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Expoziția realizărilor economiei
naționale a R. P. Romine

Vineri a avut loc la Bucu
rești inaugurarea „Expoziției 
realizărilor economiei națio
nale a R. P. Romine". Orga
nizată cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării 
patriei, expoziția ilustrează 
sugestiv avîntul economiei ro- 
mînești, înfăptuirile oamenilor 
muncii în diferite domenii in 
cele două decenii de viață li
beră a poporului romîn.

Amenajată în apropierea 
Casei Scînteii, expoziția re
prezintă un mare ansamblu, 
care cuprinde pavilionul cir
cular, pavilionul din Parcul 
Herăstrău și alte pavilioane 
și platforme în aer liber.

Pe aleea ce duce spre pavi
lionul central erau arborate 
drapele tricolore $i roșii, ce 
se profilau pe siluetele ar
gintii ale instalațiilor de foraj 
înălțate în apropiere.

Festivitatea inaugurării s-a 
desfășurat în pavilionul cen
tral.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghi u-D e j, 
Gheorghe Apostol. Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, '
Alexandru
Gheorghe Maurer. Ale: 
Moghioroș. Alexandru Birlă- 
deanu, Dumitru Coliu, Le- 
onte Răutu. Leontin Sclă- 
jan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, Gheorghe Gaston Marin. 
Gogu Rădulescu, Constantin 
Tuzu, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești.

Au asistat delegațiile de 
partid și de stat din: R. P. 
Albania în frunte cu Manush 
Myftiu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri; R. P. Bulgaria, in 
frunte cu general de armată 
Ivan Mihailov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri; R. S. 
Cehoslovacă, în frunte cu 
Otakar Simunek, membru al 
Prezidiului C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al 
guvernului; R. P. Chineză, în 
frunte cu Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat; R.P.D. 
Coreeană, în frunte cu Kim Ir, 
membru al Biroului Politic, 
vicepreședinte al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri; Republica 
Cuba, în frunte cu Secundino 
Guerra, membru al Secreta
riatului organizatoric al Parti
dului Unit al Revoluției So
cialiste din Cuba ; R. D. Ger
mană, în frunte cu Hermann 
Matern, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
locțiitor al președintelui Ca
merei Populare; R.S.F. Iugo
slavia, în frunte cu Lazar 
Kolisevski, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al

Chiou Stoica, 
Drăghici, Ion 

idru

MAREA SĂRBĂTOARE
a inimile pline de 
bucurie sărbătorim 
20 de 2ni de la eli
berarea țării de 
sub jugul fascist, 
două decenii de Ia 
neuitatul 23 Au

gust 1944 care a schimbat ra
dical destinele poporului nos
tru.

Plin de măreție, de lumină 
și de culoare, de optimism și 
veselie e peisajul țării in a- 
ceste zile. Pășind în coloanele 
sărbătorești ale lui 23 August 
1964, milioanele de oameni, 
muncitori, țărani, intelectuali, 
tineri și vîrstnici își manifestă 
bucuria pentru tot ce a reali
zat poporul nostru în acești 20 
de ani. Măreței sărbători ei 
i-au închinat cele mai bune 
realizări ale colectivelor din 
care fac parte, raportînd cu 
satisfacție partidului și guver
nului că toate angajamentele 
luate în întrecerea socialistă 
au fost îndeplinite.

Bogat și însuflețitor este bi
lanțul realizărilor dobîndite 
de poporul nostru, sub condu
cerea partidului, în cei 20 de 
ani de viață liberă. S-a împli
nit un vis scump pentru care 
s-au jertfit mulți dintre cei 
mai buni fii ai poporului nos
tru : în Romînia socialismul a 
învins definitiv la orașe și 
sate, a fost lichidată pentru 
totdeauna exploatarea și asu
prirea omului de către om. Pu
ternică, liberă, stăpînă pe 
soarta sa, Romînia a devenit o 
țară înaintată, cu o industrie 
în plin avînt și o agricultură 
în întregime colectivizată, cu 
o economie socialistă unitară 
care se dezvoltă în ritm rapid, 
pe o linie continuu ascendentă.

Sutele de fabrici și uzine, 
centrale electrice, marile com
binate chimice ridicate în anii 
aceștia ; ogoarele fără haturi 
lucrate de tractoare și com
bine : miile de blocuri de lo-

cuințe care, cu arhitectura lor 
zveltă și luminoasă, schimbă 
de la o lună la alta peisajul 
orașelor ; instituțiile și așeză- 
mintele destinate ocrotirii să
nătății, dezvoltării științei și 
culturii ; regiunile odinioară 
înapoiate, în care astăzi clo
cotește din plin viața nouă — 
compun tabloul Unei țări so
cialiste în impetuos avînt spre 
culmi tot mai înalte ale pro
gresului.

In cartea de aur a țării, po
porul nostru muncitor a în
scris și va înscrie, sub con
ducerea înțeleaptă a partidu
lui, prin muncă plină de ero
ism și abnegație, realizări 
mărețe, înfrumusețînd și îm
bogățind harta patriei cu în
semnele socialismului victo
rios.

Avem astăzi o țară cu o pu
ternică bază industrială, cu o 
agricultură înaintată, cu o 
cultură înfloritoare. Toate re
alizările, toate mărețele suc
cese obținute în cei 20 de ani 
liberi ai țării, aparțin pe de
plin făuritorilor lor, oameni
lor muncii de la orașe și sate. 
Ei își îndreaptă, ca întotdea
una, în această zi de solemnă 
sărbătoare, gîndurile de mul
țumire, recunoștință și încre
dere către Partidul Muncito
resc Romîn, către conducătorii 
săi, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, re
voluționari încercați și devo
tați cu trup și suflet poporu
lui. Oamenii muncii urmează 
cu nestrămutată încredere 
partidul — inițiatorul si 
conducătorul tuturor victorii
lor noastre. Ei știu că profun
dele transformări petrecute în 
patria noastră sînt rodul apli
cării politicii științifice, rea
liste a partidului, sub al cărui 
steag întregul nostru popor, 
înfăptuind cu succes desăvâr
șirea construcției socialiste^ 
pășește prin muncă avîntată

din victorie în victorie, spre 
comunism — visul de aur al 
omenirii.

împreună cu întregul popor, 
tineretul se bucură din plin 
de roadele vieții noi, socialis
te. Este o fericire pentru noi, 
cei tineri — fericire pe care 
n-a cunoscut-o nici o altă ge
nerație — că trăim și muncim 
într-o patrie socialistă înflori
toare. Partidul, puterea popu
lară, ne-a dăruit tot ce face 
tinerețea mai frumoasă, mai 
plină de avînturi. La noi, tine
rilor le sînt asigurate toate po
sibilitățile valorificării talen
telor și aptitudinilor lor, ne 
bucurăm de condiții din ce în 
ce mai bune de muncă și învă
țătură, sport și odihnă. Visuri
le cele mai îndrăznețe se pot 
realiza într-o țară aflată in 
plin avînt economic și cultural 
și faptele de fiecare zi dove
desc că, răspunzînd chemări
lor partidului tînăra generație 
își consacră întreaga energic 
pentru ca an de an patria so
cialistă să fie tot mai înflori
toare.

Visurile cele mai îndrăznețe 
se pot realiza în patria noas
tră. Stau chezășie bilanțul în
suflețitor cu care patria noas
tră socialistă se prezintă la 
măreața-i sărbătoare, înfăp
tuirile acestor 20 de ani, care 
deschid perspective și mai lu
minoase în viitor.

Milioanele de oameni ai 
muncii care trec mîine prin 
„fața tribunelor, cu chipurile 
îmbrăcate în lumina mîndriei 
și certitudinilor, își manifestă 
înalta lor dragoste pentru 
partid, hotărirea de a urma 
neabătut politica sa înțeleap
tă, de a munci cu elan creator 
pentru ca fiecare ncuă sărbă
torire a zilei Eliberării să gă
sească poporul nostru pe 
trepte mereu mai înalte, tot 
mai aproape de comunism.

Stimați oaspe 
Dragi tovarăș

3T.2». c

Sosirea delegației de partid

Cot

G

a fost susținut 
de artiști ama

in cadrul celui 
concurs pe țară.

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

(Agerpres) (Agerpres)

nilor diplomatice unditi 
țara noastră și alți memb 
corpului diplomatic, corespc 
denți permanenți 
străine la Bucuri 
romîni.

Sosirea conduc 
partid și de stat a 
tă de asistență ex 
Ei string căldura 
ducătorilor și fi 
gațiilor străine, 
misiunilor d\

Tovarășul 
Maurer, m 
Politic al C.C. «I PJf-R 
ședințele Consilii 
niștri, a rostit cuvi 
chidere.

De ziua mani sărbători

a poporului nostru ziarul

Scinteia tineretului

transmite cititorilor

calde felicitări, le urează

noi și noi succese in opera

de desăvirșire a construc

ției socialiste in scumpa
noastră patrie

’ Uniunii Comuniștilor
Iugoslavia, președintele Comi
tetului Federativ al Uniunii 
socialiste a poporului munci
tor din Iugoslavia; R. P. Mon
golă, in frunte cu D. Molom- 
jamt, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; R. P. Polo
nă, în frunte cu Franciszek 
Waniolka, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri; R. P. Ungară, in 
frunte cu Kallai Gyula, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; 
U.R.S.S., în frunte cu A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.US., președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.; R. D. Viet
nam, in frunte cu Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Națio
nale.

Erau prezenți șefi ai misiu

Aspect de la festivitatea 
inaugurării Expoziției

Foto: AGERPRES

Șeful de echipă Ion Dumitrescu de la stația de 
dezbenzinare a schelei petrolifere U.rlați- 
Ploiești discutînd cu tovarășii săi sarcinile unei 

zile de lucru

Sosirea delegației de partid

stat a R. P. Ungare

în cadrai man 
lejuite de cea c 
versare a Elibei 
inaugurăm 
realizărilor 
nale a Re] 
Romine-, pri 
acest gen organiza: 
noastră.

Menirea expozi

Spectacol de gală prezentat
de formațiile artistice de amatori

Vineri seara a avut loc în 
sala Palatului R. P. Romine 
spectacolul de gală in cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist.

La spectacol au asistat mem
brii conducerii de partid și de 
stat ai țării noastre în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai guvernului și ai 
Consiliului de Stat, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, fruntași 
în producție, numeroși oameni 
de artă și cultură.

Au fost de față delegațiile

de partid și de stat sosit* 
țara noastră pentru a participa 
la sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, pre
cum șt șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

Spectacolul 
de formațiile 
tori distinse 
de-al VII-lea 
Reunind peste 3 000 de artiști 
— muncitori, țărani, funcțio
nari. intelectuali — spectaco
lul a relevat amploarea mișcă
rii de amatori din țara noa
stră.

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn. Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
a sosit în Capitală delegația 
de partid și de stat a R. P. 
Ungare, care va participa ia 
sărbătorirea celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării Romi- 
niei de sub jugul fascist.

Din delegație fac parte to
varășii Kâllai Gyula. memor
ai Biroului Politic al C-C. al 
PALS.U.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, gene
ral-maior Borbandi Jănos. ad
junct al ministrului apărării 
naționale, și Jeno Kuti. amba- 

dorul R. P. Ungare la Buc--

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romine și R. P. Ungare.

Membrii delegației au fost 
.rimpinați de tovarășii 
beorghe Apostol. ?«£ihai Da-

Ies. Constantin Tuzu. vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Isac Martin, membru al 
C.C. al PALR- președintele 
Consiliului Central al Sindica
telor, Simion Bughici și Ghi- 
zela Vass — membri ai' C.C. 
al PALR-, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-maior 
Ion Dincă, secretarul Consiliu
lui politic superior al forțelor 
armate, și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost de fața șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țârilor socialiste acreditați 
in R. P. Romînă. Delegația a 
fost, de asemenea, intimpinată 
de membru Ambasadei R. P.

invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn. Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
vineri dimineața a sosit în Ca
pitală delegația de partid și de 
stat a Republicii Cuba, care va 
participa la sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a Elibe
rării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Din delegație fac parte to
varășii Secundino Guerra, 
membru al Secretariatului or
ganizatoric al Partidului Unit 
a! Revoluției Socialiste din 
Cuba, conducătorul delegației, 
Manuel Yepe Menendez, am
basadorul Republicii Cuba în 
R. P. Romînă, Fernando Flores 
Issurra, ambasadorul Republi
cii Cuba în R. P. Polonă, și 
Juan Jose Fuxa, ambasadorul 
Republicii Cuba în R. P. Un
gară.

ne aeroport erau arborate

drapelele de stat ale R; P. Ro- 
mine și Republicii Cuba.
a Membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii : A- 
lexandru Moghioroș, Mihai 
Dalea, Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.M.R. și al 
Consiliului de Stat, Valeriu 
Novacu, membru al C.C. al 
P.M.R., acad. Constantin Dai- 
coviciu, membru al Consiliu
lui de Stat 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 Repu
blicii Cuba.

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



Tg. îiu!

Produse peste plan în valoare 
de peste 6 800 000 lei

A intrat în exploatare 
linia ferată Suceava- 

Păltinoasa
Colectivele din întreprinde

rile industriale ale orașului 
Tg. Jiu și-au realizat și depă
șit angajamentele luate în 
cinstea celei de a XX-a ani
versări a Eliberării patriei. In 
primele 7 luni ale anului a 
fost îndeplinit și depășit anga
jamentul anual la producția 
globală (4 535 000 lei) realizîn- 
du-se 4 800 000 lei. De aseme
nea, la producția marfă s-au 
dat produse peste plan în va
loare de 6 839 000 lei, realizîn- 
du-s-e. și depășindu-se întreg 
angajamentul anual.

Prin reducerea cheltuielilor

de producție și prin îmbunătă
țirea calității produselor s-au 
realizat economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de 
2 660 000 lei și s-au realizat be
neficii in valoare de 1 885 000, 
lei peste plan. Productivitatea 
muncii a crescut cu 0,8 peste 
prevederile angajamentului.

S-a evidențiat în special 
complexul de industrializare a 
lemnului care a dat o produc
ție marfă de 4 450 000 lei față 
de 2 800 000 lei cit prevedea, 
angajamentul.

ION BISTREANU

In industria ușoară:
Hai sortimante introduse în producție

Pe începutul anului și 
pînă în prezent, colectivele în- 
XrepriEdedlor Ministerului In
dustriei Ușoare au produs pes
te plan 30C 009 m p țesături de 
bumbac, 390 000 mp țesăiuri 
subțiri de in, circa 400 090 m p 
țesături de lîuă și mătese, 
800 000 bucăți tricotaje. 350 000 
perechi încăltăBlinie etc. Va

loarea produselor realizate 
peste plan în această perioadă 
se ridică Ia peste 70 000 000 lei.

Pe baza introducerii în fa
bricație a mii de încetele și de
sene noi, gama de produse rea
lizate în acest an de industria 
ușoară s-a îmbogățit cu noi 
sortimente.

Vineri a trecut primul tren 
pe noua linie de cale ferată Su
ceava—Păltinoasa, care se în
tinde pe 42 km.

In gara Suceava-Vest — nou 
construită — tovarășul Ene 
Țurcanu, prim-secretar al Co
mitetului regional Suceava al 
P.M.R., a felicitat pe construc
torii care și-au realizat cu a- 
cest prilej angajamentele luate 
în întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării pa
triei. Cinstea de a conduce pri
mul tren i-a revenit mecanicu
lui fruntaș de la Depoul C.F.R. 
Suceava-Nord, Mircea Șiabu. 
Noua cale ferată trece prin 8 
sate din vestul regiunii Sucea
va, făcînd mai ușor legătura 
acestor localități cu restul re
giunii. Pe traseul noii linii au 
fost construite 5 stații de cale

ierată. Traseul acestei magis
trale străbate locuri pitorești. 
Pe întregul traseu s-au con
struit 61 de poduri și podețe, 7 
viaducte mari și un tunel de 
peste 400 m. La aceste con
strucții și la lucrările de con
solidare a terenului ș-au tur
nat mai mult de 70 000 mc be ( 
toane.

Colectiviștii din satele apro-! 
piate au ajutat la grăbirea lu- I 
erorilor, eiectuînd un mare vo
lum de muncă patriotică la te- 
rasamente.

Prin adoptarea unor soluții 
moderne de construcție, prin 
mecanizarea unui volum mare 
de lucrări, cît și prin munca 
patriotică a cetățenilor au fost 
realizate economii în valoare ■ 
de peste 4 000 000 lei.

(Agerpres) | Echipa de tinichigii condusă de Anton Ghica de la I.S.C.M. — Șantierul Braz, a terminal 
cu 11 zile mai devreme lucrările la instalația 502 A.B.

P.Qlo: N..STELOR1AN

Sesiuni ale sfaturilor 
populare

Vinari .au avut ioc sesiuni 
festive a\e sfaturilor populare 
regionale epnsacrate celei de-.a 
XX-a aniversări a Eliberării 
patriei.

Au luat parte deputațî șî in
vitați : activiști de partid și de 
stat, conducători de întreprin
deri ?i instituții, oameni de 
cultură și artă, muncitori.

Particinantii la sesiuni au 
trimis telegrame Comitetului 
Central al P.M.R. — tovară
șului Gheorghe Gheorghiu -De j 
— Consiliului de Stat șî Con
siliului de Miniștri, prin care 
își exprimă hotărîrea de a 
munci mai departe cu abne
gație pentru traducerea în 
viață a politicii partidului.

în încheiere au avut loc 
spectacole festive.

-----®-----

Spectacol de gală
(Urmare din pag. 1)

de cultură Negrești, regiunea 
Maramureș, Sindicatului fa
bricii de mobilă „23 August1 
din Tg. Mureș, Căminului cul
tural Dăișoara, Sindicatului în
treprinderii Automecanice Si
biu, regiunea Brașov și Cămi
nului cultural Dăbuleni, re
giunea Oltenia. La program 
și-au mai adus contribuția 
formații mttzicdle soliști vo
cali, instrumentiști și dansa
tori.

Bucuria vieții și a muncii 
împlinite au fost înfățișate su
gestiv în tablourile coregrafice 
„Șarja* in interpretarea side- 
rurgiștilor hunedoreni și in 
„Nunta de la Luieriu", pre
zentată de colectiviști din 
regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară.

Brigăzi artistice de agitație 
din fabrici și uzine, ale caselor 
de cultură și căminelor cultu
rale au adus în programe ima
gini vii din activitatea lor 
creatoare.

Pe scena dominată de ste
mele Partidului Muncitoresc 
Romîn și Republicii Populare 
Romîne, pe care se găsea în
scrisă cifra XX, artiștii ama
tori au interpretat în final cîn- 
tecul „Glorios partid* de 
Mircea Neagu.

Spectacolul s-a bucurat de 
un mare succes, publicul răs
plătind cu îndelungi aplauze 
pe interpreți.

în încheiere, artiștilor ama
tori le-au fost oferite flori din 
partea C.C. al P.M.R., Consi
liului de Stat și Consiliului de 
Miniștri.

(Agerpres)

Deschiderea Expoziției
de artă plastică

în sălile Muzeului de .Artă al 
R. P. Romîne s-a deschis vi
neri la amiază Expoziția de 
artă plastică, organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Uniunea Artiștilor 
Plastici din R. P. Romînă cu 
prilejul celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei.

La festivitatea de deschidere 
au participat Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru

Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, adjunct al minis
trului afacerilor externe, 
acad. Iorgu Iordan, vicepreșe
dinte al Academiei R. P. Ro
mîne, acad. Mihai Beniuc, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, 
artistul poporului Boris Cara- 
gea, președintele Consiliului 
artelor plastice, reprezentanți 
ai altor instituții culturale, nu
meroși pictori, sculptori, gra
ficieni și critici de artă, alți 
oameni de cultură.

Artistul poporului Ion Ja
lea, președintele Uniunii Ar
tiștilor Plastici, a rostit cuvin- 
tul de deschidere.

Asistența a vizitat apoi ex
poziția. în cîteva săli sint ex
puse 138 de picturi și 37 de 
sculpturi dintre care multe 
realizate în ultimul an și în
chinate de autorii lor marii 
sărbători a poporului nostru.

Expoziția s-a bucura: de 
succes.

(Agerpres)

Inaugurarea 
expoziției „Valorifi

carea creației 
populare in arta 

decorativă*1
Cu prilejul celei de-a XX-a 

am.crsorj a Eliberării patriei, 
la Muzeul de Artă Populară al 
P. a fost deschisă expozi
ția ..Valorificarea creației 
populare in arta decorativă4*.

Eustrînd aspecte din reali
zările artei noastre decorative 
in cei 20 de ani, expoziția cu- 

400 obiecte de inspira
ți* populară — lemn, porțelan, 
ceramică. împletituri, brode
rm metal, sticlă, realizate de 
creatori din cadrul Uniunii 
Arm? ./.or Plastici, Institutului 
<3* Arte Plastice „Nieolae Gri- 
poreseu". UCECOM, proiec- 
tartp din Ministerul Industriei

Giulești 1964. Vedere din elicopter

spartachiaba
REPUBLICANĂ

Vizita de prietenie 
a unor nave militare 
sovietice ia Constanța

în cadrul înțelegerii dintre 
guvernele Uniunii Sovietice și 
R. P. Romîne cu pcivire la 
schimbul de vizite prietenești 
ale unor nave militare, vineri 
dimineața a sosit in portul 
Constanța crucișătorul „Dzer- 
jinski-4 și distrugătorul „Pla- 
mennîi44 pentru a face o vizită 
marinei militare a R. P. Ro
mîne.

Oaspeții au fost primiți de 
generali și ofițeri superiori ai 
marinei militare a R. P. Romî
ne și salutați de viceamiralul 
Grigore Marteș, comandantul 
marinei militare a R.P.R.

A răspuns viceamiralul 
G. K. Cernobai, sub a cărui 
comandă se află navele 
sovietice venite in vizită. în 
cursul dimineții, viccamiraiul 
G. K. Cernobai, împreună cu 
un grup de ofițeri, a făcut o vi
zită protocolara comandantu
lui marinei militare a R.P.R., 
Apoi a fost primit la sediul 
Comitetului regional de to
varășul Vasile Vilcu, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Dobrogea al P.M.R., de Petre 
Ionescu, președintele Comite
tului Executiv al Sfatului 
popular* regional, ofițeri ai 
marinei militare a R.P.R.

Viceamiralul Grigore Mar
teș a oferit, la prînz, o recep
ție în cinstea oaspetelui.

După-amiază, comandantul 
marinei militare a R.P.R. și 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat au 
făcut o vizită protocolară de 
răspuns viceamiralului G. K. 
Cernobai.

Marinarii de pe navele mi
litare sovietice au vizitat ora
șul Constanța, litoralul, Mu
zeul arheologic și Acvariumul. 
Marinarii romîni și oamenii 
muncii au făcut o caldă primi
re oaspeților.

Flamurile marii sărbători au împodobit țara de la 
un capăt la altul. Aducîndu-și omagiul lor fierbinte 
artiștii amatori, mesageri ai frumosului, au pregătit 
înnobilate buchete cu cele mai alese flori din nese
catul izvor al creației populare. în aceste zile țara 
întreagă se aseamănă cu un măreț amfiteatru — 
loc de manifestare a bucuriei, mîndriei și tinere
ții unul popor care și-a pus semnătura pe tot ce s a 
construit în acești douăzeci de ani. Pretutindeni 
artiștii amatori vor prezenta spectacole artistice, 
slăvind energia creatoare a poporului condus de 
partid pe drumul fericirii.

Estrada de la Expoziția 
„Realizări ale economiei na
ționale". 23 August: începînd 
de la orele 18 va avea loc un 
spectacol dat de formațiile ar
tistice de amatori selecționate 
la cel de al VII-lea concurs.

24 August, la orele 11, for
mații artistice de la Palatul 
pionierilor, la ora 19,30 pro
gram artistic susținut de ac
torii Teatrului de Operă și 
Balet, Teatrului „C. Tănase44 și 
Circului de Stat.

Piața Republicii. 23 August, 
orele 18, Uzinele „Grivița ro
șie", fanfara; Corul Filarmoni
cii de stat „George Enescu" ; 
Orchestra de muzică populară 
și ușoară M.I.A.; Orchestra și 
soliști de ia I.O.R.

24 August: Formații artis
tice de amatori de la Casa de 
cultură a raionului Nicolae 
Bălcescu, Fabrica de tricotaje 
București, Fabrica de bere 
„RahovaM UCMB și Coopera
tiva „Arta populară", fanfara 
de la Uzinele Vulcan.

24 August: Orchestrele de 
muzică populară și ușoară de 
la Fabrica „Doina", S.G.C.M. 
și întreprinderea „Automa
tica" și formația de dansuri 
de la „Electrobobinaj".

Vitan. 23 August î Corul de 
la „Finanțe Bănci4* orchestra 
de mandoline a Poștei Cen
trale, soliști vocali și orches
trele de muzică populară și 
ușoară de la M.C.I. și între

prinderea „Flacăra roșie”, un 
grup vocal de la Casa de cul
tură a tineretului „Tudor Vla- 
dimirescu", selecțiuni din pro
gramele brigăzilor artistice 
de agitație de la Cooperativa 
„Arta grafică" și I.M.C. „7 
Noiembrie".

Penultima zi a finalelor 
Spartachiadei republicane a 
avut ca moment culminant 
închiderea concursului de at
letism de pe stadionul „23 
August*4. La cele 4 recorduri 
republicane de seniori, stabi
lite în zilele precedente, s-au 
adăugat încă două realizate 
ieri de Ioana Petrescu — 
24’’2/10 la 200 m plat; și Kurt 
Secol 7 148 puncte la decatlon. 
Performera zilei poate fi con
siderată totuși tinăra Mihaela 
Peneș care a stabilit un nou 
record mondial de junioare la 
aruncarea suliței cu rezulta
tul de 55.38 m. Este un rezul
tat exceptional care demon
strează resursele deosebite ale 
aceste atiete m virstă de nu

la probe de MB m piar Le- 
ancra Frue-iâ a mregss&raz 
cea mat boed pdonnaașă

au prilejuit sxabQirea a • sos 
recorduri napccaJe de sem- 
cri, egatorea aher oouă. m 
record morari1 de jînrarre fi 
alte rezultate de clasă nx-

Iată rtștigătrrti 
disputate râeri : yasrsfry : 
110 m garhmr.: X Maeoves 
14*^10; 9» m: C BZc-u 
IVl'Sl® ; 5 000 aa : A_ Bara— 
ba$ 14 îl'4 10; mălTsee : A_ 
Spcridcn 2JB m; hg-g »• A_ 
Samjir<i 7 A3 m : 50 izz man; 
L Barba 4â ; ăe&z-
tanz Kurt Socoi 7148 prsnrsr

Feramm : 2EO =: loaea Pe
trescu M'l’V ; MO => : Ffenca 
Grecescu TWT'X’lt : M =. gar- 
fci: Marla Bocar iFlrlt; 
achță : Mana D&acseeses « a» 
as; greuiate- Ara 
l£Jt st refeca 4x1 •’ at: 
B-curesu 4BTL-K.

au constituit-o ieri cursele ci
cliste, desfășurate pe șoseaua 
București-Ploiești. în proba 
maeștrilor a ieșit victorios 
Gabriel Moiceanu care i-a în
vins la sprint pe Cosma, Cal- 
cișcă și Ciocan, toți patru cro
nometrați pe distanța de 80 
km cu timpul de lh 56’35’’.

La categoria bicicletelor de 
turism, argeșanul Alexandru 
Georgescu a sosit primul, par- 
curgînd 15 km în 27’47”.

După întreceri spectaculoase 
și de bun nivel tehnic, titluri
le de campioni la lupte libere 
au fost cîștigate de următorii 
sportivi (in ordinea categorii
lor) : Gh. Tapalagă, A. Geantă, 
P. Poalelungi, L Chirilă, ȘL 
Tampa, L Popescu, Fr. Bolla, 
Sl Stiagu.

In barinnl de Ia -DinamcJ 
s-au inctieat fi întrecerile de 
~oc Dintre învingători re

morcăm pe A. Șoptereanu, au
torul unui nou record repu
blican de juniori la 200 m 
bras cu timpul de 2 40'4/10. 
Cnstoa Balaban a cîștigat la 
4d0 m liber — 5’1T’3?1O, iar 
Thenu Șerban a cucerit al 
doilea titlu de campion, de 
data aceasta la 100 m spate 
cu timpul de 1’07^6/10.

In tinala competiției de box, 
Mleeținneia regiunii Bucu
rești a învins cu 23—16 re
prezentativa regiunii Argeș.

întrecerile Spartachiadei 
repubhcane vor lua sfîrșit 
astăzi, pe stadionul „23 Au
gust* unde va avea loc festi
vitatea de închidere și ultime
le meciuri ale turneului de 
fotbal: București—Dobrogea, 
pen tiu locurile 3—4 și Banat— 
Qnj pentru locurile 1—2. Pro
gramul începe la ora 14,00.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
a Asociației de prietenie 

sovieto-romîne
Vineri dimineața a sosit £n 

Capitală o delegație a Asock- 
ției de prietenie sovieto-romî
ne, invitată de Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S., cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei de sub jugul 
fascist.

Din delegație Iac parte A. B. 
Ceakovski, redactor șef al re
vistei „Literaturnaia Gazeta", 
membru în conducerea Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mine, conducătorul delegației, 
A. A. Gromov, directorul Uzi- 
nei de rulmenți nr. 1 din Mos
cova, deputat în Sovietul Su
prem al U.R.S.S., P. P. Țulu. 
kidze, doctor în științe, K. A. 
Abdîgulov, președintele colho
zului „Miciurin" din B.S.S. 
Razahă, general-colonel M. S. 
Șumilov, erou al Uniunii So
vietice, artista emerită N. K. 
Massina de la Teatrul de stat 
de operă și balet din Kiev.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost intim, 
pinați de Marin Florea Iones
cu, vicepreședinte al Consiliu
lui Generai A.R.L.U.S., gene
ral-colonel în rezervă Ilie Cre- 
țulescu, membru în Biroul 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
de activiști ai A.R.L.U.S.

Au fost de față G. E. Cebo- 
! tariov, consilier al Ambasadei 

Sovietice și alți membri ai 
i ambasadei.

(Agerpres)

24 Augxsi 3 Qxhestza deale brigăzilor artistice de agi
tație, seri de dans și carna
valuri vor avea loc în aceste 
zile pe estradele : Izvor, Oto- 
peni, Șoseaua Giurgiului, Pre
lungirea Ferentari, Jiului.

în parcuri, grădini 
ți în pădurile 

din împrejurimile 
Sucurețtiului

Cișmigiu. 23 August: Fan
fara MFA, orchestrele și soliș
tii de la Uzina „Semănătoa
rea", Casa de cultură a tine
retului „16 Februarie" și 
I.C.A.B., montaj literar pre
zentat de Casa de cultură a 
raionului 16 Februarie, și for

24 August. Taraful și soliș
tii de la ICRA, Academia 
R.P.R., soliști de muzică ușoa
ră de la ICEMIN și orchestra 
de la IPROCHIM.

Parcul 8 Mai. 23 August : 
Corul, brigada și forma tia de 
dansuri a Casei de cultură a 
raionului 1 Mai, brigăzile- ta
rafurile, și soliștii vocali de 
la AMIT și ISPE. grupul fol
cloric și orchestra de muzică 
populară și ușoară a Uzinei 
„Electronica*4.

24 August: Brigăzile artisti
ce de agitație, orchestrele și 
soliștii de la I.T.B.-Ateliere, 
întreprinderea „Suveica", 
ICEM, soliști vocali și forma
ția de muzică ușoară de la 
ISPE. Programul artistic va 
fi urmat de dans.

la Spitalul Funărm 
de mutica ușoară de ia IBA. 
tarafuri și soliști de ia AMTT 
și CIL Pipera.

24 August: Formatii artisti
ce de amatori de la Irtreerm- 
derea „Suveiea*. IPRS BÎzea- 
sa. Spitalul _Eamka Irza*» 
ITB Floreasca.

Pădurea Fwtaifd S Au
gust : Orchestrele de 
populară și ușoară și soliști de 
la Casa de cultură a raioontal 
23 August, C-C.T, ^letaiogjo- 
bus“.

24 August: Formații artis
tice de amatori de la CRC. 
FRB, Căminui cultural Bă
neasa.

Pădurea Mogoșoaia. 23 Au
gust : Brigăzi artistice, tara
furi, formații de dansuri de

Artiștii amatori vă invită
Ia spectacolele ce vor avea Ioc pe estradele Capitalei

în zilele de 23 și 24 August
24 August: Orchestra de 

mandoline și formația de dan
suri de la Cooperativa „Igie
na", selecțiuni din programul 
brigăzilor artistice de la 
„ICECHIM" și „Nufărul", so
liști și orchestrele de muzică 
populară și ușoară de la Coo
perativa „Radio-Progres" și 
„ICECHIM", formația de dan
suri ai Casei de cultură a 
tineretului „Tudor Vladimi- 
rescu" și grupul vocal fol
cloric de la M.I.F.C.

Spectacole, festivaluri, con
certe și recitaluri, programe

mațiile de dansuri ale cămi
nului cultural Dragomirești — 
Vale și Uzina „Semănătoarea".

24 August: Montaj literar 
—muzical închinat măreței 
sărbători a Eliberării prezen
tat de ICEM, soliști și orches
trele de muzică populară și 
ușoară de la IPSM, ICEM și 
ISB.

Pădurea Băneasa. 23 Au
gust : Orchestra de muzică 
populară și formația de dan
suri de la I.T.B.-Ilie Pintilie și 
orchestrele de muzică populară 
și ușoară de la IPROFIL și 
„Galenica",

Snagov. 23 August: Fanfara 
de la întreprinderea „Auto
buzul", formația de dansuri a 
căminului cultural Otopeni, 
orchestra de muzică populară 
și ușoară a I. P. „13 Decem
brie44.

24 August: Soliști și orches
tra de muzică populară și 
ușoară de la S.P.C.

Pădurea Andronache. 23 Au
gust : Brigăzi artistice de agi
tație de la Fabrica de țevi su
date, „Quadrat" și întreprin
derea „Stela", soliști vocali de

la ULN, întreprinderea „Da
cia", Uzinele „Grivița roșie-, 
grupul folcloric de la Revizia 
Grivița.

24 August î Formația de 
dansuri, orchestra de muzică 
populară și ușoară de la 
MTTC, „Tableta44 și „Tehno- 
metal".

Pe scenele teatrelor
Teatrul de vară Herăstrău. 

23 August: Program artistic 
prezentat de Ansamblul CCS.

Teatiul de Opera ȘL
Teaxrzl C. Tănase. prapjeL de 
esTîdă drt de ixnsiLi artis
tice de asatceL

Teaxrxl de vară 23 AugovL 
23 Augwot: Speccseoi artistic 
cu porticzpcrea arti^tix? de la

Operetă. forTața de dausemf 
de la CRC, soliști și orebestiit

de la ,Metaifl<lntas* și 
troaparataj

24 August: Corul Utizelcr 
^Republica", br.gari^ artistică 
de agitație de la -Urmele 23 
August", soliștii și taraful de 
la FCMC și orchestra de mu
zică populară și ușoară de Ia 
„Mecanica fină". în încheiere 
va avea loc o demonstrație 
sportivă, organizată de clubul 
„Metalul".

în seara zilei de 23 Augnst 
se vor organiza „Carnavaluri 
ale tinereții" la toate casele 
de cultură din Capitală.

*
Scrisorile sosite în aceste 

zile la redacție ne aduc vești 
despre pregătirile pentru ma
rea sărbătoare în țară.

Imaginea este grandioasă. 
Iată cîteva din veștile primite 
ieri:

La, Baia Mare zeci de for
mații artistice vor prezenta 
programe pe „Cîmpul libertă
ții", la Teatrul de vară, pe 
estradele din parcurile și gră
dinile orașului, în pădurile din 
împrejurimi.

Lc FLciejfi, ni zilele de 23 și 
24 pe estradele din pd-
tx't: Pcnlești, parcul Bucov, 
Stefiomd și pe
sctxs Polcxliâ cvltvrii mai 
•xxl: de 1200 de artiști ama- 
x*î vor incinta mulțimea spec- 
tot&nlor ctxtecMl ți jocurile

De U Boci* *i se conutaicd 
ksu cb u omor tmpresio- 
uzui de eszrade cmenajote 
peutru xueîe de 23 p 24 
Augm. Ccrsaxcl, retrcgerec 
eu torțe, iar c dou ti scenele 
vor fi dxn no« pime pind seara

Lc Tg. Mureș in aceste zUe 
pe scena Teatruiui de oară, 
"plnand Cănești ș> pe scenele 
m ce* liber din oraș și im- 
xtjurimi, artiștii amatori vor 
prezenta programe de cîntece. 
dansuri, spectacole de teatru, 
montaje literare, recitări. In 
seara zilei de 23 August, după 
retragerea cu torțe, in Parcul 
^23 August" va avea loc un 
frumos carnaval.

In Piața Păcii ți Piața Li
bertății din Cluj vor fi pre
zente într-un spectacol al cân
tecului și jocului tarafe, echipe 
de dansuri, soliști, orchestre 
de muzică populară și ușoară, 
brigăzi artistice de agitație. în 
împrejurimi, in Pădurea Făget, 
la Băile Someșeni și Băile Co- 
jocna spectatorii vor avea pri
lejul să aplaude măiestria so
liștilor vocali și instrumentiști, 
a tarafurilor și echipelor de 
dansuri participante la finala 
celui de al VII-lea Concurs al 
formațiilor artistice de ama
tori.

Petrecere frumoasă, dragi 
cititori.

Azi la posturile noastre 
de radio și televiziune

Posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite azi, 
sîmbâtă 22 august, în jurul 
orei 10, din sala Palatului R. P. 
Romîne. sesiunea solemnă a 
Marii Adunări Naționale con
sacrată celei de-a XX-a ani- 
' ersări a Eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist.

(Agerpres)

-----•-----

Informații
Vineri a părăsit Capitala de- 

legaLa R P. Romîne care va 
participa la lucrările Confe- 

I rinței internaționale UNESCO 
in probîemele tineretului, ce 
va avea loc ia Grenoble (Fran
ța» intre 23 August — 1 sep- 

, temorie
Delegația este condusă de 

Livescu. adjunct al ini- 
nistrului învățămîntului. Din 

■ delegație fac parte Maria 
. Groza, secretară a Consiliului 

national al femeilor din R.P.R., 
Valentin Lipatti, director al 

J Secretariatului Comisiei na- 
ționale a R. P. Romîne pen- 

I tru UNESCO, Dan Marțian, 
membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.M.

★

La Eacău a apărut primul 
I număr al revistei lunare de 

cultură „Ateneu".
Continuînd o veche tradiție 

a revistei „Ateneul cultural", 
apărută sub îngrijirea poetu
lui George Bacovia cu aproape 
40 de ani în urmă, noua revis
tă băcăoană își propune să o- 
glindească în paginile sale 
probleme de literatură și artă, 
știință și tehnică, cultură de 
masă, studii și critică litera
ră etc.



STEAQUL LUI AUQUST
Dan Deșliu

Din valul vremii zbuciumate 
s-a înălțat, prin anii grei, 
slăvitul steag de libertate 
din August douăzeci și trei.

Lumina lui, ce se răsfringe 
pe chipul patriei acum, 
de mult, în veac de foc §1 since, 
porni spre noi să-și taie drum

în faldul fluturînd spre soare 
tresar, din secoli încruntați, 
străbune flăcări vestitoare 
jucînd pe virfuri de CarpațL

Acolo-s doinele pădurii 
și jarul vechii răzvrătiri, 
purtate-n inimi de pandurii 
viteazului din Vladimiri.

Și-n largul foșnet de mătase 
nu-i vîntul doar, cu-a sale șoapte 
e șuerul tăios de coase, 
ecou din nouă sute șapte—

E vijelia-nnoitcare 
dintr-ca Februarie de fee. 
cind glasul clasei onaoMi 
vestea al beznelor sarac.

PA R TID UL UI
Gheorqhc Tomozci

Nu-s stele căzătoare și nici uitare nu-i, 
văzduhu-ntreg foșnește de străvezii statui 
ce-și sapă-n ceara clipei fluidele tipare 
în care anii-și toarnă lumina ca-n ulcioare.

Rîvnit, mi-apari pe buze, un fulg de clipă baremi, 
tu cîntec tînăr, cintec ce lespedea o s fare mi 
și sui pe umeri marea, in munți, netulburată 
și arzi în mari cuptoare, cu stelele o dată.

Cobori bolți vii de vise pe-ai trupului pilaștrii, 
ne torni în singe taina țișnirii către aștri 
ca fiecare astfel să se visere-ntiiul 
ce pipăie largi trepte de aer, cu călciiuL

Ades, foșnește-n noaptea ce poleiește stenii, 
o frunză in pădurea-mpietrită de milenii 
și-o ducem către oameni, in ceasurile calme 
răsufletul de parca ni l-am purta in palme—

In noi cînd se înalță aeriana arcă, 
de bucurie, plinsul din cind in cind ne-neeareă, 
așa cum frumusețea ce-n amforă palpită 
însângerează mina olarului, trudită.

Răsai, tu cîntec tînăr! Plutim cu tine-odată 
ca în păduri, pe calea ce-i încă netăiată, 
ne du, în zori de ziuă in galerii de mină 
unde ne-așteaptă fructe de aur și lumină.

Cu douăzeci de flamuri te-ntimpinăm cÎntind, 
ostaș întors din lupte, din foc și uragane, 
partid al comuniștilor, 
partid de neinfrint, 
partid al biruințelor umane!

TARA COLOANEI INFINITE
Sînt mîndru că m-am născut pe acest pămînt, 
între fluvii fertile și munți, 
aici, în țara coloanei.
Egal repetată, suind implacabilă în văzduh 
de parcă zeci de oameni urcă spre stele 
sprijinindu-se, unul pe umerii celuilalt, 
fără sfîrșire.
Coloana înfiptă în lut 
ca-n inima unui cadran solar,
Coloana
— cuiburi de vulturi suprapuse — 
obsesiv continuate,
oferindu-se soarelui

Locul nostru e aici,
în țara-vatră-a minunilor,
pe șantierele în care constructorii vin
cu simple valize de placaj în miini
și lasă în urmă hidocentrale,
țara minerilor, a petroliștilor, a zidarilor, 
a viorii și-a griului

Avem liniștea anotimpurilor care se petrec 
schimbînd înfățișarea lucrurilor 
și-a noastră, 
liniștea soldatului urmînd un steag drept, 
a luptătorului dăruindu-se 
și a eroului anonim.
Partidul ne-a dat puterea 
de a ne privi în timp 
el e tinerețea pămîntului 
e delta magnifică în care ne strîngem apele 
înainte de a le rostogoli înapoi, în izvoare, 
sobră capitală a încrederii.

Primește in pragul sărbătorii, 
țară a mea 
vibrația inimii mele tinere, 
culorile cin tecului.
acum
cind 2* de ani,
se adaugă virstei tale fără vîrsV 
dragostei

I N E R E Ț E
...Să fii, pe rînd, ideea țișnirii către astre, 
corabia-nălucă suind in lumi sihastre. 
fii caldarîmul veșnic al drumurilor lungi 
și însăși steaua albă spre care vreai s-ajungi. 
Săgeată fii, ce zboară spre aripa subțire 
a păsărei albastre, planînd in amintire 
ca-n legănare, fulgii scinteietori de nea 
și aripa ucisă în zori, să fie-a ta’.
Cum fierb vechi fluvii, vara, pe vetrele de stinci 
să știi să-nfringi și-adesea să știi să te infringi.

O. mcrte fe aw al aafear tfe. *a-l

De douăzeci 

de ani

De douăzeci de ani răspunzi 
La numele ce țara-1 știe 
Lumină ochilor profunzi 
De adevăr și poezie.

De douăzeci de ani, la greu. 
Unde se schimbă piatra-n floare 
Și soarele din minereu 
Se-alege-n inimi numai soare.

Acolo te-am simțit din plin, 
Partid, tu crezul meu statornic, 
Solar principiu ce-1 trăim 
înscris în noi ca timpu-n ornic.

Ion Brad

De douăzeci de ani aduni, 
Tăcut, izvoarele mărunte 
Și-n orizontul vast le suni 
încins de ele ca de-un munte.

In pulsul viu, înnoitor, 
Ai adunat, captînd, vulcanii 
întorși în vis și viitor 
Ca-n pulsul veșniciei anii.

Toți anii, fremătînd, adu-ni-i, 
De zbor imens, de îndrăzneală, 
Tu, flacără-n conștiința lumii, 
Tu, fruntea țării, genială.

Moment din spectacolul de gali In cinstea celei de-a XX-a am versdrf a EM>er4riT patrief, prezeafet de tanafiUe artistice de tunători fnndațe ta cel de 
al VU-tea concurs pe fără Foto: /. CUCU

SUIE, FLACĂRĂ!
Palatul Pionierilor în ajun de 

sărbătoare. Foc de tabără dedi
cat zilei de 23 August. Stoluri 
de păsări roșii duc in zborul 
lor spre stele cîntecele copiilor.

Le asculți și nu-ți poți imagi
na că aceste cintece nu se nasc 
acum, o dată cu dansul fantastic 
al focului în jurul căruia, ală
turi de copii, stă însăși bucuria 
de a ti copil. Ea cîntă.

jSuie ilacără mai sus..."
Si flacăra suie, li poruncește 

Măria Sa Bucuria.
departe pin la stele.. "

O, desigur. E destul să întinzi 
ca sâ le simți dogoarea. 

Le-a cprooxi! Măria Sa Bucuria- 
Oaspeți a țara ei fermecate, 

copia noșîzi au anii ei. ochii ei. 
zizroeczl eL Ea le dăruiește 
dnoecese. ea. le roaiță. ea înseși

Saec roaoă ia jurul axului de 
’omizi isaizi și preocăstitu 
oisspeșz zf txxsrx: de a ti co
tai șî c.z:eceie însoțesc zborul 
Lâacnjcr. izaripindu-ie.

Cinlecul despre cravata roșie 
si despre angajamentul solemn. 

* ce! despre puterea fermecată a

Octav Pancu-lași

prieteniei și despre visele care 
se împlinesc, cîntecul despre 
lumina școlii și cel despre voio
șia vacanțelor...

Fiecare dintre ele și toate la
olaltă se prefac îritr-un imn 
fierbinte, de dragoste și recu
noștință închinat partidului co
muniștilor, marele grădinar al 
copilăriei lor ier ici te, patriei 
puternice și libere, leagănul 
vieții lor înfloritoare.

Se înalță necontenit cîntece
le. Copiii le trimit să poves
tească despre ei, despre nease- 
musta fericire de a nu fi cunos- 
cut nici o zi, nici o clipă de ro- 
zie, de a se fi născut sub soare
le lui 23 August, de a fi crescut 
o dată cu noile uzine și orașe, 
de a visa cu siguranța că și cel 
mai îndrăzneț vis și-l vor putea 
îndeplini. Copiii trimit cîntece
le să povestească despre anga
jamentul lor de a fi întotdea
una gata să trăiască, să învețe 
și să muncească astfel Incit să 
dea patriei, cauzei mărețe a 

partidului, tot ce au mai bun și 
mai frumos, să devină schimbul 
de nădejde al minunaților con
structori de azi.

„Măreață e vremea pe care o 
trăim..."

Și frumoasă, nespus de fru
moasă, copii, le răspunde Măria 
Sa Bucuria.

„Am o țară ca o floare...“
Și tot ce are mai trainic, mai 

scump, mai bogat, țara vă dă
ruiește vouă!

„Partidul ni-i al vieții nesecat 
izvor..."

Și toată setea voastră, prie
teni, setea de nou, de frumos, v-o 
potoliți la acest izvor atît de 
limpede și atît de însuflețitor!

Cintă copiii. Cintă însăși 
bucuria de a fi copil, astăzi, în 
patria liberă, socialistă.

Și flacăra suie. îi poruncește.
„Suie flacără mai sus..."

Măria Sa Bucuria. Toate porun
cile ei se împlinesc.

Să fii copil și să știi acest a- 
devăr așa cum știi că trăiești, 
că respiri /

Măreț, glorios partid, minu
nea aceasta tu ai înfăptuit-o.



O imagine, o frîntură din 
noul peisaj al Bucureștiu- 
lui: ansamblul arhitectonic 
din Pia|a Palatului R. P. R. 
Imagini înrudite, râsfrîn- 
gînd alte frumuseți, există 
în toate orașele țării. Pen
tru că în Romînia socialistă 
orașele cresc spre aceleași 
înălțimi de confort, civili
zație și frumusețe. Cu vite
za cofrajelor glisante, ora
șele cresc de la un etaj la 
altul, zi de zi, de la un car
tier la altul, an după an. 
în 1948 doar trei orașe : 
București, Cluj, Timișoara, 
numărau peste 100 000 de 
locuitori. Astăzi, încă 11 au 
depășit această cifră. Pe 
harta patriei au' apărut ora
șe noi : Uricani, Victoria, 
Onești, Bicaz, Motru... In 
ritm rapid, sub rotirea ma- 
caralelor-turn, se clădesc 
noi și noi locuințe pentru 
oamenii muncii. între 1951- 
1963 s-au construit din fon
durile statului 272 000 apar
tamente (numai în perioa
da I960—1963 investițiile 
pentru construcții de lo
cuințe s-au cifrat la aproa
pe 8 miliarde lei). Cîte lo
cuințe noi se vor fi ridicat 
ia ora cînd așternem pe 
hîrtie aceste rînduri dacă 
numai în ultimii patru ani 
s-au construit aproape 
162 000 de apartamente ? 
într-o zi. peste 100.

Asemenea orașelor, și sa
tele își schimbă înfățișa
rea. Amploarea construc
țiilor de locuințe e un feno
men pretutindeni prezent. 
882 000 de case noi s-au ri
dicat în satele patriei în 
perioada 1951—1963.

Un joc de linii — un punct pe sutele de kilometri de linii 
de înaltă tensiune — prin care trec astăzi, pentru a pune în 
mișcare noi fabrici și uzine, 2 365 de mii kW putere instalată 
în centrale, (față de 501 mii kW în anul 1938). Aduse pe 
un fir, au poposit și în case cuvîntul, muzica și imaginea 
legîndu-1 pe om mai strîns de omenire.

DIALOGUL 
PATRIEI 

CU
TIMPUL

UM SE FACE CA EU, UN MURITOR
CARE am auzit schimbul de respirații intre cele dz 
nicii ? Nu mă întrebați, nu știu, n-ar- nici un me-zz 

Atîta pot spune : stăteam înclinat dear 
de muncă, hirtia, condeiul. și mă aflam :j 
acea viteză fantastică imprimată de ex 
inimii mele;

astfel lansat, simțeam cum incandesce 
tat materialul cabinei izolatoare, alcătuit 
rezistent material emotiv din lume :

culoare. finind ochii

c rib'

PCS re. 
■ile r

•Ie ți cugetele cele mari, inimi și cugete de luptători și 
ărterari, s-au rotit ca vulturii deasupra înălțimilor; zeci 
sate de ani s-au rotit, mereu și mereu rătăcitoare, fără 

-• poată găsi nicăieri odihna, limanul, izbăvirea.
z :. -:z <e ir.cerca și un răspuns, adesea, cînd se revărsa 

Iboral răbdării, lacrimile deveneau lavă, din ochii seîn- 
tad hanu iți muta fulgerul pe furci, pe topoare, pe coa- 

zsesec oștk'e răsculațUor, alcătuite spontan, se năpusteau 
dea asalt «nașelor porți de bronz și de fier, îndărătul că- 

*: .epzdepsit. hoția legală, cu ritul ei de porc.
'--- acestor oști de oameni desculți, și rupți, și
* i—iuți păreau să sfărîme în bucăți și încercările de 
ipcu. iarăși porneau atunci întrebările, cutreierînd za- 
a ta zbor cfcremt. fără popas, mereu și mereu pribege dea- 

pciriet, prin vremuri.
ȘL pm tfaap. faîrebările s-au înmulțit cum s-au înmulțit 
•aftrqptffSe și aaaprinte ta care clasele exploatatoare su- 
.’ •ta. S cerea răspuns hotărî: ți definitiv la
- -*i e ctsa&e aîa sstsnes
5 -e t-'.j “t-rjnec Predai CowuulM. în»p dîx trupul 

tu. i cetea ta hrpee mpotnrc exploatării*

c
ERAU NESPUS DE VECHI, aveau, 

rț . ^4 -,r.4‘ * —-iirexle pierdute m ceață: pămînt, 
țcrtxs* unor, fier, maveiton, ciocan. seceră, înfrățire.

e ’zt^sderâr. numai că acum sunau în
ar îmboM* talr-aa fel nemaiauzit odinioară, 
: • și pălrmaș. hotărî: și cu un ecou ime- 
Tpetat pe armă, de parcă ar fi răsunat me-

« ta ar* hber. on sub tavane scunde, afumate 
âma» ce te tnbsne improvizate tn grabă in 
r. ba «« rariad in oujtocid lor.

aceste cuvinte ere* oemen:: faptelor, 
r- nrrnrii cetei moi sox locomotive a tsto- 

3c f *~~iră Ordonarea nouă, nemarpomenită. 
«sneaeștdor evrvnte. era felul lor obișnuit de 
os de ta Mzrx. de la Lnn, și de asemenea. 
rarevi egenâddă ba O de ani de laplâ 
fft ■‘•zxntrul tuzxror temn.;eîor din Ro-

Odihna celor ce muncesc : o noțiune intrată definitiv în do
meniul dreptului, figurînd la loc de cinste în Constituția. 
R.P.R. Tradusă în cifre, înseamnă într-un singur an (1963). 
744 000 de persoane găzduite în case de odihnă, tabere și co
lonii de copii, 328 500 de oameni ai muncii care au fost la 
cură balneară. Și mai înseamnă peste 500 milioane de lei 
cheltuiți de stat numai între anii 1960—1964, pentru lucrări 
menite să asigure confortul în stațiunile de odihnă, și tra
tament.

Cemmde vadta fi «sepie, tapate ooc șt tadrdmtț. Iar tra- 
docerea gbu^n •mâranfTr ta ectme revoluționari* in 
reeîstata uscnes rse. concrreă. ere legea cec «nci de seamă 
c erucenre: Ir- Dăiueri daeexz nnoseate p remoscate în 
Hrrec^s hw le pececix-je-e o rcivî de singe cald, la 
Lxpens in "29. Iz Getztza ta '33* fa fetreapa r--e in August 
*44. cînd peoe- ta f^nmte e* ei, loc: toana în
p^opride sale *rr«x.

-Avees «smeie lor de ^xmMoe. pe ec*e l-ai fi putut găsi* 
urefarf pe rperctaie t.m.p—faa. și in «rac ev reecuri te cio- 
eexari n păerw ta pîîwKj». r ciobani, te pădurar’, și pes
cari ;

are** p»ewweie eu ec*e ta naștere & daTuueiă părinții. 
cînd osezlau —e*taî*e tasnana speraatei tnrr-«n al: destin 
ți teama de a *a-ii redea nan năTnrTnl ^epede cobori: m 
bezna morminZ'Lid. ca ztizx pruuăme vruă de Irosii foamei* 
igramei* geruhâ. befii ;

Luate unul cîte unul, cuvintele, așadar, erau de o vechime 
imemorabilă; la un loc însă, căpătau contur viu, sens tulbu
rător, mesaj agitatoric, solie dintr-un ev viitor. Nu ogivele 
înalte ale vreunei catedrale creau imensul ecou al fiecărei 
idei rostită de comuniști, ci poporul însuși, în marele forum 
al libertății sale abia cucerite.

„Pămîntul să fie al celor ce-l muncesc" hotăra partidul 
în numele urmașilor tuturor celor căzuți în nenumărate răs
coale țărănești; și deîndată, cuvîntul pornea în unde con
centrice, trecea din județ în județ, din sat în sat, devenea 
forță materială, smulgea pămîntul moșierilor, împlînta plu
gurile țărănești în ogoarele pînă atunci păzite cu baioneta 
jandarmului :

..Să vină în fruntea țării o cîrmuire democrată", chema 
partidul, conștiință și glas al mulțimilor ; iar mulțimile mă
turau din cale cordoanele polițienești, goneau din prefec
turi slugile opresiunii, instalau pretutindeni oameni de vre
me nouă, duceau invincibila mișcare de jos în sus pînă In 
victoria cea mare cînd întreaga putere a revenit celor ce 
muncesc.

.Să liberăm țara de ruinele războiului" — se auzea îndem
nul partidului, exprimir.d dorința cea mai arzătoare a tu
turor, iar in clipa următoare, comuniștii, ei cei dinții, înfi
geau tîrnăcopul și sapa în grămezile de moloz, .pentru ca din 
zare in zare, tot mai repede, tot mai însuflețit, înfruntînd 
mii de lipsuri și greutăți, toți să pună la loc șinele de tren 
smulse, conductele sfîșiate, ferestrele și ușile scoase din 
țițîni.

*’ ..Patriei — căldură, trenurilor și fabricilor — combusti
bil !" — lansa partidul un nou cuvînt de ordine ; atunci, cu 
urale șt cîntece de brigadă, tineretul se încolona, lua unel
tele pe umăr, sfredelea munții, betona tunele, arcuia via
ducte, făcea loc șerpilor de oțel, in numai 7 luni își înscria 
numele întreg între Bumbești și Livezeni, acolo unde în 
patruzeci și ceva de ani burghezia nu izbutise să scrijeleas
că în piatră o singură buche. Fără răgaz, după reconstruc
ție începea epopeea construcției.

- Și așa, iată, memoria timpului funcționează perfect. Con
strucțiile noastre au lungime, lățime și înălțime, dar au și 
istorie vizibilă în radiografiile clare ale celei de-a patra, di
mensiuni. Privind totul acum, din perspectiva a douăzeci de 
ani, zărind începuturile creșterii, înțelegem :

că înăuntrul lumii încă răvășită de cutremure puternice, 
încă învăluită in neguri, încă cu gleznele încleștate in lava 
trecutului, așa cum se înfățișa țara în cei dinții ani din și
ragul acestor minări douăzeci, partidul cristalizase (minu
nat de clare, de logice, de armonioase), primele elemente de 
structură ale vieții noi;

că erau primii faguri, numai cîțiva pe atunci, dar că de 
laturile lor simetrice aveau să se alipească treptat, mai tîr- 
ziu* mii și milioane de alți faguri, prisme poliedrice egale, 
superb ritmate, proliferate mereu ;

că mult n-avea să mai treacă — fagurii a^eciii să fie plini 
cu miere.

dar roți se recunoșteau 
adevărata lor identitate: 
citoare. ComurațtL

ESPĂRTIREA LUMINII DE ÎNTUNERIC, des
părțirea hotărîrii de îndoială, despărțirea noului de vechi 
geneza noii lumi apare în glorioase file de cronică istorică. 

Istoria a înscris citeva date mai apăsat — 30 Decembrie 
’47 Proclamarea Republicii, 11 Iunie ’48 Naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție, primăvara ’62 încheierea co
lectivizării agriculturii. Copiii ie învață în școli, bronzul mo
numentelor le așteaptă relieful.

Dar jînr mii și mii de date, marcate cu roșu în sufletul 
qpatm .* Cum să rămtnă anonime, etnd fiecare dintre ele a

în pagmile tuturor ziare
lor. în ultime.e zîje, o cifră 
a reținut insistent atenția : 
4 700 000 de participant! 
la prima Spartachîadă re
publicană. adxâ tot atiția 
tineri, băieți și fete, care 
au animat stadioanele de 
pe întreg cuprinsul patriei

Se spune că dintre toate 
fructele, strugurele adună 
în el cel mai mult soare. Și 
omul harnic, a umplut dea
lurile cu vii pentru ca să 
pui pe masă, în farfurie, 
ciorchinul bogat, iar în pa
hare — soare lichid.



t

fost o strălucită victorie, pani hotirîtor ficat pe total «Mi 
lumi nemaicunoscute, steagul înfipt pe mm virf Everest ?

De pildă, ziua tind am inaugural rom* ofeiirie hrirfg 
reanâ. în stare să reverse de ireî ori mai mult ofel din fie
care cuptor decit vechile :

ziua cină a pornit pe poarta \ z.-.c. tractorul rominesc wu- 
mărul 1 și ziua ctyp. cîțira ani mei tirriu făceam loc să 
iasă pe aceeași poartă tractorul cu numărul 100 000;

ziua cină am sărbătorit intrarea în funcțiune a primului 
nostru reactor atomic, și poa:e si ziua c.r.z un :?:cr inginer 
ce lucrează acolo s-a dus să-și viziteze satul copilăriei, pe 
niște clinuri unde păscuse cindva, oile ;

ziua cină sticla de șampanie s-a spart cu un hohot înspu
mat de bordul primului cargou de 10 000 tdw, lansat de pe 
un șantier naval de-al nostru ;

ziua tind cei dinții țărani din Bărăgan ori poate din alt 
grinar au reglat cea dinții imagine îk televizorul nou-nouț, 
pentru a urmări prima „emisiune pentru sate" ;

ziua cînd, undeva departe, pe țărmurile Oceanului Indian, 
niște urmași ai unor civilizații multimilenare îi îmbrățișau 
pe tehnicienii români pentru sondele lor, pentru utilajul pe
trolifer adus de ei, dar și pentru ceva mai mult, pentru un 
exemplu istoric, perceput fulgerător, ca un scurt circuit;

ziua cînd o femeie frumoasă îmbrăca cea dinții rochie a 
cărei țesătură aeriană fși avea originea în gazele albăstrui, 
aduse peste munți pe meleagurile moldovenești ;

ziua cind trei sudori au făcut să cadă vanele-stavile ale 
barajului de la Bicaz, zăgăzuind Bistrița, scriind astfel pri
mul rînd din cronica lacului de acumulare ;

ziua cind pentru prima oară au pornit rotativele Casei 
Scînteii și ziua cînd de sub teascurile acestui combinat po
ligrafic apărea „Cintarea omului" capodoperă și sinteză a 
operei lui Tudor Arghezi ;

ziua primului solstițiu de vară deasupra litoralului ro
mânesc la capătul unei ierni a minunilor tăinuite, cînd soa
relei ieșind din valurile mării, a privit cu uimire noul prag 
al Dobrogeî, de la Mamaia pînă la Mangalia;

ziua cînd s-a dat numele Victoria unui oraș fără arhive, 
sau poate ziua cînd s-a născut primul copil al acestui oraș;

ziua cind...
— Ce vrei să faci 2 Oprește-te, ce vrei să faci ? Mi s-a 

părut că aud un glas, ori poate două, ori poate numai niște 
impulsuri electrice cu sensul acestor cuvinte, pe cînd mă 
aflam acolo, la hotarul imaterial dar pregnant, confluența 
patriei cu timpul. Ce vrei să faci ?

E oare cu putință să inventariezi unul cite unul toți stro
pii care compun Njagara ? Douăzeci de ani a cîte 365 de zile
— crezi că poți povesti, fie și prin cîteva cuvinte zgîrcite 
despre fiecare element, tot ce ți-a fost dat să privești in 
aceste 7 300 de zile trăite în libertate ? Vai, omule, teme-te 
că biologicește nu ai avea răgazul!

§i de ce te agăți de zile, numai de zile ? Nu se scurgeau
— nu douăzeci și patru de ore — dar nici măcar clipele, 
adică simplele boabe de nisip alunecînd pe gîtul subțire al 
clepsidrei — fără ca peste pămîntul României să nu se re
verse, ca dintr-un corn al abundenței, creațiile celor mulți 
și hărnici, lor înșile hărăzite.

Cum spune crainicul de la radio ? „La al cincilea semnal 
va fi ora' 6,00... sau 14.00... sau 22,00“. După patru țiuituri 
subțiri și prelungi, ca patru bețișoare de chibrit, al cincilea

e scarf F ciipriazăto’-. de parcâ or fi numd gămălia de for
jor. Atit. Dcr «primâ.

Ercrî «tunet la a! cinci tec semncl. fr sep^-.entwl aceia 
«Mftwitfzemaf de timp, țara îșî deschide cămările per.tru a 
primi iarăși o întreagă recoltă. Cea mai nouă : rulmenți ar- 
gintu. țesături «un:. geamuri străvezii, riduri cărămfz’i. 
pagini albe cu alaiuri de șiruri negre în care ideile joacă 
frumos, cu limbi roșii de foc...

Iar clipa, elastica fărîmă de timp, se dilată enorm, abia 
izbutind să cuprindă toate acestea. Peste cițiva ani, fiecare 
clipă va primi porție dublă. E legea ritmului nostru.

OSMONAUT AL BUCURIEI, rotindu-mă pe 
marea orbită albastră de la confluența patriei cu timpul, 
zărind lucrurile în cele trei dimensiuni fizice, și încă una, 
aceea a însăși istoriei lor, am avut norocul să ascult o mu
zică unica. Să spun : cu totul și cu toiul aparte.

Erau două melodii, diferite una de alta, dar legate, între
țesute, echilibrate bine; două melodii opuse, suprapuse, al
ternate și interferate, cu o măiestrie de care n-ar fi fost în 
stare decît un geniu al contrapunctului. Era un dialog între 
patrie și timp. Le-am tălmăcit în cuvinte, după măsura sen
sibilității mele.

înfățișez tălmăcirea aici, ca pe o stenogramă, neglijentă, 
din care nu se mai disting altceva decît liniile de forță ale 
dialogului, în vreme ce nuanțele, semitonurile, valorile sti
listice s-au pierdut, ca niște aburi fermecători și inefabili 
ce erau.

Deci:
— Iată ce înseamnă oamenii : cei de azi trăiesc între ho

tarele tale, Românie, în medie cu 24 de ani mai mult decît 
părinții lor, acum vreo 3 decenii, dar nici nu-mi sînt re
cunoscători pentru asta.

— Ție, Timpului ? De ce ți-ar fi ? Ei singuri, prin străda
nia lor luminată de un crez, ei singuri au izbutit să schimbe 
viața societății românești pînă într-atît îneît să prelungească 
cu un sfert de veac existența individului. Pentru asta au 
trebuit să facă o revoluție. Pentru asta unii dintre cei mai 
buni, căzînd în plină luptă, în plină tinerețe, n-au mai apu
cat să vadă izbînda. Căzuți chiar sub vechea limită de vîrstă 
medie...

—• Oamenii mă măsoară mereu, îmi asaltează anii, îmi 
hărțuiesc săptămânile, îmi storc minutele.

Mereu am trecut, altădată, vîslind rar deasupra acestor 
locuri; am observat cînd și cînd schimbări neesențiale, ca
dențe modificate imperceptibil. Alte și alte rotații: nimic 
semnificativ. Și, brusc...

— Și brusc — aceste două decenii. înfățișarea mea de 
acum.

— Da, înfățișarea ta de acum. Așa cum o oglindesc apele 
albastre ale cerului: frumoasă. O prea frumoasă țară. Ți
țeiul urcă spre suprafață, supt, zmuls din văgăunile 
lui nebănuite; gazele țîșnesc, fiindcă cineva le-a des
chis calea, năpustindu-le în conducte; cărbunele, sarea, 
mineteurile dau buzna afară, în cavalcade întunecate sau 
cristaline. Bogățiile își părăsesc leagănele geologice, liniștea 
netulburată. De ce ?

Apărută înaintea cejui de al dbilea 
război mondial, „Enciclopedia Romîniei“ 
ne arată că la 3 280 000 de gospodării 
țărănești nu erau decît 2 265 000 de plu
guri. 1 000 000 de gospodării nu dispu
neau deci nici de instrumentul cu care 
să zgirie scoarța pămîntului. La înce
putul acestui an gospodăriile agricole 
aveau la dispoziție 65 000 de tractoare 
(75 000 pînă la sfîrșitul anului), peste 
32 000 de combine pentru păloase, 62 000 
de semănători mecanice etc. Mașinile 
agricole fabricate de industria noastră 
socialistă au împînzit ogoarele patriei.

Frumusețea litoralului romînesc s-a 
întregit cu o nouă piatră prețioasă : 
Teatrul de vară din Mamaia. A-i co
menta înfățișarea este inutil, imaginea 
din fotografie exprimînd mai mult decît 
cuvîntul ar putea-o face,

în multe regiuni ale pa
triei, peisajul industrial de 
o mare frumusețe și poezie 
e dominat de înaltele co
loane argintii, de rezervoa
rele masive înconjurate de 
conducte — binecunoscută 
carte de vizită a chimiei. 
Construcțiile instalațiilor 
combinatului chimic, com
binatului de cauciuc sintetic 
și produse petrochimice ale 
rafinăriei și ale centralei 
electrice de termoficare de 
la Onești-Borzești se întind 
pe o distanță de peste 8 
km. La poalele munților pe 
Valea Bistriței au intrat în 
funcțiune alte două impor
tante imitați ale chimiei: 
Combinatul de îngrășămin
te azotoase Piatra Neamț 
și Uzinele de fire și fibre 
sintetice Săvinești. In inima 
Dobrogeî a fost construită 
uzina de acid sulfuric și su
pe rfosfat de la Năvodari, 
iar in Transilvania. Combi
natul chimic din orașul 
Victoria. Intre anii 1955— i 
1963 au fost date în func- I 
țiune in industria chimică 
38 întreprinderi și 56 secții j 
no*. Producția in aceasta 
ramură a fost anul trecut ' 
de 23 de ori mai mare de- 
cit in 1938. Dispunem azi 
de cele mai moderne ra
muri ale chimiei : de îngră
șăminte chimice, fire și fi- ; 
bre sintetice, cauciuc sin- : 
te tic. mase plastice, colo- j 
ranți organici, detergent!. ! 
medicamente de sinteză și i 
altele, care fabrică peste 
5 500 produse industriale. I

— Se duc să servească oamenilor. își îndeplinesc adevă
rata menire.

— Ce baghetă magică le-a atins ?
— Numește-o așa, deed vrei. Dar fiii mei, oamenii, au alte 

r.vme. care nu tint de poveste, ci de realitate istorică. Ei 
spun : prospecți: geologice și valorificarea superioară a re
surselor. Ei spun: chimie, petrochimie, industrializare. Ei 
spun: știință, planificarea economiei. Ei spun : calculul lu
cid, plus entuziasmul creației. Iată din ce se compune mag
ma luceferilor răsăriți pe acest pămîat.

— Magma luceferilor nu poate fi alta decit încrederea în 
timp.

— întocmai. Dar acestea sînt lucruri echivalente, la urma 
urmei. Calculul lucid 4- entuziasmul creației = încredere în 
timp. E celălalt termen al ecuației. în orașele mele cu mii 
de podoabe, in satele mele tot mai bogate, reconstruite din 
temelii, ~ trăiesc 19 000 000 de oameni care au încredere în 
timp. Căci, el le aparține. Tu le aparții. Ești timpul lor.

— Da, dân fericire. Mă bucur și sînt mîndru că este așa.
Sînt timpul lor. Timpul lor de azi și cel de viitor. Eu 

sînt mai ales Viitorul. Trepidant, — ca și ei. îndrăzneț, iute, 
impetuos — ca ei. Liber, descătușat, mîndru — întocmai 
ca ei.

Și de aceea eu, Timpul Viitor, începînd cu Anul I al De
ceniului al III-lea de la Eliberare le ies frenetic oamenilor 
în intîmpinare, cobor pe toate schelele înălțate de ei spre 
mine, pe Argeș la Corbeni, pe Dunăre la Galați, la Călărași, 
la Turnu Măgurele, pe Mureș, la Tirgu Mureș, pretutindeni, 
să iau în primire noile așezări de pe toate apele țării, glori
ficate in balade populare străvechi, și cu atît mai deplin 
demne de noile balade. Ele vin o dată cu mine.

M
ULTIPLĂ E VIAȚA NOASTRĂ, multiple trebuie 

să fie și cîntecele dacă vor să poată incorpora totul — cuptoa
rele unde se oțelesc noile puteri ale Făt-frumosului, școlile 
în care el și urmașii săi capătă învățătură, drumurile pe care 
roibii săi năzdrăvani îl poartă, cupolele sub care sufletul său 
bogat se desfată.

Cu ce ritmuri, cu ce cadențe ar trebui să se potrivească 
oare cîntecele ca să sune în cel mai fericit acord cu viața, 
ca să poată păși cu o măsură înaintea realității imediate ? 
Nu încape nici o îndoială : cu pulsațiile inimii celei mari, 
celei generoase, celei fierbinți — partidul nostru. Cîntecele 
trebuie să se nască

acolo unde, între o plenară și alta, intre un congres și 
altul, partidul, minunății luptători căliți din conducerea lut 
desfășoară cu un gest simplu, profund omenesc, harta imen
să, colorată și în relief a patriei,

socotind atent și minuțios și gospodărește valorile, resur
sele, energiile țării, cîntărind totul bine, matur, profund, 
fără nici o pripă, dar și fără o singură secundă irosită,

hotărînd locul și timpul pașnicelor bătălii constructive 
care urmează, proiectînd pe fundalul timpului mereu alți și 
alți coloși fumegători, înconjurați de mereu alte și alte așe
zări muncitorești feeric luminate,

totul pentru ca oamenii să trăiască in belșug și tn dem
nitate, așa cum au visat înaintașii, dar de mii și mii de ori 
mai frumos decît au putut ei vreodată visa.

ȘTEFAN IUREȘ

———
Are 17 ani, o cheamă Ana Gugea, și dorește să ajungă in

giner chimist. N-avem motive să ne îndoim de reușită. Pen-
■ tru ea și pentru alți încă 3 999 999 de tineri se vor deschide 
; in toamna acestui an porțile școlilor și facultăților. Romînia 

socialistă se situează astăzi, în ceea ce -privește numărul de 
studenți raportat la 10 000 de locuitori, înaintea unor țări cu 
vechi tradiții universitare.

Bicaz... Stîncă dinamitată, întuneric dinamitat, inerție di

namitată. Bicaz... începutul genezei luminii. Pentru aceasta 

însă tineri și virstnici au ridicat cei 1 625 000 m c beton în 

baraj, au excavat 170 000 m c de stîncă la baraj, au sfredelit 

un tunel de aproape 5 km și au montat cele peste 11 000 tone 

echipament al centralei.
1_____________________________________________________



CU OCHI DE VISĂTOR,
CU MÎINI DE MUNCITOR

Iată-1 pe unul dintre cei îoooo de visători în privirile și-n zîmbetul căruia se citește 
ușor părerea sa despre viitor, încrederea în perspectivele luminoase ale patriei. Albon Solomon are 
18 ani, e de curînd proaspăt calificat în meseria de turnător la Uzinele „Oțelul Roșu".

„Condițiile de care ne bucurăm și țelurile clare date de partid generației noastre, ne-a 
spus el, mă fac să pășesc spre vii tor cu optimism, cu încrederea că visurile cele mai îndrăznețe mi 
le voi vedea îndeplinite dacă voi munci, dacă voi învăța. Și eu învăț cu sîrguință, muncesc cu 
hărnicie. Foto : I. CUCU

Aspirații spre viitor, visuri, perspective, certitudini...
Ca să se cunoască contururi le unor stele se lansează în spa

țiile siderale raze nevăzute, care copiază locul viitoarelor 
ascensiuni și se întorc în prezent cu imaginea aproape sigură 
a astrului visat.

Ca să se prevadă viitorul, pornesc spre ani, visurile, gîn- 
durile, ipotezele.

întrebați despre viitor, cei 10 000 de tineri participanți 
la ancheta ,-Scînteii tineretului" au trimis redacției — no

tate pe liîrtie — visurile lor ; aspirațiile le-au completat cu 
certitudinile lor.

Au rezultat mii de raze, raze — visuri...
Chipul viitor al țării s-a luminat din mii de unghiuri...

Vom spune mîine pri- 
vind paginile scrise azi 

™ in metal și ciment, pri
vind impresionantele combi
nate chimice sau măreția ba
rajului de la Argeș: aici am 
fost noi prezenți, venisem de 
la Bicaz; îmi amintesc de o 
noapte la Onești in vremea 
cind orașul nu era încă oraș 
și locuitorii lui de azi, vestiți 
specialiști în chimie, încă nu 
deprinseseră gingășia îngriji
rii florilor din balcoanele al
bastre. Și vom fi bucuroși 
spunînd: aici am lucrat și 
eu, pe aici înainte de venirea 
noastră era doar...

Toate acestea sint cea mai 
bună bază de lansare a visu
lui spre viitor. In definitiv, 
multe din înfăptuirile de pînă 
acum erau nu cu mulți ani 
în urmă niște simple dar — 
cum a arătat viața — realiste 
anticipații. Deci, viitorul, lu
minosul nostru viitor care se 
poate concentra intr-un sin
gur cuvînt COMUNISMUL, 
se află in priceperea și hăr
nicia mîinilor noastre, in dra
gostea noastră fierbinte de 
patrie, dragoste pe care ne-o 
mărturisim muncind. Și vom 
munci cu abnegație fiindcă în 
fruntea noastră e partidul 
drag, a cărui lumină ne arată 
calea limpede spre țel. Cind 
ai pe nava cu destinația poe
tică a viitorului oameni care 
răspund la apel cu un singur 
nume de oameni ai epocii 
noastre socialiste, cind stea
gul de la proră flutură roșu 
în larg, viitorul e atît de a- 
proape îneît îl privești cu în
credere drept in față!

MARIANA SAVIN
inginer, Trustul minier

Argeș

Imaginea pe care mi-o 
fac despre țara noastră, 
așa cum va arăta ea in 

viitor, este frumoasă ca o po
veste. O poveste cu pământuri 
minunat împodobite de mina 
harnică a omului; cu oameni 
sănătoși și voinici, cu minți 
luminate, cu dragoste de viață 
și care știu să se bucure din 
plin de frumusețile ei. Aseme
nea oameni trăiesc deja la 
noi, cresc sub lumina binefă
cătoare a socialismului și țara 
din povestea visată o întrevăd 
deja în schița vizibilă a pre- 
zentuluL

MIHAI NEAGU
20 de ani,

Uzinele „Timpuri Noi* 
București

Dacă nmai in, 20 de 
aai. mă gîndesc eu, 
Romznia a reușit să a- 

tingă ue-kZ dintre ee.e mai ra
pide ritmuri de dezvoltare din 
lume, mă întreb ce va fi ea in 
viitorii — si iktn — 35 de 
ani, cum va arâz& Ro-nznzs ia. 
cea de a 55-a cmrersere < zi
lei de 23 August '

Vom fi atunci in emu 15SS. 
peste încă un an va fi sxu. 
2 000, și — trebuie si spun — 
imaginația se lasă uurixsc : ju- 
decind după programul reeh 
zat pină acum e foarte g-e- 
să-ți formezi altceva cer.: . 
imagine frumoasă dar globală.

Văd o țară ca un diamcx: 
încrustat in coroana de fraza 
seți a pămintului, cu orașe fără 
„mahalale*, cu salbe de uzine, 
cu mașini de cea mai inalzc. 
tehnicitate, cu sate-orașe...

Foarte sigur este că toa
te acestea le vom face noi, 
prin munca noastră, și — tre
buie s-o spun — mă mindresc 
la gîndul că, de pildă, locomo
tivele pe care noi le fabricăm 
acum vor călători pe drumu
rile patriei și în anul 2 000. Ori 
de cite ori mă gîndesc la acer: 
lucru, mă emoționez la ideec 
că fiecare lucru, bine făcut de 
noi^azi poate *fi comparat cu 
o râchetă, lansată spre viitor.

Explicația succeselor noas
tre de azi, ca și a celor viitoare 
este una singură : există 
locomotiva a visurilor și împli

nirilor, care ne duce spre vii
tor, și această locomotivă se 
cheamă socialism. La noi în 
țară perspectivele viitorului 
sint trasate, cu clarviziune de 
partid.

ION C. CALOTĂ
lăcătuș

Uzinele „Electroputere" 
Craiova

Nu sint poetă, nici vi- 
zionară, dar cred că țara 
noastră va arăta in anul 

2 000 ca o grădină înflorită. O 
grădină cu pomi cu trunchiuri 
de furnale, cu ramuri de con
ducte argintii, cu flori de 
neon... Va fi o țară a marii 
industrii. Partidul a hotărit a- 
cest drum al țării și ceea ce 
spune partidul devine reali
zare sigură.

CORNELIA ȘTEFAN 
constructor tehnic 

„Rulmentul" Bîrlad

Îmi cer scuze, dar 
^b n-am prea mult timp 

să-mi imaginez cum va 
arăta țara noastră în anul 
2 000. Sint grăbit, abia am ab
solvit o școală de construcții, 
sint acum muncitor construc
tor și foarte curînd voi primi 
repartiția locului de muncă. 
Dar pot să rd spun : plec pe 
șantierele viitorului. de
cit ÎS ani, tn <nul 2 000 roi fi 
în puterea vârstei, iar toate 
construcțiile U esre voi nan
ei eu ecus — bulev-zrde mă
rețe sen xzxne impnnâoert — 
totul va face pene dx* peux.xZ 
anului dintre «eeoie- Ș; rrexs. 
cc toate sâ fie ât setă fn- 
moase,

TOMA A. MAMi
cbsoiveut cZ Șccix; ț^ofesaontzle 

se coussrarșx — Gnrgn.

SORA JENARIU 
tehnician — Reșița

Citesc adesea cărți
Q științifico-fantastice și, 

dacă mă impresionează, 
e tocmai pentru că, specialist 
fiind, și în foarte strînsă legă
tură cu tehnica, îmi dau seama 
ce posibil este ca tot ceea 
ce astăzi este vis să devină 
mîine realitate curentă. Cunos- 
cînd planurile alcătuite de 
partid, am certitudinea că 
Romînia va fi o țară a teh
nicii celei mai înaintate. Iar 
faptul acesta mă determină să 
mă gîndesc la cele mai 
extraordinare lucruri. De pil
dă, am visat întotdeauna să 
văd țara scăldată în lumină, r. u 
numai ziua, dar și noaptea: 
orașe și sate luminate ca-n a- 
miezi, de la un capăt la altul 
al patriei. Azi, sint sigur că 
visul nu va rămîne vis, pentru 
că o parte din el s-a și în
făptuit. Dar peste ani văd i . 
Romînia o țară care, în jurul 
colierului de piatră al munți
lor, va purta un alt colier, de 
baraje albe, mai mici sau maz 
mari, baraje-hidrocentrale. De 
la Bicaz, la Argeș, pină la 
Porțile de Fier, pe toate apele. 
Cred, de asemenea, că in vii
tor Romînia va deveni o țară 
a marilor uzine atomo-elec- 
trice.

Viitorul are nevoie de ener
gie.

PAP IOSIF
tehnician de proiectare Brașov

Perspectiva luminoa- 
să a viitorului pe care 
o prevăd prin realizări

le acestor 20 de ani, pune in 
fața mea o datorie patriotică: 
de continuă perfecționare a 
pregătirii mele profesionale, 
de dăruire. Făcînd-o, știu că 
voi pune și eu o cărămidă la 
clădirea edificiului viitorului 
și că viitorul va fi cu o inimă 
mai frumos.

ELENA NEGREA
studentă, Institutul pedagogic 

Deva

Omul viitorului va 
îmbina curajul și erois
mul cu politețea și mo

destia, ii va iubi pe toți cei
lalți oameni, cu care va fi to
varăș și frate. Singurii lui 
t,dușmani" vor fi tainele încă 
nepătrunse ale naturii, spațiile 
încă necucerite ale universu
lui, pe care le va cuceri prin 
puterea minții sale, și nu mă 
îndoiesc că Romînia, care a 
dat și pînă acum atîtea nume 
de oameni capabili în cele mai 
diferite domenii, va da și de 
acum înainte lumii nume cele
bre.

ORTANSA TOMOIOAGĂ
tehnician II, U.I.L. Vișeu

Viitorul țării ? E vii- 
torul oamenilor ei, al 
poporului ei. Cine va 

veni să viziteze Romînia peste 
50 de ani va fi, desigur, impre
sionat de arcurile și evantaiele 
de beton ale construcțiilor, de 
dantelăria de metal a uzinelor 
de panglicile de bitum ale 
șoselelor modeme, de mașinile 
cele mai perfecționate, dar — 
în primul rind, de oamenii ei, 
care acum cresc prin grija și 
în spiritul înaltelor idealuri 
comuniste, pe care le cultivă 
partidul nostru.

Oamenii viitorului vor fi la 
înălțimea vremii lor. Vor fi 
îmbrăcați mai frumos, vor trăi 
și mai bine dar, ceea ce-i va 
deosebi in special, este că ei 
vor fi reprezentanții epocii de 
triumf, a celei mai înalte fi
lozofii: marxism-leninismul.
Acești oameni vor fi în primul 
rind muncitori harnici și foar
te pricepuți, înzestrați cu cele 
mai înalte cunoștințe despre 
lume și societate. Vor fi oa
meni cu înalte principii mora
le, luminoși in fiecare com
portare a lor, prinexpialî in 
toate momenzele deța, cn un 
prefund respect pentru tova
rășii lor, înzestrai es spirit 
âe sacrifieim ia nuvele t»ma- 
nâi^ă coanvmste.
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ton, mai mulți muâcierâ. Des
cifrez în ochii lor, pe frunțile 
lor. în caietele lor, în entuzias
mul și tăria lor, în profile!e 
lor, profilul anului 2000. Iar 
eu, prin munca mea, alături de 
a celorlalți colegi, folosind 
condițiile create de partid, mă 
străduiesc să contribui la edu
carea oamenilor noi, care cu 
certitudine — vor fi și mai 
bine pregătiți și mai ingenioși 
și mai bogați in aspirații. Nu 
poate fi o bucurie mai mare 
decit să îndeplinești o aseme
nea nobilă misiune. Pregătind 
oamenii viitorului — ai senti
mentul plenar că trăiești în 
viitor.

MILA LUNGU
învățătoare — București

Cum vor arăta orașele 
noastre în anul 2 000 ?

Iată o întrebare care 
aprinde imaginația și, in ceea 
ce mă privește, fiind arhitect, 
profesiunea mă obligă la un 
răspuns mai concret decit 
primul epitet grandios cure-ți 
vine la îndemînă.

Viitorul orașelor noastre 
aparține celei mai moderne 
arhitecturi. Ne spune acest 
lucru saltul uriaș care, deja 
s-a făcut pînă în prezent. Dar 
viitorul aduce mereu înnoiri 
și a o lua timpului înainte, în
seamnă a progresa cu un ceas 
mai devreme.

Eu, de pildă, văd ceva cu 
totul deosebit în artera stra
dală a orașului care, ea în
săși va imprima un caracter 
nou, necunoscut pînă acum 
(lașului, de pildă, orașul în 
care locuiesc). Privind strada 
în viitor văd foarte multe deni
velări (la intersecții), comple
tate cu viaducte ce vor înlesni 
legăturile rapide între diferi
tele cartiere, dispuse în așa 
fel îneît să folosească foarte 
bine peisajul natural.

Noul nu va suprima vechile 
monumente (care la Iași sint 
foarte multe) și pe care le văd 
protejate sub uriașe clopuri 
transparente din plastic („Trei 
Ierarhi", „Bojdeuca lui Crean
gă" „Teiul și banca lui Emi- 
nescu" etc.). Aceasta va da o 
notă de vis fantastic orașului.

VASILE NACU
arhitect, D.S.A.P.C. Iași

Din miinile și visele
A noastre a crescut și a în

florit orașul. Te califici 
zidar, dulgher, sudor, betonist, 
(vă spun un secret al me
seriei noastre — te califici vi
sător). Eram la temelie abia 
și-i visam înălțimile, cind am 
ajuns la etajele de sus, l-am 
văzut în viitor. Miinile noas
tre au învățat să-l constru
iască, să înflorească piatra și 
lemnul; ochii noștri au în
vățat să-l viseze, să-l vadă. 
Iată, bulevardele largi ! Le vor 
străbate de-o parte și de alta 
blocurile albe, luminînd spa
țiile vaste ! Aici va fi un grup 
statuar. Aici, tn școala nouă, 
vecină, se va auzi larma co
piilor, iar aici va fi un cine
matograf. Și copacii vor creș
te; îndrepostiții cărora le-au 
fost martori de conjidențe in
tr-o pr.mâcari, vor trece, în- 
tr-o altă primăvară țininău-și 
de mtnă copiii. Orașul va apa
re in viitor întreg, așa cum 
l-am visat noi și altfel căci, 
nu-i cșa. tisele râm ia sc 
crească mai departe orașul : 
visele noastre, ale consîmc- 
torilor și viseze fîedrada din
tre locuitorii Iui.

MOLDOVAN OCTAVIAN
Ftrîzc — Bcc Mare
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CH. JUCANU
PașcciM

Cred că în urbanisti- 
că centrul de polari
zare a vieții unui oraș 

îl vor constitui — din toa
te punctele de vedere — 
localurile de cultură : muzeele, 
sălile de expoziții, școlile, 
universitățile, teatrele, stadi
oanele. In timpul liber lumea 
va gravita în jurul acestor in
stituții, așa cum, în timpul o- 
relor de muncă, centrele care 
ti atrag pe oameni sint uzine
le și fabricile.

ION AXENTE
Turnu Severin

...încerc să călătoresc 
prin orașul viitorului. 
Dar ce văd ? Străzi de 

sticlă, transparente ca-n pala
tele de cleștar ? Așa este. Pă
șesc pe aceste străzi. Orașul 
tot pare o imensă vitrină, cu 
mii de culori, dar observ de
licatețea gustului cu care sint 
alese, faptul că în această a- 
devărată metropolă de cristal, 
e multă simplitate a liniilor, 
totul e odihnitor. S-a făcut 
seară și, de-odată, tot orașul 
se luminează de... dedesubtul 
străzilor. Pare că totul arde 
liniștit sau că plutim peste o 
auroră boreală într-un acva
riu uriaș. Construcțiile sînt 
fantastice în această lumină 
și nu mă pot opri să mă urc 
în primul aerotaximetru, un 
elicopter cu aripi ca de floare. 
Privind, vă văd pe voi, oameni 
ai viitorului, văd fețele voas
tre luminoase, veselia voastră 
răzbate pînă la mine, respir 
aerul curat pe care-l respirați 
voi. Și mă bucur, fiindcă la 
construcția prezentului vostru 
am lucrat și lucrăm și noi 
azi.

MARIA LIVINSCHI
muncitoare, „Mobila" Iași

Incercînd să răspund 
la întrebarea •. „cum cred 
că va arăta satul meu în 

anul 2 000 ?" am de pus o în
trebare esențială despre sat: 
în anul 2 000 vor mai exista 
sate (în accepția actuală a cu- 
vîntului) ? Ce era un sat în 
trecut ? O localitate cu case 
mici, răspîndite, fără pavaj, 
fără lumină electrică, fără 
baie, fără cinematograf, fără 
bibliotecă, magazine etc. Or, 
eu văd că, de pe acum, toate 
aceste atribute care întregeau 
noțiunea de „sat" sînt pe cale 
de dispariție. Cred că în viitor 
nu vor mai exista oameni de 
la sate care să nu fi urmat cel 
puțin școala medie, ca să nu 
mai vorbesc de pregătirea agri
colă de specialitate, care va 
fi generală. Deja începutul a 
și fost făcut.

IONEL CAUDALE
comuna Anieș, Rodna-Veche

Cred că in anul 2 000 
satul meu, Peciu Nou, 
din regiunea Banat, ra 

arăta ca un adevărat oraș. Fi
rește, un oraș care, prin spe
cificul său, va fi legat de mun
cile agricole, cu ferme mari — 
adevărate întreprinderi de 
produse agricole și mai ales. 
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EXACM TUDOREL
tor, Bzi

FiUoruIui mă gîndesc la 
pătrunderea tot mai am

plă a științei în munca oame
nilor. Cind, tn fiecare an, ci

tesc și văd cum zeci de mii de 
mașini moderne sint trimise 
de partid la sate, cînd văd de 
cîți specialiști este îndrumată 
muncq noastră îmi dau seama 
că și munca sătenilor se va 
apropia, în viitor, foarte mult 
— prin știință si tehnică — 
de munca muncitorilor. Pașii 
care s-au făcut de la data 
cînd țăranul nu știa decit coa
da sapei pînă la hergheliile 
de tractoare și combine, la u- 
zinele care produc tractoare și 
combine, la avioanele „agrico
le^ e uriaș. El ne dă siguranța 
viitorului.

CORNEL OSTAFI
colectivist, — Medgidia 

Cum va fi satul nostru 
mîine ? Bătrînii noștri 
nu se întrebau. Stăteau

în bătătura lor să se gîndească 
ce-au să semene la primăvară 
și de unde să ia sămînțâ. 
Ce-ar fi putut să gîndească 
despre viitorul satului ? Așd 
fusese și pe vremea băttînilor 
și bătrînilor lor.

Astăzi, satul nostru e altul. 
Și dacă ne gîndim la viitorul 
lui, e că și noi sîntem alții. 
Ne-a intrat lumina în casă, căr
țile, radiourile, televizoarele. 
Casele noi sînt făcute după un 
anume „stil" ; ba se vorbește 
și de sistematizare. Seara mer
gem la cămin, avem obiceiuri 
noi, învățăm agricultura din 
cărțile cele mai noi, sîntem la 
curent cu cercetările oameni
lor noștri luminați și învățăm 
de la ei...

Cum văd eu viitorul satu
lui ? — așa îl gîndesc — bogat. 
Cu recolte mari, din pămînturi 
irigate, cu mașini tot mai per
fecționate, cu sămînță tot mai 
de soi și case frumoase; copiii 
noștri vor fi agronomi și spe
cialiști, mecanizatori pricepuți, 
vor ști să lucreze pămîntul, așa 
cum noi abia începem să știm.

Și apoi, dacă se face un se
mănat bogat, cum să nu-ți dea 
mina să visezi și culesul bo
gat ? Iar viitorul acesta noi H 
gîndim, țărănește, ca un cules 
bogat, deopotrivă, pentru țara 
noastră și pentru satul nostru.

ALEXANDRU ȚĂGUREANU
colectivist, G.A.C. Cămăraș

Gherla

Privesc în viitor așa 
cum ai privi într-un ca
leidoscop fermecat, mî- 

nuit cu pricepere de un popor 
eliberat de asuprire, descătu
șat de mizerie și sărăcie, che
mat la lumină și viață și văd 
încă de acum că viitorul se 
anunță a fi epoca frumosului, 
— a tehnicii, dar și a artei.

Ca actor, încerc să mă. gîn
desc cum ar arăta — plăsmui
tă pe scenă, sau imaginată în 
film, viața spirituală a socie
tății viitorului și mărturisesc 
că-mi vine foarte greu s-o 
concretizez. Sînt sigur însă, 
frumosul va fi una dintre le
gile care vor guverna întrea
ga noastră viață; frumosul — 
de la cutia de chibrituri, la 
casa de locuit, de la automo
bilul personal, la interiorul 
nacelelor intercontinentale, 
de la cadența versului, la ma
rea creație scenică. încă de 
acum rămti uimit de dragos
tea de frumos, de gusturile ra
finate ale oamenilor noștri, de 
marea lor atracție spre arta, 
de faptul că — oricit de multe 
săK dc spectacole avem — ele 
smt totuși pe ci ce trece nein- 
©âpătoare. In societatea noas- 
tnă aspsreția spre frumos a 
oa&alui este cultivată pe toate 
căile, de aceea s-a și obținu' 
rezuliatuL aproape nerisa: 
alzădatâ că mase largi, milioa
ne de oameni sint atrași de co
morile artei. Dar peste 20-30 de 
cui ? Oamenii vor avea si mai 
mult timp liber, se vor consa
cra și mai mult studierii fru
mosului artistic.

Iată de ce eu râd crescind 
în viitor rolul artiștilor, ai 
cintăreților și compozitorilor, 
cl artiștilor scenei, ecranului 
sau peneiuluL La chemarea 
partidului, și noi artiștii stn- 
tem și vom fi permanent in 
primele rinduri alături de toți 
cei ce desfășoară o intense 

'activitate de educare a omului 
societății rocialiste și comu
niste. No; știm că și maj de
parte in fața noastră vor sta 
sarcini importante.

Iată de ce. gindind la 
viitor răd foarte curînd 
deschisă o nove serie de con
strucții artistice — printre care 
prevăd construirea unor mari 
teatre naționale în București și 
principalele orașe regionale, 
sporirea teatrelor, a caselor de 
cultură în celelalte centre.

La impresionante propor- 
îmi imaginez eu construcți

ile culturale ale vutorvlui în 
țara noastră! Mă gîndesc 
de pildă că, excepționalele co

mori ale folclorului nostru atît 
de bine cultivate azi vor face 
an de an obiectul unor impre
sionante festivaluri artistice 
Mă mai gîndesc. în altă ordi
ne de idei, că la Mamaia, sau 
in împrejurimi, se va construi 
un mare teatru în apele 
mării, care va avea pereții 
translucizi, o scenă centrală, 
ca un cub de cristal în care se 
poate privi din toate părțile, 
teatru care ar putea fi desti
nat numai concertelor și spec
tacolelor de balet. înconjurat 
de ape și iluminat, noaptea 
de reflectoare colorate, un a- 
semenea lăcaș al grației și 
frumosului ar rivaliza cu cele 
mai frumoase construcții pă-
mântene ale genului.

Dar, poate că exemplul — 
deși îl cred perfect realizabil 
— e oarecum fantezist. Esen
țial este că, in viitor, țara 
noastră, va fi o imensă scenă 
a artelor.

VALENTIN PLĂTĂREANU
actor, București

Am o profesiune mo- 
destă — sînt contabil la 
întreprinderea forestie

ră Nehoiu, dar din locul meu, 
înconjurat de brazi și mirosind, 
a miresmele pădurii, urmăresc 
cu bucurie cum sporește zi de 
zi faima țării noastre. Pe toa
te meridianele se știe că po
porul nostru este sensibil la 
frumos. De mulți ani solii ar
tei noastre sînt primiți cu a
plauze de la Pekin, la Mosco
va, pînă la Paris și NewYork. 
Dar parcă și mai mult mă 
bucur cînd văd că — soli aș
teptați ai poporului nostru 
harnic — sînt și tractoarele 
noastre, sondele noastre, pro
dusele noastre chimice... Se 
lărgesc schimburile comercia
le și Republica noastră pășeș
te astfel în viitor ca un produ
cător serios în cele mai di
verse domenii, ca un partici
pant de bază în schimbul in
ternațional.

Azi, cunoscută și apreciată, 
mîine Romînia va fi vestită 
pentru creațiile sale în toate 
domeniile — de la vestitele 
cîntece și dansuri populare 
pînă la echipament indus
trial de cea mai bună calitate.

Cel mai mult însă, mă bucur 
cînd văd că politica partidu
lui nostru este recunoscută pe 
plan mondial ca o politică în
țeleaptă, reprezentând înțelep
ciunea de veacuri a poporului 
din țara de la nordul Dunării. 
Și, foarte adesea, mă gîndesc 
ce important este acest lucru 
pentru viitorul țării, pentru 
încrederea pe care noi o tre
zim în inimile oamenilor de pe 
întreg pămîntul, atunci cînd 
se conving că la noi trăiesc 
oameni harnici și demni, chib- 
zuiți în vorbă și curajoși în 
fapte, a căror unică dorință 
este să trăiască în pace și să 
creeze neîncetat.

ELENA CĂLIN
contabilă, I. F. Nehoiu

Gindind la viitor îmi 
0 îndrept gindurile spre 

partid. El e flacăra lu- 
minătoare, e impulsul creației, 
e tot ce avem mai bun. E con
ducătorul nostru.

Conducerea partidului nos- 
-n este o conducere extraor

dinară
Sîntem cu tot sufletul nos- 

■■■■.. alături de partid, ală- 
: de tovarășul Gheorghe
Gheorghiu-Dej.

Realizările de pină acum 
către care ne-a condus sînt 
garanția viitorului luminos.

N. ALEXE
student, anul II 

la Facultatea de construcții 
civile și industriale, 

București

In fiecare hotărîre a 
0 partidului întrevăd vii

torul. Fiecare chemare 
rămine in istoria patriei ca o 
’ircra de aur. Iată de ce pri
vesc peste ani cu toată încre- 
cerea. Viitorul — va fi comu- 
nismuL

ION AXENTE
muncitor, Șantierul naval 

Tulcea

Om al viitorului! Vei 
redea că lumea de basm 
este o realitate; e gîn- 

dul partidului, e mina omului, 
per.tru tine, pentru mine, pen
tru noi toți!

IULIAN RĂDUCANU
ajutor de maistru, 
secția vopsitorîe 

„Partizanul roșu", Brașov

ĂL



♦

Ieri s-a deschis in Capitală Expoziția 

realizărilor economiei naționale a R.P. Romine

Primirea de către tovarășul Primirea de către tovarășa!
Gh. Gheorghiu-Dej a delegației Oh. Gheorghiu-Dej a delegației

de partid și de stat a R. S. Cehoslovace de partid și de stat a R. P. Ungare
(Urmare din pag. I) 

mente fundamentale ale poli
ticii economice a partidului 
nostru și constituie ca atare 
ideile călăuzitoare ale expozi
ției pe care o deschidem as
tăzi.

Toate realizările obținute 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn constituie 
dovada cea mai elocventă a 
justeței politicii sale, elaborată 
pe baza aplicării legilor gene
rale ale construcției socialiste, 
a analizării condițiilor și ne
cesităților concrete ale dezvol
tării țării noastre în fiecare 
etapă dată.

Concepută ca avînd un ca
racter economic general, expo_ 
ziți-a prezintă realizările noas
tre grupate pe diferite ramuri 
ale producției materiale ; in 
același timp însă ea va ușura 
vizitatorului înțelegerea mo
dului în care aceste diferite 
ramuri se îmbină armonios, 
dezvoltînau-se proporțional, ca 
părți componente ale comple
xului unitar al economiei na
ționale a Rominiei.

Construirea noii societăți 
este opera istorică a poporu
lui. rodul activității sale crea
toare, al eforturilor și muncii 
sale. Oamenii muncii din țara 
noastră simt o îndreptățită 
bucurie și mîndrie pentru pro
gresele însemnate realizate în 
cei 20 de ani de viață liberă ; 
totodată, ei privesc viitorul cu 
încredere și optimism, hotărîți 
sa-și consacre în continuare 
toate eforturile, întreaga ener
gie și întregul elan creator 
pentru desăvîrșirea construirii 
mărețului edificiu al socialis
mului.

în acest cadru, expoziția o- 
feră muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor un bun prilej 
de a-și împărtăși reciproc ex
periența pozitivă dobîndită, de 
a o dezvolta și îmbogăți în ve
derea îndeplinirii sarcinilor 
pe care partidul le pune în 
fata noastră.

La realizarea acestui obiec
tiv al expoziției contribuie 
faptul că un mare număr de 
exponate — mașini, utilaje, 
instalații etc — precum și 
unele machete de instalații in
dustriale sînt prezentate în 
funcțiune. în felul acesta se 
ușurează cunoașterea mai con
cretă a proceselor tehnologice 
și a caracteristicilor tehnice 
ale utilajelor și instalațiilor 
respective, a efortului de a în
zestra economia națională cu 
mijloace la nivelul celor mai 
bune realizări ale științei și 
tehnicii contemporane.

Stimați oaspeți,
Expoziția realizărilor econo

miei, naționale a Republicii 
Populare Romîne constituie o 
expresie grăitoare a aspira
țiilor poporului romîn spre 
progres, bunăstare, pace și co
laborare cu to<ate statele și 
popoarele.

Relațiile rodnice de colabo
rare dintre țările socialiste a- 
duc o însemnată contribuție la 
progresul lor economic și teh- 
nico-știkițific.

Totodată, dezvoltarea comer
țului, a relațiilor economice cu 
toate țările pe baza avanta

Aspect din Expoziție

Programul expoziției
Expoziția Realizărilor Eco

nomiei Naționale este deschi
să pentru public astăzi, 22 au
gust, între orele 10—20 ; du
minică 23 August între orele 
15—21, iar luni 24 august în
tre orele 9—21.

In continuare, expoziția va 
funcționa după următorul pro
gram :

— Marțea, miercurea, joia, 
vinerea și sîmbăta între orele 
10—20 ; duminica și sărbăto
rile legale între orele 9—21 ;

— Lunea între orele 15—20.
In timpul expoziției și după 

închiderea ei, pe estrada în 
aer liber vor avea loc diferite 
manifestări cultural-artistice, 
demonstrații sportive etc.

în cadrul expoziției func
ționează un birou de informa
ții, unde vizitatorii pot obține

jelor reciproce, precum și ex
tinderea legăturilor tehnico- 
științifice, a schimburilor cul
turale reprezintă un mijloc 
deosebit de important pentru 
promovarea coexistenței paș
nice între state cu orinduirî 
sociale diferite, pentru îmbu
nătățirea climatului interna
țional, pentru realizarea des
tinderii și întărirea păcii în 
lume.

în această ordine de idei, 
expoziția de față constituie o 
excelentă ocazie pentru repre
zentanții vieții economice din 
străinătate de a cunoaște mai 
bine progresele realizate de 
Rom inia pe tărîmul creșterii 
și diversificării potențialului ei 
economic, posibilitățile spori
te ca volum și complexitate 
ale țării noastre, de a efectua 
schimburi economice, tehnico- 
științifice și culturale în cele 
mai diferite domenii și cu un 
număr tot mai mare de țări.

Tovarăși,
îngăduiți-mi să adresez co

lectivelor de oameni ai mun
cii a căror activitate este atît 
de sugestiv prezentată aici, 
prin diferite exponate, o dată 
cu felicitările noastre pentru 
realizările obținute, urări căl
duroase de noi succese în 
munca lor, închinata înfloririi 
scumpei noastre patrii, progre
sului și bunăstării ei, păcii și 
prieteniei între popoare.

De asemenea, vreau să relev 
că la organizarea într-un timp 
relativ scurt a expoziției, a 
conlucrat un larg colectiv de 
muncitori, ingineri, arhitecți și 
alți specialiști, care au depus 
eforturi susținute și entuzias
te. Doresc de pe acum să 
exprim felicitările și mulțu
mirile noastre tuturor celor 
care și-au adus aportul la rea
lizarea expoziției.

Declar deschisă „Expoziția 
realizărilor economiei naționa
le a Republicii Populare Ro
mîne".

In aplauzele asistenței, tova
rășul Ghcorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne, 
taie panglica tricoloră, inau- 
gurînd expoziția.

Asistența a vizitat apoi Pa
vilionul central, precum și alte 
pavilioane și platforme exte
rioare, unde sint prezentate a- 
gregate, utilaje, mijloace de 
transport etc.

In cursul vizitei, care a durat 
peste 3 ore, tovarășul Ghcorghe 
Gheorghiu-Dej, și ceilalți con
ducători de partid și de stat 
s-au întreținut cu șefii dele
gațiilor străine și alți oaspeți, 
infățișindv.-lc principalele rea
lizări iu diferite ramuri econo
mice, orientările actuale ș‘ 
perspectivele acestora. La 
standurile diferitelor sectoare, 
miniștrii și adjuncții lor au 
dat ample explicații privind 
principalele utilaje și alte 
produse, machetele unor mari 
întreprinderi și instalații, per
formanțele tehnice ale u- 
nor exponate, precum și re
lațiile economice internațio
nale ale țării noastre. Oas
peții au manifestat un rtu 
interes pentru numeroase ex

relații referitoare la: ansam
blul expoziției ; exponatele 
prezentate; expozanții parti
cipant ; mersul trenurilor, 
autobuzelor I.R.T.A., orariul 
avioanelor etc.

La dispoziția vizitatorilor 
se află : un oficiu P.T.T. și 
ghișeu C.E.C. ; birou de infor
mații O.N.T. cu ghizi și trans
latori ; birou de păstrare a 
bagajelor ; birou de obiecte 
găsite ; post de prim ajutor ; 
birou unde se pot lăsa copiii 
sub o supraveghere compe
tentă etc.

în pavilionul central A, la 
parter, sînt amenajate : un bu- 
fet-bar ; cabine telefonice.

Pentru vizitarea Expoziției 
Realizărilor Economiei Națio
nale, publicul are Ia dispoziție. 

ponate, au apreciat în cursul 
discuțiilor progresele impor
tante ale economiei romînești.

Locul de frunte în expoziție 
îl ocupă produsele industriei 
constructoare de mașini. Rea
lizările din această ramură a 
industriei noastre sînt ilustra
te prin peste 1 000 de expona
te : instalații, agregate, utila
je și mașini pentru diferitele 
ramuri ale economiei naționa
le. Dintre acestea, în pavilio
nul central sînt prezentate nu
meroase mașini-unelte de înalt 
nivel tehnic pentru prelucra
rea metalelor, printre care 
noul tip de strung Carusel, 
strungul cu comandă program, 
mari piese ale turbinelor hi
draulice. motoare de autoca
mion, presa hidraulică cu 6 
etaje, aparate de mecanică fi
nă, utilaje pentru industria 
ușoară, alimentară, industria 
lemnului, utilaj electro-tehnic 
și energetic, frigotehnic etc.

Un spațiu larg ocupă în pa
vilion industria petrolului și 
chimiei, ramură de mare în
semnătate pentru dezvoltarea 
economiei naționale. Vizitatori
lor expoziției le sînt înfățișa
te numeroase produse petro
chimice de baza — de la cau
ciuc sintetic la coloranți, lacuri, 
produse clorosodice, îngrășă
minte chimice — precum și 
machetele unor mari întreprin
deri și instalații, printre care 
cele ale instalației de refor
mare catalitică de la Rafinăria 
Onești, instalației DAV de la 
Rafinăria Brazi, ale Combina
tului petrochimic Ploiești, U- 
zinei de fire și fibre sintetice 
Săvinești.

A fost vizitat apoi standul 
industriei metalurgice. Dezvol
tarea acestei ramuri este 
ilustrată printr-o gamă largă 
de exponate — diferite sorturi 
de fontă, oțel, produse lami
nate, țevi etc. Alături de ele 
se află machetele unora din 
marile obiective industriale 
construite în ultimii ani, prin
tre care cele de la Combina
tul siderurgic Hunedoara. 
Uzina de țevi Roman.

Marile investiții făcute în in
dustria minieră se oglindesc 
prin exponate care scot în e- 
vidență profundele transfor
mări petrecute în acest sec
tor, preocuparea pentru lărgi
rea continuă a bazei de ma
terii prime : utilaje de produc
ție romînească folosite în a- 
ceastă ramură, machete ale 
unor unități moderne de pre
parare a cărbunelui, minereu
lui dc fier etc. precum și prin 
mostre de extracție.

Vizitatorii se opresc în fața 
schemei lanțului de hidrocen
trale de pe Bistrița. Progra
mul complex de electrificare 
a țării este prezentat în pa
vilion și prin alte exponate 
care înfățișează sugestiv unele 
din cele mai importante o- 
biective hidro și termoenerge- 
tice ca cele de la Luduș, Cra
iova, de pe Argeș.

După ce au străbătut stan
dul industriei construcțiilor, 
unde o variată gamă de pro
duse oferă o imagine sugesti
vă a progreselor din această 
ramuri, conducătorii de partid 
și de stat, împreună eu oas-

următoarele mijloace de trans
port : tramvaie : 3. 4, 9 ; auto
buze : 31, 48, 49, 61, 67 ; trolei
buze : 81, 82, 86 ; tramvaiul 
„E" circulă pe traseul strada 
Nuferilor, Calea Griviței, Gara 
de Nord, Str. Clăbucet, Bd. 
Expoziției. /

In imediata apropiere a ex
poziției sînt amenajate stații 
Getax. Marcaje speciale indi
că locul acestor stații; în in
cinta expoziției sînt amenaja
te locuri pentru parcarea au
toturismelor.

Din gările C.F.R., I.R.T.A., 
de la Aeroportul Băneasa ca 
și din comunele și satele din 
apropierea Capitalei, tramva
ie, autobuze și troleibuze cir
culă la expoziție sau au legă
turi directe. 

peții au trecut in revistă pre
zentarea realizărilor agricul
turii noastre socialiste și ale 
economiei forestiere. O mare 
varietate de produse agricole,' 
printre care soiuri noi create 
in țara noastră, schemele de 
organizare a unor mari uni
tăți de producție, fotografii și 
grafice oglindesc dezvoltarea 
multilaterală a acestei ramuri 
a economiei naționale — pro
ducția de cereale, pomi-viti- 
cultura, zootehnia etc., pro
gresele realizate în mecani
zarea și chimizarea agricultu
rii, in cercetarea științifică din 
acest domeniu.

Valorificarea superioară a 
avuției silvice a țării este ex
primată în standurile pavilio
nului central prin numeroase 
produse din lemn, realizate în 
noile și modemele combinate 
din această ramură. Rețin 
atenția îndeosebi diferitele ti
puri de mobilă cu un aspect 
plăcut și elegant.

Două nivele întregi ale pa
vilionului central sint ocuvatc 
de o mare varietate de produse 
ale industriei alimentare, ușoa
re, cooperației meșteșugă
rești și industriei locale. 
Expozanții au urmărit ca 
prin modul de amenajare a 
standurilor să ilustreze pro
gresele în asimilarea de pro
duse de calitate superioară și 
preocuparea permanentă de a 
obține noi realizări ve această 
linie. Larga gamă de produse, 
calitatea lor. sînt una din ex
presiile grijii permanente a 
partidului și guvernului pen
tru ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Au fost vizitate apoi plat
formele exterioare. Aici oas
peților le-au fost prezentate 
locomotiva Diesel electrică, 
noile tipuri de vagoane de că
lători și de marfă, o instalație 
de centralizare electrodinami- 
că, core scot în evidență pro
gresul acestui sector al econo
miei naționale. Pe platformele 
alăturate sînt prezentate dife
rite tivuri de autovehicule.

Un interes deosebit stîrnește 
„șantierul petrolifer" al expo
ziției. Conducătorii de partid 
și de stat și oaspeții urcă pe 
platforma instalației 3 DH 
pentru forajul la 5 000 m, de 
unde urmăresc funcționarea 
sondei. Alături de această 
instalație a cărei turlă înaltă 
domină terenul înconjurător, 
se află alte numeroo.se utilaje 
petrolifere, care, prin perfor
manțele lor, și-au cucerit apre
cieri pozitive atît în țară cît și 
peste hotare.

Roadele valorificării supe
rioare a resurselor naturale 
ale țării prin dezvoltarea in
dustriei chimice își găsesc o 
convingătoare ilustrare și în 
pavilionul cu produse de mase 
plastice, organizat special 
pentru a cuprinde larga gamă 
de produse cu diferite utilizări 
industriale, agricole și mena
jere.

Pe un mare spațiu, în apro
pierea pavilionului central. I 
vizitatorului îi este prezentat ' 
un amplu tablou al celor mai i 
noi cuceriri tehnice și științifi
ce în domeniul agriculturii și . 
silviculturii. Aici sint expuse 
mașini agricole moderne prin- ' 
tre care ultimelz două tivuri de 
tractoare U-550 și U-651, se
mănători. combine. pompe 
pentru irigații. Sint amenajate, 
de asemenea, culturi demons
trative agricole ftoenri furaje
re, legumicole, viticole). pre
cum n silvice.

Alâtun se afli platforma 
ogt-ndt-d realizări tndus- 

trice. Un obeze j de mini H 
mc’-rwse Mtvrvid reliefează «i- 
relu! iaaiwta* de mecanizare c 
muncii cu ajutorul mașbutor 
« utilajelor de construcție rp- 
mîneescă. Sint. de asemenea, 
prezentate o linie de fnaltâ 
tensiune de 499 kV, o de
transformare și alte utilaje 
electrotehnice.

Un pavilion special a fost 
destinat ilustrării realizărilor 
din domeniul social-cultural. 
Un bogat material relevă dez
voltarea invâțămintului, a 
cercetării științifice, a poligra
fiei și a activității editorial?, 
cinematografiei, teatrului, ra- 
dioteleviziur.ii, mișcării spor
tive, turismului, progresele in 
domeniul ocrotirii sănătăți.. 
Unul din punctele de atracție 
pentru vizitatorii pavilionului 
îl constituie emisiunile expe
rimentale de televiziune in 
culori.

Intr-o clădire din imediata 
apropiere sînt expuse repre
zentative creații de artă popu- j 
Iară.

Spațiul expoziției din parcul 
Herăstrău — pavilionul și 
platformele exterioare oferă o 
imagine a realizărilor obținute j 
în domeniul construcțiilor. Ex
ponatele de aici scot in evi
dență, printre altele, progre
sele obținute pe linia indu
strializării construcțiilor. Alte 
standuri înfățișează soluțiile ( 
moderne adoptate în proiecta
rea și executarea unor noi o- 
biective industriale, în dome
niul construcțiilor agricole, de 
locuințe și clădiri social-cultu- 
rale, al sistematizării ansam
blurilor urbane.

Exponatele din acest pavi
lion ca și din celelalte oglin
desc totodată multilateral fe
lul în care dezvoltarea tutu
ror ramurilor economiei na
ționale se răsfringe în ridi
carea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al 
poporului.

In ansamblul ei, expoziția 
oferă vizitatorilor o imagine 
unitară impresionantă a Ro- 
mîniei la 20 de ani de la Eli
berare, a drumului luminos 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste pe care înaintează 
poporul nostru, sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn.

(Agerpres)

Vineri dimineața, tovară
șul Ghcorghe 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. S. Cehoslovace, 
condusă de tovarășul Otakar 
Simunek, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, vicepreședinte al guvernu
lui R. S. Cehoslovace.

Primirea de către tovarășul 
Cil. Gheorghiu-Dej a delegației 

de partid și de stat a fi. S. F. iugoslavia

Primirea de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu Oej a delegației 

de partid și de stat a Republicii Cuba

Vineri dimineața, 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.S.F. Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Lazar 
Kolisevski, membru al Comi
tetului Executiv al C.C, al U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia, președinte al Comitetu 
lui Federativ al Uniunii So
cialiste a poporului muncitor 
din Iugoslavia, deputat.

Primirea de către tovarășul
Gh. Gheorghiu-Dej a delegației 

de partid și de stat a R. P. Polone

Primirea de către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a delegației 

de partid și de stat a H. P. Albania

Vineri dimineața. tovară
șul Gheorghe Gieorgtua-De’. 
prim-secretar ai CC. al P M R 
președintele ConsiliUiâ de 
Stat al Republicii Populare 
Romine, a primit la sediul CC 
al PALR delegația de partid 
S de stat a R- P- Polone, ccc- 
d.isă de tovarășul Francissek 
Waniolka. membru al Binxiiui 
Politic al C.C. ai P 3LUJ>, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

Depuneri de coroane
Vineri dimineața- delegații 

de partid și de stat partici
pante la sărbătorirea celei 
de-a 20-a aniversări a Elibe
rării patriei au depus coroane 
de flori.

★

Delegația R.P.D. Coreene, 
condusă de tovarășul Kim Ir. 
membru al Biroului Politic, 
vicepreședinte al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri al R. P, ,D. 
Coreene, a depus coroane de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru 
socialism, la Monumentul E- 
roilor Patriei și la Monumen
tul Eroilor Sovietici.

Delegația Uniunii Sovietice, 
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., a depus

La primire au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer. 
Alexandru Drăghici. Dumitru 
Coliu.

Au asistat tovarășii Mihail 
Levente. Andrei Păcuraru, 
membri supleanți ai C.C. al 
P.M.R.

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

(Agerpres)

La primire au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Chivu Stoica, Alexandru Mo- 
ghioroș.

Au asistat tovarășii Virgil 
Trofin, 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 primire au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol. Dumitru 
Coliu.

Au asistat tovarășii Mihai 
Suder. membru al C.C. al 

și Andrei Păcuraru. 
membru supleant al C.C. ai 
PMR.

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

(Agerpres)

coroane de flori la Monumen
tul Eroilor Patriei și la Monu
mentul Eroilor SovieticL

*

în cursul după-amîezii, de
legația R. P. Chineze, condusă 
de tovarășul Li Sien-nien, 
membra al Biroului Politic al | 
C.C. al P. C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, a i 
depus coroane de flori la Mo- ț 
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patri
ei, pentru socialism, la Monu
mentul Eroilor Patriei și la 
Monumentul Eroilor Sovietici.

’★

La depunerea coroanelor au 
participat membri ai C.C. al 
P.M.R., reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri su
periori ai forțelor noastre ar
mate.

(Agerpres)

Vineri după-amiază, tova- 
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. Ungare, con
dusă de tovarășul Kallai Gyu- 
ia, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U„ vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R P. Ungare.

Vineri după-amiază, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, a primit la 
sediul C.C. al P.M.R., delega
ția de partid și de stat a Re
publicii Cuba, condusă de to
varășul Secundino Guerra, 
membru al secretariatului or. 
ganizatoric al Partidului Unit 
ai Revoluției Socialiste din 
Cuba.

Vineri după-amiază. tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej. prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele 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. Albania condusă de 
tovarășul Manush Myftiu. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, prim-vicepreședinte 
ai Consiliului de Miniștri.

Vizita delegației de partid 
si de stai

Vineri după-amiază. delega
ția de partid și de stat a 
U.R.S.S., condusă de tovarășul 
A. I. Mikoian, membru ai 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a 
vizitat noi cartiere de locuințe 
din Capitală, și construcții 
social-culturale.

Vizita delegației de partid 

și de stat a H S. F. Iugoslavia
Vineri după-amiază, mem

brii delegației de partid și de 
stat a R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de Lazar Kolisevski, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, pre- 

i ședințe al Comitetului Fede- 
| rativ al Uniunii Socialiste a 

poporului muncitor din Iugo-

La primire au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Mihai Da- 
lea.

Au asistat tovarășii Simion 
Bughici, 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 caldă, prietenească.

(Agerpres)

La primire au luat parte' to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Mihai 
Dalea.

Au asistat tovarășii Valeriu 
Novacu, membru al C.C. $1 
P.M.R., Andrei Păcuraru, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R.

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

(Agerpres)

La primire au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Nicolae Ceaușescu, Leontin 
Sălăjan.

Au asistat Constantin Dra
gan și Andrei Păcuraru. mem
bri supleanți ai C.C. al P.M.R.

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

(Agerpres)

a V. U. S. S.
în timpul vizitei, oaspeții au 

lost însoțiți de tovarășii Flo
rian Dănălache Ion Cosma, 
Vasile Patilineț. membri ai 
C.C. al P.M.R., precum și de 
Horia Maieu, arhitectul șef al 
Capitalei.

(Agerpres).

slavia, deputat, a făcut o vizi
tă prin Capitală. Oaspeții, îm
preună cu tovarășii Virgil 
Trofin, membru al C.C. al 
P.M.R., și Vasile Lixandru, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., au vizitat unele din 
noile ansambluri de locuințe 
și. construcții social-culturale.

(Agerpres).
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Manifestări consacrate celei de-a XX-a
aniversări a Eliberării Bominiei

PALMIRO TOGLIATTI

UNIUNEA SOVIETICĂ
MOSCOVA 21. — Corespon

denții „Scînteii" și „Agerpres" 
la Moscova transmit : Repre
zentanții oamenilor muncii 
din capitala sovietică s-au în
trunit la 20 august în sala tea
trului din Kremlin într-o adu
nare festivă consacrată celei 
de-a XX-a aniversări a Elibe
rării Romîniei de sub jugul 
fascist.

La adunare au participat 
G. I. Voronov și D. S. Po- 
leanski, membri ai Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., V. I. Polea- 
kov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., K. N. Rudnev, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., E. I. Afana
senko, ministru al învățămîn- 
tului al R.S.F.S.R., președin
tele asociației de prietenie so- 
vieto-romîne, Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova, activiști de partid și 
de stat, conducători ai organi
zațiilor obștești, oameni de 
cultură și artă, muncitori din 
întreprinderile capitalei, zia
riști. în sală erau prezenți 
membrii delegației A.R.L.U.S., 
delegației de cineaști romîni, 
precum și alți reprezentanți 
ai 'deții culturale din Romî- 
nia invitați la Moscova cu 
prilejul zilelor culturii romî- 
nești.

în cadrul adunării festive 
au luat cuvîntul D. S. Po- 
leanski, membru al prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S.. K. A. Go- 
lovanov, muncitor la Fabrica 
de rulmenți nr. 1 din Moscova, 
V. I. Rosciupkin, directorul 
Institutului de proiectări pen
tru utilaj petrolier, și N. V. 
Selivanova, studentă la Insti
tutul de tehnologie chimică 
.,Mendeleev“, care™au transmis 
poporului romîn salutul oame
nilor muncii din Moscova cu 
prilejul marii sale sărbători.

în încheiere a luat cuvîntul 
Nicolae Guină. ambasadorul 
R. P. Romine la Moscova.

★
Cu prilejul celei de-a 20-a 

aniversări a Eliberării Romî
niei de sub jugul fascist, Nico
lae. Guină. ambasadorul R. P. 
Romîne la Moscova, a oferit 
in saloanele ambasadei o re
cepție.

La recepție au participat
L. I. Brejnev, membru al Pre
zidiului C.C. și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., D. S. Poleanski. 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.UJS., I. S. Nasriddinova, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
A. 1. Kairov, vicepreședinte al 
Sovietului Naționalităților - al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
A. A Gromiko. ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., 
R. I. Malinavski, ministrul 
apărării al U.R.S.S., mareșal 
al Uniunii Sovietice, E. A. 
Furțeva, ministrul culturii al 
U.R.S.S., V. F. Garbuzov, mi
nistrul de finanțe al U.R.SJf., 
E. I. Afanasenko, ministrul 
învățământului al R.S.F.S.R., 
activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
mareșali și generali ai armatei 
sovietice, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne și ai altor ministere, oa
meni de cultură și artă, zia
riști sovietici și străini.

Au luat parte, de asemenea, 
șefii și membrii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Mos
cova.

La recepție au participat 
delegația A.R.L.U.S., delega
țiile de cineaști și de scriitori 
romîni invitați în Uniunea 
Sovietică cu prilejul zilelor 
culturii romînești care se des
fășoară in prezent în U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Guină $i
L. I. Brejnev au rostit toasturi.

R. P. CHINEZĂ
PEKIN 21. — Coresponden

tul Agerpres, Emil Soran 
transmite: Agenția China Nouă 
anunță că vineri seara a avut 
loc la Pekin o adunare festivă 
consacrată celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării Romîniei.

La adunare au participat 
Cen I, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Lin Fen, 
membru al C.C. al P.C. Chinez 
și vicepreședinte al Comitetu
lui Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, conducători ai 
organizaților de masă, precum 
și numeroși oameni ai muncii.

Au luat cuvîntul Lu Pin, 
președintele Asociației pentru 
prietenia chino-romînă și Du
mitru Gheorghiu, ambasadorul 
Republicii Populare Romîne la 
Pekin.

în încheierea adunării festi
ve a fost prezentat un bogat 
program artistic.

De asemenea, la clubul mun
citorilor de la stația centrală 
de cale ferată din Pekin ă 
avut loc o festivitate consa
crată celei de-a XX-a aniver
sări a Eliberării Romîniei. Au 
participat cadre de conducere, 
precum și un mare număr de 
muncitori. Au luat parte, re
prezentanți ai ambasadei R. P. 
Romîne la Pekin.

La comuna populară din Lu- 
kuoțiao, suburbie a Pekinului, 
în cinstea aniversării a 20 de 
ani de la Eliberarea Romîniei 
de sub jugul fascist, a avut loc 
o festivitate în cadrul căreia, 
comuna populară a primit nu

mele „Prietenia Chino-romî
nă". Au fost prezenți Van 
Bin-nan, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Ciu Jon. adjunct al 
ministrului agriculturii, și alți 
tovarăși cu munci în aparatul 
de stat. Au fost, de asemenea, 
de față Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
China, și membri ai ambasa
dei.

în cadrul adunării festive 
au luat cuvîntul Van Li, vice
președintele Comitetului popu
lar local, și D. Gheorghiu, am
basadorul R. P. Romîne la 
Pekin.

★

Ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne în R. P. Chineză, 
Dumitru Gheorghiu, a oferit în 
seara de 21 august o recepție 
cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a Eliberării Romîniei.

La recepție au participat Ciu- 
De, vicepreședinte al Comitetu
lui Central al P.C. Chinez si 
președinte al Adunării Repre
zentanților Populari din întrea
ga Chină, Den Siao-pin, secre
tar general al C.C. al P. C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Cen 1. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vicepre
mier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Pîn Cijen, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez și vicepreședinte al 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină, Lin Fe, 
vicepreședinte al Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, Li Sî-goan, vice
președinte al Consiliului con
sultativ politic popular, alți 
conducători de partid și de stat, 
miniștri, ofițeri superiori, con
ducători ai partidelor democra
tice și organizațiilor de masă. 
Au fost de îață membri ai 
corpului diplomatic.

Tovarășii Dumitru Gheorghiu 
și Cen I au rostit toasturi.

R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 21 — Corespon

dentul Agerpres transmite :
In seara zilei de 20 august a.c., 

sub auspiciile Ministerului Cultu
rii și Artei din R. P. Polonă, in 
cadrul sărbătoririi a 20 de ar.i de 
la Eliberarea Romîniei de sub pa
gul fascist, în sala cinematogra
fului Skarpa din Varșovia a avu: 
loc un spectacol de gală cu filmul 
romînesc „Lupeni — 29*.

înainte de începerea spectacolu
lui, a fost prezentată publicului, 
delegația de cineaști romîni care 
participă la premieră, compusă 
din Petre Sălcudeanu — scriitor, 
autor de scenarii, și actrița Irina 
Petrescu. Directorul cinematogra
fiei poloneze, Henryk Mocek, 
salutat pe oaspeți, subliniind 
succesele, obținute în ultima vre
me de cinematografia romîneos
că.

La spectacolul de gală au par
ticipat Boleslaw Podedwomy, loc
țiitor al președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, Kazimierz 
Rusinek, locțiitor al ministrului 
culturii, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni 
de cultură șt artă, cineaști etc.

A fost de față Gheorghe Dia- 
conescu, ambasadorul R.P. Romi
ne în R. P. Polonă, precum și 
membri ai ambasadei.

R. S. CEHOSLOVACĂ
HUMPOLEC 21. — Cores

pondentul. Agerpres, Horia Li
man, transmite: Cu prilejul 
aniversării Eliberării Romîni
ei, la Humpolec — oraș elibe
rat de trupele romîne în anul 
1945 — a avut loc o adunare 
festivă. Au participat membrii 
Consiliului Național orășenesc, 
numeroși cetățeni, pionieri.

Consiliul Comitetului națio
nal din orașul Humpolec, re
unit în ședința festivă, a 
transmis poporului romîn, 
prin ambasada R. P. Romîne 
la Praga, mulțumiri sincere și 
expresia celei mai calde recu
noștințe pentru eliberarea ora
șului de sub ocupația fascistă, 
în același timp au fost trans
mise oamenilor muncii din 
R. P. Romînă urări de noi și 
importante succese cu prilejul 
sărbătoririi a 20 de ani de la 
Eliberarea Romîniei. în nume
le cetățenilor orașului, pre
ședintele Comitetului național. 
Bohumil Limbursky, a depus 
o coroană de flori la Monu
mentul eroilor romîni din 
orașul Humpolec.

7T
Cu prilejul celei de-a 20-a 

aniversări a Eliberării Romî
niei de sub jugul fascist, 
prof. Gheorghe Nițescu, am
basador extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne 
la Praga, a oferit o re
cepție în saloanele ambasadei.

R. S. F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 21 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării Romî
niei de sub jugul fascist, Co
misia pentru relațiile culturale 
cu străinătatea și Uniunea lu
crătorilor în domeniul cinema
tografiei din Iugoslavia au or
ganizat la cinematograful „O- 
deon" premiera de gală a fil
mului romînesc „Dragoste lun
gă de-o seară".

La premieră au fost de față 
regizorul acestui film Horea 

Popescu și artista Ilinca To- 
moroveanu.

A luat cuvîntul regizorul 
Vladan Sliepcevici care a sa
lutat delegația de cineaști ro
mîni și a scos în evidență re
zultatele obținute de cinemato
grafia din Republica Populară 
Romînă.

A răspuns regizorul Horia 
Popescu.

Filmul „Dragoste lungă de-o 
seară", a fost primit cu căl
dură de public.

★

Cu prilejul sărbătoririi celei 
de-a 20-a aniversări a Eliberă
rii patriei, ambasadorul R. P. 
Romîne în Iugoslavia, Aurel 
Mălnășan, a oferit vineri la 
Belgrad, o recepție.

R. D. GERMANĂ
BERLIN 21 (Agerpres). — Cu 

ocazia celei de-a 20-a aniver
sări a Eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, a avut loc la 
Berlin, în sala teatrului „Inter
național", un spectacol de gală 
în cadrul căruia a fost prezen
tat filmul artistic „Tudor“. Au 
participat Johannes Kenig, 
locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al R.D.G., Gunter 
Witt, locțiitor al ministrului 
culturii, Ștefan Cleja, ambasa
dorul R. P. Romîne în R.D.G., 
regizorul Lucian Bratu, actrița 
Leopoldina Bălănuță, precum 
și atașați culturali ai reprezen
tanțelor diplomatice. Gunter 
Witt a vorbit despre succesele 
economice și culturale ale R.P. 
Romîne.

Filmul a fost primit cu multă 
căldură de cei prezenți.

R. P. BULGARIA
SOFIA 21 — Corespondentul 

Agerpres, C. Linte transmite : 
Joi seara, în sala de concerte 
,,Bulgaria" din Sofia a avut 
loc o adunare festivă cu prile
jul împlinirii a 20 de ani de 
la Eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist. La adunare au 
participat tovarășii: Jivko 
Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria. 
Nacio Papazov, secretar al C.C. 
al P.C.B.. Marin G râșnov, mi
nistrul construcțiilor si mem
bru al C.C. al P.C.B^ Stoia * 
Tone ev, ministru, Ghero Gro- 
zev, prim-locțiitor al ministru
lui afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale, oameni de 
știință șt cultură, șefi și mem
bri ai unor misiuni diploma
tice. A luat parte Ioan 
Beldean, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Bulgaria ți 
membri ai ambasade: romîne 
la Sofia.

După intonarea imnurilor ce 
stat ale R. P. Romîne și R. P. 
Bulgaria, a luat cuvîntul Ma
rin Grașnov, membru al C.C. 
al P.C.B. și ministru al con
strucțiilor, care a vorbit des
pre succesele poporului rom in 
în cei 20 de ani do la Elibe
rare, obținute sub conducerea 
P.M.R. A vorbit, de asemenea, 
loan Beldean, ambasadorul 
R. P. Romîne la Sofia.

Participanții la adunare au 
adresat o telegramă de salul 
către C.C. al P.MJL și Consi
liul de Miniștri al R. P. Ro
mîne. Adunarea s-c încheiat 
cu un program artistic.

★
Ambasadorul R. P. Ro

mîne în R.P. Bulgaria. loan 
Beldean, a oferit o recepție in 
cinstea celei de-a 20-a ani
versări a Eliberării Romîniei. 
Au participat Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Jivko Jivkov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria și alte persoane ofi
ciale.

Au toastat tovarășii Todor 
Jivkov și loan Beldean.

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 21. — Cores

pondentul Agerpres, Aurel Pop, 
transmite: Cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a Eliberă
rii Romîniei, la Fabrica Ganz- 
Mavag din Budapesta a avut 
loc vineri o adunare festivă. La 
masa prezidiului au. luat loc 
Gaspar Șandor, Nemeș Dezso, 
și Komocsin Zoltan, membri di 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Peter Janos, ministrul 
de externe al R. P. Ungare și 
Mihail Roșianu, ambasadorul 
R.P.R. la Budapesta.

Au luat cuvîntul Komocsin 
Zoltan, membru în Biroul Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., redacto- 
iul-șef al ziarului ;,Nepszabad- 
sag" și Mihail Roșianu, amba
sadorul R. P. Romîne la Buda
pesta.

A urmat un bogat program 
cultural.

★
Vineri seara, la Casa Ofițe

rilor din Budapesta, ambasa
dorul R.P.R. la Budapesta, Mi
hail Roșianu, a oferit o recep
ție cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării Romî
niei.

R. P. D. COREEANĂ
PHENIAN 21 (Agerpres). — 

în seara zilei de 20 august, la 
Teatrul Moranbon din Pheni

an a avut loc o adunare festi
vă în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării Romî
niei. Au fost prezenți Pak Kîm 
Ciol și Li Hio Sun, vicepreșe
dinți ai Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
Nam Ir, Li Jon Ok și Cion 
Jun Taik, vicepreședinți ai 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, Pak Sen Ciol. 
ministrul al af acerilor externe, 
miniștri, conducători de partid 
și de stat, precum și reprezen
tanți ai organizațiilor de masă.

A fost, de asemenea, prezent 
Manole Bodnăraș, ambasado
rul R. P. Romîne în R.P.D. Co
reeană, și membri ai ambasa
dei Romîne, precum și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
acreditate la Phenian.

Li Jon Ok, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a transmis po
porului romîn salutul întregu
lui popor coreean cu prilejul 
zilei Eliberării.

R. 0. VIETNAM
HANOI 21 (Agerpres). — La 

20 august a avut loc la Hanoi 
o adunare organizată de Fron
tul Patriei din Vietnam și de 
Comitetul pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, în 
cinstea celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării Romîniei. 
La adunare au participat re
prezentanți ai vieții publice, ai 
organizațiilor de masă, oameni 
ai muncii din Hanoi. Au fost 
de asemenea, prezenți membri 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați în R. D. Vietnam, pre
cum și Vasile Pogăceanu, am
basadorul R. P. Romîne in 
R. D. Vietnam.

A luat cuvîntul dr. Nguyen 
Van Huong, membru în prezi
diul C.C. al Frontului Patriei, 
care a vorbit despre realizările 
poporului romîn în cei 20 de 
ani de la Eliberare, urîndu-i 
succese tot mai mari în aesâ- 
vîrșirea construcției socialiste.

FRÂNTA
PARIS 21. — Coresponden

tul Agerpres. T. Vornicu trans-

R P. Romine ia Fan 
ictor Dimitriu. a ofer

\NR-S.C O., reprezentanți ai

ambasadei. Au luat parte per-
lităt» ale vieții politice, e- 
nuce și culturale din
ița. membrii ai corpului 
xnatic. Guvernul francez 
st reprezentat de Michel 
ib Deloncle. ministru se- 
•r de stat la Ministerul A-

tace:rtior Externe. Au mai fost 
enti Jean Delpech, direc- 
jeneral la Schneider-Creu- 
Alfred Lafont. președin-

teie Santierelor Atlantice și
numeroși alți oameni de afa
ceri ; Waldeck Rochet, secrc-
tar general al P. C. Francez,
RayiT.ond Guyot, membru al
Biroului Politic al P. C.
Frar>cez. inalți funcționari

GRECIA
ATENA 21 — Coresponden

tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Joi seara a avut 
loc in grădina cinematografu
lui „Athineon* din capitala 
Greciei, o manifestare organi
zată de Liga de prietenie 
greco-romînă, in cinstea ce
lei de-a 20-a aniversări a .Eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist. După intonarea imnu
rilor de stat ale R. P. Romîne 
și Greciei, Katrivanos, prima
rul adjunct al Atenei, secretar 
general al ligii, a vorbit des
pre progresele multilaterale 
obținute de țara noastră în cei 
20 de ani de la Eliberare.

Poporul romîn, a spuș el, 
angrenat în munca de con
strucție pașnică, este o sursă 
permanentă de sentimente 
prietenești și de pace în Bal
cani. Iată de ce Romînia a 
propus o zonă denuclearizată 
în Balcani. Noua Românie esțe 
o realitate vie. Regimul ei 
popular înfăptuiește cele mai 
îndrăznețe visuri ale poporului 
romîn.

A urmat apoi o gala de filme 
oferite de Ligă.

ITALIA
ROMA 21. — Coresponden

tul Agerpres, O. Paler, trans
mite : Ambasadorul R. P. Ro
mîne la Roma, Mihai Marin, a 
oferit vineri seara o recepție 
cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a Eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist.

La recepție au luat parte : 
Mario Zagari și Mazza Cres- 
cenzo, subsecretari de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Italiei, Ettore Staderini, mi
nistru plenipotențiar, șeful o- 
ficiului de presă din M.A.E.. 
R. Wellș, director general 
al Organizației Internaționale 
F.A.O., șefi ai misiunilor . di
plomatice acreditați la Roma, 
membri ai corpului diploma
tic, atașați militari, personali
tăți ale .vieții economice și 
culturale din capitala Italiei, 
corespondenți ai presei italie
ne și străine.

In fotografie: Membrii ansamblului „Peiinița" felicitați după 
primul spectacol la Teatrul Kremlin din Moscova

Filmul romînesc „Comoara11 premiat la festivalul
internațional de cinematografie de la Cordoba

BUENOS AIRES 21 (Ager
pres). — La festivalul interna
țional de cinematografie ex
perimentală și documentară 
dm orașul Cordoba — Argen
tina, filmul romînesc „Comoa
ra*, în regia lui Petre Sirin și 
fotografia lui Liviu Nițu, a 
fost distins cu primul premiu 
„Crucea de Malta" acordat în 
unanimitate de către juriu.

R. P. Romină la Tirgul internațional 
de la Izmir

IZMIR 21 (Agerpres). — La 
20 august, s-a deschis cea de 
a 33-a ediție a Tîrgului de la 
Izmir, la care participă 31 de 
țări printre care R. P. Romînă.

La deschiderea Pavilionului
R. P. Romine a participat mi-

satelor și construcp.- 
ilor rurale, Lebit Iurtoglu, gu
vernatorul Izmirului, Aii Ni- 
yazi Dalokay.

Congo:
Lupte violente între răscuhți 

și trupele guvernamentale
LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres).

— Corespondentul agenției Fran- 
j ce Presse la Leopoldville anunța 
I că in capitala congoleză a sosit 

un comunicat militar potrivit că- 
! ruia in tot cursul zilei de vineri
■ pe străzile orașului Bukavu, capi-
■ tata provinciei Kivu, între răsculați 
i și trupele guvernamentale s-au 
j desfășurat lupte violente. Deși

orașul n-a fost cucerit încă de 
ț răsculați, atacurile acestora con

tinuă. Pe străzile orașului zac 
sute de cadavre. De la Leopold
ville au plecat în mare grabă în
tăriri militare în sprijinul trupelor 
guvernamentale de la Bukavu care 
se găsesc într-o situație dificilă 
după două zile de lupte crîncene.

Pe de altă parte, se anunță că 
guvernul central congolez a fost 
nevoit să renunțe, cel puțin pentru 
moment, la aplicarea hotărîrii 
anunțate anterior de a-i expulza 
pe toți cetățenii statelor învecinate 

• — Burundi și Republica Congo 
I (Brazzaville). Persoanele arestate 
I în virtutea acestei hotărîri și care 
I urmau să fie expulzate au fost 
j elibșrate.

Vineri, Ministerul Afacerilor 
j Externe al Etiopiei a făcut cutios- 
j cut primului ministru congolez, 
1 Chombe, că refuză cererea acestuia 
i de a i se acorda sprijin militar. 

1 In răspunsul său, guvernul

PE SCURT • PE SCURT • PE
CANBERRA. — Un purtător 

i de cuvînt al Comitetului Na
țional de pregătire a Congre- 

: sului australian pentru cola- 
I borare internaționala și de- 
i zarmare, care va avea loc în
■ luna octombrie la Sydney, a 
. declarat că acesta va constitui 
i unul din evenimentele cele
■ mai importante din viața po

litică a Australiei din acest
l an. La congres vor fi discut a- 
; te probleme ca : urmările eco1
• nomice și sociale ale dezar- 
: mării, necesitatea promovării 
I unei politici externe indepen- 
, dente de către Australia, crea- 
j rea unor regiuni denuclear:- 
| zate etc. La congres urmează 
j .să participe, aproximativ 2000 
; de persoane.

Colombo : Expoziție in 
teniațională de artă tea
trală

COLOMBO. — In clădirea
* Galeriilor de Artă din Colom- 
‘ bo s-a deschis o Expoziție in

Comisia de onoare a festiva
lului a fost alcătuită din pre
ședintele republicii Argentina, 
Arturo Illia, ministrul de ex
terne M. A. Zavala Ortiz, mi
nistrul Educației și Justiției 
dr. Alconada Aramburu, gu
vernatorul Cordobei, dr. Justo 
Paez ' Molina, precum și alte 
personalități ale vieții publice 
și culturale argentiniene.

Exponatele romînești și în 
special mașinile unelte, produ
sele chimice, echipamentul fri
gorific, anvelopele și rulmenții, 
covoarele și artizanatul etc. 
s-au bucurat de o înaltă apre
ciere.

In cartea de impresii a ex
poziției, ministrul comerțului, 
Fenni Islimyeli, a notat prin
tre altele că dezvoltarea pro
ducției industriale din R. P. 
Romînă este demnă de felicitat.

etiopian arată că nu va întreprin
de o acțiune unilaterală pentru a 
răspunde la apelul lui Chombe și 
că un apel în acest sens trebuie 
făcut prin . intermediul Organiza
ției Unității Africane. Din surse 
apropiate Ministerului de Externe 
etiopian s-a aflat că nici în ca
zul în care Chombe s-ar adresa 
O.U.A., guvernul etiopian nu ar 
accepta să-i acorde sprijin.

JOHANNESBURG 21 (Ager
pres). — Citîncl surse bine infor
mate, agenția France Presse rela
tează că un contingent de 40 de 
mercenari, recrutați în secret la 
Johannesburg, au plecat pe calea 
aerului spre Leopoldville pentru a 
întări armata guvernului central 
congolez. Cei 40 de mercenari, 
„recrutați din rîndurile unor a- 
venturieri“, vor fi duși la aero
portul din Kamina, de unde vor fi 
repartizați în unitățile armatei 
centrale care luptă împotriva 
răsculaților din tribul Baluba. A- 
genția arata că recrutările de 
mercenari au început la scurt timp 
după reîntoarcerea lui Chombe la 
Leopoldville. De această problemă 
se ocupă un oarecare Jerry Puren. 
fost căpitan în forțele aeriene ale 
Katangăi secesioniste, precum și 
O'Maliy, fost ziarist din Anglia.

ternațională de arta teatrală 
la care participă numeroase 
țări, printre care și R. P. Ro
mînă. Expoziția prezintă foto
grafii cu scene din diferite 
spectacole, machete, schițe de

Represiuni împotriva fă 
rănilor colombieni

SAIGON. — Sute de stu- 
denți din capitala Vietnamului

ROMA 21 (Agerpres).— Se
cretariatul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Italian 
anunță cu adîncă durere că la 
21 august s-a stins din viață

Buletinul
MOSCOVA 21 (Agerpres).— 

La Moscova a fost dat publi
cității un buletin medical, în 
urma morții lui Palmiro To
gliatti, secretar general al 
Partidului Comunist Italian.

,,La 21 august, la ora 13,00 
la Palmiro Togliatti a survenit 
pe neașteptate tulburarea res
pirației și circulației sangvine. 
S-a produs modificarea frec
venței respirației (respirație 
Cheyne-Stockes) și accelera
rea pulsului pînă la 146—150TELEGRAMĂ

Comitetului Central 
ai Partidului Comunist Italian

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, între

gul nostru partid împărtășesc adinca durere a comuniștilor 
italieni cauzată de pierderea tovarășului Palmiro Togliatti, 
eminent militant al clasei muncitoare italiene, al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale și vă transmit cele mai 
sincere condoleanțe.

Devotat mărețelor idei ale marxism-leninismului, tovară
șul Palmiro Togliatti, conducător încercat al Partidului Co
munist Italian, și-a consacrat întreaga viață luptei pentru 
apărarea intereselor clasei muncitoare și ale poporului ita
lian.

rrin încetarea din viață a tovarășului Palmiro Togliatti, 
comuniștii, oamenii muncii, forțele democratice și progresiste 
din Italia și de pretutindeni pierd un luptător neobosit pen
tru cauza nobilă a socialismului, democrației și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Un militant eminent al clasei muncitoare 
italiene și al mișcării comuniste internaționale

Comuniștii, oamenii muncii 
din țara noastră, care au ur
mărit zi de zi cu emoție bule
tinele medicale în legătură cu 
starea sănătății tovarășului 
Palmiro Togliatti, au aflat cu 
durere profundă vestea înce
tării din viață a secretarului 
general al Partidului Comu
nist Italian, militant eminent 
al clasei muncitoare italiene, 
al mișcării comuniste interna
ționale. Timp de peste patru 
decenii Palmiro Togliatti a 
desfășurat o luptă neobosită 
in fruntea P.C.I., pentru în
făptuirea mărețelor idealuri 
ale clasei muncitoare, pentru 
făurirea unității sale de acțiu
ne și a tuturor forțelor pro
gresiste și democratice din 
țară, în interesul cauzei păcii 
și socialismului.

Palmiro Togliatti s-a născut 
la 26 martie 1893, la Genova, 
în familia unui mic funcțio
nar. în 1915 el a absolvit -Fa
cultatea de drept a universită
ții din Torino. P. Togliatti s-a 
alăturat de tînăr mișcării re
voluționare italiene, începîn- 
du-și activitatea la Torino, 
mare centru industrial din Ita
lia. în 1914 el a intrat în rîn
durile partidului socialist, iar 
în 1919 a devenit redactor al 
ediției din Torino a organului 
acestui partid, ziarul „Avânți"

încă pe cînd era student el 
l-a cunoscut pe Antonio 
Gramsci, împreună cu care a 
luptat pentru ca partidul so
cialist să rămînă credincios 
marxismului și internaționalis
mului proletar. Togliatti s-a 
numărat printre fondatorii 
săptămînalului marxist „Ordi
ne Nuovo", în jurul căruia s-au 
unit revoluționarii din To
rino. Grupul „Ordine Nuo- 
vo“ a constituit nucleul în 
jurul căruia s-a întemeiat Par
tidul Comunist Italian, înfiin
țat în 1921 la congresul de la 
Livomo. După arestarea lui 
Gramsci, P. Togliatti este a- 
les, în 1926, secretar general 
al partidului comunist în a- 
celași an. P. C. Italian este 
pus în afara legii de regimul 
fascist al lui Mussolini.

Timp de mulți ani Palmiro 
Togliatti și-a consacrat ener
gia organizării luptei forțelor 
democratice împotriva fascis- 

de sud au organizat vineri o 
demonstrație antiguvernamen
tală in fața reședinței pre
ședintelui Nguyen Khan. Stu
denții au inmînat o moțiune 
de protest unui reprezentant 
al guvernului

Tot în cursul zilei de vineri 
a avut loc pe străzile localită
ții Hue, la 400 mile nord de 
Saigon, o demonstrație la care 
au participat aproximativ 
15 000 de rtcd-țti. pentru a co- 
memera un an de la izbucni
rea îociden clor religioase

Ghana : CnnpTnle împo
triva anaî: realismului

ACCRA — In Ghatu se desfă-

a dedarst ir. cadrul unei 
cMtferntțe de -presă, Afrriyie, mi
nistrul muncit si asigurărilor so- 
ciaie, in fiecare an -an număr de 
400 000 de ghanezi, din cei 
j 000 000 de analfabeți, vor în
văța să scrie și să citească. In 

la Ialta, în vîrstă de 71 de ani, 
după o boală grea, Palmiro 
Togliatti, secretar general al 
Partidului Comunist Italian.

medical
bătăi pc minut. Activitatea 
inimii a devenit neregulată, 
iar la ora 13,20 minute, inima 
a încetat să bată.

Masajul închis al inimii, 
respirația artificială cu ajuto
rul aparatului de oxigen, ad- 
ministratrea medicamentelor 
în inimă, nu au reactivat ac
tivitatea cardiacă.

Moartea lui Palmiro To
gliatti a survenit din cauza 
paraliziei centrilor vitali ai 
encefalului".

mului. El a desfășurat o acti
vitate bogată în mișcarea co
munistă și muncitorească in
ternațională, fiind unul din 
militanții ei de seamă. în 1935 
a fost ales secretar al Comite
tului Executiv al Internațio
nalei Comuniste.

După război, Partidul Co
munist Italian, bucurîndu-se 
de un mare prestigiu în rin- 
dul oamenilor muncii, a parti
cipat la formarea guvernului. 
In anii 1944—1946, Palmiro 
Togliatti a fost vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistru fără portofoliu, minis
tru al justiției. începînd din 
1946 a fost mereu ales deputat 
în Parlamentul italian.

După alegerile parlamentare 
din 1948, la care partidul co
munist a repurtat succese 
importante, cercurile reacțiu- 
nii au dezlănțuit atacul împo-*’ 
triva comuniștilor. Este cunos
cut că la 14 iulie 1948 a avut 
loc un atentat la viața lui 
P. Togliatti.

în 1962, la cel de-al X-lea 
congres al partidului, tovară
șul Palmiro Togliatti a fost 
reales secretar general al 
Partidului Comunist Italian.

P. Togliatti are mari merite 
în mobilizarea și însuflețirea 
maselor la lupta pentru apă
rarea păcii, pentru traducerea 
în viață a principiilor coexis
tenței pașnice între state cu 
orînduiri sociale diferite.

Prin întreaga sa activitate, 
indisolubil legată de lupta 
partidului comunist, tovarășul 
Togliatti și-a cîștigat stima și 
încrederea maselor muncitoa
re italiene, prețuirea oameni
lor muncii din lumea întreagă.

Comuniștii, oamenii muncii, 
forțele democrației și progre
sului din Italia și de pretu
tindeni au pierdut, prin moar
tea tovarășului Palmiro To
gliatti, un conducător și un 
luptător de frunte pentru 
pace, democrație și progres so
cial. Comuniștii, toți oamenii 
muncii din patria noastră iau 
parte la marea durere pe care 
o încearcă P. C. Italian, clasa 
muncitoare și întregul popor 
italian și îi asigură de întreaga 
lor compasiune și solidaritate.

I

SCURT
;c'.-Uc regiunile țării au fost nu
miți împuterniciți speciali care răs
pund de lichidarea analfabetismu- 

Acești împuterniciți au alcă
tuit liste de voluntari care vor par
ticipa la campanie.

Demonstrația studenților 
panamezi

CIUDAD DE PANAMA — 
Mii de studenți au străbătut 
străzile capitalei panameze ma- 
nifestînd împotriva refuzului 
guvernului de a mări bugetul 
invățămîntului. Manifestanții 
au cerut construirea de noi 
centre școlare și repararea ce
lor vechi care, în majoritate, 
constituie o primejdie pentru, 
viața elevilor, datorită deterio
rării lor.

Președintele republicii, Ro
berto Chiari, a primit o dele
gație de profesori și studenți, 
dar a respins cererile acestora 
declarind că „guvernul nu 
poate face mai mult decît a fă
cut pînă acum."
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