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Laminoriștii au dat peste plan

• 30433 TONE LAMINATE 
FINITE PLINE

• 9200 TONE ȚEVI
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DE 23 AUGUST
CU ANGAJAMENTUL

Laminoriștii din țara noastră întîmpină marea sărbătoare de 
la 23 August cu realizări importante în producție. In cele șapte 
luni care au trecut din acest an, ei au produs peste plan 30 433 
tone de laminate finite pline și 9 200 tone țevi. După calculele 
specialiștilor din minister rezultă că depășirile de plan obținute 
pînă acum, precum și cele ce se prelimină a se realiza pînă la 
sfîrșitul anului asigură încă din acest an atingerea nivelului 

producției prevăzute pentru 1965 la laminate finite pline și țevi 
de oțel.

Peste 97,5 la sută din sporurile de producție realizate în 
primul semestru al anului în industria siderurgică au fost obținu
te pe seama creșterii productivității muncit La depășirea sarci
nilor de plan a contribuit și îmbunătățirea indicilor de utilizare a 
agregatelor.

ÎNDEPLINIT
• ÎNTREPRINDERILE

DIN REGIUNEA BANAT
Realizîndu-și înainte de termen angajamentele luate în în

trecerea socialistă în cinstea lui 23 August, colectivele de muncă 
din întreprinderile industriale din regiunea Banat au dat pînă 
acum peste plan produse în valoare totală de 231 934 000 lei. La 
obținerea acestor realizări o contribuție de seamă au adus-o side- 
rurgiștii reșițeni și cei de la Uzinele ,.Oțelul roșu", care au dat 
peste sarcina planificată 30 000 tone de oțel, peste 10 000 tone 
fontă și mai bine de 15 000 tone laminate.

Cu angajamentele îndeplinite întîmpină cea de-a XX-a ani
versare a Eliberării patriei și minerii din cadrul Trustului Bana
tul și cocsarii reșițeni, care au livrat siderurgiștilor peste preve
derile planului 500 tone cărbune cocsificabil și tot atîtea tone de 
cocs metalurgic.

(Agerpres)

• ÎNTREPRINDERILE

DIN REGIUNEA PLOIEȘTI
• PLOIEȘTI (de la corespondentul nostru). — Ieri, întreprinde

rile industriale din regiunea Ploiești au raportat îndeplinirea an
gajamentelor stabilite pînă la 23 August în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării patriei. Planul producției globale pe 
cele 7 luni a fost realizat în proporție de 103,3 la sută. De ase
menea, de la începutul anului și pînă acum, au fost produse peste 
sarcinile de plan mărfuri ce întrec valoarea de 242 000 000 lei, 
față de cele 57 945 000 lei cît prevedea angajamentul.

Sarcina de creștere a productivității muncii a fost realizată în 
proporție de 102,6 la sută. Aproape 80 la sută din sporul realizat 
la producția globală a fost înfăptuit numai pe seama creșterii 
productivității muncii. La prețul de cost, economiile suplimentare 
realizate în primele 7 luni ale anului însumează 74 000 000 lei 
față de 68 000 000 lei, angajament, iar beneficiile realizate peste 
plan depășesc angajamentul luat cu 16 milioane lei.

Tinerii pe care-i vedeți în fotografie vot Împlini peste citeva 
zile frumoasa vîrstă de 20 de ani. Frații Ion și Constantin 
Popescu s-au născut in aceeași zi, ia 19 august 1944 și în anii 
socialismului viața le-a iost plina de lumină. Macaragii pe un 
șantier de locuințe de pe Bahlui-lași, ei răspund prin munca lor 

condițiilor care Ie sint create.
Rnh
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LA BAZA SUCCESELOR
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PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
Pe ansamblul industriei regiunii 

Cluj, angajamentele luate în cin
stea celei de-a XX-a aniversari a 
Eliberării patriei au fost îndeplini
te. Zilele trecute, am tăcut o vizită 
constructorilor de utilaje de la 
„Tehnofrig" și „Unirea" din orașul 
Cluj și ne-am interesat în ce sta
diu se află cu angajamentele stabi
lite în cinstea zilei de 23 August, 
căile prin care se asigură îndepli
nirea lor. Iată ce ne-au răspuns :

mecanice, unde se aplică tehnolo
gia de grup. Pînă la 23 August mai 
avem citeva zile, 
realizările peste 
luate vor fi sporite'.

în acest timp 
angajamentele

• Liviu Moraru, inginer sef 
adjunct al Uzinei „Unirea“ :

• Inginer Trofin Simedrea, 
directorul Uzinei „Tehnofrig" :

„Aproape întregul spor de pro
ducție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Acest indicator a fost realizat în 
proporție de peste 102 la sută. Au 
scăzut in același timp cheltuielile 
de producție, realizîndu-se econo
mii suplimentare de aproape 1 mi
lion lei, cu 300 000 lei pesto anga
jamentul stabilit în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a Eliberării 
patriei. Față de angajamentul nos
tru de a depăși planul la produc
ția globală cu 1,5 la sută am reali
zat 2,2 la sută. Acest succes se 
datorește atît entuziasmului mun
citorilor, tehnicienilor și ingineri
lor noștri cît și unor măsuri^ teh
nico-organizatorice aplicate în a- 
cest an. Printre acestea aș aminti 
punerea în funcțiune a unui cubi
lou pentru turnătorie, caro a con
tribuit la sporirea capacității de 
turnare a fiecărui schimb. De alt
fel, cubiloul era necesar fiindcă 
noi am aplicat și o nouă formă or
ganizatorică : formarea și turnarea 
pieselor în flux. A sporit, astfel, 
capacitatea de producție a acestei 
secții cu peste 20 la sută. Toate 
atelierele mărunte au fost concen
trate în hala nouă de prelucrări

,,Conform . angajamentului nos
tru, în întrecerea socialistă valoa
rea producției globale trebuie de
pășită cu 1 milion lei. Au trecut 
doar 7 luni și colectivul nostru de 
muncă a realizat 1 039 000 lei. De 
asemenea, no-am angajat ca pînă 
la 23 August să depășim valoarea 
producției marfă cu 1 milion lei ; 
realizările pe 7 luni se cifrează la 
2 474 000 lei. Productivitatea mun
cii a crescut, față de angajamentul 
de 0,8 la sută, cu 2,3 la sută. An
gajamentul nostru la economii a 
fost realizat la 10 august iar la be
neficii a fost deja realizat și depă
șit cu 874 000 lei. De realizarea 
angajamentelor în cinstea zilei de 
23 August ne-am preocupat din 
timp prin aplicarea unor măsuri 
tehnico-organizatorice utile. La 
turnătorie au intrat în funcțiune 2 
cubilouri, o stație automată de 
sablaj, un cuptor-turn pentru uscat 
miezuri. La atelierul mecanic, prin 
introducerea a încă 300 de contai
nere, s-a mecanizat complet trans
portul intern. In zilele care ne-au 
mai rămas pînă la 23 August, ne 
vom intensifica eforturile pentru 
a ajunge într-un stadiu cît mai 
avansat cu organizarea secției pen
tru executarea pieselor din pulberi 
sinterizate“.

I. RUS
corespondentul 

„Scînteii tineretului" pentru 
regiunea Ciul
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Cadre pentm prjmjrea de Cgjr!! tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej
industria J 3 9
lemnului

O nouă promoție de absolvenți 
ai școlii tehnice de maiștri din 
București a fost repartizată zilele 
acestea în noile combinate ale in
dustriei lemnului. Ca și celelalte 
serii de maiștri, noua promoție 
deține o bună pregătire necesară 
îndeplinirii cu succes a cerințelor 
tehnicii noi din fabricile de pro
duse finite din lemn.

In prezent, principalul mijloc de 
formare a cadrelor calificate pen
tru combinatele de industrializare 
a lemnului, ca și pentru celelalte 
sectoare ale economiei forestiere, 
o constituie școlile profesionale și 
tehnice. Paralel cu dezvoltarea e- 
conomiei forestiere a țării a cres
cut și rețeaua acestor școli. îna
inte de 1944 erau dnd unități de 
învățămînt mediu, care dădeau 
circa 120 de absolvenți anual. In 
prezent, există 21 
sionale și tehnice, 
ratoare,
blioted. ateliere 
paratură modernă. Cele mai noi 
unități sînt grupurile școlare de 
Ia Tg. Jiu și Suceava, clădite în 
perioada 1963—1964. Unitățile 
școlare din sectorul economiei fo
restiere dau producției drea 2 300 
de absolvenți anual, din care 180 
tehnicieni și 360 maiștri. Dacă în 
urmă cu 20 de ani școlile pregă
teau 
rii, 
fost

cabinete

de școli profe- 
dotate cu labo- 

tehnice, bi- 
spațioase și a-

cadre numai pentru 3 mese- 
absolvenții anului 1963 au 
instruiți în 18 meserii.

(Agerpres)

a delegației de partid și de stat a li. P. D. Coreene

*

De Ziua presei
romineșt

15 august — Ziua presei ro- 
mînești — o sărbătoare care 
este în același timp a lucrăto
rilor presei, a corespondenților 
ei — muncitori, țărani și inte
lectuali, ca și a cititorilor ei-

Sărbătorită acum, cind țara 
întreagă se pregătește cu febri
litate și emoție pentru a XX-a 
aniversare a Eliberării, ziua 
presei se încarcă de semnifica
ția luminoasă a tot atitor ani 
de apariții zilnice ale ziare
lor, a tot atîtor ani de 
activitate laborioasă pe tâ
rând muncii pentru construcția 
socialistă. 20 de ani în care 
presa a transmis fără odihnă 
cnvîniul partidului in mase

Punindu-si la baza întregii 
sale activități principiile presei 
de partid, glorioasele tradiții 
ale presei noastre ilegale, 
presa noastră răspunde ca 
consecventă cerințelor for
mulate de Lemn: „Treccne 
sâ transformăm presa si o 
vom transforma, dintr-un erpen 
de știri senzaționale, dmlr-^n

f
I CITIT! l

simplu aparat de relatare a 
noutăților politice... într-un in
strument de reeducare econo
mică a masei, într-un instru
ment de informare a masei asu
pra felului în care trebuie să 
iie organizată munca într-un 
chip nou".

Astfel, cuvîntul scris al pre
sei din Romînia a fost în toți 
cei 20 de ani de succese pe dru
mul construcției socialiste un 
participant activ la obținerea 
fiecăreia dintre victoriile mun
cii pașnice* El a reflectat și a 
inriurit schimbările din con
știința oamenilor, a slăvit 
eroismul în muncă, a subliniat 
și a stimulat zi de zi abnegația 
cu care oamenii muncii din in
dustrie, din agricultură, din 
toate compartimentele vieții 
îndeplinesc politica partidul ui- 
Râsfomd paginile presei romi
nești din acești 20 de ani de li
bertate vom avea vie, emoțio
nantă. palpabilă. imaginea de
rulată în rimn a transformărilor 
istorice din viata patriei- Pagi
nile presei din acești 20 de ani 
alcătuiesc o cronică vibrantă a 
entuziasmului. pariur i și price
perii cu care oamenii muncii 
au răspuns întotdeauna chemă- 

partiduluî.
•trăim momente emoționan- 
cînd. deschizind paginile

darului, recitim articolele si 
eportajele care ne vorbeau 
lespre primele întreceri socia- 
iste (intre nituitorii șantierelor

te

Vineri la amiază, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
a primit la Eforie delegația de 
partid și de stat a R.P.D. Co
reene condusă de tovarășul 
Kim Ir, membru al Biroului 
Politic, vicepreședinte al C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea, prim-vicepreședinte 
Cabinetului de Miniștri 
R.P.D. Coreene.

al 
al

La primire au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, 
membru al C.C. __
prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.M.R., 
Bujor Almășanj membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul mi
nelor și energiei electrice.

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

Vasile V-îlc,u,
al P.M.R.,

(Agerpres)

navale de la Galați și Tr. Se
verin), despre începuturile în
trecerilor socialiste dintre mi
nerii Văii Jiului, dintre oțelari, 
metalurgiști, țesătoare... Urmă
rind presa acestor 20 de ani 
vom trăi clipe de autentică 
mindrie în fața saltului uriaș 
pe care l-a făcut poporul trans- 
formind o țară ruinată de bur
ghezie, de fascism și de război, 
într-o țarâ-grădină, intr-o țară 
socialistă. cu o industrie puter
nică, cu o economie înfloritoa
re. Sărbătorim, deci, astăzi 
participarea presei la tot acest 
proces istoric, prin transmiterea 
în mase a cuvintului partidului.

Ziua presei rominești este în 
același timp o sărbătoare a lu
crătorilor ca și a cititorilor ei 
pentru că ziarele din țara noa
stră îndeplinind încă un princi
piu leninist cu privire la presa 
de partid, sint scrise de mase 
nu numai prin miile de cores
pondenți care informează re
dacțiile dar și prin aceea că 
faptele oglindite în presă sint 
faptele milioanelor de oameni 
ai muncii, ideile din coloanele 
ziarelor sint ideile partidului 
nostru, însușite de milioanele 
de muncitori, țărani, intelectu
ali...

Slujind interesele poporului, 
presa noastră își concentrează 
activitatea asupra problemelor 
întăririi și dezvoltării bazei e- 
conomice a socialismului. Zi de 
zi presa reflectă și stimulează

munca avîntată desfășurată pe 
întregul cuprins al țării pentru 
creșterea continuă a producției 
industriale și agricole, pentru 
îndeplinirea sarcinilor planului 
de 6 ani. Presa se face astfel 
nu numai ecoul dar și un ele
ment activ, în marea eferves
cență creatoare a întrecerilor 
socialiste, o tribună însufleți- 
toare de la care sint raportate 
și sărbătorite victoriile.

Referindu-ne numai Ia una 
din dovezile care demonstrează 
încrederea pe care o au cititorii 
în presa noastră trebuie amintit 
numărul mare ce scrisori prin 
care cititorii, oameni de cele 
mai diverse profesii, din toate 
colțurile tării, se adresează zia
relor, anunțindu-și succesele, 
bucuriile, povestind fapte de 
muncă, experiența bună pe care 
ei o socotesc folositoare și al
tora. Sint zeci și sute de mii de 
scrisori, și deci tot atîtea parti
cipări din masă la apariția, la 
buna informare a presei comu
niste, tot atîtea fire de legătu
ră a presei cu milioanele de 
oameni cărora li se adresează.

Se cuvine, deci, ca în această 
zi să transmitem cuvinte căldu
roase de mulțumire celor mai 
neobosiți și mai prețioși cola
boratori ai presei — corespon
denții voluntari.

Oglindă a năzuințelor și inte
reselor poporului, presă noa
stră este și un înflăcărat pur-

(Continuare in pag. a ,II-a)

a R. P. D. Coreene
Vineri după-amiază ambasa

dorul R. P. D. Coreene în R. P. 
Romînă, Giăn Du Hoan, a 0- 
ferit o recepție cu prilejul ce
lei de-a 19-a aniversari a eli
berării Coreei.

Au luat parte Alexandru 
Drăghici, Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, Dumi
tru Mosora, ministrul indus
triei construcțiilor, Alexandru

Sencovici, ministrul industriei 
ușoare, Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Mateescu, pre
ședintele Sfatului popular al 
regiunii București, conducători 
ai unor instituții centrale, ge
nerali, ziariști.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Manifestări consacrate
aniversării Eliberării
De la corespondenții noștri regionali 
Maramureș munele și satele raioanelor Gherla, 

Turda, Zalău și Huedin pentru a 
prezenta expuneri, conferințe des
pre rolul conducător al P.G.R. în 
organizarea insurecției armate de 
la 23 August, despre contribuția 
maselor populare în lupta împotri
va fascizării țării, expuneri care 
popularizează politica externă a 
R.P.R., despre realizarea sarcinilor 
economice în regiunea Cluj ș.a. 
Recent, 500 de conferențiari au 
prezentat expuneri la care au par
ticipat peste 56.000 de cetățeni.

• Recent, 400 de tineri și elevi 
din Ardud au participat la o întâl
nire cu tov. Mihai Hoban, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid Satu-Mar'e, care le-a vorbit 
despre viața nouă a țărănimii mun
citoare, despre condițiile în care 
trăiește și muncește tineretul nos
tru. Asemenea întîlniri cu activiști 
de partid și de stat au mai avut 
loc și în alte sate ale raionului, la 
care au participat peste 3 000 de 
tineri colectiviști. Comitetele comu
nale U.T.M. au organizat învățarea 
unor cîntece despre patrie și par
tid („Steagul partidului", „Privesc 
din Doftana", „E tinerețea noastră 
partidului datoare") la care au 
luat parte pînă acum peste 5 000 
de tineri. în organizațiile U.T.M. 
au fost ținute pînă acum de către 
activiști de partid și de stat, de 
membrii biroului raional U.T.M., 
70 de expuneri și conferințe, au
diate de aproape 5 500 de tineri.

I 
I 
I

I
I
I
I CORESPONDENȚII |
1 VOLUNTARI -

pag. a lll-a

TRANSMIT

I
| In pag. a ll-a

| •„Flora R.P.R.“

I
I
I

o vastă operă 
științifică

de acad. Erasmus 
Nyaradi

i.

I 
I 
I
I 
I
I

— „Maramureș, spune ■ 
Itu!“ de Traian Coșo- | 

vei ■

— Aplauze pe Calea I 
Victoriei — de Niculae 0 

Stolan

Banat

• Comitetul raional U.T.M. Satu- 
Mare a organizat un concurs gen 
„Cine știe, răspunde" pe tema „Să 
cunoaștem realizările obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
P.M.R. în cei 20 de ani de la Eli
berare'. Acest concurs cuprinde 3 
etape : 
și fază 
cursului relevă dezvoltarea indu
strială a țării, noi obiective apă
rute pe hartă, cum se va realiza 
sporirea producției vegetale și 
animale în perioada 1960—1965, 
creșterea venitului național în 
1963 în comparație cu cel din 1938, 
numărul apartamentelor datei în 
folosința oamenilor muncii în pri
mii 4 ani ai șesenalului, asistența 
medicală în R.P.R.

comunală, intercomunală 
raională. Tematica con-

Clu|
300 intelectuali clujeni constituit! 

în brigăzi științifice și colective 
de Cpnfejențiari, au plecat în co-

La Muzeul regional Banat s-a 
deschis o expoziție de fotografii 
care cuprinde aspecte din - realiză
rile regiunii Banat în cei 20 de ani 

,de la Eliberare. Graficele care în
soțesc fotografiile, relevă dezvol
tarea armonioasă a economiei, în
zestrarea agriculturii noastre so
cialiste cu mașini agricole precum 
și dezvoltarea culturală a regiunii. 
Un grup de fotografii prezintă in
dustria grea și citeva obiective 
importante, printre care cele de la 
Combinatul siderurgic Reșița. Ima
ginile de la Uzina de vagoane 
Arad și „Tehnometal“ din Timișoa
ra sint însoțite do un grafic care 
arată dinamica producției construc
toare de mașini (față de 1950 a 
crescut în 1963 cu 648 la sută). Pe 
un alt panou sînt lucrări inspirate 
de electrificare, graficul ilustrează 
faptul că în 1944 în regiune erau 
60 de sate electrificate, iar în 1963 
numărul lor a crescut la 511.

Sugestiv sînt prezentate schim
bările survenite în agricultura re
giunii. Iată cîteva cifre : cele 24 
de stațiuni și mașini de tractoare 
din regiune care deservesc G.A.C.- 
urile, sînt dotate cu 3.530 tractoare 
fizice, 4 120 semănători mecanice, 
2 340 combine.



R.P.R.
o vastă

științifică

flora
a

~ Academician Erasmus I. Nyârddi

Ii
n anii de după Eli
berare, prin grija 
deosebită a puterii 
populare pentru 
dezvoltarea știin- 

. țelor,. au văzut lu- 
x mina tiparului o 

serie de lucrări de sinteză 
care îmbrățișează rezultatele 
obținute în diverse comparti
mente ale cercetării științifice 
romînești.

Una din aceste opere de sin- 
teză; este. $i „Flora R.P.R? — 
care și-a propus să realizeze 
o imagine de ansamblu asupra 
bogăției florei din țara noa
stră.

Preocupări pentru elabora
rea unei lucrări de sinteză in 
domeniul botanicei au existat 
și în, secolul trecut și mai ales 
în prima jumătate a veacului 
nostru. Ar trebui să amintim 
din acest punct de vedere de 
preocupările uiîor cunoscuți 
oameni de știință ca D. 
Brandza sau D. Grecescu. în 
1898 D. Grecescu a publicat 
„Conspectul florei Romîniei’4 
iar după 1900 au apărut cfteva 
lucrări care încercau să pre
zinte această mare bogăție a 
țării noastre.

Cu țoate aceste preocupări 
izolate, de o certă valoare ști
ințifică, înainte de Eliberare 
nu a existat posibilitatea eu> 
tării uneț opere de sinteză, de 
mari proporții, care să valori
fice în paginile ei cuceririle de 
pînă atunci ale botăniștilor. 
Abia în anii puterii populare, 
specialiștii din întreaga țară 
și-au unit forțele pentru tra
ducerea în viață a acestei vaste 
opere științifice.

In mai 1949, la Cluj s-a în
ființat un colectiv de cercetare 
avînd ca principal obiectiv 
descrierea tuturor plantelor 
care crose pe teritoriul Repu
blicii Popular^ Romîne. Pre
ocupări similare de o deosebită 
valoare au existat la Bucu
rești și Iași. Asemenea preocu
pări au constituit premizele 
elaborării „Florei R.P.R.“.

Pentru redactarea lucrării, 
s-au adunat forțele unor cerce
tători științifici de valoare. A- 
c^demicianul Traian Săvu- 
leșcu. I. Prodan și subsemna
tul, profesorii I. Ghișa, M. Gu- 
șuleac, I. Grințescu, G. Grin- 
țescu, A. Paucăf I, Morariu, 
V. Velicatn, E. Topa sînt nu
mai o parte dintre cei care au 
avut o contribuție importantă 
la elaborarea acestei lucrări 
de sinteză, de o mare valoare 
științifică. întregul material 
selectat pentru redactarea lu
crării, a fost împărțit între 17 
botaniști aleși din toată .țâra.

Pînă în prezent, au văzut lu
mina tiparului din această lu
crare, primele 10 volume. Al 
11-lea volum se găsește în 
prezent, sub tipar. Iar acum se 
lucrează la controlul manuscri
selor din cel de al 12-lea vo
lum.

Studiile au fost efectuate 
„la fața locului , iar o parte, 
mai puțin însemnată, pe baza 
plantelor conservate în ierba
rul Muzeului Botanic din Cluj. 
Volumele „Florei“ fac un in
ventar complet al florei nu nu
mai a speciei dar și a varietă
ților care sînt descrise și 
iconografiate.

La fiecare încrengătură sint 
tratate subîncrengăturile, cla
sele, ordinele, familiile, genu
rile, speciile. La specii este

studiată varietatea, forma și 
subforma. Speciile sint redate 
cu numirea binară, legitim a- 
doptată. Urmează apoi sinoni- 
mile, numirea populară romi- 
nească și în cîteva limbi stră-i 
ine. Speciile sint iconograi.ate 
cu precizie stabilindu-se diag
noza, timpul înfloritului, stați
unea de râspîndire a speciei 
în țară, variabilitatea speciei 
(subspeciei), varietatea și for
ma întîlnită în flora patriei 
noastre, întrebuințări practice, 
observații critice, răspîndirea 
generală pe glob. Desenele spe
ciilor sînt executate în bună 
parte după plante vii. La sfîr- 
șitul fiecărui volum, într-un ca
pitol special, sînt date în lim
ba latină diagnozele speciilor, 
subspeciilor, varietățile și for
mele descrise pentru prima 
oară în volumele apărute.

După cum era și firesc, „Flo
ra R.P.R.“ s-a bucurat încă 
de la apariția primelor volu
me, de mult interes. Această 
lucrare poate fi utilizată cu 
mult succes de horticultori, 
viticultori, biologi, cadre din 
învățămîntul superior, de toți 
cei care se interesează de via
ța plantelor, de iubitorii na
turii.

Un larg ecou a trezit această 
lucrare peste hotarele țării. 
„Flora R.P.R/' .oferind specia
liștilor din multe comparti
mente ale cercetării științifice 
posibilitatea cunoașterii inven
tarului exact al florei Romî
niei. De altfel, am primit nu
meroase scrisori de la oameni 
de știință din alte țări care 
subliniază sprijinul deosebit 
pe care l-au primit în cerce
tările lor prin această vastă 
operă științifică.

Pentru agrotehnica noastră, 
pentru industria textilă, pen
tru industria forestieră, pen
tru industria farmaceutică, lu
crarea dă indicații prețioase.

Romînia are o floră bogată : 
circa 3 600 de specii de plante 
care trăiesc sau sînt cultivate. 
Toate acestea sînt prezentate 
indieîndu-se posibilități largi 
de utilizare a lor. Multe plante 
pot fi utilizate cu succes în in
dustria textilă ca materie pri
mă sau drept coloranți, altele 
în industria farmaceutică. Cu
noașterea aprofundată a spe
ciilor forestiere prezintă un 
deosebit interes pentru In
dustria forestieră. Alte specii 
de plante intră în componența 
tinetelor naturale. Cunoașterea 
condițiilor de dezvoltare a a- 
cestora, variabilitatea lor, 
timpul înfloritului, locurile 
cele mai prielnice de dezvol
tare, oferă o neasemuită posi
bilitate de îmbogățire a pășu
nilor naturale pentru sporirea 
considerabilă a cantității de 
masă verde la hectar, factor 
important în dezvoltarea zoo
tehniei. „Flora R.P.R." îi înar
mează, de asemenea, pe spe
cialiștii din agricultură cu cu
noașterea temeinică a celor 
mai indicate specii de grami- 
nee și leguminoase.

Efortul colectivului care a 
elaborat „Flora R.P.R.*4 —
printr-o muncă asiduă desfă
șurată timp de aproape 15 ani 
— a fost răsplătit prin grija 
cu totul deosebită prin care 
partidul și statul î-au înconju
rat acordîndu-le tot sprijinul 
pentru a duce Ia bun stîrșit * 
o vastă lucrare științi 
mare importantă in 
contemporană.

i

Corul- sindicatului Sche

lei Moieni

. Halo : 'O. PLEC AN

DIALOG
CONTINUU
/eri după amiază pe scena fi

nalei au apărut prahove
nii : „Păduri de sonde și 

păduri de schele, / superbă con
stelație de Brazi, / meleaguri pra
hovene ale mele / vă cînt sub 
nimbul împlinirii azi" /

Ploieștenilor le e drag cîntecul 
popular dar și muzica ușoară, știu 
sîrba și, de asemenea, dansul mo
dern. După cum declară în caie
tul lor program, le place și muzi
ca clasică. într-adevăr, spectaco
lul de ieri ne-a oferit o ilustrare

A 5-A LI A FINALEI
99Maramureș, spune tu!“

Pe sub vestita poartă maramu
reșeană, 
ca un 
adîncimi 
fățișarea 
reșului.

Un număr mare de împărați mai 
vîrstnici, cu multe și fermecătoare crăiese și co
coni laolaltă, împodobiți în straiele lor unice, 
cu zgărzi și dopuri, cu pene, și cu tulnice, și 
cuțite — după ce, într-un alai fără asemănare, 
trecînd prin Piața Palatului și-au lăsat chipurile 
pe fețele strălucitoare ale clădirilor, au apărut 
pe scena concursului.

..Maramureș, spune tu 1“ — au fost primele 
cuvinte cu care a început festivalul. Și Mara
mureșul a spus. Și ne-am uitat și-am ascultat 
încremeniți, ca la o minune, uitînd că ne uităm 
de fapt Ia noi înșine, că ne descoperim aproape 
fără să ne credem ochilor și fericiți pină la cul
me. Aceasta este arta adevărată, mare.

. Trebuie că există o coardă, o strună uriașă de 
aur și de uraniu trecînd pe sub munți, și prin 
cer și prin sufletul maramureșenilor — și pe 
care atingînd-o scoate un cîntec uriaș, dezlăn
țuie o uriașă furtună de sentimente în care viața 
cea de toate zilele, cosmosul și istoria, legen
dele și iubirea — totul se amestecă în ceva de 
necuprins. Maramureșenii — toți laolaltă au a- 
tins cu măiestrie această miraculoasă tainică 
strună.

Numai în adîncul incandescent al pămîntului 
și în inima soarelui vor mai fi existînd aseme
nea pulsații ritmice, ca niște tunete neîntre
rupte, străbătute continuu de înalte țipete de 
bucurie, așa ca în dansul Maramureșului, în 
Oaș.

Patria a trecut astăzi, 
fulger prelung, din 
spre culmi, avînd în- 
genialilor artiști populari

Traian Coțovei

i
ai Maramu-

tineri și mai
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\ iziteîe delegației
de partid și de stat 
a R. P. D. Coreene

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

împreună cu oaspeții au so
sit tovarășii Emil Bodnăraș și 
Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul mi
nelor și energiei electrice.

Pe aeroportul din Constanța, 
delegația a fost salutata de to
varășii Vasile Vîlțu, membru 
al C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
Dobrogea al P.M.R. și de alți 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

In cursul dimineții, oaspeții . 
au vizitat stațiunea Mamaia, 
oprindu-se la hotel „Parc“, 
Teatrul de .vară, un mare com-

plex comercial și barul „Me
lody". Arhitectul șef al orașu
lui Constanța, Gheorghe Dumi- 
trașcu, a dat oaspeților expli
cații în legătură cu noile con
strucții din stațiunea Mamaia 
și perspectivele de dezvoltare 
ale acestei stațiuni.

După-amiază delegația de 
partid și de stat a R.P.D. Co
reene a vizitat stațiunile Efo
rie Nord, Eforie Sud și Man
galia. Oaspeții au fost însoțiți 
de tovarășii Vasile Vîlcu, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al Comitetului 
regional de partid Dobrogea. 
Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul mi
nelor și energiei electrice, de 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

Numeroși localnici și alți 
oameni ai muncii veniți la o- 
dihnă au făcut pretutindeni 
oaspeților o caldă primire^

. lAsșrRres)

Acea baladă a Maramureșului 
— a viteazului Pintea — zgu
duitoare, plină de strălucire 
și patos, o adevărată simfo

nie ; Simbra din Oaș ; fanfara minerilor din 
Baia Mare ; acel clarinet și acel taragot; dan
surile de pe Iza ; cîntecul Marei, țipuriturile 
din Tîrșolț; acele soliste — privighetori rare 
ale munților (Maria Florea și celelalte). Geniul 
Maramureșului a avut, într-o clipă, înfăți
șarea acelor soliste și a acelor doi copii 
— Văsălie și Ina — dansînd, răsărind de 
după o pălărie trasă pe scenă ; geniul Maramu
reșului a avut, intr-o clipă înfățișarea blondă și 
gingașă a acelei fetițe care dansa într-o idilă 
oșănească. Cit de dragi îmi erau și cît de dragi 
mi-au devenit acum munții aceia — uriași și 
severi — care ocrotesc asemenea făpturi gin
gașe și nepotolite, pline de fantezie și de o rară 
spontaneitate.

Maramureșul ne-a dus în legendă și în miile 
de ani ai lui și ai noștri, din urmă, ca în niște 
vise uriașe — și totodată ne-au arătat că nu 
sînt vise, ci sint ei — maramureșenii, copiii 
noștri dragi — și intr-un prezent uriaș, venind 
ca printr-o rouă prin miile de ani, cu florile și 
rouă miilor de ani pătrunse în strălucirea su
fletului lor și a straielor lor și in glasul lor.

Doresc să subliniez : dincolo de frumuseți și 
minuni desfășurate pe scenă — s-a simțit tot 
timpul o muncă uriașă, pasionată, de tezaurieri 
și de descoperitori de tezaure — din partea tu
turor acelora care s-au ocupat de această mun
că de amploare. Organizatori, ac ti viții pe tă- 

rimul muncii xuituMIe regi
zori, dirijori, ipstru riori — ei 
înșiși cu un măre sisri si arte: 
— au depus o muncă u_na ce 
dragoste, atentă, pasionată, 
gingașă. Și totul cu grija cu 
care culegi fragi dia muți și 
^ouă. Nimic ng a fost atins cu 
miinile — totul a fost adunat 
,cu sufletul. Ș: tc .xl a strălucit 
cu o mare pruspeLrae — zgu
duind prin spontî-.eîtate și a- 
devăr.

a varietății preocupărilor pe care 
artiștii prahoveni le au. Amploa
rea unei activități artistice în care 
alternează gravitatea, accentele 
solemne ale corului Palatului Cul
turii din Ploiești cu- iureșul dan
satorilor din Cornești sau limpe
zimea cristalină a menuetului de 
Haydn, interpretat de reprezen
tanții celor care au înălțat vesti
ta instalație de foraj 3 DH-200 și 
alte zeci și zeci de imagini — ia
tă ceea ce exprimă maturitatea, 
măiestria la care a ajuns arta 
noastră amatoare în. cei 20 de ani 
de la Eliberare.

...între două albume care pun 
față în față imaginile trecutului 
cu cele ale prezentului, brigada 
artistică a Schelei Băicoi a susți
nut un reușit dialog cu propriile 
izbînzi în muncă. Actualitatea a 
Străbătut întregul program al ce
lor patru băieți și două fete din 
Băicoi, care au adus un viguros 
„la zi“ în scenă.

Rafinorii din Ploiești au ilus
trat coregrafic marea sărbătoare a 
poporului nostru în dansul „Ani
versarea".

„Suita populară" de Ludovic 
Paceag, prezentată de formația 
muzicală a Casei de cultură din 
Ploiești, a fost interpretată cu 
mijloacele unei adevărate antolo
gii de instrumente populare ro
mînești : de la bucium, trișcă, 
frunză, țiteră, cimpoi și pînă la 
străvechea și aproape uitata drîm- 1 
bă, apoi la cor. O revărsare de 
armonii sonore, oglindind bogăția 
melodică a folclorului nostru mu-'l 
zical. In acest mare ansamblu ! 
intîlmm familii întregi: Ungu-1 
ream, Barjbx. țfdr.Hi Udrea din 
citcîoasz, c.l opt membri.

Cu multă grgție au evoluat, 
.lansatoarele din ^Breaza, renumi-' 
te pentru măiestria cu care în
floresc pînza. De data asta s-au 
dovedit tot atit de iscusite inter
prete (și era de așteptat) ale dan- 

i jucat: „Ca la Breaza".

O seară dedicată 
dezvoltării științei romînești

Vineri seara, în sala mică a Pa
latului R. P. Romine a avut loc 
simpozionul „23 August — cea 
mai mare sărbătoare a poporului 
nostru", organizat de Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Iorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R. P. Ro- 
mîne. Au vorbit prof. univ. Con
stantin Dinculescu, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro- 
mîne, rectorul Institutului politeh
nic București, Sergiu Bulgakoff, 
prim-vicepreședinte al Comitetului

de Stat al Planificării, prpf, univ. 
David Davidescu, membru cores
pondent al Academiei R. P. Ro
mine, membru în Comitetul exe
cutiv al Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Cu acest simpozion, s-a încheiat 
seria expunerilor din ciclul „R.P.R. 
la cea de-a 20-a aniversare a Eli
berării patriei", organizat de Con
siliul pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice în cinstea 
zilei de 23 August.

Cele 400 de expuneri, care au 
avut loc pină in prezent, au fost 
audiate de peste 250000 de oa
meni ai muncii.

(Xgerpres)

CINEMATOGRAFE
ZILELE FILMULUI ROMlNESC 1 

Carpați (orele 18,15), Grădina 
Arta (Calea Călărași nr. 153 — 
orele 20), Grădina Bucegi (Bd. 1 
Mai nr. 143 — orele 20). REBE
LUL MAGNIFIC : Patria (10; 12; 
14.15; \ *
ȘAPTE MAGNIFICI — cinema
scop: 

14,30; 18; 21,15), Luceafărul (10,30; 
13,30; 16,30), Excelsior 8,15;
11,15; 14.15; 17.15; 20,15), Fero
viar (9,30; 12,30; 15,30; 18,30;
21.30) , Aurora (9; 12; 15; 18; 21),
Melodia (9; 12; 15; 18; 21),
Grădina Festival (Pasajul Eforie 
— orele 19,45), Patinoarul 23 Au
gust (Bd. Muncii — orele 20), Gră
dina Doina (Str. Doamnei nr. 9 — 
orele 20,15), Stadionul Dinamo 
(Șos Ștefan cel Mare — orele — 
20). .VARA ÎN NORDUL SĂLBA
TIC: Carpați (10; 12; 14; 16;
20.30) , Capitol (10; 12; 14;
16,30; 18,45; 21; la grădină — 
orele 20), Grădina Progresul (Ștr. 
Ion Vidu nr. 5 — orele 20). 
COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop : București 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45;

16,30; 18,45; 21). CEI

Republica (8,30; 11,30;

♦

21), Miorița (10,15; 12,30;
15,30; 17,45; 2O), Floreasca (10,30; 
16; 18,15; 20,30), Flamura (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21),
Arenele Libertății (Str. 11 iunie — 
orele 20). ÎNTUNERIC ÎN PLINA 
ZI : Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). CĂLIȚI ÎN FOC — 
cinemascop : Victoria (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Grivița (10; 
12; 16; 18; 20). AVENTURILE 
UNUI T1NÂR — cinemascop : 
Central (9,45; 12,30; 15,15; 18; 
20,45). IMBLÎNZITORI1 DE BI
CICLETE: Lumina (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). CERUL ȘI 
MOCIRLA: Union (16; 18,15; 
20,30). PROGRAM DE FILME 
PENTRU COPII ? Doina (orele 10). 
M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA CO
PENHAGA 1 Doina (11,30; 13,45; 
x6; 18,15; 20,30), Înfrățirea între 
popoare (10; 16; 18,15; 20,30), 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). INSPECTORUL ȘI NOAP
TEA : Giulești (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,15), Rahova (15; 17; 19; 
20,15; la grădină — Calea Raho- 
vei nr. 103 — orele 20). SOSEȘ
TE CIRCUL, DOUA POVESTIRI : 
Timpuri Noi (10—21 în continua
re). ANOTIMPURI : Cultural 
(16; 18,15; 20,30). GERMANIE,
STELUȚELE TALE!: Dacia (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). LA
STRADA : Buzești (14,30; 16,45; 
19; 21,15), Arta (15,45; 18; 20,15). 
TOTUL DESPRE EV A : grădina 
Buzești ora 20 ; COMISARUL : 
Crîngași ’ , ,
Adesgo (14,45; 16,45; 19;
21,15). DOI COLONEI ; Unirea 
(16; 18; la grădină — orele 20). 
ÎMPUȘCATURI ÎN CEAȚA ■. To
mis (9; 11; 13; 16,30; 18,30; la 
grădină — orele 20,15). Modern 
(10; 12; 14; 16; 18; 20: la gră
dină — Str. 11 Iunie nr. 75 — 
orele 20,30). Drumul Sării (16; 
18; 20). UN SURÎ5 IN PLINA 
VARA : Flacăra (16; 18; 20,15). 
CAUZE DREPTE — cinemascop : 
Munca (16; 18,15 20,30). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinema
scop (ambele serii) : Popular 
(10,30: 16; 19.30) DOMNUL TO
PAZE ■— cinemascop : Moșilor 
(16; 18; la grădină — orele
20,30). UNDE-1 GENERALUL ? 
Cosmos (16; 18; 20). CEI
PATRU CĂLUGĂRI ; Viitorul (15; 
17; 19; 21)-

E r a i ă
Explicația la clișeul publicat în 

pagina a IlI-a (sus) a ziarului nos
tru de ieri se va citi : Manifest 
adresat muncitorilor de Frontul 
Unic Muncitoresc în ziua făurii ii' 
sale (1 Mai 1944).

V. GRIGORESCU

voii
XICVLSr STOLO’

pe Calea Victoriei

S - « M
rea zrccurzK-

iie privind

21 august
(Agerpres)

Dunării 
au amintiri

Cinematograful EXCELSIOR 

— Cerul n-are gratii

Fericită idee să 
descinzi în Piața Pala
tului, în inima țării, 
ca pe o uriașă scenă, 
cu cîntecele și jocu
rile oșenești și mara
mureșene, și de aici 
să-ți continui drumul 
spre sala de concurs. 
Bucureștiul aflat în 
pragul unei noi zile de 
muncă a tresărit bucu
ros la izbucnirea nease
muitelor țipuriiuri ale 
oșenilor. Culorile sim
ple dai intense ale 
costumelor au umplut 
ochii de emoție, iar 

1! săli
chipeșilor flăcăi a

silrnit ropote de apla
uze la... ferestrele des
chise de-a lungul Căii 
Victoriei și pe străzile 
care duc spre Lipscani.

O adevărată parade 
a portului din regiunea 
Maramureș, o excep
țională demonstrație, 
în mers, de grație și 
tinerețe !

Soarele însuși parcă 
lumina mai puternic, 
râsirîngindu-și mele 
in dopurile cu mdrgc- 
le si de strut, in
năirameie ietelor de 
un galben cum aussa 
in picturile lui Vcr 
Gogh mai inClmeșA.

Ciți nu au ui mân t ca 
mine, mergind alătur: 
de coloane, acest ori
ginal spectacol care 
ne-a evocat încă o 
dala frumusețile tul
burătoare ale rnefea- 
guriior noastre ale ca-

De Ziua presei romînești
fUrmcre d:n pec I)

lâtor de cuvin*, al politiei ex
terne a paitmui*— >: stata... 
nostru. po Etică de preferare 
a păcii, de înțelegere șâ colabo
rare înife popoare, de const.- 
dare a lagărului sooalist. a 
coeziunii mișcării cossnruste 
internaționale Presa noastră 
cultivă Ia cititorii săi intonu- 
țmnâliqml proletar. soLdanta- 
tea cu oamer.H muncii cui lu
mea întreagă Qtuora! rasin 
are astfel in permanență posi
bilitatea unei v_nun: realiste 
asupra hinui. a sensurilor evo
luției sale

Alături de întreaga presă oza 
țara noastră, presa de tineret a 
militat și militează penin craes- 
punerea in viață a manior sar
cini economice pe care le-a 
încredințat poporul» partidul

In continuarea vizitei în țara 
noastră, ministrul petrolului și 
chimiei din India, Humavon 
Kabir, a fost vineri oaspetele 
chimiștilor de la Borzești și 
Onești. Directorul general al 
Combinatului chimic Borzești. 
ing. Costache Sava, a făcut o 
prezentare a acestei unități a 
industriei noastre chimice, 
după care au fost vizitate u- 
nele secții de producție.

La plecare, ministrul petro
lului și chimiei din India a no
tat în cartea de onoare a între
prinderii : „Am fost fericit să 
vizitez acest mare combinat și 
să văd cum se efectuează prin
cipalele operații tehnologice. 
Instalațiile lui sînt foarte bune, 
moderne, iar inginerii și tehni
cienii care lucrează aici dau 
dovadă de multă competență” • 

După-amiază, oaspetele a vi
zitat rafinăria și Combinatul

Vineri seara a părăsit Ca
pitala, plecind la Copenhaga, 
delegația Grupului național 
romîn al Uniunii interparla
mentare, care va participa la 
lucrările celei de-a 53-a Con
ferințe interparlamentare.

Delegația este alcătuită din 
deputății Mihail Halea, pre
ședintele Comitetului de con
ducere al Grupului, Barbu So
lomon, Stanciu Stoian și Tra
ian Ionașcu.

• Axtdri, la oczrawi 
din Capitală ra începe mlQ- 
nirea intornaponele Ia inor fi 
polo pe apă doare selecționa
ta școlară a orașul'z\ București 
și cea a clubului rporrtc CJLJ). 
Praga. Probele de înot încep 
la ora 17,30, iar jocurile de 
polo pe apă la lijo. Dumini
ci, de la ora 17, au loc pro
bele din ziua c doua.

(Agerpres)

(16; 18,15; 20,30),

Programe speciale romînești
— 5 traxile
— Vatarile

— Valurile
— Străzile

Cinematograful LIRA

Cinematograful LUMINA

Tudor — cinemascop (ambele serii) 17 —

Cinematograful DOINA
— Post-restant J7

Cinematograful COTROCENI

— Un suris în plină vară 
Dragoste lungă de-o seară

17
24

Cinematograful MOȘILOR

— Codin 17

Cinematograful V1TAN

— Dragoste lungă de-o seară 17

22
23

21
22
23

23

— 23
- 30

— 23

- 23

Cinematograful FERENTARI

— La virsta dragostei 24 _  30

august 
august

august 
august 
august

august

august

august 
august

august

august

august
/n zilele de 16, 23, 2 b august in pletele Unirii, 

Obor, Ferentari și Rahova vor rula programe de 
filme documentare și jurnale de actualități.



orespondenții voluntari.,.
Ne am obișnuit să-i numim cronicari ai vieții noastre noi. oa
menii cel mai bine informați, antene ale ziarului in cele 
mai depărtate colțuri ale țării. Iar epitetele acestea, chiar 
iacă poartă în ele un oarecare ton amplificator, ele nu fac 

' decît să sublinieze un fapt foarte adevărat : ziarul are, în co 
laboratoriî săi voluntari, ajutoare de nădejde, iar cititorii

niște informatori operativi, care știu să cîntărească cu atenție faptele, 
care dau aprecieri obiective, bine gîndite acțiunilor la care sînt martori 
sau, foarte adesea, participanți. Mii de scrisori sosesc anual la ziar și 
aproape fiecare dintre ele poartă în slovele — foarte diferit caligrafiate 
— același entuziasm față de marile realizări ale poporului nostru. Sem 
natura lor poartă astfel amprenta operativității și adevărului.

Iată, răsfoind colecția, sute de asemenea nume. Din Suceava sau din 
Craiova, din Oradea sau din Constanța., din iabrici și uzine, de pe 
ogoare, din școli sau din iacultăți... Poliedru! cu mii de fațete de lumină 
al societății noastre socialiste se recompune astfel pe masa redacției, în 
paginile ziarului. Și, parcă niciodată n-a fost mai complexă imaginea 
rezultată ca anul acesta, cind — animați de marea sărbătoare a Eliberă 
rii patriei — corespondenții au iniormat despre entuziasmul ca care oa
menii muncii întîmpină ziua de 23 August.

TRANSMIT
CORESPONDENȚII

VOLUNTARI
Comunic 

din 
Reșița

Frumoși 
ni-s anii 

studenției!...

Scurt portret 
la înaltă 
tensiune

Sărbători 
ale recoltei 
și tinereții

..................... ............... -
Vă scriu din Reșița, din secția de mașini, mecanisme și utilai e a 

Combinatului metalurgic și vă comunic ca, la 23 August, toate anga
jamentele luate de colectivul secției noastre în cinstea marii sărbători 
a Eliberării patriei vor fi în întregime îndeplinite.

Dar, mai întâi să vă reamintesc dteva dintre aceste anga amente. 
ca să înțelegeți ce buchet de realizări ne-am propus noi să mehinto 
celor 20 de ani de libertate. Iată-le:

1. Terminarea pozițiilor necesare funicularului de calcar de la Valea 
Domanului.

а. Realizarea exthaustoralui nr. 1.
3. Realizarea turboagregatului de 6 megavați.

4. Terminarea a 3 bucăți piese pentru Uzina „Carbodiim* din Ckr.
5. Asigurarea operației de colaborare Ia mecanismul de stricat 

lingouri.
б. Terminarea omologării pompelor 4 H și 5 H.
7. Organizarea fabricației în flux tehnologic la boghiurile pentru 

locomotivele Diesel electrice...
Aș putea continua, consider însă ca este suficient Dar, să vedem 

cum stăm...
— Stăm bine, ba chiar foarte bine! (Răspunsul este al tovarășului 

șef de secție — un răspuns cu... greutate).
— Am dori dteva amănunte... Propun s-o luăm pe puncte.
— Cu plăcere. La punctul 1 : s-au terminat deja piese pentru funi

cular cîntărind 180 de tone. Ne-au mai rămas doar dteva tone. La 23 
August vor fi gata. Punctul 2 ? Și exthaustorul e aproape gata. Se lu
crează „strîns" — și-l vom preda înainte de termen. S-a lucrat mai 
încet fiindcă e o lucrare mare, cum s-au făcut puține în țară

— Punctul 3 ?
— Turboagregatul de 6 megavați a fost deja realizat
— Punctul 4 ?
— Presele pentru „Carbochim*... 

treia pleacă pînă la 20 august.
— Punctul 5 ?
— îndeplinit.
— Punctul 6 ?
— îndeplinit de cîteva zile.
— Punctul 7 ?
— îndeplinit ! Boghiurile pentru 

produc deja în flux...
Deci, dragi tovarăși, în numele lui Dan Gheorghe, Augustin Badea 

și Helmudt Goldsmit, șlefuitori, Pavel Roman, Iuhaz Magdalena, Se
ver Gomic, strungari, Marcu Manole, Dănilă Cucea, Ion Bărăscu, 
frezori și al tuturor muncitorilor din secție — 
înainte de 23 August secția noastră raportează : 
tele sînt îndeplinite ’

locomotiva Diesel electrică se

CONSTANTIN BRÎNDUȘOIU
strungar, Reșița

Atenție, îndemînare — iată ce o caracteri
zează pe tînăra Elena Drăgușin, ingineră 
chimistă la laboratorul central al Combina

tului chimic Borzești.

Foto: S. CO ST IN

Zilele de rocanță petrecute
• '.nernstate adine in memorie, ca momente de exuberanta ve
selit fi fericire deplină.

Asemenea momerde trăiesc toți studenții aflați în tabăra 
de la Piriul Rece, una din numeroasele tabere din țară, unde 
a*al aeerri peste 1 600 de studenți rrimtafi din toate cen
trele umsertUare, petrec 
menzatc.

—Peste masnte seara i$i așterne mantia. Sus. pa cer 
puzderie de stele — făclii nestinse aie «niger»ului .* jos — 
foșnetul unduitor al brazilor care parcă de aici dialoghează

Ttbâra pare pustie. La toate vilele tumăBila tint stinse, iar 
printre cetinile de brazi, chiotele și cin zecele ce acompaniază 
fiecare „lăsat de seară* nu se aud de nicăieri. Ce să fie oare? 
Aa *. da ! nu e de mirare I — în sala eiubuitu, unde domnefte 
tn schimb o anânape deosebită, are loc un frumos și intere
sant concurs de muzică populară, muzică ușoară, recitări. 
Juriul — conducerea taberei plus cițiva studenți mai compe- 
ter.ți. Concurența — cele mai „curajoase" talente studenzeszi 
aflate in vacanță. Și pentru a fi și mai atractiv, concursul e 
organizat sub formă de spectacol, cu numeroase numere in 
afară de concurs.

Sala e arhiplină ; toți freamătă de nerăbdare. Onea Octa
vian, de la Istorie, dă „lovitura de începere" cu „O râmii" 
de Eminescu și „Blinda lună' — o frumoasă poezie originală. 
Muzica isi face apariția prin Cimpean Petre de la Politeh
nică — facultatea de electromecanică, care aduce acordurile 
molcome ale unei doine ardelenești, ca apoi să se dezlănțuie 
intr-un „de doi cu strigături". Și aplauzele „tună* ca o ade
vărată ploaie tumultuoasă de vară. Din poeziile de dragoste 
ale celor doi mari clasici pe care i-am sărbătorit anul acesta : 
Eminescu și marele Will, ne-a recitat studentul Sas Ioan de 
la I.S.E. — Facultatea de finanțe.

Apoi, perechi — perechi, toată lumea se avintă în vîrtejul 
dansului. După îndelungi dezbateri (au ftost doar atîția con- 
curenți valoroși) se anunță și premiile. ,^Premiul întîi a fost 
decernat studentei Aurelia Buruiană — Facultatea de științe 
naturale — pentru muzică ușoară, studentului Cimpean 
Petre de la Politehnică (electromecanică) — pentru muzică 
populară și studentei Ionescu Sabina — Facultatea de limba 
română — pentru recitări...

Încet, încet, se lasă liniștea deplină a ‘nopții peste toată 
tabăra. S-a scurs încă o zi din minunatele zile ale vacanței. 
Mîine urmează o nouă zi de excursii, cu noi prilejuri de a 
ride, a dansa și a cînta ; de a gusta cu nesaț din cupa feri
citei studenții ce o trăim.

Za munte sau la mare, rămtn

zile minunate de odihnă bine-

Tînărul Ion Crețu este șeful unei echipe de electricieni rurali din 
cadrul întreprinderii Regionale de Electricitate Bacău.

Aproape jumătate din timpul de muncă el și-l petrece la înălțimea 
stîlpilor electrici, desfășurînd și întinzînd cabluri peste sate, făcînd 
să pătrundă curentul electric în casele oamenilor.

Munca electricienilor rurali nu este de loc ușoară. La Verești, Pil- 
dești. electricienii din echipa lui Ion Crețu au lucrat pe timp nefa
vorabil, avînd de înfruntat ploi torențiale.

Acum cînd lumina electrică pătrunde tot mai mult în viața sate* 
lor noastre, a fost necesară sporirea numărului de echipe de electri
cieni. Cu 7 ani în urma, Ion Crețu a fost cel care a organizat prima 

echipă de electrificări rurale din regiunea Bacău. Astăzi însă în 
cadrul întreprinderii Regionale de Electricitate Bacău, lucrează 12 
asemenea echipe.

X'Uite cin acestea, printre care și cele conduse de Petrea Lungu, 
Victor Lungo, sin: alcătuite din oameni crescuți și pregătiți sub în
drumarea atentă, tovărășească, a tînărului Ion Crețu.

Și dacă in urmă cu două decenii, degetele de Ia o mînă erau sufi
ciente pentru a număra satele electrificate în regiunea Bacău, astăzi 
Rumâru. lor a ajuns la 401 - Dintre acestea echipa condusă de Ion 
Crețu a electrificat mai mult de 60 sate. între electricienii din echipa 
lui Ion Crețu și colectiviștii din satele unde au lucrat s-au închegat 
adevărate prietenii. La Gherăești — Roman, Verdești — Piatra 
Neamț, Pildești — Roman și în numeroase alte sate, încheierea lucră
rilor de electrificate a constituit adevărate prilejuri de sărbătoare.

Acum echipa lui Ion Crețu lucrează la electrificarea satului Cră
cănam din raionul Tg. Neamț. Peste dteva zile și aici va fi sărbă
torită aprinderea luminii electrice. Ion Crețu, împreună cu membrii 
echipei sale, s-au angajat ca în cinstea zilei de 23 August să elec- 
trifice și satul Zănești, din raionul Buhuși.

Satele electrificate din regiunea Bacău vor crește în acest an cu 
încă 47.

Cadrul in care se desfășoară
de astăzi este plin de frumusețe: în pădurea Varșița, de 
lîngă comuna Cocorăști-Colț, s-a organizat duminică, 9> august 
o mare „Serbare a recoltei*.

Astfel de serbări au intrat în tradiție în raionul nostru, 
Ploiești, și sînt foarte mult apreciate de colectiviști: după 
iureșul campaniilor de primăvară și de vară și înainte de 
campania de toamnă, ei folosesc răstimpul dintre aceste 
etape ale muncii, pentru odihnă, pentru destindere, cu care 
prilej se bucură de roadele muncii lor.

La serbarea despre care scriu au participat peste 1 000 de 
colectiviști din comunele Finta, Frasin, Băltița, M&nești, Co- 
corăști-Colț precum și o echipă artistică invitată din comuna 
Fulga, raionul Mizil.

Festivitatea, o adevărată serbare cîmpenească, s>-a caracte
rizat prin multă veselie, muzică, dans, peisajul era înfrumu^ 
sețat de strălucirea costumelor populare locale.

Colectiviștii din fiecare comună au venit eu brigăzile lor 
artistice, care, rînd pe rînd, au prezentat programe pe scena 
din pădure.

Lăudtnd munca și pe cei mai harnici, artiștii amatori au 
sorbii totodată despre succesele obținute, despre cele mai 
bune metode folosite in cultivarea pământului. Prilej de 
odihnă, dar și prilej de învățăminte, serbarea recoltei i-a 
incintat pe toți. Totodată ea a fost o serbare a tinereții — 
prin entuziasmul și veselia generală.

Iar aceasta a fost doar una din serbările recoltei, care se 
organizează pînă la 30 august în toate comunele raionului.

subieetul însemnările# mele

IOAN ARHIRE
electrician

VERONEL porumboiu
tehnician agronom

OCTAVIAN MILEA 
student

încolonați In marș cu timpul tău de rod 

Nemaivăzute drumuri deschidem către astre : 

Partid, ești dimineața patriei deplină, 

Zidarul și poetul lucid al vremii noastre.

vă comunicăm că 
toate angajamen-

in ca- 
numă- 
depa- 
iar la. 
medie

Braț Ia braț au tinerețea...
Sînt numai 15 dintre tinerii de la Fabrica de fire și fibre sintetice Săvinești care, anul a- 

cesta, împlinesc vîrsta de 20 de ani.
Foto : FLORIN TAG A

PARTIDULUI

Si dramurile tale duc toate spre lumină. 

Cum apele străbat inspre tumultul mării 

Desfășurind belșuguri, sub arcuri de triumf. 

Și stelele izbinzli și cfntecele tării.

Mereu prin tine creștem și devenim 

$1 luminosu-ți steag ni l aripa de zbor 

Spre nalturi avintat. Prin el comunicăm 

Mol, fiii tăi de azi, cu cei din viitor.

„AM CUNOSCUT
OAMENI MINUNAȚI u

• ••

aglomerare
la... cărți

Deși pînă la începerea nou
lui an școlar ne mai despart 
destule zile, centrele de vin- 
zare a manualelor din Timi
șoara sint supraaglomerate. 
N-a început școala, dar elevii 
nu mai au răbdare: vor să-și 
procure din timp manualele 
școlare. Este o pornire fireas
că, dictată nu atît de curiozi
tate, cît din interes și dragos
te pentru cărțile deținătoare a 
atitor comori, deschizătoare a 
noi orizonturi spre cunoaște
rea științei și culturii. Pentru 
a veni în ajutorul elevilor s-a 
asigurat în Timișoara o judi
cioasă împărțire a cărților la 
cele trei centre de difuzare. 
Astfel, la centrul creat 
drul Școlii medii nr. 5 
rul de manuale aduse 
șește 4 000 de volume, 
centrul de la Școala 
nr. 4 valoarea totală a cărților 
trece peste 160 000 lei.

Dragă redacție,
De cîtva timp mă aflu în 

practică la Schela petroliferă 
Berea. Aici am cunoscut oa
meni minunați, muncitori 
harnici, care lucrează cu pri
cepere și care-și respectă cu 
strictețe angajamentele luate 
în întrecere. Iată de ce, deși 
sînt aici doar în... trecere 
m-am gîndit să vă scriu des
pre cîteva dintre succesele lor.

De la începutul anului pînă 
la 10 august petroliștii de la 
Schela de extracție Berea au 
dat în plus importante cantități 
de țiței, gaze și gazolină, cu 
mult peste angajamentul luat 
în cinstea zilei de 23 August.

La aceeași dată erau înde
plinite și depășite și angaja
mentele privind realizarea de 
economii la prețul de cost și 
beneficii peste plan,

Succesele amintite se dato
reze în primul rînd măsurilor 
tehnico-organizatorice aplicate 
pînă în prezent, cît și hărni
ciei sondorilor și calității in
tervențiilor la sonde.

Am discutat zilele acestea cu 
sondorii de la brigada a IlI-a 
de intervenție condusă de Ion 
Pascu. Ei au executat în pri
mele 8 luni ale anului mai 
bine de 440 de operații: aci- 
dizări, schimbări de pompe și 
pistoane, tratamente cu sol
veați, curățiri de sonde, adi
ționări, înlocuiri de tije etc.

Fiecare din aceste lucrări 
s-au făcut în timpul cel mai 
scurt și au fost 
tate.

Din caietul 
Ion Pascu citez
zultatele brigăzii: reducerea

ARGUMENTE
DESPRE HĂRNICIE

de bună coli

brigadierului 
cîteva din re-

cu 10 la sută a timpului ne
productiv și depășirea norme
lor de lucru cu 25,5 la sută.

Cum a fost posibilă obține
rea acestor succese ?

La fiecare intrare în schimb, 
brigada stabilește cele mai po
trivite măsuri de organizare a 
muncii.

Sculele primite spre folosire 
și în primul rînd granicul sint 
bine întreținute. Lucrind cu 
atenție și organizat, sondorii 
din brigada a lll-a nu 
avut de repetat în acest 
nici 6 lucrare.

au
an

C. ARAMBAȘA
student, I.P.G. București

Dragă redacție,
De data aceasta scrisoarea 

pe care o trimit abundă în... 
date și cine s-ar uita doar pe 
deasupra rindurilor mele va 
zice fără îndoială : de ce ati- 
tea cifre?

Dintr-un simplu motiv, voi 
răspunde eu: cifrele și datele 
pe care le citez mai jos vor
besc despre hărnicia tinerilor 
dintr-o bogată gospodărie co
lectivă, sînt argumente pentru 
dragostea lor de muncă. Dar 
să povestim despre ce este 
vorba.

G.A.C. din Săveni. raionul 
Fetești, pe lingă cele 4 870 hec
tare teren arabil are și un pu
ternic sector zootehnic, care se 
compune din 1000 taurine. 
1 935 capete bovine. 3 046 ca
pete ovine, 21 000 păsări și 170 
stupi de albine.

Datorită preocupării condu
cerii gospodăriei s-a reușit ca 
pentru fiecare specie de ani
male să se asigure construcții 
puternice, rezistente, luminoa-

se, instalații de apă și energie 
electrică. Conducerea GA.C. a 
recrutat pentru acest sector 
oameni capabili care să lucre
ze cu dragoste. Majoritatea a- 
cestor îngrijitori sînt tineri.

La sectorul zootehnic lu
crează 40 tineri care au reușit 
să obțină importante rezultate. 
Numai anul acesta au cerut să 
lucreze în acest sector încă 6 
tineri. Organizația U.T.M. s-a 
preocupat de educarea și mo
bilizarea acestor tineri în pro
cesul de producție. Lună de 
luna organizația U.T.M. din 
acest sector analizează proble
mele de producție. Astfel în 
ultima adunare din luna apri
lie printre problemele discuta
te a fost și problema tînărului 
Birsan Ion care unecri mai 
lipsea nemotivat și nu îngrijea 
suficient animalele. Prin aju
torul dat de organizația U.T.M. 
acest tînăr este azi fruntaș în 
producție.

Bune rezultate au obținut și 
tinerii Grigore Ion, care are

în îngrijire o grupă de 14 
vaci și a obținut o producție 
totală de 6 078 litri lapte (mai 
mult cu 1 500 litri față de 
plan). Cristea Ion — a obținut 
7 206 litri lapte (față de 6 000, 
deci mai mult cu 1 200 litri) și 
tînărul Arsene Ion care a ob
ținut 8 010 litri lapte (față de 
6 560 litri).

în întreaga gospodărie s-a

realizat o producție de 220 934 
litri lapte, față de 170 000 litri 
cîți au fost planificați.

Merită, să fie evidențiată 
acțiunea întreprinsă de orga
nizația U.T.M., care, din pro
prie inițiativă, a construit 30 
de padocuri, fapt care a făcut 
să sporească producția de 
lapte.

Cei 40 de tineri au participat 
la învățămîntul agricol de 
masă cu rezultate bune. în 
practica de vară au audiat 
conferințe: „Cinstea de a fi 
crescător de animale", „Baza 
furajeră", „Respectarea pro
gramului de grajd" etc.

în sectorul taurin lucrează 
21 tineri. în sectorul porcine 
7 tineri, la ovine 6 tineri, la 
păsări 3 tineri și avicol 3 ti
neri.

Și aici rezultatele obținute 
se reflectă în... cifre. De pildă, 
pînă în prezent s-au predat la 
contractare 113 500 litri lapte 
vacă (față de 110 000 litri cîți 
erau în plan), 53 000 litri lapte

LILIANA CRACIUNESCU
Timișoara

oaie (fa|ă de 52 000 litri), 274 
capete porci (față de 230 pla
nificați).

Sectorul zootehnic a adus 
anul acesta venituri gospodă
riei în valoare de 1 815 341 lei. 
Munca, îndeplinită cu pricepe
re și simț de răspundere de 
către tineri, a făcut ca la o 
parte dintre ei să li se încre
dințeze sarcini importante în 
acest sector. De pildă Ilie Va- 
sile este brigadier la sectorul 
porcine, Mihalache Ion, este 
șef de echipă la taurine, Popa 
Gheorghe, șef de grajd la tau
rine.

în ceea ce privește baza 
furajeră, pentru anul 1964- 
1965, colectiviștii au asigurat 
deja 3 900 tone nutrețuri. Va
loarea zilei de muncă la a- 
ceastă gospodărie este de 25 
de lei.

DUMITRU LAURENȚIU 
activist de partid



Manifestări în cinstea 
celei de-a 20-a aniversări 

a Eliberării Romîniei
PHENIAN 14 (Agerpres). — 

La 13 august* la Ambasada 
R. P. Romîne din Phenian a 
avut loc o conferință de presă 
consacrată celei de-a 20-a ani
versări a Eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist. Au parti
cipat redactori ai presei cen
trale și ai Agenției telegrafice 
coreene de știri, corespondenți 
ai presei străine și atașați de 
presă.

Ambasadorul R. P. Romîne 
în R. P. D. Coreeană, Manole 
Bodnăraș, a vorbit despre 
succesele obținute de poporul 
romin în cei 20 de ani de la 
Eliberare. El a răspuns apoi 
la întrebările puse de ziariști.

In seara aceleiași zile, Uni
unea compozitorilor din R.P.D. 
Coreeană a organizat o audiție 
de muzică romînească la care 
au luat parte compozitorul Li 
Mion San, președintele uniu
nii, Kang Gu long, vicepre
ședinte al Comitetului pentru 
Relații Culturale cu Străinăta
tea, compozitori, muzicieni, in- 
terpreți vocali și instrumen
tiști.

Au fost prezenți ambasado
rul R. P. Romine, Manole Bod- 
ncraș și membri ai ambasadei.

BERLIN 14 (Agerpres). — 
La Berlin a avut loc vineri o 
conferință de presă organiza
tă cu prilejul apropiatei ani
versări a 20 de ani de la eli
berarea Romîniei. Au parti
cipat reprezentanți ai presei 
centrale și regionale din 
R. D. Germană, precum și 
corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față reDrezen- 
tanți ai C.C. al P.S.U.G„ ai 
ministerului Afacerilor Ex
terne, ai Oficiului de presă al 
guvernului R.D.G. și ai Uniu
nii ziariștilor din FLD"G.. pre
cum și atașați de presă ai 
unor misiuni diplomatice.

După ce a vorbit despre 
importanta actului de la 23 
August 1044. și despre suc
cesele obținute de poporul 
romin în cei 20 de ani de la 
eliberare, ambasadorul R. P. 
Romine, dr. Ștefan Cleja a

------•------ --------

PROKCT DE REZOICȚII 
ai nn comiții 

AI O.N.U.
GENEVA 14 (Agerpres). — 

Comitetul social al Consiliului
Economic și Social al O.N.U. 
a adoptat Joi seara în unanimi
tate un poiect de rezoluție 
prezentat de delegațiile Indiei, 
Iranului. Japoniei, Mexicului și 
R.S.E Iugoslavia, prin care se 
cere intensificarea Acțiunii 
O.N.U. privind ajutorarea țări
lor în curs de dezvoltare de 
a-și reglementa problemele lor 
demografice.

Proiectul de rezoluție atrage 
atenția viitoarei Adunări Ge
nerale a O.N.U., asupra rezolu
țiilor adoptate de către Comi
sia economică pentru Asia și 
Extremul Orient privind acor
darea de asistență tehnică pen
tru dezvoltarea lucrărilor de 
statistică și cercetări. Textul 
rezoluției recomandă comisiilor 
economice regionale pentru 
America Latină și Africa să or
ganizeze conferințe regionale 
avînd ca scop studierea ten
dințelor demografice și econo
mice.

------•------

„Cosmos 37“- 

un nou satelit artificial 
al Pămîntului

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
La 14 august în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-37*.

La bordul satelitului s-a in
stalat aparatajul științific des
tinat continuării explorării 
spațiului cosmic în cadrul pro
gramului anunțat de agenția 
TASS la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe o or
bită cu următorii parametri :

— Perioada inițială de re
voluție 89,45 minute :

— distanța maximă de la 
suprafața Pămîntului (la apo
geu) 300 km;

— distanța minimă (la peri- 
geu) 205 km;

— unghiul de înclinație a 
orbitei față de planul Ecuato
rului — 65 grade.

în afara aparatajului știin
țific, la bordul satelitului exis
tă :

— Un emițător radio, care 
funcționează pe frecvența 
19,995 Mhz :

— un sistem radiotehnic 
pentru măsurarea precisă a 
elementelor orbitei :

— un sistem radiotelemetric 
pentru transmiterea pe Pămînt 
a datelor referitoare la func
ționarea dispozitivelor și a a- 
paratajului științific.

Aparatajul instalat la bordul 
satelitului funcționează nor
mal. Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informațiile 
recepționate. 

răspuns la întrebările ziariș
tilor.

Conferința de presă a fost 
urmată de un cocteil.

ALGER 14 (Agerpres). — 
Ambasadorul R. P. Romine 
1st Alger, Ion Georgescu, a 
organizat la sediul Ambasa
dei o conferință de presă cu 
prilejul celei de-a 20-a ani
versări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist. Au par
ticipat redactori ai presei 
centrale algeriene, ai agenției 
de presă, radioului și televi
ziunii.

După cuvintul ambasado
rului romin s-au pus între
bări care au dovedit interesul 
cercurilor publicistice alge
riene față de marile realizări 
ale poporului romin.

Conferința de presă a fost 
urmată de un cocteiL

La radio și televiziune au 
fost transmise apoi știri și 
aspecte de la conferința de 
presă.

Ziarele din Alger au pu
blicat la 14 august extrase 
din expunerea ambasadorului 
R. P. Romine la conferința de 
presă oglindind realizările 
poporului romin.

HELSINKI 14 (Agerpres). — La 
14 august, Ambasada R. P. Ro
mine din Helsinki a organizat o 
conferință de presă la care au 
participat reprezentanți ai presei 
centrale, ai agenției finlandeze de 
știri, radioului și televiziunii. Am
basadorul R. P. Romîne în fin
landa, Niculai Ioan Vancea, a vor
bit cu acest prilej despre impor
tanța zilei de 23 August și des
pre succesele obținute de poporul 
romîn în cei 20 de ani de Ia Eli
berare. Ambasadorul R. P. Ro
mine a răspuns, de asemenea, la 
numeroase întrebări ale ziariștilor 
referitoare la dezvoltarea econo
mică a țării, la politica externă a 
R. P. Romîne și relațiile romîno- 
finlandeze.

A fost oferit apoi un cocteil.

★

gzst, <3 fost prezentate zxjrie *- 
cestea reprezentante? presei fil
mele rominești „Pași spre Lună*, 
„La horă*, „Primăvara obișnuită* 
etc. Filmele s-au bucurat de o 
bună apreciere a ziariștilor.

Poporul Indian sărbătorește astSzt Ziua independentei — eveniment memorabil al istoriei 
sale. Acum 17 ani, la 15 august 1947, după o luptă grea și îndelungată, poporul indian a ob
ținui o mare victorie: proclamarea independentei Indiei. Cu prilejul acestei sărbători — 
poporul romin, tineretul din patria noastră urează poporului indian noi succese în lupta 
pentru prosperitatea patriei sale, pentru consolidarea independentei naționale, pentru 

pace.
In totogralie: aspect din Bombay, unul din marile orașe indiene.

• Festivalul filmului 
de la Cordoba

ț Tineri s-a deschis la Cordoba, 
ț/ important centru cultural,, 

al Argentinei, Festivalul 
Internațional al Filmului de scurt 
metraj, la care participă 1.7 țări, 
printre care și R. P. Romînă. Vor 
fi prezentate o serie de filme do
cumentare. R. P. Romînă prezintă 
5 filme printre care : „Muzeul sa
tului", „Munții Apuseni" și „Co
moara".

Festivalul se desfășoară sub 
auspiciile Departamentului pentru 
problemele culturale din Ministe
rul Afacerilor Externe al Argenti
nei și organizațiilor culturale din 
localitate.

• Traseul flăcării olimpice

u n avion special japonez 
a plecat la 14 august 
spre Atena pentru a a-

duce flacăra olimpică în vede-

Conferința internațională 
a tineretului 
de la Berlin

BERLIN 14 (Agerpres). — Cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de 
la izbucnirea primului război mon
dial și a 25 de ani de la izbucni
rea celui de-al doilea război mon
dial, în zilele de 12 și 13 august 
a avut loc la Berlin o conferință 
internațională a tineretului, la care 
au participat delegații ce tineret 
din peste 30 de țâri. Delegația ti
neretului romin a fost condusă de 
Constantin Ion, membru al Birou
lui CC al U.TAL

Conferința a adepta: xn unani
mitate un «pel adresat tineretului 
din lumea întreagă, prin care par- 
td pan ții își afirmă hotărârea de a 
contribui la lupta pentru pace, in
dependența națională, progres și 
un viitor fericit pentru tânăra ge- 

i iterație.

Evoluția situației din Congo
LEOPOLDVILLE 14 (Ager

pres). — Agenția United Press 
International relatează că pa
tru avioane de transport ame
ricane au sosit joi noaptea la 
Leopoldville și alte trei în 
cursul zilei de vineri, aducînd 
trei elicoptere, echipament de 
comunicații, muniții și o uni
tate de parașutiști cu un efec
tiv de 42 oameni. Membrii a- 
cestei unități, continuă agen
ția, sînt înarmați cu puști au
tomate și tunuri. Ambasada 
S.U.A. a anunțat că aceste 
trupe vor fi folosite numai 
pentru paza echipamentului 
de la aeroportul din Leopold
ville.

„Ambasada, relevă U.P.I., a 
afirmat că unitatea americană 
nu va fi implicată în mod ac
tiv în războiul civil congolez, 
dar observatorii arată că se 
îndoiesc că programul de aju
tor se va putea limita numai 
la sprijin tehnic".

în capitala congoleză a sosit 
secretarul de stat adjunct al 

j S.U.A. pentru problemele afri- 
1 cane, Mennen Williams, pen- 
. tru a conferi cu Chombe asu- 
I pra extinderii ajutorului ame

rican.
Știri sosite din provincia 

Kwilu îocicâ. potrivit agenției 

care a acțnxnGor partizanilor, 
i Râseulații se concentrează Ia 
1! aproximativ 30 km de capitala 

provinciei, Kikwit

In același timp, comunica
tele oficiale insistă asupra 

- iminenței unei ofensive a tru- 
I pelor guvernamentale împo

rea Jocurilor Olimpice care 
vor avea loc la Tokio, în 
perioada 10-24 octombrie a.c. 
Pînă la plecarea la Tokio, fla
căra olimpică va fi ridicată 
în fiecare zi odată cu răsăritul 
soarelui în templul zeiței Hera 
din Olympia. La 22 august, a- 
vionul special va pleca spre 
insula Okinawa. Pe parcursul 
de 15 800 kilometri, avionul se 
va opri în orașele Istanbul, 
Beirut, Teheran, Lahore, Del
hi, Calcutta, Rangoon, Bang
kok, Kuala-Lumpur, Manila, 
Hong Kong, Taipe, apoi va fi 
adusă în orașul Naha din Oki
nawa, de unde va fi purtată 
de atleți japonezi pînă la sta
dionul din Tokio, unde vor 
avea loc festivitățile deschide
rii Jocurilor Olimpice.

Ședință a 

de Miniștri
PARIS 14 (Agerpres). — Vineri 

dimineață a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Fran
ței, prezidată de generalul de Gaul
le. Ministrul de externe Couve de 
Murville — relatează France Presse
— a prezentat un raport asupra 
evenimentelor din Asia de sud- 
est, Cipru și Congo.

După ședință, ministrul infor
mațiilor francez, Peyrefitte, a de
clarat câ „guvernul francez consi
deră că condiția păcii este neinter
venția. Acest principiu este vala
bil cu privire la Indochina, Congo 
și pentru Cipru'. Ministrul infor
mațiilor — relatează France Presse
— a arătat că poziția guvernului 
francez cu privire la Vietnam „este 
în favoarea unei aplicări loiale a 

triva orașului Stanleyville și 
a localităților din Katanga de 
nord ocupate de partizani.

★
BRUXELLES 14 (Agerpres). — 

Săptămânalul belgian „Pourquoi 
Pas ?" publică interviul acordat de 
unul din conducătorii răscoalei din 
Congo, Gaston Soumialot, cores
pondentului său în Congo, Philipee 
Toussaint. După cum s-a mai a- 
nunțat, Toussaint a fost expulzat 
din Congo de autoritățile centrale. 
Soumialot a declarat : „Noi am 
fost întotdeauna pentru recon
ciliere. Nu ne aflăm aici pentru 
a ucide oameni. Mișcarea noastră
— Comitetul național de eliberare
— este pentru democrație". Vor
bind despre necesitatea însănăto
șirii vieții politice congoleze, el a 
spus : „Noi vrem ca poporul con
golez să se pronunțe liber și toc
mai în acest spirit contestăm ac
tuala constituție. Ea nu este va
labilă deoarece nu a fost alcătuită 
de oameni desemnați de poporul 
congolez. De altfel, referendumul 
(de aprobare a constituției — n.r.) 
a fost antidemocratic: voturile 
„da* au fost impuse*.

întrebat despre posibilitatea sta
bilirii unui contact cu Chombe. d

fapt. Gizeng* nu este liber zud Î3 
prezent- El este un cstatec. De alt
fel, a spus el, na nu ne-am răscu
lat pentru a-1 elibera pe Gizenga. 
ci pentru a elibera întregul popor 
congolez.

DE TOATE
• „Ogo-1 “

-Ț- a Cape Kennedy a fost pro-
/ zentat ziariștilor „Observa- 

torul geolizic orbital" — 
Ogo-1 — un nou satelit artificial a- 
merican, care va fi lansat la 3 
septembrie.

Avînd o lungime de 16 metri, o 
înălțime de 6,50 metri și o greuta
te de 486 kg, Ogo-1 cuprinde a- 
proape 100 000 piese diferite.

Ogo-1 va ii primul dintr-o serie 
de șase vehicule spațiale care vor 
strînge date despre atmosfera, 
magnetosieră și spațiu.

® Un vechi papirus

L
a cîteva mile la nord de 
Salonic, muncitorii care 
reparau o șosea au dat 

întîmplător peste un vechi ci
mitir grecesc. Aici s-a găsit un 
papirus, pe jumătate carboni

Consiliului

al Franței
hotărîrilor Conferinței celor 14 sta
te de la Geneva".

Referindu-se Ia situația din 
Laos, Peyrefitte a relevat; „Sîn- 
tem bucuroși că cele trei fracțiuni 
laoțiene au hotărît să se întru
nească la Paris la 24 august pen
tru a-și confrunta punctele de ve
dere'.

Privitor la situația din Cipru, 
Peyrefitte a relevat că „situația de 
fapt dovedește că acordurile de la 
Zurich sînt depășite și că ar tre
bui să intervină un aranjament 
direct între Grecia și Turcia*. 
Franța, a spus el, este hotărîtă să 
„faciliteze un asemenea aranja
ment'.

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

------•------

Cuvintarea
președintelui 

Indiei
DELHI 14 (Agerpres). — 

India sărbătorește la 15 au
gust a 17-a aniversare a cu
ceririi independenței. Cu a- 
cesț prilej, președintele In
diei, Radhakrishnan, a rostit 
vineri la posturile de radio 
o cuvîntare. El a vorbit des
pre necesitatea întăririi păcii 
în întreaga lume. Aducînd 
un omagiu memoriei eminen
tului om de stat indian, Ja
waharlal Nehru, președintele 
a spus că actuala conducere 
a Indiei trebuie să facă tot 
ce-i stă în putință pentru a 
continua opera sa. El a che
mat întregul popor indian 
sâ-și aducă contribuția la so
luționarea marilor probleme 
care frământă India în mo
mentul de față.

Numeroase festivități ur
mează să aibă loc simbătă în 
capCaia Ixir. ri in priceipa- 
Jeâe crase ale țării, pentru a 
marca sârbâ:carea națională 
a poporului indian.

------•-----

Starea sănătății 
tovarășului»

Palmiro Togliatti
MOSCOVA. — Agenția Tass 

anunță câ Palmiro Togliatti, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Italian, care a 
sosit în U.R-S.S. pentru o 
scurtă odihnă, s-a simțit rău, 
in mod subit, la 13 august, în 
timp ce vizita tabăra de pio
nieri ._Artek' din Crimeea. 
Medicii au constatat un ic
tus pe baza aterosclerozei 
generale.

Palmiro Togliatti este tratat 
de acad. Vasilenko, profesorii 
Tkaciov. Gorbașeva, Tatevo- 
sov, docentul Glaurov și Pe- 
trunin, medic șef al orașului 
Ialta. Din Roma a fost che
mat prot Spallone — medicul 
curant al lui Palmiro To
gliatti.

Au plecat din Roma spre 
Crimeea, pe calea aerului, 
Luigi Longo, secretar general 
adjunct al P. C. Italian, și 
Arturo Colombț membru al 
Direcției P.C. Italian.

*

Președintele interimar al 
Italiei, Cesare Merzagora. 
președintele Consiliului de 
Miniștri. Aldo Moto, și preșe
dintele Camerei deputaților, 
Bucciarelli Ducci. au trans
mis conducerii Partidului Co
munist Italian telegrame în 
care urează lui Palmiro To
gliatti însănătoșire grabnică.

zat, care, după părerea arheo
logilor, datează de pe vremea 
lui Filip Macedon (sec. IV 
î.e.n.) și este considerat cel 
mai vechi papirus grecesc des
coperit pînă acum.

Odată cu acest papirus au 
fost găsite bucăți de lemn car
bonizat cu podoabe de aur pe 
ele. Se presupune că sulul 
s-ar fi aflat în coșciugul unui 
patrician grec mort, ars după 
un vechi obicei, pe rug, îm
preună cu cele mai prețioase 
obiecte personale ale aces
tuia.

Oamenii de știință însărci
nați cu descifrarea inscripții
lor de pe partea rămasă near- 
să a papirusului au stabilit că 
este vorba de un text religios 
în proză, presărat cu versuri 
cunoscute ale lui Homer.

SW/IÎHIWEl COREEI P0PUME
Astăzi poporul R.P.D. Coreene sărbătorește 

19 ani de la eliberarea patriei sale de sub ju
gul militariștilor japonezi. In anii care s-au 
scurs de la eliberare poporul din partea de 
nord a Coreei a obținut succese însemnate în 
dezvoltarea economiei și culturii sale socia
liste.

Poporul romîn, tînăra sa generație, se bucură 
în mod sincer de realizările obținute de oame
nii din Coreea populară și cu prilejul marii 
sărbători urează poporului și tineretului co
reean noi succese în construirea socialismului, 
în lupta pentru reuniiicarea pașnică a țării pe 
baze democratice, pentru apărarea păcii.

Aspect din centrul capitalei R. P. D. Coreene, Phenian

Vești din R. P. D. Coreeană
Noi capacități de producție

I
n toate sectoarele economiei 

naționale din R. P. D. Co-
reeană se desfășoară pe 

scară largă construcțiile capitale. 
La șantierul noii termocentrale 

din Phenian, cu o capacitate de 
400 000 de kW, s-a terminat mon
tarea unei turbine cu o putere de 
50 000 kW. Tot la Phenian, se 
construiesc o fabrică de ulei din 
soia și o fabrică de conservare a 
peștelui, cu o capacitate anuală 
de 50 000 tone.

In sectorul siderurgic, la uzi
nele din Wanhai se construiește 
rn laminor cu o capacitate anuală 
de 400000 de tone, iar Ia oțelări- 
ile din Kansun, o fabrică de țevi 
cu o capacitate anuală de 50000 
tone.

La uzinele textile din Sinuiju 
este în curs construirea unei sec
ții de vopsitorie cu o capacitate 
anuală de 55 milioane metri de 
țesături.

La Haeju a intrat în faza finală 
construirea unei fabrici de carton 
cu o capacitate anuală d? 6 600

LONDRA. — Potrivit unui 
sondaj efectuat de institutul 
Gallup și publicat de către zia
rul „Daily Telegraph", dacă 
alegerile legislative ar avea loc 
la 15 august în Marea Britanie, 
partidul laburist ar repurta o 
victorie cu un avans de 6,5 la 
sută față de partidul conser
vator.

BRAZZAVILLE. — Pace în lu
mea întreagă este principalul nos
tru țel spre care tindem, a decla
rat președintele Republicii Congo 
(Brazzaville) Massemba-Debat, cu 
prilejul unei festivități consacrate 
primei aniversări a răscoalei 
populare din Brazzaville. Ducem 
o luptă hotărîtă pentru progres 
economic și soda], pentru pace 
în lume, a subliniat el, fără care 
nu poate exista progres.

LA PAZ. — la capitala Boliviei, 
La Pat, a avut Joc joi o demon
strație de masă. organizată de 
muncitorii mineri în semn de pro
test împotriva acțiunilor întreprin
se de guvern contra fostului vice
președinta al tării Juan Lechin. 
care este persecutat pentru vederi
le sale progresiste.

• lapetriva aglomerării 
circulației

/
nginerii francezi au elaborat 
un plan menit să desconges
tioneze malul drept al Senei 

și punctele de intersecție foarte a- 
glomerate din Paris.

In acest scop se proiectează con
struirea unei sose-e pentru trafic 
care se va întinde de la podul 
Auteuil pînă la podul național, la 
marginea de răsărit a Parisului.

In general, bulevardele Parisului 
permit un trafic dublu în ambele 
sensuri, cu excepția punctelor de 
intersecție și a citorva puncte de 
supraaglomerare. Aceste locuri vor 
fi ocolite, așa incit traficul să fie 
întrerupt de cît mai puține stopuri. 
Uneori contrele de aglomerație vor 
fi descongestionate prin construi
rea de drumuri sub podurile Pari
sului, alteori prin construirea 
de tunele carosabile. Astfel, 
unul din cele mai lungi tunele ca
rosabile va fi construit de-a lungul 
muzeului Luvru, pentru a se eli
bera fațada muzeului. In cadrul 
planului se are în vedere scoaterea 
în relief a monumentelor istorice 
și tradiționale ale Parisului.

succese în domeniul
învațâmintului

J nvățămîntul cunoaște o 
continuă dezvoltare în 
Republica Populară De

mocrată Coreeană. în institu
țiile de învățămînt de toate 
gradele, după datele înregis
trate la sfîrșitul anului școlar 
trecut, învăța gratuit aproxi
mativ un sfert din populația 
țării — 2 570 000 de persoane, 

In scopul, pregătirii unui 
număr cît mai mare de spe
cialiști, necesari construcției 
socialiste, în anul de învăță
mînt trecut au fost create 217 
noi școli tehnice și școli teh
nice superioare.

A crescut simțitor numărul 
celor care învață fără a între
rupe munca în producție — 
CU 
cu 
la

15 la sută — în comparație 
anul precedent și a ajuns 
250 000 de persoane.

/n prezent se desfășoară 
intens lucrările de elec
trificare la calea ferată 

Phenian-Sinsoncion, pe o dis-

In aceeași zi a avut Ioc o ma
nifestație studențească împotriva 
intențiilor guvernului de a închide 
anul școlar înainte de termen pen
tru a sili cadrele didactice să re
nunțe la revendicările lor legitime 
privind majorarea salariilor.

Odată cu intervenția brutală a 
poliției, care a încercat să-i Îm
prăștie pe studenți, au avut loc 
ciocniri soldate cu răniți.

VANDENBERG. — La baza aeria
nă Vandenberg, statul California, 
a fost lansată cu succes joi <> 
rachetă balistică intercontinentală 
de tipul „Titan-2“. Scopul lansării 
a fost de a se obține date supli
mentare în legătură cu funcționa
rea acestui sistem de rachete.

Potrivit primelor date telemetrl- 
ce. toate mecanismele au funcțio
nat bine în cursul lansării, iar ra
cheta s-a îndreptat spre zona di
nainte stabilită din regiunea Paci
ficului.

După cum relatează agenția 
această lansare a fost cca 

de-a treia în cursul actualei scrii 
de lansări cu rachete „Titan-2U.

„FRANCE PRESSE" despre âle^ereâ

noului președinte ui libanului
în legătură cu alegerea noului 

președinte al Libanului, agenția 
France Presse scrie :

„Deși au rămas numai patru 
zile pînă la alegerea noului pre
ședinte al Republicii Liban, una
nimitatea în problema numelui 
celui care va succeda pe actualul 
șef de stat este departe de a fi 
realizată. Singurele candidaturi 
anunțate oficial pînă în prezent 
sînt în număr de trei : Soleiman 
Frangie, deputat din partea cir
cumscripției Zghorta (Libanul de 
nord), Pierre Gemayel, liderul 
partidulai falangist, deputat din 
partea orașului Beirut și genera
lul în retragere Jamil Lahoud, 
deputat din partea circumscripției 
Mten (munții Libanului).

Numărul candidaților care ar 
putea fi sprijiniți de o fracțiune 
sau alta a Camerei este de apro
ximativ zece, dintre care cei mai 
frecvent citați în ce privește șan
sele sînt Fouad Ammoun, ac

♦
Planul șeptenal prevede 

electrificarea a peste 300 kilo
metri de cale ferată anual. 
Pînă în 1967 se va termina 
electrificarea liniilor Phenian- 
Keson, Hicion-Kein și Phe- 
nian-Dukcion. Pînă la sfîrșitul 
șeptenalului 60—70 la sută din 
transportul de mărfuri se va 
efectua pe căi ferate electrifi
cate.

PealizZiri în industria
ușoara

P
rovincia Pyunganul de 
nord a devenit un im
portant centru al indus

triei ușoare a R.P.D. Coree
ne. Această ramură dă peste 
60 la sută din producția in
dustrială totală a provinciei. 
Valoarea producției industriei 
ușoare a acestei provincii a 
crescut de 2,2 ori față de 1959, 
iar numărul sortimentelor a 
ajuns la peste 5 000.

Uzinele și fabricile provin
ciei Pyunganul de nord pro
duc țesături de lină, mătase și 
bumbac, încălțăminte, confec-

»

DJAKARTA. — Șeful statului 
cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk, a sosit vineri la Dja
karta într-o vizită oficială de 
6 zile în Republica Indonezia. 
Prințul Norodom Sianuk și 
persoanele care-1 însoțesc au 
fost întîmpinate la aeroport de 
către președintele Sukarno și 
de alte persoane oficiale.

NAIROBI. — In capitala Kenyoi 
s-a deschis conferința președinți
lor, vicepreședinților și funcționa
rilor superiori ai adunărilor legis
lative ale Kenyei, Ugandei, Malawi, 
Angliei, Rhodesiei de nord și Rho- 
desiei de sud, țări care fac parte 
din Commonwealth. Conferința, 
care va dura două zile, a fost des
chisă de Jomo Kenyatta, primul 
ministru al Kenyei. în discursul 
său el a relevat că această confe
rința are drept scop de a discuta 
o serie de probleme legate de re
vizuirea procedurii de lucru a adu
nărilor legislative ale noilor state 
independente, pentru ca aceasta să 
reflecte noile condiții existente.

tualul ministru al afacerilor ex
terne, Charles Helou, ministrul 
educației naționale, fost ambasa
dor la Vatican, Raymond Edde, fi
ul fostului președinte al republicii 
Emil Edde (toți aceștia nefiind 
deputați), precum și Abdel Aziz 
Chehab, Elias el Khoury și Jean 
Aziz (toți deputați în Cameră și 
foști miniștri).

Constituția libaneză prevede 
ca șeful de stat să fie ales de o 
majoritate de două treimi (66 de 
voturi din 99) în primul tur . de 
scrutin și de o majoritate absolu
tă în cel de-al doilea tur de scru
tin (51 voturi).

Rămine de văzut, pînă Ia ce 
punct se va apropia grupul mino
ritar de 40 de deputați a cărui 
fracțiune importantă este condusă 
de președintele Camerei, Kamel el 
Assaad — de grupul advers, pen
tru a alege pe succesorul actualu
lui șef de stat*.
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