

pentru carne
este unootehniasector de producție important nl gospodăriei' noastre colective. An de an noi am a- cordat o atențietot mai mare dezvoltării fermelor de animale de unde realizăm venituri însemnate, în prezent avem 450 de bovine, din care 190 vaci cu lapte, 3 350 de ovine, 850 porcine și aproape 20 000 de păsări. Cu fiecare an ce trece obținem din acest sector venituri tot mai mari, ca urmare a creșterii producției și a experienței îngrijitorilor de animale. Acest fapt a făcut ca să sporim mereu produsele zootehnice contractate cu statul. Sub îndrumarea organizației de partid, consiliul de conducere, colectiviștii noștri dau o atenție deosebită animalelor pentru carne. Aceasta dintr-un motiv lesne de înțeles. Pe de o parte contribuim și noi la o mai bună și îndestulătoare aprovizionare a oamenilor muncii, iar pe de altă parte realizăm venituri importante. Bunăoară, anul acesta avem contractate cu statul peste 100 de tone de carne. Se înțelege că, prin realizarea unor sporuri zilnice în greutate a animalelor, putem mări cantitățile de carne.Destinate contractărilor din acest an avem 60 de din care 45 capete mascul, 10 boi, cinci formate. Sporul de zilnică la tineretul mascul ajuns în acest an la 800 gr 1 kg, față de 700—800 grame în anul trecut. La etatea de 8 luni, fiecare tăuraș va ajunge la peste 250 kg. Această greutate se realizează în primul rînd printr-o hrănire consis-

bovine, tineret vaci re- greutate a

Nicolae AndreiErou al Muncii Socialiste, •'’președintele G.A.C.UIUM di XVXțUXUU OUUiailSLe, ,'președintele G.A.C. . , din' Comuna Gheorghe' Lazăr, regiunea București
tentă. Avem o pășune bine întreținută, cu producții mari de iarbă. Hrana principală însă o constituie porumbul siloz în amestec cu soia. Hrănirea se face în funcție de greutatea ar nimalului pus la îngrășat. în afară de nutrețurile verzi, fiecărui animal pus la îngrășat îi dăm între 3—5 kg de Uruia- lă de ovăz, orz și porumb. La fel procedăm și cu cei 640 de porci puși la îngrășat. Zilnic le dăm uruială de porumb, mazăre și orz. Am făcut și o mică experiență. Am hrănit un lot de 100 .de porci numai cu furaje verzi din belșug, cu dovleci și o mică cantitate de șroturi. Alt lot l-am hrănit cu concentrate (orz, ovăz, porumb) și cu lucerniere. în primul caz porcii au atins 90—100 kg fiecare iar în al doilea, peste 100 kg fiecare. Am socotit că este rentabil să procedăm ca în primul caz, mărind însă cantitatea de concentrate care intră în componența unei rații.Mai avem contractați cu statul 700 de batali. Aici avem experiență mai puțină. Știm totuși că dacă bătălii sînt castrați de mici cresc mai repede în greutate, asimilează mai bine hrana, iar carnea lor e de calitate superioară față de cea a berbecilor. între crescătorii noștri de oi există însă o dispută : unii spun că e bine să valorificăm bătălii la vîrs- ta de un an, alții, din contră, spun că e mai rentabil ca bătălii să ajungă la un an și ju-

mătate. Noi am vrea ca fiecare batal să ajungă la 50-60 kg. greutate vie cînd îl dăm ,spro'»sacrificare* în hrana a- cestora folosim mai ales porumbul siloz în amestec cu floarea-soarelui, fînuri de lu- cernă, rezidurj de la grădina de legume.în afară de animale, noi a- vem contractat eu statul 14 000 de pui de găină, care îi vom valorifica la greutatea de peste 1 kg fiecare.Rezultatele despre care am vorbit mai sus se datoresc grijii cu care au fost hrănite animalele pentru carne. Avem îngrijitori bine calificați, cu tragere de inimă pentru meserie. Amintesc că în acest sector important lucrează mulți tineri. Nicolae Lazăr, șeful fermei de vaci, e tînăr, de ferma de oi răspunde Toma Lupu, secretarul organizației de bază U.T.M., alți tineri lucrează la ferma de vaci, la tineretul taurin, la păsări.Firește, ei nu stăpânesc încă perfect toate tainele științei zootehnice. Dar vor învăța mereu și-i vom sprijini permanent în această privință. Ne interesează mult cum putem crește batali care dau producții mari de carne și lînă. De la ferma de oi obținem anual mulți berbecuți. Am dori să cunoaștem mai îndeaproape unele metode folosite Ia stațiunile experimentale zootehnice. Specialiștii de la aceste ferme ne-ar putea ajuta, de~ asemenea, în privința îmbunătățirii rasei de porcine. Vrem să obținem porci din rase precoce care produc multă carne și grăsime. Experiența bună o extindem în toate ramurile de producție. Deci și în domeniul creșterii animalelor pentru carne.

Și 
pe

Din infăjișarea de azi a Oneștiului : Un frumos peisaj industrial. Foto : N. STELORIAN



Depuneri de coroane 

cu prilejul celei de-a 18-a 

aniversări a eliberării patriei

La Monumentul Eroilor Patrie:.

Cu prilejul celei de-a 18-« aniversări a eliberării Romî- niei, miercuri dimineață, au avut loc la monumentele eroilor Patriei și Eroilor Sovietici din Capitală, solemnitatea depunerii de coroane de flori în memoria ostașilor căzuți în lupta împotriva fascismului, pentru libertatea și independența patriei noastre.Au luat parte tovarășii Per tre Borilă, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai generali activi și foști comandanți tăți pe frontul conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai Comitetului orășenesc București și Sfatului Popular talei, delegații ale muncii din marile deri bucureștene-La Monumentul Eroilor Sovietici au fost de față și I. K. Jegalin, ambasadorul Unitinii j Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Au fost depuse coroane de flori din partea C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, Consiliului Central al Sindicatelor, C.C. al U.T.M. și Consiliului U.A.S.R., Ministerului Forțelor Armate, Consiliului general A.R.L.U.S., Comitetului orășenesc București al P.M.R. și Sfatului Popular al Capitalei, din partea unor mari întreprinderi. Pionierii au depus jerbe de fiori.

guvernului, în rezervă — de mari uni- antihitlerist,
al P.M.R. al Capi- oamenilor întreprin-

Oameni 
care înving timpul

(Urmare din pag. I)

lor, buna
Brigada

, de exemplu,
de lucru la piesele exe- 

cu 1,2 la sută.
notat și alte rezultate Ia 
grăitoare despre oamenii 
respectă cuvîntul dat în

pescu, Ion Hoțu, Aurel Bîrleanu 
și Spulber Melitiade, au făcut 
așa cum au hotărît. Cu 5 zile mai 
devreme macaragiul a urcat 
sus pe podul rulant. Acesta 
funcționa normal. Angajamentul 
fusese îndeplinit. Cu șase zile 
mai devreme s-a terminat și re
parația cîntarului basculă de la 
secția tras la rece. în aceste 
succese se află și munca strunga
rilor. Cu grijă și migală au lu
crat fiecare piesă astfel Ca ea să 
fie de cea mai bună calitate. Și 
ei au desfășurat o largă întrece
re cu timpul. întrecere în care 
au învins oamenii, conștiinciuozi- 
tatea ior, buna organizare a 
muncii. Brigada lui Ion Ște- 
fănescu, de exemplu, a redus 
timpul 
cutate

Am 
fel de 
care-și 
întrecere : cele 9 brigăzi din a- 
tclierul de reparații au deja pre
gătite mașini pentru montare în 
proporție de 60—70 la sută ; în 
primele 15 zile ale lunii august 
s-au economisit la materiale de 
regie 3 247 lei. (S-au consumat 
mai puține cuțite, s-a economisit 
energia electrică, uleiul etc.).Un 
succes care se adaugă la cei pes
te 20 000 lei economisiți în pri
mele 7 luni ale anului, și care 
cumulați înseamnă angajamentul 
anual îndeplinit, la capitolul e- 
conomii, în proporție de 98 
sută.

Șeful secției laminor 6 
un tînăr inginer, vesel, deși

la

țoii, 
în

totdeauna zgîrcit cu laudele cînd 
e vorba de secția pe care o con
duce, n-are încotro. Rezultatele 
sînt rezultate ți...

— La sfîrșitul lunii iulie----
spune dînsul, s-a introdus în 
fluxul tehnologic o mașină care 
efectuează operația de centrare 
la cald. Pînă acum centrarea se 
făcea în atelierul de debitare, 
Ia rece. Productivitatea era mică, 
nu se acoperea toată gama de 
produse, iar calitatea... Mașina 
este realizată d® un colectiv de 
iugineri și muncitorii din secție, 
condus de tînărul inginer Zeman 
Raimond.

— Efectul ?
— Folosirea mașinii ne aduce

In aceeași zi oaspeții 
cut o vizită Ia Consiliul 
A.R.L.U.S.

Foto: AGERPRES

(Agerpres)

La Monumentul Eroilor Sovietici
Foto: AGERPRES

companiilor apoideCei prezenți au primit1 defilareaonoare.
★la amiază au fostMiercuri depuse coroane de flori și la cimitirul militarilor britanici căzuți pe teritoriul Romîniei în lupta împotriva fascismului.Au luat parte tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Anton Breitenhofer, membru al Consiliului de Stat, miniștri, reprezentanți ai Sfatului Popular Regional București, generali și ofițeri superiori.La solemnitate au asistat

într-un an economii antecalcuia- 
te în valoare de 2 000 000 lei.

Iar despre faptul relatat mai 
jos ne-au vorbit alți oameni din 
secție. După operația de revi
zuire, acum se laminează obiș
nuit cu noua calibrație la perfo
rator (este vorba de modificarea 
parametrilor geometric și tehno
logic la sculele de perforare). 
Inovația aparține unui colectiv 
condus de inginerul, interlocuto
rul nostru, șeful de secție Gheor. 
ghe Ene.
' — Efectul ? Peste 1 000 000 

lei economii într-un an de zile, 
întrecerea pune la încercare 

priceperea, voința. Ce alte do
vezi mai trebuie, care să ilustre
ze cu prisosință că muncitorii 
Uzinelor de tuburi „Republica” 
din Capitală, ies învingători de 
fiecare dată atunci cînd este vor
ba de onoarea uzinei, onoarea 
lor ?

Parcul de cultură și odihnă 
„V. 1. Lenin“ din Rîmnicu Vil- 
cea cunoaște în aceste zile o a- 
nimafie puțin obișnuită. Sălile 
clubului, aleile străjuite de pomi 
umbroși, terenurile de sport, la
cul și bazinul de înot freamătă 
de voioșie. Peste 400 de tineri — 
elevi la școlile medii și profe
sionale — petrec aici zilele pli
ne de farmec ale vacanței de 
vară. în fiecare zi, de dimineață 
și pînă seara tîrziu, ei participă 
la activități dintre cele mai 
interesante. In acest minu
nat colț de natură își are sediul 
clubul elevilor din oraș.

Dimineața, freamătul tineresc 
își găsește loc în sălile clubului, 
în toate încăperile se desfășoară 
o activitate intensă, antrenantă. 
Iată, în sala de șah cîțiva elevi 
urmăresc o partidă pasionantă 
dintre doi colegi. în încăperea 
de alături peste 30 de elevi sînt 
absorbiți de melodia unui vals.

Pe una din uși zărim un bile
țel: „LINIȘTE, REPETĂ BRI
GADA !“. Acum face repetiție e- 
chipa de dansuri. Ne dăm seama 
după ropotul ritmic al pașilor, 

ministrul Marii Britanii la București, James Dalton Mur- ray, și membrii Legației.Au fost depuse coroane de flori din partea Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, Ministerului Forțelor Armate, Sfatului Popular Regional București, din partea unor întreprinderi bucureștene.Cei prezenți au primit apoi defilarea companiei de onoare.
Buni gospodari

Groza“ din oraș, de flori,

A intrat în tradiția tinerilor muncitori de la pre- parația cărbunelui din Petrila de a-șl folosi o parte din timpul lor liber în acțiuni de folos obștesc.Așa, de pildă, de curînd au terminat amenajarea parcului „Dr. PetruAu aranjat ronduri au îngrijit pomii, au instalat bănci și au transportat aproape 100 metri cubi de piatră roșie pe care au împrăștiat-o pe alei. La terminarea lucrării li s-au comunicat economiile realizate : 10.000 lei care auputut fi folosiți la alte nevoi gospodărești ale orașului.Tot în timpul liber, tinerii au colectat și expediat oțelă- riilor în primul semestru al acestui an 135.000 kg fier vechi.Printre cei mai harnici tineri pot fi citați Ferdinand Ke- berle, Constantin Ivașcu, Emi- lian Doboș, Ioan Perm, Gh. Bedeț, Vaier Toma și alții.
CONSTANTIN BĂDUȚÂ 

corespondent voluntar

LÂ CLUBUL ELEVILOR

O zi de vacantei
după melodia vioaie ce răzbate 
prin pereții încăperii. Intrăm în 
sală. „Dansatorii" fac studii. To
tul se desfășoară după indicațiile 
precise ale profesoarei de educa
ție fizică. Deocamdată tinerii ar- 
tișli-amatori învață pașii unui 
nou dans : „Ca la Breaza*'. Dar 
munca lor va continua cu stili
zarea, sincronizarea cu orchestra 
etc.

— Elevii noștri — ne spuno 
tovarășa profesoară Bălașa Ma- 
ria, directoarea clubului — pre
gătesc un program artistic pe 
care îl vor prezenta la serbarea 

în
Au-

cîmpenească care are loc 
orașul nostru în ziua de 23 
gust.

Și biblioteca este azi, ca în

Primirea la CC. al P.M.R. 
a grupului de activiști 

ai Partidului Comunist Italianîn ziua de 22 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.R., a primit grupul de activiști ai P. C. Italian, condus de tov. Emanuele Macaluso, membru al Direcțiunii P.C.I., care ne vizitează țara, pentru a studia
Sosirea unei delegații 

a Asociației de prietenie 
sovieto-romînă

La invitația Consiliului gene
ral A.R.L.U.S. a sosit în Capi
tală o delegație a Asociației de 
prietenie sovieto-romînă, condusă 
de V. I. Konotop, membru su
pleant a! C.C. aî P.C.U.S., pre
ședintele Sovietului regional 
Moscova.

Din delegație mai fac parte : 
D. I. Verdîș, ministrul învăță- 
mîntului din R.S.S. Moldove
nească, I. E. Rudenko, directorul 
sovhozului „Kievski” din R.S.S. 
Ucraineană, A. I. Rotanova, se
cretara organizației de partid a 
tipografiei „Krasnîi Proletari” 
din Moscova, membru în con

în cursul zilei de miercuri au foât depuse de -asemenea coroane de flori la cimitirele eroilor de la Ghencea, Herăstrău și Jilava din Capitală, precum și la monumentele, și morrriintele eroilor romîni și sovietici din diferite regiuni ale țării, căzuți în lupta împotriva fascismului.(Agerpres) (Agerpres)

i

Sava Ana, Ungurean Elena și Zamfir 
roșu" din Erașov. In cinstea zilei de 23 

August ele și-au depășit zilnic planul de producție și au dat lucru

Cele trei fete pe care le vedeji în fotografie se numesc : 
Costina și lucrează la secția filafură a Fabricii „Partizanul

fiecare zi, de altfel, luată cu 
asalt. Pentru că nici în vacanță 
elevii nu-și uită prietenii de tot
deauna : cărțile. în sala de lec
tură toate mesele sînt ocupate. 
Gustul pentru citit este cultivat 
cu grijă în rîndul elevilor, fiind 
socotit ca unul din factorii care 
contribuie în măsură însemnată 
la ridicarea nivelului lor cultu
ral.

Printre elevii care-și petrec 
vacanța la clubul lor din Rîmni
cu Vîlcea sportul are cei mai 
mulți prieteni. O galerie însufle
țită ne face să ne îndreptăm pa
șii spre terenul de handbal re
dus. Aici își dispută întîietatea 
„reprezentativele- școlilor medii 
nr. 1 și nr. 2. Comentariile sînt 

din experiența organizațiilor P.M.R.La primire au participat tovarășii Simion Bughici, Cornel Onescu, membri ai C.C. al P.M.R., Constantin Lăză- rescu, membru supleant al C.C. al P.M.R., și Vasile Dinu, șef de secție la C.C. al P.M.R.

ducerea Asociației de prietenie 
sovieto-romînă și E. IC. Biron, 
vicepreședinte al prezidiului 
Asociației letone de prietenie 
sovieto-romînă.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de academicienii P. Constan- 
tinescu-Iași și Iorgu Iordan, vi
cepreședinți ai Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., de membri ai 
Consiliului și activiști ai 
A.R.L.U.S.-ului.

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

Miercuri la amiază tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, a primit pe dl. Sidney Silver- man, membru în parlamentul englez.La întrevedere a participat acad. Gr. Benetato, președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie Rq- mînia—Anglia.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.
InformațieMiercuri dimineața, delegația. de deputați și senatori, membri ai grupului parlament tar belgo-romîn, în frunte cu dl. Edmond Machtens, care ne vizitează țara, însoțiți de deputății Petre Drăgoescu și C. Paraschivescu-Bălăceanu, au’.vizitat Centrul cinematografic Buftea și Muzeul de artă brîncovenească de la Mogoșoaia.

în toi. Șansele înclină cînd într-o 
parte, cînd în alta, conduse parcă 
de însuflețirea suporterilor.

Pista de atletism a fost cu
prinsă și ea de animație. Se a- 
runcă cu sulița și cu greutatea, 
se aleargă, se sare. Tovarășul 
profesor Rusu Ion, conducătorul 
centrului de antrenament la atle
tism, ni-i prezintă pe cei mai ta- 
lentați dintre elevii săi : Iarovan 
Fiorin de la Școala medie nr. 2, 
Mateescu Aurelia și Dumitrescu 
Floarea de la Centrul școlar fo
restier, Dochiț Constantin de la 
Școala medie nr. 1. Cu toții sînt 
elevi fruntași la învățătură.

Vizităm ștrandul. Plaja s-a a- 
coperiț de trupuri bronzate și 
veselie tinerească. în cîteva locuri

Candidafii care se vor prezenta la examenele de admitere își în* 
sușesc noi cunoștințe în cadrul cursurilor de pregătire organizate 
la fiecare institut și facultate. în fotografie un aspect de la cursul 
de pregătire a candidafilor la Institutul Agronomic „Ion lonescu 

de la Brad” din lași.
Foto : AGERPRES

au fă- 
general Acțiuni gospodărești

la însilozarea furajelor

.0 ndată ce sosi de la 
comitetul raional de 
partid, președintele 
Ion Ifrim, căută să 
stea de vorbă cu 
membrii consiliului 
de conducere, cu

secretarul organizației de partid, 
Aurel Vintila. Problema dis
cutată nu suferea amînare. Asi
gurarea hranei animalelor e la or
dinea zilei. Mai ales, cînd in pla
nul de producție al gospodăriei 
sînt stabilite cifre precise de creș
tere continuă a numărului acestora 
Și a producției lor.

Gospodăria agricolă colectivă 
din Slobozia Nouă, raionul Slobo
zia, are un sector zootehnic dez
voltat : 371 bovine din care 120 
de vaci cu lapte, un număr mare 
de oi și porci. Atenția mare a- 
cordată de către colectiviști dez
voltării acestui sector, aducător de 
mari venituri, se vede și din fap
tul că numărul de bovine stabilit 
pentru sfîrșitul anului a fost depă
șit pînă în prezent cu 25 de'că- 
pete; iar producția de lapte ■ pe 
căp de vacă furajată, stabilită 
pentru întregul an la 2 200 de li
tri, a lost realizată încă la mij
locul lunii august. Acest lucru a 
făcut ca față de plan gospodăria 
colectivă din Slobozia Nouă, să li
vreze statului în plus o cantitate 
importantă de lapte. Este un 
succes demn de luat în seamă 
care se datoreșfe în primul rînd

i is?—\ A

de bună calitate. 
Foto : O. PLECAN

saltă în văzduh sau 
bazin.

mingile 
bombardează nisipul. în 
sub conducerea profesorului de 
educație fizică Popescu Dumitru, 
vreo 50 de elevi, începători în 
materie de înot, iau lecții și, 
încet-încet, află secretul plutirii.

După-amiază, în fața clubului, 
cîteva autobuze sînt gata de 
drum. încotro ? Elevii merg în 
excursie la Olănești. Seara, însă, 
la înapoiere, cbntrul de atracție 
se deplasează din nou spre club. 
Sala mare a clubului cunoaște o 
atmosferă plină de tinerețe. 
Timp' de aproape o oră elevii 
participă fie cu emoții de con- 
curenți, fie ca entuziaști încu
rajatori, la concursul „Drumeții 
veseli” pe tema: „Realizări ale 
regimului democrat-popular în 
stațiunea de odihnă Olănești“. 
Apoi începe dansul.

...S-a sfîrșit o zi. O zi obișnui
tă de vacanță din care se poate 
desprinde cit de instructiv poate 
fi organizat timpul liber al ele
vilor atunci cînd există preocu
pare pentru aceasta.

ADRIAN VASILESCU 

crescătorilor de animale care au 
îngrijit și au furajat animalele așa 
cum scrie la carte. Intre aceștia 
îi amintim pe cei mai buni îngri
jitori care sînt și cei mai tineri : 
Tifi Bordei, Stancu Alexandru și 
Andrei Bordei. .

Grija cu care se ocupă colecti
viștii de sectorul zootehnic apare 
cit se poate de firească. Președin
tele nici n-a mai trecut pe acasă 
pînă să vadă cum se pun în apli
care îndrumările primite la ședin
ța de la raion. Au stabilit pe loc 
măsurile necesare. Era vorba de o 
acțiune în care să fie antrenate toa
te cele patru brigăzi de cîmp, de a 
străbate lanurile de porumb și de 
a lua „la mină" tot porumbul pen
tru. a recolta toate plantele, de 
porumb caro nu asigură un rod 
bun, pentru a fi însilozat. Apoi 
alte aejiuni în vederea strìngerli 
vrejurilor și a frunzei de sal
dar, a stufărișurilor și a păpurrșu" 
rilor, a pălăriilor de floarea-soare- 
lui. S a vorbit despre ajutorul pe 
care pot să-l dea tinerii ca în afî- 
tea alte Împr8|wlfrff David Moise- 
scu, secretarul organizației U.T.M. 
pe gospodărie, i-a asigurat de 
participarea tuturor tinerilor colec
tiviști la acțiunile diferite de pro
curare a furajelor pentru animale.

Institutul pedagogic de 3 ani — Bacău

Admiterea în institut se face pe baza concursului de ad
mitere, care va avea loc la 18 septembrie 1982.

Absolvenții școlii medii sau ai altor școli echivalente, fii 
de muncitori, de colectiviști și ai altor oameni ai muncii, 
care doresc să obțină burse acordate pe toată durata stu
diilor de către sfaturile populare regionale, se vor adresa 
secțiilor raionale de învățământ pentru întocmirea dosarelor, 
conform regulamentului pentru acordarea burselor de stu
dii de către întreprinderile socialiste și comitetele executive 
ale sfaturilor populare.

CONDIȚII DE ADMITERE

La concursul de admitere se pot înscrie cei care au pro
movat examenul de maturitate al unei școli medii de cul
tură generală sau sînt absolvenți ai unei școli echivalente.

Declarația tip de înscriere va fi însoțită de următoarele 
acte

a)
b)

originale :
Certificatul de naștere (copie legalizată);
Diploma de maturitate (sau o diplomă echivalentă ace

steia) ;
Certificatul de sănătate, eliberat de policlinica stu-c) 

dențească sau în localitățile unde nu există policlinici stu
dențești, de spitalele unificate de adulți. Acest certificat tre
buie să cuprindă obligatoriu rezultatele următoarelor exa
mene medicale :

— microradiografia făcută în centrul universitar unde 
candidatul își susține concursul

— reacția Wasserman
— un examen clinic (boli interne, O.R.L.. oftalmologie, 

chirurgie și neurologie)
d) Absolvenții seriei 1S60—1961 și ai școlilor tehnice cu 

durata de 4 ani, care funcționează în comițiile Hotărîrii 
1434/1956, care se înscriu pentru concursul de admitere la 
învățămîntul de zi, vor prezenta dovada de repartizare în 
învățămîntul superior.

Cei care au absolvit școlile menționate mai sus în anii 
precedenți, precum și absolvenții școlilor medii tehnice și ai 
școlilor pedagogice din seriile mai vechi, vor prezenta ade
verințe eliberate de întreprinderi sau de comitetele executive 
ale sfaturilor populare, din care să rezulte că au efectuat 
stagiul de 3 ani în producție, conform prevederilor Decre
tului nr. 180/1950.

e) 3 (trei) fotografii 6/9
Concursul de admitere constă din următoarele probe :

A) LA FACULTATEA DE MATEMATICI
1. Aritmetica, algebra, trigonometria, calculul diferențial — 

scris și oral ;
2. Geometrie plană, în spațiu și analitică — scris ;
3. Fizică — oral.

B) LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE NATURALE :
1. Științe naturale (Bazele darwinismului, 

zoologie) — scris și oral.
2. Anatomia și fiziologia omului — scris.
3. Chimia — oral.

botanică și

în broșura : 
de Minîște-

C) LA FACULTATEA DE FILOLOGIE :
1. Limba și literatura romînă — scris și oral.
2. Istoria R.P.R. — scris și oral.
Programa acestor discipline este publicată 

„Admiterea în învățămîntul superior“ editată 
rul învățământului.

în timpul perioadei de pregătire și a examenului, 
ților din alte localități li se asigură, contra cost, 
cantină.

Absolvenții facultăților au dreptul să predea disciplinele 
în oare se specializează, în școlile de cultură generală cla
sele III-VIII.

candida- 
cămin și

A apărut : 

„Tînărul temnisi“ 
Revistă editată de C.C.

al U.T.M.
Nr. 8 — august 1962

Sumar :
T1TUS POPOVICI — Genera

ția lui 23 August.
M. BENIUC — Partidului.

IN AJUTORUL 
PROPAGANDISTULUI

M. POPESCU—Cum și despre 
ce să le vorbim tinerilor.

VIAȚA U.T.M.
T. P1INIȘOARĂ — Pregătirea 

propagandiștilor.
M. SILEA — Comitetul re

gional și corespondenții volun
tari.

P. NIȚĂ — Prieteni ai artei.
P. LUNGU — Școala marilor 

recolte.
N. MĂRĂȘTEANU — Grupele

U.T.M. — suiletul colectivului.
CONCURSUL NOSTRU

C. BĂNARU — Ziua cînlecu- 
lui, dansului șl poeziei.

N. CIȘMAȘU — Serii» In 
parcul orașului nostru.

G. MANOLESCU — Dumi
nică cultural-sportivă.

TRIBUNA SECRETARULUI
GH. BARBU — Petele gospo

dăriei noastre.
P. RADOMIR — Întrecerea 

mecanizatorilor.
ȘCOLI ȘI PIONIERI

I. CONSTANTIN — Instruc
tori de pionieri bine pregătiți 1

1. CAZACU — Muncitorii- 
elevi In atenția noastră.

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂ
RILE CITITORILOR.

NE SCRIU CORESPON
DENȚII.

CE SĂ CITIM
V. R1PEANU — Florența 

Albu : „Cimpia soarelui".

S-a pornit la lucru cu Insufle- 
fire. Au intrat în funcție atelajele 
care transportau necontenit fie po
rumb pentru siloz, fie frunză de 
salcîm ori vrejuri de fasole. Ală
turi de vîrstnici tinerii participau 
în masă, la toate acțiunile. Un 
plus de elan în muncă l-au dove
dit tinerii conductori de atelaje 
ca Tifi Ene, Dobre Zizeanu, Va
sile Nică. Munca neobosită a co
lectiviștilor se concretizează, pînă 
acum in următoarele cantități de 
furaje : 240 de tone lucerna,
10 000 kg frunză de salcîm, 50 de 
tone vrejuri, plus mari cantități de 
porumb siloz a cărui producție la 
hectar s-a ridicat la 25 000 de kg. 
Apoi sfeclă furajeră, finul și al
tele. Anul acesta, e prevăzut ca 
să se asigure o bază furajeră de 
6 400 de fone. Vor fi însilozaji în 
amestec cu țăiței de sfeclă co
cenii ce rămîn după recoltarea 
porumbului, pălăriile de floarea- 
soarelui, păpurișul și stufărișul din 
lacul din apropierea sectorului 
zootehnic. Nu va rămîne nimic din 
ceea ce se poate valorifica și 
poate constitui o bună hrană pen
tru animale.

V. CÄBULEA
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train imi DE PESTEPESTE
MOSCOVA 22. dentul Agerpres La 22 august la Casa feroviarilor din Moscova a avut loc o adunare festivă consacrată sărbătorii naționale a poporului romîn. Adunarea a fost organizată de Comitetul Orășenesc al P.C.U.S., Consiliul Central al Sindicatelor, Comitetul Central al Comso- molului, Ministerul Culturii al U.R.S.S. și Asociația de prietenie sovieto-romînă.Sala de festivități era împodobită cu drapelele de stat ale Uniunii Sovietice și R. P. Romîne. Pe două panouri era scris în limbile rusă șl romînă : „Trăiască în veci prietenia indestructibilă și colaborarea dintre poporul sovietic și poporul romîn”.La adunare au luat parte numeroși muncitori și specialiști din diferite ramuri ale industriei, oameni de știință și cultură. Au fost de față reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și ai C.C.S., membri ai Consiliului de conducere al A.P.S.R. Au fost prezenți N. Guină, ambasadorul R. P. Romîne la Moscova, și delegația A.R.L.U.S., condusă de Marin Florea Ionescu.Cuvîntul introductiv a fost rostit de Evgheni Afanasen- ko, ministrul învățâmîntului al R.S.F.S.R., președintele A.P.S.R., care a înfățișat principalele succese dobîndi- te de R. P. Romînă în anii puterii populare. Vorbitorul a subliniat că prietenia frățească, indestructibilă, între popoarele sovietic și romîn, cimentată de sîngele vărsat împreună împotriva dușmanului comun crește și se întărește continuu, colaborarea sovieto-romînă devine tot mai bogată și mai multilaterală.Serghei Minae, lăcătuș la Uzinele de rulmenți nr. 1, fruntaș al muncii comuniste, a vorbit în cuvîntarea sa despre legăturile de prietenie și colaborare ce s-au statornicit între colectivul marii uzine din Moscova și întreprinderile similare din țara noastră.

A luat apoi cuvîntul lae Guină, ambasadorul Romîne în U.R.S.S.Adunarea s-a încheiat tr-un frumos concertAdunări consacrate zilei de 23 August au avat loc de a- semenea la Leningrad, Riga, Kiev, Minsk, Tbilisi și Erevan.

Corespon- transmite :

Nico- R. P.prin-
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 21 august, 
la Biblioteca de stat de istorie a 
avut loc o reuniune a prieteniei 
sovieto-romîne, închinată celei 
de-a 18-a aniversări a eliberării 
poporului romîn de sub jugul 
fascist. Biblioteca este membru 
colectiv al Asociației de prietenia 
sovieto-romînă și desfășoară o 
vastă activitate pe linia întăririi 
legăturilor culturale între Uniu
nea Sovietică și R. P. Romînă.

Printre invitați la reuniune au 
fost reprezentanți ai intelectuali
tății romîne care întreprind o 
călătorie turistică prin U.R.S.S.

Reuniunea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

R. P. Ungară
BUDAPESTA 22 (Agerpres).— 

Cu prilejul celei de-a 18-a ani
versări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, la Uzina de a- 
luminiu din Înota a fost organi
zată o zi a prieteniei ungaro-ro- 
mine.

La mitingul muncitorilor aces-

în Ungaria ji Czottner Sandor, 
ministrul industriei grele a R. P. 
Ungare.

R. P. Polonă
VARȘOVIA 22 (Coresponden

tul Agerpres transmite) : în cin
stea celei de-a 18-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, la „Casa de cultură oră
șenească” din Varșovia s-a des
chis marți o expoziție de desene 
executate de copii din R. P. Ro
mînă. Expoziția cuprinde 107 lu
crări, reprezentînd desene, grafi
că și pictură în ulei. La deschi
derea expoziției a participat Gh. 
Diaconescu, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Polonă. Au fost 
de față reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai Mi
nisterului Culturii și Artei și ai 
altor instituții culturale din Var
șovia.

Cu acest prilej au luat cu
vîntul criticul cinematografic 
cuban Mario Rodriguez Ale- 
man și scriitorul Francisc 
Munteanu. Au participat func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe,
meni de cultură, membri ai 
corpului diplomatic acreditați 
la Havana ’ și un numeros pu
blic.

oa-

R. P. Chineză

■
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R. P. D. Coreeană
PHENIAN 22 (Agerpres). — 

In seara zilei de 21 august, la 
clubul uzinei metalurgice din 
Guansun a avut loc un miting al 
prieteniei consacrat celei de-a 
18-a aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

La miting au participat colec
tivul uzinei și reprezentanți ai 
Ministerului de Externe al R.P.D. 
Coreene.

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

La miting au luat cuvîntul di
rectorul uzinei și ambasadorul 
Manole Bodnăraș.

A urmat un spectacol dat de 
ansamblul artistic al uzinei și 
prezentarea filmului romînesc 
„Valurile Dunării“.

PEKIN 22 (Agerpres). — A- 
sociația pentru prietenia chi- 
no-romînă și Consiliul Sindi
catelor din Pekin au organizat 
în seara zilei de 22 august o 
adunare cu prilejul aniversă
rii eliberării Romîniei.

Cuvîntări oonsacrate succe
selor obținute de poporul ro
mîn în cursul ultimilor 18 
ani în construirea socialismu
lui și făurirea unei vieți noi 
au rostit președintele Asocia
ției pentru prietenia chino- 
romînă, Lu Fin, și Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul R.P. 
Romîne la Pekin.

Aniversarea eliberării Romî
niei a fost marcată în capita
la R.P. Chineze și prin nu
meroase alte manifestări.

Franța
22 (Agerpres).

22 august postul
PARIS

Miercuri 
radio France I a transmis o 
emisiune muzicală dedicată 
sărbătorii naționale a Romî
niei — 23 August. Programul 
a cuprins : Preludiu. simfonic 
de Ion Dumitrescu, trei dan
suri simfonice de Paul Con- 
stantinescu și fragmente din 
suita „Cînd strugurii se coc“ 
de Mihail Jora.

de

R. D. GermanăBERLIN 22 (Agerpres). — Corespondență specială. — în cinstea zilei de 23 August a avut loc miercuri seara la Berlin, în sala Teatrului-cine- ma „Colosseum“, prezentarea festivă a filmului romînesc „S-a furat o bombă“.Au participat reprezentanți de seamă ai vieții de stat, oameni de artă și cultură, ziariști din capitala R.D. Germane. Au fost prezenți, de a- semenea, ambasadorul R.P. Romîne la Berlin, dr. Ștefan Cleja, precum și membri ai Ambasadei R.P. Romîne.

JaponiaTOKIO 22 (Agerpres). — La 18 august Asociația de prietenie japono-romînă a organizat o adunare festivă dedicată zilei de 23 August. To- shiaki Wada, președintele A- sociației, a vorbit despre a- dîncile_ transformări în toate domeniile de activitate petrecute în Romînia în cei 18 ani de la eliberare.
TOKIO 22 (Agerpres). “ 

In cinstea zilei de 23 August 
în sala „Tokio Metropolitan 
Gallery" din Tokio a fost des
chisă o expoziție de fotografii, 
prezentînd aspecte din R.P. 
Romînă, precum și obiecte de 
artă populară românească.

Ziarele japoneze au publicat 
fotografii cu aspecte de la 
expoziție, iar televiziunea din 
Tokio a prezentat in cadrul 
programului imagini de la 
deschidere.

/'■ y-f

Tineri muncitori din R. D. Germană și din Germania occidentală 
discufînd într-o pauză al celui de al V-lea Congres al tinerilor 

muncitori care s-a ținut la Leipzig.

cercetările cosmice
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Tratativele pentru dezarmare

de la GenevaGENEVA 22 (Agerpres). - La 22 august, Comitetul celor 18 state pentru dezarmare a hotărît să-și suspende lucrările între 8 septembrie și 12 noiembrie 1962. Totodată, copreședinții au fost împuterniciți de comitet ca, în urma unei consultări cu membrii comitetului, să stabilească și o altă dată a reluării lucrărilor co-
spre binele omenirii

Declarațiile unui savant
KIEV 22 (Agerpres). -— „Re

zultatele cercetărilor științifice 
efectuate de cosmonauții sovie
tici Nikolaev și Popovici vor con
tribui în multe privințe la pro
gresul diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale, la stăpînirea 
forțelor naturii și folosirea lor 
multilaterală spre binele omeni
rii”, a declarat unui corespon
dent al agenției TASS acad.

laureat alNikolai Bogoliubov, 
premiului Lenin.

Savantul 
că aceste 
nemijlocit de studierea fizicii 
marilor energii — una dintre 
principalele probleme ale știin
ței despre particulele elementa
re. Pentru a pătrunde în esen
ța lor, a spus el, se proiectează 
și se construiesc acceleratoare

sovietic 
cercetări

a subliniat 
sînt legate

„U. S. News and World Report' 
despre programul american 

de folosire a Cosmosului 
în scopuri militare

U

sovietic

NEW YORK 
Revista „United 
Wor/d Report" 
co| programului 
sire a Cosmosului în scopuri mi
litare.

în întrecerea cosmică multila
terală cu Rusia, scrie revista, unul 
din cele mai importante programe 
americane 
secret"

Pînă în 
proiectele 
blicităjii. 
publicarea

Se știe 
noiembrie 
baze din < __ ___ _
20 de sateliți artificiali militari.

In continuare în articol sînt 
enumerafi „sateliți artificiali ame
ricani care sînt ținuți în secret". 
Satelitul „Samos" este caracteri
zat drept „un spion din ceruri", 
care efectuează un zbor pe orbită, 
încercînd să înlocuiască misiunea 
efectuată anterior de avioanele 
„U-2". Sateliții „Midas” sînt des
tinați „defectării cu ajutorul raze-

22 (Agerpres). — 
States News and 
consacră un arfi- 
american de folo-

i noiembrie anul trecut, 
militare erau date pu- 
Apoi însă s-a interzis

i amănuntelor.
însă că, începînd din 
anul trecut, de pe două 

California au fost lansați

lor infra-roșii a lansării de rache
te inamice". Sateliții „Discoverer" 
sînt denumiji de revistă „Labora
toare pentru elaborarea altor sis
teme militare precum și „supra
fața activă". Sateliții „Discoverer" 
asigură informafii prețioase penfru 
proiectele militare.

Mărturisirile cunoscutei reviste 
reacționare americane reprezintă 
o demascare puternică a felurilor 
agresive urmărite de cercetările în 
Cosmos efectuate de S.U.A. și 
confirmă că unul din motivele ră- 
mînerii în urmă a S.U.A. în acest 
domeniu este tocmai accentul pe 
care îl pun pe latura militară.

colosale, în care se obțin energii 
de ordinul a zeci de miliarde de 
electron-volți.

Nikolai Bogoliubov a declarat 
că pentru pătrunderea adîncă în 
particule se cer energii ți mai 
ridicate. După părerea lui, calea 
cea mai firească o constituie fo
losirea razelor cosmice, unde 
particulele elementare se depla
sează cu o viteză care întrece de 
mai multe ori vitezele ce pot fi 
obținute la acceleratoare.

Totuși, a subliniat acad. Bogo
liubov, studierea razelor cosmice 
— acest flux colosal de parti
cule elementare — este îngreu" 
nată de blindajul aerian al Pă- 
mîntulni — atmosfera lui, în 
urma Btrăbaterii căreia ele își 
pierd structura inițială.

După cum afirmă Nikolai Bo
goliubov, datorită cuceririlor ști
inței și tehnicii sovietice, astăzi 
devine cu putință realizarea 
unor laboratoare-sateliți interpla
netare, la bordul cărora particu
lele elementare vor putea fi re
cepționate ți studiate sub forma 
lor pură.

„Cosmosul va fi cel mai per
fecționat laborator care 
la dispoziția oamenilor 
ință sovietici, a declarat 
goliubov. Prin navele
satelit sovietice s_a făcut un pas 
important spre realizarea unor 
asemenea laboratoare”.

mitetului dacă, după părerea lor, împrejurările vor cere a- ceasta, ținînd însă seama atît de data prevăzută pentru încheierea examinării problemei dezarmării în cadrul celei de-a 17-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., cît și de dorința ca lucrările comitetului la Geneva să fie reluate mai grabnic.în ședința plenară din august comitetul, care a consacrat ultimele cîteva ședințe discutării problemei privind încetarea experiențelor nucleare, a reluat discuțiile cu privire la măsurile care urmează să fie luate în prima etapă a dezarmării generale și totale, așa cum sînt prevăzute în proiectul sovietic de tratat și în schița prevederilor principale ale tratatului propus de S.U.A.Reprezentantul Canadei și

de cît22

reprezentantul S.U.A. și-au consacrat discursurile principalei probleme privind controlul și verificarea. Ei au sprijinit propunerea americană cu privire la așa-zisa inspecție prin sondaj pe zone, al cărei scop să nu fie verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite de dezarmare, ci controlul a- supra armamentelor rămase. Din discursurile celor doi reprezentanți ai puterilor occidentale a reieșit că ei sînt de părere ca încă în prima etapă să se permită accesul în vederea unui control nestingherit, la Cel puțin 30 la sută din teritoriile statelor, urmînd și ca controlul să nu se exercite asupra distrugerii armamentelor, ci asupra armamentelor rămase.Discuțiile vor fi reluate în ședința următoare care va avea loc la 24 august.
Situația din

Fe- care săp- nu-

Argentina

va sta 
de țti- 
N. Bo- 
cosmice

NEW YORK 22 (Agerpres). — După cum transmit din Buenos Aires corespondenții agențiilor de presă, Jose Ma- ria Guido, președintele Argentinei, a demis pe generalul Carlos Turolo din funcția de șef al statului major al armatei.Generalul Turolo este un a- dept activ al generalului derico Toranzo Montero, a organizat acum două tămîni o rebeliune, a fostmit la 13 august șef al statului major al armatei, astfel îneît să se stabilească un echilibru între partizanii și adversarii guvernului, în comandamentul militar. Dar această numire a stîrnit proteste hotă- rîte în rîndurile tinerilor ofițeri din armată și ale ofițerilor inferiori din însuși statul major. Tocmai aceasta a constituit cauza demiterii lui Turolo.Criza politică din țară se desfășoară pe fundalul unei situații economice grave.

țară crește șomajul, se accen-» tuează inflația. Continuă gi’e- va muncitorilor de la combinatele frigorifice pentru prelucrarea cărnii și a muncitorilor tipografi. Guvernul aplică un program de „economie rigidă“, al cărui autor este A. Alsogaray, ministrul economiei. în țară a fost declanșată o largă campanie de vînza- re a obligațiilor împrumutului de stat al „refacerii naționale“ în valoare globală de cinci miliarde de pesos. Ziarul „No- ticias Graficas“, care apărea la Buenos Aires și se pronunța împotriva acestor măsuri economice, a fost interzis, ca și alte patru ziare din capitală, care criticau guvernul președintelui Guido.
------ ®

ANGLIA: Proteste

HAVANA 22 (Agerpres). — 
Institutul cuban de artă și in
dustrie cinematografică a ofe
rit o gală de filme românești 
în cadrul căreia au fost pre-

Frontului de Elibe- 
Națională, se înteme- 
pe menținerea înde.

Cuba

lui Gizenga în pericol

își petrece odihna In mijlocul 
familiei sale.

MOSCOVA. — în Palatul 
Mare al Kremlinului s-a des
chis Congresul al Vl-lea al im- 
puterniciților cooperației.

întîlnit cu 
președintele 

al

zeci do mii de oameni ai muncii din colonia britanică 
Hong Kong.

în asemenea cocioabe improvizate din bucăți de tablă sînt nevoiți 
să trăiască

publicii Democrate Germane șl se să

YALTA.—La 22 august, de
legația reprezentanților cercu
rilor financiaro-industriale din 
Japonia, în frunte cu Yosinari 
Kawai, care se află în vizită 
în U.R.S.S., s-a 
N. S. Hrușciov,
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S. întrevederea a avut 
loc pe litoralul de sud al Cri- 
meei, în apropiere de Yalta, 
unde șeful guvernului sovietic

MOSCOVA. — în dimineața 
zilei de 22 augnst, delegația 
A.R.L.U.S., în frunte cu tova
rășul Marin Florea Ionescu, a 
făcut o vizită lui Evgheni Afa
nasenko, ministrul Invățămîn- 
tuluî al R.S.F.S.R., președin
tele Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă.

Cu acest prilej a avut loc « 
convorbire prietenească.

împotriva bazelor

avioanele „U-2“

Un comunicat al Ministerului U. R. S. S.Apărării alMOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS transmite următorul comunicat :„Potrivit hotărîrii guvernului sovietic, Ministerul Apărării al U.R.S.S. a ordonat desființarea comandamentului garnizoanei trupelor sovietice din Berlin.După cum se știe, după încheierea în 1955 a Tratatului cu privire la relațiile dintre U.R.S.S. și R. D. Germană, comandamentul sovietic din Berlin fusese reorganizat și funcțiile lui fuseseră limitate la problemele serviciului de garnizoană. Trupele sovietice, a- flate în subordinea lui, exercitau controlul asupra deplasă- rii personalului și a încărcăturilor garnizoanelor S.U.A., Angliei și Franței, dislocate în Berlinul occidental, la frontierele cu Berlinul occidental, la centura exterioară, asupra intrării și ieșirii din Berlinul occidental a membrilor misiunilor militare de legătură ale celor trei puteri de pe lîngă Comandamentul suprem al grupului de trupe sovietice din Germania, exercitau (împreună cu trupele celor trei puteri), paza închisorii de la Spandau pentru principalii criminali de război germani, și paza monumentului ridicat în cinstea ostașilor sovietici la Tiergarten.Or, comandanții militari ai S.U.A., Angliei și Franței din Berlinul occidental, care a fost transformat de fapt într-o bază militară a N.A.T.O., se străduiesc să folosească existența comandamentului sovietic pentru pretenții neîntemeiate la amestecul puterilor occidentale în treburile interne ale Re-

suverane și independente ale capitalei acesteia. Ei străduiesc, de asemenea, dea impresia că mai există încă la Berlin un comandament cvadripartit, deși este îndeobște cunoscut că el și-a încetat existența încă în 1948 ca urmare a acțiunilor separatiste ale puterilor occidentale. Nu este greu de văzut că comandanții puterilor occidentale recurg la asemenea metode pentru a menține regimul de ocupație în Berlinul occidental cu scopul de a camufla această bază militară a N.A.T.O.Desființarea comandamentului garnizoanei trupelor sovietice din Berlin corespunde întrutotul politicii care urmărește lichidarea rămășițelor celui de-al doilea Război mondial în Europa, promovată în mod consecvent de Uniunea Sovietică, încheierea Tratatului de pace german și normalizarea pe această bază a situației din Berlinul occidental.Reprezentanții autorităților militare ale S.U.A., Angliei și Franței din Berlinul occidental sînt încunoștiințați că problemele legate de controlul a- supra deplasării personalului și încărcăturilor garnizoanelor S.U.A., Angliei și Franței în Berlinul occidental și din acest oraș, de paza închisorii de la Spandau pentru principalii criminali de război germani și de paza Monumentului ridicat în cinstea ostașilor sovietici la Tlergarten se află în mod tem. porar în competența statului major al grupului de tru
pe sovietice din Germania“.

ALGER. — După cum trans
mite corespondentul din Al
ger al agenției Reuter, rostind 
o cuvîntare electorală radiodi
fuzată, Rabah Bitat, membru 
al Biroului Politic al Frontu. 
lui de Eliberare Națională a 
declarat printre altele că po-

litica 
rare 
iază 
pendenței țării și pe lupta îm
potriva imperialismului. Plat
forma Frontului de Eliberare 
Națională cuprinde construi
rea unui stat democrat, elibe
rat de urmările colonialismu
lui, construirea unei economii 
naționale, promovarea unei 
politici sociale avînd ca scop 
ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, lichidarea 
analfabetismului și îmbunătă
țirea condițiilor de locuit și sa
nitare.

LEOPOLDVILLE 22 (Agerpres). — Știrile apărute în presa mondială anunță că viața lui Antoine Gizenga, curajosul luptător pentru libertatea, independența și unitatea Republicii Congo, se află într-o gravă primejdie. După cum s-a mai anunțat, în semn de protest împotriva tratamentului inuman la care este supus în insula Bolabemba, în urmă cu o săptămînă, Gizenga a declarat greva foamei. în prezent, după cum anunță agenția Reuter, starea sa este foarte gravă, fapt care a fost confirmat de

ministrul de Interne congolez Kamitatu. Acesta a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că Gizenga urmează să fie transferat într-un spital. După cum transmite din Leopoldville corespondentul agenției Associated Press, liderul partidului solidarității africane

Thomas Mukuidi, a declarat că poliția politică din Congo a primit ordinul să-l lichideze pe Antoine Gizenga, care se află de opt luni sub stare de arest pe mica insulă Bolabemba, în apropiere de gurile fluviului Congo.

La închiderea ediției

Sa extinde greva
minerilor din Àsturia

MADRID. — Ultimele știri 
transmise de agențiile occi
dentale de presă relatează 
despre extinderea luptei gre
viste a minerilor din Asturia. 
Alarmat de creșterea mișcării 
greviste și pentru a intimida 
pe greviști și pe cei care in
tenționează să se alăture gre
velor, guvernul spaniol a tre
cut la represalii. Au fost con- 
cediați muncitori de la patru 
mine situate în apropierea lo
calității Mieres.

★

LENINGRAD 22 (Agerpres). 
— TASS transmite : Congresul 
al VlI-lea al Uniunii Interna
ționale a Studenților, care își 
ține ședințele la Leningrad, a 
adresat la 22 august lui Cyril- 
le Adoula, 
Republicii 
U Thant, 
provizoriu

primul ministru al 
Congo, și lui 

secretarul general 
al O.N.U., telegra-

★

care condamnă persecuta- 
lui Antoine Gizenga.

Telegramele cuprind 
marea de a se lua măsuri 
tru apărarea vieții lui 
zenga.

Propunerea în acest sens a 
fost prezentată de delegația 
Uniunii generale a studenților 
din Congo.

me 
rea

che- 
pen-
Gi-

Chombe ridică noi pretenții«»»ELISABETHVILLE 22 (Agerpres). — Deși lanțul concesiilor făcute separatistului ka- tanghez s-a extins verigă cu ‘ verigă, împiedicînd unificarea țării, Chombe continuă să ridice noi pretenții.Potrivit relatărilor corespondentului agenției France Presse, la o conferință de presă organizată la 21 august la Elisabethville, Chombe nu 
s-a mai declarat satisfăcut de

statutul federal preconizat pentru Congo și a cerut ca provincia Katanga să aibă „un statut special, similar celui de regiune autonomă“.De asemenea, după cum a- nunță corespondentul agenției Reuter, el nu s-a mai declarat dispus să cedeze guvernului central decît „surplusul“ din veniturile obținute de pe urma exploatării bogățiilor acestei provincii.

LONDRA 22 (Agerpres). — Comitetul englez pentru a- părarea păcii condamnă hotă- rîrea guvernului englez de a acorda baze pentru avioanele americane de spionaj „U-2“.„Ne amintim că în anul 1960 un avion american de spionaj decolat de pe aerodromul din Oxfordshire a fost doborît deasupra apelor teritoriale rusești, se arată într-o declarație dată publicității de comitet. Aceasta s-a întîmplat la scurt timp după rușinosul zbor al avionului „U-2“, care a torpilat întîlnirea la nivelul cel mai înalt din anul 1960.Poporul englez nu trebuie să uite că guvernul englez a recunoscut în legătură cu ambele zboruri că nu a fost informat de americani despre a- ceste acțiuni periculoase.Cerem guvernului ca aceste avioane să fie trimise neîntîr- ziat înapoi în S.U.A.“.

Demascarea unei diversiuni
împotriva R. D. Germane

(Agerpres). — Tele- 
R.D. Germană a or- 

în

BERLIN 22 
viziunea din 
ganizat o emisiune specială, 
cursul căreia It. col. Kehl, purtă
tor de cuvînt al Ministerului Se
curității de Stat al R.D. Germane, 
a procedat la interogarea publică 
a unor agenfi arestați recent : 
H. Sterzick, fost colaborator al 
serviciului de spionaj american, 
și M. Meyer, membru al unei or
ganizații teroriste, condusă de 
serviciul de spionaj vest-german 
al lui Gehlen.

După cum a mărturisit la inte
rogatoriu M. Meyer, la 7 august 
grupul terorist din care făcea 
parte trebuia să organizeze o di
versiune ' ~
folosind 
subteran
Berlinul 
mană.

Bandiții erau dotați cu arme 
cu tragere rapidă, de care tre
buiau să facă uz „la prima ne
cesitate“ împotriva unor militari 
ai poliției de frontieră, sau a 
unor cetățeni ai R.D. Germane.

Lt. col. Kehl a subliniat că, în 
seara zilei de 7 august, pe teri-

toriul Berlinului occidental la in
trarea în tunel s_a adunat un 
grup considerabil de polițiști, 
erau pregătite ambulanțe ale 
serviciului de prim-ajutor și per
sonal medical, în timp ce făceau 
de gardă reporteri ai televiziunii 
vest-berlineze și fotoreporteri oc
cidentali. Dar această provocare 
pregătită dinainte 
pinata, așa cum

a fost preîntîm- 
s-a înfîmplat și

cu alte multe crime de acest 
gen.

H. Sferzick a declarat că ser
viciul secret american |-a înzes
trat cu un aparat de radio-emisie, 
prin care a transmis informafii 
cu caracter de spionaj cu privire 
la instalațiile 
Germană la 
occidental...

de apărare din R.D, 
frontiera cu Berlinul

Un nou atentat la via|a
împotriva R.D. Germane, 

în acest scop un tunel 
săpat la frontiera dintre 

occidental și R.D. Ger-

lui de Gaulle— A-PARIS 22 (Agerpres). genția France Presse transmite că în seara zilei de 22 august s-a produs un atentat împotriva președintelui Franței, de Gaulle. Focuri de armă au fost trase asupra automobilului în care se afla generalul de Gaulle atunci cînd se apropia de localitatea Villacoublay, de unde urma să plece cu a- vionul spre reședința sa de la Colombey-les-Deux Eglises.

Potrivit agenției, nici generalul de Gaulle, nici persoanele care l-au însoțit n-au fost atinși.Acesta este al doilea atentat la viața actualului președinte al Franței, după cel de anul trecut cînd membri ai O.A.S. au plasat o încărcătură explozivă pe drumul pe care trecea automobilul generalului de Gaulle.
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