
u prilejul celei 
de-a 19-a ani
versări a elibe
rării Romîniei 
de sub jugul 
fascist a avut 
loc joi după-

amiază, în Sala Palatului 
R. P. Romîne, adunarea fes
tivă organizată de Comite
tul orășenesc București qI 
P.M.R. și Comitetul executiv 
al Sfatului popular ai Capi
talei.

Participanta la adunare 
au primit cu ovalii și aplau
ze puternice, îndelungate, la 
sosirea in 
Gheorghe 
Gheorghe 
Bodnăraș, 
colae Ceaușescu, 
Stoica, Alexandru Drăghiei, 
Ion Gheorghe Maurer, Ale
xandru Moghioroș, Alexan
dru Bîrlădeanu, Dumitru 
Coliu, Leonte Răulu, general 
de armată Leontin Săiăjan, 
Ștefan Voi tec.

In prezidiu au luat loc to
varășii Gheorghe Apostol, 
Nicolae Ceaușescu, general 
de armată Leontin Săiăjan, 
Stefan Voitec, Virgil Trofin, 
prim-secrelar al C.C. al 
U.T.M., Elena Lascu, vice
președinte al C.C.S., Suzana 
Gîdea, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor din 
R. P. Romînă. academicienii 
Mihai Beniuc și Ștefan Mii- 
cu, Gheorghifa Zamfir, țesă
toare la Uzinele „Flamura 
Roșie”, și Marin Enache, 
turnător la Uzinele „23 Au
gust”.

La adunare au luai parte 
membri ai C C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai in
stituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești, 
viști de partid și de stat, ge
nerali activi și în rezervă — 
foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitle
rist —, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și insti
tuțiile Capitalei, ziariști ro- 
mîni și străini. Au partici
pat, de asemenea, Dolores 
lbarruri, președintele Parti
dului Comunist din Spania, 
și alti oaspeți de peste ho
tare.

Au asistat șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alU membri 
aj corpului diplomatic.

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

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

Despre cea de-a 19-a ani
versare a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist — ma
rea sărbătoare națională a 
poporului nostru — a vorbit 
tovarășul Nicolae Ceaușes
cu. membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al 
P.M.R.

Cuvînlarea a fost subli
niată în repetate rînduri cu 
puternice aplauze. La sfirșit 
asistența în picioare a ova
ționai îndelung pentru pa
tria noastră socialistă, Re
publica Populară Romînă, 
pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn, conducătorul încer
cat al poporului nostru, pen
tru unitatea frățească a ță
rilor socialiste, pentru pace 
în lumea întreagă.

A urmat un spectacol fes
tiv la care și-au dat concur
sul 
ale
Armate si Ministerului Afa
cerilor Interne, orchestra 
simfonică și corul Radiole- 
leviziunii romîne, corul Fi
larmonicii de stal „George 
Enescu”, solisti vocali și in
strumentiști, balerini.

sală, pe tovarășii 
Gheorghiu-Dej, 
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Petre BorilS, Ni- 
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TRĂIASCĂ 23 AUGUST
Adunarea festivă

Proletari din foaie fările, uniți-vă!

cînteia 
tineretului
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zilei
consacrată

Muncitor

cinstea

2850 tone fontă peste plan

forestierilor

In timpul adunării festive consacrate zilei de 23 August
Foto : 'AGERPRES
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Cuvîntareo tovarășului Nicolae Ceaușescu
Tovarăși și prieteni,

in 
in 
si

si

Sărbătorim astăzi a 19-a ani
versara a zilei eliberării Ro
mîniei de sub jugul fascist, 
ziua de 23 August, care a mar
cat un moment hotăritor 
istoria poporului romîn, 
lupta sa pentru libertate 
progres social-

In anii grei ai ilegalității
războiului. Partidul Comunist 
din Rom în ia, exponentul cel 
mai fidel al intereselor vitale 
ale celor ce muncesc, a fost 
singura forță politică reală 
care s-a ridicat la luptă hoiă- 
rîtă împotriva fascismului 
și a războiului antisovietic. în 
care țara noastră a fost îm
pinsă de clasele dominante, 
împotriva voinței poporului.

Desfășurînd o muncă neobo
sită pentru realizarea unității 
de acțiune a clasei muncitoare 
și închegarea frontului de 
luptă al tuturor forțelor patrio
tice antifasciste, eroicul nostru 
partid a inițiat, organizat și 
condus, la 23 August 1944, in
surecția armată care a dus la 
răsturnarea dictaturii militare 
fasciste, la scoaterea Romîniei

din războiul purtat alături de 
Germania nazistă și trecerea 
țării noastre de partea coali
ției antihitleriste.

întreaga armată romînă ■ 
întors armele împotriva ade
văratului dușman, iuptind vi
tejește alături de glorioasa ar
mată sovietică în războiul pen
tru eliberarea teritoriului na
țional al patriei de cotropito
rii fasciști, pentru zdrobirea 
definitivă a Germaniei hitle- 
riste. In slujba acestei cauze 
drepte poporul romin și-a pus 
toate forțele și resursele, răs- 
punzind cu însuflețire 1a che
marea partidului — -.Totul 
pentru front, tocul pentru 
victorie 1*. Lupta comună a 
ostașilor remini și sovietici 
dusă pîâă la victoria finală 
împotriva fascismului a cimen
tat prietenia frățească între 
poporul romîn și poporul so
vietic.

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

Glorie veșnică 
ostași români și
luptătorilor care și-au dat via-

ța pentru eliberarea 
noastre și înfrângerea 
mului ! (aplauze prelungite).

Tovarăși,
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patriei 
fascis-

eroicilor 
sovietici.

Călăuzindu-se neabătut în 
întreaga sa politică după învă
țătura marxist-leninistă, Parti
dul Muncitoresc Romîn a ela
borat strategia și tactica sa de 
luptă corespunzător fiecărei 
etape istorice, a stabilit for
mele organizatorice și metodele 
de muncă ținind seama de 
condițiile concrete ale țârii 
noastre.

Unind in jurul său masele 
largi ale rumenilor miror:. 
toate forțele democratice, 
partidul a condei cu succes 
lupta poporului, nostru pentru 
Iniringerea împotriviri: reach- 
unii interne și a uneltirilor 
cercurilor imperialiste. pen
tru ini Li urarea regimului de
mocratic, cucerirea puterii po
litice de către clasa muncitoare 
in alianță cu țărănimea mun
citoare, pentru construirea mă
rețului edificiu al socialis
mului. (aplauze Îndelungatei

Sărbătorirea zilei de 23 Au
gust prilejuiește în fiecare an 
evocarea luptei și a muncii

pline de abnegație a poporului 
nostru, trecerea In revistă a 
succeselor obținute sub condu
cerea partidului în construirea 
bazei tehnico-ma teri ale a so
cialismului, în făurirea și dez
voltarea relațiilor de produc
ție socialiste, în ridicarea con
tinuă a nivelului de trai mate
rial și cultural al celor ce mun
cesc.

In anii puterii populare, în 
mai puțin de două decenii, prin 
eforturile oamenilor muncii, a 
fort creată o industrie puter
nică și o agricultură socialistă 
in clină dezvoltare, s-a schim
bat din temelie înfățișarea 
țării.

Prind viață năzuințele spre 
care au aspirat cele mai lu- 
uîmaîe minți ale înaintașilor 

Cu un veac In urmă, 
v_sind la vremuri mai bune 
pentru poporul romin asuprit 
și subjugat, poetul patriot Di- 
mitrie Bolîntineanu scria în- 
tr-una din înflăcăratele sale 
poezii : „Viitor de aur țara 
noastră are . Și prevăd prin 
secoli a ei înălțare".

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

nostru își făurește astăzi, sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Romîn. un viitor de aur, 
rîdicînd patria spre culmile 
minunate ale socialismului și 
comunismului, (aplauze vii, în
delungate).

Ritmul înalt al progresului 
economiei noastre naționale 
este rezultatul aplicării con
secvente de către partid a in
dicațiilor leniniste cu privire 
la industrializarea socialistă și 
dezvoltarea cu precădere a in
dustriei grele, îndeosebi a in
dustriei constructoare de ma
șini, al folosirii cu chibzuință, 
cit mai eficace, a resurselor 
materiale ale țării.

O contribuție deosebită la 
accelerarea progresului econo
mic al țării noastre o aduc re
lațiile de colaborare și întra
jutorare tovărășească cu Uni
unea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste. Așa cum s-a 
subliniat la ultima Consfătu
ire a primilor secretari ai Co
mitetelor Centrale ale partide
lor comuniste și muncitorești 
și a șefilor de guverne ale ță
rilor membre ale C.A.E.R., 
dezvoltarea colaborării econo-

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate

ale Republicii Populare Romine
Tovarăși soldați șî gradați, subofițeri, ofițeri 

șl generali!
Poporul romin, militarii forțelor noastre ar

mate sărbătoresc astăzi cea de-a 19-a aniver
sare a eliberării țării de sub jugul fascist, 
mîndri de drumul victorios străbătut sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romin.

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

Militarii armatei noastre populare, con- 
ștlenți de înalta misiune încredințată în apă
rarea cuceririlor revoluționare ale poporului 
romîn, a independenței și suveranității națio
nale a patriei, de răspunderea ce le revine 
împreună cu armatele celorlalte țări socialiste 
în asigurarea securității lagărului socialist și a 
păcii în lume — își sporesc eforturile, obțînînd 
succese însemnate în mînuirea armamentului 
și tehnicii moderne din înzestrare, în întări-

rea disciplinei militare, în pregătirea politică 
și de luptă.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, ofi
țeri și generali !

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

In cinstea celei de-a 
berării patriei noastre,

O r d
Astăzi, 23 August, în 

stre se vor trage în semn de salut 21 salve de 
artilerie.

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

Trăiască harnicul și talentatul popor romîn, 
constructor al socialismului !

Slavă Partidului Muncitoresc Romin, con
ducătorul încercat al poporului, inspirato
rul |i organizatorul victoriilor noastre 1

Trăiască și înflorească scumpa noastră pa
trie — Republica Populară Romînă ’

19-a aniversări a elr

o n :
Capitala patriei noa-

23 August 1963.

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

LEONTIN SĂLAJAN

marii sărbători

Intimpinind măreați zi a Eli
berării patriei, fnrnaliștii de li 
lecția fnrnale-Călan an luat Bu
rner oaie mâluri tehnico-organi- 
jatorice pentru îndeplinirea la 
timp ți în bune condițiuni a lar- 
cinilor de plan. Printre acestea 
ae numără : modificarea macara
lei de (arjare ți sporirea capaci
tății ei cu 30 la autâ, montarea 
unei maqinî de astupat șticnl fur
nalului cu 2 cilindri, perfecțio
narea cunoștințelor profesionale 
ale familiștilor etc. Aceste mă

suri au dus Ia continua sporire a 
indicelui de utilizare a furnalului, 
indice care a crescut anu] acesta 
cn peste 61 kg. pe metru cub, 
volum util, față de anul trecut.

Ca urmare, pînă la data de 22 
august, planul a fost depășit pe 
luna în curs cu peste 650 tone 
de fonta. Graficul producției a- 
rata că de la începutul anului și 
pînă în prezent, furnaliștii din 
Călan au dat patriei peste plan 
mai bine de 2 850 de tone fontă 
de calitate.

BAIA MARE (de Ia 
coresp. nostru).

In zilele dinaintea 
marii sărbători națio
nale a poporului no
stru, 23 August, in în
treprinderile miniere, 
metalurgice, și în în
treprinderile forestiere 
tihvrreg?linea Maramu
reș. întrecerea socia
listă s-a desfășurat 
într-un ritm susținut. 
Pînă la această dată 
colectivele de muncă 
din cadrul Direcției re
gionale a economiei 
forestiere și-au îndepli
nit deja sarcinile de 
producție pe primele 8 
luni ale anului. Planul 
producției globale și 
marfă a fost realizat 
in proporție de 107,2 
la sută și respectiv 
107.3 Ia sută. In pe
rioada de la începutul 
anului și pînă în pre
zent, colectivele celor

5 întreprinderi aparți
nând D.R.E.F.-Maramu- 
reș au dat produse 
peste plan în valoare 
de peste 1 700 000 lei. 
O contribuție de sea
mă și-a adus la a- 
ceste succese între
prinderea forestieră 
Vișeu. Coleciivvft a- 
cestei întreprinderi, 
reînoindu-și angaja
mentul în cinstea ma
rii sărbători, a reali
zat peste plan 1 900 
metri cubi bușteni și 
lemn rotund de ruși
noase, 40 metri. cubi 
bușteni de diverse 
specii, 104 metri cubi 
lemn de mină, 4 567 
metri cubi bile manele, 
101 metri cubi lemn 
pentru construcții, 567 
metri cubi de cherestea 
rășinoase și altele. Pe 
ansamblul direcției re
gionale, 
material

cantitatea de 
lemnos dat

peste plan însumează: 
9 300 m c bușteni ră
șinoase, 1 130 m c buș
teni de rulaj, 1317 
bușteni din diferite 
specii, 5 400 m c lemn 
de mină și 9 100 m c 
bile manele.

In ceea ce privește 
ritmul plantărilor în 
masivele muntoase, 
unde se pretează spe
ciile cele mai valo
roase, repede crescă
toare, prevederile pla
nului șesenal au fost 
deja depășite cu 300 
de ha. Aceste succese 
sînt rezultatele meca
nizării pe scară largă 
a lucrărilor din ex
ploatările forestiere și 
a aplicării celor mai 
productive metode de 
muncă în toate unită
țile forestiere aparți- 
nînd Direcției regio
nale a economiei fore- 
șjjere Maramureș.

0 nouă nava
corespon-GALAȚI (de la 

den tul nostru regional) : Con
structorii de nave gălățeni ob
țin zi de zi noi succese in în
trecerea socialistă. Angaja
mentul lor de a lansa la apă, 
în cinstea zilei de 23 August,

la apă
de 2 000 toneîncă o motonavă 

a fost respectat.
Ieri, la prînz, 

naval din Galați, a primit bo
tezul apei cea de-a 36-a moto
navă de 2 000 tone construită 
aici.

la Șantierul

Metode moderne, timpi de lucru
mai mici

Coniorm planificării, al cincilea 
bloc turn din seria celor 7 ce se 
construiesc in cartierul Grigorescu 
din Cluj trebuia glisat în luna 
septembrie. Dar... constructorii au 
scurtat termenul. Deja, de la în
ceputul lui august, se lucra la gli
sarea bocului 5. S-au pregătit și 
fundațiile pentru ultimele 2 blocuri.(Continuare in pag. 11-a)

Vedere parțială a cvartalului „23 August” dirt Deva

Pe lingă economisirea unor sume 
importante prin scurtarea duratei 
de execuție, s-a obținut o produc
tivitate aproape dublă față de sec
toarele care lucrează după meto
dele clasice. Acest lucru a iost 
realizat prin specializarea echipe
lor de muncitori și printr-un com
plex de măsuri tehnico-organiza- 
torice. Astfel, se utilizează un elec
troplan în loc de ascensor prin 
care s-a redus un volum mare de 
muncă și se economisește material 
lemnos. In loc de o rețea elec
trică complicată se utilizează cor
puri de iluminat fluorescent a că
ror instalare durează o zi în loc de 
6 cit dura înainte. Instalația de 
forță este montată pe un tambur 
rotativ de pe care cablul se desfă
șoară pe măsură ce se ridică cofra- 
jul. S-a renunțat și la stația hidro- 
for care trimitea apa pe platforma 
coirajului. In locui acesteia se uti
lizează un bazin cu pompă care 
poate fi ușor montat. Față de gra
fic, constructorii sini cu o lună 
înainte, iar oamenii muncii din 
Cluj vor primi un nou lot de lo
cuințe cu o lună mai devreme.

Foto : VIRGIL ONOIU

Minereu de fier
peste plan

GALAȚI (de Ia coresponden
tul nostru) — Colectivul stației 
de sortare a minereurilor din 
Galați a întîmpinat ziua 
de 23 August cu frumoase rea
lizări în muncă. Pînă în pre
zent colectivul acestei între
prinderi a sortat și expediat 
pentru furnalele patriei 69 000 
de tone minereu de fier peste 
plan. Acest succes se datorește 
în cea mai mare măsură folo
sirii iudicioase a mecanismelor 
stației, bunei organizări a 
muncii care a dus totodată la 
creșterea productivității mun
cii cu 7,5 la sută peste sarcina 
planificată.



Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

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

A ELIBERĂRII ROMÎNIEI
(Urmare din pag. I a)

mice, coordonarea planurilor 
de perspectivă, specializarea și 
cooperarea în producție, în 
cadrul diviziunii internaționale 
socialiste a muncii, pe baza 
egalității în drepturi, a res
pectării stricte a suveranității 
naționale și avantajului reci
proc, răspund intereselor dez
voltării întregului sistem so
cialist cit și ale fiecărei țări 
socialiste, cerințelor egalizării 
lor economice la nivelul celor 
mai avansate țări socialiste.

Cu prilejul zilei de 23 Au
gust, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Populare Romîne 
felicită din toată inima eroica 
noastră clasă muncitoare, har
nica țărănime colectivistă, in
telectualitatea. femeile, tine
retul, întregul nostru popor și 
le urează fericire și noi succese 
în lupta și munca pentru în
florirea patriei noastre socia
liste ! (aplauze puternice, în
delungate).

Tovarăși,

întregul popor romîn întîm- 
pină a ll)-a aniversare a elibe
rării patriei cu un bogat bilanț 
de realizări în îndeplinirea 
programului elaborat de cel 
de-al III-Iea Congres al parti
dului.

Datele preliminare arată că 
în primii patru ani al șesena- 
lului producția industrială în
registrează o creștere medie 
anuală de 15 la sută. In pri
mele 7 luni ale anului curent 
oamenii muncii din industrie 
au îndeplinit planul de pro
ducție în proporție de 102.3 la 
sută, producînd peste preve
deri energie electrică, nume
roase motoare electrice și ma
șini agricole. însemnate canti
tăți de țiței, cărbune, laminate, 
cherestea, plăci fîbro-lemnoa
se. produse alimentare, țesă
turi, Încălțăminte altele 
Realizări însemnate au fost 
obținute în creșterea producti
vității muncii. în reducerea 
prețului de cost al produsa*.:- 
și obținerea de beneficii peste 
plan.

Succese deosebite s-au obți
nut an de an în îndeplinirea 
planului de investiții. Tn pri
mii trei ani și jumătate a< 
planului sesenal au fost date 
în funcțiune M întreprin
deri si 139 secții , rr-re
cauaciiate de pr»xîurtre iar un 
număr mare rfe 
au fost dezvoltate ș: reutîlate 
cu mașini și utilaie moderne. 
Volumul total al investitii’nr 
din fondurile statului realizate 
în nrimii trei ani ș» lumfitate 
ai semnalului reprezintă pe«- 
tp 96 miliarde lei fiind anroa- 
oe eaal cu investițiile realîxM» 
în cei 7 ani anteriori.

Producția industrială glo
bală va fi în anul 1963 de a- 
ororimativ 7.4 ori mai mare 
dcctt în 1938. Deosebit de du- 
ternir s-au dezvoltat ramurile 
de bază ale industriei grele ; 
Droducția industriei energie; e- 
lectrice si termice va fi dp 18 
ori mai mare, a construcției de 
mașini de 17 ori. a metalurgiei 
feroase de 10 ori iar a indus
triei chimice de peste 23 ori 
mai mare deci* în 1938: a cres
cut considerabil producția bu
nurilor de consum, realizîn- 
du-se mărfuri în sortimente 
mai variate si de o mai buna 
calitate.

Partidul și guvernul au per
manent in rentrul atenției lor 
utilarea întreprinderilor cu 
cele mai moderne și perfecțio
nate mașini și Instalații, extin
derea continuă a mecaniză
rii și automatizării producției 
— condiție esențială a creșterii 
productivității muncii și îm
bunătățirii calității producției.

Justețea acestei politici apli
cate cu perseverență este evi
dențiată de realizările obținu
te în dezvoltarea industriei 
constructoare de mașini car* 
fabrică astăzi mașini-unelte. 
utilai petrolier, minier și chi
mic. tractoare Si mașini agri
cole. autocamioane, locomotive 
Diesel electrice, instalații teh
nologice complete și numeroa
se alte produse, la un nivel 
tehnic din ce în ce mai ridicat 

Comitetul Central al parti
dului Muncitoresc Romîn șî 
Guvernul Republicii Popular»* 
Romine își exprimă convinge
rea că organele de partid, de 
stat, sindicale și de U-T M 
conducerile întreprinderilor, 
inginerii $j tehnicienii, oamenii 
muncii vor folosi și pe viitor, 
cu maximum de eficiență, teh
nica nouă, vor desfășura larg 
întrecerea socialistă in vederea 
ridicării calității produselor, 
sporirii continue a productivi
tății muncii, reducerii prețului 
de cost. îndeplinirea la timp și 
la toți indicatorii a prevederi
lor planului de stat

Ca urmare a încheierii co
lectivizării agriculturii au a

Dc la îr.wT: 
an; » ol

statului » <-au 
îi -3aMM?r>r

vut loc mari și adinei schim
bări în viața țărănimii. Statul 
democrat-popular a înzestrat 
agricultura cu peste 58 000 
tractoare, peste 61 000 semănă. 
tori mecanice. 31 000 combine 
pentru pâioase, numeroase alte 
mașini și utilaje agricole care 
asigur^ mecanizarea aproape 
completă a principalelor lu
crări agricole. Ca urmare, pro
ducția medie anuală de cereale 
a fost mai mare în ultimii cinci 
ani cu 1 600 000 tone declt m«- 
dia anuală din perioada 1934— 
1938. ceea ce a asigurat apro
vizionarea populației cu pro
duse agroalimentare și a in
dustriei cu materii prime.

Au fost obținute succese in 
dezvoltarea șeptelului. în
deosebi în creșterea animale
lor aflate în proprietate ob
ștească. Față de 1962 numărul 
bovinelor din gospodăriile a- 
gricole de stat șl al celor pro
prietate obștească din gospo
dăriile agricole colective a spo
rit cu 33 la sută, 
al porcinelor cu 28 
la sută, iar al ovi
nelor cu 33 la 
sută.

Creșterea pro
ducției agricole a 
dus la sporirea 
veniturilor bănești 
ale țărănimii, la 
îmbunătățirea con
dițiilor ei de trai, 
ceea ce își găsește 
expresie și în fap
tul că in ultimii 
patru ani s-au 
construit la sate 
peste 356 006 oase 
noi.

Îndeplinirea sar
cinilor puse de 
oartid în domeniul 
dezvoltării agri
culturii cere or
ganelor de partid 
și de stat, tuturor 
oamenilor muncii 
de la sate să acor
de cea mai mare 
atenție întăririi 
continue economi- 
co-organizatorice a 
gospodăriilor co
lective și sporirii 
avutului lor ob
ștesc. să asigure 
folosirea cit mii 
eficientă a mijloa
celor materiale eu 
care a feri Înzes
trată agricultiffa 
în vederea sporirii 
întregii producții agric?’.e ve
getale Și animale.

Dezvoltarea continuă a eco
nomiei noastre a dus la creș
terea an de an a venitului na
țional ai- oe această bază, a sa
lariului real, la ridicarea ni
velului cR- trai al Dooulațieî.

u’ planului de 
-re ir. prezent 
di fon*?: 
da» r-z-1 
muncii peMe 

123 Mb .-rartam^ntf. Noile lo
cuințe luminoase cu arhitec
tura lor plăcută, dau o înfăți
șare tinerească. înfloritoare o- 
raselor Datriei. ntinind pretu
tindeni pecetea vremurilor noi. 
socialiste.

O Expresie grăitoare a condi. 
fiilor sociale noi create în țara 
noastră, a grijii partidului și 
guvernului pentru ridicarea 
nivelului cultural al poporului 
și oentru educarea tinerei ge
nerații o constituie amploarea 
și nivelul învfițămintului pu
blic de țoate gradele. în anul 
școlar 1962—1963 școlile de 
cultură eenerală au fost frec
ventate de peste 3 milioane de 
elevi, iar Invățămîntul supe
rior de aproape 100 000 de stu- 
denți. An de an. școala pregă
tește zeci de mii de cadre pen
tru nevoile economiei. știin
ței și culturii.

In primii Datru ani ai sem
nalului s-au construit peste 
15 000 săli de clasă la orașe și 
sate : in centrele universitare 
au fost date în folosință noi 
cămine cu o capacitate dG 
peste 19 000 locuri, noi cantine, 
noi soații de învățămint și la
boratoare dotate cu aparataj 
modern.

Aproape un sfert din buge
tul statului se cheltuiește pen
tru învătămînt. cultură și o- 
crotlrea sănătății.

Creația literară Si artistică 
inspirate din viața nouă a tă
rii noastre, din lupta eroici a 
ooooruluL activitatea cultural, 
artistica c« se desfășoară P« 
tot cuprinsul patriei îmbogă
țesc viața spirituali a oameni
lor muncit contribuie Ia edu
carea omului nou. constructor 
al socialismul ut

Participarea largă a maselor 
de oameni ai muncii la rezol
varea tra burii or obștești, la e- 
1 a bora rea Si înfăptuirea planu
rilor de itat. la conducerea 
vieții economice și aociaî-eul- 
turale. constituie o expresie a 
dezvoltării continue a demo
crației socialiste in țara noa
stră. este un izvor al forțe- 
orinduirii socialiste, a statu
lui democrat-popular. (a- 
p lăuze).

De aproape două decern: 
partidul nostru îndeplinește 
rolul de forță conducătoare to 
Republica Populară Romină 
Toate prefacerii® înnoitoare 
din patria noastră se datoresc 
vastei activități creatoare d«» 
fășurate de oamenii muncii 

pentru construirea socialismu
lui. sub conducerea încercată 
a Partidului Muncitoresc Ro- 
min. a Comitet ului său Central 
în frunte cu tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej. (aplauze 
puternice, asistența ie ridica 
în picioare).

Tovarăși,

Desfășurarea evenimentelor 
pe arena mondială demon
strează cu putere modificarea 
continuă a raportului de forțe 
în favoarea socialismului, de
mocrației și păcii. în același 
timp, în lumea capitalistă se 
adînceste criza generală a sis
temului capitaliști crește avfcv 
tul de luptă al clasei munci
toare. al oamenilor muncii îm
potriva exploatării, pentru o 
viață mai bună.

Sistemul mondial socialist, 
care cuprinde un sfert din su
prafața globului și o treime din 

populație, se afirmă din ce in 
ce mai mult ca factor deter
minant al dezvoltării sociale 
internaționale. înregistrând un 
puternic avînt In dezvoltarea 
economiei. în propășirea ma
terială si culturală a oameni
lor muncii.

mmuniit.: 51 mun- 
ntMKi a
T^r-iîf nernplepj» “d 

mai torta mlfti
ă a contemporanei ■ât* In 

uofida represiunilor d? to: 
felul la care sint supuși in nu
meroase tari, comuniștii unesc 
in jurul lor mage tot mai largi, 
tin sus steagul luptei împotri
va exploatării capitaliste pen
tru independentă nationals, 
pace și democrație (aplauze 
puternice).

Mișcarea de eliberare națio
nală. ridicarea popoarelor asu
prite la viată independentă re
prezintă un puternic ^liat al 
mișcării revoluționare mun
citorești. g imensă forță In 
lupta împotriva imperialismu
lui. oentru pace și progres so
cial.

Tocmai in asemenea împre
jurări de importantă istorică 
deosebită pentru soarta ome
nirii. cind mai mult o orielnd 
sistemul mondial socialiști mil
cares comunistă și muncito
rească internațională au ne
voie de unitate, constatăm cu 
mîhnire si mare îngrijorare că 
divergentele care s-au ivit în 
□roblemp fundamentate ale 
contemporaneității continuă *ă 
persiste și. in loc să fie rezol
vate pe făgașul normal al re
lațiilor dintre partide și In spi
rit partinic. în cadrul discuții* 
lor fovărășești. purtate cu răb
dare și simt de răspundere, au 
căpătat to ultimul timp o as
cuțime de-a dreptul primej
dioasă. Nu putem fi de acord 
ca Tratatul de încetare a ex
periențelor cu arma nucleara 
in rele trei medii, semnat pini 
acum de peste Ml țări, prmtae 
care și de Republica Populară 
Romină- și salutat cu satisfac* 
tie de cercurile cele mai larg: 
ale opiniei publice mondiale — 
chiar dacă acest Tratat consti
tuie numai un prim pas pe 
calea rezol vini probleme: ar
zătoare a nreîntimpinări; unui 
război mondial termocuc lea r 
— să fie folosit pentru dezlăn
țuirea unor atacuri tot mai 
vehemente, pentru acuzați: 
neîntemeiate ș: invective ca 
..înșelarea ooDOsrelar* . pacti
zarea cu imperialismul" ^tră
darea marxism-’-enirusmului* șl 
altele

Practica invectivelor, a pro
ceselor de intenții e*te în ge
nerai incompatibili cu rela
țiile normale dintre state, și cu 
atit mai mult nu poate fi ad
misă în relațiile dintre țările 
socialiste, dintre partidele co
muniste si muncitorești. Ase
menea practici, oe lingă pri
mejdia de a afecta înseși rela
țiile dintre state socialiste, nu 
pot servi fn nici un caz la cla

rificarea problemelor ș*. nuri la 
crearea condițiilor favorabile 
unei confruntări sincere f o- 
biective a părerilor, pentru a 
se ajunge la un punct de ve
dere comun.

Ivirea unor păreri dcorfbite 
asupra unor probleme ale dez
voltării sociale, oriei? de mar; 
ar fi aceste deosebiri de părerti 
nu dă dreptul nici unui cocs®- 
nisti si cu atit mai mu?
unui partid frățesc- fie ei mic 
sau mare, să se amestece in 
treburile interne ale altor 
partide, să arunce t°t felul de 
ecitete altui partid sau con^-- 
cerii sale

Așa rum se subliniază 
Declarația Consfătuirii de 
Moscova din 1M0. gnj® pen
tru întărirea permanentă a 
unității mișcării comuniste ®- 
temationale este suprema da
tori® intemaționaLsta a fiecă
rui partid îTiirTif-'.M-.:-. 
(aplauze puternice) îr. dis
cutarea divergențe lor care 

s-au ivit se impu
ne ca fiecare par
tid comunic să 
dea dovadă ce ue 
înalt spexn de răs
pundere. de o gr.- 
jă deoaeb Lă pen
tru msereae’e vi
tale ale clase* 
muncitoare, pen
tru întărirea forțe
lor democrației «i 
progreaulu:. pen
tru cauza păci șa 
socialismului.

De aceea, consi
derăm că este ne
cesar să se pună 
capăt metodelor 
care dă un ea“ă io 
mod prav retațnioc 
Intre partiASe co
muniste și munci
torești și să se re
zolve problemele 
divergente pe te
melia de neclintit 
a marxism-ler.;- 
nismului. a hotă- 
rfrilor luate In co
mun la Consfătui
rile de la Moacova 
din 1957 și IMS. 
(aplauze puter
nice).

î ndepl mind j -ș i 
îndatorirea u in

ternationalist.
Partidul Muncito- 
resc Romîn va mi
lita cu perseveren
ță pentru întări

rea unității lagărului socia
list și a mișcării comuniste 
muncitorești mondiale, (aplau
ze puternice).

Tovarăși.

Problema cea mai arzătoare 
a zilelor noastre este oroble- 
“s imp-.edîcăni nou răz-
—- mendiă- pu<ti;-tor. a sigura- 

vL.5: ?r. : .„-/'sî- Aoariția ar- 
meîor tfvmonucieare șl a ra- 
-fTrior capabile să transp-r 

te aceste arme in orice colț 
al globului, acumularea unor 
mar: stocuri de arme termo
nucleare. pun in fața tuturor 
Dnpoarelor, a tuturor statelor 
Si oamenilor oolitici cu simț de 
răspundere pentru soarta ge
nerației actuale si a celor 
viitoare datoria imperioasă de 
si lupta din răsputeri pentru 
salvarea omenirii de o catas
trofă termonudeară-

Rezultatu] cel mai impor
tant a] schimbării raportului 
de forțe pe arena internațio
nală este faptul că în epoca 
noastră războiul mondial a în
cetat de a mai fi inevitabil, că 
nentru crima dată în istorie 
in lume există forțe în stare să 
îmDiedice dezlănțuirea unui 
război mondial, să asigure
□acea

Cu deosebită vigoare răsună 
In lume chemarea Declarației 
Consfătuirii din 1M0 a repre
zentanților partidelor comu
niste si muncitorești : ..Lupta 
împotriva primejdiei unui nou 
război mondial trebuie desfă
șurată fără a aștepta pină cind 
vor începe să cadă bombele a- 
tomice și cu hidrogen. Această 
luptă trebuie dusă acum, spo
rind eforturile zi de zi. 
Principalul este de a-i înfrîna 
la timD pe agresori, de a pre- 
ir.timnina războiul, de > nu-1 
lăsa să izbucnească’

Repuhlica Populară Romină. 
alături de celelalte țări socia
liste îi de alte țări iubitoare 

de pace, promovează o poli
tică de coesâ«*erță pașnică 

între statele cu orinduin so
ciale diferite, cu r**ri--=gerea 
că toate problemele hti<toaje 
între state, chiar jr ceîe mai 
complexe și spmoese pot f: re
zolvate pe calea tratativelor, 
dacă guvernele tuturor părți
lor manifestă dorința de a în
lătura sursele de încordare

Un exemplu ta această pri
vință II constituie încheierea 
recentă a acordului Intre 
U.R.SS- SUA. și Marea Bri
tanic asupra interzicerii expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, in spațiul cosmic și 
sub apă Guvernul romin s-a 
alăturat Tratatului și l-a sem
nat. pornind de Ia ideea că 
pot și trebuie să fie adoptate 
orice măsuri, chiar și parțiale 
și tranzitorii, care sint utile 
cauzei păcii.

Așa cum se arată în Decla
rația Guvernului Republicii 
Populare Romîne. acordul în
cheiat reprezintă numai un 
pai pe calea destinderii inter
naționale , popoarele așteaptă

ea acesta să fie urma*, de alți 
pași, care să ducă la rezolva
rea treptată a celor mai im
portante probleme ale luptei 
pentru Dreintîmpinarea unui 
n?u război mondial Acordul 
tripartit nu pune capăt cursei 
ir. armărilor și experiențelor 
nucleare subterane, stocării In 
mari car.tităti a ?rinelor .
termonucleare mertiuerii unor 
focare de război in diferite 
continente, dir. care cauză a- 
a^pra omeririi planează mai 
departe pr_rne)dia unu: război ■ 
m->nd;â; termonuclear.

Part.dul ri-nstru consideră că 
rezolvarea acestor dco- 

bferr-e arzătoare este -.■reesară 
menținerea trează a vigilenței 
popoarelor împotriva cercuri
lor imperialiste agresive, couti- 
uuarea perseverentă a luptei 
pentru ineetarea cursei înar- 
mârt’.or. crearea de zone denu- 
cZesrizate în diferite părți ale 
lumu. interzicerea producerii 

folosirii armei nucleare, h- 
rh-daroa stocurilor existente, 
des^tizțarea bazelor militare 
pe teritorii străine, stingerea 
focareior de război. încheierea 
Tratatului de pace german și 
soluționarea, pe această bază, 
a problemei Berlinului occi
dental. Pe primul plan, ca o 
cerință vitală a tuturor popoa
relor. stă continuarea luptei

i

I

pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale.

Pronunțmdu-se pentru lichi
darea blocurilor militare. Re
publica Populară Romină sus
ține. ca o măsură tranzitorie, 
încheierea unu: pact de nea- 
groshirbe Intre statele partici
pante La Tratatul de la Var
șovia și statele membre ale 
N-AT.O.

Propunerile Uniunii Sovieti
ce și ale celorlalte țări socia- 
uste pentru adoptarea unor 
măsuri care să contribuie la 
netezirea căii spre dezarmarea 
generală și totală se bucură 
de adeziunea opiniei publice 
mondiale, dornică să se ajungă 
la lichidarea cit mai grabnică 
a înseși mijloacelor de nurta- 
re a răz doi ului, să se asigure, 
însfîrșit. pacea șs securitatea j 
internațională.

Lupta pentru salvgardarea 
păcU a devenit cauza celor 
mai larg: mase ale tuturor po
poarelor. Succesul în această 
luptă poate și trebuie să fie 
obținut prin eforturile comu
ne ale țărilor lagărului so
cialist, ale celorlalte state iu- . 
bitoare de pace, prin acțiunea 
•nergică a maselor muncitoa
re din toate țările, prin uni
rea forțelor păcii din întreaga 
lume.

Promovind cu consecvență 
In politica sa externă princi
piul leninist al coexistenței 
pașnice. Republica Populară 
Romină se manifestă ca un 
factor activ în viața interna
țională. ds^r-~)ară la O.N.U.. 
în Com;te’’.. celor 18 state de I 
la Geneva, precum și în alte 
organisme internaționale o ac
tivitate susținută pentru des
tindere în relațiile dintre state, 
duce perseverent o politică de 
dezvoltare a relațiilor comer
ciale. culturale cu toate sta
tele.

Călăuzit de dorința de a-și 
aduce contribuția la stabilirea 
unor relații de bună vecinăta
te între țări, la crearea de 
zone ale păcii în diferite re
giuni ale globului, guvernul 
romîn a prezentat cunoscuta 
propunere cu privire la denu- 
clearizarea Balcanilor. Reali
zarea acestei propuneri, care 
î$i menține întreaga ei actua
litate, ar asigura popoarelor 
din această parte a lumii noi 
condiții pentru dezvoltarea co- 1 
laborării pașnice și ar consti- ■ 
tui o contribuție la cauza pă
cii generale.

Nutrind un puternic opti
mism, pătruns de încrederea 
fermă că în lume există forțe 
capabile să salveze omenirea 
de catastrofa unui incendiu 
termonuclear, poporul romîn 
își va aduce și pe viitor între
gul său aport la lupta pentru 
victoria păcii în lume, (vii a- 
plauze).

Tovarăși,
Intrăm în al XX-lea an de 

La eliberarea Romîniei cu un 
sentiment de îndreptățită min- 
drie față de mărețele realizări 
înfăptuite de poporul noatru. 
sub conducerea clarvăzătoare 
a Partidului Muncitoresc Ro
min.

Drumul străbătut nu a fost 
n«ed Multe din greutățile și 
piedicile pe Șire le-am avut 
de înfruita: .. spera comple
xă a eonatructiei socialiste au 
rămas de domeniul trecutului.

însjUebt de minunatele 
perspective de înflorire conti
nuă a patriei noastre socialis
te, intregul popor, strins unit 
i« juru! partidului și guver
nului. muncind cu elan oatrio- 
Uc, este hetărît să dea viață 
sareinJor istorice ale desă- 
virțirii construcției socialiste 
și trecerii la construirea co
munismului- (aplauze indelun- 
flare).

Trăiască 23 August — ziua 
eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist!

Trăiască patria noastră so
cialistă. Republica Populară 
Romină I

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, conducătorul în
cercat al poporului nostru !

Trăiască unitatea frățeasca 
a țărilor socialiste I

Trăiască pacea în lumea în
treagă !

(Asistența in picioare aplau
dă puternic, răsună ovații șt 
urale îndelungi}.

l

La Monumentul Eroilor Patriei
Foto • 'AGERPRES

La Monumentul Eroilor 
Patriei și la Monumentul Eroi
lor Sovietici a avut loc joi. cu 
prilejul celei de-a 19-a ani
versări a eliberării Romîndei, 
solemnitatea depunerii de co
roane de flori în memoria osta
șilor căzuți în lupta împotriva 
fascismului, pentru libertatea 
și independența patriei noastre

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Apostol, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Chivu 
Stoica, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R., Avram Bunaciu. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Alexandru Sencovici, mi
nistru, membri ai C.C. al 
P.MR.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, generali ac
tivi și în rezervă — foști co
mandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, conducă
tori ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, repre
zentanți ai Comitetului orășe
nesc București al P.M.R. și ai 
Sfatului popular al Capitalei, 
delegații ale oamenilor muncii 
din marile întreprinderi Bucu- 
reștene.

La monumentul Eroilor So
vietici au fost de față I. K. Je- 

La Monumentul Erailoi Sovietici

Cu planul pe 8 luni îndeplinit
In ajun de sărbătoare, „colec

tivul Exploatării miniere rapor
tează cu mîndrie că a îndepli
nit în întregime și înainte de 
termen, sarcinile pe care le-au 
avut pe primele 8 luni ale anu
lui"1. Iată cuvintele pe care 
le-au înscris minerii din Sasar 
pe panoul lor. Planul produc
ției globale cumulate de la în
ceputul anului, a fost îndepli
nit în proporție de 104,1 la 
sută, cel al producției marfă 
de 104,4 la sută, iar la minereu 
extras depășirea este de 3,4 la 
sută. Rezultate bune s-au obți-

Bărci la 900
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). — Nu este 
nici o greșeală ; două izvoare 
cărora li s-a barat cursul vor da 
naștere unui frumos lac la 900 
metri altitudine in masivul 
Ignișul. Lacul se va întinde pe 
o suprafață de aproape 15 000 
metri pătrați și va întregi mi
nunatul peisaj natural în mij
locul căruia este construită una 
din cabanele stațiunii Izvoa
rele. El se construiește din ini
țiativa Sfatului popular al ora
șului Baia Mare. Zilnic auto
camioane transportă zeci și 
sute de oameni ai muncii, ti-

metri altitudine
neri și vîrstnici din întreprin
derile și instituțiile băimărene 
care participă prin muncă pa
triotică la lucrările de amena
jare a noului lac. Nu peste 
mult timp aici își vor face 
apariția micile ambarcațiuni cu 
visle care vor spori satisfacțiile 
de petrecere a timpului liber ■ 
cît mai plăcut. 1

într-o altă depresiune, în 
masivul Ignișul, nu departe de 
Baia Mare în mijlocul lacului 
Ferneziu se află în ultimul 
stadiu de construcție o frumoa
să terasă pe care se va putea 
dansa.

Se extinde rețeaua 
cinematografică

GALAȚI (de la coresponden- 
■ tul nostru). — In acest an în 
i regiunea Galați rețeaua cine

matografică s-a extins cu încă 
29 unități. Cu acestea, în regiu
nea Galați, numărul unităților 
cinematografice se ridică la 
217. Printre cele mai noi cine
matografe sătești se numără și 
cele din comunele Vădeni, Gri- 

I vița, Berlescu, Găgești.

galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București- și mem
bri ai ambasadei.

La Monumentul Eroilor Pa
triei a fost intonat Imnul de 
Stat al R. P. Romîne, iar la 
Monumentul Eroilor Sovietici 
Imnurile de Stat ale U.R.S.S- 
și R. P, Romîne.

Coroanele de flori au fost 
depuse din partea C C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, Consi
liului Central al Sindicatelor, 
C.C. al U.T.M. și Consiliului 
U.A.S.R., Ministerului Forțelor 
Armate, Consiliului general 
A.R.L.U.S., Comitetului orășe
nesc București al P.M.R. și 
Sfatului popular al Capitalei, 
din partea unor mari între
prinderi. Pionierii au depus 
jerbe de flori..

Cei prezență au primit apoi 
defilarea companiilor de □- 
noare.

¥

Cu același prilej au fost de
puse coroane de flori și la Ci
mitirul militarilor britanici că
zuți pe teritoriul Romîniei în 
lupta împotriva fascismului.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Avram Bunaciu, vice

nut și la prelucrarea minereu
rilor. O atenție deosebită s-a 
acordat creșterii productivității 
muncii, al căruj plan a fost de
pășit de la începutul anului cu 
16,3 la suta. Din reducerea 
peste plan a prețului de cost, 
minerii de la întreprinderea 
Săsar au obținut economii su
plimentare în valoare de peste 
7 milioane lei. In fruntea aces
tei întreceri pentru îndeplini
rea și depășirea planului de 
producție pe primele 8 luni ale 
anului Se situează minerii Nj- 
colae Pruneanu, Tudor Mer- 
toui, Ion Mocanu și alții. 

președinte al Consiliului de 
Stat, Alexandru Sencovici, mi
nistru. Vasile Mateescu. pre- 
șe ntele Sfatului popular ai 
regiunii București, miniștri, 
generali și ofițeri superiori.

Au asistat James Dalton 
Muray, ministrul Marii Brita
nii la București și membri ai 
legației.

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

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

Cei prezenți la solemnitate 
au primit apoi defilarea com
paniei de onoare.

★

In cursul zilei de joi au fost 
depuse, de asemenea, coroane 
de flori în Capitală la cimlti- 
reie eroilor de la Ghencea, He
răstrău și Jilava. Asemenea 
solemnități au avut loc și la 
monumentele și mormintele 
eroilor romîni și sovietici din 
diferite regiuni ale țării căzuți 
în lupta împotriva fascismului.

(Agerpres)

Foto : AGERPRES

Noi blocuri 
de locuit

BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru).

Constructorii de locuințe din 
, cadrul grupului de șantiere 

nr. 1 din Baia Mare au termi
nat zilele trecute încă două 

; noi blocuri de locuit cu 60 și 
respectiv 44 de apartamente. 

| Peste puțin timp încă 104 fami*
Iii se vor muta în noile locuin- 

! țe moderne și confortabile.
Se lucrează intens și la ter

minarea finisajului spațiilor co
merciale de la parterul a 4 

I blocuri de locuit de pe strada 
i 6 Martie.



Sosirea unei delegații 
a Asociației de piietenie 

sovieto-romînă
GRAME

Bac-nrești

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

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

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

atletism mai mulfi 
din toată regiunea, re

de la o

Dragi tovarăși.

în numele Comitetului Central a! P^nad—— Cc-m ^_n st 
Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sc i-prern al ’ ? ' -
al Consiliului de Miniștri al U.R.S S p a! fntrețuhii popoc 
sovietic, vă trimitem dv și orin persoana dv Comi’.etuha Cos'-zsl 
al Partidului Muncitoresc Romin. Consulului de Su»L Coos^LaLa 
de Miniștri al Republicii Populare Romîne, iutr«fjhu popor 
romin, cordiale felicitări cu ocazia sărbătorii napoaale — a lS-s 
aniversare â eliberării Rominie: de sub juțuI

In anii oare au trecut după eliberare, poporul ranto sub con
ducerea avangardei sale de luptă — Partidul -—îortn Bo
rn în și Comitetul său Central în frunte cj tovarâsul GĂeorgbe 
Gheorghiu-Dej, a obținut mari victorii in dezvoltarea ecooott**. 
și culturii socialiste, în creșterea bunăstării vaJe. Iz. presesl. 
oamenii muncii din Republica Populară RnmrU. fa ccocfaS^a 
unui mare avînt politic si de muncă, rezolvă eu iccee* 
desăvirșirii socialismului in tara lor, sarcuu trasate oe ce. âe 
III.-lea Congres al Partidului •Muncii fi. -

împreună cu prietenii ior romint oamenii stmeto. *e —jr~ 
drese cu minunatele rezultate ale muncii pene 3» fat
clasei muncitoare, țărănimii și intcuc luiirăts RocJcot. 
lare.

Conducîndu-se neabăiu: după 7?.-.:.; b.--_
externe, Uniunea Sovietică fi Repunlxa Popukră 
borează strins pe arena internațională in lupta pe 
rea pericolului unui nou război mondial ți isxăra 
rale în rezolvarea problemelor actuale eon 
Semnarea Tratatului cu privire la mterocerea « 
arma nucleară în atmosferă, în spațiul momr * srib apă repre
zintă un eveniment de mare însemnătate â^wr—Qnri't < 
tuie un rezultat al înfăptuirii consecverte de către ;ări> 
liste a politicii de coexistență pațnKă a scapete- cs «teăes 
ciale diferite. Experiența anilor care » troc* a artoa; in mod 
convingător că relațiile de prietenie frăț»«eă ș; cxMocw dzz.- 
tre popoarele Uniunii Sovietice ți Bepcbucu PspXare Roc~,L**. 
dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietiee ț» Partida] Mao- 
citoresc Romîn, bazate pe prinopute de : șje
leninismului și internaționalismului prowecar. cce$t.tu» ua xrwr 
inepuizabil de forțe in lupta cronunâ penau triumfa] 
noastre comune.

Continua dezvoltare și întărire a aeectcr relații rare 
intereselor ambelor popoare s* pbrtda. contribuie Ia ta 
unității și coeziunii țărilor ■oc£al_r,.e ți a ^jșcăni coe 
internaționale, în numele ®>*. >j.- ți păm pe păata

De ziua sărbătorii naționale a poporului frate ronwr., d 
larg celebrată și in Uniunea Soneucă. rt |-----d<_ e
varăși, și tuturor oamenilor murx-j dm Repu^bea Popatant 
mină, noi și mari succese In desârtițma constraepct «*£>• 
mului. în lupta pentru Dacea s: ferxuea popoanta

Să trăiască ți &ă înflorească ia veci pnetexua 4e 
și colaborarea dintre poporul scvjeec ț; paparcZ

i?a prooeJe atletice
1 F. C

ro* <,gioK.*i

âfOSCOL'fl
HM VAX DO MG 
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Tovarășalai GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Pieședisielt de Sl fa
al RcpabticH PopaJare Ra

Dragi tovarișL
în numele Comite*

Polonez, al Consiliul j. de Sîaî K Bar-»uX._c-_ Friț». -
lare Polone, precvm și al no®7ru penori*- v-i rr *
prin persoana dv. poporului frate rccrJ- c
tenești cu ocazia celei de-a l®-a aniversări » «_berlr.. BĂfa- 
niei.

Poporul polonez participă cu un sentiment de acidei 
ritate la sărbătoarea dv. ți se bacuri c? wț^ite i»
poporul romin care, sub cond'tcerea Pir 
Romîn. se poate mindri cu reajxird* iii* 
construcției socialiste.

Sintern profund :â pr.-r-rzi
a celor două țări «te m tmbf drri
binele popoarelor pt=:Lr_ Atacai
și coeziunii fpre ^tresei
cauze a socialismul u ți

Vă trimitem dv draci *cm arăți 55 popor romin cete
mai cordiale urări penteu dez*. ’tarea ccctjuă rl ^jltilateralâ 
a Republicii Populare Boafcd*

>Je C

Spartachiada de

La invitația Consiliului ge
neral ARLUS, a sosit în Ca
pitală o delegație a Asociației 
de prietenie sovieto-romînă, 
condusă de Ivan Ivanovici 
Tvetkov, locțiitor al ministru
lui Culturii al U.R.S.S., mem
bru în conducerea Uniunii A- 
sociațiilor sovietice de priete
nie si relații culturale cu 
străinătatea.

Din delegație mai fac par
te: Konstantin Voronkov, se
cretar al Uniunii Scriitorilor 
din U.R.S.S., Akif Djafarov, 
deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., membru al C.C. al 
P.C. din Azerbaidjan. Erou al 
Muncii Socialiste, petrolist din 
Baku, Ivan Fesenko, secretar 
al Comitetului regional Cer
năuți al P.C. din Ucraina, 
Elena Kariakina, artistă 
poporului, 
Leningrad

a 
președinta filialei 
a Asociației de

vară
tineretului

Campionii regiunii București

u

Deauiantul oe ten 
dublu

a
litm, aiiTmlndzi-sa ca 
realmente talentat

da iasd. Drzr 
pod.113 insU «* 

je cdoea nu In eliei a 
fesa*, o îs gp» Rr CMe a
T-aae-T-o Î3 proba sexifmuld și 

a pe Fefrano D®«-
bb a '—^es cvmt par-
r-rgerea y mrtor sute de ^atri 
rf cpcxînd «!• ru-toaJă

retrasa file «ă-și 
dosese Bahc efortul ■‘■ea k 

cparlss. pnni—o toc- 
t dc eftcsce. & a I*-

AresUd victorie și-a do- 
r..*-o de 3 MS. timp k care s-a 
autrenaS cs wulto sirguiațd. 
AJEai trecut s-a dasai pe locul 
IU p a tafriei cd trebuie sd-și 
sporească elortanle in pregă
tiră.

O scurtă prmre pe toile de 
concurs ne îngăduie să tăcem 
unde considerații privind dez
voltarea unor ramuri sportive. 
Daci tu edițiile precedente ma- 
fcr; tulea campionilor de atle
tism aparțineau orașului Giul
giu. de astă dată perfomeiii ln- 
Lreceriior atletice sînt 91 din 
Fetești, Slobozia, Călărași sau 
Videle. Spartachiada de vară a 
chemat în actuala ediție pe 
pista de 
tineri 
marcindu-i

Jo alta pe cei mai buni, pe 
cei mai Inxesirafi, oentru a 
ceastă complexă ramură spor
tivă.

$i se cuvine remarcat și un 
alt fapt : tn precedentele edilii 
intre rezultatele atlețilar de la 
sat *f ale celor din oraș era un 
decolai toarte mare. Finalele de 
pe Dinamo au arătat că acum 
acest decalaj dispare sau uneori 
rezultatele a f lefilor de Ia sate 
tint chiar mai bune. Avem ast
fel o nouă dovadă că atletismul 
este practicat de un număr din 
ce In ce mai mare de tineri ai 
asociațiilor sportive 
mod continuu, »ub 
unor antrenori sau 
sportivi pricepu fi.

In după-amiaza ultimei zile de 
întreceri, analiștii Spartachia- 
dei de vară din regiunea Bucu
rești ou participat ia încheie
rea festivă a competiției.

Întrecerile finale ale Sparta- 
chiadei de vară, etapa regiunii 
București, ne~au oferit o nouă 
mărturie că această largă între
cere de masă antrenează cu 
fiecare edifie un număr și mai 
mare de tineri înir-o intere
santă activitate sportivă.

sătești, in 
îndrumarea 
instructori

VASILE RANGA

SCURTE ȘTIRI SPORTIVE

prietenie savieto-romîne, NW 
kolai Șipov, profesor la Școa
la superioară de partid de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S. din Mos
cova.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de acad. Petre Constan- 
tinescu-Iași, vicepreședinte al 
Consiliului general ARLUS, 
Ion Moraru, vicepreședintă al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, de oameni de 
cultură și artă, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Au fost de față G. E. Cebo- 
tariov, consilier, și A. M. A- 
lexeev. prim-secretar al Am
basadei U.R.S.S. în R. P. Po
mină.

In aceeași zi oaspeții au fă
cut o vizită la Consiliul gene
ral ARLUS.

(Agerpres)

Primirea 
de către tovarășul 
Alexandru Drăghici 

a ambasadorului 
Uniunii Sovietice

Joi 22 august, Alexandru 
Drăghici, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, a primii la Consiliul 
de Miniștri pe I. K. Jegalin, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Uniunii So
vietice în R.P. Romînă.

(Agerpres)

A apărut 
primul număr 

al săptămmalului
„VIAȚA

ECOMOMICÂ"

Eicelesfei Sale 
Damului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prtțedislele Consiliului de Sld 
ui Republicii Populate Romiue

Varșovia

Cnoanu Ma/aieșij

• Asfâxi, 
ăaMiaird ror scm lac 
t* Capitali ■44merMJ« 

»pârtie* popular* 
• rg^tixat* îa ciaștea zi
lei d* 23 August. Clubul 
Metalul arganizeaiâ a- 
tldxi dupi-uzniază. d* la 
•-Wc 18. în pădurea 
Ptuuad, • ierbare ipor- 
tiră urmată de o reuni
une de box. Asemenea 
menijeitiri sportive, CU- 
priuxind demonstrații de 
rokt, gimnastică, box, 
lupt* p haltere, tor avea 
lac simbiti ți duminică 
ta organizarea clubului 
Olimpia (parcul Vitan), 
aseciașia Alintul „16 Fe- 
bruurit" (estrada din bd. 
Pieii 30), clubul Gloria 
Iparcul 8 Mai) ți altele.

Simbiti ți duminică, 
pa stadionul Republicii 
•a tor desfășura primele 
dani reuniuni de box ale 
turneului internațional, 

e participă pugi- 
din 8 țări. Dumi-

nică pe stadionul „23
August”, in cadrul noii 
ediții a campionatului
est. A de fotbal se tor 
fu ca meciurile : Steaua- 
SteagUl Roșu 
(ora 13,45) ți 
București-Farul 
fa (ora 17,30).

\umeroate manifestări 
sportive popular* ți în
tâlniri internaționale de 
fotbal vor avea loc în 
țară la Craiova, Rm. Vîl- 
cea, Giurgiu, Tirgoviște, 
Cimpina, Ploiești și alte 
orașe-

• La Vrnjacka Banja 
(Iugoslavia) început

turneul final al campi
onilor mondiali de țah

pentru 
ma runda, șahistul 
mîn Florin Gheorghiu, 
avînd piesele ilbe în 
partida cu Lian Tan 
(Singapore) a jucat ]a a- 
tac, aacrificînd încă de la 
început două figuri. 
Partenerul eău g-a apă
rat însă bine și a reușit 
să forțeze remiza, prin 
șah etern, la mutarea 
27-a. Cu același rezultat 
8-a terminat partida din
tre iugoslavii Bojko- 
vici ți Kurajica. Zaharov 
(U.R.S S.) l-a învins pe 
Zweig (Norvegia), Ja
nata (R. S. Cehoslovacă) 
a cîștigat cu negrele Ia 
Vesterinen, iar polonezul 
Adamski l-a obligat pe 
englezul Lee eâ cedeze la 
mutarea 45-a.

• Echipa de fotbal 
C.S.M. Cluj, aflată în

juniori. In pri- 
ro-

turneu în U.R.S.S., a 
jucat la Odesa cu for
mația locală Cernomo-

1
ret Au cîștigat gazdele 
cu scorul de 3-1 (2-0).

• Comisia executivă a 
Comitetului Internațio
nal Olimpic, întrunită la 
Lausanne în prezenta 
președintelui C l.O.. A- 
very Brundage, a hotă- 
rit ca a 60-a sesiune a 
Congresului C.l.O. să 
aibă loc la Baden-Baden 
(R.F.G.) intre 14 ți 20 
octombrie și nu la Nai
robi (Kenya) cum fusese 
stabilit inițial.

(Agerpres)

A apărut primul număr al’ 
săntămînalului „Viața econo
mică". revistă de informare, 
documentare, orientare si teo
rie. editată de Societatea de 
științe economice din R. P- 
Romînă.

Cele 24 de pagini ale aces
tui număr cuprind un variat 
material informativ despre 
problemele concrete ale eco
nomiei noastre naționale, poli
tica economică a statului nos
tru în desăvîrșirea construc
ției socialiste, probleme eco
nomice internaționale. Suma
rul revistei cuprinde, printre 
altele, articolul semnat de E. 
Drăeănescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării. intitulat „Pregătirea pla
nului pe 1964", reportajul săp
tămânii : „Galați — port la 
Dunăre" sub semnătura scrii
torului Dan Deșliu. Sînt publi
cate discuții privind ..Utiliza
rea materialelor plastice în 
economie". Comentariul revis
tei, „Pseudoteorii care în
cearcă să golească de conținut 
industrializarea” este semnat 
de Costin Murgescu. membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, redactor șef al 
revistei.

Rubrica ,>La masa rotundă" 
ocupă trei pagini și are drept 
titlu „Piața comună — reali
tăți ale integrării".

Articolele și reportajele sînt 
bogat ilustrate cu fotografii și 
grafice.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

«« piîYWLdad rw tei*l ie 
■ și ■ ••"MV >1 a lent

c*m ce m cheaa «Zlădcă 
rmdipe de feamXze

Să n-I prerenxim s*r*u H- 
eeșMrf pe taac*taf*i Voak Ma- 
ncș, i«£emeieto^*J Are
joizen de i-ru L’srdnc. stor» ni 
ui se orebuager.* subțiratică 

ti inaltd.
săi I M simne iu n^P-
din pricită iai*r**ii 
marid” ta zftctxx rirria» cr- 
ffiBfti true te rfmpiej «■ t-« 
altern; rtisoiritor a
iațeleprâMt repiice

Coborfnd %wUăe ce
frați, ftri rfanere și hol

da. Vasile Jfawș a fost sitâî 
să odraseoJCd adie-ea hcldeio- 
altora ii să popoarasei iu 
Bucurestsul cere aa-1 așiepee 
A lacrei k cariere de nwp. 
ca sp'M’YU. a dâdit pod pen
tru îaoemăaa-ea sacilor de 
nisip cu apa, fnpemâwre din 
care se iachepaa, perete c« 
perete, case U prapvl cdro-a 
el a rdzsas mereu strin. C^e 
pentru altO-

In 1^41 s-a anpajnt munci
tor neeaZifîoaî la fostele ^-a- 
romeî' ELam:nz>arele romfvești 
de metale, societate anonimi, 
cu an cnpsta'. social deplin 
rănat. îv paloare de două șute 
douăzeci de raJxoaaeJ.

în anul in cure ii anoaja pe 
Vasile Ma^j. ,.La*ometul- în
scria fn registrele sale cifra de 
21 000 000. renit netto.

In munca de lucrător neca
lificat Vasile Manaș a zăboril 
pînă în anvl națiz>nflli2ării. Fa
milia sa spprise. grijile se a- 
dunau și-l apăsau, frerindu-1 
pe om în Hndul celor fără de 
noroc.

Să încercăm să refacem a- 
cum, din mărturisirile lui Va- 
sile Manaș și ale celorlalți at

Ana. inirind in L’ziseU 
^Lamxsorsl' cri ce bitreabă 
de Vasik Jtrwj îl dearoperă 
i<co«yvr*r de rama Și p»eț««- 
*ed iwrdrdpior sit.

N tenia* loatsr-u. ««ere tarul 
rosdWTului de partâd :

— Nea Vasile ? Nea Vasile 
e Mărxra fabneu noastre. Dacă 
oseca dia afară vrea sd lt‘* 
rua» s-a muncii inlr-p zi la 
nou n-are deci! să stea la 
poana fnrreprinderti și să se 
n«2e k kȘ* ri la ochii lui. O- 
dUi și fata lai nea Vasile a- 
dx*is bucsnile sas. cind e ca
zul. nerevșiieLe zilri...

Za de august 19d3. Vasile 
Manaș ieșit dm schimb (din 
.colectivul mare") ajunge fn

oftat ușor. E ca un bot de vul
pe, intii adulmecă marginile 
si abia pe urmă intră în ogra
dă. Asta e, poate, cea mai li- 
• istită toamnă din viața mea. 
Si -ic că e toamnă, fiindcă ieri 
i-«w întors copiii de la mare, 
din vacanță. Face un semn, 
abia perceptibil, cu arătătorul 
că‘re ușa ne care se ivește u- 
mmI din cei opt copii ai lui,

— Ovidiule, îl cheamă el. Ia 
spune tu aici, spune cum e a- 
colo. (Si către noi) : Cică ma
rea. seara, cînd își sparge 
ralurile la mal, e ca un crîng 
de zarzări care-și sparge flo
rile bătute de vînt. Mai am u- 
nul, pe Ion, care a fost și el h1 
mare. Ion a absolvit faculta
tea. Ion zice că marea — vezi 
dumneata fiecare cu părerile 
lui — marea e ca o prințesă 
din basm, cîntă și deseîntă...

Primii copii ai lui Vasile 
Manaș și-au trăit anii de în
ceput sub apăsarea și încleșta
rea îngrijorării. Sărăcie. Tatăl 
se muta dintr-un loc în altul, 
dornic să aducă odată în casă 
copiilor îndestulare și surîs. 
N-a dovedit atunci niciodată 
să le împace plînsul.

— Ei toți s-au împlinit ca 
oameni în anii noștri. Tot ce 
s-a întâmplat este, îmi vine 
mie în aînd, cînd stau sub po
dul ăsta de viță, ca o ripostă. 
(Bătrînul face o pauză scurtă 
după care reia). Da, da, ca o 
ripostă dată anilor mei de 
mult.

Să desfășurăm riposta 
care formațiile copiilor o 
vieții lui Vasile Manaș.

— Ion : a început ca strun
gar în Uzina „Laminorul". în
târzia după orele de lucru in

de-

pe 
dau

Dialog peste ani

armonii ascunsă în lemnul 
viorii.

— Ovîdiu. contrazicîndu-și 
numele poetic este funcționar, 
pasionat al călătoriilor $i al
bumelor de locuri și oameni.

— Cele trei fete : Sultana, 
Maria și Ionica sînt textiliste. 
Ni s-au destăinuit cu zgîrce- 
nie și singurul lucru pe care-l 
putem afirma despre ele este 
acela că „cele trei" conduc fi
rul de urzeală cu aceeași înde- 
mînare cu care conduc rîndu- 
ielile casnice.

— Gheorghița — mezinul 
familiei, are 13 ani, e elev în 
clasa a șasea și de cîteva ori 
pe săptămână încrucișează mă
nușile de box cu Victor, fiul 
Sultanei — deci nepotul său 
— (care numără cîteva săptă
mâni peste 
Gheorghiță). 
cînd scriem 
nedecisă...

vîrsta unchiului 
Disputa, la ora 

aceste rînduri, e

curtea casei (in „colectivul 
mic‘1 și pricește oița de vie 
pe care se pfrpiiiejc ciorchinii 
a căror culoare «e învecinează 
ca strălucirea metalului care, 
peste zi, i-a dogorit fața si tru
pul. (Locuiește în Străulești, 
casa cu pridoor amintind de 
satul copilăriei — Căciulafi — 
de unde a plecat odinioară, în
depărtat de neajunQere).

Convorbirea dintre noi se 
încheagă nesilit. Nea Vasile, 
posesorul unei biblioteci cu 
policioare pline cu cărți peste 
care unduiesc perdeluțe sub
țiri de borangic. are. probabil 
datorită lecturilor, cultul neo
logismului. Să-l ascultăm :

— Toamna, înainte de-a a~ 
junge în centrul Bucurestiu- 
lui. prima oară se înseninează 
in Străulești. spune el cu un

Si cu aceasta, discuția noa
stră începe să aibă ca obiect 
copiii lui nea Vasile „colectivul 
cel mic“, cum ne-a spus el-

— Am opt copii. începe nea 
Vasile. Cu cinci dintre ei e o 
poveste. Ședeam în Giulești. 
La nașterea celui dinții, a lui 
Ion, cînd mă duc să-l înregis
trez (și cuvîntul îl pronunță 
cu voluptatea neologismului), 
notarului — notarul de pe a- 
tunci — nu-i place numele 
meu — Manaș. Si mi-l botea
ză el — Mănescu. Bun, las așa. 
Vine pe lume al doilea — Mir
cea. Mi-l schimbă și pe el tot 
în Mănescu. Si tot așa pînă lo, 
al cincilea (Ovidiu. Constantin 
și Sultana). De-abia după ce 
s-a schimbat notarul, ceilalți 
mi-au putut purta numele.

bibliotecă. îl pasiona studiul 
înrudirii dintre limbi. între
prinderea l-a trimis la faculta
tea muncitorească. Absolvin
d-o cu calificative remarcabi
le. a intrat la Institutul „Ma
xim Gorki”. Aici, înclinarea 
pentru cunoașterea limbilor se 
dezvoltă nestînjenit și astăzi, 
în „colectivul mic" al lui Va- 
sile Manaș, Ion este cel care-i 
inițiază pe frații mai mici îu 
descifrarea și înțelegerea lim
bilor lumii.

— Mircea și Constantin — 
strungari la Uzinele „Tehno- 
metal". Mircea își pregătește 
acum examenul de maturitate. 
Constantin face parte din e- 
chipa artistică a uzinei și în
cearcă, primul din familie, să 
trezească lumea de sunete și

★

Acesta este în linii sumare 
portretul familiei Manaș. Dru
mul străbătut, la distanță de 
ani, de tată și de cei opt copii 
a cunoscut traiectorii diverse. 
Destinele s-au diferențiat dar, 
pornite din același trunchi, se 
întâlnesc astăzi în armonia 
punctului de plecare.

La locuința din Străulești a 
luj Vasile Manaș, duminică, a- 
proape în fiecare duminică 
seara, cei opt copii se string 
în orădina odihnitoare a casei 
părintești și-și istorisesc gîn- 
durile si întâmplările săptă- 
mînii.

E o comunicare permanentă, 
un dialoa firesc, încărcat de 
bucuria împlinirii a două ge
nerații de muncitori.

Un dialoa peste ani altădată 
cu neputință de susținut.

F. NEAGU 
N. VELEA

La Fayette — film pentru e- 
cran panoramic : Patria. Oa
meni de afaceri : rulează la ci
nematografele ; Republica, 
București, 1 Mai, Grădina ci
nematografului 13 Septembrie, 
Ștefan cel Mare. Dintele de 
aur : rulează la cinematogra
fele Magheru, I. C. Frimu 
(sală și grădină), Gh. Doja, 
Stadionul Dinamo. Cel mai 
mare spectacol i rulează la ci
nematografele : V. Alecsandri, 
Elena Pavel (sală și grădină), 
înfrățirea între popoare, Gri- 
vița, Al. Sahia (sală și grădi
nă), G. Coșbuc, Stadionul Re
publicii, Arenele Libertății, 
Stadionul Giulești. Numai sta
tuile tac : rulează Ia cinemato
grafele : Tineretului, Arta (sa
lă și grădină), Luceafărul (sală 
și grădină). Culisele varieteu- 
lui: rulează Ia cinematograful 
Victoria. Moby Dick : Central, 
23 August (sală și grădină), Li
bertății (sală și grădină), Pa
tinoarul 23 August. Doi din 
alte lumi : Lumina, Constantin 
David, Floreasca. Program 
special pentru copil : 13 Sep
tembrie (orele 10). Regina sta
ției de benzină : 13 Septembrie 
(după-amiază), Volga, Olga 
Bancic (sală și grădină). Pro
gram de filme documentare : 
rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 21 la ci
nematograful Timpuri noi. Se
cretul cifrului : rulează la ci
nematograful Maxim Gorki. 
Gangsteri și filantropi : Giu
lești, Miorița O perlă de ma
mă : Cultural Divorț italian : 
rulează în continuare de la o- 
rele 10 pînă la orele 20.30 la 
cinematograful AJex. Popov. 
Elena din Troia — cinemascop: 
8 Martie (sală și grădină), V. 
Roaită (sală și grădină). Mis
terele Parisului -— cinemascop: 
Unirea (sală și grădină), Poou- 
lar. Luna de miere fără băr
bat : Flacăra, 16 Februarie. O 
moștenire cu bucluc : rulează 
la cinematograful T. Vladimi- 
rescu (sală și grădină). Came
lia : Munca. Bunica Sabelia : 
Moșilor (sală și grădină) Or
dinul Anna : rulează ia cine
matograful M. Eminescu. Doc
tor în filozofie : rulează Ia ci
nematograful Ilie Pintilie (sală 
și grădină). Bufonul regelui : 
grădina Progresul.



Manifestări peste hotare
închinate zilei de 2d August î
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La Casa oamenilor de litere 

din Moscova a avut Ioc o adu
nare festivă consacrată celei 
de-a XlX-a aniversări a eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist.

în prezidiul adunării au luat 
loc Vitali Titov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pato- 
licev, ministrul Comerțului Ex
terior al U.R.S.S., reprezentanți 
de seamă ai vieții culturale și 
obștești din capitala Uniunii 
Sovietice, precum și membri ai 
delegației A.R.L.U.S., în frunte 
cu acad. Dumitru Dumitrescu.

Adunarea a fost deschisă de 
N. A. Kuznețov, secretar al 
Comitetului orășenesc Mosco
va al P.C.U.S.

Au fost intonate imnurile de 
stat al R. P. Romine și al 
Uniunii Sovietice.

A luat apoi cuvîntul Zinovi 
Serdiuk, prim-vicepreședinte 
al Comisiei de partid de pe 
lingă C. C. al P.C.U.S., care 
a vorbit despre succesele ob
ținute de poporul romîn în 
construirea 
pre marea 
sovietică.

Acad. Dumitru Dumitres
cu, conducătorul delegației 
A.R.L.U.S., a arătat că oame
nii muncii din Romînia urmă
resc îndeaproape succesele po
porului sovietic, care constru
iește comunismul, și-i urează 
noi victorii în această operă.

Au vorbit apoi Ilia Azarov, 
viee-amiral în rezervă, unui 
din foștii comandanți ai uni
tăților flotei maritime din 
Marea Neagră, Valentina Lo- 
mahova, șlefuitoare la Uzina 
de automobile din Moscova, în 
numele tineretului din capi
tala Uniunii Sovietice, V. A. 
Ceaikovski, directorul Teatru
lui muzical „Stanislavski și 
Nemirovici-Dancenko".

Ambasadorul R. P. Romîne 
la Moscova, Nicolae G-uină, a 
mulțumit oamenilor sovietici 
pentru sentimentele de caldă 
prietenie față de poporul ro
mîn.

La festivitatea deschiderii 
expoziției au participat repre
zentanți ai Comitetului pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea, ai Asociației pentru prie
tenia chino-romînă și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Agop Beze- 
rian, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P. Romîne la 
Pekin, membri ai ambasadei și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

PRAGA 22 — Coreipondentul 
Agerpres transmite : La 21 au
gust cu prilejul sărbătorii națio
nale a R. P. Romîne, col. Gh. 
Constantineseu. atașat militar al 
ambasadei romîne la Praga, și 
Alexandru Ghîță, atașat al am
basadei, an depui coroane la 
monumentul ostașilor romîni că- 
zuți la Zvolcn.

La solemnitatea depunerii
coroane au participat reprezen
tanți ai Comitetului regional al 
Partidului Comuniit din Slova
cia și ai Comitetului Național re
gional Zvolen. precum și repre
zentanți ai armatei populare 
cehoslovace.

de

socialismului, des- 
prietenie romîno-

Tot la 21 znguit. la Uzinele 
„Nova Huța — Klement Gott
wald” din Oitravz — Koncicc a 
avut loc o adunare feitivâ închi
nată celei de-a 19-a a ni veniri a 
eliberării Rom iniei de mb jugul 
faaciit.

zamîn Împotriva fascismului și 
despre succesele obținute In 
construirea socialismului.

A vorbit, de asemenea, am
basadorul R.P. Romîne la Sofia. 
Ioan Beldean.

HANOT 22 (Agerpres).— 
cum transmite agenția VJV. 
cu prilejul celei de-a 19-a ani
versări a eliberării Romîniei, In 
seara de 21 august Comitetul 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat un 
spectacol de gală cu filmul 
romînesc nA fost prietenul 
meu”. Au participat președin
tele Comitetului pentru rela
țiile culturale cu străinăta
tea, Pham Ngoo Tuan, locțiito
rul ministrului afacerilor exter
ne. Hoang Van Tien, locțiitorul 
ministrului culturii, Nguyen Duc 
Quy și alți reprezentanți ai 
vieții publice.

Au fost de 1 
ceanu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R.P. Ro
mine în R- D. Vietnam, și 
membri ai corpului diplomatic.

încordatăse menține

MONTEVIDEO (URUGUAY). Muncitorii întreprinderii „FrigoriiicoNacional" au declarat gre
vă cu ocuparea locului de muncă în semn de protest împotriva concedierilor. în fotografie: 

Muncitorii greviști primesc vizita membrilor familiilor lorfață Vasile Pogă- I 

isadorul extraordl- ■

I

(Agerpres). — I

i a eliberării țării noas- I 
sub jugul fascist, în sala I 

l.i«

I 
I

MOSCOVA 22 (Agerpres).— 
La 21 august la unul din prin
cipalele cinematografe din Mos
cova — Forum" — s-a deschis 
tradiționalul Festival a] filme
lor romînești. El este consacrat 
celei de-a 19-a aniversări a e* 
liberării Romîniei.

Festivalul s-a deschis cu fil
mul „Lupeni 29", care s-a bucu
rat de un frumos succes.

Tot 1q 21 august la cinema
tograful „Forum" au fost pre
zentate filmul de scurt metraj 
„Ala, Alo !”, creație a iui ion 
Popescu Gopo și documentarul 
„Valea Trotușului".

BUDAPESTA 22 — Cores
pondentul Agerpres transmite : 
Cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului romtn, în R.P. Un
gară au fost organizate mani
festări închinate acestei mari 
sărbători a poporului romin.

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

Despre însemnătatea zilei de 
23 August au vorbit Horgos 
Gyula, ministrul siderurgiei și 
construcțiilor de mașini, și Mi
hail Roșianu, ambasadorul R.P. 
Romîne la Budapesta, care au 
trecut în revistă realizările ob
ținute de poporul Tomin in anii 
de după eliberare.

Festivitatea s-a încheiat cu 
un bogat program artistic.

în seara aceleiași zile, Mihail 
Roșianu, ambasadorul R. P. 
Romine ia Budapesta, a vorbit 
la postul de teleriziune ungar.

PHENIAN 22 ( _ _
Cu prilejul celei de-a 19-a ani
versări a eliberării țării noas
tre de s 
palatului culturii din Phenian 
a fost organizată o manifestare 
consacrată succeselor obținute 
de țara noastră în cei 19 ani de 
la eliberare. ■

Au fost de față Manole Bod- | 
năraș, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Phenian, și colabora
torii ambasadei.

VARȘOVIA 22. — Cores
pondentul Agerpres transmi
te : în ziua de 22 august. în 
sălile muzeului 
sovia, a avut \ 
unei expoziții de artă contem
porană rominească.

Festivitatea a fost deschisă 
de Kazimierz Rusinek, minis
tru adjunct al culturii și arte
lor din R. P. Polonă. A luat 
apoi cuvintul prof. Alfred Le- 
nika. șeful secției pictură 
Uniunii artiștilor plastici po
lonezi, -
nescu, 
mine în R- P. Polonă, și sculp
torul ion Irimescu, vicepre-

SAIGON 22 (Agerpres). — 
După cum relatează coresponden
ții agențiilor de presă, situația 
din Vietnamul de aud continuă 
aă se mențină foarte încordată. 
Puternice forțe militare și poli
țienești au fost concentrate în 
principalele orașe aiid-vietnameze 
— Saigon, Hue, Danang, Nha- 
trang — pentru a reprima orice 
acțiune de protest organizată de 
budiști. Pînă în prezent autori
tățile diemiste au arestat peste 
1 000 de preoți budiști-

De asemenea, adaugă sgeuția 
U.P.I., iu fost operate arestări 
masive în rîndurile politicienilor, 
intelectualilor și simpatîzanților 
mișcării budiste. Mulți dintre cei 
arestați au fost trimiși sub es
corta militară la spitalele din 
Saigon, fiind răniți grav de gloan
țele trase de polițiști în timpul 
raidurilor represive. Agenția 
U.P.I. apreciază aceste repre
siuni ca fiind cele mai mari dez
lănțuite vreodată împotriva bu- 
diștilor.

După cum relatează agenția 
United Press International, gu
vernul Statelor Unite și-a mani
festat îngrijorarea în legătură cu 
agravarea conflictului religios 
din Vietnamul de aud. Intr-o 
declarație a Departamentului de 
«lat dală publicității la 21 au
gust, măsurile antibudiste luate 
de către guvernul audvietnamez 
sînt calificate ca „o violare di
rectă a asigurărilor date anterior 
de guvernul diemist că va duce 
o politică de conciliere cu bu- 
diștîi”. După cum subliniază i- 
genția France Presse. „niciodată 
Statele Unite n-au criticat cu a- 
tîta severitate politica promovată 
de Ngo Dinii Diem”.

în același timp, relatează a- 
genția France Presse, ambasada 
americană Ia Saigon a dat in
strucțiuni tuturor cetățenilor de 
origina americană din Vietnamul 
de sud ca în aceste zile să ra- 
mînă în locuințele lor, iar mili
tarii au primit ordinul de a 
evita grupurile de demonstranți.

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
După semnarea Tratatului de

COLOMBO 22 (Agerpres).— 
Guvernul Ceylonului a adoptat 
la 21 august hotărîrea de a 
semna Tratatul de la Mosco
va. într-o declarație guverna
mentală se subliniază printre 
altele, că guvernul Ceylonului 
consideră acest Tratat drept 

J ca- 
mai

I
Î primul pas important pe 

lea încheierii unui acord 
cuprinzător.

Kassim Reshtya, a declarat în- 
tr-un interviu acordat agenției 
M.E.N.; „Afganistanul consideră 
câ semnarea Ia Moscova a a- 
cestui Tratat constituie un pas 
pozitiv pe calea spre slăbirea 
încordării internaționale și li
chidarea războiului rece”.

„Putem spera, a adăugat el, 
că acest Tratat, semnat și de 
Afganistan, va fi urmat de alte

la Moscova
tratate îndreptate spre dezar
marea totală".

COTONU 22 (Agerpres). — 
Agenția France Presse relatea
ză că la 21 august guvernul Re
publicii Dahomey a hotărît să 
semneze Tratatul de la Moscova 
cu nrivire la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, 
în spațiul cosmic și sub apă.

Un nou mod de dezintegrare radioactivă
Descoperirea savanților de la Dubna

. Lenin din Var- I 
loc deschiderea |

Ide calda aprobare 
Peruvian. Intr-o c

I
I

i. precum și Gh. Diaco- -
t, ambasadorul R. P. Ro- j
tn R. P. Polonă, și scuip- ■

LIMA 22 (Agerpres).— Tra
tatul de la Moscova se bucură 

> a poporului 
r_______  ___  _ declarație a
partizanilor păcii din Peru se 
arată că acest Tratat „repre
zintă un prim pas pe calea 
spre destindere”. Următoarele 
acțiuni trebuie să fie îndrep
tate spre interzicerea generală 
și totală a armei nucleare, se 
subliniază în declarație.

înaltă apreciere acordată pavilionului
R. P. Romine la Tîrgul de la Izm.r

ședințe al Uniunii Artiștilor 9 
Plastici din R- P. Romînă. •

Expoziția cuprinde 225 lu- g 
crări de pictură, grafică și | 
sculptură, creații ale artiștilor ■ 
plastici romvti.

CAIRO 22 (Agerpres).— Co- 
mentînd Tratatul de la Mosco
va cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară 
în trei medii, președintele De
partamentului presei și publi
cațiilor al Afganistanului, Sayed

Declarațiile secretarului

sînt întîmpi- 
în mod pozi-

insistență, a 
lărgirea 

bază

PEKIN 22 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
la 22 august la Pekin s-a des
chis o expoziție de fotografii 
înfățișînd realizări din Romî- 
nia, organizată de Asociația 
pentru prietenia chino-romînă 
cu prilejul zilei de 23 August.

SOFIA 22 (Agerpres).— Cu 
prilejui sărbătorii naționale a 
R.P. Romine, la Uzina de cau
ciuc „lako Dorosiev" din apro
piere de Sofia a avut loc o adu
nare festivă.

La adunarea festivă au parti
cipat loan Beldean, ambasado
rul R. P. Romîne la Sofia și 
membri ai ambasadei. A fost 
de față Ivan Iotov, secretar ge
nera] al Comitetului pentru 
prietenie și relații culturale cu 
străinătatea.

Ziaristul Spas Gheorghiev a 
vorbit despre lupta poporului

I 
I

IZMIR 22 (Agerpres). — La 
Izmir, în Turcia, s-a deschis 
cel de-al 32-lea Tirg interna
țional de mostre, la care țara 
noastră participă cu un pavi
lion în cadrul căruia sînt pre
zentate produse ale industriei 
constructoare de mașini, indus
triei chimico-farmaceutice, in
dustriei petroliere, industriei 
de prelucrare a lemnului, in
dustriei materialelor de con
strucții, industriei ușoare, arti
zanat etc.

După deschiderea oficială a 
tîrgului, pavilionul R.P. Ro
mîne a fost vizitat de ministrul 
comerțului al Turciei, Ahmed 
Oguz, ministrul presei, publi
cațiilor și turismului, Nurettin 
Articoglu, guvernatorul Izmi-

Succesul Expoziției

rominească

rului, Enver Saahcigil, prima
rul orașului Izmir, Rebu Rasol, 
și alte persoane oficiale.

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

In cursul vizitei, oaspeții au 
apreciat exponatele prezentate, 
manifestînd interes îndeosebi 
pentru mașinile-unelte, produ
sele chimice și petroliere, an
velope și produse textile.

La plecare, ministrul comer
țului al Turciei a semnat în 
Cartea de aur a pavilionului, 
urînd succes in dezvoltarea re
lațiilor comerciale romino- 
turce.

de artă populară 
la Roma

I

pentru agricultură al S. U. A.
WASHINGTON 22 (Ager

pres). — La 21 august, secreta
rul pentru agricultură al 
S.U.A., O. Freeman, care îm
preună cu un grup de specia
liști agricoli a vizitat recent U- 
niunea Sovietică, Polonia, Ro
mînia, Bulgaria șî Iugoslavia, 
și-a împărtășit impresiile în 
cadrul unei conferințe de 
presă.

Americanii, a declarat el, nu 
pot să nu aprecieze progresele 
realizate în agricultura țărilor 
socialiste. Totul indică, a sub
liniat Freeman, că acest pro
gres va continua și se va acce
lera și în anii următori. Ne-am 
convins că în aceste țări se 
desfășoară o importantă mun
că de cercetări științifice.

După înapoierea din călăto
rie, a continuat Freeman, am 
simțit șî mai acut necesitatea 
contactelor între popoare și a 
schimbului de informații în 
domeniul agriculturii spre a-

vantajul ambelor părți. Am 
constatat că în Europa răsări
teană, discuțiile cu privire la 
aceste schimburi 
nate întotdeauna 
tiv.

Recomand cu 
declarat Freeman, 
programelor noastre pe 
de reciprocitate pentru ca am
bele părți să obțină avantaje 
de pe urma unui asemenea 
schimb. în afară de avantajele 
materiale, acest schimb va 
duce la o mai bună înțelegere 
reciprocă ca urmare a faptului 
că oamenii se vor cunoaște u- 
nii pe alții.

Secretarul pentru agricultu
ră al S.U.A. a subliniat căl
duroasa ospitalitate de care 
s-a bucurat delegația agricolă 
americană în toate țările so
cialiste. Pretutindeni, a subli
niat el, oamenii și-au exprimat 
năzuința spre prietenie și pace.

Pe străzile irakiene patrule baasiste 
toți trecătorii considerați

percheziționează 
„sus pecii”

pe

ROMA 22 (Agerpres).— Ca 
urmare a interesului crescînd 
manifestat de public, Expoziția 
de artă populară rominească, 
deschisă la Roma la 2 iulie, va 
continua să funcționeze pînă Ia 
începutul lunii septembrie. Pos
tul de radio italian a transmis 
un comentariu ai prof. Giorgio 
Nataletti, consacrat artei popu
lare și muzicii populare ramî- 
nești. Vorbind despre costume
le, covoarele, obiectele din 
lemn și din piele expuse la ex
poziție, el a scos in evidență 
varietatea și frumusețea acesto
ra, precum și măiestria creato
rilor lor. „Noi, italienii, se în
cheie comentariul, sîntem recu
noscători națiunii prietene pen
tru că a organizat această ex
poziție la Roma și ne exprimăm 
recunoștința față de Institutul 
romln pentru relațiile culturale 
eu străinătatea care, la propu
nerea Centrului național de 
studii de muzică populară a 
donat Muzeului de artă și tra- 
dițiț populare din Roma obiec
tele și costumele prețioase cu
prinse în această expoziție. 
Aceste obiecte vor servi nu nu-

material de studiu corn-mai ca
parativ dar vor constitui și o 
mărturie permanentă a frumu
seții artei populare romînești".

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
După cum se anunță din Dubna, 
în laboratorul pentru reacții nu
cleare ale Institutului unificat 
de cercetări nucleare s-a des
coperit un nou mod de dezinte
grare radioactivă — radioactivi
tatea prolonică.

Pînă în prezent oamenii de 
știință cunoșteau cinci mo
duri de dezintegrare radioac
tivă a nucleelor : radioactivi
tatea alfa, radioactivitatea 
beta, radioactivitatea gamma, 
fisiunea spontană și emiterea 
de așa-numiți neutroni întîr- 
ziați.

Fusese prevăzută și existen
ța unui alt mod de dezinte
grare, în care nucleul emite 
un proton — radioactivitatea 
protonică. Totuși, pînă în pre
zent nici un laborator din 
lume nu a reușit să verifice 
această ipoteză pe cale experi
mentală.

Principalele dificultăți erau 
următoarele : pot emite pro
toni numai nucleele cărora le 
lipsesc mai mulți neutroni. 
Or, este extrem de greu să se 
priveze un nucleu de un mare 
număr de neutroni, păstrv.id 
totodată numărul necesar de 
protoni. Pentru aceasta tre
buia să se elaboreze o meto
dologie de înaltă precizie.

O altă dificultate, în apa
rentă de nebiruit, consta in 
faptul că. simultan cu nu
cleele de la care s-a desprins 
numărul necesar de neutroni, 
se obțin de cîteva milioane da 
ori mai multe nuclee parazi
tare care îngreunează expe
riența (nuclee care emit parti
cule alfa si beta, precum și 
raze gamma).

A fost necesar să se elabo
reze o metodă atit de precisă 
de înregistrare ineît ea să 
permită să se detecteze nu
cleele care îl interesează pe 
experimentator printre mili
oane de nuclee care emit alte 
tipuri de varticole. iar intr-o 
serie de cazuri durata măsură
torii nu trebuia să depășească 
fracțiuni de secundă

La efectuarea cu succes a 
unor experiențe atit de subti
le au contribuit bunele posi
bilități oferite oamenilor de 
știință de acceleratorul ciclic 
d,e ioni cu sarcini multiple cu 
fascicul intens de particule cu 
sarcini multiple, accelerate la 
mari energii, cel mai puternic 
accelerator de acest tip d 
lume realizat în laboraio‘.\ 
pentru reacții nucleare al In
stitutului unificat de cercetări 
nucleare.

Un crup de oameni de știin
ță- condus de Gheorghi Flerov. 
membru corespondent al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., a 
reușit să înlăture toate difi
cultățile și să descopere exis
tenta radioactivității proto
nice prin iradierea unei ținte 
subțiri de nichel cu nuclee 
accelerate de neon 20.

Ca rezultat al unor expe
riențe foarte complexe s-a 
reușit să se demonstreze in 
mod incontestabil existența a 
doi izotopi care emit protoni 
prin dezintegrare radioactiva.

Lucrarea a fost efectuată de 
Viktor Karnauhov și Gurghen 
Ter-Akopian, cu participarea 
unui grup de cercetători ai 
laboratorului pentru reacții 
nucleare.

in Europa
VIENA 22 — Corespondentul 

Agerpres transmite: La 21 au
gust a avut loc în sala Figaro 
din palatul Palffy din Vie na o 
seară de lieduri și arii din opere 
interpretate de baritonul ro
mîn Dan Iordăchescu, acom
paniat la pian de Kurt Rapf. 
Programul a cuprins lucrări 
de Beethoven, Schubert, Schu
mann, Ceaikovski, Mussorgski, 
Enescu și Paul Constantine seu. 
Recitalul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

La recital a asistat ministrul 
R.P. Romîne la Viena, Mircea 
Ocheană. Continuîndu-și tur
neul, Dan Iordăchescu va da 
recitale în Olanda, R.F. Ger
mană și R.D. Germană.

E PE SCURT PE SCURT Greva minerilor

Conferința de la Dubna
MOSCOVA 22 (Agerpres).— 

La 21 august în orașul Dubna 
și-a început lucrările Conferin
ța internațională pentru acce
leratoarele de mari energii. La 
conferință participă cunoscuți 
oameni de știință din peste 20 
de țări, printre care U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia. Franța, Romînia, 
Polonia, Bulgaria, Elveția.

Conferința a fost deschisă de 
acad. Vladimir Vexler, preșe
dintele Comitetului de organi
zare a conferinței care a rostit 
o scurtă cuvintare.

„încă de pe acum este evi
dent, a spus vorbitorul, că pro
blemele fundamentale ale fizicii 
particulelor elementare nu pot 
fi soluționate dacă nu vom în
văța să realizăm acceleratoare 
care să furnizeze fascicule de 
particule cu energii de mii de 
miliarde electron-volți'.

El și-a exprimat convingerea 
că „actuala conferință a specia
liștilor va aduce o contribuție 
valoroasă Ia dezvoltarea fizicii 
și tehnicii acceleratoarelor”.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
In introducerea la raportul 
ahual asupra activității Orga
nizației Națiunilor Unite, se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, subliniază importanța 
Tratatului de la Moscova cu 
privire la interzicerea expe
riențelor nucleare in atmosfe
ră. spațiul cosmic și sub apă. 
El declară că semnarea Trata
tului împreună cu alte eveni
mente internaționale recente 
„sprijină și încurajează spe
ranțele de viitorU Thant a- 
rată că „o eră nouă de mai 
bună înțelegere intre națiuni 
este posibilă dacă acest Tratat 
va fi urmat de alte acorduri 
care să ducă la destinderea în
cordării internaționale și la 
sporirea încrederii între state. 
De aceea, este foarte necesar 
și urgent ca Tratatul parțial 
pentru interzicerea experiențe
lor nucleare încheiat intre 
principalele puteri să devină 
universal prin semnarea de 
către toate statele. Cred că a- 
ceastă ocazie atit de mult aș
teptată de către omenire nu va 
fi pierdută din cauza unor 
considerente politice înguste". 
V Thant subliniază că, în ciu
da dificultăților care mai exis
tă. îmbunătățirea relațiilor 
dintre Uniunea Sovietică și 
S.U.A. creează perspectiva re
zolvării prin conciliere a tu-

turor problemelor în suspen
sie.

SKOPLJE. — La 22 august 
au sosit la Skoplje cu un avion 
special N. S. Hrușciov, îm
preună cu soția, și losip Broz 
Tito, cu soția. Oaspeții, însoțiți 
de persoane oficiale locale, au 
vizitat orașul distrus de cutre
murul din 26 iulie.

CAIRO. — Agenda M-EN. anun
ță că la 21 august a sorit la Cairo 
delegația oiicială irakiană condusa 
de președintele Republicii. Abdel 
Salam Aref.

CAIRO. — La 22 august. la 
Cairo, au Început tratativele Intre 
delegațiile guvernamentale ale 
R.A.U. șl Irakului.

CARACAS. — In Cimeri De- 
putațilar a Congreiulai Național 
al Venezuela a foit dezbătută 
problema restabilirii drepturilor 
Partidului Comuniit din \ ene- 
zuela și partidului „Mișcarea re
voluționară de stingă”. Deputatul 
Alherto Domingo Rangel, tecre- 
tar general al partidului „Mișca
rea revoluționară de stingă” a 
declarat în ședința Camerei De- 
putaților că partidul său și par
tidul comunist nu recunosc ho
tărîrea cu privire la privarea lor 
de drepturi adoptată de preșe
dintele Republicii și care este în 
contradicție cu constituția țării.

A î* li tara parțialele de itînga de 
la alegeri, a declarat deputatul 
Rangel, echivalează ca a înlâtnra 
•ragal Caracal de ia alegeri. 
Președintele Camerei Dcpntatilnr. 
Ignacia Lnii Areaya. a iprijinit 
cererea Ini Rangel e« privire la 
restabilirea drepturilor pamdwlni 
ronnoiit și „Mișcării revoluțio
nare de itinga". Camera Deno
taților a aprobat ca majoritate de 
votări propunerea deputatului 
RangeL

PRETORIA 22 (Agerpres).— 
Politica rasistă a guvernului 
din Republica Sud-Airicană pro
voacă indignarea tuturor sud- 
africanilor cinstiți. De curind 
peste 200 de persoane. în
deosebi studenți, rau întrunit 
Intr-un miting de protest în 
lata Consiliului Municipal din 
Maritxburg. Participanta la mi
ting au protestat împotriva sa
mavolniciilor poliției care ține 
în închisori sute de patriot! 
iară să le fi adus vreo acuzafie.

In piafa din fața închisorii 
din Johannesburg a avut loc, de 
asemenea, o demonstrație la 
care au participai reprezentanți 
ai diferitelor naționalități.

Chiar și presa sud-airicană 
care, din cauza cenzurii rasiste, 
lareori reușește să protesteze, 
a criticat în ultimul timp ener
gic legea „cu privire la arestul 
fără judecată". Astfel, ziarul

„Cape Times" a aci ii că deten
țiunea pe o perioadă nedeter
minată iară formularea unei o- 
cniuții echivalează cu o ,,tor~ 
tură m«>râ2ă .

Coacro președintele M.N.C. a cerut 
cangalet aă ducă o po

litică națională independentă.

din Asturia
22 (Agerpres). —

MC3COVA — Guvernele 
UJLS S. «• Iordaniei iz. hotlrlt să 
stabilească relații diplomatice ți 
să facă de reprezentanți
14avematsci cp tancul de ambasa
dori.

PfLAGA — VilezLza Tereskova, 
pruna fenese coanov^ut din lume, 

a -risitat Cehoslovacia 
tîEip de o iv.-‘i-înâ. la iisvitațiâ 
C. C. P. C. dm CefessTovacia. a 
oaesedintelui Novotny ți a guver
nului R. S- Cehc-sl 
ta 21 august spre 
aerului. Ia aceesji 
Moscova.

« plecat 
patrie pc calea 
zi ea a sosit la

LEOPOLDVILLE, 
unei conferințe, 
nye, președintele partidului Miș
carea Națională Congoleză 

(M.N.C.). a precizat cd declarațiile 
guvernului Adoula cu privire la 
realizarea „concilierii naționale*1 în 
țară sin! afirmații gratuite. In țară, 
a spus el, se operează arestări, 
autoritățile Încalcă In mod siste
matic legile și lichidează libertă- 
file rămase din timpul guvernării 
lui Patrice Lumumba. Membri ui 
M.N.C. sînt supuși represaliilor. 
De asemenea, s»lua|ia materială a 
populației continuă să se Înrăută
țească, prețurile cresc in perma
nență. Exprimlnd punctul de ve
dere al torțelor patriotice din

— Ia cursul 
Christophe Gbe~

CIUDAD DE GUATEMALA — 
Agnita France Prese relatează câ 

21 gavernatorul militar
ai Gsat^nia*! ■ hotărît să prelun
gească. pe un tenza« ntu&iîat, 
starea de asecw introdusă lu țară 
ta 25 martie «x.

DELHI. — la noaptea de 19 s^:e 
20 augtut. In otașiil Yeotmal f/rt- 
•W centrarâ) i-a prăhutit a mar
cher In cure m alicit J00 ie prr- 
«onne. După cuta retaieor* r? —;

aib ddr.mMurile 
au pie/if US oaaieai. uiți 6t fiind 
ariîv răniți.

NEW YORK. — Agent* L.Pf. 
liansmile cd In noaptea de 20 
21 august a explodat o 
pusă de rasiști In locuința iui 
Arthur Shores, unul din liderii 
populației de culoare din orașul 
Birmingham (statul Alabama). Sho
res a fost avocatul studentului ne
gru James Hood, care, in ciuda 
împotrivirii autorităților rasiste, a 
reușit să obțină Înscrierea la Vni- 
veriiiatea din Alabama rezervată 
numai albilor. Explozia bombei a 
distrus o mare parte din clădire. 
Potrivit agenției, la cîteva minute 
după explozie, aproximativ 2 OOO 
de negri au organizat a demonstra
ție In fața locuinței lui Shores. Po
liția a tras focuri de armă In aer, 
pentru a Împrăștia pe demon
stra nji.

MADRID
Greva minerilor din Asturia a 
intrat în cea de-a 35-a zi. Au
toritățile spaniole, subliniază a- 
qenția France Presse, privesc cu 
pesimism evoluția mișcării gre
viste din această provincie. In 
nunele din bazinul Langreo și 
Nalom, c^re și-au reluat activi
tatea dm ordinul guvernatoru
lui Asturiei la începutul săptă- 
minii, producția este aproape 
nuia. Patru mine au fost de alt
fel închise întrucît numărul mi
nerilor care s-au întors la lu
cru era mult prea mic. La 21 
august a fost închisă și impor
tanta mină „La Camocha”. Po
trivit ultimelor știri în Asturia 
se află in prezent în grevă 
20 000 de mineri. Autoritățile 
consideră că este posibilă ex
tinderea mișcării greviste și în 
alte regiuni. Potrivit informa
țiilor s°site la Madrid, o puter
nică agitație în favoarea unei 
greve de solidaritate se desfă
șoară în rîndul minerilor din 
provincia Leon, precum și în 
rîndul muncitorilor din centrul 
siderurgic din Bilbao.

Guvernul se ocupă intens de 
elaborarea unui plan în vederea 
reprimării acțiunilor greviste 
din Asturia. Vicepreședintele 
guvernului, Munoz Grandes, a~ 
nunță France Presse, se ocupă 
personal de această problemă.

Tînărul stat african luptă pentruREPUBLICĂ DAHOMEY. _ . ________r._
combaterea bolilor (lepră, malarie) care seceră în fiecare an 
numeroase vieți. In fotografie : Personalul Centrului Medical 
de la Porto Novo (capitala țării) s-a deplasat în satul lacustru 

Ganvie din sudul republicii
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