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e măsură ce pășim spre culmi 
tot mai înalte, desăvîrșind 
construcția socialistă, apare

I într-o măreție mereu mai
I strălucitoare ziua de 23 Au-

gust 1944. Insurecția armată, 
eveniment de însemnătate is

torică în viața poporului romîn, a marcat 
începutul unei noi epoci în dezvoltarea 
Rominiei.

23 August 1944 a însemnat încununarea 
cu succes a luptei pline de ahnegație dusă 
timp de decenii de clasa muncitoare, în 
frunte cu eroicul ei partid comunist, îm
potriva politicii antinaționale a cercurilor 
conducătoare ale reacțiunii romîne, pentru 
democrație, independență națională ți 
progres social. In anii întunecați ai dicta
turii militaro-fasciste. Partidul Comunist, 
înfruntînd teroarea cea mai sălbatică, a 
mobilizat masele împotriva robiei fasciste, 
pentru răsturnarea clicii antonesclene, ie
șirea Rominiei din războiul antisovietlc și 
alăturarea ei la lupta pentru zdrobirea 
hitlerismului.

Agravarea contradicțiilor ce subminau 
orînduirea burghezo-moșierească, valul 
crescînd al urii și revoltei populare, creș
terea stării de spirit antihitleriste a mili
tarilor, au făcut ca dictatura fascistă să 
fie cuprinsă de o puternică criză politică. 
Victoriile Armatei Sovietice au agravat 
criza regimului antonescian, contribuind la 
intensificarea luptei antifasciste a poporu
lui.

Pe baza planului elaborat de Partidul 
Comunist, Ia 23 August 1944 a fost răstur
nată dictatura militar o-fascistă. Însuflețită 
de cauza dreaptă a războiului antihitlerist, 
Armata romînă a întors armele împotriva 
Germaniei hitlerîste, a luptat cu eroism, 
alături de Armata Sovietică, pini la vic
toria finală asupra fascismului german.

23 August 1944, a marcat începutul re
voluție] populare care a schimbat din te
melii înfățișarea patriei noastre, deschi- 
zînd poporului romîn calea spre lichidarea 
orînduiril burghezo-moșierești. spre făuri
rea vieții noi, socialiste.

Bogat și însuflețitor este bilanțul rC a lit
rilor acestor 19 ani. S * împlinit un vis 
scump pentru care s-au jertfit mulți dintre 
cei mai buni fii ai poporului nostru : în Ro- 
mînia, socialismul a învins definitiv la 
orașe și sate, a fost llehidată pentru tot
deauna exploatarea și asuprirea omului de 
cătzfl om.

Puternică, liberă, stupină pe soarta 
sa, Romînia a devenit o țară înaintată, ca 
o industrie în plin avînt și o agricultură 
în întregime colectivizată, cu o economie 
socialistă unitară, care se dezvoltă în ritm 
rapid pe o linie mereu ascendentă.

Concertfrîndu-ss principalele eforturi ale 
poporului spre crearea și dezvoltarea ba
zei tehnice-materiale a socialismului, prin 
desfășurarea operei de industrializare so
cialistă și dezvoltarea cu precădere a in
dustriei grele cu pivotul ei, construcția de 
mașini, a fost asigurată creșterea neconte
nită a forțelor de producție ale țării și, pe 
această bază, avîntul întregii economii

Roadele politicii profund științifice a 
partidului sînt ilustrate elocvent de fap
tul ca în 1962 producția industrială cres
cuse de 6,6 ori în comparație cu cea din 
1938. Față de anul 1938, producția în in
dustria de energie electrică și termică și 
în industria construcțiilor de mașini și de 
prelucrare a metalelor a fost anul trecut 
de 15 ori mai mare, în industria chimică 
de 18 ori, în siderurgie de aproape 9,5 ori 
mai mare. Creșterea în ritm rapid a in
dustriei a permis crearea bazei materiale 
necesare victoriei socialismului la sate, 
dezvoltării intense și multilaterale a agri
culturii. In perioada 1950—1962 industria

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a IV-a)

Proletari 'din toate țările, uniți-vă!
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Muncitor
Joi 22 august 1963

A eline e 23 August. încă de acum, din ajun, de Ia
1 un capăt Ia altul al ei, țara a îmbrăcat haină 

de sărbătoare ; peste tot s-au arborat drapele, 
chipurile celor mal harnici muncitori zîmbesc din 
ramele panourilor de onoare, succesele colective
lor se văd de departe, afișate pe panopticumurile 
uzinelor.

Știri multe» Interesante sosite din toate colțurile 
țării — am publicat zi de zi. Ele vorbeau despre 
avîntul muncitorilor în întrecerea socialistă, despre 
ritmul sporit pentru îndeplinirea angajamentelor, 
prilejuit de sosirea marii sărbători. Iată astăzi, încă 
un buchet de succese, spicuit de pe panourile cu 
care vor defila mîine, oamenii muncii.

D«en de MKI POPESCU

In ajun de
sărbătoare

De Ia corespondenții noștri regionali

1OOOOO tone cărbune
peste plan

Th preajma zilei da 
23 Ajqnst — mA reel a 
sărbătoare a poporului 
nostru. minerii Văii 
Jiu] ai an dat patnel 
cea de a 100 000 tonă 
de cărbune extras din 
adine peste prevede
rii» planuluL

Acest succes deose
bit este armarea Insu- 
netitel Întreceri care 
■ p desfășoară continua 
din primele zile ale 
acestui an sub lozinca: 
„Cărbune mai mult, de 
calitate mai bună, mal 
ieftin”.

In abataje au pornit 
initiative prețioase :

,J)oul cfmpnrl de căr
bune In fiecare schimb, 
din fiecare aripă de a- 
bataje" (sectoral 3 
Pe Inia) , „Doaă fîșii 
pe zi din abatajele 
froaia’.e" (sectorul 3 
Lnpeni) i „SA armăm 
2 zile pe săptAmioă cu 
lemn economisit” (sec
torul 1 Uricani) etc., 
inițiativa care au fost 
repede Îmbrățișate de 
toate colectivele da 
mineri din bazin.

Tehnica nouă intro
dusă pe scară largă, 
condițiile de muncă fl 
de viată mereu mal 
bune, au influențat da 
asemenea sporirea pro
ductivității muncii. 
Numai In primele 20

de zile ale lunii au
gust productivitatea 
muncii a crescut pa 
întregul combinat - car
bonifer de la 1,214 
tone pe post (planifi
cat) la 1.220 tone pe 
post. In acela?! timp 
s-au realizat pe combi
nat in primele 7 luni 
ala anului economii 
m valoare de 20 289 000 
lei pesta «arcina de 
plan.

Succese deosebite 
au obtinut minerii 
de la Lupeni care au 
extras peste plan 46 800 
tone de cărbune, cel 
din Uricani cu 13 123 
tone, cel de la Petrila 
19 291 tone.

J tffl-a propunere 
de inovație

Oștire mai scurtă, dar la tel 
de interesantă, ne sosește de 
la Iași. La Fabrica de antibio
tice din localitate s-a înregis
trai cea de a 80-a propunere de 
inovație. Dintre acestea, 50 da 
inovații care au fost aplicate 
aduc economii anlecalculate în 
valoare de 2 500 000 lei.

EXPUNERI
ȘI MANIFESTĂRI 

CULTURALE
Capitală șl In 
au continuat să 
loc miercuri ex-

In 
țară 
aibă 
puneri și manifestări
cui rural-art: slice con
sacrate zilei de 23 
August

in fața «alari a ții or 
Academiei R-P-R- a 
vorbit prof. Vakr?j 
Novam, membru co
respondent al Acade- 
mieL In aceeași zi, la 
Institutul de fizică a- 
tomică a luat cuvin
tui prof. Florin Cio- 
răscu, membru ccres
pondent al Acade
miei.

La Combinatul Po
ligrafic „Casa Scin- 
teii" din Capitală,

tov. Tudor Staicu. se
cretar al Comitetului 
raional PUR. .30 
Decembrie- a vorbit 
în fața a peste 700 de 
muncitori, tehnicieni 
șt ingineri de aid 
despre însemnă ta t ea 
zilei de 23 August și 
realizările colectivu
lui de muncă al aces
tei Întreprinderi care, 
în primul semestru, a 
depășit cu U Ia sută 
planul producției 
globale și marfă, rea- 
lizînd totodată 650 000 
lei economii peste 
prevederi. A urmat 
un program artistic

(Continuare 
In pag. a IV-a)

Angajament — 1600 000 lei, realizat - 1620000 Iei

NexHrțita caioant vor tract mune prm lata tribunelor, rect. tufe de 
mii de oameni vor veni sfi raporteze partidului despre succesele pe 
care ei le obțin xi de xi. In coloana Uzinelor ..Semănătoarea" voi 
dejiio fi acești fi tineri, evldea'iaff Îmi de fund In Întrecerea socia
listă. lală numele lor: Borneo “ *

Marin Niju. Stan
Prtrachr. Otto Vatilescu. Ion Duicu. 
Badea și Dumitru Alese.

In altă parte a țării, la Plo« 
iești în coloanele petroliș
tilor citim pe un panou • anul 
acesta muncitorii din secțiile 
de producție ale schelei Băicoi
s-au angajat să economisească 
1600 000 lei- S-au luat nume
roase măsuri în acest sens : re
ducerea timpului neproductiv 
al sondelor, efectuarea rapidă 
și de calitate superioară a in
tervențiilor. menținerea sonde-

lor într-un regim optim de ex
ploatare, reducerea consumului 
de materiale și combustibil etc.

O muncă intensă, îndeplinită 
de fiecare membru al colectivu
lui cu conștiinciozitate nu poa
te rămîne fără efect. La bilan
țul întocmit zilele acestea, 
printre succese figurează și 
economiile realizate. Valoarea 
lor se ridică la cifra de

1 620 000 lei. Numai In trimes- 
țiul II s-au economisit 800 tone 
de combustibil. Trebuie remar
cat faptul că la operațiile de 
intervenție s-a aplicat metoda 
înlocuirii separatoarelor ma
nuale cu unele înzestrate cu 
filtre de nisip bachelizat, meto
dă care a adus peste 300 000 
lei economii și un ritm superior 
de lucru.

MESAJ

ÎNSEMNĂRI DESPRE CÎTE SE ÎNFĂPTUIESC LA NOI

de MIHAI BENIUC
'Acolo unde picura mărgean^ 
Din rană caldul singe pe țarină 
Și adormise cu o pu$că-n mină 
Ca fața spre apus un hun oștean, 
Uzină-1 azi și porumbiști masive 
A unei roditoare colective.
Arbujii iac la soare tolăniți 
Cu miezul roșa gras în coaja tare 
Și fabrica-și iumeazd visătoare 
Havana ei ca nori vălătuciți, 
Pe cind balanța verii-ncef se-nclină 
Spre toamna grea de struguri și lumină. 
Ca meșterul Manole timpu-n viață 
Zidi viteaza inimă de om 
Si geamătul de-atunci e doină-n pom 
Și roșa mârn-n ramuri ie răsfață, 
Iar ciocîrlia ciută fără grijă 
In aerul nestrăbătut de schije. 
Soldatul dele singele lui tot 
Și ultima-i suflare suspinată, 
Să crească-n nrmâ-i viața mal bogată 
In omenie și-n avînt și-n rod.
Na va răbda nicicînd acei august 
Vrăjmași să-l cuice-n patul lui Procust. 
Urmașilor, ai celui ce muri.
Chiar dacă nu-1 mai știți de mult pe nume, 
Purtat! mereu mesajul său în lume. 
Ca să puteți mereu a răsări
Din fruct căzut nalt arbor în furtună 
Ori în lumină plin de voie bună.

reme de șase luni, 
de-a lungul celor 
două etape în ca
re s-a desfășurat 
concursul „Scînteii 
tineretului* inti
tulat „Din îndem
nul conștiinței so

cialiste" a făcut să se reverse 
în cutiile poștale de pe tot cu
prinsul țării un număr impre
sionant de scrisori, de fapt tot 
atîtea mărturii despre eroii 
timpului nostru.

Tema, extrem de generoasă, 
stătea la inima fiecăruia. Pri
lejuind cercetarea atentă a 
realității noastre fertile, plină 
de fapte cu semnificații mul
tiple, ea a scos la iveală idei și 
sentimente de mare preț, in
vestite în acțiuni, inițiative, 
comportări contemporane.

Tinerii, cititorii ziarului, co
respondenții săi voluntari au 
privit jur împrejurul lor cu 
ochi mari, sinceri, impresio
nabili. Sensibilitatea lor a în
registrat totul: și stăpînirea de 
sine a tovarășului care într-o 
singură secundă incandescentă 
salvează de la distrugerea imi
nentă un bun de seamă 
poporului; și luciditatea
calculul îndelungat, făcut la 
rece, întors pe toate fețele lui, 
care precedă înscrierea Ia cu- 
vînt a muncitorului, într-0 șe
dință de fixare a obiectivelor 
întrecerii; și omenia simplă, cu 
care mîna bătrînului maistru 
se lasă pe umărul vînjos al tî- 
nărului care de la el a învățat, 
din prima zî în uzină, cum să

fii
din

muncească, ba și cum să tră
iască; și hotărîrea în lupta cu 
oboseala, vizibilă la fiecare pas 
al doctoriței, în marșul ei de 
noapte, peste dealuri, de-a 
lungul multor kilometri, spre 
căpătîiul unui copil bolnav; 
și nesfîrșita exigență mărturi
sită de o foaie de hîrtie pe ca
re nu a fost scrisă, vreme de 
20 de ani, nici o observație —, 
e vorba de fi?»» consemnînd a- 
baterile unui mecanic de lo
comotivă; și emoția cu care, în 
stînga cortinei, în culisele ne
pretențioase ale căminului cul
tural, învățătorul-regizor ur
mărește palpitînd textul pie
sei, fericit că intonația aceea 
deosebit de grea, de la replica 
cheie, răsună atît de firesc în

interpretarea tînărulul colec
tivist, dovadă că nu trudise 
degeaba alături de el, în atî- 
tea saptămîni de repetiție...

Și mii de alte stări de spi
rit, și mii de alte întîmplări și 
mii de alte inimi întîinite în 
universul nostru luminos, la 
19 ani de ia Eliberare...

Relatînd întîmplările, preo
cupați să surprindă starea de 
spirit a eroilor lor, autorii 
scrisorilor s-au aplecat atent 
asupra Inimilor. Aici au des
cifrat ei măreția umană a con
structorilor socialismului, în 
alchimia tainicului îndemn : 
„Acționează așa, măi omule, și 
nu altfel 1"

Șl, mîndri, ne-au scris des
pre asta.

Simfonia a V-a
Eroica

aîa să aștearnă un rind de cronicar fn letopisețul 
contemporan, mulți corespondenți mărturi
seau 
care, 
iotul 
niște 
tr-o 

curaj ? Cum de s-a intimplat una ca asta ? Vreo răsturnare 
psihologică? Erupția unor forțe morale din zonele cele nifli 
adinei ale sufletului? Era aici ceva misterios, imposibil 
de prevăzut ? Ia să mă fjîndesc mai bine la felul obișnui* de 
a fj al acestui om: la obiceiurile lui zilnice.

Obișnuit... Obiceiuri...
Ce devenise obișnuință, de pildă, pentru tin tînăr ca Marc 

'Alexandru, de la Uzina de autocamioane din Brașov ? Să lu-
ȘTEFAN IUREȘ

uimirea. Așa, vasâzică : omul acesta oare- 
vecinul meu de majind în hala uzinei, bă- 
acesta modest $i care-și vedea liniștit de 
banale preocupări curente, a tâvirțit din- 
dată o faotă eroică, de intens, fascinant,

(Continuare In pag. a IV-a)

Ani, epocă...
de ION BRAD

In vlrsta țării anii sînf doar clipe... 
Ca vulturii bătrîni bat din aripe, 
Ori ca nisipul mării se fot cern 
Muțind ce-i perisabil în etern. 
Alcătuirea lor întortochiată 
Ca sînge lega piatră peste piatră, 
Cindva, nu prea demult, nu prea departe, 
Cind zidurile rămineau deșarte, 
Cind casa noastră nu ne era casa, 
Ci numai zări închise, care-apasă, 
Cindva, nu prea departe, nu demult, 
Pină zăgazul timpului l-am smult. 
In miezul nopții, la amiaza verii, 
Cind izbucnise soarele puterii.
In vlrsta țării anii tineri suie 
Ca
Ca prospețimea-n codrii nalți de brazi, 
Ca apele luminii din Bicaz, 
Ca tulnicele coșurilor, mii, 
Semnal cîntat al marii industrii, 
Ca în livezi aromele-așteptate, 
Ca linișlea-n frămintul vechi din sate, 
Ca tinerii In noi apartamente. 
Ca viitorul din visări prezente. 
Astfel se-nalță-n vîrsta țării anii 
Prin rădăcini de lupte și strădanii. 
Sint toți ai noștri, toți ai casei noastre 
împodobită cu cîntări și astre. 
In armonia limpede, severă, 
Ei tinerețea ne-au schimbat-o-n eră. 
Cheamă-i cu cîntecui tă»i nou 
Și-|i va răspunde epoca-n ecou 1

nemnrirea-n bronzul din statuie,



Pune-ți cuHunifd acad 
De spice pline de rouă 
Că partidul ne-a arafai 
Să semănăm rod bogat. 
Să avem belșug In caeA. 
Pline ramend la «wd.

apa ta cea lină 
satelor lumină.

*

Frunză
Clntă-n codru-o păsărea. 
Și cîntă ca versul lin

verde micșunea

Da la Piatra Arsă la Sinaia

AT U
burtă, ud plnă 

șl gîiîia. Iar în

„Zi de august frumoasă / Dintre toate mai aleasă" — im noaste 
poetul popular Ziua Eliberării patriei noastre, ziua care conse~----ss
începutul unei noi și emoționante istorii a țării. Creatorul veșnic ai c_a- 
teculuî — altădată sfîșîat de tristețe,, și îndirjit totodată de ură n po
triva asupritorilor, a conferit în strălucitoare versuri a ta si pWi_.-.ce 
dimensiuni creației sale, izvorîte din sentimentul adevăratei Ubertit- 
cucerită prin lupta poporului condus de partid, din mindria că are a 
nouă, bogată — țara socialismului victorios. Exprimîndu-și «en’nner e 
de bucurie și fericire în vers și cîntec, poporul adaugă zilnic ce
frumusețe și prospețime muncii 
pagini cîteva din cîntecele noi.

Ș>

Fost-au anii toarte grei 
Fmă-n August douăștrei. 
Ani de obidă și chin 
Otrăviți toi cu venin. 
Insă chinul s-a gătat 
$-altă viată a urmat 
Pentru cei flămînzi și gol 
Ce-au trăit tot în nevoi. 
Iar de-atuncea casa noastră 
Are soare pe iereastră. 
Frunzuliță, foi de tei 
Sd trăiască douăștrei!

*
Anu patruzeci și patru 
Rupe lanfurlle-n patru.
Că ne am rupt, maică, de lanț. 
Și l-am alungat pe neamț. 
Armele le-am înturnat 
Și spre Higler le-am tunat. 
Ziua, noaptea tot pușcam 
Și pe Higler fugăream, 
Cu morții pământului 
Tunîndu-l mormîntului I

Vt
Frunză verde pic de rouă 
Bucuroși de pline nouă, 
Bucură-te tară mîndră 
Holda de pe clmp te cîntă.

...Și cum vă spuneam, clnd îmi 
aduc aminte de flăcăul ăla din 
Gorj, înflintea ochilor îmi răsa
re cota 495. Dacă o să mă în- 
tiebați unde se găsește, o să vă 
răspund că-n Ardeal, pe malul 
celălalt al Mureșului, pe linia 
Cipău, Cucerdea, larnul, Sin- 
geoigiu. Precum bine se știe, 
în septembrie paș'pa a început 
bătălia pentru Ardeal. Bătălie 
grea, frati-meu, nu așa, hai să 
ne plimbăm. Fascistu nu vroia 
sd părăsească de bună voie 
nici vinul de la Pane iu, nici 
pîinea Bărăganului, nici aurul 
Ardealului. Pe unde apuca, se 
ținea cu ghearele șj cu dinții. 
Așa s-a apucat să se țină și de 
cota cu pricina. Da’ nu care 
cumva să credeți că era vorba 
de o cotă de-aia simplă, c-o 
iei dintr-o săritură. Nu, dom’le 1 
Păi să vedeți cum stă treaba. 
Ajungem noi la Mureț... Apâ 
liniștită, adtncă. frumoasă Ni
mic de zis. ^..Șî-apoi, ploua cu 
obuze și din fiecare obuz liș- 
nea, dumneaei, moartea. Hitle- 
riștii se întăriseră bine pe celă
lalt mal Și ne cam țineau in 
loc. Da' nu le-a mers. Intr-o 
noapte, tot am trecut noi, 
zori fascistu s-<z pomenit cu un 
cap de pod. Care nu știe ce-1 
ăla cap de podi Toți știtl!

(...) Și cum vă spuneam. în 
zori fascistu s-a pomenit efuar 
sub nasul lui cu un cap de pod. 
Printre cei ajunși acolo pe ce
lălalt mal, bineînțeles ci mo 
aflam și eu. Ce-ai tis. X'ituiică 1 
„Nici că se putea altfel" I Ai 
dreptate, mă- Gura pociio’ahjj 
adevăr grăiește. Ne-rm strecu
rat noaptea cu bărcile de can

VEȘTI
La stația de radio-coertă. te

legramele primite sînt de obi
cei laconice. Navele comunici 
doar poziția, viteze n starea 
timpului. Cîteva cifre : 
desfășurarea călătoriei- Da d- 
teva zile alături de aceste ra
diograme obișnuite apariîM 
stației din portul Constanta as 
început să recepționeze si tesla 
mai mari, mai cuprinzătoare. 
Echipajele vaselor noastre co
merciale, aflate în largul mă
rilor și oceanelor raportezi 
cu mîndrîe rezultatele obținere 
In cinstea zilei de 23 Anguvt

Foaie verde și-tm ■■■■! 
Argeșule, așteptai, 
Ani de zile trist stăteai 
Și curgeai mereu la vale 
Nimeni nu-ți venea In cale. 
Frunzuliță trei tulfiss 
Iată oaspeți pe la tine î 
E partidul muncitor 
Sâ te dea folositor.
Din vreme tu te-ai gătit 
Constructorii l-ai primit 
Cu apa ta argintie 
Șl cu crnt de ciocirlie.
Te-aș ruga, Argeșale 
Să-ți aduni izvoarele. 
Că din 
Vel da

Zi de ngusl 
Dintre țoale mai aleasă, 
Tn ești iloarea ilortlor 
începutul zorilor.
Soare nan ni rdsd/lf 
l'ara ai-a ai dezrobit. 
De cătușele de Her 
Și de bezme pind-n cer. 
S-ai adu. măre, lumină 
De ni-i tara o grădină 
însorită, Inilorală, 
Cum n-o fost ea nici-odaiă. 
Zi de august frumoasă. 
Dintre zile mai aleasă 
Te cinstim ca mare drag 
Ca pe-al libertății steag. 
Te cinstim cu voie bană 
Ca pe-a zilelor cunună.

ciuc, umflate ca 
Așa am ajuna pe 
inlr-o porumbiște... 
'nalt cît tine. Mitruie, bine le
gat, foșnea frunza ca hîrtia... 
Gospodarii n-apucaseră să-1 
siringă. Și mă durea inima de 
porumbul acela pe care răzbe
lul avea să-l prăpădească. Aco
lo ne-am pregătit pentru atacul 
ce trebuia să1 dăm în primul 
ceas al dimineții, sâ lărgim 
capul de pod- De dat l-am dat 
noi. numai că hitieriștii ne-au 
cam respins. Erau mai mulți 
decît noi. Ne-au primit eu un 
ioc cancez!ric de artilerie si 
aruncătoare. Tu. mfi. Cris'c^Ne. 
io poveștește rrurs-ys occcrj-'o.* 
ce-i âJo foc eoGce£L**cCe. te 
sfielii l Așa. așa— vorbeșîe - 
Bravo mA oâ șui. eu 
care cre-><vu câ ruxstaj c.xme-'e 
ziRl ce un cjlNer-^Z- Așa. ți 
cum vâ șr.e-Gu rerpfru. 
Sa Kâi s:ulf. au trecut și la 
c<>fîr.'ac.*ăc . odiză, vo.-su să ne 
înece ta .M^reș DcT nici noi 
r.u !Asc: Jo-te-?e i» zi-
cee.n eu. •cscisru se crede ie el 
ccasi ' 3d rr tz. e f.r.z-ar u-uz.

j zo~ '-zev ; Rre-jf

za: D.r-±K>vz*.a. rr.d 
Ce ri t :^Z2. ajc I 

Ja greu j:.e M 
-recur Cor.:zzz:cruț 
a oz! zhzx. Se -’a

niște perine, 
nesimțite 

Porumb

~ ar !! rz

feed htrr ce

CU.
:<z:

hărțuit așa aproape toată ziuli
ca. Și situația noastră era din 
ce in ce mai grea. Ajutoarele 
de dincolo nu prea ajungeau 
la noi. Artileria inamicului ba
tea apa Mureșului pe centime
tru pătrat. Noi însă nu ne pier
dusem nădejdea. Ne zbateam, 
dar de dat înapoi nu dădeam. 
lai soarele ardea gi n* trăsnea 
în moalele capului si te înmuia. 
Cîrpa făcea din tine, nu alta. 
Hifleriftii șl ei tot timpul pes
te noi- Acilea tu trăgeai cu 
pușca sau cu mitraliera ; acilea 
iți ajutai tovarășul sd se ban
dajeze. să-si oprească singele.

ctn.'re noi acolo s-&i «mȘ- 
pii-t .'o '.ngrc-pci âs rz—z Sr- 
Z-_L £±m is CCC-C.M rx

Cdfre o ' «Trie/ raretet. M- 
tiua jhb Sbcii potent De acolo 
ce unde-zu săxsem ea groapa 
vedeam bine lesprețurimfle. si 
cota 495, și Mureșul. Mă uitam 
eu la cota aia și-i vorbeam ca 
unui om: -Bre, Ii spuneam, 
ești sgj r.u pdmlnt de-al nos
tru r Dară ești, eu ne mai chi
rul- Scutură-le o dată bine de 
toi fi az-.-îrîe-l pe fascist cit 
cg'o f

Mă ui mm apoi la Mureș. 
Ce-i pdsa. curgea Jdrd conteni
re. mr dincolo, pe celdlaif mal. 
se frtarmi ai noștri, grosul cum 
s-ar spune, și care așteptau is
prăvile noastre. Na-i zăream.

de Horalamb Zincâ
dar Ji ghiceam răsfirai’ pra 
lanul de poiumb. Iar înlre nat 
nici un fel de legătură

(„I Iată. apa stăteau han uri
le acolo la cota 495.

Și cum sedeze așa !■ groa
pa mea și scrutam malul cel
lalt. văd deodată un as. ■■ 
soldat. Se furișa. Uite, imj rc. 
țara arde <j baba se piaptoa*. 
1 s-a iacul orrslui de scârdof. 
Și-l văd cum se anmeă-n

Fragmente
eu its^g.-aJ cu tot Da' an an
inai eu îl zărisem. ei si hnle- 
rișiii Atîl le-a trebuit ea sâ 
deschidă iar iocul. înjuram și-i 
vorbeam soldatului din apă : 
^Așa-ți trebuie... Cine le a pus 1 
O sd te omoare . lntoarce-te 
înapoi Ora ui ăsta nu voia să 
asculte de îndemnul meu. Mi
nele îi cădeau In preajmă, ridi
cau trombe de apă. dar ei își 
vedea mai departe de-ale lui 
Inoia și ori de cile ori o mi
tralieră încerca de pe cota 495 
să-l repereze, se dădea la fund. 
Nu. Îmi ziceam speriat, s-a ter
minat cu dinml! A dai orltf

popii. După cîteva 
Insâ. ieșea din nou la 
tâ. viu și nevătămat Ca un dia
vol. Clnd l-am văzui trecînd de 
mijlocul apei, mi-am dat sea
ma câ soldatul înota spre noi, 
pesemne cu vreo misiune 
poate o legătură pentru coman
dant. Atunci, inima a Început 
să-mi bată tara de tot. Nu 
știam etne-i omul ăla, nu-1 cu- 
noeteam, dar mi a devenit pe 
■eaștoptale tare drag.. pentru 
^dairneaht fi vitejia lui... Hit- 
larigtîi au priceput și ei despre 
a-i vorba ți m pornit împo
triva hat o adevărată vlndioara. 
Mnr-TTd herfma da expMl. 
JxoL^oral m dMaa ia fcad. 
Stiiea ce ai Am aai-a și iar ie- 
șea deâsupra. țt iar pr adea aă 
înoate spre noi l-am raportat 
comandantului. A venit lingă 
mine, și l-a prins în binoclul 
lui. Ei ii urmărea cu binoclul, 
eu cu ochiul liber. Pe măsură 
ce omul se apropia de malul 
nostru, și vînâtoarea hitlerișli- 
lor se Întețea. Deodată, nu l-am 
mal văzu!: se dăduse la fund. 
„Gata răi-am zis, s-a prăpădit f* 
Neliniștit, îl tot întrebam pe 
comandant : „Se mai vede ? Se 
mai vede Iu Comandantul însă 
tăcea chitic. Da’, după un timp, 
spre bucuria noastră, a apărut 
din nou. De dala asta. însă, nu 
mai înota voinicește. Se lăsa a

minute 
supraia-

clipă purtat de valuri, apoi se 
apuca din nou să înoate. Am 
cerut atunci voie comandantu
lui să i sar în ajutor. „Bagă de 
seamă, Ioane, nu care cumva 
să nu te mai întorci, c-am ne
voie de tine... Cu cota asta 31 
treabă grea!" Am acționat. 
Știam că nici dracu n-o să mă 
ia. Mă gîndeam într una la sol
datul din apă. Trebuia să i sal
vez. Cu ochii-a patru m-am fu
rișat prin porumbu Înalt. O 
vreme, n-am mal văzut Mure- 
fu‘, da cînd am ajuns la mal 
focal hltleriștilor se mai poto
lise, apoi s-a potolit de-a bine- 
1«ml Apele Mureșului curgeau 
acuma domoale Mă cuprinsese, 
fraților, teama. Inima mi se fă
rașe cil un purice. Uite, îmi 
amintesc de parcă ieri s-ar ti 
Intîmplat: soarele asfințea, ce
rul era ca de scamă și ardea, 
pămîniul la fel. Totul ardea și 
mie-mi venea să-mi dau cu 
pumnii-n cap. Tot mi se năză
rea că mă mișcasem prea încet 
și că numai din pricina mea 
legătura nu se înfăpluise. Deo
dată, cam la vreo sută de metri 
de mine, am zărit o mogîldeață. 
Am început să mă tîrăsc în- 
ti-acolo, că intrasem înfr-o zonă 
pe care inamicul o ținea sub 
observație și o bătea cu arun
cătoare de mine. (...) Și uite 
așa am ajuns la dînsul...

Zăcea 
la piele, 
mină ținea un revolver cu bu
toiaș. „Nu trage!" i-am strigat 
că era gata sâ tragă în mine.

Cînd a auzit vorbă romîneas- 
că, mina i-a căzut moale. Am 
ajuna la el. Am văzut că sol
datul — era fruntaș — avea 
brațul sting rupt de schije și 
vestonul ud se înroșise de sin
ge. Gemea și vorbea scrîșnind 
de durere. „Scoate cureaua și 
leagă-mi brațul", mi-a cerut, 
Mi-am scos repede cureaua de 
la pantaloni și i-am slrîns pu
ternic brațul, mai sus de cot. 
N-a scos un țipăt. Mi-am dat 
seama că aveam de-a iaca cu 
un infanterist încercat. Sîngele 
1 a-a oprit. Dar el era alb ca 
varul. Credeam c-o să-și piar
dă suflarea, era însă mai tare 
declt mi-am închipuit. Mi-a 
spus : „Du mă la comandant I 
Am un ordin pentru el". „Spu- 
ne-mj-1 mie!" Nu vă mint, fra
ților, credeam că n-o aâ rez.* 
te, c-o sâ moară fi n-o sâ apu
ce să transmită 
vrut. A 
lui și 
„Du-mă

L-am 
atîrna ca o cirpă. 
știți că mai bine de jumătate 
din Mureș îl trecuse rănit, îno- 
tînd cu o mină... Uite, asta-i 
voința și nu numai voința. Or
dinul adus de el a stabilit un 
atac comun cu cei de pe celă
lalt mal... Omul ăsta a salvat 
capul de pod de pe Mureș.

ordinul. N-a 
ridicat din nou pisto- 
a scrîșnit din dinți : 

la comandant!“.
dus, fraților; brațul li 

Trebuie să

(Din volumul „Zile de front’1)

DE PE MARE
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Cargoul „București' care face prima cursa In Jyrwi lumii

d* Ccpirl o£*$4ilul «înt în taberw
escs p*^r* în ubere raiczal- Ia PaJa- 
iMcrjfcr. M*.: «tev. aici, la „palat", 

armetaăn stol marcate 
se o «arr.îîÎ't

ltcAb d* art-ritău. tma m atrage în- 
«ecsii Pe cele docă intrări își fac 

az-iîr^a Trezia: «uie de pionieri. Sosit de
U garaj seS Saa.e.ea lor. un uriaș anto 
Nrr ca fe ta alte xtle, ud itinerar
kCMH-.

— \ os, vizata ca acest pnlej locuri istorice,
Jeșa-e tîe azszntirea hrptef poporului nostru 
cooâss de partid pentru alungarea fasciștilor 
— ie obiectivele excursiei o fetiță
dis .•ejocd M Fe^raarie".

— ros reciea :Codați cîteva întreprinderi
mari st cartiere de leeumte, — adaugă
îndată gias

Sute de țMoweri âir- raioanele Capita
lei au s’.rlhJtat !n această lună august. în 
serii succesive, itinerarfi interesante și pline 
de invățâml nîe.

Itinerariile orașului, punctate de blocurîle- 
tnm ți blocurile-străzi ca niște nave uriașe, de 
mulțimea fabricilor și sorinelor, d« pietre’e 
fundațiilor ce se pun astâ2i. de muzeele, mo-

n a r* | II n/ kr r'Ti<A>lJL PCJVC^I
COPIILOR

numentele, plăcile comemorative amintind lup
te eroică a clasei muncitoare condusa de partid 
le-au vorbit pionierilor intr-un limbaj convin
gător ți emoționant despre succesele dobin- 
dite In desăvîrșirea construcției socialiste.

Parcurgînd trasee de neasemuită frumusețe, 
lui nd contact direct, pe șantiere și în fabrici, 
cu pagini ale istoriei contemporane ce se scriu 
prin muncă entuziastă, de harnicii $i talentații 
noștri constructori, pionierii au cunoscut și 
Învățat o lecție ce nu se uită, plină de sem
nificați i-

N'enumărate popasuri... Mai întii la „Grivița 
roșie", în halele impresionante ale uzinei.

Ajunși Ia Muzeul de istoria a partidului,

r

pionierii zăbovesc cu luare aminte, îndelung 
în aceste zile de augHsf, hotărîți să preia în 
sufletul lor mesajul de jertfă și abnegație, de 
dragoste pentru viitorul luminos al poporului 
romîn.

Apoi se vor opri pe rînd la fosta Casă con
spirativă din strada Armenească nr. 15, 
în vara lui 1944 a fost prezentat planul 
recției armate ; în fața clădirii din str. 
stantin Burcă, unde a fost închis îndată 
arestare guvernul fascist antonescian ; ia 
Academia Militară, în fața monumentului de
dicat eroilor patriei ; la podul și aeroportul Bă- 
neasa unde, la capătul unor lupte aprige, a 
fost zdrobită încercarea trupelor germane de

unde 
insu- 
Con- 
după 
j la

Giăloresc mult prin 
regiunile bogate ale 
țării } drumurile, me
reu. altele fiind ne- 

•contenite recunoaș
teri. Cotul munților 

Vrancei îmi aduce în minte caba
nele muncitorilor forestieri și din
tre ei cîteva fizionomii distincte : 
un tlnăr pe nume Mihai Cosma 
care mînuia „drujba" ca pe un mag
netofon sau un alt tăietor de lemne 
ajuns la maturitate, Andrei Sarea, 
Intr-a altă pădure, jos la un ori
zont mineral de cărbune, înain
tează tineri prieteni, și fiecare 

al lor prelungit în bogățiile 
pămîniului răspunde cu ecouri la 
suprafață. Gesturile acestea răs
pund în marile cuptoare de la 
Hunedoara și Reșița, în navg și 
trenuri, în temeliile industriei țării. 
Slnt minerii iubiți de toată Valea 
Jiului; Aurel Cristea de la Ani- 
noasa, frații lan și Sabin Ghioan- 
că din Lupeni, Ion Cislaru de la 
Petrila și aiîția alții. Pe schelele 
Moldovei, Dobrogei, Ardealului, 
Olteniei cunosc ca pe niște cuce
riri intime saluturile prietenoase

ale constructorilor tot atîtea 
chemări spre tinerețe.

Astiel, harta patrie! socialiste 
se conturează exact și cuprinzător, 
cu nenumăratele ei trasee de bo
găție și frumusețe, dăruite generos 
de fiecare regiune ce se descoperă 
mereu îmbogățită, înnoindu-se și 
întinerind. Ritmul transformărilor 
este atît de vertiginos Incit ră- 
mii uimit și deconcentrat clnd re
vii după o absență de cîteva luni 
sau de un an-doi in aceleași lacuri. 
Dacă lipsește o vară de pe litoral, 
anul următor le vezi obligat sd 
iei țărmul de la un capăt la altul, 
pornind de la singurul element 
neschimbător, marea, și călătorind 
din uimire In uimire, printr-un 
oraș conlinuai, răsirlnt în leagă
nele albastre ale valurilor. Acest 
luciu se poale spune despre mai 
fiecare oraș — Cluj, Brașov, Ga
lați, Craiova, lași.

Cu un timp In urmă am făcut 
o călătorie deosebită, poate cea 
mai frumoasă de pînă acum. Ajuns 
la Galați am coborît eu Dunărea 
spre mare. O emoție greu de ex
plicat te cuprinde clnd dinspre 
nord apele Șiretului, apoi ale Pru
tului izbesc în fluviu și se pierd 
în ei, și sub această lovitură ma
lurile dimpotrivă se încovoaie. 
adîncinduse. Apoi Dunârea se 
rupe în doud, și încă o dală în 
două, lenevind în Delta fabuloasă. 
Rămine In urmă Sulina... Si, iată, 
cu un vuiet uriaș Dunărea se pier
de adine în mare, 1ndulcindu-i 
apele, pînă departe, încolo. Există 
în toate acestea valențe emoțio
nale, multiple, izvorul mîndriei că 
avem o țară neîntrecută in frumu
seți. §1 frumusețea se continuă 
de-a lungul țărmului romînesc, de 
la Sulina pînă la Constanța. Apoi, 
In imensitatea mării, la nenumă
rate mile depărtare de orice port.

Călătorii pe mare... Dar călăto
riile în munți I Dar universul alb 
de la Savlneștl unde lucrează, îmi 
pare, cele mai frumoase fete de 
pe continent ? Dar marile combi
nate, uzine șl oțelării de la Hune

doara șt Reșița, de la Galați și Ro
man, centralele electrice trimițînd 
în țară energie și căldură, toate 
ca o expansiune de tinerețe trans
formatoare ? Ascultînd impresiile 
oaspeților străini ai tării noastre, 
care se întîlnesc cu realizările 
noastre nu numai la noi ci șl pe 
pămîniul propriei țări, auzi mereu 
repetat cuvîntul „tinerețe**.

Tinerețea — este impresia cea 
mai puternică și precisă pe care 
fe-o produce vizitatorilor peisajul 
social-economic romînesc.

Această tinerele creatoare a 
patriei socialiste, condusă de par
tid, trece în noi, în scrisul nostru, 
în faptele noastre. Această tine
rețe ne adună — coloane neîntre
rupte — In lumina lui august.

ILIE CONSTANTIN

Multe sule de copii și-au 
dat Intllnire, ia palatul 
lor, al pionierilor din Ca
pitală. Adunați in jurul 
tradiționalului foc de ta
bără, ej au închinat zilei 
de 23 August o frumoasă 
lestivitale. Cîleva cea
suri au răsunat cîntece, 
s-au spus poezii, s-a dan
sat. s-au împărtășit im
presii despre viața feri
cită pe care o trăiesc co
piii astăzi, în patria noa
stră, prin grija părintea

scă a partidului.

a recuceri Bucureștiul, șl In numeroase alte 
locuri.

Deși de astă dată nu avea solemnitatea unor 
Ore de gardă sau a depunerilor de coroane, 
prezența cravatelor roșii la locurile unde s-a 
scris istoria vibrantă a orașului nou, repre
zenta un simbol viu, o firească înfrățire de 
idealuri peste apele a două decenii. E nevoie 
de noi luptători ? Frontul învățăturii, al con
strucțiilor cere noi forțe ? De undeva, de 
aproape se aude îndată : „prezent". Răspund 
pionierii Trișcaru Victor, Grigore Marilena, 
Brăganu Elena, Velicu Dan, Nedelcu Mariana 
și mulți alții.

Zeci de copii minunați ai Bucureștiului ascul
tă cu emoție povestirile orașului lor, Iar cînd 
istorisirile ajung la prezent, cînd autobuzul 
străbate cartierele scăpărătoare ale orașu
lui socialist, cînd poposesc la fabrici, instituții 
de cultură și școli — copiii simt intens, încă 
o dată, că această constelație multiplă se rea
zemă pe lupta hotărîtă a poporului condus de 
partid,

MIHAI NEGULESCU
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•r.ns 4»rJr ce-a r- 
£T:. trei c.c.1 de az.
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ai u_n g:r.d înaripat de 

t .i per.-.ru r.-mic i-zibi Ce 
Iujs. <1 de pe Vofea Bistriței.

Ce trei semne de exclamare, 
trei -:^iri Iniile. pamieie, iu- 

liniștit și parcă solemn. 
Corespund noilor cuptoare de 
i-r-.cher recent intrate in func

țiile la Fabrica de ciment 
„Victoria sociatistd" din Tur

da <fotografia nr. 2). Cine ar pu
tea să enumere toate uzinele, 

de. toate instituțiile so- 
, toate cartierele 
i.? icră Ta ele că>or 
șt mtt:ver.it ore- 

zrr»'a cimes Xfu: ortd^s aici, in 
e»‘e trei cirpt-yare ale intreprin- 
drr*. rs.’dr.-ie ?.* Jn orice caz, de 

G/o. e •' vor avea o ea
rn -• clo.-.GCwn. fum-î For aib se 
t .ara răgaz, ner.umarati
•*. ie accm îna.nfe. pentru ca, 
; a in cefe mai îndepârteie 
‘.ai'.zrt din țcrâ. pe zeci șa su:e 
ce șanfiere. sacii doldora de 
c.xer.t să-și înceapă minuna :a

i •sacrwrd.
Ei .nr sta la fel de bine aii- 

l_ ca aceste puter-
«.Wtaxrre. d? cei ne. nou 
= re daiarr2>i venirea 

lave IWWnlht colectiv 
■dteresr dr M Vzir.a de 

nrMMî* dte tfeto-
•CAtta M. 1|. F-* mea ce nu 
a tortp-tf in obsecfrvuf epa- 
rr- u> >. *e tr.-a undeva dm- 
• - > -ie ~zry:':.e r>tsg?s*iei. 
pexwir’ %a sc c-’-.'jr- ze in min
te Vet: pa.--rd ckr'.ea cuss. de 
D<arr se apropie cite
ua nfttWM vîn/Co. cz-i șuier i nd 
«tetna£i*. cL:pa ce li dă ocol, 
p ern In treacăt. o piesă
ana ctre. lasă capacul, se urcă 
Ft *■ alfl" îi dă drumul motoru
lui si pornește. Pornesc sute de 
tractoare in direcții diferite, 
spre S-M-T urile du- cele patru 
zlri. Le zărești c»: ochii mintii 
cum. supuse miini-or unor me
canizatori tineri și de ispravă, 
se duc eS pregătească recolte 
ÎT.ire'.iuoate pe ogoarele socia
liste. Și bătaia creator noi mo
toare se adaugi duduitului pu

Adică tot 
confortabil, 
locatarului

adecvat, 
modern, 
așa incit 
zilnic plăcere să reva-

ni nr-^Z-i > 
cize-ea se:

Errurvu.’ fede:
»r-! de imni-ie. Sîr.t 112700 

de apartamente construite in 
«.• r- rrer ~~.t și aceasta nu- 
a;aî din rcr.djrile siePJui. 
ii.-.d deoparte re’e peste 3C*j 
de rcc-ic.țe ridicate din iondu- 
rire populației. Ritmul siesta e 
unul din cele mai accelerate din 
Întreaga EurcpA.

Case irumoase, moderne, 
confortabile- Trebuie să fie sl 
mobilate 
frumos, 
Să arate 
să-i iacă 
dă fiecare colț din încăpere. 
Totul să fie plin de gust: șj 
modelul fotoliului, și linia bi
bliotecii, și culoarea dulapului 
de vase— Si in acest an cerin
țele creșterii nivelului de trai, 
in zcest sector — producția de 
mobilă — s-a bucurct de cuve
nita atenție. Desfacerea mărfu- 
r.lor de folosință îndelungată 

vm este mobila — a crescut 
ori in 1962 iafă de 1959. 

Be&ica ce care o vedeți în 
1 ataș rodie este o fabrică de 
Civile Si a intrat de curînd în 
funcțiune ia T <?<ni (fotografia 
nr. 51.

Vor ii destui copii care-și vor 
scrie temele pentru acasă pe 
mese fot: ic me acolo. $i le vor 
scrie bine, iară greșeli, lucrind 
concentrai, in vreme ce dege
tele se vor plimba, mtngiie- 
toare. pe suprafața netedă, mi
rosind a șerlac. A doua zi vor 
merge la școală, se vor bucura 
văzîndu-și de departe școala. 
Mai ales dacă este vreo soră 
geamănă a Școlii medii din ora
șul Tg. Neamf, pe care o vedeți 
aici (fotografia nr. 6). Există 
vreun material special „mag- 
netizat* pentru a atrage lumi
na ? în cazul acesta asemenea 
școli sînt făcute dintr-un astfel 
de material. Lumina învăluie 
fruntea și tîmpla copiilor, po
posește pe cărți șl caiete. Lu
mina aceasta a fost prevăzută 
în bugetul de stat : în perioada 
I960—1963 ,pentru dezvoltarea 
învățămîntul, științei și cul
turii au fost alocați 16,2 miliar
de lei.

La acesl capitol bugetar,' fie
care leu. prin miraculoasa fe
cundare săvîrșită de munca 
omenească, a întărit baza ma
terială a culturii. Dar cum ? Lă
cașurile destinate educației șl 
culturii nu pot ii concepute, în 

regimul socialist, decît ca ade
vărate palate. Și frumusețea 
lor atestă : sînt palate. Printre 
dovezile aduse în acest sens 
Si de ultimul an, iată Casa de 
cultură „Oțelul roșu” (fotogra
fia nr. 7) și, în aer liber, cine
matograful „Ovidiu',t dispus în 
amfiteatru si dotat cu ecran lat, 
una din ultimele podoabe ale 
Mamaiei. ea însăși perlă a lito
ralului (fotografia nr. 8). Ofen
siva frumuseții continuă cu ho- 
tărîre In tara noastră. Sori se a- 
prind și se sting la comandă, re
flectați In marmură, multiplicați 
în oglinzi, cadru superb pentru 
desfășurarea sistematicei munci 
de educație estetică.

Construim.
Intre

care îi 
forța și 
mereu, 
ce muncesc, mobilizate de che
marea partidului, organizate de 
partid, au înfăptuit toate minu
nile cu care ochiul nostru se 
deprinde alît de repede. Con
struim, construim mereu și tre
buie să datăm totul — hidro
centrale, uzine, locuințe, școli, 
case de cultură — pentru 
în posteritate, nici un an să 
rămînă cumva nedreptățit 
uitare.

Căci 
ani de 
merită

un 23 August 
urmează după 
bogăția patriei
Forțele și elanul celor

șl cel
12 luni,
sporesc

ca, 
nu 
de

flecare dintre acești 
la eliberarea noastră 
nemurirea.

ig
ÎȘi

mtt:ver.it


23 August B963
(Urmare din pag- T-a)

noastră constructoare de mașini a prod ni 
peste 111.000 tractoare, circa 62.060 semă
nători de cereale cu tracțiune mecanică și 
aproape 26.000 de cultivatoare mecanice, 
peste 28.000 de combine. încheierea colec
tivizării și reorganizarea cor.dncerii agri
culturii au creat condiții pentru infăptui- 
rea unui program complex de măsuri în 
vederea creșterii multilaterale a produc
ției agricole vegetale și animale și obține
rea, an de an, de recolte sporite.

Acum, întregul popor muncește cu per
severență pentru dezvoltarea succeselor 
obținute în industrie și agricultură. Efor
turile oamenilor muncii sînt îndreptate 
spre continuarea în ritm susținut a indus
trializării și valorificarea cit mai deplină 
a resurselor economice ale țării. Valorifi
carea în și mai mare măsură a rezervelor 
de creștere a productivității muncii, pu
nerea și mai deplină în valoare a rezerve
lor de reducere a prețului de cost, ridica
rea continuă a calității produselor — iată 
principalele obiective ale muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor din industrie. 
Eforturile țărănimii, ale inginerilor și 
specialiștilor din agricultură sînt îndrep
tate spre consolidarea economico-organi- 
zaîorică a gospodăriilor colective, îmbună
tățirea permanentă a activității gospodă
riilor agricole de stat și stațiunilor de ma
șini și tractoare, spre sporirea continuă a 
producției agricole, în primul rînd a celei 
cerealiere, acordîndu-se totodată o aten
ție susținută creșterii animalelor, ridicării 
zootehniei la nivelul unei ramuri de bază 
a agriculturii socialiste.

Rezultatele obținute în dezvoltarea eco
nomică a țării au permis ridicarea siste
matică a nivelului de trai al poporului, 
au creai condiții prielnice înfloririi vieții 
culturale și artistice, pătrunderii culturii 
in masele largi. Anul trecut, salariul me
diu a fost de 2,6 ori mai mare decît în 
1950. Cresc continuu alocațiile statului 
pentru învățămini, sănătate publică, asis
tență socială ; în 1962 cheltuielile social- 
culturale ale statului an depășit de peste 
cinci ori nivelul anului 1950. Pe un front 
larg se desfășoară construcția de locuințe, 
apar cartiere și orașe noi ; în primii trei 
ani ai șesenalnlui suprafața construită din 
fondurile statului și ale organizațiilor coo
peratiste a depășit pe cea construită în cei 
nouă ani anteriori.

împreună cu întregul popor, tineretul 
se bucură din plin de roadele vieții noi, 
socialiste. Este o mare fericire pentru noi, 
cei tineri — fericire pe care n-a cunoscu- 
t-o nici o altă generație — că trăim și 
muncim într-o patrie socialistă înfloritoa
re. Partidul, puterea populară ne-au dă
ruit tot ce face tinerețea mai frumoasă, 
mai plină de a vin tari. Tineretului îi sînt 
asigurate la noi toate posibilitățile valori
ficării talentului și aptitudinilor sale, M 
bacuri de condiții mereu mnl bane de 
muncă și Învățături, sport și odihnă. 
Anii aceștia, anii luptei pentru deșivîrși- 
rcu construcției mrrixtiste ue oferă un crap 
uriaș pentru înfăptuim eeto? mai îndrăz
nețe visuri. Tinerii patriei noastre. nHînrl

de Întregul popor fad toiufri tnlreaga 
energie luptei pentru taflorirea palrled aa- 
cialis te.

In mai puțin de două decenii Kamiata a 
devenit ■ țară ea mari eanoMute indus
triale, cu seri și seci de mii de tracaanra. 
cu orașe care inelară setatai prto Bufa ar
monioasă și retorica] vin al nailer taniero 
de locuințe. Aceasta ne datorrșlr *■ totului 
forțelor crea io are pe car* «ocisfcmul Ir-a 
descătușat, luperiorității nrtadahr* Mtto 
liste.

Poporal naitra este eaaștirnt că măre
țele realizări debindite to făurim vtețB 
noi ie datarese pobtăeii Înțelepte a parti
dului. Mffioanele de to me ni ai maurii dto 
țara noastră s-au ml j din proprio ex
periență ă ii in partidul numqtiiir an 
conducător încercat și ctorrăxăiar. a cărui 
politică haxeato pe eunaușcem pm* 
fudă a legilor dexToitării focii be. pe stu
dierea atentă a realităților și atahfllrra 
chibzuită a sareinflor. finind arama de po
sibilități le concrete ai de cerințele fWrirri 
etape. Uni Lalea și coeziunea toteente po
por în jurul P M K_ al CaraiXrtuM aăn 
Central, in frunte ra la.arășa] Gbrargfaa 
Gheorghiu-Dej, ae rellectă in toereaerra fi 
entuziasmul eu care oameofi mrawn K /ăp- 
tniese politica parti^luL

Transformările revatoțimare li țara 
noastră sînt paria knăegnntă dta wiagri 
proces revoluționar care a drartta a 
epocă în istoria araemrii — epura teeceni 
de Ia capitalism la sadalism. O waimtă 
prietenie, eimentaiă prin jercltta eomnna 
în lupta pentru zdrobirea hsileri^MM» 
leagă poporul nostru de paparei —rietic. 
Prietenia sinceră și t eliberarea tovără
șească statornicită intre popoarele samare 
are ]a temelie lupta pentru reabrarra țe
lului comun : loratiuiiea saeiattsmulni ri 
comunismului. Același țel natal rtă ba ba>a 
colaborării și prieteniei frățești ca cele
lalte țări socialiste, prieteaie earacierirată 
prin egalitate în drepturi, respectarea *■' 
veracității. întrajutorare tovărășeaaeă. a- 
vantaj reciproc.

Preicnța activi a Republicii Populara 
Romine pe arena internațională a determi
nat o schimbare radicali a ralului și situa
ției Romîniei în politica externă, creș
terea prestigiului ei in fața optai ri 
publice mondiale. Țari noastră jrt 
legături diplomatice, economice și cultu
rale cu aproape 90 de țări ale lumii ma- 
nifestîndu-se ca un participant activ și ca 
inițiativă la soluționarea problemelor in
ternaționale.

împreună cu celelalte țări oeciaUste, 
Republica noastră Populară mil Henri eu 
consecvență pentru triumfai principiului 
coexistenței pașnice șl al colaborării totre 
toate popoarele, pentru Înfăptuirea destin 
derii in relațiile dintre stole și rezolvarea 
pe calea tratativelor a tuturor proB-eme- 
lor litigioase.

însuflețit de victoriile cbțimrte pe dra
mul deschis de 23 August LML poporal 
noolru privește eu tacxedcre viitorul. K1 
pășește mereu înainte. sah aaadneem 
partidului, hotărlt că-ți eaa iarrr tonta 
forțele sale ca-«ei mărețe a desăiâr-Mru 
eoastrurției sorta ISte. topori panii a 
triumful pieii ia lumea latrragă.

ta exectoil utams 
perrr* « irejor râ v» —I

* J

Eipsatri și BtitfesUri 
ctiianle

r i i
I
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DIM IMDEMMUL
COMSTIIMTEI SOCIALISTE

creze bine, ritmic, ordoxeL Era obqxii e M prș.* « i: 
cuptorul Incim pină la 1SM ffrudt. cx r*.
sd nu ie producă țiaciodato 31 «ixe ce tucxsei M
aceea, adică senîssritorial 0 u - * .• ai ficaz
tr-o zi să ie rrxi i poarcă fw ser pe. Beai ce ieteae iadhi*.fc. 
„Sd văd. e totul ta ordrw ’• Na, aa e**. Tetorailoral tax 
băiat nou fa muncă, plecase dvpă aista pseir; ta acest 
se arsese îi căzuse ne fxrtoaaî de eeariae rare conctre 
ga~ul (de la tubul aflat s^b prerravre de N atauMferei prrâ 
la cuptor. Flacăra înainta, mei era a e&nă p tarul «r f- zb-a- 
rat in aer. Dintr u* salt. Marc *-< zwht asupra flădră. a 
luptat cu ea. a inâbuții-o. Ua «as cu acid sulfuric, ezatad .a 
totuși, i-a stropit fața. Băiatul S-« trezii ta poiiriinică. to- 
COnjurat de prieteni.

Înrudiți prin fapte eroice ea el sfat multi alții. înrudiți 
fnsă, în același timp, pri» deprtuderra de a munci cu abne
gație cotidiană. nezgomotoasă. Să rezumăm citer a
intîmplări semnificative publicata ta 2tarul nostru. Așadar : 

...Vasile Cristian, de la Uzinele sodice Gocora, i-a tirit «n- 
tr-o noapte prin conducta blocată si. luptind cu valurile fu
rioase. amețitoare, de amoniac fi bioxid de carbon, a revjit 
să spargă dopul de sodă care împiedicase circulația acestor 
gaze, absolut necesară producției:

...iama undeva între bolti si un braț al Dunării, limp 
patru zile și patru nopți, in spulberul zăpezii purtată de vis
col. tînărul colectivist Marin Cristea din Gîrliciu-Hirșot>a a 
stat singur, nedormit, nehrdnit. inahețal sloi, fn mijlocul tur
mei de 700 de oi pe care le acea în pază, și necontenit le-a 
aținut animalelor calea. împiedicînd astfel acest avut viu al 
gospodăriei tă-și gătească pieirea in valuri,'

...intr-o duminică, abia tntoTS din plimbare. Mihai Vișină, 
tînăr inginer la mina de cărbune Ceptura regiunea Ploiești, 
la cel dinții apel telefonic s-a grăbit spre galeriile inun-

Czs wxerte w xd era» fsptata n s»m-

Fxx»; că abneparm czuvtpixrt ăexmțj de a ir euuăqu 
s-a m<xx-estaS ca y^rapera “ r atunci

;• xrârx excw)C-otLi_? a uc^me si mărita
Tot «sa *» *rc ăe meearasw, «rixs ta

mod tsbijrafî st nr«ta*. e^ai, ^msmrâ <*-*
rsmpi unei roexta dmtato : rar ta •ban»ta aeemr*. 

c.-±±s:ă, nrrtasi «re r? posta dzx'cce brusc, tatei, ra tairra^a 
iorii «cumulata ta sperate ’1<din oțel Masării

Du. ciue craztesie erm»*J. trebuie ta aducă ateud ««ril 
omfraești de taaiîă amstiiae'.J»:-3e. tacră «odei peraeve- 
rente ca timp de «si și ani de lucrai să au sufere aic o 
firjri, nici o greșeală, aici na «ceuteni. Sînt atiXea dome-. i 
unde toerr.c: măies'rta de a sn iâ evip sistematic *ntimp.a- 
rea neobișnuita (unde neot-^ui: = neprevăzut — rulnera- 
b’!î!a!ej reprezintă suprema cablata a lucrătorului, princi
palul domeniu de afirmare a conștiinței soctoliile.

Amintiți-vă. în direcția aceasta, ciieva dia scrisorile co
respondenților. Sînt adevărate citări pe ordin da zi ia arma
ta celor ce muncesc. Gtaditi-ră la cei 20 km de cate ferată 
de lingă Aradul No* pe care, străbăttndu-i zi după ri. P« 
orice vreme, fon Munteanu. șeful unei echipe de întreținere, 
îi cunoaște metru cu metru, traversă eu traversă De mii de 
ori s-a aplecat asupra fiecărui segment de Ji"ă. să se încre
dințeze de perfecta lui securitate, să înlăture chiar și cea

Materia'e didactice 
pentru studenți

Editura didactică și pedagogi
că acorda o deosebită atenție 
tipăririi si litograficrii manua
lelor și cursurilor pentru stu
dents necesare noului an uni
versitar 1963—1964. Pînă în 
prezent, s-au tipărit sau sînt în 
curs de tipărire aproximativ 200 
titluri, în majoritate lucrări o- 
riginale. Printre acestea sînt 
cursuri de microbioloqie, gene
tică, biologia apelor, mecanica 
teoretică, electrochimie genera
lă. matematici superioare, teo
ria probabilităților, introducere 
în calculul tensorial și altele

Multe din cursurile și manua
lele difuzate studenților în anul 
universitar trecut au fost îmbu
nătățite prin includerea de noi 
capitole, teme șl lecții. Totoda
tă, prezentarea grafică a aces
tora este superioară, datoriră 
sporirii numărului de planșe, 
scheme, cartograme etc. Prin
tre lucrările reușite din punct 
de vedere grafic se numără 
„Elemente de fizică generală’*, 
„Manual de entomologie”, „Tra
tat de matematici speciale", 
„Algebră lineară”, „Mașini e- 
lectrice" și altele.

Tirajul general al manualelor 
și cursurilor pentru student! 
destinate noului an universitar 
este de aproximativ 30C 00G e- 
xemplare.

Manifestări culiural-artistice

vx=r puica urman 
«rtiac to *r. -ț •- pro» 
£ Mnxron. care prin 

Ietetoe. poate p joc slăvesc 
UiherărLi parriei, viața

Ito gin ul formații artistica 
prracx::a spectacole pe es- 

enzrate. Astfel, înce- 
Iaâod de la arete 17,30 In PLA

TA BEPUBUCU ansamblurile 
a artistice ale

Ueseior _53 August*, 
'■■■iți ■■■__! poligrafice .13 
Bareme ne^ și Casei de cultură 

Fehrsarte* vor prezenta 
■ tartar procrame artistice (co- 

aans_r-_ brigăzi de agita- 
meitafca de muzică popu- 

oară — susținute de 
■ ratntxue p sr iyti vocalij pînă 
■ ja arete 22 JB după care va 
* i 'toi s^'eă ta avele M, dans. 
Iîs miaza zilei de 24

AJC-st vor evolua pe »- 
ceraa. estradă artiștii Ansam- 

IhL-ziiE JLP-C, ai Teatrului 
.Cccstanl z TLnase-. în PLA
TA UNIRII ca » in PIAȚA 

IC'SOF. se var putea viziona în 
«=zoe e amieze Pe

dh: PIAȚA PISCULUI 
I-w ti prezente femtațiite art:- 

mx* dm înTrepr.nderite tate* 
x-?* Xtae^ae Bălcescu

|?e arena TEATRULUI DE 
VAMA MX PABCUL TK 
CULTUXÂ SI CDDDtA IU- 

I3AST?JkU =» » s. ESTRADA 
AM.-.-'C«mB T=e «rxca te- 

r: sort? 'J
to nstee* carsur-. as M A 1, 
■MhMtars k de '.a Fa-

xnra to tixarne. membri for- 
l Bați' •or eoraJe și arches Li <ile 

‘ > ta M MC AU ^Metaîoglo- 
• «r. LC-S.LM-
Pe aceleași scene La 24 au- 

■ pecialoru vor putea ur- 
ar., pr.nne al», și progra
mul susținut de Ansamblul 
M_F„A. și artiști amatori.

TEATRUL DE VARA „23 
AUGUST* va găzdui manifes
tante artistice susținute de

în zilele de 23,
formațiile culturale de la Uzi
nele „Republica" Fabrica de 
mase plastice, Frigotehnica, ca 
și orchestra de muzică popu
lară și un grup de soliști a! 
Filarmonicii de stat „George 
Enescu", iar în ziua de 24 au
gust, începind cu orele 18, vor 
evolua artiștii amatori de Ia 
U.C.M.B., „Tehnometal" și de 
la F.C.M.E.

Pe scena TEATRULUI DE 
VARA Jd. BÂLCESCU- for
mațiile de dansuri, cor, soliști 
vocali, orchestra semisimfoni- 
că, taraful, orchestrele de 
mandoline și de muzică ușoa
ră ale Ministerului Transpor
turilor ți Telecomunicațiilor 
vor susține alături de echipele

24 și 25 august
tural-artistice se vor desfășu
ra pe estradele amenajate în 
pădurile din preajma Capita
lei. La pădurile PUSTNICUL, 
ANDRONACHE, BĂNEASA, 
SNAGOV, MOGOȘOAIA, locuri 
de odihnă îndrăgite de bucu- 
reșteni, vor susține programe 
festive formațiile artistice de 
la Uzinele „Vulcan", Combina
tul poligrafic „Casa Scinteii", 
Ansamblul M.F.A., întreprin
derile „Electroaparataj", „Pc- 
stăvăria romînă" ca și din alte 
întreprinderi și instituții. în a- 
celeași locuri se vor desfășura 
programe artistice date de bri
găzile de agitație, de formații
le de dansatori și soliști vocali 
de la Țesătoria „Dacia", „Tex-

vor îl susținute de 
formații din între- 
lnstituții. Iată cîte-

i 
I 
I 
I
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■(■■■ii IIIIlOlHB

Ui a Grivița”, Studioul cinema- 
tografic-București țn altele, in 

zilei de 24 au-

I 
Is 
I 
I 
I 
I
I
Irra- r

da of.

1 «graf<

I 
I
Iipexcra

pWeăe -------

iei nari w grăJiaă), lafră- 
Itirea îalra pa pa a re, Grivi

ța. AL sabia (fală și gră- 
«tail. C. Ca^ae. Stadiaaal Rc- 

- Arerala Lăbertății, Sta- 
i afaiaxle

MAL «t *rL_șu amatori 
cLa in^epr_odttije „EJeciro- 
far- ți „Dacia*.

In PARCUL LIBERTĂȚII, 
în ziua de 23 august vor susți
ne programul, alături de arti
știi Ansamblului S.P.C. și for
mațiile de cor, dansuri, taraf gî 
soliști de la Combinatul de 
cauciuc „Jilava". In după-a- 
miaza zilei următoare vor pu
tea fi vizionate spectacolele 
date, printre alții, și de artiștii 
amatori de la „Industria Bum- 
bacului".

Numeroase manifestări cui-

gust.
CASELE- DE CULTURA AUS 

TINERETULUI din toate ra
ioanele Capitalei au pregătit 
programe festive în cinstea 
Eliberării patriei. în zilele de 
23, 24 și 25 august vor avea 
loc spectacole date de artiști 
amatori, de formațiile caselor 
de cultura. In după-amiaza zi
lei de 23 August se vor orga
niza „carnavaluri ale tinereții" 
Ia toate casele de cultură.

Poezia, cîntecul, jocul popu
lar și dansul vor fi prezente 
și in satele și comunele din raza 
orașului București. Festivaluri-

le artistice 
numeroase 
prinderi și 
va : în comuna Otopenl vor da 
spectacole echipele Intreprin-1 
derii de panificație „N. Băl-1 
cescu", întreprinderii „Doina" - 
și de la I.C.R.A. ; în satul Pi- I 
pera vor fi prezente — briga- | 
da și soliștii de la I.T.B. Tei, 
și de la Atelierele centrale I 
I.T.B. iar la Ștefănoști — prin- | 
tre altele — echipele de la Fa- 
hrica de țevi sudate ; în co-1 
muna Afumați, alături de alți | 
artiști-amatori vor fi prezenți 
și cei de la Cauciucul „Qua- | 
drat“, Fabrica „Glucoza" ; nu- I 
meroase formații artistice din 
întreprinderile raionului 23 - 
August vor prezenta spectaco-1 
le pe estradele comunelor Pan-1 
telimon, Dobrești, Cernica, Bă- 
lăceanca : scenele căminelor I 
culturale din comunele Chiti-1 
la și Rudeni vor primi ca oas
peți zeci de artiști-amatori din 
raionul Grivița Roșie. Forma
țiile cultural-artîstice din raio
nul 16 Februarie se vor î 
în măiestrie pe scenele estivale 
din comunele Chiajna, Cioro- g 
gîrla, Zurbaua, Dragomirești. 
Festivaluri artistice asemănă- | 
toare ca și vizionări de filme 
vor avea loc în toate comunele 
și satele din preajma < 
și în după-amiaza zilei de 24 
august

Duminică, 
te estradele 
muncii vor 
aplaude la scenă deschisă 
mafiile de artiști amatori și 
profesioniști care, î 
orele 11 pînă la miezul_
le vor oferi frumoase buchete 
de melodii. înaripate versuri ; 
de asemenea, vor putea £i vi
zionate filme, programe artis
tice urmate de dans de masă.

Asemenea manifestări cuitu
ral-artistice — spectacole, fes-■ 
tivaluri, concerte și recitaluri,! 
programe ale brigăzilor de a- 
gitație, seri de dans și carna- 5 
valuri — se vor desfășura în B 
orașele 
prinsul

I
întrece |
sstivale I

omunele I 
orașului ]

I
prilejul săi 

Lschisă for-|

începind cui 
liezul nopții, I

I
I

25 august, la toa- 
amintite, oamenii 
avea

și satele de pe cu
tării.

Cl N EM ATOG R AFE
La Fayette — filai pentra •- 

mă paaarawie : Patru. Oameni 
Jaceri : raleaiă la cineaa- 

t«grafek : Repahhca, Bucarețti, 
1 Gia^iaa cwematagrafwlni
13 Septembrie, Ștefaa cel Mare, 
ăhaiaie da rar : raleaaă la ciae- 
MBltTafrit Maxhera, L C. Fri- 
mb «ală șa grăJiaăj, Gh. Doja, 
Staâieoal Binama. Cel mai nara 
i^artaral ■ raleaaă ia eiaeaaato- 

' r : V. AJeeaaaJri- Beai Pa- 
iiari w grăJiaăh 

tirea îaLra pa pa a re, 
AL sabia (sală

■ GîxJeid. Ai

tae : rulează la cinematografele: 
Tineretului, Arta (sală |i gradi
nă), Luceafărul (sală ți grădină). 
Culisele tarieteului : rulează la 
cinematograful Victoria. Moby 
Dick : Central, 23 August (sală și 
grădină), Libertății (sală și gră
dină), Patinoarul 23 August. Doi 
din alte lumi : Lumina, Constan
tin David, Floreasca. Program 
special pentru copii : 13 Septem
brie (orele 10). Regina stației 
de benzină: 13 Septembrie
(dnpă-amiază). Volga, Olga Ban
ele (sală ți grădină). Program de 
filme documentara : rulează în 
eantinuarc de la orele 10 pînă la 
orele 21 la cinematograful Tim-

puri noi. Secretul cifrului: ru
lează la cinematograful Maxim 
Gorki. Gangsteri și filantropi: 
Ciulești, Miorița. O perlă de 
mamă : Cultural. Divorț italian i 
rulează în continuare de la orele 
10 pînă la orele 20,30 la cinema
tograful Alex. Popov. Elena din 
Troia — cinemascop î 8 Martie 
(sală ți gradină), V. Roaită (sală 
ți grădină). Misterele Parisului 
— cinemascop : Unirea (sală și 
grădină), Popular. Luna de miere 
fără bărbat : Flacăra, 16 Februa
rie. 0 moștenire cu bucluc : ru
lează Ia cinematograful T. Vla- 
dimireicu (asia și gradină). Ca
melia s Munca. Bunica SabelLa :

(sală ți grădină). Or di-Moșilor 
nul Anna : rulează la ciaemalo- B 
graful M. Eminescu, Doctor to* 
filozofie : rulează la cinemato- I 
graful Ilie Pintilie (sală ți grS- ■ 
dină). Bufonul regelui ; grădi- — 
na Progresul. Vacanță la mare J ■ 
cinemascop : rulează la cinema- ■ 
tograful G. Bacovia. Cavalerii ■ 
teutoni — cinemascop î Drumul ■ 
Serii. Mărul discordiei: 30 De- 
ccmbrie. Intre două iubiri: ru- ■ 
leaza la cinematograful Aurel " 
Vlaicu. Clubul cavalerilor — ci- ■ 
nemascop : rulează ia cinemato- I 
graful B. Delavrancea. g

aetraeuuMBd sursă de deferțiuai posibile. Cîți călători 
nn-i sunt datori c« un gind bun 7

_ asnir.tiii-cd de a«oa>ameMtxl celor șase prieteni, mem- 
b-B echipe de sudori pa Șantierul naval Tr. Severin :
Gh. Pupdzu, GriQore Cnstea, Ion Gruiescu, Ilie Dobromires- 
cn. Ion Mămăligă. Nicotae Vlădiomu. Au trecut trei ani de 
ond. b&tad ©oraicește palma, cei fose s-au prins să nu dea 
uio wxi sici măcar un centimetru de sudură de slabă cali- 

•■-3-II am fără "tei o rebutare 1 Verificator impar- 
țtai . xoba o raze Roenlgen. Controlul a confirmat împlini- 
t«u futoEMai a «urajuamtului. Ctte tancuri petrolifere, cita 
ștepuri âazorează perfecțiunea sudurii — dirzeniei cal-
me • retor sr“*. iacordării permanente a voinței lor, autocon- 

mai sever decît al razei Roentgen însămi !
Sau «rantnn-tta de tinerii colectiviști eroii unor îiume- 

*p«ae corespondente publicate. Flăcăi de felul lui Petrică Bă- 
taru de la G A_C. drâ Homocea, raionul Adjud, despre care 
pof> «fia de la orice consătean lucruri edificatoare. Vacile 
«rtaie n.b îngr-.jiraa tai produc anual 3 600 litri lapte peste 
pnidmlt de plan. Dar sumai dacă il urmărești în activi- 

tai csrr fnerpe tară ri» l« patru dimineața, numai dacă 
•brarvi ra ce sirg. si senoaătnte. >> răspundere hrănește ani- 
— lt curăță, te mato, le masenza. le mulge, le scoate la 
pdacr*. numai după ce iei anunțe la precizia fi punctualitatea 
^cn la «ne“ cu care execută «ceste nenumărate treburi, •tu
rnai după ce te connnpi că ei a invâjat fi înoață efectiv din 
cd’Ti ram să duca totul mm btae ia capăt, abia atunci înțelegi 
framuarțea Hunrried a lui Petrică. ca Și sensul evidențierii 
celor ra el î* auzul întregului popor.

Eriasm ta împrejurări neobișnuite sau eroism al muncii de 
f-.eaare zi. renanul interior este același. Patria, cu chipul ei 
u-. e nii scump derii lumma ochilor. îți vibrează în suflet. 
1: urzi framasețile eterne im pielite cu frumusețile noi. daio- 
rata sumat socialism ului, că la acestea din urmă au mun
cit, cu ciateenl pe buze, părinții tăi. frații tăi. tu însuți. $i 
ciad m ivește primejdia vătămării uneia dintre podoabele 
țării p»esuafi durerea insuportabilă pe care ar produce-o 
această tovilnră. Sari de la locul tău spre locul primejdiei 
cu nă parezi această lovitură ca să te ferești tocmai de a- 
ceastd durere ! Ai de înfruntat arsura focului, mușcătura ge- 
rntai. aii« dureri. Iți dai seama. Dar dintre toate, absolut de 
nesxportal este numai ideea ci patria pierde ceva prețios. 
Trebuia să împiedici una ca asta. Neapărat. Fracțiuni de se
cundă declanșează total. Te arunci...

Iar după furtună, total reintră în normaCreație. Con
turezi ceva si duci proiectul pini la realizarea finală Schi
țezi și desăvivșeștu Nu treci mai departe decît după ce. pri
vind chipul patriei din inima ta. îți poți răspunde afirmativ

la întrebarea : „Rezultatul acesta — e demn de tot restul 7 
De ceea c® au construit mai bun părinții mei, frații mei, eu 
însumi ?* Pentru că altminteri ai avea sentimentul că ft? ti 
înșelat. De aceea revezi calitatea muncii tale, măsurînd nu 
cu șubIerul, nu cu firul de plumb, nu cu manometru! : cu 
inima. Conștiinciozitate derivă din conștiință..

Așa sînt minunății oameni ce aparțin erei libertății, oa
menii cărora partidul le-a călit inima și înaintea cărora tot 
el a desfășurat proiectul splendorilor viitoare, spunînd fie
căruia în parte :

— Vino. Ocupd-ți locul pe unul din acest# șantiere.
Iar inimile, răspunzînd „prezent", au început de-atunci să 

pulseze cu o forță imensă, adine înnoitoare.

„Tovarăși, am
o propunere...“

ub forma inițiativei creatoare, energia aceasta 
este capabilă să revoluționeze procesele de pro
ducție. să ridice pe culmi productivitatea mun
cii. să accelereze mereu ritmul construirii noii 
societăți.

Nimic mai firesc decît ca, în cadrul concursu
lui ..Din îndemnul conștiinței socialiste", zeci și

sute de corespondenți să schițeze chipul autorilor inițiative
lor în muncă. Legătura profundă care unește muncitorul, 
tehnicianul și inginerul inovator cu nevoile producției; stu
diul și perfecționarea cunoștințelor teoretico-tehnice . siră- 
dania individuală și sprijinul colectiv în realizarea ideii a- 
vansate ; eficiența economică a inițiativei, ante sau post- 
calculate — iată desigur, atîtea elemente comune mai tutu
ror scrisorilor pe tema respectivă.

Dar, în același timp, cită diversitate 1 Ce multe și ce dis
tincte trăsături cunoaște fiecare evoluție umană în procesul 
atragerii ei ne drumurile nebătătorite ! Cile nuanțe particu
lare în frămîntarea creatoare ! Si mai ales ce bogăție 
soluții 1

Intr-un singur oraș — Brașovul — și chiar într-o singură 
uzină — „Hidromecanica" — am făcut astfel cunoștință, prin



Spartachiada de vară

a tineretului
Instantanee de ia întrecerile

finaliștilor din regiunea București

rA doua zi a linalelor Sparfachladel de 
vară a tineretului din regiunea București 
a consemnat din primele minute ale în
trecerilor pe tabelul de onoare al cam
pionilor numele unor tineri deosebit de 
talentați: Maria Geageac, Dan Ciocan. 
Valeriu Stroe, Viorel Dincuiescu, Cornel 
Stănescu.

Spectatorii care privesc adesea po
diumul învingătorilor sînt martorii bu
curiei pe care o trăiesc cei încununați cu 
laurii victoriilor, răsplată a sirguinței a- 
rălaie pe stadion, confirmarea unei pre
gătiri minuțioase, a talentului cu care 
sînt înzestrați.

Parcul sportiv Dinamo trăiește in pre
zența acestor oaspeți momente pline de 
intensitate.

Peste cîleva clipe — start în prima se
rie a probei cicliste rezervată băieților. 
Invitația crainicului ne-a adus în preaj
ma tinerilor cicliști. La marginea pistei 
de zgură starterul se pregătește să ridice 
fanionul după care va începe lupta, o 
luptă acerbă cu secundele și kilometrii. 
Dar starterul zăbovește, plimbă fanionul 
dintr-o mînă în alta. Este emoționat, lu
cru ce pare nefiresc pentru un starter. 
Da, dar cînd starterul acesta este chiar

Vasile Burlacii, campion ej țării, compo
nent în lolul olimpic, eroul precedentei 
ediții a Spar lack ~Zei. emoția trebuie 
înțeleasă. Reîntors de cîleva ceasuri de 
la un concurs iniernațional din Bulgaria, 
a preferat ceasurilor de odihnă o fntîl- 
nire cu tinerii enre p&seac astăzi eu în
drăzneală pe drumzl afirmării.

...Maria Constantin din Răcori a coco
ri f in prima ri tillul de campioană regio
nală fa proba de eărttură In lungime. 
Pasiunea cw s-a dăruit acestei probe
o Îndeamnă na >e oprească aici, a 
cheamă M desczpere mereu din leiaele 
rrăjestriei spsMsve. Și ca Maria Corston- 
tin sî-t nirj pe Dinamo sute de sporîtvi 
pasionați.

Azi, In cea de-a treia zi a fmreceriîo» 
finaliștilor Sparlachladei de vară ari re
giunea București vor ii cunovcuD lott 
campionii probelor spnitachiadei dintre 
cei 1 200 sportivi ce și-au dfspv:c! :~'i:e- 
tatea_ Vor învinge cei mnj b'xrz. Pasiu
nea cu care ran întrecut la cces-t? xr.’e 
ne-a oferit cea mai fidelă măr furie că-i 
vom intîlni pe stadion. ara; r.tzlț:.
ma, buni, mai talente*:.

I
A început turneul interna

tional de fotbal de la Cara
cas. în primul joc echipa Sao 
Paolo a învins cu 2—1 (2—1) 
echipa Porto (Portugalia).

Lokomotiv Stendhal — Che- 
mie Leipzig 1—1. In clasa
ment conduc Vorwarts și 
Steinach cu cite 4 puncte.

r-m? înrinptndu-l 
puncte du nd 15 rerr’zc pe M- 
langerul englezul B’-j
Calvert.

Campionatul 
unional de șah 
pe echipe des
fășurat 
drul 
chiadei 
relor, 
cîștigat

in ca- 
Sparta- 
Popoa- 

a fost 
de e- 

H5F3. Ruse cu 30 
puncte din 50 posibile. Din 
echipă au făcut parte printre 
alții marii maeștri Polugaev- 
ski, Holmov, maeștrii inter
naționali Krogius și Antoșin. 
Pe locul doi s-a clasat selec
ționata orașului Moscova cu 
29.5 puncte iar pe locul trei 
echipa R. S. S. Bieloruse cu 
25 puncte.

I 
I
I
I
I
 varia venir 
tradiționalul 
țional de ?

I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I

Marii maeștrii sovietici Mi
hail Tal. Victor Korcinoi șl 
Efim Geller, au plecat la Ha
vana pentru a participa la 

l turneu interna.- 
de șah, „Memorialul 

Jose Raul Capablanca". La fr
eest turneu vor fi prezenți șa
hiști renumiți din 15 țâri.

Pugilistul Howard Winsto
ne (Țara Galilor) și-a păstrat 
titlul de campion european la

Intr-un meci internațional 
de atletism echipa de tineret 
a R. F. Germane a învins cu 
scorul de 207—178 puncte e- 
chipa Franței (Tineret). în 
proba de 400 m Schmidt (R. F. 
Germană) a fost cronometrat 
în 47”7 10. Francezul Monne- 
ret a aruncat sufita la 71.38 m 
iar Salomon a cîștîeat proba 
de 1 500 m în 3’53 ’8 10.

d.S- 
cea 
eta-

Meciurile 
pută te în 
de-a doua 
uă a campiona
tului de fotbal 
al R. D. Ger
mane s-au în- 
cheiat cu urmă

toarele rezultate : Motor Stei
nach — Motor Jena 2—1 ; 
Vorwarts Berlin — Motor 
Zwickau 5—0 ; Wismut Aue 
— Empor Rostock 2—2 ; Tur
bine Erfurt — SK Karl Marx- 
Stadt 3—2 ; Chemie Halle — 
Dinamo Berlin I—0 ; SK
Leipzig — Magdeburg 4—0 ;

O imagine de la desfășurarea turneului de volei.

A APĂRUT
TIN A R U L LENINIST

Kcvictă editată de C.C. al U.T.M.

1963an gust

Frumoasele
zile de tabără

Frumoase sînt zilele de ta
bără la Schitu și la Costinești. 
Prevăzători, elevii din regiuni
le Brașov, București și Iași, 
notează în caiete întîmplări 
din viața de tabără pentru 
ca amintirea lor să le rămînă 
proaspătă vreme îndelungată. 
Pionierii Gligor Teodor și Ro
man Ion, elevi în clasa a VII-a 
a Scolii de 8 ani din comuna 
Blăjel ar vrea să participe la 
concursul „Pentru cel mai fru
mos jurnal de excursie” organi
zat de ziarul „Scînteia pionie
rului". Și-au propus să poves
tească despre frumusețile mării 
pe care au cunoscut-o în acest 
august fierbinte pentru prima 
oară In viață. Deocamdată fac 
diferita însemnări. Mi-au măr
turisit că vor sistematiza ,.ma
terialul" acasă, adică atunci 
cînd se vor întoarce în Blăjel. 
Cu permisiunea lor să spicuim 
aceste Însemnări:

5 august. Au sunat trompe
tele si s-a ridicat drapelul ta
berei. Directorul nostru se nu
mește Traian Cartacai. Am fl
flat că-î profesor la Medgidia 
și că a fost vîslaș, în lotul na
țional. Asta-i un lucru mare. 
Vrem să-1 întrebăm ce este 
mai important Ia caiac : forța

sau rezistenta ? Instructorul su
perior Reșit Elan a anunțat 
programul zilelor următoare. 
Vom merge în drumeții, ne vom 
întrece în Spartachiada taheiei, 
vom învăța cîntece și poezii 
noi, vom viziona filme și multe 
altele. Să nu uităm : în fiecare 
zi ne așteaptă marea. De aici, 
de unde scriem, se aude vuietul 
valurilor care se sparg de 
țărm.

10 august. Parcă am fi cu toții 
frați, așa de mult semănăm. 
Toți bronzați, toți plini de vese
lie. Ne-am făcut o mulțime de 
prieteni printre elevii de la 
școlile din Mediaș, Sighișoara, 
Bratei Moșna etc. Ne vom lua 
adresele să ne scriem cînd vom 
pleca de aici.

11 august. Este neînchipuit de 
interesant ceea ce am văzut în 
excursia de astăzi. întîi am ad
mirat construcțiile de la Eforie 
și Mamaia. Are dreptate cine a 
spus că marile blocuri din be
ton și sticlă se înșiruie pe lito
ral ca mărgăritarele intra sal
bă. Ne-am oprit apoi la Mu
zeul de Arheologie din Con
stanta. Aici se află cele mai 
importante monumente desco
perite în timpul cercetărilor și 
săpăturilor arheologice pe teri-

In numele întregului sat

La Bmo, In cadrul campio
natelor europene de tir de 
vinătoare, au început între
cerile probei de talere arun
cate din turn la care partici
pă 80 de sportivi îi sportive. 
După prima zi, în clasamen
tul seniorilor conduce Țura- 
nov (U.R.S.S.) — 50 puncte, 
urmat de Losev (U.R.S.S.), 
Skersies (R.F.G.) cite 47 punc
te, Stander (Suedia), Henri 
Jean (Belgia) — 46 puncte. 
Concurentul romîn Danciu 
se află pe locul 11 cu 44 
puncte.

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

I 
I 
I
I 
I

Plenara lărgită a C C. al 
U T_M

DEMOSTENE BOTEZ — 
August

NOUL AN DE INVĂȚĂM1NT 
POLITIC U.T.M.

***Sd sporim elicacitatea Invă- 
Idsdntului politic al U.T.M.

V. GĂUCAN — Pregătim 
an de Invdtămlnt politic

PE TEME ALE MUNCII 
EDUCATIVE

S. VOINESCU — Pe urmele 
unei scrisori.

GH .EPURE — Opinia publică 
acțiune.

SARCINA DE ORGANIZAȚIE
— MIJLOC DE EDUCAȚIE 
COMUNISTA A ȚINERILOR

C. CRĂCIUN — Răspundere fafd 
de sarcina primită.

IOANA NAIDIN' — Toți utemiș- 
Ui au sarcini.

DIN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIILOR U.T.M.

DIN INDUSTRIE
P. NAGY-D. BALAZS — Creș

terea productivității și calitatea

obiective prlnei-
23

noul

în

produselor 
pale.

S. 1SOPEL — Cum contribuim 
la valorificarea superioard a lem
nului,

DIN EXPERIENȚA 
ORGANIZAȚIILOR U.T.M.

DIN SECTORUL ZOOTEHNIC
GH. BILITO1U — Sprijinim dez

voltarea sectorului zootehnic.
Ing. E. ALEXANDRU — Munca 

noastră cu tinerii crescători de 
animale.

IN AJUTORUL ACTTVTTAT1I 
PIONIEREȘTI

V. VLAD — Palatul pionierilor 
— centru metodic al muncii pio
nierești.

***Jocuri pionierești.
RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE

CITITORILOR.
DIN SCRISORILE SOSITE 

REDACȚIE.
VĂ RECOMANDĂM 

SÂ CITIȚI
1. D. BĂLAN

Rebreanu.

„August 23", se intitulează 
programul brigăzii artistice de 
agitație a artiștilor amatori din 
Horodniceni, raionul Fălticeni. 
Membrii brigăzii de agitație — 
apreciați pentru talentul și Tja- 
siunea cu care se dăruie artei, 
frumosului — vor ca și de astă 
dată vro gramul să vorbească 
despre viața nouă a satului cu 
puterea convingătoare a fapte
lor. Si au din ce alege. Mun
cind neobosit pentru întărirea 
economico-organizatorică a gos
podăriei. colectiviștii au schim
bat fata satului, si au adus 
belșua în casă. Celor mai har
nici $i nricepuți brigadieri le

vor adresa în numele întregu
lui sat telegrame de felici
tare. Versurile prezentatoru
lui : „Vreau să mergi cu mine 
seara / la furnal, la Hunedoa
ra / Și de ostenit nu ești / Să 
trecem pe la Borzești / Sau mai 
jos la Săvinești" îi vor invita 
ve colectiviștii prezenți la 
spectacol să meargă într-o că
lătorie imaginară pentru a cu
noaște realizările făurarilor 
de bogății Și frumuseți care pe 
întrea cuprinsul patriei înfăp
tuiesc cuvintui partidului.

tortul Dobrogei. Ne-am oprit 
cu «un deosebit interes în fața 
unor monumente de valoare ex
cepțională care — după cum 
ne-a explicat ghidul — au fost 
descoperite și aduse de curînd 
în Muzeu : unelte, idoli și po
doabe din epoca neolitică, ca
zanul scitic de bronz găsit la 
Castelul, figurine din ceramică 
poleite cu aur (de la Callatis) 
coifuri de paradă (de la Os
trov), unicul cadran solar găsit 
la Cumpăna, colecția de mone
de pontice, precum gi cele 24 
de sculpturi în marmură și pia
tră recent descoperite. Nu de
parte de muzeu, am vizitat Edi
ficiul roman cu mozaic desco
perit acum patru ani cu prile
jul construirii unui bloc în Piața 
Ovidiu. Mozaicul care se întin
dea pe o suprafață de 2 000 
m.p., cele 200 m ziduri masive 
de piatră și cărămidă scoabe 
pînă acum la iveală, oferă in
formații despre marele centru 
comercial al Tonusului, oraș 
construit de coloniștii greci în 
urmă cu 2 500 ani.

Am coborît apoi spre malul 
mării, unde într-o clădire mi
cuță și albă se află Acvariul 
care poartă numele unui mara 
cercetător al tainelor Mării 
Negre — prof. I. Borcea. în 
cele 51 de bazine ale Acvariului 
viețuiesc într-un decor da basm 
pești din Marea Neagră, din 
Delta Dunării și pești exotici 
care trăiesc în cele mai înde
părtate fluvii și oceans ale 
lumii. Ce-ar fi să ne facem Și 
noi un acvariu ?

...Vacanța încă nu s-a sfîrșit. 
Cite minunate întîmplări aș
teaptă să fie trăite și notate în 
jurnalele de tabără îl

L. CRISTESCU 
studentă

THEODOR MANCAȘ
corespondent

Din nou destinația 
HUNEDOARA

Campionatul republican
de aeromodele captive

Zilele acestea la lași pe pista 
circulară pentru evoluțiile aeromo- 
delelor captive s-a desfășurat 
Campionatul republican de modele 
Captive. Au participai aproape pa 
truzeci de aeromodeliști dintre cei 
mai experimentați în acest gen 
de întreceri din întreaga țară.

Micile avioane de lemn și metal 
au executat, mlnuite de tinerii sau 
mai vîrslnicii sportivi, numeroase 
manevre. Printre acestea, probele 
de viteză au smuls aplauzele entu
ziaste ale publicului spectator ie
șean. De asemenea, a uimit și a 
entuziasmat, cum avioanele acelea 
micuțe (Însuflețite de motorașe cu 
piston și alimentate cu eter sau 
alcool etilic) — au putut executa

o afli de bogată gamă de acro
bații.

Intr-adevăr, modelele captive" 
mlnuite de la sol de către pilot 
prin intermediul unor cabluri de 
oțel. au.. captivat publicul execu- 
tînd liguri de acrobație aeriană 
clasică, cu o precizie demnă de 
invidiat... de cei mai temerari pi- 
loți acrobați.

Concursul desfășurat în cinstea 
zilei de 23 August, este „prelu
diul" finalelor Campionatului 

se va des- 
septembrie 
cu sigu- 

interesante

finalelor
R.P.R. de zbor liber ce 
f Ușura între 
și care vor 
ran/ă, at it prin probele 
cît și datorită interesului crescînd 
manifestat de tinerel pentru spor-

12—15
atrage

Pregătiri pentru culesul strugurilor 
și vinificație

IAȘI — în gospodăriile de 
stat Cotnari. Bucium, Copou, 
Tomești și în celelalte unități 
din regiunea Iași cu sectoare 
viticole, pregătirile pentru cu
lesul strugurilor și vinifieatie 
sint avansate. In toate unită
țile au fost reparate și cură
țate spațiile de depozitare iar 
în unele gospodării de stat s-au 
amenajat noi depozite. Alte

unități, printre care G.A.S. 
Cotnari și Bucium, au fost do
tate cu prese noi, de mare ran
dament.

Totodată au fost pregătiți și 
lucrătorii care vor participa la 
munca de vimficație, în care 
scop o parte dintre ei au ur
mat cursuri de instruire la 
gospodăria de stat Drăgășani

(Agerpres)

furi tehnice — un număr si mai 
ridicat de concurent! și spectatori...

Rezultatele Înregistrate la cam
pionat :

• CAT VITEZĂ i 1) St- Purice,
194 km pe oră ; 2) Elviia Purice,
168 km pe oră ; 3) D. lvancea,
156 km pe oră.

• CAT. CURBE: 1) SL Purice
— GWî. Craioveanu, 7'48’' / 2) An
drei și Tamara Georgescu — 8'31”.

• AOROBAȚIE : 1) Mused Mi
hai (Cluj) 2132 p. ; 2) Csomo Gh. 
(Crișanaj 2120 p. ; 3) Caro! Silex 
(Brașov) 1977 p.
• CLASAMENT GENERAL : 1

— Reg. Brașov (campioană R.P.R.), 
II București — or. i III — 
Cluj. Fote ■ AGERPRES

PLOIEȘTI (da la corespon
dentul nostru).— Ieri din gara 
Ploiești-Triaj a pornit o nouă 
garnitură de tren încărcată cu 
metale vechi. Acesta este cel 
de al doilea tren cu fier vechi 
pe care tinerii ploieșteni îl tfi" 
mit în luna august oțelarilor 
hunedoreni. Întîmpinînd ziua de 
23 August, peste 10 000 de ti
neri din orașul Ploiești au par
ticipat ia acțiunile de colectare 
a metalelor vechi. Tinerii de la 
Uzina mecanică Teleajen au co
lectat 47 de tone (4 vagoane), 
cei de Ia Atelierele de reparat 
material rulant 66 tone, iar cei 
de Ia Nordul C.F.R., 72 de tone. 
Cantități însemnate au fost a- 
dunate din curțile cetățenilor, 
din alte diferite locuri.

In total 66 de vagoane, adică 
1 000 tone de fier vechi au luat 
ieri drumul oțelăriilor hunedo- 
rene.

în alte centre și raioane 
ale regiunii Ploiești acțiunea de 
muncă patriotică pentru colec
tarea metalelor vechi, se desfă
șoară în același ritm, obținîn- 
du-se rezultate lăudabile. Acum 
două zile tinerii din raionul 
Tîrgoviște au expediat o gar
nitură cu 40 de vagoane totali- 
zînd peste 600 tone. Cei din 
orașul și raionul Cîmpina aU a- 
tașat la garnitura ce a plecat 
din Ploiești-Triaj 12 vagoane 
cuprinzînd peste 250 tone de 
fier vechi.

Numai în luna august, In cin
stea sărbătorii naționale a po
porului nostru, tinerii din re
giunea Ploiești au trimis Hune
doarei aproape 5 000 tone de 
fier vechi. De la începutul anu
lui gi pînă în prezent cantita
tea de metale vechi expediată 
de tinerii oloieșteni, este da 
30 000 de tona.

Minele de fier Teliuc, re
giunea Hunedoara. Aspect 
de la exploatarea în carieră 

pe suprafață

mijlocirea nostului de corespondenți voluntari, cu oameni 
dintre cei mai feluriți, deși, toți luptâtorf-fruntași pentru 
troducerea tehnicii noi. Plinul de neastîmpăr Ion Duță e ca
zangiu. Dar mai e și matrițer-strungar, mai e Și ajustor, și 
6 oficină gata să-și mai însușească și alte specialități, dacă 
ar avea nevoie de noi cunoștințe în aplicarea inovațiilor sale 
(peste 20 în ultimii cinci ani. aducînd economii anuale de 
70 000 lei). Cu multă căldură corespondenții au scris ziarului 
pfeăentîftdu-le cititorilor biografia și fotografia acestui tînăr.

li cunoaște oare Duță pe cei doi lăcătuși „suciți", cum li se 
Spune cu simpatie, Nicolae Suciu și Francisc Sehtoklassa, au
torii unor metode și dispozitive de lucru pe baza cărora s-au 
adus urinei economii de 110 000 lei? Tot ce se poate ca Duța 
să-i cunoască. Doar e vorba despre oameni din aceeași uzi
nă. Dar pe strungarul Nicolae prepeliță îl știe ? Tot de la eu 
Avînd de. sirunjit și debitat din bară niște bucșe de bronz 
Prepeliță a observat cu nemulțumire că pierderea de mate
rial admisă de normele de lucru e prea mare. S-a gîndit ce-i 
de făcut. După un număr de încercări, a realizat un cuțit 
special pentru debitat economic. Sase milimetri din bara de 
bronz au fost recuperați la fiecare bucșă. Vi se pare puțin? 
Dar strungarul avea de executat mii de bucșe. Deci mii* 51 
mii de lei apărură deodată în bugetul uzinei, dintr-o frămân
tare individuală, ce-i drept, însă tipică. Nici faptele lui Pre
peliță n-au scăpat atenției corespondenților voluntari.

Dar mai sînt atîția. chiar la o singură uzină, că numele 
tuturor n ar avea loc nici intr-o enumerare întinsă.

Inițiativele celor ce muncesc depun mărturie despre forța 
conștiinței socialiste, așa cum fructele bine pîrguite, numai 
bune de cules, toate doar aromă si dulceață, indică existența 
unor rădăcini adinei, viguroase și mature. Imaginea s-a ni
merit a fi potrivită pentru exemplul soților Elena și Klaus 
Mîllim. agronomii colectivei din Samislău. Pentru^ că acești 
doi tineri și-au propus să prefacă nisipurile zburătoare din 
preajma Cârdului în teren roditor. Inițiativa lor s-a tradus 
întîi în studii pomicole, apoi în hărți amănunțite, iar mai 
apoi in arom pentru culcușul merilor, prunilor și caișilor. 
Totul S-a dovedit a fi prevedere științifică exactă. Pomii au 
prins de minune, iar printre rindurile lor drepte, tulpînele de 
coacăze bucură ochiul, pînă nu de mult încă întristat la ve
derea dunelor în veșnică neodîfină.

Altădată, cu totul în alia parte a țării, un alt om a văzuti 
printre mașinile zumzăitoare. în plină activitate, din atelier, 
o mașină amorțită. Avea, vezi bine, un beteșug cam greu de 
dibăciti îi tipsea ceva. Omul, văzînd-o cum stă zile întregi, o 
cerceta mustrător : „Acu ți-ai găsit să zaci, cînd e atîta 
voie tine? Ei, n-o să-ti faci mult de cap*. El nu era de- 
cîț un simplu muncitor. Cînd, peste clt^va zile, inginerul sta. 

giar. căruia i se încredințase reparația veni în atelier, eu 
mult căutata soluție tehnică în buzunar, se opri uimit. Ma
șina mergea. Frezorul V. Gheorghe își vedea liniștit de tu
buri. Că s-a priceput s-o repare, asta-i din capul locului 
mult, aprecie inginerul. Dar... din însărcinarea cui o făcuse ? 
mai întrebă el. Un surîs fu răspunsul.

Vedeți, nu întotdeauna trebuie să fie. la mijloc o sarcină. 
Ajunge și un îndemn. Al cui ?

Al viitorului, dacă vreți. Da, îndemnul zilelor ce urmează 
să vină, ale căror imagini sălășluiesc de pe acum în oamenii 
noștri. Scînteietoare de frumuseți, de bogăție. Și ele spun : 
„Scoate-ne din ascunzătoare și dă-ne forme, contururi, volu
me. Sădește-ne în pămînt ca să devenim livezi. Toarnă-ne în 
tipare și dă-ne la stfunjit ca să devenim mașini-unelte. A- 
mestecă-ne în betoniere ca să devenim baraje de hidrocen
trale... Apropie-ne de tine, de voi. de clipa pe care o trăiți 
acum*.

Este ceea ce, de fapt, face fiecare dintre inițiativele nii- 
lioanelor de oameni educați de socialism. Apropie viitorul.

In marea familie 
colectivă

■
 e fapt, însăși redactarea a mii de scrisori, tri

miterea scrisorilor pe adresa unui organ de pre
să pentru ca țara întreagă să afle fapte, intîm- 
plări și atitudini revelatoare este caracteristică

i pentru existența spiritului de colectiv, la o scară 
uriașă. Nu poate fi îndeajuns subliniată valoarea 
acestui sentiment, atît de intim legat de con

strucția socialistă, atît de trainic întrețesut în structura mo
rală a oamenilor muncii din oatria noastră.

Pentru păstrarea avutului obștesc — materializarea mun
cii colective — tineri și vîrstnîci fac dovada unui devota
ment nemărginit. Nu e zi în care ziarul sâ nu primeăscă 
corespondențe ce se fac ecoul unor asemenea fapte. Salvarea 
rezervorului unei rafinării amenințat de incendiu, salvarea 
straturilor unei răsadnițe amenințate de gerul nopții, sînt 
acțiuni care vorbesc de la sine. Forța transcrisă de colectivul 
socialist merge însă mult mai departe. în toate direcțiile.

Iatd-l pe șeful unei brigăzi fruntașe. Portretul hri este de 
mult la panoul de onoare, de procentele depdșrni «ie
plan se interesează periodic reporterii, munca ii este 
td, apreciată, popularizată. Ar avea toate aaodcele xă jie mul
țumit, împăcat cu sine $i cu ceilalți. Au e- Pentru ci nu 
poartă și nu va purta niciodată ochelarii de cal, u este im
posibil să nu observe rămânerea in urmi u • brigand ve
cină. Pentru că în piept nu are par și simplu an mușchi os 
funcțiuni motrice in sistemul circulator, ei o adetânu 
omenească, sensibilă, fierbinte, acea răminere in urmă W 
afectează. Si pentru că se știe posesorul unei adevărate eo- 
morî — experiența — înțelege să deschidă larg porțile te
zaurului. Spune „U revedere" celor din colectivul săa de;a 
sudot. fortificat. Trece in fruntea colectivului ia dificultate 
unde va avea de mtsncit de două ori mai greu. Aici cucerește 
incredered, organizează, instruiește, critică, imbărbăleaz*.. 
oferă exemplul personal de abnegație Și disciplină. In acest 
proces dijiCil, cunoaște și momente de descurajare? S-ar pu
tea, dar prea stnl bine tăinuite; nu ie vede «imani. îr. 
cele din urni — laudă perseverenței! — .minunea* pro
duce. De la o etapă le aha codașii nu mai sint codași, miră 
în rindurile celor mulți și conștiincioși, apoi iată-i deziă«- 
țuiți în întrecere. Si iată-i cum „atacă' prestigios primele 
locuri. Bo rhia*- in îndrăzneala sâ le xi ocupe !

Cur* se nirmeșle eroul nostru ? Dintre nenumăratele acte 
de identitate posibile, reamintim cîtera .

Constantin BiriboîU. miner la sectorul I al Exploatării mi
niere Telmc ;

Elena Mined, miez ui roar* U secția turnătorie a Uzinelor 
^Steagul rojh“-BrașOT ;

Mânailă Cnrsam. monta? U Depoul C-F./L dm același
Dumitra Tufan. maistru brutar U întreprrnderea de pa

nificație „Constantin David' din Capitalii
Ceea ce fac ei nu este navnai o muu ilustrare a prorerbu- 

lai despre prietenul esre la nevoie se cunoaște £j aduc o 
frământare ealilasip superioară, absoiu; contemporană. Tot 
asa cum in refuzul elevului Eugen Tiruoseanu de a tolera 
frauda ia colegul său de bancă ri«certarea de copiere ** 
teză) vedem mei mult decil cinslea elementară, fon e ■ 
arunci doar, prmire dinți, un copia, e rusiuos* muT
țumindu-te eu ații. Si site e să înfrunți demn ocănie. pre
judecățile falsei colegiahtăîi. să-țt oferi ajutorul concret l® 
invdtătură. eu teme, exerciții etc^ să birui lenea, iuerțm, co
moditatea colegului, să-i disciplinezi ne nerimple. ie sfinit, 
să te bucuri odată cu el de vrimele lui uotf bnue dobindîie 
pe merit. Tocmai aceasta a doua c*le a fost aleasă de Tn-no- 
rearra. ca și de mii de alti elevi. De ce ' Pe băncile țcoU.lor 
noastre cresc azi oameni adevărați, care iți vor iubi, mii ne, 

co-zctivele de mtinci in uzină, pe șantiere, în gospodării, ori
unde va fi nevoie de ei.

Da. Of innde.
li țKeți minte ne cei patru tineri meteorologi de la stați

unea de mare altitudine Lăcăuți ? Corespondentul, scriin- 
du-ne despre Gheorghe Polhac și prietenii acestuia, u-a in- 

doeit pe lucrurile concrete _• cele 25 000 de observații 
științifice realizate în trei ani de muncă, cele 25 000 de 
transmisii prin radio neeesave pentru prevederea timpului. 
Ar fi de-a}ens. Dar meditați, vă rugăm, și ia coeziunea micu
lui arup de romantici. Acolo, în Munții Vrancei, la curbura 
Carpapior, la 13 kilometri da cea mai apropiată așezare o- 
menească, izolați prin distante, prin zăpezi, prin înălțimile 

accesibile, cei patru formează o frumoasă colectivitate 
socialistă. of nd să se simtă singuri. Și nu numai pentru
ed la fiecare ceas, deci de 24 de ori pe zi, vorbesc prin radio 

coleoii lor de pe Omul. Ci pentru că în mica lor grupă 
U.T.M. i'.-a găsit adăpost duhul cercetării științifice, spriji- 
r.\'. -eciproc, prietenia adevărată bazată pe idealuri comune. 
De coleetirul cel mare, cel invincibil, cel adine iubit — P°" 
porul — au-i poate separa nici o distanță, nici un munte, 
nici o iamă.

Legitvru om-colectiv aste anul din cele mai splendide 
reflexe ale conștiinței socicliste. E universal răzbătătoare și 
instantanee ca unăcle herziene. Trimis să lucreze la celălalt 
eapit de țară, wa om își mărturiseție framinlările, grijile, 
succesele w» Tn^nd celor de care este vremelnic despărțit: 
..Să știe tocarășii că nu-i fac de ris pe-aiciu. Un elev, ajuns 
in clasele «rpe.’^re, scrie unui cadru didactic care l-a 
cn'auzit civârc ..Tovarășă profesoară, iată-mi ultimele note 
obținute: tă. ]ă. 1 le trimite ca pe un buchet de flori.
Un soldat :n permisie, nerăbdător să ajungă mai iute acasă, 
aăsisd^-se - • m autobuz, ia locul șoferului bolnav, pentru 
ca M-i ducă pe muncitori la lucru. Asta înseamnă că el 

p.erde o zi din cele citeva libere. ..Dar trebuie s~O 
— fpndețte el — fiindcă pe oamenii aceștia îi așteaptă 

mad ona-. Un Erou al Muncii Socialiste, ajuns după 40 de 
• • de eforturi zilnice la vîrsta pensiei, nu vrea să trăiască 
ru a-mntiriie. In rilele „de virf". muncitorii întîmpină cu

' oate de salut intrarea hit pe ușa atelierului. Vizită? 
De -znde .’ „Azi începe revizia generală a instalației, băieți ? 
Am renit să vi ajut. Hai, dați-mi treaba...**

Tot aurul lumii ra ar ajunge să dea meritata grandoare 
uno! monument închinat dragostei omului muncitor pentru 
colectivul său.

(Continuare in pag. a Vl-a)



Solii artei romîneștl au cucerit prețuirea caldă a iubitorilor de 
frumos de pe meridianele lumii. Iată în fotografia noastră, pu
blicul parizian aplaudînd la scenă deschisă spectacolul cu opera 
„Oedip" de George Enescu prezentat de colectivul Teatrului 
de Operă șl Balet din București. Despre spectacolele prezentate 
la Paris de opera romînească, cunoscutul muzicolog francez 
Rene Dumesnil scria în ziarul „Le Monde” : „Romînii au cîști- 
gat admirația parizienilor. Totul In spectacolele lor a fost 

perfect, încîntător”.

Manifestări consacrate
Ini 23 August

BRATISLAVA 21 (Agerpres). 
CETEKA transmite : Cu prilejul 
sărbătorii naționale a Republicii 
Populare Romine, la 20 august 
a avut Ioc Ia cinematograful 
„Hviezda“ din Bratislava, un 
spectacol de gală cu filmul ro- 
mînesc „Lupeni 29”.

PEKIN. — Dună cum anunță 
China Nouă, la 21 august cu pri
lejul celei de a XLX-a aniversări a 
eliberărif Romlniei. la Pekin a last 
prezentat filmul ratnînetc .Lupeni 
WN

Au asistat : Su Kuang-SîdO. loc~ 
țliior al ^sinistrului culturii «i «hc 
pernoane bficiakt. precast și zim
bri ai corpului diphcmltc. A f'-st 
dt fața Agop Btsertaa. liudrdsm- 
tul cu afaceri ad-înretim al R. F. 
Romîne la Pekin și al fi membru 
al ambasadei.

PREZENTE ROMÎNESTI
MOSCOVA. — La 20 august 

au fost prezentate ziariștilor 
dia Moscova cele mai moderne 
aparate fizico-nucleare și dozi- 
meiirice pe care le produc țările 
membre ale Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

Expoziția acestor aparate se 
află la dispoziția publicului în
cepând de la 21 august și este 
compusă din 324 de aparate, 
create în ultimul timp de cel 
mai de- seamă specialiști în do
meniul tehnicii atomice din 
Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Cehoslovacia. R. D. Germană, 
Polonia. Romînia și Ungaria.

în prima sală sînt expuse a- 
parate pentru stabilirea concen
trației substanțelor radioactive 
în atmosferă. în a doua sală, 
este prezentată medicina nu
cleară.

în a treia sală, consacrată e- 
lectronicii nucleare, Republica 
Populară Romlnă expune In 
special aparatură nucleară, în 
cea mai mare parte complet

HANOI 21 (Agerpres). — 
V.N.A. transmite : în seara de 
20 auqust. la fabrica de ciment 
din Haiphong a avut loc o adu
nare festivă cu prilejul celei 
de a 19_a aniversări a eliberării 
Romlniei de sub juqul fascist.

Au participat reprezentanți ai 
Comitetului pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, ai Mi
nisterului industriei grele $i ai 
Federației sindicatelor din R.D 
Vietnam.

Au fost de față Vast le Po- 
embasadorul extraor

dinar si DÎer^>aterîMr K ? 
Roster, e jn R_D.

rorciai care 
pă la acțiunea de dezvoltare * 
fabricii.

tranzistorizată, sub marca „Cu- 
anda", realizată la Institutul de 
fizică atomică. Se remarcă în
deosebi numărătorul de particu
le cu afișaj citric, numărătorul 
contabil, electromelre cu con
densatori vibratori Înregistra
toare, radio-debit metre, telee de 
radiații, analizoare de altitudi
ne și altele.

VARȘOVIA 21 Corespon
dentul Agerpres transmite: 
In cadrul „Săptămînij culturii 
romînești" la clubul interna
țional b1 carjii și presei din 
Varșovia a avut loc marți des
chiderea expoziției „100 de ani 
de la nașterea marelui om de 
știință romîn prof. dr. Gh. 
Marinescu".

TOKIO. — în orașul Okayama, 
capitala prefecturii Okayama, a 
avut loc festivitatea de inaugurare 
a filialei Asociației de prietenie 
/apono-romlne. Și In orașele 
Osaka și Kioto au luat .ființă co
mitete de inițiativă In vederea or
ganizării de filiale ale Asociației 
de prietenie țapono-romlne.

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Agravarea situației 

din Vietnamul de Sud
SAIGON — Guvernul de la Sai

gon a declarat legea marțială In 
întreaga țară. In baza acestei legi, 
poliția poate si aresteze sau să 
percheziționeze, la orice oră din zi 
și din noapte, orice persoană sus
pectă. Guvernul a interzis, de a- 
semenea, ținerea oricăror întruniri 
sau mitinguri publice. După publi
carea acestei legi, armata și poli
ția au trecut la represalii directe. 
Potrivit relatărilor agenției U.P.I., 
in zorii zilei de 20 august, sute de 
soldați și polițiști diemiști, înar
mați pină în dinți, folosind grenade 
de mină, pistoale și grenade lacri
mogene s-au năpustit In principala 
pagodă din Saigon și au arestat 
peste o sută de călugări budiști. 
In aceeași zi. poliția și soîdații au 
atacat încă trei pagode.

0 declarație 

a guvernului cuban

H.V-’ANA — I- ssc® 19 |
i.:.r d? . -iv

te teMSt »w opatetet te

». *- 5 «V- :<■ 3 : i
*s ;r:* r.-cteaar?

, pr;c:n-i:ia-i nein-
s a te.

Ca urmare a acțiunilor energica 
ale miliției populare, contrarevolu
ționarii n-au reușit să-și îndepli
nească planul d® a distruge uzina.

In legătură cu noua acțiune di
versionistă, guvernul revoluționar 
al Cubei a dat publicității o de
clarație in care arată că răspun
derea pentru aceste acțiuni revină 
guvernului S-U.A.

Conferința de presă 
a președintelui Kennedy

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
Agențiile de presă transmit de
clarațiile făcute de președintele 
Kennedy la conferința sa de 
presă de marți- Referindu-se la 
punctul de vedere al adversari
lor Tratatului cu privire la in
terzicerea experiențelor nu
cleare în aer. în spațiul cosmic 
și sub apă, care afirmă că acest 
Tratat ar slăbi din punct de ve
dere militar Statele Unite, pre
ședintele Kennedy le-a apreciat 
ca fiind neîntemeiate, reafir- 
mînd intenția guvernului ame
rican de a continua experiențe
le subterane. Totodată, el a 
subliniat că datele referitoare 
la infectarea atmosferei ca ur
mare a experiențelor nucleare

întllnire cu Romînia.
— lntlla Intîlnire ?
Răspunsuri afirmative. In 

spaniolă, in greacă, in suede
zii, In franceză. Și totuși...

— Aceasta nu înseamnă ex
plorarea unui pămînt necunos
cut — deschide discuția Alicia 
Puyana, reprezentantă a orga
nizației de tineret a Mișcării 
revoluționare liberale din Co
lumbia. Pe harta lumii, țara 
voastră nu reprezenta pentru 
noi o necunoscută. Dimpotrivă. 
Oarecum, o cunoșteam. Imagi
nile rominești se perindaseră 
prin fața ochilor mei zugrăvite 
de tinerii columbient care vă 
vizitaseră. Dar este altceva s-o 
cunoyli direct. Credeți-mă...

— Ați descoperit aspecte pe 
care relatările prietenilor co- 
lumbieni nu le cuprinseseră f

— Bineînțeles. Doar aveți o 
țară în permanentă transfor
mare. in continuă întinerire... 
Bucureștiul m-a încîntat. Car
tierele sale noi, moderne, dar 
mal alea noile complexe stu
dențești...

— Sînteți studentă ?
— Da, și poate de aceea m-a 

bucurat mai mult vizita la su
perbele așezări ale studenților 
bucureșteni.

— O imagine romînească 
care v-a reținut atenția în mod 
deosebit t

— Am vizitat Palatul Pionie
rilor și Muzeul Doitana. Două 
pagini de istorie trecută și pre
zentă. Palatul Pionierilor întru
chipează noul, conturează vii
torul. In acest palat te simți

După semnarea Tratatului de la Moscova
MOSCOVA. — Consiliul de 

Miniștri al U.R.S.S. a prezen
tat spre ratificare Prezidiului 
Sovietului Suprem ai U.R.S.S. 
Tratatul cu privire la interzi
cerea experiențelor cu irnw 
nucleară în atmosferă. în spa
țiul cosmic și sub apă

Prezidiul Sovietului Ssr-rem 
al U.R.S.S. a examinat propu
nerea Consiliului de Minișîr; 
al U.R.S.S. cu privir.n la rati
ficarea Tratatului și a trmus-o 
spre avizare comisiilor 
afacerile externe ale Sov.<£«- 
lui Uniunii șt Sovietului Na
ționalităților aie Sovietului 
Suprem al U.R-S.S.

CAIRO — Li 20 august lXrZ'*‘fr- 
riatu] peizianent a!
«o!wi&r;tste a țârilor As*» s. Al .- 
cii a uam. it [a s =*#■?; ț
dințe problems de .«
Moscova privitor Ia • “ 
expenerielir ;- ar>i te
a!xci^: ,'n ț? srfe z»su
Secirr.j’ s s prsc«c:4t Si

Tra^r.M-jr, «♦■’.^■dFsteter-l c® 
■te >>• >• ea«aa
fv-wrale.

CQMVHaGA — Zfantf .-Late 
Q| CaW te O

it O aa^ate caaaalte țatetev

.’x îț șt != 5 r.

ccHTUT-ste conxlaiâ câ ’nde-
bjT.jȘuM de 7e realismu
lui și de icrțele pucii din întreaga 
lume, a da! în prezent un rezultat 
pozitiv — inteuscerea parțială a 
experiențelor cu arma nucleară.

Partidele cor.utș;sle din Dane
marca. Finlanda Norvegia și Sue
dia consideră că a sosit momen
tul ca nordul Europei să lie de
clarai zonă denuclearizatd.

din S.U.A. „atestă că Tratatul 
cu privire Ia interzicerea expe
riențelor nucleare era foarte de 
dorit’’.

In leqătură nt problemele 
care pot forma viitoa
relor tratative Est-Vest în do
meniul dezarmăm. Kennedy a 
menționat propunerea sovietică 
de a se institui posturi perma
nente de control pentru prein- 
tîmpinarea unt?; etic prin sur
prindere. El a demarat că in a- 
ce&stă chestiune Statele Unita 
"rmează >ă se consulte cu a- 
liatii lor din N A.T.O. pentru a 
stabili o poz.<^a occidentală 
T:.-ică In vederea tntsilvelor cu 
UJLSS. 

cuprins de optimism, de dragos
tea de viață pe care ți-o insu
flă micuții săi locatari atli de 
fericiți in copilăria lor. Doflana 
amintește ziua de ieri a Romi- 
niei: ură. tiranie, asuprire. Este 
trecutul pe crrre poporul romîn 
l-a îngropat definitiv. Un trecut 
care se aseamănă perfect cu 
prezentul tragic al multor po
poare lalino-americane...

— Impresii despre Romînia ? 
întrebarea a fost adresată lui 

Chrysses Demetriados, preșe
dintele E.D.O.N. (Organizația 

Intîlnire
cu Romînia

tineretului democrat din Cipru), 
deputat în parlament.

Un prim răspuns la cîteva 
ore după sosirea în București :

— Bucureștiul este un oraș 
cu trăsături pline de frumusețe 
modern, animat. Noile cartiere 
au un farmec cuceritor. Prezen
ța atîtor șantiere de construcție 
ca și zidurile proaspete, abia 
ridicate au valoarea unui me
saj optimist.

Un alt răspuns, după o 
tămînă :

Consfătuirea a subliniat impor
tanța continuării luptei pentru 
pace, ca sarcină primordială a tim
purilor noastre,

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță TASS, la 21 august Va
sili Kuznețov, prim-locțiitor al 
ministrului afacerilor externe 
ai U.R.S.S., l-a primit pe Gunt
her Scholl, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. F. Ger
mane, la cererea acestuia.

Reprezentantul ambasadei 
RJ-~. Germane a declarat că a 
piui^t sarcina de a înmina 
textul ««d declarații a guver- 

R.F. Gerig^n». făcută cu 
pnlejtu manâri: Tratatului 
pfivi-.or la interz^zrea expe- 
r-ttțe&iT cu arrrîa in
cră, ;■ cosmic și
«« apă.

Declarația nu a fost numită, 
fxî^iciî prrfijîfii ile-

R.F. Ger- 
de a rorbi ,J.r- numele 

V : "€Germa n i i .
vcj'sIî Kurnefor a declarat 

a rcspinj | 
» rî.-.'fsî—: :-ccrcdrile

R.F. Germane de 
a-și ,.f,ș a corbi |
<• : - *cM.. Gtrmanu.

— Aveți Intr-adevăr o țară 
Înfloritoare, o țară care se dez
voltă rapid. Tot ceea ce am vă
zut relatează despre progresele 
oe care le obțineți în ampla 
construcție pașnică desfășu
rată...

Arno Rann este un tînăr zia
rist din Germania occidentală. 
Observația lui este directă, 
concisă, comparativă.

— Mi-a plăcut Oneșliul. Un 
oraș tînăr cu linii moderne. 
Construcția de locuințe este 
impresionantă. Și nu numai la

Onești. Elementul cel mal im
portant este acela că aceste lo
cuințe sini destinate celor ce 
muncesc, nu sini obiecte de 
speculă pentru proprietarii de 
imobile ca în Germania occi
dentala. La noi chiria atinge 
chiar și o treime din cîștigul 
unui muncitor. Iar de la 1 au
gust, nu mai există restricții în 
calea pretențiilor proprietari
lor. Știți ce va însemna aceas
ta pentru buzunarul muncitoru
lui ?

• RIO DE JANEIRO — Pre
ședintele Braziliei, J. Goulart, a 
primit la 19 august In orașul Bra
silia o delegație a Consiliului mon
dial ai Păcii în frunte cu L. 
Pauling.

Delegația l-a remis lui Goulart 
un mesa) al Consiliului Mondial 
al Păcii care salutâ declarația ce
lor 5 președinți ai țărilor lalino- 
americane — Brazilia, Bolivia, 
Chile, Ecuador și Mexic, — privi
toare la transformarea Americil 
Latine Intr-o zonă denuclearizată, 
ca pe un eveniment de mare în
semnătate In viața popoarelor con
tinentului și o contribuție va
loroasă la lupta omenirii pentru a 
se Înlătura primejdia războiului 
termonuclear.
• NEW YORK — După cum a- 

nunță agenția United Press Inter
national, Indonezia și Filipine au 
cerut secretarului general al 
O.N.U., U. Thant, să amine înce
perea lucrărilor Comisiei O.N.U. 
Însărcinată să cerceteze dacă popu
lația din coloniile britanice. Bor
neo de nord și Sarawak, dorește 
sau nu să se alăture proiectatei 
Federații Malayeze, pină cînd An
glia va accepta cererile guverne
lor celor două țari de a spori nu
fărul dg observatori indonezieni 
și filipinezi care urmează să înso
țească Comisia O.N.U.

• LONDRA — ..Condițiile de lo
cuit d>r. Londra constituie o rușina 
Bl o cijaâ păstra civmu^i", a

Trei studențl din Argentina : 
Osvaldo Gomez, Juan Martin, 
Alberto Villa. Declarații lapi
dare :

Osvaldo Gomez : Poporul ro
mîn este însuflețit de entu
ziasm. El participă în mod activ 
la realizarea nobilelor sale 
idealuri socialiste.

Alberto Villa : Pretutindeni 
unde am călătorit prin Romînia 
am văzul construindu-se -. fa
brici. școli, locuințe. Este un 
semn clar de înflorire, de efor- 

turl pline de succes pentru o 
rapidă industrializare.

Juan Martin: Regiunea Ba
cău este o ilustrare a preface
rilor din Romînia. Mj s-a rela
tat că, odinioară, a fost una din 
regiunile înapoiate ale țării. A- 
cum ni s-a înfățișat ca o regi
une în plină dezvoltare, fru
moasă nu numai prin decorul 
cu care a înzestrat-o natura, ci 
și prin peisajul Industrial...

Se asociază dialogului James 

declarat dr. Mervyn Stockwood, 
episcopul Londrei. „Mii de oameni 
trăiesc în condiții Îngrozitoare, iar 
alte multe mii nu au în general 
unde locui. Actualul guvern nu ia 
nici o măsură împotriva exploata
torilor și speculanților care se îm
bogățesc pe seama săracilor’1, a 
«pus el.

Episcopul Londrei a criticat, de 
asemenea, pe editorii de ziare, de- 
clarînd că dacă aceștia ar acorda 
demascării speculanților șl proprie
tarilor de pămlnt măcar a 10-a 
parte din «pațiul pe care*l acordă

PE SCURT

In ziare știrilor senzaționale pro
blema locuințelor ar putea fi re
zolvată.

TEL AVIV — In urma unei șe
dințe extraordinare a Consiliului de 
Miniștri care a avut loc marți 
seara, s-a anunțat că guvernul Iz- 
raelulul a holărlt să ceară convo
carea de urgență a Consiliului de 
Securitate pentru a examina si
tuația creată de incidentele din re
giunea de frontieră dintre Israel șl 
Siria. Agenția U.P.I. anunță că în 
cursul ultimei luni au fost semna
late mai multe incidente de fron- 
Uaxă Lnixe ceia două țări.

Lassey, reprezentant aî FEANP. 
(Federația studenților din Afri
ca Neagră) care învață în 
Franța.

— Ce vi-a atras atenția în 
mod deosebit în țara noastră ?

— înfăptuirile voastre în ac
tivitatea constructivă. Am avut 
plăcerea de a vedea multe lu
cruri interesante. Amintesc, de 
pildă, Fabrica de tractoare din 
Brașov, o întreprindere impună
toare, modernă. Nu pot uita O- 
neștiul, un frumos oraș aflat la 
vîrsta tinereții. Am remarcat, 
acolo unde am călătorit, ample 
construcții de locuințe. Acestea 
și multe altele sînt desigur su
ficiente izvoare de puternice 
impresii...

Un blond înalt: Lennart Ju
lius Soderberg, reprezentant al 
Uniunii Tineretului Democrat 
din Suedia. Pe el l-a Impresio
nat Borzești:

— Este un admirabil combi
nat chimic, dovadă a succeselor 
poporului romîn în realizarea 
unei puternice industrii.

Opiniile unul tînăr venezue- 
lean: Jaime Ballestas, repre
zentant al tineretului Uniunii 
Republicane Democrate :

— în puține cuvinte aș ca
racteriza astfel întîlnirea mea 
cu Romînia: am cunoscut o 
țară în plin progres, un popor 
harnic $1 un tineret ospitalier, 
entuziast, conștient de respon
sabilitățile sale sociale.

EL’GENIU OBREA

Pe de altă parte, agenția Franca 
Presse anunță din Damasc că con
siliul național al Comandamentu
lui revoluției siriene s-a întrunit 
marți seara în ședință extraordina
ră pentru a examina situația creată 
de incidentele de frontieră, Mini
strul de externe a! Siriei a dat in
strucțiuni delegației siriene la * 
O.N.U. să informeze de această si
tuație pe membrii Consiliului da 
Securitate. Marți dimineața, agen
ția France Presse transmitea un co
municat oficiat din Damasc prin 
care se anunță că Siria cere în
trunirea urgentă a Consiliului da 
Securitate în problema incidente
lor de frontieră dintre Siria |î 
Izrael.

NEW YORK.— La New York 
a fost dat publicității la 20 au
gust planul definitiv în vederea 
demonstrației pentru drepturi 
civile care urmează să aibă loc 
la 2d augusi în capitula Statelor 
Unite, Washington.

Potrivit agenției U.P.I., numai 
în orașul New York vor fi ne
cesare peste 2 000 de auto
buze pentru transportarea spre 
Washington a celor 30 000— 
40 000 de participant la acest 
marș. Printre organizațiile care 
sprijină „Marșul spre Washing
ton'* se ailă Congresul pentru 
egalitatea rasială, Asociația 
națională pentru propășirea 
populației de culoare, Con
siliul național al bisericilor 
creștine din America, Con
siliu] muncii al negrilor a- 
meticani. Sindicatul unit al 
muncitorilor din industria de 
automobile, Liga națională ur
bană și altele.

----- e-----

Vizita lui N. S. Hrușciov 
in Iugoslavia

BELGRAD 21 (Agerpres). — 
La 21 august N. S. Hrușciov 
a vizitat Combinatul pentru 
construcția de motoare și de 
tractoare din Rakovițe, subur
bie a Belgradului fiind înso
țit de A. Rankovici și de alte 
persoane oficiale.

La sfîrșitul vizitei a avut 
loc un miting. Șeful guvernu
lui sovietic a fost salutat de 
Micea Peceanaț, secretarul 
comitetului de partid al Com
binatului. N. S. Hrușciov a 
rostit o cuvîntare.

Aspect de la demonstrația de 
masă care a avut loc în fața 
palatului prezidențial din 
Brazzaville, după răsturna
rea președintelui Youlou. 
PariicipaRții la demonstrație 
au cerut promovarea unei 
politici noi care să ducă la 
îmbunătățirea condițiilor de 

viață și de muncă.

DIN /MDEMMUL
COA1STHA1TE! SOCI/ILISTE

(Urmart din pafl. a V-a)

PE TREPTELE 
AUTODEPĂȘIRII

rintre sentimentele cu totul noi, pe care concur»ul 
„Din îndemnul conștiinței socialiste*2 le-a pus în 
evidență, la loc de cinste se cucine a fi pomenită 
nemulțumirea de sine a omului dornic si se 
autodepășească.

Partidul l-a învățat să-și ceară mult, mereu 
mai mult. Viața, mersul tumultos înainte al po

porului întreg îi cer să țină vasul. Strădania, cu cit e mai 
mare, cu atît îi aduce satisfacții mai bogate, cu atit ridică 
înaintea lui alte trepte, mai înalte.

Cîți colegi are Niculae Chiriță, frezor la atelierul mecanic 
al unei rafinării din Ploiești ? Greu să-i numeri. Fruntaș în 
producție, Chiriță a băgat de seama că meseria lui ii cere an 
de an să cunoască tot mai multe geometrie, algebră... S-a in
serts la seral, a ajuns să dea cu succes examenul de maturi
tate, dar drumul lui nu s-a ovrit aici. Comuniștii l-au sfătuit 
să meargă mai departe, propria conștiință i-a cerut să mear

gă mai departe. A dat ruamew La JiutîtMfuI politehnic din 
București la Facultatea de wieaxmc*. Si « reușii. £ student la 
cursurile serale ale TwrzvtictulMk Bineînțeles cd pentru a 
realiza nu pierde nici un minut. Dorada ? Printre «KTr?’'snse 
altele, dispozitivul pe care, dupd reci de calcule fi verificări 
praciice, l-a pus la pvnet. Si are planuri mari studentul ras
tru în ansi I al Institurului politehnic. Cu siguranță cd vom 
mai auri despre ele. in momentul iu care tor Ji devenit 
fapte.,

AutodepdșirM înseamnă îr.rățăturâ in sensul cel mai larg, 
studiul sarcinilor pe care ți le pune in față viața, cercetarea 
migăloasă a căilor pentru realizarea sarcinilor, descoperirea 
tuturor rezervelor existente. Mai înseamnă deprinderi noi, 
disciplină liber consimțită, perseverență. Cînd o gospodărie 
agricolă tinără ca aceea din Boz, raionul llia, se poate min
ări la numai doi ani de la înființare cu producții însemnate, 
cu construcții numeroase, cu creșterea calificării oamenilor 
în toate sectoarele principale, privirile „examinatorului" se 
întorc cercetătoare către președintele gospodăriei. Tot ceea ce 
a învățat Tovică Manea, cu sirguință, nopți în șir, — princi
piile de organizare a muncii și a activității economice în gos
podăria colectivă — apare clar ca o radiografie în succesele 
colectiviștilor din Boz. De la 700 litri de lapte pe cap de vacă 
furajată la 1 800 de litri; sînt numai două cifre jalon, prima 
din perioada cînd Tovică Manea prelua funcția de preșe
dinte, cealaltă actuală. Zeci de alte cifre, pe care nu le mai 
reproducem aici, ar prezenta aceeași dinamică.

Autodepășire.
Sub titlul „Îndrăzneții** s-a scris o dată în coloanele ziaru

lui despre cîțiva tineri de la Uzinele, sodice din Govora. Vă

poate, și de Vasile Ionescu. Fusese cioban. In peri
oada retrt’-rției uzinei, cînd renise la șantier, purta încă 
cc teițos care-4! înrâiuia trupul și asprimile. Nu voia

«A ?eased pentru ceva bani.
Mai tirziu. cînd s-a pus problema recrutării unor munci- 

î-.—î-c’ț-î si de operarc-ri chiniiști s-a prezentat și el»
c / N-. nat intra doar ciștrcul f- perspectiva lui. I 
p. : Îs cc e t'’ba de muncă serioasă acolo, deasupra

de chimice complicate. Le-a
luat tu einre; f’j dirrr“?rie ca și pe sacii de odinioară.
T&sw de o « de rile a fuv-iî-rt Cu dinții s-a ținut de carte. 
Uk rabr x:'« 7’? r-ă oe s-a întors, in secția calcinată unde 
!: el s e at întrecerea intre schimburi. Schimbul de

c î-aî-A -I: '«-••■■îsa cair.rfalte. Producția lui a cres- 
t r - f i ■■ ar ‘ ct. Je toc?. Și. după cum s-a aftat 

de o e L sfrir.a L- această depășire iși adu-
♦âf? Vasile O carc-i aparține și un calcul
ri .v.îc e* te:..’ la trei schimburile, a scutit

de 1 de ii-r<»_«ri(ii si a dus la crearea unui
nou de tuara ir.Sv5r.a£’i7?.

E încă un dintre atitea.

u crescut in țara noastră milioane de luptători 
pentru victoria nouluL S-a scris, în cadrul con
cursului, despre oameni care au îmbrățișat pen
tru prima dală metodele de muncă cele mai 
avansate, de pildă, dulgherii care au extins pe 
șantierele de pe litoral și din Capitală metoda 
construcțiilor cu cofraje glisante, realizatori ai 

lozincii ,^iua și etajul". S-a scris, de asemenea, despre oa
meni, care se avintă fără șovăire în lupta împotriva vechii 
mentalități exprimată în comoditate, în inerția cu care s-au 
cramponat de unele norme ce pot fi depășite prin gradul lor 
de calificare, prin posibilitățile tehnice ale mașinii; din acest 
conflict, cu sprijinul opiniei publice, oamenii cu vederi înain
tate au ieșit învingători. In ce sens ? Ceilalți au început să le 
urmeze exemplul... S-a scris despre tinerii care înțelegînd 
profund sensurile întrecerii socialiste își provoacă părinții 
sau alți oameni de care sînt apropiați, la luptă pe terenul 
vredniciei și muncii de calitate superioară : oricare ar fi 
fruntașul unei etape sau alta, de ciștigat cîștigă colectivitatea 
socialistă.

Atitea și atitea trepte de autodepășire. De ce le urcă cei 
mai buni dintre tineri? De ce mereu alții se simt îndemnați 
să le urce? Pentru că ritmul înaintării generale a societății 
noastre este atit de impetuos. A merge ceva mai încet decît 
ceilalți astăzi, și a nu te sesiza de aceasta, înseamnă a rămine 
mîine iremediabil in urma coloanei. Un bagaj de cunoștințe 
remarcabil acum, va deveni curent, mediu, intr-un timp din 
ce in ce mai scurt. Mai mult 1 Mai sus ! Mai departe 1

Ambiție ? Poate. Dar o nobilă ambiție, în folosul întregu
lui popor, pentru fericirea întregii patrii.

★

Cînd ai vrea să te oprești la o singură imagine cu valoare 
de simbol pentru tot ce se înfăptuiește astăzi la noi, din 
îndemnul conștiinței socialiste, dificultatea alegerii este 
imensă. Chiar din această succintă trecere în revistă, care 
nu a epuizat o parte cit de cit importantă din toate aspectele 
despre care ne-au scris timp de G luni corespondenții volun
tari vă dați, desigur, seama de dificultatea unei astfel de 
alegeri.

$i totuși...
Cînd cerul se întunecă, potopit de nori amenințători, la 

schela Modîrzău, cîțiva kilometri mai sus de Lucăcești, cîțiva 
oameni își pun haina pe umeri și pleacă spre ateliere. La 
orice oră din zi și din noapte, cînd fulgeră și tună, ei por
nesc unul cite unul spre atelier. Sînt electricienii schelei. 
Nu i-a chemat încă nimeni, și ei vin. Nu s-a produs deocam
dată nici o defecțiune, descărcările norilor n-au întrerupt încă 
nicăieri păienjenișul rețelei electrice care de la o sondă la 
alta străbate munții și pădurile. Dar electricienii vin totuși. 
Nici un motor de sondă, nici un granic n-a avut încă de sufe
rit din pricina furtunii dezlănțuite sau pe aproape. Dar elec
tricienii obișnuiesc să iasă ei în teitimpinarea furtunii. 
Pentru orice eventualitate. De cele mai multe ori n-au 
nimic de făcut, decît să liniștească, prin propria lor prezență, 
temerile sondorilor pentru niște întreruperi aricind posibile 
pe vreme rea. Pentru asta, în orele lor libere, de cite ori 
cerul e brăzdat de fulgere, electricienii de la Modîrzău por
nesc spre schelă.

Ai spune că așa s-ar întruchipa plastic însăși conștiința 
socialistă a clasei muncitoare : un om în mers; gata să se ia 
la luptă cu fulgerele.
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