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La Consiliul de Stat al R. P. Romine

Conferirea titlului

de „Erou al Muncii Socialiste"

Joi după-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 sediul C.C. 
al P.M.R. delegația de partid 
și de stat a R. P. Bulgaria con
dusă de tovarășul general de 
armată Ivan Mihailov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al

Consiliului de Miniștri al R- P. 
Bulgaria.

La primire au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Chivu Stoica, Leonte Răutu.

Au asistat tovarășii Costin 
Nădejde, Andrei Păcuraru, 
membri supleanți ai C.C. al 
P.M.R.

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

(Agerpres)

Prin decret al Consiliului de 
Stat al R. P. Romine, pentru 
activitate îndelungată în miș
carea muncitorească și merite 
deosebite în făurirea statului 
democrat-popular și constru
irea socialismului a fost con
ferit titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste din Republica Popu
lară Romînă“ și medalia de 
aur „Secera și Ciocanul*  to
varășilor Nicolae Ceaușescu. 
Alexandru Bîrlădeanu. Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălajean, Ștefan Voi- 
tec.

Prin decret al Consiliului 
de Stat au fost, de asemenea, 
decorați cu ordine și medalii 
ale R» P. Romîne membri ai 
C.C. al P.M.R., membri 
guvernului, prim-secretari ; 
Comitetelor regionale de 
partid și alți activiști pe 
tărîmul muncii, de partid si 
de stat, în economie și cul
tură, în organizațiile obștești.

Joi dimineața, la Consiliul 
de Stat, a avut loc solemni
tatea înmînării diplomelor ți 
medaliei „Secera și Ciocanul “ 
tovarășilor distinși cu titlul 
de Erou al Muncii Socialiste 
și a înmînării de ordine și 
medalii ale R. P. Romîne.

La solemnitate au luat pane 
tovarășii Gheorghe Gbeorghi j- 
Dej. Gheorghe Apostol. Emil 
Bodnâraș, Petre Borîlă. Ni
colae Ceaușescu. Chivu Stoica. 
Alexandru Drăghici. Ion 
Gheorghe Maurer. Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Birlă- 
deanu. Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu. Leontin Sălaj an. Ștefan 
Voitec. Mihai Dalea.

In aplauzele puternice ale 
celor prezență președintele 
Consiliului de Stat a inmînat 
înaltele distincții. Tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gheorghe Maurer au feli
citat călduros și i-au îmbrăți
șat pe tovarășii distinși cu ti
tlul de Erou al Muncii Socia
liste. Luînd cuvîntul, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a spus :

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Stat, 
al guvernului și al meu perso
nal. felicit călduros pe toți to
varășii distinși cu ordine ale 
Republicii Populare Romîne și

Medalia -A XX-a aniversare 
a eliberării patriei-. Am în- 
minat astăzi Steaua de Erou 
al Muncii Socialiste tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Bîrlădeanu, Dumitru 
Coliu. Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec. Acest 
titlu este o expresie de înaltă 
prețuire a meritelor pe care 
le-au ciștigat in îndelungata 
lor activitate pusă în slujba 
socialismului și patriei, a de
votamentului, perseverenței în 
îndeplinirea sarcinilor care le 
sini încredințate în cadrul 
conducerii de partid a cărei 
strînsă coeziune constituie o 
mîndrie pentru fiecare dintre 
noi, pentru întregul nostru 
partid.

Cu sărbătorescul prilej al 
celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării noastre naționale au 
fost decorați astăzi membri ai 
Comitetului Central, mem
bri ai guvernului, prim-secre
tari ai comitetelor regionale și 
alți activiști care muncesc pe 
tărîmuJ muncii de partid și 
de stat, în economie și cul
tură, iu organizațiile de masă. 
Activul nostru crescut și 
educat în spiritul marxism-

leninismuluî, In spirit de ne
țărmurită fidelitate față de 
partid și popor este cea mai 
mare bogăție a partidului.

Vă urez din toată inima, 
dragi tovarăși, fericire și sănă
tate, noi succese în muncă, 
și satisfacția supremă a în
datoririi îndeplinite.

Cu prilejul marii noastre 
sărbători, vor fi, de asemenea, 
distinși cu ordine, medalii și 
titluri numeroși tovarăși care 
lucrează în diferite domenii 
de activitate : organe de partid 
și de stat, muncitori, țărani, 
ingineri, tehnicieni, oameni 
de cultură, membri și nemem
bri de partid. Rezultatele 
muncii lor sînt de nedespărțit 
de cele ale muncii entuziaste 
pe care o desfășoară întregul 
popor pentru a face țara tot 
mai frumoasă și mai bogată.

Tuturor le adresez felicitări 
și calde urări de succes în 
munca lor rodnică.

După solemnitate, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat s-au întreținut într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, 
cu cei decorați.

Primirea de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a delegației

de partid și de stat a R. D. Germane

Conferirea de ordine și medalii ale R. P. Romîne

Joi după-amiază, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prlm-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Ro
mîne, a primit la sediul C.C. 
al P.M.R. delegația de partid 
și de stat a R- D. Germane, 
condusă de tovarășul Hermann 
Matern, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
locțiitor al președintelui Came
rei Populare.

La primire au luat parte to. 
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Ștefan Voitec.

Au asistat Alexandru Sen- 
covici, membru al C.C. al 
P.M.R., Andrei Păcuraru, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R.

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

(Agerpres)

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci- 
toresc Romîn. Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
joi dimineață a sosit în Capi
tală delegația de partid și de 
stat a R. D. Germane, care va 
participa la sărbătorirea celei 
de-a 20-a aniversări a Elibe
rării Romîniei de sub jugul 
fascist

Din delegație fac parte : 
Hermann Matern, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., locțiitor al președin
telui Camerei Populare, con
ducătorul delegației, dr. Hein
rich Homann, locțiitor al pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
locțiitor al președintelui Par
tidului Național Democrat din 
Germania, Alexander Abusch, 
membru al C.C. al P.S.U.G. și 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Anton Ruh, am
basadorul R. D. Germane la 
București.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și R. D. Ger
mane.

Membrii delegației au fost 
întâmpinați de tovarășii Emil 
Bodnăraș, Ștefan Voitec, Gogu 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Stoica, membru al C.C. al 
P.M.R., Alexandru Sencovici, 
ministrul industriei ușoare, 
membru al C.C. al P.M.R., Ghi
zela Vass, membru al C.C. al 
P.M.R., Roman Moldovan, 
prim-vicepreședinte al C.S.P. 
și acad. P. Constanținescu- 
Iași, membri ai Consiliu
lui de Stat, Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acreditați 
în R. P. Romînă. Delegația a 
fost, de asemenea, întâmpinată 
de membrii ambasadei R. D. 
Germane.

Numeroși oameni ai muncii 
au făcut delegației o caldă 
primire. Un grup de pionieri 
a oferit oaspeților flori.

(Agerpres)

Sosirea delegației de partid 
și de stat a R. P. Bulgaria

Pentru merite deosebite în 
opera de construire a socialis
mului, cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a eliberării pa
triei, prin Decretul Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romîne s-a conferit :

Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa I to
varășilor : Constantin Daico- 
viciu, Gheorghe Gaston Marin, 
Ion Pas, Gogu Rădulescu, Con
stantin Tuzu, Ștefan Voicu.

Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ clasa Il-a 
tovarășilor : Dumitru Balalia, 
ștefan Bălan, Nicolae Bădescu, 
Ion Cozma, Constantin Drăgan, 
Grigore Geamănu, Nicolae 
Gheorghiu, Nicolae Guină, 
Martin Isac, Gyorgy Kovacs. 
Petre Lupu, Manea JVEănescu, 
Teodor Marinescu, Corneliu 
Mănescu, Roman Moldovan, 
Gheorghe Necula, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Stelian Nițulescu, 
Cornel Onescu, Andrei Păcu
raru, Constantin Scarlat, Du
mitru Simulescu, Ana Toma, 
Virgil Trofin, Simion Țaigăr, 
Ghizela Vass, Ilie Verdeț, Bar
bu Zaharescu.

Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa IlI-a 
tovarășilor : Petre Blajovici, 
Ion Bucur, Virgil Cazacu, Du
mitru Cristescu, Ion Creangă. 
Alexandru Codăfcea, Dumi- 
tru Cișmaș, Vasile Dinu, Aurel 
Duma, Dumitru Dumitrescu, 
Vasile Daju, Constantin Du
mitra che, Dumitru Dej eu, Pe
tru Furdui. Dumitru Gheor

ghiu, Suzana Gidea, Mihai 
Gere, Victor Ionescu, Elena 
Lascu, Vasile Lixandru, Va
sile Mateescu, Ion Mărcuș, Al- 
dea Militaru, Dumitru Moso- 
ra, Costin Nădejde, Constan
tin Nistor, Vasile Patilineț, 
Nicolae Petre, Ion Predescu, 
Gheorghe Roșu, Sanda Ran- 
gheț, Constantin Sandu, Ion 
Stănescu, Gheorghe Stan, Ene 
Țurcanu, Iosif Uglar.

Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa IV-a 
tovarășilor: Petru Enache, 
Petre Golea, Traian Gîrba, 
Constantin Ionescu, Vasile Io
nescu, Aspazia Vrabie.

Ordinul „23 August" clasa I 
tovarășilor: Simion Bughici, 
Dumitru Dămăceanu, Mihail 
Florescu, Marin Florea Iones
cu, Ilie Murgulescu, Ion Po- 
pescu-Puțuri, Gheorghe Ră- 
doi, Vasile Vîlcu.

Ordinul „23 August*  clasa
II- a tovarășilor : Augustin A- 
lexa, Iosif Banc, Gheorghe 
Hossu, Ion Ioniță, Miron Șer- 
ban.

Ordinul „23 August" clasa
III- a tovarășilor : Emil Bobu, 
Ion Cotoț, Aurel Duca, Gheor
ghe Dindere, Ștefan Duduman, 
Manea Ionescu, Vasile Ma- 
linschi, Ștefan Matei, Vasile 
Modoran, Constantin Mate
escu, Dumitru Popa, Gheor
ghe Pop, Clement Rusu, Con
stantin Simion, Alexandru 
Voitinovici. Tănase Zaharia.

Ordinul „23 August" clasa 
IV-a tovarășilor : Gheorghe 
Arsene, Ștefan Boboș, Teodor 
Haș, Petre Ionescu, Constan
tin Lăzărescu, Adam Leica.

Ordinul „Apărarea Patriei" 
clasa IlI-a tovarășului Nico
lae Alexe.

„Ordinul Muncii" clasa I to
varășilor : Bujor Almășan, 
Stan Marin Arsene, Maxim 
Bergheanu, Iosif Bayerle, 
Gheorghe Cioară, Mihai Da
lea, Florian Dănălache, Janos 
Fazekaș, Ion Gluvacov, Mi
hail Levente, Voinea Marines
cu, Panait Stelian Melisara- 
tos, Mihail Roșianu, Ludovic 
Takacs, Aurel Vijoli, Ion Vințe, 
Ladislau Vass.

„Ordinul Muncii" clasa Il-a 
tovarășilor: Ioniță Apostu, 
Mircea Biji, Mircea Mihai Bî- 
lea, Gheorghe Gh. Chiș, Le
onard Constantin Cazacu, Du
mitru P. Cazacu, Mircea Sa- 
moilă Cioclei, Alecu Dumi- 
trache Crăciun, Ioan Ioan Ca- 
man, Petru A. Crișan, Ion 
Ioan Demeter, Gheorghe Popa, 
Francisc Adalbert Foltieska, 
Petre Ghelase, Gheorghe Idu, 
Gheorghe Ionescu, Grigore M. 
Ivanov, Ioan Jiva, Ștefan L. 
Kis, Iosif Kbnig, Dumitru Le
onte, Nicolae Amoș Lascu. Ion 
Constant Manoliu, Ion Mari
nescu, Tiberiu Morariu, Atana- 
siu Mercea, loan Murășan, 
Gligor Munteanu, Nicolae Ro
goz, Dumitru Spiță. Vlad Stă
nescu, Fătu C. Socariceanu, 
Iordan Sterian, Dumitru To- 
mozei, Wilhelm Vagner, Marcu 
Witzman.

„Ordinul Muncii" clasa III-a 
tovarășei Maria Ciocan.

Tuturor tovarășilor mențio
nați mai sus le-a fost confe
rită și Medalia „A XX-a ani
versare a Eliberării Patriei".

Medalia „A XX-a aniversare 
a Eliberării Patriei" a mai fost 
conferită tovarășilor : Iosif Ar- 
deleanu, Eugen Alexe, Anton 
Brcitcnhofer, Avram Bunaciu. 
Mihai Burcă, Constanța Cră- i 
ciun, Ludovic Csupor, Elvira ( 
Cincă, Ion Constaniin, Dumi- ’ 
tru Diaconescu, Petre Drăgo- l 
eseu, Radu Dulgheru, Cornel i 
Fulger, Nicolae Giosan. Ion 
Guran, Athanase Joja, Nicolae 
Marchian, Gheorghe Marusi, 
Radu Mâncscu, Anton Moi- 
sescu, Iosif Mogoș, Mihai Mu
jic, Valeri u Novacu, Nicolae 
Roman, Zoe Rigani, Alexan
dru Sencovici. Barbu Solomon, 
Gheorghe Stoica, Anton Stoia- 
novici, Mihai Suder. Gheor
ghe Ungurașu, Vasile Vaida, 
Gheorghe Vasilichi.

★

Cu prilejul zilei de 23 Au
gust. prin decrete ale Consi
liului de Stat au fost distinși 
cu ordine ale R. P. Romîne 
peste 7000 de tovarăși și a- 
proape 7 500 cu medalii.

în cursul zilei de joi, în Ca
pitală și în alte orașe din țară 
au avut loc festivități de in- 
mînare a distincțiilor acordaje.

Tot în cursul zilei de joi a 
fost înmînată Medalia .A. 
XX-a Aniversare a Eliberării 
Patriei" unui mare număr de 
tovarăși.

(Agerpres)

Primirea de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a delegației 

de partid și de stat a D. R. S. S.

Joi după-amiază, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de 

, Stat al Republicii Populare 
Romine, a primit la sediul 
C.C. al P.M.R. delegația de 
partid și de stat a U.R.S.S., 

1 condusă de tovarășul A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

La primire au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Chivu Stoica, Alexandru Bîr
lădeanu.

Au asistat Vasile Patilineț, 
membru al C.C. al P.M.R.. și 
Andrei Păcuraru, membru 
supleant al C.C. al P.M.R.

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

(Agerpres)

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, joi a sosit în Capitală, 
delegația de partid și de stat 
a R. P. Bulgaria, care va parti
cipa la sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Din delegație fac parte gene
ral de armată Ivan Mihaiîov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, conducătorul 
delegației, Apostol Pașev, 
membru al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, general-locote- 
nent Slavcio Trînski, membru 
al C.C. al P.C.B., adjunct al 
ministrului Apărării Populare, 
Nadia Vasilieva-Jivkova, se
cretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Bulga
ria, și Gheorghi Bogdanov, am
basadorul R. P. Bulgaria la 
București.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și R. P. Bulgaria.

Membrii delegației au fost 
întâmpinați de tovarășii Chivu 
Stoica, Leonte Răutu, Constan
tin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Anton 
Breitenhofer, membru al C.C. 
al P.M.R., și general de armată 
lacob Teclu, membri ai Consi
liului de Stat, Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.M.R., 
Costin Nădejde, adjunct al 
ministrului învățămîntului, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., Gh. Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Floca Arhip, 
adjunct al ministrului Forțelor 
Armate, și Ion Bucur, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acreditați 
în R. P. Romînă.

Delegația a fost, de aseme
nea, întîmpinată de membrii 
Ambasadei R. P. Bulgaria.

Numeroși oameni ai muncii 
au făcut delegației o caldă pri
mire. Un grup de pionieri a o- 
ferit oaspeților flori.

(Agerpres)

Sosirea delegației de partid 
și de stat a ft R. S. S.

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, joi a sosit în 
Capitală delegația de partid și 
de stat a Uniunii Sovietice care 
va participa la sărbătorirea ce
lei de-a 20-a aniversări a Eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Din delegație fac parte A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., conducătorul 
delegației, I. P. Kazaneț, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.S.S. Ucrainene, ma
reșal S. S. Biriuzov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., prim-loc- 
țiitor ai ministrului apărării 
al U.R.S.S., și I. K. Jegalin, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și Uniunii Sovie
tice.

La sosire, membrii delegației 
au fost întâmpinați de tovară

șii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Chivu 
Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, 
Avram Bunaciu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, Ghizela 
Vass și Vasile Patilineț, mem
bri ai C.C. al P.M.R., Roman 
Moldovan, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Pla
nificării, membru al Consiliu
lui de Stat, Andrei Păcuraru, 
membru, supleant al C.C. al 
P.M.R., general-colonel Ion 
Tutoveanu, adjunct al minis
trului Forțelor Armate, Ghecr- 
ghe Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Va
sile Dinu, șef de secție la C.C. 
al P.M.R., și de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acreditați 
în R. P. Romînă. Delegația a 
fost, de asemenea, întîmpinată 
de membrii Ambasadei U.R.S.S.

Numeroși oameni ai muncii 
au făcut delegației o caldă pri
mire. Un grup de pionieri a 
oferit oaspeților flori.

(Agerpres)
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Cu toate visele

Oglindindu-se în lacuri

IIWA PATRIEI
Ion Lâncrânjan

pili, dintre multe altele — că 
noi cei care veniserăm la 
Brașov să învățăm o meserie 
trăiam și stăteam în niște 
barăci prăpădite, în vreme ce 
tinerii care învață astăzi la 
școala de pe lîngă aceeași uzi
nă — aceeași e un fel de a zi
ce, fiindcă nici uzina nu mai 
este aceeași — au la dispozi
ție un mic orășel făcut anume 
pentru ei, în poiana în care 
bateam noi mingea cîndva. 
Asta fără a mai pune la soco
teală atelierele în care lucrea
ză, sălile de clasă, toate condi
țiile care le au ei acum, cînd 
nu mai sînt umiliți și înjosiți, 
cum eram noi. Nici vorbă' nu 
poate fi de așa ceva, de umili
re și de înjosire, nici vorbă nu 
poate fi, în utlimă instanță de 
o comparație între trecutul ex
ploatatorilor și al dictatorilor 
fasciști, mai mari sau mai mici 
— la fel de odioși însă — și 
prezentul nostru socialist, în 
cadrul căruia și prin care ne
am realizat și ne realizăm 
r.“i ca oameni, în cel mai în- 
a_t și mai deplin înțeles al cu- 
vintiilui.

Aceasta e problema princi
pală. aceasta-este marea dife- 
reură — a realizării și împli
niri tuturor visurilor.

Dacă n-ar fi fost 23 August,

dacă nu s-ar fi înfăptuit revo
luția socialistă în țară, din 
promoția din care am făcut 
parte, din toți tinerii care au 
plecat de-acasă să învețe o 
meserie, să-și cîștige o pîine 
în viață — din toată „promo
ția" noastră, din toată genera- 

. ția noastră cine știe cîți și-ar 
fi frînt aspirațiile, drumurile 
înainte de a începe cu ade
vărat. Ne-am fi izbit pînă la 
urmă, mai de vreme ori mai 
tîrziu, de zidurile închistărilor 
în care era ținută țara noas
tră, tot poporul acesta, atît de 
dotat și de talentat, pentru 
cîntece și dansuri și pentru fa
bricarea celor mai complicate 
mașini, pentru înfăptuirea ce
lor mai îndrăznețe realizări. 
Dar așa, datorită Eliberării, 
datorită politicii mai mult de- 
cît înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, de in
dustrializare a țării — toate 
„promoțiile", generații întregi, 
dinaintea noastră și de după 
noi, au ieșit „în larg", pe 
cîmpul nelimitat al împlinirii 
celor mai îndrăznețe năzuințe, 
a tuturor visurilor.

Tinerețea noastră, chiar și a 
celor care nu mai sîntem atît 
de tineri astăzi, este strîns le
gată de tinerețea Patriei so
cialiste, entuziasmul nostru 
este unul și același cu entu
ziasmul revoluției pe care o 
înfăptuim.

Zile și nopți

ale creației
Mihai Negulescu

' inerețea este și a 
‘ fost întotdeauna 

vîrsta visurilor 
îndrăznețe, a nă
zuinței spre fapte 
mari, eroice, a 
făuririi unui înalt

ideal de viață. Și totuși, 
nu întotdeauna, aceste elanuri 
primăvăratece au dat mult 
,< unitul rod, încărcînd cu me
rele de aur din poveste cren
gile livezilor tinere. Au fost 
zile, au fost ani, au fost 
veacuri întregi cînd ele ori au 
fost sugrumate înainte de a-și 
deschide corolele, ori au înflo
rit anemice, ftizice surîsuri. Si 
nu trebuie să căutăm dovezile 
în trecutul îndepărtat. E de-a- 
juns să-i întrebăm despre a- 
cestea pe părinții noștri, ori si 
deschidem o carte care păs
trează imaginile acelor ani — 
„cimitire ale tinereții".

...Și să deschidem apoi, și o 
altă carte, o carte aflată la 
primele dar definitivele ei pa
gini, în care sînt înscrise cu li
tere de aur mărturii din a- 
celași veac 20, numai că din- 
tr-o altă emisferă : însorită, 
entuziastă, populată de altă 
viață. Milioane și milioane de 
autori scriu această carte la 
chemarea și sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
cartea aceasta fiind însăși via
ța noastră. Există în această 
carte un capitol care are în
scris pe frontispiciu cuvintele 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej : „Tineretul iși poate 
permite visele cele mai în
drăznețe cu siguranța că ele 
vor fi înfăptuite". Este capi
tolul generației mele, al pri
mei generații de tineri care 
și-au putut înfăptui visurile.

Elanurile noastre tinere, la 
îndemnul partidului, au sfre
delit munții, deschizind drum 
trenurilor spre Valea Jiului, 
au aruncat punți peste pră
păstii la Salva-Vișeu. Cînle- 
cele noastre înflăcărate de 
dragostea pentru partid au le
gat cărămizile APACĂI, ac
tuala fabrică „București". Ală
turi de cei vîrstnici putem 
spune și noi, tinerii, celor care 
privesc uluiți uriașul lac de a- 
cumulare al hidrocentralei de 
la Btcaz ori barajul ce se ri
dică la Argeș : acolo, în adîn- 
cimi, pămîntul poartă efigiile 
pașilor noștri.
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în tact ușor

Unde sînt oare copiii de a- 
cum 20 de ani, care învățase
ră abecedarul intre două bom
bardamente ? Vă știu unde 
sînteți, prieteni! V-am admi
rat nu odată priceperea și 
siguranța cu care ați dat cep 
cuptoarelor clocotinde, pentru 
ca să se reverse oțelul din 
care vor prinde viață tractoa
rele și turbinele. Te știu bine 
Ștefan Tripșa, incercatule stă- 
pîn al flăcărilor. Sub mîna ta 
vetrele cuptoarelor cunosc o 
metamorfoză miraculoasă. Ți- 
am admirat nu odată grația si 
certitudinea verticalei de fir 
cu plumb a construcțiilor, 
crescînd sub ochii tăi, Gheor
ghe Bucelea, tinăr meșter Ma- 
nole al Oneștiului.

Te-am urmărit și eu cu ră
suflarea întretăiată neînfrica- 
tule lansator de bene, Bogdan 
Rică, în seara cînd pe Argeș, 
la Hidrocentrală, schimbul tău 
dobora toate recordurile stabi
lite pînă acum pe șantierele 
țării.

Si eu am fost alături de 
tine, Tița Ștefan, in zilele 
cînd, neluind in seamă rr.ir- 
rioasa tăcere a sfinxului e 9 - 
tean, ai făcut ca Bărâga al 
nostru să fie cunoscut repre
zentanților atitor popoare. Fa
ta de la Fierbinți i-a dat ast
fel cel mâi categoric răspuns, 
in numele tinerei generații a 
Romîniei socialiste.

Mai țin minte, Emanoil Pe- 
truț, zilele etnd căutaî cu în
frigurare să afli toate mărtu
riile scrise despre eroul atiî ce 
îndrăgit căruia i-ai dat 
Tudor Vladimirescu. V-am a- 
plaudat și eu, pe tine ți pe 
confrații tăi, furtunos, aliînri 
de mii de spectatori, po ro«. ti
neri prieteni actori. latâ-ră : 
îi interpretați pe Shakespeare, 
pe Caragiale și Gorki, ale că
ror piese (vă mai amintiți ?) le 
repetați ca un jurăminî 
nii de școală.

Cunoscindu-vd bine, 
răși de virstă cu mine, 
aș fi întrebat care este trăsă
tura sufletească pe care o ad
mir cel mai mult la generația 
noastră, atunci aș răspunde 
fără ezitare, așa cum am în
cercat s-o fac și fn versuri: 

Entuziasmul’

Este un entuziasm anecmxt 
prin mii ți mii de fire la țdr- 
mul cuceririlor noastre tccia- 
liste — sentimentul profund 
al oamenilor care au intrat bt 
viață cu toate visele in zbor, 
pe poarta principală, aceasta 
fiind poarta uzinei, c gospo
dăriei colective, a facultății, a 
editurii. Fiecare izbwcnire ti
nerească a noastră, cunoaște o 
singură acoperire în aur prin 
mașina, recolta, cartea ieșite 
din miinile noastre.

M-am străduit nu odată și 
eu ca acestui entuziasm să-i 
dau graiul certului trudind 
cu migală. într-o ucenicie ne
întreruptă. așa cum ne-a Vă
tuit pe roi cei tineri, tn nume
le conducerii de partid, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Tinerețea noastră a respirat 
aerul țâre. Sănătos, al ace'tor 
ani. și~a tras sera din ricta 
nouă a patmei socialiste. cr_- 
pra ei s-au tr-m.

Jiiarcă în ciuda „ner- 
0 ! vului" turistic — de 
S i factură cu totul nouă 
II — al vacanțelor noa- 
I I stre, mii de imagini 
1: panoramice ale na

turii și ale înfăptuiri
lor omului, create deopotrivă pen
tru contemporaneitate și veșnicie, 
pentru desfătarea privirii și pen
tru ritmul alert al progresului teh
nic și cultural, te îmbie la zăbavă, 
la statornicie, la reflecție, la ne
garea drumurilor fugitive.

Am călătorit mult, în timp , 
între fruntarii, dar niciodată nu 
am putut pleca mai departe fără a 
lua — nu pe retina benzii de ce
luloid ci de-a dreptul pe învelișul 
inimii — chipuri de oameni ai 
muncii, ai creației socialiste, tul
burătoare armonii de lanuri pîr- 
guite, de fier, de beton, de sticlă, 
unduirea limpede a peisajului, în 
care zilele și nopțile patriei inte
grează o revelatoare frumusețe și 
măreție.

E o șarjă de admirație și entu
ziasm fiecare întîlnire a noastră cu 
constructorii vieții contemporane, 
cu cei care aruncă între văi supla 
coapsă de piatră a barajelor sau 
stăpînesc în inele nevăzute ale vo
inței lor particule și puteri uriașe 
ale substanței, cu cei care 
fonta, pîinea și cărțile.

La întîlniri, schimbăm 
și omenie. Lîngă ei intuim 
pe^ime forța aceasta, î 
istoria poporului nostru, a unită
ții de ideal, a legăturii intime 
născută simultan în fibrele între
gului șantier care este „Romînia în 
haine de lucru**.

A fi tînăr, într-o epocă de tine
rețe și răspunderi, înseamnă poate 
corespondența cea mai intensă cu 
izvoarele avînturilor generoase, cu 
noul romantism al lumii care a în
ceput cu lupta poporului condus de 
partid, al lumii care începe conti
nuu, desăvîrșindu-se sub ochii 
noștri, în entuziasmul nostru, în 
ființa noastră străbătută de ger
minațiile visului și ale faptei.

Sînt zile și nopți de creație am-

creează

gînduri 
i cu lim- 
întîie în

tu ? de

Cintec de August
M-ctHa StCMK»

Partid, tu însuti soare!
A. I. Zăinescu

A* trejii ■■Mi scalptate-aceste vremuri 1 — 
Și aunți-ar fi de aur. toți, $i monument 
Să arzi, lumină-n jur și să-i cutremuri.
Cum crești din temelii, și în efluvii, 
Prin inimi care bat ca un torent, 
Mai mult te-nalți și izvorînd mai tare 
Noi te purtăm pe brațe, ca pe fluvii 
Și te purtăm pe umeri, ca pe mare.

Fnunoși! — că-n unda ta putem privi departe 
Și demni I — că-n suflet, clară, ne așezi oglinzi 
La noi și munții sînt meniți să-ți poarte 
Un arc de frunte tînăr și să îl aprinzi 
Mari raze-ale gîndirii strălucind de-aceea 
Și vîslind pe-albastră-ntindere de timp 
Din adînc vuind și-n larg precum mareea 
Ne străbat pe-un cer de amplu anotimp.

Parcă-ntors din lungi călătorii, o clipă 
Mai rămîn pe-un țărm al orei și, fierbinte, 
Valuri lin în preajmă se-nfiripă, 
înainte mă înalță încă altele-nainte 
Cum o urci prin noi și-n fiecare 
Un izvor i-aflăm, luminii, cu nesaț: 
Tu însuți viu izvor, partid-tu însuți soare, 
Ne înnobilezi și-n fața soarelui, pe zare 
Această țară mîndră traversată de Carpați.

plă, multilaterală, însemnate țB 
ecranul limpede al amintirilor 
noastre tinere nu cu emoțiile spec
tatorului ci cu participarea directă, 
vibrantă. Cum aș putea uita astfel 
șarjele fierbinți ale Reșiței, alături 
de care am trăit ceasuri de veghe, 
ceasuri de căutare înfrigurată a 
frumuseților ? Oridt ar tulbura o 
metaforă autentica intuiție a fap
telor cum m-aș putea opri să re
memorez senzația netă că începu
tul fiecărei zile se naște mai de
vreme și mai intens ca în zările 
de dincolo de apa albastră a Vă- 
liugului, în însuși ritmul de linii 
și de lumini al halelor vechi și noi, 
unde făurarii reșițeni retrăiesc per
petuu mitul sublim al recreării 
materiei, al închegării ei în adevă
rate bijuterii industriale.

Zile și nopți ale creației. Ale 
întrepătrunderilor dintre bogăția 
sufletească a omului contemporan 
și ceea ce, el, gravează cu mîna, 
cu excavatoarele, cu milioane de 
unelte, în peisajul, în istoria pa
triei.

Neputînd chema spre cuadrații 
de față miile de prieteni de pretu
tindeni, aș aduce în schimb măr
turia trăirii mele acolo, a admira
ției și încrederii mereu proaspete 
pe care mi-au întipărit-o în suflet 
minerii maramureșeni ai Săsarului, 
ai Herjei și ai Băiuțului, sau cei
lalți, colectiviștii din Oașul „țîpu- 
riturilor**  și-al simțirilor pătimașe, 
sentimentul acela tonifiant al în- 
tîlnirii — prin ei — cu o istorie 
nouă, cu simbolul emoționant al 
rodniciei și incandescenței anilor 
pe care îi trăim : „La mine aca- 
să-n grădină / un măr casa mi-o 
lumină. / Aș pleca de lingă tine / 
roșu’tău în loc mă ține ; / și te 
frîngi din brîu cu totul / mi te-n- 
greunează rodul. / Cînd te-ntorci 
cu ramurile / umbrești căsa, gea
murile ; / soarele spre asfințit / 
chipul roșu ți-a privit — / nu-i 
umbrit cu zidurile / nu-1 adapă 
pietrele / și chiar după soare-a- 
pune / mărul roșu-i o minune"/

Pretutindeni pe cuprinsul țării, 
unde pulsează neîntrerupt viata 
socialistă a Romîniei, am întîlnit 
revelatoare izvoare de poezie, iar 
veghind asupra acestor izvoare, 
sporindu-le neîncetat, i-am cunos
cut pe cei mai buni fii ai patriei. 
Am avut astfel totdeauna senzația 
că ne aflăm într-un muzeu viu, 
un fel de proiecție a unor viitoare 
cărți de istorie în natura fasci
nantă a patriei. A enumera mari 
puncte de atracție — Argeș, O- 
nești. Galați, Porțile de Pier, cîm- 
piile de aur, Maramureșul însorit 
— înseamnă a numi cînturi ale 
unui amplu poem, pe care citito
rii acestor rînduri le cunosc ei în
șiși temeinic. A enumera — devine 
astfel pentru noi: a rememora, a 
retrăi puternic o bucurie a crea
ției colective, o mîndrie patriotică 
totdeauna vie. Recunoștință fier
binte pentru partidul comuniștilor 
care a gîndit și a întruchipat a- 
ceastă țară tînără.

E o demnitate, aceasta. A mun
cii entuziaste, a integrării organice 
într-un flux mirific al începuturi
lor de țară și de lume. E răsfrîn- 
gere în noi a unui timp tînăr, 
timp rodnic, timp plenar, de-a lun
gul căruia modelăm frumuseți și 
trăinicii ale altei naturi, ne mode
lăm noi înșine — lucind, sincer, 
entuziast — în efervescența și ro
mantismul socialismului, care ne-a 
conferit o tulburătoare paternitate, 
și partinitate.

o
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Foarte mulți confrați are poetul de astăzi.
Săptămina trecută am poposit o singură zi pe malul mării 

și am avut revelația — a cita oară ? — unor opere de artă 
învestmântate de neasemuite frumuseți. Am văzut ditirambi 
de zece etaje, sonete de metal și de sticlă, scări de un 
alb imaculat, ode cu frontispiciul scăldat in soare.

Dar nu numai printre arhitecți ne recunoaștem cu bucurie 
confrații.

Mașini cu piese zvelte, instrumente de precizie per
fecte, pereți abrupți ai digurilor de beton tn care 
e încrustată falnica epopee a hidrocentralelor — toate a- 
cestea ne vorbesc de făuritorii lor, oameni ai îndeletnicirilor 
practice și totuși visători, care transformă materia și natura, 
oameni care creează istoria. Operele lor „complete" vor dăinui 
peste decenii și secole, iar în ceea ce privește „influența lor 
poetică" asupra posterității, ea va fi și mai durabilă. Vor 
primi cel mai frumos epitet pe care-l pot rosti urmașii tîrzii: 
ei au fost bărbații care au depus piatra de temelie a unei 
epoci noi într-o țară nouă, epoca socialistă, prima epocă cu 
adevărat și pe deplin umană din istoria poporului nostru, 
epoca poeziei.

Mulți confrați au poeții de astăzi.
Poetul de ieri a cîntat cu o sfîșietoare nostalgie marea, ne

sfârșitele întinderi ale oceanelor. Sint astăzi poeți — activiști 
de partid, agronomi, comuniștii din satele noastre, tractoriști 
— care în locul pestriț al parcelelor înguste au creat în
săși marea, însuși oceanul nesfîrșit al grînelor, pe șesurile și 
în văile patriei, noastre socialiste. Cu nesfîrșită tristețe a 
cîntat Ovidiu marea înghețată, Pontul Euxin al nostru; cu 
nesfîrșită bucurie îi răsplătește pe făuritorii ei poeți marea 
aurie a spicelor răsărite din planuri și munci colective.

Poetul de astăzi are foarte mulți confrați.
Și este în fine poezia însăși, cea scrisă vers cu vers pe foaia 

albă, cu gîndurile omului liber în țară liberă. Versurile ză
mislite in căldura inimii și trecute prin căldura plumbului 
pentru ca să se adune în coloane cu sunet metalic și să se

înrădăcineze adînc în memoria cititorului, eu sunetul uma
nismului nostru nou, al frumuseților noastre noi.

★
Fac parte din generația de condeieri care ți-a văzut pentru 

prima oară versurile turnate in plumb după Eliberarea pa
triei noastre, eveniment ce-l memorăm acum privindu-l 
cu o mândrie acumulată de douăzeci de ani. Alături de aceste 
falnice douăzeci de trepte, și sprijinindu-se mereu de ele, 
s-au ridicat de la începuturi pînă la maturizare încercările și 
— cîte au fost — succesele noastre in această grea, dar de 
mare cinste, meserie de exprimare în limba frumosului, a 
țării noastre noi, a năzuințelor poporului nostru, constructor 
al socialismului.

Și dacă noi, poeții am obținut intr-adevăr succese, ele se 
datoresc Partidului Muncitoresc Romîn, care ne-a crescut și 
ne-a îndrumat pașii în toate clipele acestor douăzeci dețani.

Și dacă am învățat cit de cit această limbă străveche și 
eternă a poeziei, am învățat-o ea sa putem rosti mai expre
siv, emoționantele împliniri ale vremii noastre, operă nemu
ritoare a poporului nostru condus de partid.

rea la față a orașelor vechi, devenite toate adevărate sere ome
nești și grădini perpendiculare, cîntînd în corul arhitecturii lor 
funcționale respectul noii politici pentru demnitatea omului. 
Orașe ca București, Iași, Cluj și Timișoara, orașe mari, dar cu 
un singur centru, s-au reclădit peste noapte în stil colectiv, re- 
organizîndu-se pe mai multe centre și devenind numai astfel 
orașe cu adevărat mari. Țara nouă duduie de tractoare și com
bine „made in Romania" ; utilajul petrolier, folosit de noi 
pentru noi și exportat pînă în Indii, poartă aceeași marcă de 
fabricație ca și mijloacele de transport în comun, fie ele loco
motive „Diesel", auto sau troleibuze ; complexe imense, fabrici 
de acizi și îngrășăminte chimice, uzine, termo și hidrocentrale, 
de la Turnu Măgurele pînă în munții Maramureșului și de la 
Timișoara pînă la Galați, înalță pe cer pădure de furnale, sim- 
bolizînd uriașa voință de viață nouă a muncitorimii.

Dar cine poate fi atît de copil îneît să-și închipuie că, în 
două-trei cuvinte, cuprinde întreaga bază materială, fie și nu
mai dintr-o anumită ramură, a prosperității țării de azi ? Vor
bim într-un vast șantier, al cărui clocot de creație unanimă, 
care e felul lui de a vorbi, îneacă glasul individual.

O energie creatoare, identică celei ce susține acest uimitor 
progres tehnic, s-a desfășurat și se desfășoară de asemenea, sub 
ochii noștri pentru dezvoltarea, cu aceeași temeinicie, a bazei 
culturale. Din noțiune fictivă, cultura s-a prefăcut în fapt de 
necesitate zilnică. Era de neînchipuit, pînă la Eliberare ca un 
spectacol de teatru, o audiție muzicală, o expoziție de artă plas
tică, o carte sau o publicație literară periodică să poată face 
parte cîndva din „bunurile de larg consum". Azi nu mai există 
oraș regional fără teatrul lui permanent, orașele mari deși cu 
cîteva teatre proprii abia fac față nevoii publice ; filarmonici, 
expoziții plastice și periodice literare regionale, spre a nu mai 
menționa intensa activitate artistică a Capitalei, răscolesc sen
sibilitatea publică și se alimentează din ea, fără ca unitățile de 
muncă mari și mici, să se simtă împiedicate pentru aceasta de 
a-și crea echipe proprii de artiști amatori. Cît~privește cartea 
tipărită, de literatură fie originală, fie tradusă, s-a ajuns cu 
ea, deși apărînd în zeci de mii de exemplare, la fenomenul 
de pîndă dl apariției, fenomen necunoscut istoriei de pînă mai 
ieri a culturii noastre. Ce anume însemnează azi așteptarea 

unei tipărituri anunțate se înțe
lege însă numai știind că totuși 
zeci de mii de biblioteci publice, 
cu obligație legală de a o primi, 
o țin la dispoziția doritorilor, pe 
o rețea de unități, care solidari
zează în același interes pentru 
cultură străzi mărginașe de a- 
șezări urbane, ca și depărtate 
cătune raionale.

Puse alături, baza materială și baza morală, concepute amîn- 
două să înlesnească efortul de producție, ne conduc mintea la 
principiul lor comun ; ele izvorăsc din ideea guvernării prin 
și pentru popor. O democrație reală în practica și ideologia ei, 
cum nu putea fi democrația burgheză, s-a constituit și se con
solidează cu fiece zi, cu fiece ceas ; și faptul acesta implică a- 
dîncimi istorice insondabile. Azi poporul întreg, cu conștiința 
că se guvernează prin șl pentru el, așteaptă sărbătorirea lui 23 
August cu sentimentul participării la opera de guvernămînt, 
sentiment care semnifică cea mai adîncă revoluție înfăptuită la 
noi prin socialism.

Semnificații
Vladimir Streinii

Marele entuziasm cu care 
țara întîmpină douăzeci de ani 
de înfăptuiri socialiste e un act 
impunător de adeziune. Țara a- 
deră sărbătorește la concepția 
politică prin care a renăscut an 
de an pînă la înfățișarea de azi. 
Nu e ușor pentru conștiința ce
tățenească individuală să oglin
dească noua concepție în realizările, care o afirmă numeros, 
cit și în ideile, care o constituiesc fundamental. Abia dacă 
direcțiile înfăptuirilor și, dintre idei, principiul lor unic, încap 
iintr-o singură oglindire.

Răsărirea ca din apă ,deși în douăzeci de ani de muncă asiduă 
și perseverentă a țării noi, luminează dubla preocupare, în re
zultate, de baza materială și morală a muncitorimii ca și ideea 
democrației reale. Pentru baza materială, e deajuns să se evo
ce sectorul industrial și cel urbanistic.

Numărul orașelor noi care au înflorit peisajul romînesc, e 
unul din gesturile productive ale timpului, alături de schimba-
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avicol, noii tehnicieni 
Nicolae Chirilă și Valeria

CU TIMPUL
adrele construcției socialiste.’

Să pătrunzi în valurile acestei mări de oameni, să înțelegi 
gigantica forță de creație ascunsă în adîncimile ei limpezi, să re
cunoști un destin aparte, un chip distinct, un suris anume în fie
care unitate din cele cite, însumate, compun impresionante colecti
vități — ce temă atrăgătoare, ce bucurii ți-aduc descoperirile ei: 

Vei auzi bătînd in cadență milioane de inimi simple, re. 
vedea milioane de frunți înclinate cu concentrare deasupra cărților, vei simți 
cu un al șaselea simț o imensă armată care își ocupă in tăcere locurile la mi
lioane de tablouri de comandă.

Aceștia sînt tovarășii tăi crescuți și educați, ca și tine de altfel, sub 
soarele socialismului. Uriașele pompe aspiratoare ale vremii noastre 
ne-au absorbit pe toți, imprimîndu-ne această mișcare ascendentă: 
dar nu ca pe niște particole pasive, infirme și oarbe ne-au ab-aar nu ca pe niște particole pasive, infirme și oarbe ne-au ab
sorbit. Nu! In oameni a răsunat glasul conștiinței, glasul partidului nostru. 
Acest glas spunea: prezentul are nevoie de tine, trebuie să știi insă mult mai Țnilli Junii .a,,. — ~X —  - . ... .

J----V’ ~m vnujT, iar vinorui are o
întrebare fundamentala de pus: „ce știiu ? Ascultînd acest glas, oamenii-con-
muct aecit ai știut pină azi, căci noi intrăm repede în viitor, iar viitorul ere o 
întrebare fundamentală^ de pus: „ce știiu ? Ascultînd acest glas, oav-erii-con- 
structori s-au avîntat în mod conștient spre zonele superioare.

Iată frumusețea esențială a calității profesionale noi cu care se reco
manda oamenii noștri. Cum să nu te apropii cu emoție de o asemenea temă?

& a. forma, în douăzeci de ani, cadrele necesare economiei și
cul*u, n* unei țări întregi cere o strădanie infinit mai mare, de care nu poate fi ca
pabil de cit un popor talentat și harnic, cu energii brusc descătușate, un popor 
surprins in plin proces dinamic, de rapidă dezvoltare materială și spirituală 

adica intr-o epoca revoluționară. Tocmai importanța covârșitoare a preface- 
n.^HC^a^S-himba^Pe!S-jul. fizic și econom^c al Romîniei. tocmai ritmul lor 

precede^ m ’.st0Tla Patriei, explică creșterea masivă si acce
lerata a cadrelor specializate în toate domeniile.

CONTRASTE
FUNDAMENTALE

i
l|lll|l|UWW alculul monstruos al profi- 
I wșSSlSffî lul"> maxim obținut pe 
liMnlllflII baza exploatării crîncene a 
MUuIIII uPor producători cu un mi- 
S& Wi I I nim de calificare determi- 

...... nașe burghezimea și moșie- 
. ... , rimea să îngusteze porțile 

invațamintuluî de toate gradele pe mă
sura intereselor lor de clasă. Romînia 
acelor vremuri de trista amintire, în 
care plaga analfabetismului își punea 
Pecetea pe nu mai puțin de 4 000 000 de 
oameni, nu putea, firește, să prezinte 
decît o situație deplorabilă în ce pri
vește accesul copiilor, adolescenților și 
tinerilor în_ școlile de pe toate treptele 
de învățămînt. Cîteva cifre edificatoare 
pentru drumul parcurs în cei douăzeci 
de ani care au trecut de la Eliberare se 
impun în aceste rînduri.

Dacă în învățămîntul de cultură ge
nerală erau înscriși în anul școlar 
1938—1939 un număr de 1 604 481 elevi, 
în anul școlar 1963—1964 numărul ele
vilor a ajuns la 3 058 339. Grăitor în 
sine, raportul de cifre trebuie totuși po
tențat cu cîteva elemente de natură să-î 
dea semnificația exactă. Căci din nu
mărul elevilor în mod formal înscriși 
la cursurile din anul școlar 1938—1939, 
oare cîți copii de oameni lipsiți de mij
loace se prezentau la cursuri numai o 
dată sau de două ori pe săptămînă, în 
restul timpului siliți fiind să-și agoni
sească singuri pîinea ori cel puțin să 
dea o mînă de ajutor părinților cople
șiți de necazurile cărora nu le mai pu
teau face față ? Pentru cîți dintre ei 
prețurile ridicate ale manualelor șco
lare nu constituiau bariere de netre
cut, mai severe decît niște jandarmi 
care le-ar fi tăiat calea pe treptele de 
intrare în școală? Să înveți pe o carte 
împrumutată din cînd în cînd de la un 
coleg mai înstărit — ce dinamită de 
complexe ascunsă în sufletul copilului 
de țăran, ce înstrăinare premeditată de 
cultură, din vina unei orînduiri sociale 
strîmbe, profund ostilă luminării celor 
mulți. Azi, pentru o orinduire diametral 
opusă, editarea a pește 20 milioane de 
manuale școlare distribuite gratuit 
este un act anual tot atît de sigur ca 
mișcarea de revoluție a planeteL

Traficînd cu nerușinare bogățule na
ționale ale Romîniei. condamnată de 
monopolurile străine să răriră □ 
simpla baza de aprovizionare cu 
materii prime, cu statut de semico
lonie, stăpînii de odinioară ai tarii se 
străduiau să mențină și învățămir.tul 
profesional la un nivel convenabil a- 
cestor interese antipatriotice- Condi
țiile de trai $i de înx’ățâturâ erau 
atît de mizerabile, îneît nu erirta ziar 
cu o orientare cît de cît democraticâ 
în paginile căruia să nu aibă ecou stri

gătul de rușine, de durere și de minie 
al adolescenților batjocoriți, flăminzit:. 
ruinați fizicește și moralicește încă îna
inte de a ajunge să intre pe poarta vre
unei întreprinderi (din care, ca munc’- 
tori calificați, de atitea ori aveau să fie 
zvîrliți afară de crizele economice ce 
convulsionau economia capitalistă a 
Romîniei !). Cunoaștem, în violent con
trast cu trecutul, imaginile orășelelor 
ucenicilor de azi. Confortul lor, uriaș î 
grijă a cadrelor calificate care îndrumă 
instruirea profesională a muncitorilor 
de mîine — trebuie numaidecit să sub
linieze sensul real al următoarelor ci
fre : dacă în 224 de școli ale invățămir- 
tului profesional erau înscriși în anul 
școlar 1938—1939 un număr de 39 250 
ucenici, în 459 de scoli au urmat în a- 
nul școlar 1963—1964 un număr de 
188 287 ucenici. Așadar cu mai mult de 
patru ori acum față de anul cel ma: 
reprezentativ al vechii economii în tara 
noastră. Izvoarele care alimentează 
creșterea și împrospătarea clasei mun
citoare au crescut substanțial și, nu 
este vorba numai de un debit cantitativ, 
ci și de valoarea, de calitatea pregătirii.

In învățămîntul tehnic și tehnic de 
maiștri- anul școlar recent încheiat a 
totalizat 358 de scoli cu 71 925 elevi, 
față de cele 142 de școli cu 14 746 elevi 
funcționind în anul școlar pe care l-am 
luat ca prim termen al paralelei. Să a- 
dăugăm marile răspunderi — nu numai 
profesionale ci și. in mod justificat, e- 
ducative — care revin acestor organi
zatori ai procesului de producție, să a- 
dăugăm prestigiul și respectul de care 
se bucură tehnicienii și maiștrii în rîn
durile muncitorilor. Vom înțelege ast
fel mai bine enorma distanță care se
pară aceste cadre mijlocii din industria 
noastră socialistă, de vechii, temuții și 
atît de adesea dispretuiții‘meșteri de 
odinioară, strînși între obligațiile mo
rale datorate muncitorilor (din rfnda-

OAM
urcă treptele

rile cărora se ridicaseră), și servitațile 
morale datorate patronatului Ga gra
țiile căruia aspirau).

importante. Toate acestea îmi întăresc 
convingerea că tineretul romin va con
tribui într-o măsură însemnată la pro
gresul științei în interesul poporului ro- 
mîn și al întregii lumi".

ÎN LOC 0E UN

GAUDEAMUS
igitur...

îl despre dinamica învăță- 
mîntului superior în acești 
ultimi douăzeci de ani. ex- 

' . tremele sînt mai evidente
«fetit orieînd. Intr-o Romî- 

‘ nie condamnată să rămînă 
in vecii vecilor, „emina

mente agricolă- și încă într-un stadiu 
de agricultura înapoiată, desigur că a- 
șigurarea economiei cu specialiști de 
înaltă calificare era ultima dintre pro
blemele care dădeau bătăi de cap re
gimului. La mare strîmtoare. se făcea 
ăp^l la specialiști din străinătate, plă
tiți atit de gras incit, pus pe un talger 
al balanței, salariul mediu anual al u- 
niă muncitor n-ar fi ajuns să echili
breze retribuția pe o săpîămînă a spe
cialistului de import, pusă pe celălalt 

Ce să mai spui de condițiile 
de existență ale tirărul ri intelectual 
In formare! la -urnele limite
ale rezistentei, prost sau
hr<n*t  in mar -ma cccx:~â cartelor 
studențești și ari.uriăar de aitr Zr-A. o- 
bîîgzt ae reairiatea eccâdsanâ să-și 
rizxțeze tmpoî și in cărarea

sapTmr-itare de fritentă.
ajtzsgea -a exzzieEri*  de ab

solvire ca in fata uncr perfc de bronz, 
îndărătul râm ca ru ce dnm se 
cesehâScL Dor pre--=4zrije eeăe ne
gre arareori se râdeau a t ex2®e^2e. 
Soccajd arunca îneâ asuțza
nericades de preaânre o uzbri riEâs- 
tră. stab car? au aricea
tinerești, atîtea pereenairtâți pcCerșăa’ " 
atitea capacități d? creMae râmase 5ră 
confirmare.

Rc da zxz
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Prof, universitar Giacomo Bevotto, 
unul dintre savanții cei mai remar
cabili ai Italiei:

„Voi începe cu o apreciere care se 
referă la calitatea studenților cu care 
m-am întîlnit aici, la Universitatea din 
București. Am o experiență largă în ce 
privește studenții. Nu de multe ori am 
întîlnit însă studenți care să reunească 
voința și capacitatea de a înțelege 
lucruri complexe și dificile, așa cum au 
arătat-o studenții cu care am avut con
tact în Romînia". Profesorul italian 
completează că „e vorba, în primul rînd 
de conștiința profesională a studenților 
înșiși, de conștiința clară a necesității 
de a se pregăti bine spre folosul între
gii societăți. La acestea se adaugă bune 
organizare a studiilor și posibilități ex
celente de studiu: cadre didactice su
ficiente și competente, localuri univer
sitare bune, cămine moderne și confor
tabile0.

Sectt Nearing
S.U.A.:

economist.

„Am văzut tineretul in școlile unde e' 
primește educația de cultură generale 
o pregătire specializată în domeniu', 
tehnic p profesional. Apoi, vizitir. . 
uzine alte întreprinderi, am văzut a- 
cești tineri ajungind la funcții de riL- 
pondere. Săptămînă trecută am rizîîci 
doei întreprinderi la Ploiești: una 
csre se pnxfazc instalații pentru tad«- 
-crift peîroiieri și cealaltă în care se ra- 
rmeeză petroluL Ak fost îr.czr.tcți x 

creste întreprinderi cn : 
bzrz. crgt*izsre  mulți-tineri îr- 

tre 29 și 37 ce swi cărora le-au iosi m- 
crtd^xțxze fnneșii tehnice și ajdnuKutre- 
ztee neportente. In calmarea -cec de 
rcv-sc-wt-r: cs vrea'să feuei: 
teri. tefi
cx

kc al

„ÎNȚELEPT
AL SATULUI":
SPECIALIȘTII
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rezentînd la nivelul între
gii țării cifrele cu cadrele 
divers specializate, nu ai 
încă poate o imagine asu
pra modului cum intervin 
in viață, concret, în prac
tica nemijlocită, aceste ca- 

iu pare destul de palpabil, 
in care școlile de toate ca- 

rarsă anual, in fiecare colț 
o fertila revărsare a unui 
un tineret stăpîn pe cel

le ale unei ramuri produc- 
îrîmtat deci, dinadins, ca- 
i ca și cifru dm interiorul 
mineze mai deplin de sen<.

moții rvpaAxzate ia rețianea Bzrsat- 
poă. reducisd șâ mai muit raraele 1 
biochu rKStxu. ne-zm curie n .nxa l 
T-ânriy? Arări CÎUîr în Tyrheâe
—v: .Arac. cite • kK-zlnăb

■-ZT- p._tea cv ■ de asii csr. ■- r»zcz •
Tăi și individ zzL pe cei recent vecăț

dre. încă n 
poate, felul 
tegoriile rei
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'de medici locuind și muncind în raio
nul Arad, 48 și-au făcut studiile uni
versitare după 23 August, și numai 18 
înainte. De altfel, departe de a săpa 
vreun șanț între generații, munca oa
menilor în halat alb, dar' unii și. cu 
părul alb, alții nu, cunoaște o excelen
tă emulație. Dacă doctorul Petru Pîr- 
jol, absolvent al anului 1933, are în 
circumscripția sa procentul zero la ca
pitolul mortalității infantile, colegul 
său dr. Lovy Birtolom, absolvent din 
1958, a realizat la Seceani aceeași per
formanță. Azi se învață multe într-un 
timp scurt. La abia un an de la absol
vire, dr. Nicolae Ionescu organizează 
la Pîncota un spital comunal cu rezul
tate excelente.

Cît despre cadrele medii sanitare 
din regiune numărul lor este de peste 
două ori mai mare astăzi decît în 1938.

Agricultura regiunii Banat benefi
ciază de aportul calificat a 1506 spe
cialiști cu studii superioare, dintre 
care: 889 ingineri agronomi, 231 ingi
neri zootehniști, 265 medici veterinari. 
121 ingineri mecanizatori. Gospodăriile 
agricole colective, trusturile G_A_S , 
înrtîhrtcle de cercetări și învățamin- 
tui agrotehnic au astfel o osatură de 
vxire cu înaltă calificare. In prezent 
celor 53 de gospodării agricole colec
tive dm raionul Arad le corespund 
prezența in muncă a 52 ingineri agro- 
noCTii. Toc aki lucrează 34 de ingineri 
zrintrhnsșai. Nu se poate totuși spune 
că neeesrtâtde productaci nu vor nec* 1- 
s-ta. curind. creșterea numărului de 
cadre. o dialectică a creșterii
âtgUes in agricxJuu'a socialistă. Anu- 
mzie criterii prevăzute de Consiliul 
"-perxe al Agriculturii legiferează in- 
cadona colective cu 1—2

Ț** 01'. m funcție de mă- 
rsKa umtâțiL Pentru sectorul zooteh
nie. de pfldă. mărimea unității e în 
lUDCție oe animalele proprietate ob- 
'ăeoKâ. catentat in unități vită-marc. 
Or. soșpooăriiie agricole milionare, 

«zn nu puține «ict in Banat, tind să-si 
^referiri rapid efectivul de animale, 

.-Tarta juri» d? venituri. $i iată. 
‘ duWt ext ribmăruL specia-

.tftîtor in cwgaerea animalelor. îngine- 
. zoocehn^ti. np va mai corespunde. 

Cadre! pare să strige unitățile socialis
te xtKL-asrăcnUuru. rr.exu mai bine în
zestrate czl cadre, dar înaintînd mereu,

:: -. îmi repede. Cadre !
Din cri 53 ineîneri agronomi ai ra- 

. .Vad. doar ?’sînț calificați îna
inte de 23 Aagu»t 1944. Toți cei 34 in- 
. -e- aoof absolvit-cursurile

^s^arioare doi această data. Un sin- 
_*rr  dettfi.u 0961-1960» a pompat spre 
xate' coițuriie raionului 72 specialiști 
dr calificare in producția vege
tala și animală.

-•hnicienii. O mare ar- 
-raiă S- tehnicieni. Să suim treptele 
Centratul școlar agricol din Arad.

Cei 225 de absolvenți ai anului școlar 
inebeiat. tehnicieni veterinari, maiștri 
veterinari, mecanici agricoli, tehnicieni 
r. xîăcoL, s-au răspîndit în toate colțurile 
regiuni. Vor îngriji vite, vor întreține 
și ver repara mașini, vor face să înflo- 
reasca grădinile și serele. O producție 
tot mai însemnată, dobîndind treptat 
proporțiile și ritmul unei producții

★

industriale așteaptă priceperea și entu
ziasmul lor. Un exemplu. La un sin
gur combinat 
veterinari
Biroaș au ințrat în rîndurile specialiș
tilor care asigură funcționarea neîn-. 
treruptă a vieții pe o adevărată „ban
dă rulantă" : 120 000 găini ouătoare.
Un tehnician veterinar ca utemistul 
loan Balaș, care zi și noapte timp de 
o săptămînă a făcut mii și mii de 
vaccinări dificile (în- pleoapa ochiului 
puilor) a avut prilejul să demonstreze 
nu numai măiestrie, ci și devotament, 
nu numai îndemînarea ci și conștiința 
muncii sale. Aceasta este demn să fie 
subliniat pentru că, mai demult, în alt 
complex social, bineînțeles, cuvîntul 
tehnician desemna, rece, un om cu a- 
numite cunoștințe și atît, o participare 
limitată, restrînsă la cîteva obligații 
peste care nici un elan nu trecea. A- 
vem altfel de tehnicieni azi.

COMUNICANTE
ncă o dată : nu există nici 
un cîmp de activitate în 
care socialismul să nu fi 
revărsat, în acești ani fer
tili, oamenii reclamați de 
noile exigențe. In raionul 
Arad, raion cu specific u- 

gricol, întîlnești urmele muncii arhi- 
tecților, inginerilor constructori, ingi
nerilor instalatori, tehnologi, topografi, 
desenatori, uniți în atelierul complex 
de creație, subordonat Direcției de sis
tematizare, arhitectură și proiectare a 
construcțiilor din Banat. Un magazin 
universal nou în Lipova, un spital re- 
amenajat în Sînnicolau Mare, locuințe 
noi la Pîncota, complexe de deservire 
comercială la Curtici, la Macea, la Ira- 
toș, școli în nenumărate comune și în 
orașul Arad — iată sînt o parte din roa
dele muncii acestui atelier. Arhitecții 
lucrează acum la reactualizarea schiței 
de sistematizare a Aradului. Probleme 
'de rezolvare a circulației, de amplasa
mente a industriei, a cartierelor de lo
cuințe și a zonelor verzi extind pre
vederile schiței în viitor. Liniile 
fine, trasate azi pe cartonul întins pe 
planșetă, se vor desfășura, volume în 
spațiu, mîine. Sînt oameni tineri, șeful 
atelierului a absolvit în 1952, iar arhi
tectul Victor Cătană, cel ' * ~ 
început să proiecteze din

La Teatrul de Stat din 
în același an, tînărul ___ ____
Gheorghiu. în patru stagiuni, el a avut 
prilejul să se afirme, în fața publicului 
și criticii dramatice, ca interpret al lui 
Figaro („Nunta lui Figaro“), al lui 
Vulpoi („Răzvan și Vidra“), al lui Ar- 
lechino („Nu puneți dragostea la în
cercare"), al lui Mihai (din piesa ro- 
mînească „Grădina cu trandafiri"), al 
lui Valerik (din piesa sovietică „A tre
ia, patetica"). Roluri variate, posibili
tăți nenumărate de studiu și realizare. 
Pe scena acestui teatru tînăr, și-au 
deschis larg aripile creației talentele: 
actrițe ca Agatha Nicolau, regizori ca 
Dan Alecsandrescu. tehnicieni de sce
nă ca Gheorghe Precup. Echipa tea
trului are cadre tinere în proporție de 
75 la sută. Nici arta nu face excepție 

*așa dar de la legea de aur a înzestră
rii cu cadre. Dar pe plan regional ? 
Teatrul de Stat din Timișoara, Teatrul 
maghiar din același oraș, teatrele din 
Arad și Reșița, Opera de stat, Filarmo
nica „Banatul", Filarmonica din Arad, 
Muzeul regional au primit în ultimii 
ani 71 de cadre calificate, dintre care 
33 începind din 1960 încoace. Și este 
firesc să fie astfel, căci în publicul ce 
ia loc pe fotoliile capitonate se află an 
de an tot mai mulți spectatori cu vaste 
cunoștințe de cultură artistică, cu exi
gență an de an sporită. Economia și 
cultura noastră sînt vase comunicante, 
în consecință nivelul trebuie să fie 
constant Un nivel înalt

...O regiune, Banatul, una din cele . 
16 regiuni ale patriei; un raion, Ara
dul. unul din cele 140 de raioane din 
țară; o comună, Vinga, una din cele 
4 290 de comune risipite pe întinsul 
Republicii, iată-le, îmbogățite în 20 de 
ani cu nenumărați oameni calificați. 
Cum s-ar umple cu aer curat un plă- 
min sănătos.

Mișcarea asta elementară, vitală, nu 
încetează nici o singură clipă. Mereu 
există o înnoire, o trecere dintr-o cali
tate într-aita. într-o singură zi, una 
>î aceeași zi, în cea mai mică dintre 
aceste trepte suprapuse, la Vinga, s-au 
petrecut cîteva mărunte dar semnifi
cative deplasări. Au sosit la G.A.S. 
Vinga lotul de 8 mecanizatori care-și 
incheiaseră pregătirea la școlile din 
Secuieni și Jimbolia ; li s-a repartizat 
cite un tractor romînesc. Și-a arătat 
priceperea nouă, oarecum în treacăt 
căci se află în vacanță, acasă, Iosif 
Soroș, care fusese trimis de GOSTAT 
ia Școala de maiștri agricoli Oradea. 
La cinematograf a venit de la Nădlac 
un băiat, să țină locul lui Costică Va- 
silescu cît o să fie acesta plecat la 
cursurile de la București. O fi fost 
Costică Vasilescu operator de film 
vreme de aproape 14 ani, dar dacă a 
funcționat numai la bandă îngustă — 
iar acum s-a schimbat aparatul — tre
buie să învețe ? Trebuie. Mai departe. 
Tovarășa Olimpia Văleanu a început 
să-și pregătească un referat pe care, 
ca'lucrătoare la o bibliotecă model, de 
două ori premiată, urmează să-1 tină 
la o consfătuire de cerc metodic a 
bibliotecarilor. Mai departe, zootehni- 
ciariul Francisc Fermengin II, de la 
GAC „Spicul" s-a hotărît să-i îm
prumute caietele de notițe (5 luni de 
școală la un centru veterinar) unui alt 
tînăr. cel mai bun crescător de ani
male.

Toate aceste deplasări și mutații im
perceptibile, într-o singură zi, oarecare, 
într-o singură comună, oarecare și ea. 
Dar înmulțiți astfel de deplasări și 
mutații cu 4 290 de comune ’ Apreciați 
proporțiile exacte la scara celor 8 ra
ioane ale Banatului, la scara celor 16 
regiuni ale Republicii !

Și atunci, neîndoielnic, veți simți 
ceva din mișcarea grandioasă, firească 
precum respirația unui colos : mișcarea 
zilnică a cadrelor.

mai tînăr, a 
1960.
Arad venea, 
actor Sorin

★ *

Cadre !
Cind partidul ~.-a rostit chemarea arzătoare, sute de mii și milioane de 

oameni au începu: să învețe. N-a fost ușor, nu le-a venit ușor. Dar știau înco- 
:ro merg și pentru ce. Au ajuns să știe de zeci de ori mai mult decît ar fi pu
tu: vreodată v\sc să .?îie înaintașii lor. Promovarea cu cadre a ținut pasul cu 
desfășurarea construcției socialiste.

Pe pămintul populat astăzi de atîtea frumuseți din beton, din sticlă, din 
oțel și lumină fluorescentă, își suflecă mînecile în fiecare dimineață, la re- 
vărsaral zorilor, un popor prieten cu cartea, stăpîn pe tainele cărții. Pe trep- 
-le celor douăzeci de ani împliniți de la Eliberare se află milioane de cărți.

Citite, înțelese, însușite de popor.
Așa am dobindit cadre!

ȘTEFAN IUREȘ



Solemnitatea înmînării unor titluri și distincții CĂRȚI NOI APĂRUTE 

iN CINSTEA MARil ANIVERSĂRI
Prin decret al Consiliului de 

Stat au fost conferite titluri 
ale R. P. Romine de „Om de 
Știință Emerit", „Profesor E- 
merit", „Artist al Poporului", 
„Maestru Emerit al Artei", 
„Artist Emerit", „Medic Eme
rit" unor oameni de știință, 
artă și cultură, cadre didacti
ce și medici.

Joi, la Consiliul de Stat, au 
fost înmînate diplomele celor 
distinși.

De asemenea, au fost înmî- 
nate diplomele de „Laureați 
ai Premiului de Stat" creato
rilor în domeniile științei, teh
nicii și invențiilor, literaturii 
și artei cărora le-a fost acor
dată această înaltă distincție 
pe anul 1964 prin hotărîre a 
Consiliului de Miniștri.

La solemnitate a participat 
tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, care în numele Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, al Con
siliului de Stat și guvernului 
Republicii noastre și personal 
în numele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
felicitat pe cei care au primit 
distincții și le-a urat noi 
succese în activitate.

Prin decret al Consiliului de 
Stat s-a conferit:

Pentru merite deosebite în 
activitatea științifică titlul de 
„OM DE ȘTIINȚĂ EMERIT 
AL REPUBLICII POPULARE

Adunări festive închinate 
zilei de 23 August

Joi, după-amiază, în aula 
Facultății de Științe juridice 
a avut loc sesiunea festivă a 
Sfatului Popular al Capitalei, 
consacrată celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei 
de sub jugul fascist.

Despre însemnătatea istorică 
a zilei de 23 August și despre 
importantele succese obținute 
de oamenii muncii din Capi
tală în cinstea aniversării Eli
berării patriei a vorbit tovară
șul Florian Dănălache, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc P.M.R. București.

HUNEDOARA. — Sute de 
furnaliști, oțelari, laminatori, 
muncitori de la fabricile de a- 
glomerare a minereurilor și 
Uzina cocso-chimică din Com
binatul siderurgic Hunedoara 
au luat parte la adunarea 
festivă închinată glorioasei a- 
niversări a Eliberării patriei. 
Despre însemnătatea marii 
sărbători și despre realizările 
mărețe obținute în patria noa
stră în cei 20 de ani de viată 
liberă a vorbit Nicolae Con
stantin, secretar al Comitetu
lui regional Hunedoara al 
P.M.R.

TIMIȘOARA. — La aduna
rea ce a avut loc la clubul 
C.F.R. Timișoara, unde au 
participat muncitori de la în

Emisiune de mărci poștale 
„A XX-a aniversare 

a Eliberării patriei"
Direcția generală a Poștelor și 

Telecomunicațiilor pune în cir
culație, cu prilejul sărbătoririi zi
lei de 23 August, o emisiune spe
cială de mărci poștale, intitulată 
„A XX-a aniversare a Eliberării 
patriei1', formată din următoare
le patru valori : 55 bani — în- 
fățișînd stema și tricolorul țării 
noastre ; 60 bani — construcții 
industriale; 75 bani — munci
agricole ; 1,20 bani — construc
ții de locuințe, — tipărite la tief- 
druk, pe hîrtie cretată. dantelate, 
în 4 culori.

în afară de aceste mărci se va 
emite și o coliță, în valoare 
de 2 lei, înfățișînd stema țării 
între două eșarfe tricolore, avînd 
ca fundal aspecte din industrie, 
construcții și agricultură, fiind ti
părită la ofset în șase culori.

Machetele acestei emisiuni au 
fost făcute de artistul grafician 
I. Ursa. Vor apare, de asemenea, 

ROMÎNE' următorilor oameni 
de știință : acad. Aurel Beleș, 
acad. Elie Carafoli, acad. Pe
tre Constantinescu-Iași, acad. 
Emil Condurachi, acad. 
Constantin Daicoviciu, acad. 
Alexandru Graur, acad. Ho- 
ria Hulubei, Prof. Traian Io- 
nașcu, acad. Gheorghe Maco- 
vei, acad. Grigore Moisil, prof. 
Constantin Motaș, acad. Cos- 
tin Nenițescu, acad. Ștefan 
Gh. Nicolau, acpd. Miron Ni- 
colescu, acad. Erasmus Nyâ- 
râdi, acad. Gheorghe Oprescu, 
acad. Andrei Oțetea, acad. E- 
mil Petrovici, acad. Emil Pop, 
acad. Raluca Ripan, acad, A- 
lexandru Rosetti, acad. Șer- 
ban Țițeica.

Pentru activitate deosebită 
în domeniul cercetării științi
fice și contribuție la dezvolta
rea învățămîntului superior 
titlul de „PROFESOR EME
RIT AL REPUBLICII POPU
LARE ROMÎNE", următoare
lor cadre didactice din învă- 
țămîntul superior : prof. dr. 
Ion Agîrbiceanu, prof. dr. Eu
gen Angelescu, prof. dr. Ion 
Atanasiu, prof. Vasile Bianu, 
prof. dr. Cornel Bodea, prof, 
dr. Ștefan Bîrsănescu, prof. 
Nicolae Bucur, prof. Gheorghe 
Bujoreanu, prof. Bogdan Ca
tul, prof. dr. Nicolae Constan- 
tinescu, prof. dr. Gheorghe 
Călugăreanu, prof. Mihai Con- 

treprinderea „Electrometal" și 
Combinatul de industrie lo
cală, a luat cuvîntul Petre 
Blajovici, prim-secretar al Co
mitetului regional Banat al 
P.M.R.

★

Adunări festive au mai avut 
loc la Uzinele „Republica", „In
dustria bumbacului", Fabrica 
de confecții și tricotaje, Re
gionala C.F.R. București și 
Combinatul pentru industriali
zarea lemnului Pipera din 
BUCUREȘTI ; Schela Boldești 
din regiunea PLOIEȘTI, în
treprinderea de morărit și pa
nificație, Direcția regională a 
navigației civile, Șantierul na
val maritim și Fabrica de ce
luloză Palas din regiunea DO- 
BROGEA ; la Combinatul si
derurgic Reșița ; Uzinele de 
vagoane Arad, Uzina „înfrăți
rea", șantierul Uzinei de alu
mină. Atelierul de zonă C.F.R. 
și Fabrica de încălțăminte „So
lidaritatea" din ORADEA.

Intr-o atmosferă entuziastă 
participantii !a adunări au 
trimis telegrame Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Con
siliului de Stat și guvernului 
R .P. Romîne

(Agerpres)

trei plicuri „Prima zi a emisiu
nii", obliterate cu o ștampilă 
specială. 

stantinescu, prof. Alexandru 
Domșa, prof. dr. Gheorghe 
Gheorghiev, prof. Constantin 
Ionescu-Bujor, prof. Alexan
dru Ionescu, prof. dr. Dumitru 
Ionescu, prof. Tudor Ionescu, 
prof. dr. Elemer Jancso, prof, 
dr. Dimitrie Macrea, prof. dr. 
Victor Marian, prof. dr. Ilie 
Matei, prof. dr. Constantin 
Mihul, prof. Emil Negruțiu, 
prof. dr. Dorin Pavel, prof. dr. 
Eugen Pora, prof. Constantin 
Papp, prof. Margareta Poni, 
prof. dr. Dumitru Roșea, prof, 
dr. Alexandru Steopoe, prof. 
Lazăr Stoicescu, prof. dr. Ga
briel Sudan, prof. dr. Virgil 
Vătășeanu, prof. dr. Vasile Ve- 
lican, prof. Nicolae Zamfirescu.

Pentru merite deosebite în 
activitatea desfășurată în do
meniul teatrului, muzicii, ar
telor plastice și cinematogra
fiei, titlul de „ARTIST AL 
POPORULUI DIN REPUBLI
CA POPULARĂ ROM1NĂ" 
tovarășilor : Marcel Angheles- 
cu, Niki Atanasiu, Jean Bo- 
bescu, Henri Catargi, Antonin 
Ciolan, Ion Dacian, Mihai (Mi
luță) Gheorghiu, Lucian Gri- 
gorescu, Mihail Jora, Geza 
Vida; titlul de „MAESTRU 
EMERIT AL ARTEI DIN RE
PUBLICA POPULARĂ RO
MÎN A" tovarășilor: Mircea 
Basarab, Dumitru Botez, Tu
dor Ciortea, Ștefan Constanti-

CARNET CINEMATOGRAFIC
| xistă in cele două
I filme „Pagini de 
i istorie" și „Romi- 
j nia, Orizont 64“ un 
j element simbolic 
' comun, coloana in

finita a lui Brin-
cuș, care — alăturindu-se senza
ției de continuitate, de unitate a 
lor — transmite cu adîncă ex
presivitate, cu autentică putere 
sugestivă ideea de permanent 
drum in sus, de vitalitate fi înăl
țare constructivi. In „Rominta, 
Orizont 64', apar sub semnul a- 

I cestei sintetice și simbolice opere 
' de artă, înfăptuiri ale poporului 
j nostru drept niște ilustrații ale 
i actualității pe verticala const^ut- 
; țin socialiste, ca semn al puterii 
I creatoare a poporului.

Numit de cronicari un poem 
j dedicat frumuseților și bogățiilor 
j țării noastre, clădite prin munca 
I harnică a talentatului nostru po

por, acest film documentar este 
o virtuali fi emoționantă — 
prin exponatele uneori de dimen
siuni impresionante — expoziție 
a țării. Sint concentrate In acest 
„Orizont 64", realizări de seamă 
ale poporului nostru înfăptuite tn 
cei douăzeci de «ni de la Elibera
re, podoabe ale industriei și cul
turii socialiste care înfrumuse
țează, dînd contur luminos, pei
sajului romtnesc, tulburător prin 
frumusețea lui naturali. De la 

nescu, Paul Erdos, Oscar 
Hann, Romulus Ladea, Jean 
Rînzescu, Niculae (Nicu) Stă- 
nescu ; titlul de „ARTIST E- 
MERIT AL REPUBLICII 
POPULARE ROMÎNE- tova
rășilor : Marga Anghelescu, 
Zoe Băicoianu, Eftimie Bîr- 
leanu, Paul Bortnovschi, Con
stantin Bugeanu, Ilie Cernea, 
Mihai Constantinescu, Iosif 
Conta, Florica Cordescu Jebe- 
leanu, Mircea Cristescu, Mir
cea Crișan, Vasile Dobrian, 
Ileana Dorian, Vasile Dinicu, 
Traian Ganea, Aurelia Ghiață, 
Marieta Grebinișan, George 
Groner, Nunuța Hodoș, Ileana 
Iliescu, Victor Iliu, Tudor Jar- 
da, Ladislau Konya, Lorant 
Lohinszky, Ion Lucian, Valen
tina Massini, Iosif Milu, Dan 
Nasta Popescu, Ileana Predes- 
cu, Horia Popescu, Aurelia 
Fătu Răduțiu, Ștefan Ruha, 
Henri Selbing, Ottmar Stras
ser, Paul Stratilat, Magda Tîl- 
van, Nicolae Tomazoglu, Li
liana Tomescu, Dorel Urlățea- 
nu, Ion Vlasiu.

Pentru merite excepționale 
și realizări deosebite ~ în do
meniul ocrotirii sănătății oa
menilor muncii, titlul de „ME
DIC EMERIT AL REPUBLI
CII POPULARE ROMÎNE" 
următorilor medici : dr. Con
stantin Andreoiu, dr. Virgil 
Anghelescu, dr. Alexandru 

senzația de forță ve care ți-o dă 
la furnale focul nestins dirijat 
prometeic de om, pină la lumino
zitatea și zveltețea construcțiilor, 
blocurilor turn ca niște aripi ver
ticale ; de la acea împărăție nouă, 
cu totul nouă, in peisajul nostru 

„Romînia, 

Orizont 64“
industrial — cetățile petrochimi
ei de la Săvinești, Brazi, Borzești, 
Tumu Măgurele — înscriind o 
continui emulație creatoare, de la 
hidrocentrala de la Bicaz sau Ar
geș și pină la stațiunile agricole 
experimentale (Fundulea) sau la 
bătălia pentru valorificarea te
renurilor din lunca Dunării, sau 
la aplicarea științei și cunoașterea 
roadelor ei tn satul colectivizat; 
de la momentul solemn al răsfoi
rii manualelor școlare, de la ex
periențele din modernele labora
toare universitare — anticipație 

Augustin, dr. Constantin Ar
seni, dr. Oreste Alexiu, 
dr. Zeno Borza, dr Ale
xandru Bulla, dr. Cornel Căr- 
pinișan, dr. Neculae Coma- 
rovschi, dr. Gheorghe Comșa, 
dr. Eugen Costa, dr. Ovidiu 
Constantinescu, dr. Victor Co- 
roi, dr. Octav Costăchel, dr. 
Emil Crăciun, dr. Ștefan Iosif 
Csidey, dr. Nicolae Georgescu, 
dr. Dumitru Gheorghiu, dr. 
Mihai Gheorghițoiu, dr. loan 
Gheorghiță, dr. Emil Graur, 
dr. Pincu Herșcovici, dr. Theo
dor Ilea, dr. Gheorghe Iliescu, 
dr. Gheorghe Jelezov, dr. Leon 
Kafe, dr. Ioan Menaide, dr. 
Augustin Mânu, dr. Iulian 
Mânu, dr. Ștefan Martonfi, dr. 
Mihail Maurer, dr. Ion Mes- 
robeanu, dr. Emil Mora, dr. 
Eugen Mareș, dr. Nicolae Nes- 
torescu, dr. Nicolae Păcescu, 
dr. Valerian Popescu, dr. Vic
tor Popescu, dr. Stelian Popa, 
dr. Iuliu Pora, dr. Jeronim 
Aurel Puia, dr. Ioan Stoia, dr. 
Gheorghe Speranța, dr. Vasile 
Teodorescu, dr. Sergiu Tărîță, 
dr. Grozdana Truia, dr. Ștefan 
Ulpiu, dr. Gheorghe Vîja.

Lista tovarășilor cărora 
le-au fost înmînate diplomele 
de „LAUREAT AL RPEMIU- 
LUI DE STAT*  a fost publi
cată în ziarele din 20 august.

(Agerpres)

și certitudine « utilității spedal-.s- 
tu’.ui în producție — și pini le 
eleganța și iureșul dansului ro- 
minesc strălucit tn tradiționalul și 
originalul nostru porț național, 
subliniat prin robustețea și gingă
șia luminoasă a dntecului romi- 
nesc — filmul recompune un iti
nerar cuprinzător, o secțiune, am 
spune, expresivi in realitățile du
rate de mina omului, sub semnul 

libertății depline, un itinerar al 
drumului glonos al desăvârșirii 
socialismului de către poporul 
muncitor, condus și îndrumat cu 
înțelepciune ți clarviziune de 
partid.

Scurta evocare de la începutul 
filmului, a istoriei nu îndepărta
te în timp (sînt doar 20 de ani 
de atunci), a luptelor maselor 
populare, conduse de partid pen
tru Eliberarea țării, a eforturilor 
eroice făcute de oamenii muncii

Ample lucrări economice

ill lături de toate in
ii! IH^^T stituțiile culturale 

I ale țării noastre,
editurile au întîm- 

ijî pinat marea săr-
’ bătoare a Eliberă

rii prin publicarea 
unei vaste suite de lucrări 
științifice, tehnice, beletristice. 

Printre zecile de cărți care 
au văzut lumina tiparului în 
zilele din urmă, trebuie să 
menționăm într-un mod cu to
tul deosebit, cîteva lucrări de 
sinteză ce-și propun să dea ci
titorilor o amplă privire de an
samblu asupra marilor succese 
economice obținute de poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului, în cei 20 de ani ce au 
trecut de la Eliberare.

Prezentîndu-va sumarul a- 
cestor cărți, trebuie să remar
căm în primul rînd lucrarea 
„DEZVOLTAREA ECONOMI
CĂ A ROMÎNIEI 1944—1964 ‘ 
— vasta operă științifică la 
elaborarea căreia și-a adus 
contribuția un larg colectiv de 
economiști.

Prefațată de profesorul Ro
man Moldovan, membru cores
pondent al Academiei R.P.R., 
lucrarea apărută în cadrul E- 
diturii Academiei R.P.R. este 
divizată în 5 mari capitole ce 
dezbat o serie de probleme le
gate de drumul dezvoltării e- 
conomiei naționale între anii 
1944—1964, resurselor naturale 
și de muncă, organizării și 
perfecționării conducerii plani
ficate a economiei naționale, 
principalelor direcții și rezul
tate ale dezvoltării economiei 
naționale și politicii R. P. Ro
mîne de dezvoltare a relații

animați de înalt patriotism și de
votament cauzei socialismului, 
cunoaște — in minunatele ima
gini reprezentind împlinirile ani
lor noștri, sau redînd sentimente
le de bucurie și încredere ce se 
desprind din prezența unor ase
menea impresionante realizări — 
un amplu și emoționant răspuns.

Este, în primul rînd, acest film 
un elogiu adus constructorului 
acestor frumuseți și bogății, stă- 
pînului de azi al lor — poporului 
romîn.

Realizat în culori vii, cu o ima
gine luminoasă, cu un bogat ma
terial faptic (poate de aceea s-ar 
fi cerut găsirea unei idei unifica
toare a scenariului) filmul aparți
nând cineaștilor Eugen Mândrie, 
Ai Boiangiu, V. Calotescu, 1. 
Moscu; operatori C. Ionescu 
Tonciu, C. Covaci ș.a.; cu un co
mentariu, de multe ori ingenios, 
semnat de Radu Cosașu, — con
centrează în dimensiunile sale nu
meroase imagini ale realităților 
anilor noștri și invită la o călăto
rie plină de semnificații căreia 
fiecare călător (citește, spectator) 
îi poate adăuga din propria ex
periență noi secvențe, unele necu
noscute cineaștilor in vremea rea
lizării „Orizontului 64", fiindcă 
acesta este un orizont în deveni
re, care deschide o largă și opti
mistă perspectivă asupra viitoru
lui patriei noastre socialiste. 

lor sale economice internațio
nale.

Paralel cu această lucrare, 
Editura Academiei R.P.R., și 
respectiv Editura Agro-Silvi- 
că, au difuzat zilele acestea 
alte două mari cărți — „In
dustria Romîniei 1944—1964" 
și „Agricultura Romîniei 1944 
—1964" ce-și propun să apro
fundeze cîteva dintre proble
mele ridicate în prima lucrare, 
prezentînd cititorilor, marile 
biruinți obținute pe frontul 
industriei și agriculturii noas
tre socialiste.

„Politica P.M.R. de constru
ire a socialismului" de acad, 
prof. V. Malinschi, „Industria
lizarea socialistă — temelia 
trainică a marilor transformări 
în procesul construirii socia
lismului" de prof. V. Rausser, 
„Politica de investiții în indu
strializarea socialistă" de prof, 
ing. Emanoil Florescu, „Dez
voltarea economică a regiuni
lor relativ rămase în urmă în 
trecut" de prof. Roman Mol
dovan, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., „Pregăti
rea cadrelor necesare industri
ei socialiste" de acad. prof. ing. 
Șt. Bălan, „Creșterea nivelului 
de trai material și cultural al 
populației" de prof. Manea 
Mănescu, membru corespon
dent al Academiei R.P.R., 
„Baza energetică și electrifi
carea țării" de acad. Remus 
Răduleț și conf. ing. N. Gheor
ghiu, „Industria petrolului’ 
de ing. N. Ionescu, „Industria 
minieră" de prof. ing. Bujor 
Almășan, „Industria siderurgi
că" de ing. Constantin Tuzu, 
„Industria construcțiilor de 
mașini și a prelucrării metale
lor" de ing. Gh. Rădoi, „Indu

PENTRU PATRIE
a Editura milita
ră a apărut un 
volum masiv de 
evocări ai căror 
eroi sînt soldați, 
subofițeri, ofițeri, 
oameni ai muncii.

Volumul, împărțit în șase sec
țiuni, cuprinde povestiri, măr
turii, însoțite de documente 
elocvente care ilustrează ero
ismul epopeic al maselor în 
lupta condusă de Partid îm
potriva fascismului.

O primă secțiune este dedi
cată luptelor unităților militare 
romînești împreună cu forma
țiunile de luptă patriotice din 
București pentru victoria insu
recției de la 23 August. Sînt 
evocate, astfel, acțiunile din 
interiorul orașului București 
ca și acelea, nu mai puțin ero
ice, desfășurate la intrările 
orașului, pentru zdrobirea uni
tăților hitleriste care încercau 
să pătrundă în Capitală. 

Volumul urmărește să re
constituie, pe cit se poate, iti- 
nerariile eroice ale armatei 
romîne, care a întors armele 
împotriva trupelor cotropitoa
re, ale luptelor crîncene care 
s-au dat pe întreg teritoriul 
țării noastre pentru alungarea 
definitivă a fasciștilor (victorie 
pecetluită odată cu Eliberarea, 
la 25 octombrie 1944 a orașelor 
Cărei și Satu Mare) ca și con
tribuția de seamă a ostașilor 
romîni la victoria trupelor ali
ate asupra fascismului. Citito
rul ia cunoștință, cu adîncă

►

stria chimică’ de ing. Mihail 
Florescu, „Industria de exploa
tare și prelucrare a lemnului" 
de ing. Mihai Sud,er, „Indu
stria materialelor de construc
ție" de ing. Dumitru Mosora, 
„Industria ușoară" de Al. Sen- 
covici, „Industria alimenta
ră’ de Ianos Fazekas, — iată 
titlurile capitolelor lucrării 
„Industria Romîniei 1944— 
1964“ ce conturează cititorilor 
dimensiunile unei vaste opere 
economice menite a prezenta 
ansamblul industriei romînești.

Deschizîndu-se cu un cuvînt 
înainte, semnat de tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii, 
după care urmează studiul 
„Locul și rolul agriculturii în 
economia națională", lucrarea 
„AGRICULTURA SOCIALIS
TĂ" cuprinde 5 mari părți in
titulate : „Victoria socialismu
lui la sate, confirmare strălu
cită a justeței politicii Parti
dului Muncitoresc Romîn". 
„Dezvoltarea bazei tehnice-ma- 
teriale a socialismului în agri
cultură", „Dezvoltarea produc
ției agricole — Consolidarea 
economică organizatorică a 
întreprinderilor agricole socia
liste din R.P.R.", „Dezvoltarea 
cercetărilor științifice, a învă- 
țămîntului agricol și conduce
rea agriculturii".

Rod al muncii unor largi co
lective de specialiști, cele trei 
lucrări apărute reprezintă o 
suită de opere economice de 
înaltă valoare științifică ce 
dau cititorilor o privire gene
rală asupra succeselor obținu
te în ultimii ani de țara noas
tră pe drumul făuririi unei 
puternice economii socialiste.

!

emoție, de numeroase acte 
eroice săvîrșite în asemenea 
împrejurări cruciale, pe terito
riul țării noastre ca și pentru 
eliberarea unor țări prietene 
ca Ungaria și Cehoslovacia.

Impresionantă este forța cu 
care evocările cuprinse în vo
lum transmit sentimentul unui 
eroism colectiv, care a stat la 
baza tuturor victoriilor acelor 
ani, eroism manifestat cu ex
cepțională dăruire de sine în 
acțiunile vaste, minuțios or
ganizate și conduse de către 
Partidul comuniștilor. Cartea 
apărută în Editura militară 
realizează o adevărată mono
grafie a insurecției, o mono
grafie emoționantă a eroismu
lui maselor muncitoare.

Vedere generală a Combinatului de celuloză și hirlie din Cfl lărafl
Foto : AGERPRES

SPABTACH1ADA
Performanțele excepționale re

ușite de atleți, surprizele 
semifinalelor fotbalistice, au 

trecut oarecum In ..umbră" evo
luția celorlalți finaliști ai Sparta- 
chiadei republicane.

In sălile de gimnastică. lupte 
sau haltere, pe terenurile de hand
bal baschet, sau volei, la bazinul 
de Înot, domină aceeași pasiune 
în lupta pentru cucerirea titlului 
de campion.

O vizită chiar iugară pe stadi
oanele sparlachiadei este îndea
juns de convingătoare. Oriunde 
ne întîmpină aceiași sportivi entu
ziaști, aceeași dîrzenie în luptă 
pentru performanțe valoroase și a 
unor spectacole pasionante.

Handbalul oferă in cele două 
turnee partide antrenante și destul 
de echilibrate. Un duel interesant 
Intre handbaliștii ploieșteni și mu
reșeni, finalizat la egalitate : dacă 
ploieștencele au pierdut întîlnirea 
cu Mureș A.M. 5-9, băieții au obți
nut o revanșă și au învins formativ 
masculină de pe malul Mureșului : 
19—13. Ploieștenii aspiră la titlu, 
angajîndu-se intr-un și mai spec
taculos duel In compania formației 
orașului București.

In semifinalele de box reprezen
tativa regiunii Argeș se afirmă 
datorită prezenței unor boxeri te
naci. Ea a reușit să întreacă, e 
drept la limită, echipa din Bra
șov : 21—19.

In cea de-a 11-a reuniune a se

mifinalelor, boxerii gălățeni deși 
au avut în formație cîteva nume 
consacrate (Bogoi. Ciclocă) au ce
dat In favoarea celor din regiunea 
București: 17—23.

Din turneu! de baschet înserăm 
scorul înti hurii feminine Iași—Ba
nat : 71—52. O surpriză plăcută 
din partea Învingătoarelor nu alît

SEPtsucAitI
bucură de tradiție. Să spicuim cî
teva rezultate : Cluj—Suceava : 
9—0 ; Banat—Oltenia 8—1 -, Bra
șov—Argeș 7—2. O comportare 
meritorie au avut sportivii ieșeni 
deși au pierdut la limită : 4—5 în
tîlnirea cu echipa Crișanei. O altă 
partidă a turneului cu același scor 
strîns : Mureș Autonomă Maghia-

PE STADIOANELE 
FINALEI

pentru scor, ci pentru evoluția 
tehnică promițătoare.

In agenda recordurilor Sparta- 
chiadei republicane un loc de o- 
noare dețin și înotătorii. Un nou 
record al seniorilor a reușit T. $er- 
ban în proba de 200 m spate - 
2 25 1. Vechiul record 2 26' 5 fu
sese stabilit în anul 1961. A. Sop- 
lereanu a corectat recordul de ju
niori categoria 1 și a 11-a în proba 
de 400 m mixt. In probele înotă
torilor neclasilicați mai ales s-aa 
impus cîteva țiume noi : A. lones- 
cu (reg. București), Arina Boroș 
(Cluj), Marilena Gui (Crișana).

La tenis de ma3ă au Învins fără 
drept de ape! formațiile din re
giunile unde această disciplină se

ră—Ploiești.
Voleibaliștii clujeni care conduc, 

în ambele clasamente au realizat 
noi victorii . băieții au depășit cu 
3—2 pe gălățeni, iar Ielele au 3—1 
formația din Iași.

Astăzi finaliștii spartachladei 
sînt prezenți in toate cele 13 ra
muri sportive. Atleții se întîlnesc 
pe Stadionul ,,23 August“ la star
tul ultimelor finale. La patinoar, 
în jurul orei 17,30, încep finalele 
boxerilor.

Pe podiumul învingătorilor vor 
urca astăzi campionii în probele 
de ciclism, la gimnastică, tenis de 
masă și lupte libere.

O zi plină care va îmbogăți de 
bună seamă agenda recordurilor e-

diției inaugurale a Spartarhiadei 
republicane.

V. RANGĂ

*
Ieri s-au înregistrat si următoa

rele rezultate :
Volei : masculin : Dobrogea—- 

Oltenia 3—0 ; teminin ; Brașov— 
Oitenia 3—0.

Handbal : masculin : Bacău— 
Mureș A. M. 24 -15 î București— 
Ploiești 31—13; feminin: Bucu
rești—Ploiești 15- 3; Mureș A.M.- 
Brașov 7—5.

Haltere : categoria ușoaiă : Piti 
Balas 360 kg, campion al Sparta- 
chiadei republicane ; categoria se 
mimijlocie • Francisc Marton 
(Cluj) 345 kg.

Notație (serii) masculin : 100 m 
bras : V. Costea ri5”2/10 ; 100 m 
fluture: E Voicu 104”7/10 : Șta
feta 4X100 m liber : Dinamo 
417’’4/1O ; feminin : 100 m Huture : 
Măriuca Rotaru l'17"2/10 ; 400 m 

: Crisfina Baîahan 5'5R’’ ; S’* 
feta 4X100 m mixt : Dinamo
5'32'2/îO.

Polo pe apă : București Mures 
A. M. 10- 2 ; Crișana Clui 4 —0.

Baschet feminin : Bucyre.ști . po- 
brogea 65—47 ; Mureș A. M.-- 
59—48.

(Agerpres)
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Sosirea delegației de partid 

și de stat a R. P, Mongole

*

Depuneri de coroane cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a Eliberării patriei

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncito_ 
resc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, joi a sosit în 
Capitală delegația de partid și 
de stat a R. P. Mongole care 
va participa la sărbătorirea 
celei de-a 20-a aniversări a 
Eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist.

Din delegație fac parte 
D. Molomjamt, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, conducătorul 
delegației, general-maior S. 
Ravdan, adjunct al ministrului 
pentru problemele Armatei 
Populare a R. P. Mongole, T. 
Ghenden, ambasadorul R. P. 
Mongole în R. P. Romînă, și D. 
Cimiddorj, director în Ministe
rul Afacerilor Externe al R. P. 
Mongole.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale

Primirea de către tovarășul
Gb. Gheorghiu -Dej a delegației 

de partid și de stat a R. P. hngole

Joi după-amiază, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.MJL. 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romine, a primit la sediul 
C.C. al P.MJL, delegația de 
partid și de stat a R. P. Mon
gole, condusa de tovarășul D. 
Molomjamt, membru al Biro
ului Politic al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar
Mongol, prim-vicepreședinte

'Sosirea delegației de partid 

și de stat a R. S. F. Iugoslavia

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, a sosit joi în 
Capitală delegația de partid și 
de stat a R.S.F. Iugoslavia, 
care va participa la sărbători
rea celei de-a 20-a aniversări 
a Eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist.

Din delegație fac parte La
zar Kollisevski, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președinte al Co
mitetului Federativ al Uniunii 
Socialiste a poporului munci
tor din Iugoslavia, deputat, 
conducătorul delegației, Sveti- 
slav Stefanovici, membru al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, membru al 
Vecei Executive Federative, 
președintele Comitetului pen
tru Politică Internă a Vecei 
Executive Federative, Ivan 
Bozicevici, membru al C.C. 
al U.C.I., secretar gene
ral al Uniunii Asociațiilor 
luptătorilor din războiul de e- 
liberare națională a Iugosla
viei, Șașicî Jefte, general colo
nel, șeful Direcției Politice a 
Armatei populare iugoslave, și 
Arso Milatovicl, ambasadorul

R. P. Romîne și R. P. Mon
gole.

Membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Petre 
Borilă, Mihai Dalea, Vasile 
Vaida, membru al C.C. al 
P.M.R., Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.M.R., și 
general de armată Iacob Teclu, 
membri ai Consiliului de Stat, 
general-locotenent Mihai Bur
că, membru al C.C. al P.M.R., 
adjunct al ministrului Forțelor 
Armate, C. Lăzărescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., Gh. 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Bucur, 
șef de secție la C.C. al P.M.R.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acreditați 
în R. P. Romînă. Delegația a 
fost, de asemenea, întîmpinată 
de membrii Ambasadei R. P. 
Mongole.

Numeroși oameni ai muncii 
au făcut delegației o caldă pri
mire. Un grup de pionieri a 
oferit oaspeților flori.

(Agerpres)

al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole.

La primire au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Petre Borilă, Mîhai Dalea.

Au asistat V. Vaida, membru 
al C.C. al P.MJL. și A. Păcu
rarii. membru supleant al C.C. 
al P.MJL

Au avut loc convorbiri care 
s-au desfășurat intr-o atmos
feră de caldă prietenie.

(Agerpres)

R.S.F. Iugoslavia în R. P. Ro
mînă.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și R.S.F. Iugo
slavia.

Membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Chivu 
Stoica, Alexandru Moghioroș, 
Constantin Tuzu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, Gheorghe Vasilichi, Anton 
Breitenhofer, membru al Con
siliului de Stat, și Virgil Tro- 
fin, membri ai C.C. al P.M.R., 
general de armată Iacob Teclu 
și Constantin Daicoviciu, mem
bri ai Consiliului de Stat, C. 
Lăzărescu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general ma
ior Ion Dincă, secretarul Con
siliului Politic superior al 
Forțelor Armate.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acreditați 
în R. P. Romînă. Delegația a 
fost, de asemenea, întîmpina
tă de membrii Ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia.

Numeroși oameni aî muncii 
au făcut delegației o caldă pri
mire. Un grup de pionieri a 
oferit oaspeților flori.

(Agerpres).

Sosirea delegației de partid 
și de stat a £ P. Polone

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne a sosit joi 
delegația de partid și de stat 
a R. P. Polone, care va parti
cipa la sărbătorirea celei de-a 
20-a aniversări a Eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Din delegație fac parte 
Franciszek Waniolka, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației, Julian Ho- 
rodecki, secretar al Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, și 
Wieslaw Sobierajski, ambasa
dorul R. P. Polone în R. P. 
Romînă.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și R. P. Polone.

Membrii delegației au fost

Sosirea delegației de partid 
și de stat a R. S. Cehoslovace

La Invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne a sosit joi în Capitală 
delegația de partid și de stat 
a R. S. Cehoslovace, care va 
participa la sărbătorirea celei 
de-a 20-a aniversări a Elibe
rării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Din delegație fac parte Ota- 
kar Simunek. membru al Pre
zidiului CC. al P C. din Ceho
slovacia, vicepreședinte al gu
vernului R S. Cehoslovace, 
conducătorul delegației, Fran
tisek Dvorsky, membru al C C. 
al P-C din Cehoslovacia, 
general Martin Korbela.
me-nbru al CC al P-C din 
Cehoslovacia. și Jaroslav Sy- 
kcra. ambasadorul R S Ce- 
hoslovac*  ta IL P. Boariri

Pe aeroportul BAtessa erau 
amcraie crapririe de suat ale 
R P. Rcm^e si R R Cet>- 
«1:. ace.

Sosirea delegației de partid 
și de stat a R. P. Albania

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, a sosit joi 
seară în Capitală delegația de 
partid și de stat a R. P. Alba
nia, care va participa la săr
bătorirea celei de-a 20-a ani
versări a Eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist.

Din delegație fac parte 
Manush Myftiu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Alba
nia, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației, general- 
maior Dilaver Poci, membru 
supleant al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, Vasil 
Nathanaili, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
și Răpi Gjermeni, membru su
pleant al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, ambasa
dorul R. P. Albania la Bucu
rești.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și R. P. Albania.

Membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Ni- 

întîmpinați de tovarășii Gheor
ghe Apostol, Dumitru Coliu, 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Anton Breitenhofer, 
membru al Consiliului de Stat, 
Paul Nsculescu-Mizil și Mihai 
Suder, ministrul economiei fo
restiere, membri ai C.C. al 
P.M.R, C. Lăzărescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R.. 
Gheorghe Pele. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost de față șefi și 
membri ai misiunilor diplo
matice ale țărilor socialiste a- 
creditați în R. P. Romînă. De
legația a fost, de asemenea, 
întîmpinată de membrii Am
basadei R. P. Polone.

Numeroși oameni ai muncii 
au făcut delegației o caldă pri
mire. Un grup de pionieri a 
oferit oaspeților flori.

(Agerpres)

Membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Ale
xandru Drăghici, Dumitru Co
liu, Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Petre Lupu și Isac 
Martin președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor, 
membri ai C.C. al P.M.R., Mi
hai Levente, ministrul comer
țului interior, și Constantin 
Lăzărescu, membri supleanți 
ai C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general lo
cotenent Marin Nicolescu și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi și 
membri ai misiunilor diploma
tice ale țărilor socialiste acre
ditați în R. P. Romînă. Dele
gația a fost, de asemenea, în
tâmpinată de membrii Amba
sadei R S. Cehoslovace.

Numeroși oameni ai muncii 
au făcut delegației o caldă 
primire. Un grup de pionieri a 
oferit oaspeților Cori.

(Agerpres)

colae Ceaușescu. Leontin Sălă
jan. Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Roman Moldovan, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
membru al Consiliului de Stat, 
Constantin Drăgan, membra 
supleant al C.C. al P.MJL, 
vicepreședinte al Consiliului | 
Central al Sindicatelor, gene
ral-locotenent Ion Ioniță, ad
junct ai ministrului Forțelor 
Armate, și Constantin Lăzăres
cu. membri supleanți ai C.C. al 
P.M.R.. Vasile Dinu, șef de 
secție la C.C. al P.MJL, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe și alte 
persoane oficiale.

Au fost de fața șefi și 
membri ai misiunilor diploma
tice ale țărilor socialiste acre
ditați în R. P. Romînă. Dele
gația a fost întîmpinată, de 
asemenea, de membrii amba
sadei R. P. Albania.

Numeroși oameni ai muncii 
au făcut delegației o caldă 
primire. Un grup de pionieri 
a oferit oaspeților flori.

(Agerpres)

Lu Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării Romî
niei, joi după-amiază au fost 
depuse coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Gheorghe Apostol, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Moghioroș, general de ar
mată Leontin Sălăjan. Ște
fan Voitec, Gogu Rădulescu, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, generali activi și în 
rezervă — foști comandanți de 
mari unități pe frontul anti
hitlerist, conducători ai unor 
instituții centrale și organiza
ții obștești, reprezentanți ai 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și ai Sfatului 
Popular al Capitalei, delegații 
ale oamenilor muncii din în
treprinderile bucureștene.

Au participat șefi âi misi
unilor diplomatice în R.P. Ro
mînă, atașați militari și alți 
membri ai Corpului diplo
matic.

O companie de onoare a 

La Monumentul Eroilor Patriei

mdfpeoiema patriei, Sa «re
cast zi sa f est depeșe crrczoe 
de Seri -2 Mimumectul Erri- 
Jor PatrieL

A- mat parte trrarlșri 
Bodnărzș. AlfT—rtra Dră- 
gjriri. Aleosmdrr Moghxsroș. 
geceral de armați Leoctin 
Siiâjam Ștefan Vritee, Gogu

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. (hineze

.egației de partid și de sut a 
R. P. Chineze, condusă de to
varășul Li Sien-nien. membra 
al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Cninez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, au făcut 
o vizită prin Capitală. Oaspe
ții au fost însoțiți de tovarășii 
Florian Dănălache, Ion Cozma. 
Cornel Onescu și prof. Horia 
Maieu.

In încheierea vizitei a avut 
loc o convorbire în cadrul că
reia membrii delegației de

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. D. Vietnam

Joi dimineață, delegația de 
partid și de stat a R. D. Viet
nam, condusă de tovarășul 
Hoang Van Hoan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, a făcut o 
vizită la Fabrica de confecții 

prezentat onorul. Se intonează 
Imnul de Stat al R.P. Romîne.

In acordurile marșului fu
nebru au fost depuse coroane 
de flori din partea C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, Corpu
lui diplomatic, Ministerului 
Forțelor Armate, Consiliului 
Central al Sindicatelor, C.C. 
al U.T.M. și Consiliului 
U.A.S.R., Comitetului orășe
nesc București al P.M.R. și 
Sfatului Popular al Capitalei, 
Consiliului Național al Femei
lor, Academiei R. P. Romîne, 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii, Comitetului na
țional al foștilor deținuți anti
fasciști, Comitetului organiza
toric al veteranilor din războ
iul antifascist, uzinelor „Gri- 
vița Roșie4', „Vulcan" și Fa
brica de confecții și tricotaje 
București. Pionieri și elevi au 
depus jerbe de flori.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în fața 
monumentului.

Asistența a primit apoi de
filarea companiei de onoare.

Riămescu, membri ai CC. al 
PM_R, ai Cocsilnxiui de Stat 
li ai guvernului. generali ac
tivi ri m rezervă, foști coman- 
----
tul antihitlerist, conducători ai 
unor instituții centrale și or_ 
gar.izații obștești, reprezen
tanți ai Comitetului orășenesc 
Bocuresti al PMJL și ai Sfa
tului Popular al Capitalei, 

partid și de stat a R. P. Chi
neze au fost informați despre 
dezvoltarea urbanistică a Bucu- 
reștiiilui-

După-amiază, o parte din 
membrii delegației au vizitat 
Uzina de anvelope „Danubia
na*.  Dumitru Cănilă, adjunct 
=: ministrului Muttrtâ petro
lului și chimiei, și Ion Mari
nescu, directorul întreprinde
rii, au prezentat oaspeților 
principalele secții ale uzinei.

(Agerpres)

și tricotaje „București". In 
cursul vizitei oaspeții au fost 
însoțiți de tovarășii Marin Ră- 
doi și Ion Popescu.

Oaspeții au vizitat sectoare 
de producție ale întreprinderii, 
cantina, căminul de zi pentru 
copiii salariaților.

(Agerpres) 

delegații ale oamenilor muncii 
din întreprinderile bucureș
tene.

Au participat șefi ai misi
unilor diplomatice acreditate 
în R. P. Romînă, atașați mili
tari și alți membri ai Corpu
lui diplomatic.

O companie de onoare a 
prezentat onorul. A fost into
nat Imnul de Stat al R. P. Ro
mîne.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri, Corpului 
diplomatic, Ministerului For
țelor Armate, Consiliului Cen

La Monumentul Eroilor Sovietici

Cu același prilej au fost de
puse coroane de flori la Mo
numentul Eroilor Sovietici.

Au luat parte tovarășii 
Emil Bodnăraș, Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghio
roș, general de armată Leon
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Constantin Tuzu, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, ge
nerali activi și în rezervă, 
foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentanți ai Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

și ai Sfatului Popular al Ca
pitalei, delegații ale oamenilor 
muncii din întreprinderile 
bucureștene.

Au participat șefi ai misi
unilor diplomatice în R. P. 
Romînă, atașați militari și alți 
membri ai corpului diploma
tic, membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice.

La Cimitirul militarilor britanici

In aceeași zi au fost depuse 
ceroase de flori și la Cimi
tirul militarilor britanici că
luți pe teritoriul Romîniei în 
lupta împotriva fascismului.

Au participat Alexandru 
BixHdeanu Gogu Rădulescu, 
vicepreședinți ai Consiliului 
ce Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
ComeLu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Voinea 
Marinescu și loan Constant 
Manoliu, miniștri, Ion Crean
gă, membru al Consiliului de 
Stat, Vasile Mateescu, pre
ședintele Sfatului popular al 
regiunii București, generali și 
ofițeri superiori.

Au asistat James Dalton 
Murray, ambasadorul Marii 
Britanii la București, și mem
bri ai ambasadei, precum și 
șefi ai misiunilor diplomatice 
în R. P. Romînă, atașați mili
tari și alți membri ai Corpului
diplomatic.

Manifestări culturale consacrate 
aniversării Eliberării

Cu prilejul celei de a 20-a a- 
niversări a Eliberării patriei, la 
Casa artiștilor din strada 
Franklin 10—12 a avut loc joi 
după-amiază deschiderea ex
poziției „Două decenii de artă 
scenică socialistă". Expoziția 
cuprinde aspecte din realiză
rile teatrelor noastre drama
tice, muzicale si de păpuși în 
cei 20 de ani — scene din spec
tacole, figuri de mari actori, 
schițe de decor și costume, 
afișe, programe, fotografii ale 
sălilor teatrelor construite în 
acești ani, spicuiri din presa 
română și străină privind suc
cesele teatrelor noastre peste 
hotare.

★
Joi s-a deschis în cartierul 

Țiplina din Galați expoziția 
regională de artă plastică în
chinată celei de a XX-a ani
versări a Eliberării patriei. Lu
crările de pictură, sculptură și 
grafică expuse sînt realizate 
de artiștii plastici din Galați și 

ilustrează realizările obținute 

tral al Sindicatelor, C.C. al 
U.T.M. și Consiliului U.A.S.R., 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și Sfatului 
Popular al Capitalei, Comite
tului național al foștilor deți
nuți antifasciști, Comitetului 
organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, uzi
nelor „23 August" și între
prinderii „Flacăra Roșie". 
Pionieri și elevi au depus 
jerbe de flori.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în fața 
monumentului.

Asistența a primit apoi de
filarea companiei de onoare.

O companie de onoare a pre
zentat onorul.

Au fost intonate Imnurile 
de Stat ale U.R.S.S. și R. P. 
Romîne.

Au fost dc-puse coroane de 
flori din partea C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri, Corpului 
diplomatic, Ministerului For
țelor Armate. Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, C.C. al 
U.T.M. și Consiliului U.A.S.R., 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R. și Sfatului 
Popular al Capitalei, Comite
tului național al foștilor de
ținuți antifasciști, Comitetului 

organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, Com
binatului poligrafic „Casa 
Scînteii" și uzinelor „Repu
blica". Pionieri și elevi au de
pus jerbe și flori.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în fața 
monumentului.

Asistența a primit apoi de
filarea companiei de onoare.

O companie de onoare a 
prezentat onorul. Au fost in
tonate 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, 
Corpului diplomatic, Ministe
rului Forțelor Armate, Sfatu
lui Popular al regiunii Bucu
rești, Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul 
antifascist și uzinelor „Semă
nătoarea".

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere.

Asistența a primit defilarea 
companiei de onoare.

★

în cursul zilei de joi au fost' 
depuse, de asemenea, coroane 
de flori la cimitirele eroilor de 
la Ghencea, Herăstrău și Ji
lava din Capitală.

(Agerpres)

de oamenii muncii din țara 
noastră în anii puterii popu
lare.

★
A apărut lucrarea București 

la a XX-a aniversare a Elibe
rării patriei — cifre și ima
gini.

Prin ilustrații, grafice și ta
bele statistice cartea prezintă 
cititorilor marile investiții fă
cute de stat în Capitală în ul
timele două decenii și reali
zările obținute în industrie, 
construcții, comerț interior, 
învățămînt, cultură, sănătate.

Alte capitole tratează des
pre populația și dezvoltarea 
edilitară și urbanistică a ora
șului. Volumul este prefațat de 
Geo Bogza.

-ir
La cinematograful „Flamura 

Roșie" din orașul Bacău au 
început joi „Zilele filmului ro- 
mînesc" consacrate celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării 
patriei.

(Agerpres)



I»

Manifestări in cinstea
celei de a aniversări

a Eliberării Romîniei
MOSCOVA 20 — Corespon

dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite:

în după-amiaza zilei de 19 
august, la cinematograful „Hu- 
dojestvenîi“ din Moscova a a- 
vut loc deschiderea festivă a 
Festivalului filmului românesc. 
La solemnitate au participat 
V. E. Baskakov, prim-vUcepre- 
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cinematografie de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., M. A. Fadeev, direc
tor adjunct al Direcției cine
matografiei și cineficării, re
gizorii Mark Donskoi și Va
sil Ordinski, actorii V. V. Sa- 
naiev, Liudmila Hiteaeva etc.

A fost de față Titus Sinu, 
însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al Ambasadei R. P. Ro
mîne la Moscova.

V. E. Baskakov a prezentat 
publicului pe membrii delega
ției de cineaști romîni sosită 
la Moscova pentru a participa 
la Festival. El a spus că Fes
tivalul filmului românesc, care 
se va desfășura la Moscova și 
111 alte orașe din Uniunea So
vietică, se încadrează în ma
nifestările zilelor culturii ro- 
mînești dedicate celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

A luat apoi cuvîntul regizo
rul Francisc Munteahu, care a 
subliniat succesele obținute de 
cinematografia românească în 

■ anii puterii populare.
Festivalul filmului românesc 

la Moscova a fost inaugurat cu 
filmul „Tudor**.

de delegați din 67 de țări. R. P. 
Romînă este reprezentată la 
lucrările conferinței de o dele
gație a Grupului național ro
mîn al Uniunii interparlamen
tare. .

Deficitul balanței 
comerciale chiliene

SANTIAGO DE CHILE. — 
Ultimul număr al buletinului 
camerei de comerț din Chile 
informează că deficitul balan
ței comerciale chiliene pe pe
rioada 1959—1963 s-a ridicat la 
93 milioane dolari. Acest defi
cit, spune buletinul, a trebuit 
să fie acoperit prin împrumu
turi care au îndatorat și mai 
mult statul.

Cifrele publicate în buletin 
arată că importurile chiliene
în perioada semnalată au cres
cut de la 413 055 000 dolari la 
637 527 000 dolari.

■LIMA. — în capitala Peru
lui în cadrul ,.Expoziției inter
naționale de reviste”, organi
zată de -Universitatea Mayor

ziare, diferite publicații, pos-, 
turi de radio și televiziune din 
capitala Franței. Dr. Victor 
Dimitriu, ambasadorul R. P. 
Romîne în Franța, a vorbit 
despre însemnătatea insurec
ției armate de la 23 August 
1944 subliniind dezvoltarea e- 
conomică, culturală și socială 
a țării noastre în cei 20 de ani 
de la eliberare.

Referindu-se la relațiile ex
terne ale R. P. Romîne, dr. 
Victor Dimitriu a arătat că 
Romînia sprijină și aplică cu 
consecvență politica de coexis
tență pașnică între state cu 
orînduiri sociale diferite, mili
tează pentru lărgirea colabo
rării cu toate țările, pentru 
îmbunătățirea relațiilor inter
naționale și întărirea păcii.

Reprezentanții presei au pus 
apoi întrebări referitoare la 
dezvoltarea economică, cultu
rală și socială a țării noastre, 
la politica sa externă, la rela
țiile dintre Franța și Romînia.

fascist. Au participat numeroși 
reprezentanți ai presei cen
trale, radiodifuziunii și tele
viziunii cubane. Ambasadorul 
a vorbit ziariștilor despre 
realizările obținute de po
porul romîn în cei 20 de ani 
de la Eliberare. El a răspuns 
apoi la întrebările ziariștilor.

PRAGA 20 — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : Cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a eli
berării Romîniei de sub ju
gul fascist, Comitetul Central 
al Frontului Național Slovac 
a organizat o seară festivă la 
Bratislava, la care au luat 
parte Frantisek Barbirek, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Slovacia, Frantisek 
Dvorsky, membru supleant al 
Prezidiului, secretarul C.C. al 
P.C. din Slovacia și secretar al 
Comitetului regional Bratisla
va al P.C. din Slovacia, Julius 
Lorincz, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Slovacia. 
Emilia Murinova, secretar al 

Frontului Național 
membru 
Slovac.
prezent

R. P.

PHENIAN 20 (Agerpres). — In 
Republica Populară Democrată 

' Coreeană au loc manifestări cu 
prilejul apropiatei aniversări a 
Eliberării Romîniei.

La Uzinele siderurgice din Kan- 
sun a avut loc o adunare la care 
au participat Li Yun Ki, vicepre
ședintele Comitetului Popular al 
provinciei Pyungan-ul de Sud și 
Manole Bodnăraș, ambasadorul 
R. P. Romîne în R.P.D. Coreeană.

Țoi An Ku, vicepreședintele Co
mitetului Central al Societății 
pentru răspîndirea științei și cul
turii, a vorbit despre cea de-a 
XX-a aniversare a Eliberării Ro
mîniei. După conferință a urmat 
un program prezentat dc ansam
blul artistic al uzinei.

La Spitalul Central din provin
cia Pyungan-ul de Sud, construit 
cu ajutorul R. P. Romîne. a avut 
loc, de asemenea, o adunarea la 
care au participat Han Se Hyun, 
locțiitor al ministrului sănătății, 
și Manole Bodnăraș, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. D. Coreea
nă.

Von Yun Muk, directorul spi
talului, a urat poporului romîn 
noi succese în munca sa pașnică 
și în lupta pentru apărarea 
A luat apoi cuvin tul ambasr 
R. P. Koh’dc.

TOKIO 20 (Agerpres). — în 
cinstea celei de-a 20-a aniversări 
a Eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, la 19 august în sala de 
expoziții a centrului metropolitan 
din Tokio a fost inaugurată Ex
poziția de fotografii „Romînia în 
plin progres", care înfățișează 
aspecte ale dezvoltării economice 
a țării noastre și ale creșterii ni
velului de trai ai poporului ro
mîn.

Deschizînd expoziția, Ion Obra- 
dovici, ambasadorul R. P. Romî
ne la Tokio, a vorbit despre reali
zările obținute de R. P. Romînă în 
cei 20 de ani de Ia Eliberare.

Toshiaki Wada, vicepreședintele 
Asociației de prietenie Japonia- 
Romînia, a vorbit asistentei despre 
progresul continuu realizat de 
R. P. Romînă în toate ramurile 
economiei naționale și în creșterea 
buneistări a poporului.

*
La 17 august televiziunea japo

neză a prezentat un film docu
mentar despre țara noastră înfăți- 
șind aspecte din industrie, agri
cultură, construcția de locuințe 
etc. Filmul a fost realizat de 
operatori ai radioteleviziunii japo
neze în cursul unei vizite făcută 
în R. P. Romînă.

ISTANBUL
VIETNAM :

studențești la Hanoi

SUCCESUL GRUPULUI FOLCLORIC

ISTANBUL 20 (Agerpres». - 
Corespondență specială: La 
Istanbul s-a deschis prima 
etapă a celei de-a 7-a ediții c 
Festivalului de folclor. La 3- 
cest festival iau parte grupuri 
folclorice din mai multe țăr. 
R. P. Romînă este prezentă cu 
un grup folcloric de cîntece si 
dansuri al Ansamblului

Uniunii Tineretuluitic al
Muncitor. La deschiderea fes- 
:■ valului au asistat Urguplu 
Hay, președintele Senatului, 
Xiyazi Aki, guvernatorul Is- 
'.anbulului. și alte personali
tăți oficiale..

Programul prezentat de co- 
..-ctivul folcloric romîn s-a 
bucurat de un deosebit succes.

La 19 august, grupurile fol
clorice au fost primite de gu
vernatorul și de primarul ora
șului Istanbul. Cu acest prilej, 
cele două personalități turce 
au salutat participarea folclo- 
rului romîn la acest festival, 

riind dezvoltarea culturii 
in R. P. Romînă.

In Comitetul celor 18 state

Examinarea masurilor

In Congresul

national

brazilian

colaterale de
GENEVA 20 (Agerpres). — joi 

dimineața, la Palatul Națiunilor 
din Geneva a avut loc cea de-a 
209-a ședință a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare.

în cadrul ședinței consacrate 
examinării măsurilor colaterale de 
dezarmare, atenția a fost reținută 
de o propunere a Etiopiei privind 
punerea în afara legii a armelor 
nucleare. în cursul ședinței, Imru, 
reprezentantul Etiopiei, a invitat 
Comitetul celor 18 să ceară convo
carea de urgență a unei conferințe 
pentru abolirea armelor nucleare. 
„Războiul nuclear, a spus el, nu 
este un conflict între combatanți. 
El este un război împotriva ome-

dezarmare
Reprezentanții Uniunii Sovietice, 

R. S. Cehoslovace și R. P. Bulga
ria au sprijinit ideea șefului dele
gației etiopiene.

Au mai luat cuvîntul șefii de-
• legațiilor Marii Britanii și Canadei.

Antonio Gomez Robledo, dele
gatul Mexicului, vorbind în nu
mele celor opt state neutre mem
bre ale Comitetului, a cerut ca ra
portul conferinței de dezarmare dc 
Ia Geneva să nu fie trimis la se
diul O.N.U. din New York la i 
septembrie cum era prevăzut ci în 
ziua de 17 ale aceleiași luni. El 
și-a exprimat speranța că pînă la 
această dată s-ar putea obține 
„unele rezultate concrete- spre a fi 
prezentate în fața Adunării Gene
rale a O.N.U.".

Evoluția situației din Congo

C.C. al
Slovac, 
Național

A fost 
ambasadei 
Praga Petre Tănăsie, prvrri-se- 
cretar de ambasadă.

A luat cuvîntul ing. Petro- 
nela Visnovcova, împuternici
tă a Conciliului Național 
Slovac.

în încheiere a urmat un 
program artistic.

Manifestări închinate ani
versării eliberării Romîniei 
s-au desfășurat într-un cadru 
solemn în localitățile ceho
slovace Zvolen, Lucenec, Pies- 
tany, Luhacovice, la a căror e- 
liberare în anul 1945 au parti
cipat trupele romîne. La Zvo
len, la monumentul din cimi
tirul ostașilor români căzuți 
pentru eliberarea orașului au 
depus coroane reprezentanții 
ambasadei R.P.R., ai Comite
tului regional al P.C. din Slo
vacia și Comitetului național 
orășenesc.

La Piestany, alături de co
roana depusă de membri ai 
ambasadei romîne. au depus 
coroane de flori Comitetul na
țional orășenesc, Comitetul o- 
rășenesc al P.C. din Slovacia 
și garnizoana militară.

in Consiliul

din partea 
Romîne la

PARIS 20 Corespondentul 
Agerpres Tudor Vomicu. 
transmite:

La ambasada R. P. Romine 
din Paris a avut loc joi o con
ferință de presă, cu prilejul 

• celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Romînei. Au parti
cipat numeroși redactori re- 
prezentînd agenții de presa,

BERNA 20 (Agerpres).
a avut loc la Ambasada R. P. Ro
mine la Berna o conferință de 
presa cu ocazia celei de-a 20-a a- 
niversări a Eliberării Romîniei dc 
sub jugul fascist. Luînd cuvîntul, 
ambasadorul R. P. Romîne in Elve
ția. Vasile Dumitrescu, a evocat 
cele mai importante momente ale 
pregătirii și desfășurării insurec
ției armate, contribuția maselor 
populare conduse de partid la 
zdrobirea armatelor fasciste ger
mane, importanța ieșirii Romîniei 
din războiul hitlerist și rolul ei 
in grăbirea înfringerii Germaniei 
fasciste. A fost subliniată însem
nătatea istorică a actului de la 23 
August 1944 pentru poporul ro
mîn. Vorbitorul s-a oprit apoi pe 
larg asupra succeselor obținute de 
Republica Populară Romînă pe 
drumul construirii socialismului 
în cei 20 de ani de la Eliberare.

A fost, de asemenea, mențio
nată dezvoltarea relațiilor romîno- 
elvețiene.

Expunerea a fost urmărită cu 
mult interes de reprezentanți ai 
unor agenții de presă, ziariști el
vețieni acreditați pe lingă Palatul 
Federal și de reprezentanții princi
palelor ziare elvețiene.

Conferința de presă a fost ur
mată de un cocteil.

LEOPOLDVILLE 20 (Ager
pres). — Citînd postul de ra
dio Leopoldville, agențiile de 
presă anunță că la ~ 
capitala provinciei congoleze 
Kivu, continuă să se desfă
șoare lupte crîncene între răs- 
culați și trupele armatei gu
vernamentale. Ultimele știri 
transmise de postul de radio 
mai sus-amintit vorbesc despre 
ocuparea a apcoape jumătate 
din oraș de către răsculați. 
Armata națională congoleză 
își inenține controlul asupra 
sectorului european al orașu
lui Bukavu. Puternice întăriri 
militare sînt transportate în 
prezent de avioane americane 
în sprijinul trupelor guverna
mentale. Potrivit unor știri 
transmise de corespondentul 
agenției Reuter, răsculații din 
provincia Kivu primesc ajutor 
din partea a noi triburi.

La Leopoldville s-a anunțat 
oficial că guvernul congolez a 
hotărît ruperea relațiilor di
plomatice cu Burundi. Primul 
ministru, Chombe, a anunțat 
că va cere guvernului belgian 
să-1 însărcineze pe ambasado
rul belgian în Burundi și Con
go (Brazzaville) cu reprezen
tarea intereselor Republicii 
Congo (Leopoldville) în cele 
două țări.

în același timp, guvernul de 
Ia Leopoldville continuă pre
gătirile pentru o intensa opc-

Bukavu,

rațiune de înăbușire a luptei 
răsculaților din Congo. Prin
tre alte masuri, se anunță că 
au fost angajați tehnicieni și 
piloți sud-africani și sud-rho- 
desieni care au început antre
namentele în localitatea Lu- 
luaburg unde se găsesc avioa
nele aflate la dispoziția fostu
lui guvern katanghez și pe 
care Chombe le-a pus la dis
poziția guvernului central con- 
golez.

CAIRO 20 (Agerpres).
„Criza congoleză a intrat în- 
tr-un nou stadiu al dezvoltă
rii sale, in stadiul amestecu
lui străin fățiș**  — scrie ziarul 
„Ăl Massa**,  care apare la 
Cairo, referindu-se la actuala 
situația din Congo.

„Congo, arată ziarul, este 
din punct de vedere al bogă
țiilor naturale una din cele 
mai bogate țări ale lumii. Da
torită însă exploatării lor ne
raționale de către puterile 
străine poporul acestei țări 
continuă să rămână, ca și pînă 
acum, în stare de sărăcie și 
înapoiere". Tocmai în scopul 
menținerii unei asemenea si
tuații, subliniază ziarul, pu
terile coloniale caută să rtiă- 
bușe actuala mișcare patrio
tică din Congo, \care urmărește 
lichidarea oricărei influențe 
străine.

RIO DE JANEIRO 20 (Ager
pres). — Congresul național 
brazilian a aprobat un proiect 
de lege prezentat de președin
tele Castelo Branco, care sta
bilește o sporire cu 30 la sută 
a impozitelor pe bunurile de 
larg consum. Deputății din 
partea Partidului Muncii al 
fostului președinte Joao Gou- 
lart au criticat această măsu
ră, arătînd că ea va produce 
o creștere imediată a costului 
vieții asemănătoare aceleia 
care a avut loc atunci cînd au 
lost suspendate subsidiile 
acordate la importurile de oc
troi, grîne și hîrtie.

Pe de altă parte, luînd cu- 
ntul în fața unui grup de 
ariști străini. președintele 

Braziliei, Castelo Branco a 
1 că țara sa are nevoie 
aiutor masiv din strâi- 

pentru a putea face 
aleior dificultăți fi- 
și economice.

------ o-

meridianul

• Atlas al iBStrumeateler 
muzicale

a manechi

U.R.S.S.: Cronică „pitorească" 
a șantierului de pe Enisei

După lansarea

permite 
satelitului JS 
miercuri la _ Kenned 
astfel incit aceasta să de 
circulara. După cum se 
prin intermediu- acestui 
lit urmează să fie retrăi 
prin televiziune in S.U.A. 
Europa imagini ale desfășură
rii Jocurilor Olimpice de vară 
de la Tokio.

„Syncom 3"* * gravitează în 
prezent în jurul Pănuntuhii pe 
o orbită eliptică, avind un apo
geu de aproximativ 37 000 km 
și un perigeu de aproximat 
1 120 lan. In următoarele 2 
zile, satelitul v 
prin telecomandă 
pină ce se va gă 
dintre Ecuator

Ședința Comitetului de pregătire 
Conferinței mondiale pentrua

pace și colaborare

DE TOATE
și nume

roase aparate de cercetări pentru 
se stabili influențele prăbușirii 
ioanelor asupra pasagerilor și a 

■nxute elaborarea unor măsuri 
salvare a vieților acestora.

9 Ciad a apărut stiloul?

® Din istoria magnetului

51 Caucazul 
de instrumentele 

tradiționale culegerea 
și instrumente reconstru- 

perfecționate de meșteri so-

© Pentru experimentare.

HAVANA 20 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Pcpu_ 
lare Romîne la Havana, Minai 
Magheru a organizat o confe
rință de presă cu ocazia celei 
de-a 20-a aniversări a Eliberă
rii Romîniei de sub jugul

I

Populația R.A.U,
CAIRO. — Populația Republicii 

Arabe Unite este în prezent de 
27 milioane de locuitori. Dacă ac
tualul ritm de creștere a popu
lației se va menține, în 1980 a- 
ceastă țară va număra 44 milioane 
de locuitori.

L ■ 20
avut

(Agerpres). — - La 
loc ședința Comite-

. DELHI 
Delhi a .
tului ,de pregătire a conferinței 
mondiale pentru pace și colaborare 
ințerngțională, care se va desfă
șura în capitala Indici între 14 
și 18 noiembrie a.c.

La ședință au luat parte cunos- 
cuții militanți pe tărîm obștesc 
din India printre care Krishna 
Mennon, K. D. Malawya și alții, 
reprezentanți ai organizațiilor

partizanilor pădi din opt țări, pre
cum și un reprezentant al Consi
liului Mondial al Pădi.

Partidpanții la ședință au ho
tărît să prezinte spre examinare 
conferinței următoarele probleme : 
măsuri pentru slăbirea încordării 
internaționale între statele cu sis
teme sodale diferite, problema 
dezarmării, lichidarea colonialis
mului, măsuri pentru dezvoltarea 
colaborării internaționale.

7n cadrul programului elaborat 
de Centrul tehnic de asigu

rare a securității -transportu
rilor aeriene, pe un aoroport din 
Phoenix (statul Arizona) va fi pro
vocată la 1 septembrie prăbușirea 
unui avion cu patru motoare de 
tipul „Constellation". Aceasta va 
fi a doua experiență efectuată pe 
aeroportul din Phoenix, după aceea 
care a avut loc la 24 aprilie, cînd 
a fost provocată prăbușirea unui 
avion de pasageri de tipul „DC-7“.

Pe bordul avionului se vor găsi

oul, care in uitiscle decc- 
lii a căpătat o răspîndire 
ni versa! ă. a apărut sub în

fățișarea actuală la sfirșitul secolu- 
ti trecut
Recent, cercetătorii au descope- 
t la depozitul de manuscrise an

tice din Metandara (Armenia) cîte- 
va manuscrise din care reiese că 
stiloul era cunoscut încă în anul 
1165 e.n., adică cu aproape 800 
ani în urmă.

Skopanos, un copist cunoscut 
acele vremuri, a făcut remarca 
un manuscris că a scris 700 de 
tere muind o singură dată în căli
mară stiloul său. Aceasta cores
punde unei pagini normale de ca
iet. Skopanos nu a pomenit însă 
nimic despre stilou și despre con
strucția lui. In această problemă 
ne lămurește un alt manuscris pe 
care este înfățișat un copist, ținînd 
în mină un stilou care seamănă 
destul de mult cu cele din zilele 
noastre. Oamenii de știință sînt 
uimiți de rezistența neobișnuită a 
cernelii cu care au fost umplute a- 
ceste stilouri. Soarele, umezeala 
și timpul nu au avut aproape nici 
o influență asupra manuscriselor 
care sînt și astăzi perfect lizibile.

de

pe 
pe 
li-

olrivit legendei, un păstor fri- 
gian a descoperit primul 
proprietatea oxidului de Her 

de a atrage pilitura din același 
metal. El trăia în Magnesia, în 
Asia Mică, de unde vine și cuvîn- 
tul „magnetism** .

Apoi, se pare cu un cruciat fran
cez ar ii adus in patrie, spre anul 
1200, prima ,,piatră magnetică**.  
Peste 200 de ani, o dată cu desco
perirea busolei, magnetul urma să 
ușureze marile descoperiri ale na
vigatorilor.

Dar abia pe la 1820 danezul 
Oersted a descoperit relațiile din
tre magneți și electricitate, iar 
Coulomb a stabilit primele legi fi
zice cu privire la torțele magnetice. 
Magnetul a început să fie folosit 
pe atunci în agricultură (potcoave, 
juguri magnetice).

Ampere, Maxwell și Gauss în 
special au dezvoltat ulterior desco
peririle in materie de magnetism. 
Totuși, pînă la jumătatea secolului 
XX, oțelurile formînd magnetele 
permanente aveau calități mediocre 
‘i iolosirea lor se limita în special 
la echiparea magnetourilor de au
tomobile. In 1930, japonezul Mishi
ma a descoperit proprietățile mag
netice ale aliajelor iier-nichel-alu- 
miniu-cobalt, care dau magneți pu
ternici sub volum mic și rezistenți 
ia demagnetizate.

* 
ț

«

e scurt*
Starea sănătății 

lui Palmiro Togliatti

ROMA. — Biroul de presă al 
P. C. Italian a dat publicității 
joi seara un buletin medical 
în legătură cu starea sănătății 
lui Palmiro Togliatti. în ulti
mele 24 de ore — se arată în 
buletin — starea generală a 
lui Togliatti continuă să fie 
gravă. Temperatura oscilează 
între 37,8 grade și 38,7 grade.

Medicii a-u hotărît să-1 su
pună unei intervenții chirur
gicale.. pe creier. Intervenția 
chirurgicală a fost suportată 
bine de pacient. Perioada post» 
cperatorie decurge normal.

PARIS. — Capitala Franței se 
pregătește pentru cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării Parisului 
de sub ocupația fascistă. Cu aceas
tă ocazie, la Paris și în unele orașe 
ale Franței vor avea loc manifes
tări oficiale. Agenția France 
Presse consacră un comentariu a- 
cestei aniversări, scoțînd în relief 
principalele etape ale luptei ar
mate, pentru eliberare dusă de po
porul francez.

Partidul Comunist Francez, cu 

prilejul celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Parisului, a adresat 
maselor populare un apel, chemîn- 
du-le să participe la sorbirile 51 
manifestațiile ce vor avea loc la 
Paris și în alte orașe ale Franței.

WASHINGTON. — Du .• 
cum transmite Buletinul c 
Știri al Casei Albe, Congresul 
S.U.A. a aprobe: 
legii din 1954 cu privire la (- 
nergia atomică în scopul de a 
se permite unor întreprinderi 
particulare americane de a 
deține materiale fisionabile. 
Această măsură, arată agenția, 
va face ca alte națiuni să 
poată obține mai ușor decit 
pînă acum materialele nece
sare funcționării centralelor 
atomo-electrice.

Legea a fost trimisă la Casa 
Albă pentru a fi semnată de 
președintele Johnson.

Adunare de protest 
a studenților din Saigon

SAIGON. — La sediul Uniuni: 
studenților din Saigon a avut loc 
o adunare de protest împotriva nu
mirii în funcția de președinte al 

Vietnamului de sud a generalului 
Nguyen Khanh, șeful juntei mili- 
tere aflată la putere, și a politicii 
actualului regim. Această adunare 
este prima dintr-o serie de mitin- 
' .ri $i demonstrații pe care studeo- 
. : sini hotâriti să le organizeze 
cu prilejul împlinirii unui an de la 
declanșarea marilor demonstrații 
«ie budiștilor împotriva regimului 
diemisl.

Agenția Associated Press rela- 
• ază că si în orașul Hue, de unde

1 pornit cu un an în urma de- 
..•-..îstratlile. se pregătesc nume- 
icase acțiuni consacrate aceleiași 
aniversări.

Deschiderea conferinței 
interparlamentare

COPENHAGA. — Joi dimi
neața s-a deschis la Copen
haga, în prezența regelui Fre- 
derik al IX-lea și a primului 
ministru ai Danemarcei, Otto 
Krag. cea de-a 53-a conferința 
interparlamentara. La această 
conferință iau parte peste 1000 

de San Marcos, a fost prezen- | 
tată o bogată colecție de re- i 
viste romînești, puse la dispo- | 
ziție de Institutul Romîn | 
pentru Relațiile Culturale cu H 
Străinătatea. Catalogul expozi
ției reproduce coperte ale unor 
reviste romînești.

S. Fumma a plecat spre 
Paris

VIENTIANE. — Primul mi
nistru laoțian, prințul Suvan- 
na Fumma, a părăsit Vientia
ne joi dimineață plecînd la 
Paris, unde la 24 august ur
mează să înceapă întîlnirea 
între conducătorii celor trei 
părți din Laos.

TALLIN. — A apărut în 
limba estonă romanul lui 
Francisc Munteanu „Statuile 
nu rid niciodată".

Operele scriitorilor romîni 
au apărut în Estonia în ulti
mii ani într-un tiraj de a- 
ptoape 150 000 exemplare.

Vedere panoramică c o lașului Jojce din Bosnia (R.S.F. Iugoslavia)
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