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Intr-o atmosferă de puternic entuziasm

Marea Adunare Națională a votat
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TRÂ1ASCĂ Republicii
CONSTITUȚIA

Socialiste România
23 AUGUST!

ntîmpinînd ziua de
23 August, trăim 
in acest an un 
moment istoric, 
înălțător; ieri, 
Marea Adunare 
Națională a adop
tat Constituția Re
publicii Socialiste

România. Cu adîncă emoție și 
vibrație, cu adeziune fierbinte 
a primit întregul popor noua 
lege fundamentală a țării, car
te de aur a victoriilor noastre. 

România este republică so
cialistă. Ne-a fost dat, nouă, 
generațiilor de astăzi, să ne în
deplinim un vis scump pentru 
care au luptat și s-au jertfit 
cei mai buni fii ai clasei mun
citoare, ai întregului popor — 
victoria deplină a socialismu
lui în patria noastră. Primind 
cu entuziasm noua Constituție 
a țării, tinerii își exprimă sen
timentul mîndriei de a fi cetă
țeni ai Republicii Socialiste 
România.

întregind imaginea luminoa
să a înfloririi patriei, contura
tă cu atîta claritate în Directi
vele Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, 
noua Constituție consfințește 
mărețele victorii repurtate de 
oamenii muncii din țara noa
stră în făurirea orînduirii so
cialiste. Citind și recitind noua 
Constituție a patriei, încercăm 
în fața fiecărui aliniat, a fie
cărui titlu un înalt sentiment 
patriotic, conștiință de sine și 
răspundere față de această Le
ge, esență și sinteză a cuceriri
lor noastre.

Exprimînd cu fidelitate ma
rile transformări revoluționare 
săvîrșite în anii care au tre
cut de la eliberare, Constituția 
înfățișează chipul unei Româ
nii în impetuoasă înaintare pe 
drumul progresului, bunăstă

rii și civilizației, viața nouă a 
poporului român, devenit cu 
adevărat liber în țara sa, stă- 
pîn al tuturor bogățiilor na
ționale, al roadelor muncii lui, 
al propriului său destin.

România de astăzi este o ta
ră în plin avînt, cu o economie 
socialistă multilateral dezvol
tată în care industria cunoaște 
un continuu proces de perfec
ționare și adaptare la cerințe
le progresului tehnic contem
poran, iar agricultura socia
listă pune în valoare tot mai 
larg marile ei rezerve ; înflo
rește cultura nouă socialistă, 
crește mereu bunăstarea oame
nilor muncii de la orașe și 
sate.

Realizăm în acest an o pro
ducție industrială de 9,5 ori 
mai mare decît în 1938 ; nu
mai în anii șesenalului au fost 
construite și date în folosință 
502 întreprinderi și secții noi 
înzestrate cu utilaj perfecțio
nat. Pe ogoarele țării lucrează 
în acest an aproape 82 000 
tractoare, 66 000 semănători, 
peste 38 000 combine și alte 
mașini agricole. Sutele de fa
brici și uzine, centrale electri
ce, marile combinate ridicate 
în anii aceștia; ogoarele lu
crate de tractoare și combine; 
miile de blocuri de locuințe 
care, cu arhitectura lor zveltă 
și luminoasă, schimbă de la o 
lună la alta peisajul orașelor ; 
instituțiile și așezămintele des
tinate ocrotirii sănătății, dez
voltării științei și culturii; re
giunile odinioară înapoiate, în 
care astăzi clocotește din plin 
viața nouă — compun tabloul 
unei țări socialiste în continuu 
urcuș spre culmile tot mai în
alte ale progresului.

Trăim neasemuita satisfac-

„SCÎNTEIA TINERETULUI"

(Continuare In pag. a Ill-a)

In dimineața zilei de 21 au
gust 1965 Marea Adunare Na
țională a votat într-o atmosfe
ră sărbătorească, de puternic 
entuziasm, Constituția Repu
blicii Socialiste România. Prin 
acest act de profundă semni
ficație politică, patria noastră 
a primit denumirea — REPU
BLICA SOCIALISTĂ ROMÂ
NIA. Acest eveniment va ră- 
mîne înscris cu litere de aur 
în istoria poporului nostru.

La ora 9,45, cînd s-a anunțat 
rezultatul votului — adoptarea în 
unanimitate prin vot secret a 
noii Constituții — în aplauzele și 
uralele furtunoase ale asistenței, 
pe panglica tricoloră a stemei ță
rii, așezată pe fundalul sălii, 
a apărut noua denumire a patriei 
noastre.

Votarea a fost precedată de 
discutarea pe articole a proiectu
lui de Constituție.

In continuare s-a anunțat că 
Biroul Marii Adunări Naționale a 
primit din partea tovarășilor 
Chivu Stoica și Ion Gheorghe 
Maurer scrisori privind depune
rea mandatelor Consiliului de 
Stat și respectiv Consiliului de 
Miniștri, în vederea alegerii a- 
cestor organe în conformitate cu 
prevederile noii Constituții.

Marea Adunare Națională a 
hotărît apoi ca ordinea de zi a 
actualei sesiuni să fie completată 
cu următoarele puncte :

— Alegerea a doi vicepre
ședinți ai Marii Adunări Națio
nale ;

— Alegerea Comisiei constitu
ționale a Marii Adunări Națio
nale ;

— Alegerea Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia ;

— Alegerea Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia ;

La propunerea deputatului 
Clement Rusu, Marea Adunare 
Națională a ales, prin vot secret, 
ca vicepreședinți ai săi pe depu
tății Kovacs Gyorgy și Mia Groza.

La propunerea Biroului Mâ
ții Adunări Naționale a fost a- 
leasă Comisia constituțională, 
compusă din 21 deputați și 8 
specialiști care nu sînt deputați. 

In continuarea lucrărilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și al 
unui mare număr de deputați, a 
propus componența Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Propunerea ca tovarășul 
Chivu Stoica să fie ales pre
ședinte al Consiliului de Stat 
a fost primită cu vii și pu
ternice aplauze.

Marea Adunare Națională a 
ales în unanimitate, prin vot 
secret, Consiliul de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Anunțarea rezultatului votului 
a fost salutată cu vii aplauze.

Apoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în numele Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român și al unui 
mare număr de deputați, a 

propus președinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România pe to
varășul Ion Gheorghe Maurer. 
Propunerea, primită cu vii și 
puternice aplauze, a fost vota
tă în unanimitate.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a propus apoi Marii Adunări Na
ționale componența Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Prin vot secret, Marea 
Adunare Națională a ales în 
unanimitate Consiliul de Mi
niștri. Rezultatul votului a 
fost salutat prin vii aplauze.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
aprobat prelungirea mandatului 
Tribunalului Suprem și a manda
tului Procurorului General pe 
toată durata legislaturii Marii 
Adunări Naționale.

S-a anunțat apoi că a avut 
loc o ședință a Consiliului de 
Stat în care tov. Grigore Geamă
na a fost ales secretar al Consi

liului de Stat. De asemenea, 
a avut loc o ședință a Comisiei 
constituționale în care au fost 
aleși președinte al Comisiei tov. 
Avram Bunaciu, vicepreședinte 
tov. Tudor Drăganu și secretai 
tov. Constantin Stătescu.

In încheierea lucrărilor Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec, a spus:

Tovarăși deputați,

încheiem această sesiune isto
rică a Marii Adunări Naționale 
care, îndeplinind atribuția de 
Adunare Constituantă, a adoptat 

prin votul unanim al dumnea
voastră, reprezentanții întregului 
popor, noua lege fundamentală a 
țării — Constituția Republicii 
Socialiste România.

Act de excepțională importan
ță în viața patriei noastre, Con
stituția reflectă mărețele succese 
dobîndite de poporul român, sub 
conducerea încercatului său 
partid comunist, în opera de con
struire a socialismului, experien
ța vastă acumulată în construcția 
statului nostru socialist, creează 
cadrul constituțional pentru îna
intarea României pe drumul în
floririi sale necontenite.

Totodată, sesiunii noastre i-a 
revenit sarcina de a alege Con
siliul de Stat și Guvernul Repu
blicii Socialiste România, a com
pletat Biroul Marii Adunări 
Naționale și a ales Comisia con
stituțională.

Noua Constituție, prin lumi
noasele sale prevederi, prin spi
ritul său, însuflețește milioanele 
de cetățeni ai patriei noastre în 
munca lor entuziastă, plină de 
abnegație, pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, care vor duce România și 
mai departe pe drumul progre
sului, al bunăstării poporului, pe 
drumul civilizației socialiste.

Prevederile noii Constituții spo
resc atribuțiile Marii Adunări 
Naționale ca for suprem al pu
terii de stat, ridică pe o treaptă 
mai înaltă răspunderea deputa
tului și rolul său în viața socială.

Avem nestrămutata convingere 
că deputății Marii Adunări Na
ționale, slujind cu credință și de
votament poporul, vor depune 
toate eforturile spre a se dovedi 
la înălțimea misiunii ce le-a fost 
încredințată.

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Președintele Consiliului de Stat: CHIVU STOICA
Vicepreședinte Constanța Crăciun
Vicepreședinte : Mihai Gere
Vicepreședinte : Ilie Murgulescu

Membrii Consiliului de Stat t

Petre Boriiă
Anton Breitenhofer 
Ion Cosma
Constantin Daicoviciu 
Vasile Daju
Constantin Drăgan 
Grigore Geamănu 
Suzana Gîdea

Athanase Joja
Ion Popescu-Puțuri 
Cristofor Simionescu 
Gheorghe Stoica 
Ludovic Takacs 
Iacob Teclu
Vasile Vîlcu

CONSILIUL DE MINISTRI»

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Tovarăși deputați și invitați,

Permiteți-mi să vă adresez tu
turora, cu prilejul marii noastre 
sărbători naționale, ziua de 23 
August, calde felicitări și să vă 
urez noi succese în activitatea 
dumneavoastră închinată înfloririi 
patriei.

Trăiască de-a pururi scumpa 
noastră patrie, Republica Socia
listă România, trăiască minunatul 
nostru popor 1

într-o atmosferă de mare în
suflețire, președintele Marii Adu
nări Naționale a declarat închise 
lucrările sesiunii.

(Agerpres)

PENTRU POPOR, IN NUMELE POPORULUI

Președintele Consiliului de Miniștri: ION GHEORGHE MAURER
Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Gheorghe

Apostol
Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Alexandru 

Bîrlădeanu
Prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Emil Bodnaraș
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Iosif Banc 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Petre Blajovici 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Janoș Fazekaș 
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri: Gheorghe Gaston

Marin
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Gogu Rădulescu
Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri : Ilie Verdeț 
Ministrul forțelor armate : Leontin Sălăjan
Ministrul afacerilor interne : Cornel Onescu
Ministrul afacerilor externe : Corneliu Mănescu
Președintele Comitetului de Stat al Planificării: Roman 

Moldova n
Ministrul finanțelor : Aurel Vijoli
Ministrul industriei metalurgice: Ion Marinescu
Ministrul industriei construcțiilor de mașini: Mihai Marinescu
Ministrul industriei chimice : Mihail Florescu
Ministrul petrolului : Alexandru Boabă
Ministrul transporturilor și telecomunicațiilor Dumitru

Simulescu
Ministrul industriei ușoare rAlexandru Sencovici
Ministrul minelor : Bujor Almășan
Ministrul energiei electrice : Emil Drăgănescu
Ministrul industriei construcțiilor : Dumitru Mosora
Ministrul economiei forestiere : Mihai Suder
Ministrul industriei alimentare : Bucur Șchiopu
Președintele Consiliului Superior al Agriculturii: Nicolae 

Giosan
Ministrul sănătății și prevederilor sociale : Voinea Marinescu
Ministrul comerțului interior: Mihai Levente
Ministrul comerțului exterior : Gheorghe Cioară
Ministrul învățămîntului: Ștefan Bălan
Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă:

Pompiliu Macovci. i
Ministrul justiției: Adrian Dimitriu

„România este Republică So
cialistă".

In clipa in care după votul 
secret s-a anunțat că Marea 
Adunare Națională a adoptat în 
unanimitate Constituția Repu
blicii Socialiste România, în 
clipa in care Stema țării a a- 
njfrut în Sala Palatului cu noile 
ei însemne, patria a trăit fiorul 
sărbătoresc și bucuria acestei 
zile care va rămîne în istorie, 
in memoria generațiilor viitoa
re ca un act al consfințirii vic
toriilor noastre 1

Sala Palatului în care se a- 
flau mii de participant! la lu
crările istoricei sesiuni a 
M.A.N. a fost cuprinsă de un 
entuziasm nestăvilit; aplauze și 
ovafii îndelungi, frenetice, pe 
măsura sentimentului năvalnic 
de bucurie născut atunci, au 
făcut să vibreze spațiul uriaș al 
sălii.

Ajunsă la inima poporului, 
vestea a străbătut spațiul țării, 
a stirnit valuri de bucurie săr
bătorească. Nu se fncheiaseră 
încă lucrările sesiunii și în ju
rul Sălii Palatului mii și mii de 
oameni veniți din toate colțurile 
< tașului își manifestau bucuria, 
direct; în acordurile instru
mentelor populare oamenii se 
prinseseră în horă.

In aceste clipe în întreprin
deri și instituții, pe fațadele 
blocurilor, pe străzi, oamenii 
muncii au arborat drapelul tri
color pe ale cărui falduri stră
lucește noua stemă a țării) pe 
frontispiciul clădirilor au fost 
scrise lozinci apropiate inimii 
întregului nostru popor: „Tră
iască Republica Socialistă Ro
mânia", „Trăiască patria noa

stră scumpă, Republica Socia
listă România".

...Ora 12. Nesfirșite coloane 
de cetățeni ai Capitalei se în
dreaptă spre piața „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", martoră a nu
meroase evenimente din istoria 
nouă a patriei noastre, care a 
fost sîmbătă Ia amiază din nou 
scena unei puternice manifesta
ții de entuziasm și bucurie. In 
fa(a Palatului Republicii, de 
unde cu 21 de ani in urmă au 
fost scoși de pe arena vieții 
politice capii dictaturii militaro- 
fasciste-, unde în 1945, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, masele și-au impus 
voința pregătind formarea pri
mului guvern democratic; aici, 
unde în seara zilei de 30 De
cembrie 1947, populația munci
toare a Capitalei a ovaționat 
ore în șir proclamarea Republi
cii Populare Române — mii de 
cetățeni și-au manifestat bucu
ria nețărmurită pentru istoricul 
act al adoptării legii de bază 
a statului nostru socialist — 
Constituția Republicii Socialiste 
România. Grupuri mari de 
tineri și pionieri cu fru
moase buchete de flori așteaptă 
în fața Sălii Palatului ieșirea 
conducătorilor de partid și de 
stat care au participat Ia lu
crările Sesiunii Marii Adunări 
Naționale. Intr-o atmosferă de 
mare însuflețire izbucnesc urale 
și aplauze. Pe buzele tuturor e 
lozinca a cărei rostire produce 
valuri de entuziasm: „Trăiască 
Republica Socialistă România". 
Întreaga piață „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" în care au venit 
mii de oameni ai muncii e do
minată de freamătul bucuriei 
nemărginite cu care aceștia au

întimpinat votarea în marele 
sfat al țării a noii constituții, 
expresie a victoriilor, a voin
ței și aspirațiilor poporului.

Sub privirile mulțimii, pe 
frontispiciul Palatului a fost 
înălțată stema patriei, care are 
înscrise pe eșarfa tricoloră cu
vintele scumpe întregului po
por: Republica Socialistă Româ
nia. Se aud acordurile evoca
toare ale Horei Unirii, apoi ră
sună pline de vioiciune jocuri 
populare. Trecători, locatari 
din noile blocuri ce împrejmu- 
iesc sala Palatului, femei și 
bărbați, tineri și vlrstnici, pur- 
tind buchete de flori, se prind 
spontan în însuflețite hore și 
sirbe.

In aceste momente de profund 
entuziasm popular gîndurile și 
sentimentele tuturor se îndreap
tă cu recunoștință nemărginită 
spre Partidul Comunist Român, 
organizatorul victoriilor care 
încunună azi scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă 
România. Trecerea prin piafă a 
conducătorilor de partid și de 
stat, e întîmpinată și însoțită 
de o caldă manifestare de dra
goste și recunoștință. In drum 
spre sediul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți conducători 
de partid și de stat, pășesc 

/ printr-un adevărat culuoar viu 
de oameni. Sub ploaia de fiori, 
conducătorii iubiți ai poporului 
nostru își string mlinile, se îm-

M. CARANFIL 
C. STĂNESCU

(Continuare în pag. a ~Vl-a) Conducătorii partidului fi statului în mijlocul oamenilor muncit Foto : AGERPRES
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ici redacfia șl nici interlocutorii acestei anchete n-au trebuit să iacă eiorturi 
N deosebite acum pentru a plăsmui o imagine a anului 1970, deoarece această

imagine s-a cristalizat la toate sublimele ei coordonate, o dată cu apariția Di
rectivelor Congresului al IX-lea al partidului, o dată cu zilele de neuitat ale 
Congresului. Fanteziei noastre nu-i rămîne — dată fiind exactitatea științifică a 
previziunilor partidului — decît să reconstituie din cifre și date, in spațiul mate
rial economic și social al anului 19 70, profilul complex al prevederilor, cu mul
titudinea lor de acțiuni interdependente și consecințe pentru toate aspectele 
vieții oamenilor. Fiecare dintre noi și-a extras din tezaurul acestor prevederi 

acea parte care îl revine și și-a clădit pe tem eiul ei programul de muncă și de viață care 
să traseze drumul cel mai scurt între previzi une și realitate.

Așa încît pe tinerii întrebați despre anul 1970, i-am găsit cel mal adesea în plinul 
muncii.

■............... i ..............................................    ■........................ !..... tNii!.;!"11"i. uiiijji 

Ce vă propuneți să faceți 
pentru ca obiectivele prevăzute 

pentru anul 1970 
să devină realitate?

O planșetă, hîrtie de 
calc, rigle de calcul, 
cărți — iată decorul în 
care l-ani găsit pe tînă- 
rul inginer proiectant 
EUGEN SCROB de la 
Institutul de studii și 
proiectări hidroenerge
tice.

— 1970 ? Pentru mine va fi un an de 
mari împliniri. Dar ca să înțelegeți asta, 
trebuie să apelez la cîteva întîmplări tre
cute.

Sînt aproape doi ani de cînd împreună 
cu colegii de facultate pregăteam susține
rea proiectelor de diplomă. Era ultimul 
exațnen din facultate. Eram emoționat, nici 
vorbă... în acele clipe voiam cu toții să 
știm dacă ne-am însușit cunoștințele nece
sare unui inginer. Au urmat răspunsuri 
bune care au adus în mijlocul nostim 
bucurie și entuziasm.

Devenisem ingineri 1... Evenimentul a 
marcat doar sfîrșitul unei perioade de 
învățătură.

Cîțiva dintre noi am fost repartizați la 
Institutul de studii și proiectări hidroener
getice, un institut cu prestigiu și experien
ță, mărturie ne erau lucrările elaborate 
pentru amenajările de la Bicaz și Argeș.

Timpul a trecut și azi mulți dintre noi 
au sarcini de răspundere în elaborarea 
proiectelor și aduc contribuții la soluții noi 
de un înalt nivel tehnic.

Efortul nostru este acum îndreptat spre 
definitivarea lucrărilor de pe valea Arge
șului, Lotrului, urmînd ca pînă în anul 
1970 să fie date în întregime în funcțiune : 
cascada de 12 centrale hidroelectrice de 
pe rîul Bistrița, Uzina hidroelectrică 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“, cascada com
pusă din patru uzine pe valea Argeșului. 
Aceste obiective vor însuma 520 MW 
putere instalată și vor face ca în anul 1970 
producția de energie electrică a țării pe 
timp de 12 zile să fie egală cu întreaga 
producție din anul 1938. în anul 1970 
energia electrică va străluci în toate așe
zările rurale din țara noastră, consumul pe 
locuitor se va dubla față de consumul din 
1965. ajungînd la 1 700 kWh.

Iată cîteva din veșmintele noi pe care 
țara noastră le va purta în anul 1970, și 
noi sîntem mîndri că la definitivarea lor 
putem contribui și noi, cîțiva din absol
venții de acum doi ani ai Facultății de 
construcții hidrotehnice.

Și vă rog să credeți, asemenea construc
torilor, celor care execută proiectele, ce
lor care vor înălța edificiile de pe Lotru, 
Olt, Șiret, Sebeș, Someș, prevăzute în di
rective, simțim și noi, și mîndrie dar și 
necesitatea unei mari autoexigențe în ce 
plivește munca noastră. Construim pentru 
un popor întreg și pentru sute de ani... 
Vă dați seama ce răspundere ! Și încă ce
va... Eu leg această răspundere de un 
eveniment foarte important pentru noi ti
nerii : faptul că organizația noastră revo
luționară a primit denumirea de U.T.C.. 
Sînt așadar utecist 1 Și ceea ce fac eu 
acum, vreau să spun munca și rezulta
tele muncii mele ca și întreaga mea com
portare, sînt ale unui utecist, ale unui tînăr 
comunist crescut și educat de partid I 
Iar pentru mine, pentru toți tovarășii mei 
de muncă, membri ai organizației U.T.C., 
acest înalt titlu de utecist înseamnă toto
dată o mare răspundere în tot ce facem.

Uzinele Tractorul. 
Ora 7 dimineața. Pri
mul inginer întilnit: 
tov. TEODOR MAR- 
CU de la „Concep
ție“.

— Anul 1970 ? Cînd vom face bilan
țul vom spune : n-am muncit rău.

Viața a devenit mai frumoasă. Și asta 
nu numai pentru că nivelul nostru de via
ță ar fi mai ridicat ci pentru că schimbă
rile pe care le trăim și le vom trăi, schim
bări care vor fi opera noastră, vor avea un 
ecou în conștiința fiecăruia. Vom fi mai 
bogați și în același timp mai buni, lucru 
care mi se pare esențial. Mai bun va fi 
și tractorul românesc Și asta este de fapt 
sarcina noastră. Cum vom înfăptui-o ? Eu 
sînt convins : cu succes l Dar pentru a rea
liza sarcinile ce ne revin — și din acest 
punct de vedere pot vorbi în numele uzi
nei noastre la fel cum ar putea vorbi toți 
cei ce răspund de calitatea tractoarelor — 
în primul rînd este necesar să amintim de 
conștiința socialistă față de muncă a fiecă
ruia dintre noi.

Trebuie să diversificăm tipurile de trac
toare pe care uzina noastră le produce : 
tractoare pentru pomicultură, pentru silvi
cultură, viticultură ș.a. Fie că unele vor fi 
pe șenile, fie că vor avea roțile din față 
egale cu cele din spate, preocuparea noas
tră de căpătîi va fi să dăm agriculturii un 
număr cît mai variat de tractoare și în a- 
celăși timp cu o viață prelungită, adică 
mașini de bună calitate. Așa cum știți și 
dv. noi am cîștigat o medalie de aur la 
un mare tîrg internațional. Faima, presti
giul cîștigat de uzină, obligă pe fiecare 
dintre noi la o mai puternică mobilizare 
de forțe. Vrem să utilizăm același motor 

(cu oarecari schimbări la șasiu, cutia de 
viteze și cîrligele pentru atașarea agrega
telor) pentru mai multe feluri de tractoare. 
Multe din piesele fabricate vor fi comune 
pentru diferite tipuri.

Diversele variante ale tractorului mamă 
vor avea o personalitate conform specifi
cului muncii căreia îi este destinat.

Dacă îmi permiteți eu voi trece, puțin 
granițele uzinei noastre spunînd că și trac
toarele ca și alte produse ale cincinalului, 
ale anului 1970, nu vor fi doar rodul 
muncii constructorilor respectivi. întreaga 
producție, întieaga economie, așa cum 
prevăd Directivele, vor face un salt canti
tativ și calitativ. Și dacă tractoarele noa
stre vor fi mai multe și mai bune, răspun- 
zînd cerințelor sporite ale agriculturii anu
lui 1970, asta va însemna că în aceste trac
toare se va afla un oțel mai bun pe care-1 
vor elabora Reșița, Hunedoara și Galațiul, 
va însemna efortul general al sutelor și 
sutelor de întreprinderi a căror activitate, 
în mod obiectiv se află în interdependență.

Ne răspunde de data 
aceasta un tînăr care 
pînă acum cîteva săp- 
tămîni era muncitor 
iar acum a devenit mai
stru, prin absolvirea 
cursurilor serale de 
maiștri, la Șantierul 
Naval din Galați, DO- 
BRE MĂRGĂRIT.

— Vorbind despre anul 1970, despre rea
lizările sale, trebuie să încep firesc cu 
conducerea de către partid pentru că de 
aici începe totul. Tot ce înfăptuim noi, 
acum și în viitor, tot ce se întîmplă măreț 
și frumos în viața patriei și a fiecăruia 
dintre noi este urmarea faptului că ne 
conduce un partid înțelept, puternic și 
clarvăzător.

Așa că și ceea ce îmi imaginez eu despre 
anul 1970 este tot o urmare a forței de 
previziune a partidului care a elaborat ase
menea planuri de viitor încît pe baza lor 
putem să ne reprezentăm exact și forța eco
nomică și uri tablou impresionant al unei 
mari industrii, și viața mai bogată a oa
menilor, așa cum vor fi ele la sfîrșitul cin
cinalului.

Cel mai ușor îmi este să vorbesc despre 
șantierul nostru naval care se va schimba 
și el.

De altfel de pe acum au început să se 
vadă aceste schimbări.

S-a construit o cală nouă pentru con
strucția și lansarea la apă a vaselor de 
mare tonaj. S-au montat noi instalații de 
ridicat și transportat. Secția construcții- 
confecționat în care lucrez va arăta și ea 
altfel. Fluxul tehnologic va fi atunci nou, 
modernizat, mecanizat sută la sută, pînă la 
operațiunile de preasamblare. în acest sens 
au fost concepute cîteva construcții desti
nate depozitării materialelor pe dimensiuni, 
formate și calități. Tot aici în norii depozit, 
tabla navală va intra în valț, apoi la ma
șina de sablat de unde va fi dirijată sub 
turnul de trasaj optic saR la mașina de de
bitat la cald.

Se vor construi și lansa la apă noi nave 
fluviale și maritime ca de exemplu cargoul 
modernizat de 3 500 tone pentru cheres
tea, sau mineralierul de 10 000—12 000 
tone.

Anul 1970 mă va găsi mai bine pregătit 
profesional. Ca maistru controlor mă voi 
strădui să nu se strecoare nici o defecțiu
ne în construcția diferitelor piese ale na
vei.

Navele viitorului se vor alinia în cincinal 
alături de tot ce va înfăptui industria 
noastră în plină dezvoltare și-i vor aduce 
țârii bogății noi, și-i vor spori frumusețea.

Nouă, constructorilor de vapoare, ne vine 
ușor să ne închipuim că țara întreagă 
este un vapor uriaș, puternic și străluci
tor care a pornit spre comunism și-i bine 
condus și are un echipaj excelent — adică 
un popor harnic — și, în această călătorie, 
totul devine de la o zi la alta mai perfect, 
mai sigur, mai bogat.

Din nou la București. 
La Uzina „Electroni
ca". Omul care ne răs
punde are 23 de ani. 
Este inginerul COR
NEL IȚCOU.

— întrebării dv. nu-mi este greu să 
răspund. Văd 1970 ca pe un an al unor 
mari împliniri — încă un pas de uriaș al 
țării întregi.

— Mai concret.
— Am să mă refer la profesia mea. Zi

lele acestea îndeplinesc o sarcină obștească. 
Aceasta îmi permite să cunosc cum 
trăiesc oamenii. O fac cu plăcere mă 
bucură cunoștința cu oameni noi, 
cu aspirațiile și preocupările lor. 
Discuțiile sînt foarte diverse. Un cetă
țean îmi arată o cameră și-mi spune : 
„Aici stă băiatul meu. Acum e în armată, 
dar cînd se întoarce îl dau la facultate". 
Altul deschide capacul unui pian și rîde : 
„Eu n-am apucat să învăț pianul, dar o 
face fiică-mea. Are 9 ani“. într-o casă văd 
o bibliotecă frumoasă, plină cu cărți. „Pro
fesor ?“ A nu, matrițer 1 Și aproape nelip
sit este aparatul de radio și televizorul. 

Unii oameni aflînd că lucrez la „Electro
nica" mă mai rețin cîteva clipe. Cel mai 
adesea vorbesc de bine despre aparatele 
pe care le producem noi.

Discuțiile acestea mi-au atras atenția 
asupra marii răspunderi pe care o avem 
noi care construim aceste lucruri tot mai 
prezente în casa omului. Trebuie să fa
cem mereu mai mult pentru calitate. Casa 
omului de azi are nevoie de lucruri de va
loarea unor exigențe sporite. Uzina noastră 
va produce încă din anul 1966 televizoare 
tranzistorizate parțial și apoi total. Cînd 
M.T.T.C.-ul va instala postul de radio ste
reofonic vom produce radioreceptoarele cu 
sunet stereofonic. Pentru producția actuală 
de aparate se prevăd de asemenea multe 
îmbunătățiri.

Aveți vîrsta marilor proiecte perso
nale...

— Da, și ele există. Ca unul care lucrea
ză în sectorul de concepție al uzinei mă 
simt mîndru că voi fi printre primii care 
vor trasa scheme și vor rezolva ecuații 
pentru producția anului 1970. Documen
tele Congresului al IX-lea subliniază ne
cesitatea înființării colectivelor de cerce
tare în cadrul uzinelor. Doresc cu ardoa
re să mă număr printre membrii unui 
astfel de colectiv. Toate proiectele mele 
legate de produsele noi vor fi astfel apro
fundate încît să capete caracterul de cer
cetări. Și, să nu-mi fie luată ca o lipsă de 
modestie dorința ca peste 3-4 ani să pu
blic din experiența și concluziile pe care 
le voi căpăta în munca de producție îm
binată cu cea de cercetare științifică efec
tivă.

Și de astădată inter
locutorul, tovarășul 
GEORGE DEMIR, in
giner la Trustul I Con
strucții din București, 
este foarte tînăr și are, 
în felul de a vorbi des
pre viitor, un amestec 
de fantezie și realitate.

— Așa se întîmplă totdeauna — spune 
el. Cînd încerci să înfățișezi anii care 
au trecut sau cei care vin, te oprești din 
capul locului la construcțiile noi. E ceea 
ce se vede pretutindeni și se armonizează 
țot mai mult cu cerințele omului socialis
mului, cu sentimentele sale. Și apoi tre
buie să mai știți un lucru : am cea mai 
frumoasă meserie : constructor.

In timp ce eram student și, de vreun afl, 
de cînd lucref pe șantier, ca inginer, 
Bucureștiul a crescut mult pe verticală și 
orizontală. Privit din avion îți apare ca o 
mare de verdeață în care sînt scufundate 
blocuri albe. La marginea lui se strîng 
noile centuri ale forței industriale. La vest 
complexul Militari, apoi termocentrala 
București-Sud ; spre răsărit Fabrica de 
mașini-unelte și agregate, și altele și altele... 
In 1970 imaginea va fi întregită de noi 
cartiere, autostrăzi și magistrale. Vor apare 
construcții impunătoare din aluminiu și 
Sticlă. Noua uzină de aluminiu de la Sla
tina a devenit cunoscută tuturor construc
torilor. Bucureștiul anului 1970 va fi ora
șul care va beneficia de noul și impună
torul Teatru Național, de noile studiouri 
de televiziune, de Politehnica „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej".

Pentru traducerea în viață a unor astfel 
de proiecte partidul ne îndeamnă să de
punem toată ■ energia noastră. Sînt convins 
că nici un constructor nu-și va precupeți 
capacitățile fizice și morale. Este un lucru 
de mare cinste să-ți înscrii numele în isto
ria faptelor care vor însemna anul 1970.

Inginerul MARTIN 
GHEORGHE, agronom 
la cooperativa agricolă 
de producție Corbița, 
raionul Adjud, absol
vent din 1962 al Insti
tutului agronomic „Ion 
Ionescu de la Brad“ din 
Iași, Facultatea de hor
ticultura, ne-a demon
strat viitorul prin cîte
va elemente din pre
zent.

Corbița este așezată 
pe Valea Berheciului, 
vale cu pămînturi săra
ce ; ploile macină stra
tul fertil și așa destul 
de subțire de pe ver- 
sanții dealurilor ciuruiți 
de ravene.

La sediul cooperati
vei agricole de produc
ție, cineva a adus cîte
va mere ionathane. Nu 
sînt încă coapte. Trec 
din mînă în mină, cei 
de față le întorc pe 
toate părțile, ca la o 
lecție de pomicultură.

Inginerul Gheorghe Martin: — Sînt 
mere din livada cooperativei. La punctele 
Pietrosu și Șerbănești 20 de hectare au 
intrat pe rod anul acesta : mărul ionathan 
parmen auriu, pere claps, prune. Ne pre
gătim pentru recoltare.

REPORTERUL: Cum s-ar spune, o de
monstrație a zicalei „Omul sfințește locul".

De cînd ați început asaltul asupra terenu
rilor sărace ?

Inginerul Martin : Din 1958-1959. In 1962 
aveam 55 de hectare cu livadă tînără. în 
1965 aveam 132 hectare. Mărăcinișurile au 
dat înapoi mai întîi pe coasta Morloiului, 
apoi pe dealul Botu Chiscului unde nici 
caprele nu aveau ce paște. Aceste schim
bări au determinat prefaceri substanțiale 
în viața satului, în ocupațiile sătenilor. A 
apărut meseria de pomicultor, de viticul
tor. în anul 1964 am înființat școala de 
viță — a apărut și meseria de pepinerist. 
Oameni din satul nostru au fost trimiși să 
învețe la școlile horticole de la Fălticeni, 
de la Doaga — Odobești.

Corbița nu este însă o oază pe aceste 
dealuri atîta vreme sărace. Aceleași schim
bări s-au produs sau sînt în curs de înfăp
tuire și pe pămînturile cooperativelor agri
cole de producție de la Tăvădărești, 

Godinești, Blaga, Lichitișeni, Tănăsoaia. 
în prezent, în toate aceste sate se fac 
pregătiri pentru extinderea, îndeosebi a 
culturii viței de vie. La Corbița, de pildă, 
numai în toamna anului acesta și în cursul 
primăverii anului viitor, vom sădi 100 hec
tare cu vie nobilă. Zeci și sute de coope
ratori tineri și vîrstnici participă zilnic la 
muncile, deloc ușoare, de amenajare a te
renului. La ora actuală sînt deja desfun
date peste 30 de hectare.

REPORTERUL: Care va fi finalitatea 
acestei acțiuni ?

Inginerul Martin: Creșterea considera
bilă a producției și implicit a veniturilor 
membrilor cooperatori.

Peste cîțiva ani întreaga vale a Berhe
ciului se va umple de aromele viilor și li
vezilor. Adăugați aceasta la cele 75 000 
hectare vie și 80 000 hectare livezi prevă
zute în Directivele Congresului al IX-lea 
și veți avea imaginea toamnei bogate a a- 
nului 1970.

în ce mă privește, realizarea acestui 
obiectiv îl socot marele și adevăratul exa
men al profesiunii pe care mi-am ales-o.

Eu, cred că sînteți de acord, sînt prin 
profesia mea legat strîns de destinul agri
culturii socialiste și acest destin, dacă ne 
gîndim la prevederile din Directivele parti
dului, este destinul unei agriculturi de mare 
înflorire. Va fi așa cum prevede partidul, 
o agricultură bazată pe o dezvoltare multi
laterală a producției, pe baza unei meca
nizări complexe, a chimizării. Și asta va 
aduce acele sporuri de recoltă prevăzute 
și o dată cu asta o schimbare continuă a 
vieții satului, potrivit epocii pe care o 
trăim. De aceea, eu știu că am, ca agronom, 
răspunderi mari.

Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ din București. Pe 
tovarășul SERGIU CĂ
LIN, conf. univ. la ca
tedra de automatizări a 
Facultății de energeti
că, l-am găsit aplecat 
asupra unui teanc de 
file-manuscris. Calcule, 
schițe, ecuații. Se con
turează, în lumina noi
lor cerințe, cursul pe 
care dînsul il predă vii
torilor energeticieni, 
„Calculul și construcția 
regulatoarelor automa
te“.

Discuția începe fi
resc, ca o anticipație al 
cărei filon se află aici, 
în aceste file-manuscris 
acoperite cu calcule.

— Dacă m-ați mai căuta în 1970 nu 
m-ați mai găsi aici.

— ... I
— ... pentru că atunci mă voi număra 

printre cele peste o mie de cadre didactice 
care vor lucra în noul Institut politehnic.

Pentru mine anul 1970 se identifică mai 
ales cu impunătoarea imagine a viitoru
lui edificiu al învățămîntului nostru tehnic 
superior. Expresie a preocupării pline 
de grijă a partidului pentru pregă
tirea specialiștilor de mîine, la exigen
țele tot mai înalte ale economiei noa
stre — noul institut bucureștean va 
fi o adevărată „uzină" a științei. Gu o 
suprafață construită de 214.000 m.p. acesta 
va cuprinde șase corpuri principale de 
clădiri destinate celor 12 facultăți. (Numai 
laboratoarelor li s-a afectat aproape 50 la 
sută din suprafața construită). Peste 10 000 
de studenți (la cursurile de zi) se vor 
pregăti aici să devină ingineri — în peste 
50 de specialități — la cel mai înalt nivel 
al științei și tehnicii contemporane. De 
fapt fiecare an al cincinalului va fi pentru 
întreg învățămîntul nostru tot atîtea trepte 
urcate pe drumul unei calități sporite, în 
concordanță cu nivelul înalt de înflorire, cu 
ritmul rapid de dezvoltare la care vor a- 
junge economia și cultura românească.

Impresionează adînc faptul că în urmă
torii cinci ani unul din patru lo
cuitori ai țării noastre se va afla 
pe băncile școlii, că în acest cin
cinal învățămîntul va de economiei națio

nale circa 550 000 cadre, din care circa 
310 0Q0 țnuncitori calificați prin școli, circa 
130 000 cadre medii de specialitate și circa 
110 000 cadre cu pregătire superioară. 
Condițiile materiale create sînt o certitu
dine a acestei deveniri viitoare. în pe
rioada 1966—1970 se vor investi pentru 
dezvoltarea bazei materiale a învățămîntu
lui circa 3,5 miliarde lei. Pe harta patriei 
apar numeroase școli noi care oferă elevi
lor cele mai optime posibilități de însuși
re a cunoștințelor. Se înmulțește numărul 
internatelor școlare, al căminelor studen
țești, oa și al celor care le vor folosi gra
tuit — bursierii. De la tribuna celui de al 
IX-lea Congres, tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cu anunța hotărîrea partidului ca începînd 
cu nou) an școlar și elevii din învățămîn
tul mediu să primească gratuit manuale 
școlare. Această măsură luminează o reali
tate capabilă să însuflețească toate cadrele 
didactice care, în modul cel mai firesc, văd 
în fiecare hotărîre a partidului privind dez
voltarea școlii un ajutor dat nemijlocit mi
siunii lor educative și instructive.

Un preț deosebit pune partidul pe spe
cialist, pe omul pregătit la cerințele actuale 
și viitoare ale economiei noastre socialiste. 
Sub semnul pregătirii unor astfel de spe
cialiști — al unor exigențe sporite — își 
va desfășura activitatea învățămîntul 
nostru ; sub semnul unor atare exigențe <— 
și autoexigențe totodată — vom munci noi, 
cadrele didactice, cu convingerea fermă că 
vom da economiei și culturii patriei promo
ții la înălțimea răspunderilor ce le revin.

Inginerul RUXAN
DRA ONIGA, cercetă
tor la Combinatul chi
mic Borzești, rămîne 
puțin pe gînduri. Nu e 
surprindere, e numai 
nevoia de a sintetiza 
răspunsul.

REPORTERUL: Cercetător — iată o 
profesiune în care a anticipa este o obli
gație profesională...

Inginerul Oniga : într-adevăr, cerceta
rea este calea principală prin care noul 
pătrunde în sfera obișnuitului. Cercetătorii 
sînt totuși oameni care nu fac un pas pînă 
nu cunosc profund, pînă nu verifică minu
țios datele de la care pornesc. Aceasta 
constituie temelia care trebuie să fie în
totdeauna solidă. Pentru anticiparea anu
lui 1970 hotărîrile Congresului al IX-lea 
constituie o asemenea temelie. Atunci vor 
lucra în institutele de cercetări, în labora
toare, în stațiunile experimentale — 30 000 
de priviri ațintite asupra microscoapelor, 
eprubetelor...

REPORTERUL : Ce teme mai importan
te vor sta în atenția cercetătorilor din Com
binatul chimic Borzești în următorii 5 ani ?

Inginerul Oniga: Teme legate, bineîn
țeles, de îmbunătățirea tehnologiilor sec
țiilor, de elaborarea tehnologiilor unor pro
duse chimice noi, cu caracteristici superi
oare. Pînă în 1970 marca produselor Com
binatului nostru își va întări considerabil 
prestigiul în țară și peste hotare. Colecti
vele de cercetători se vor specializa pe di
verse sectoare din combinat. Al nostru de 
pildă se va specializa pe electrochimie — 
deja a făcut pași însemnați în această di
recție. Avem de rezolvat probleme de mare 
însemnătate pentru creșterea calității pro
duselor clorosodice, pentru lărgirea sorti
mentelor lor.

REPORTERUL : Ați putea să arăt ați cî
teva din obiectivele pe care vi le-ați pro
pus pentru a realiza, o specializare de un 
nivel cît mai ridicat ?

Inginerul Oniga : Biblioteca noastră teh. 
nică uzinală este una din cele mai bine 
dotate. îmi voi împărți timpul cît mai ju
dicios între munca de laborator și studiu. 
Ritmul de dezvoltare a industriei noa
stre chimice va fi în anii cincinalului 
de peste 18 la sută. Este cota la care tre
buie să urce și nivelul priceperii noastre.

Pentru că niciodată mai mult ca acum 
statul n-a alocat mai multe fonduri pen
tru cercetarea științifică. In cincinal cerce
tării îi sînt destinate 7 miliarde lei.

Aceasta ne vorbește despre marea încre
dere pe care o acordă partidul științei în 
general și în același timp despre marea răs
pundere care ne revine, nouă, celor che
mați să îndreptățim această încredere prin- 
tr-o muncă fructuoasă în slujba producției, 
a progresului general în industrie și agri
cultură.

Răspunde GHEOR
GHE CĂTĂLIN, pre
ședintele cooperativei 
agricole de producție 
Viile Noi, orașul Con
stanța.

— Adică ce avem de făcut pînă în 1970 ? 
Dacă cu mai bine de 22 de ani în urmă 
tatălui meu i s-ar fi pus o întrebare ase
mănătoare și i s-ar fi cerut să răspundă 
cum ar arăta viața lui peste 5 ani ar fi 
răspuns simplu : „să trăim pînă atunci". 

Pentru ziua de mîine nu avea nici o certi
tudine, nici o siguranță. Dar pentru că 
m-ați întrebat pe mine, am să scot cartea 
visurilor noastre de viitor, Directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R. și citindu-vă 
din ele capitolul referitor la agricultură vă 
citesc gîndurile de viitor ale tuturor coo
peratorilor noștri.

— Am vrea ca în lumina Directivelor 
să faceți un tablou concret al cooperativei 
dv. în 1970.

—Se poate și asta- Pentru că viitorul 
este cuprins în cifre, iar cifrele sînt la 
mine în carnet și au și început să prindă 
viață pe cîmp, în hambare, în fermele de 
animale. Cooperativa noastră, situată în a- 
propierea orașului Constanța, s-a dezvoltat 
pe linia extinderii sectorului zootehnic pe 
baza creșterii producțiilor de cereale. Avem 
acum 600 de taurine din care 300 vaci cu 
lapte. Și vom avea în 1970 numai vaci 460 
de capete. Producția medie a acestora a 
fost anul trecut de 2 955 litri, iar în acest 
an, după cantitatea de 1 950 litri, realizată 
pe 7 luni, sperăm să ajungem la peste
3 200 litri. în 1970 producția va sppri simți
tor, pentru că paralel cu îmbunătățirea ba
zei furajere, prin cultivarea încă din anul 
viitor a unor plante bogate în unități nutri
tive, vom continua procesul de selecționare 
a animalelor, creîndu-se astfel un nucleu 
de animale de mare valoare zootehnică. O 
mare dezvoltare o ia la noi avicultura. A- 
nul acesta am crescut 2 000 de păsări la 
100 de hectare teren arabil. Numai pînă 
în prezent am valorificat 28 000 pui. în pre
zent am mărit numărul păsărilor matcă cu 
încă 1000 capete și vom spori numărul 
păsărilor treptat încît în 1970 să ajungem 
Ia 4 000 capete la suta de hectare. Ramu
ra cerealieră, pe baza căreia vom dezvolta 
zootehnia, se bucură în continuare de toată 
atenția noastră. Anul trecut, în condiții 
nefavorabile, am obținut 3 300 kg grîu și
4 500 kg porumb la hectar. în acest an am 
recoltat 3 900 kg grîu la hectar și sperăm 
ca recolta de porumb să atingă 5 000 kg la 
hectar. Rezultă că, indiferent de condițiile 
de climă, recoltele noastre sînt bune. Ima- 
ginați-vă însă că în anul 1970 cantitatea 
de îngrășăminte chimice livrată agriculturii 
va ajunge la 1 100 000 tone substanță ac
tivă, că tot pînă atunci, așa cum se pre
vede în Directive, problemele mecanizării 
complete și ale chimizării agriculturii vor 
fi rezolvate în linii mari și că toate acestea 
își vor răsfrînge efectul și asupra coopera
tivei noastre. Vom folosi o gamă mai' mare 
de mașini și tractoare și în felul acesta a- 
vem garanția sigură a unor producții cu 
mult mai mari. Ce facem noi concret pen
tru ca acest plan să devină realitate ? In 
aceste zile, pe măsura dezvoltării zooteh
niei, construim un dispensar veterinar și un 
grajd pentru vaci, urmînd ca în anul vii
tor, să mai construim un grajd de 100 ca
pete și o puierniță tip H. în legumicultura, 
sector care la noi ocupă 75 hectare și ne 
aduce venituri însemnate, construim un 
solar pentru aclimatizarea culturilor din ră
sadnițe și vom obține unele legume foarte 
timpurii. în cultura mare învățăm din ex
periența fiecărui an cîte ceva.

Pe măsura sporirii producțiilor crește și 
nivelul de viață al cooperatorilor noștri. 
Iată un exemplu : anul trecut am realizat 
un venit total de 4 700 000 Iei iar valoarea 
zilei muncă a fost de 38 Iei. Anul acesta 
depășim cu mult toate producțiile planifi
cate și sperăm să obținem un venit de a- 
proape 6 milioane lei, iar valoarea zilei- 
muncă să ajungă la 45 lei, din care 35 lei 
în bani. Pînă în 1970 fiecare an va însem
na o treaptă mai sus pe acest drum.

Știind că aceeași preocupare, cu dife
rențe de specific de climă, de sol, sînt 
în toate unitățile noastre agricole, nu este 
greu să ne imaginăm cum va arăta agri
cultura întregii țări în 1970. O agricultură 
modernă, complet mecanizată ale cărei re
colte nu vor depinde de numărul ploilor 
ci de cele 1800 000 tone îngrășăminte, de 
cele încă 400 000 de hectare care vor fi 
irigate în Cîmpia Dunării, de marjle in
vestiții pe care statul nostru socialist le 
face pentru dezvoltarea agriculturii.

★

Am publicat aici numai cîteva răspun
suri. asemănătoare altora pe care milioa
nele de oameni ai muncii din țara noastră 
le poț da în orice clipă la întrebarea „Ce 
faceți pentru ca ceea ce vă imaginați des
pre anul 1970 să devină realitate

Aceste răspunsuri publicate, se alătură 
imaginii pe care fiecare dintre noi și-a fă 
cut-o despre anul 1970 — desprițizînd din 
planurile elaborate de partid acea parte 
care se referă la domeniul de activitate și 
la viața fiecăruia dintre noi. Se naște astfel 
în conștiința poporului imaginea ștr^luci- 
toare a Republicii Socialiste România, așa 
cum va arăta ea la sfîrșitul a cinci ani 
de muncă sub conducerea înțeleaptă a par
tidului. pentru realizarea planului de dez
voltare economică, socială și culturală ela
borat de Congresul al IX-lea. Este imagi
nea unei Românii al cărei chjp, în decursul 
istoriei acestor ani, se transformă uimitor.

Este chipul unei Românii industriale care 
va fi prost mai sus pe treptele civilizației 
și fericirii omului potrivit aspirațiilor de 
veacuri ale poporului nostru.



Păți giganti Foto: I. CUCU.

PORTRET
DE ȚARĂ

de ADRIAN PĂUNESCU

Un chip de om e un portret de țară, 
Esență distilată a luminii.
în el prezentul rîurilor zboară
îi dă oțelul o statură clară,
Sînt hartă limpezile sale linii
Un chip de om e un portret de țară.
Cînt libertatea devenită lege
Pe un pămint care-a născut eroi
Și care fără de opriri alege
Din vara caldă și din iarna rece
Conturele eroilor săi noi
Pe unde cursul vremurilor trece.
E un adine ce poartă un înalt,
în energia oglindirii sale,
E un pămint care respiră cald.
Strălucitor pe treptele egale
Ale acestui viu, adine înalt.

Cînt Constituția!
Laud dreptatea legilor din ea I
Parcă pămîntul țării o emană
Atît de naturală și umană
Se întîlnește cu ființa mea.
Un chip de om e un portret de țară,
O rădăcină poartă el in trup
Și ocliii-i înfloresc pe față clară
Cît cosmosul de meri în primăvară,
în arderi care nu se întrerup
Pe chipul omului — portret de țară.
Cînt libertatea chipului uman
Cînd ochii lui privesc adînc din stemă
Și succedîndu-se măreț și calm
Evenimentele acestui an
îmi împrumută raza lor solemnă
Din largul căreia putere am.
Cînt libertatea care stăpînește 
Acest picior de plai, gură de rai, 
Materie de vis și de nădejde.
Cînt dreptul — datorie la destin,
Cînt aura creației și-a muncii
Cînt pașii nou-născuțiior ce vin
Pe matca universului senin
Cînt pe femeia care-și crește pruncii 
Prin dreptul — datorie la destin.
Cînt timpul și cînt spațiul cumpănit
Din care sîntem decupați cu aur,
Cînt dreptul la culoare și Ia mit, 
Cînt datoria de a fi iubit.
Și cînt ca pe o vînă de tezaur,
Dreptatea, libertatea, nesfîrșit.
Și cînd acestea toate în stema tă există 
în legea legilor supusă ție, 
Cînd ești Republică Socialistă 
Un cîntec ești, ce din adînc se iscă 
Tu, neasemuită Românie, 
Republică Socialistă Românie.
Noi știm destinul patriei pînă departe,
Acolo unde viitoruriie se-mpreună,
Și vîrfurile anilor vibrează de atîta lună,
Rotindu-se puternice, înalte.
Noi hotărim destinul patriei trăind acum
Toată istoria poporului român,
De cînd întîiele cuvinte vibrează cînd se spun
Pe gura limpede a aerului bun.
Iată și legile cu care însoțim
Drumul spre viitor al țării noastre,
Roșii convingeri.
Galbene cîmpii,
Ceruri albastre, 
Unite toate într-un dor sublim.

Și iată Constituția socialismului victorios,
Lege a legilor de astăzi și de mîine,
Cînd soarele
Dintr-un adînc de vremuri scos
Devine fluviu și oțel și pîine.

Trăim în țara marilor victorii
Ale gîndirii omului stăpîn
Tara în care
își înalță patosul mișcării
Partidul Comunist Român.

El, literă cu literă o scrie
Pe aer, pe unelte, pe pămînt
Căci munca, visul, lupta de mii de ani îi sînt
Și drept suprem și sfîntă datorie.

Și împlinind destinul întregului popor
Purtîndu-i legea inimii, dorința și tăria
Fără sfială intră puternică în viitor 
Republica Socialistă România.

(Urmare din pag. I) 

ție și bucurie a tuturor 
acestor împliniri și izbînzi 
pentru că avem în frun
te un asemenea conducă
tor înțelept și încercat ca 
Partidul Comunist Român. 
Sub steagul partidului, poporul 
nostru a luptat cu eroism pen
tru lichidarea orînduirii bur- 
ghezo-moșierești, pentru nimi
cirea dictaturii militaro-fascis- 
te. Sub acest steag s-a desfă
șurat și a învins insurecția din 
august 1944, începutul liber
tăților azi împlinite.

Neuitat va rămîne acel Au
gust fierbinte. Unind în jurul 
său toate forțele patriotice, 
P.C.R. a fost inițiatorul, orga
nizatorul și conducătorul insu
recției armate populare anti
fasciste. în ziua memorabilă 
de 23 August 1944 dictatura 
militaro-fascistă a fost răs
turnată. Formațiunile de lup
tă patriotică și unitățile milita
re române au ocupat princi
palele instituții și obiective 
militare, au curățat Capitala 
și împrejurimile ei de unită
țile hitleriste, au zdrobit tru
pele germane din Valea Pra
hovei, Brașov, Constanța, Tur- 
nu Severin, capturând zeci de 
mii de prizonieri. Umăr la 
umăr cu glorioasa Armată 
Sovietică, armata română a 
luptat pentru izgonirea trupe
lor hitleriste de pe întreg cu
prinsul țării, a participat cu 
toate forțele la război pînă la 
capitularea Germaniei fasciste.

Victoria insurecției armate 
a deschis o eră nouă în istoria 
țării, a marcat o cotitură ho
tărâtoare în destinele poporu
lui nostru, în îndelungata sa 
luptă pentru eliberare națio
nală și socială.

Au trecut de atunci 21 de 
ani. Uriașele prefaceri petre
cute în acest scurt răstimp is
toric în toate domeniile, în 
structura politică, economică 
și socială a țării, în poziția ei 
internațională, au schimbat 
din temelii înfățișarea Româ
niei și condițiile de viață ale 
celor ce muncesc.

Toate realizările dobîndite 

sînt rodul muncii unite a 
muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, care înfăptuiesc 
cu hotărâre politica partidului, 
politică științifică, realistă, a 
cărei justețe a fost strălucit 
confirmată de viață. Fiecare 
om al muncii s-a convins, pe 
baza faptelor, că tot ce între
prinde, tot ce inițiază partidul 
are un singur țel — fericirea 
poporului, victoria cauzei so
cialismului. Liber și stăpîn pe 
destinele sale, urmînd neabă
tut încercata sa călăuză — 
partidul comuniștilor, poporul 
nostru își înalță patria tot mai 
sus, spre culmile progresului 
social.

„Măsurând drumul străbătut 

TRĂIASCĂ 
23 AUGUST!

în opera de construire ă so
cialismului — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul 
prezentat la Congresul al 
IX-lea al P.C.R. — nu putem 
să nu încercăm un sentiment 
de adîncă satisfacție pentru 
tot ce-am înfăptuit. Dar noi, 
comuniștii, considerăm că mai 
avem încă mult de făcut pe 
calea dezvoltării industriale a 
țării, a făuririi unei agricul
turi moderne, pentru ridica
rea patriei la nivelul țărilor 
cu economie avansată, la acel 
stadiu care să asigure poporu
lui român o viață îmbelșuga
tă, o înaltă civilizație mate
rială și spirituală“.

în următorii cinci ani, în

făptuind programul măreț ela
borat de Congresul al IX-lea 
ne vom apropia și mai mult 
de piscurile înalte ale civili
zației, de comunism. La capă
tul lui 1970, peisajul industrial 
al patriei se va fi îmbogățit 
cu 750 noi întreprinderi, pro
ducția de oțel pe cap de lo
cuitor ne va ridica printre 
primele țări ale lumii, vom 
realiza în numai 12 zile în
treaga producție de energie 
electrică a anului 1938, ogoa
rele noastre vor primi 110 kg 
îngrășăminte concentrate la 
hectar. Plastic vorbind, dacă 
astăzi sîntem de nouă ori mai 
sus decît în 1938, peste cinci 
ani vom ajunge de 16 ori mai 
sus. România socialistă a anu
lui 1970 va avea forța econo

mică a 16 Românii din 1938 1 
într-un emoționant poem în 

proză, Congresul al IX-lea a 
fost asemuit cu un munte. 
Acest Congres va rămîne, fără 
îndoială, unul din cele mai 
importante evenimente din is
toria contemporană a poporu
lui nostru. Vor trece lunile, 
vor trece anii, vom întocmi noi 
planuri cincinale, vom ajunge 
departe, foarte departe, dar 
așa cum se întîmplă cu mun
ții înalți, ori de cîte ori vom 
întoarce privirile îl vom zări 
în urmă, strălucind în soare, 
fără ca orizontul să-1 poată 
ascunde.

împreună cu întregul popor, 
tineretul consideră obiectivele 

însuflețitoare trasate de cel 
de-al IX-lea Congres al par
tidului propriul său program 
de muncă și luptă. Este o fe
ricire pentru noi, tinerii — fe
ricire pe care n-a cunoscut-o 
nici o altă generație —• că 
trăim și muncim într-o pa
trie socialistă înfloritoare. 
Partidul, statul nostru socialist 
ne-au dăruit tot ce face tinere
țea mai frumoasă, mai plină 
de avînturi. La noi, tineretu
lui îi sînt asigurate toate po
sibilitățile valorificării talen
telor și aptitudinilor, ne bucu
răm de condiții din ce în ce 
mai bune de muncă și învă
țătură, de odihnă și sport. Re
cunoscători pentru grija cu 
care sînt înconjurați, mîndri 
de locul și rolul important ce-1 

au în societatea noastră, ti
nerii își găsesc cea mai depli
nă fericire în munca avînta- 
tă, creatoare, pentru înflori
rea patriei. în primele rînduri 
ale tinerei generații, uteciștii 
sînt hotărîți să cinstească înal
tul titlu de continuatori ai 
tradițiilor glorioase ale Uniu
nii Tineretului Comunist, dă- 
ruindu-și întreaga energie 
muncii și luptei pentru trans
punerea în viață a Directive
lor celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.

Tineretul, ca și întregul po
por e însuflețit de convinge
rea că fiecare succes obținut 
în construcția socialistă din 
țara noastră reprezintă o con

tribuție Ia triumful cauzei pă
cii și socialismului în întrea
ga lume. Profund atașat nobi
lelor idei ale internaționalis
mului socialist, poporul nostru 
dezvoltă prietenia trainică, 
frățească cu toate popoarele 
țărilor socialiste, își afirmă so
lidaritatea cu toți cei ce mun
cesc din lumea întreagă, cu 
uriașele forțe — în continuă 
creștere — care militează pen
tru țelurile democrației, so
cialismului și păcii. Oamenii 
muncii din țara noastră își ex
primă solidaritatea cu lupta 
eroicului popor vietnamez, cer 
cu fermitate retragerea trupe
lor americane din Vietnam, 
respectarea dreptului sfînt al 
poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta.

în întîmpinarea lui 23 Au
gust 1965 poporul nostru a ve
nit — așa cum s-a statornicit 
ca o tradiție în anii libertății —• 
cu un bogat buchet de reali
zări. în primele șapte luni ale 
acestui an, planul producției 
industriale globale a fost rea
lizat în proporție de 101,8 la 
sută, sporul obținut peste pre
vederile planului ridieîndu-se 
la un miliard cinci sute mi
lioane lei. Carele alegorice, 
panourile, graficele purtate cu 
mîndrie de manifestanti vor 
aduce cu ele noi mărturii e- 
moționante ale muncii harni
ce a constructorilor socialis
mului din țara noastră, vor 
anunța îndeplinirea înainte de 
termen a angajamentelor lua
te, noi succese ale colectivelor 
de muncă.

Sărbătorirea celei de-a 21-a 
aniversări a Eliberării patriei 
prilejuiește o nouă și puterni
că afirmare a dragostei și ata
șamentului față de partidul 
iubit, față de Comitetul său 
Central. Stăpînit de senti
mentul dominant al mîn- 
driei patriotice, al încrede
rii profunde în Partidul 
Comunist Român și în condu
cerea sa înțeleaptă, în viitorul 
de aur al patriei, poporul 
nostru, tineretul României 
socialiste, pășesc neabătut me
reu mai departe pe drumul 
bunăstării și fericirii.

SUB ARCUL
DE TRIUMF

AL VERII
de ION

una august a intrat în istoria 
nouă a poporului nostru ca un 
anotimp al împlinirilor.^ La 
cumpăna verii, cînd pămîntul 
bogat al țării își desfășoară 
toate culorile, își îmbie bogă
ția și frumusețea celor care îl 
stăpînesc și i-au dat un nou 
destin, luna august a devenit

simbolul unui început deschizător de drumuri. 
Intre 1944 cînd a sunat ceasul solemn al Eli
berării, prin lupta și jertfele forțelor patrio
tice conduse de partidul comuniștilor, și anul 
în care sărbătorim acum pentru întîia oară 
ziua noastră națională în Republica Socialistă 
România — se boltește un arc de triumf pe 
sub arcadele căruia vedem trecînd marile 
mulțimi, pe toți făuritorii acestui timp așe
zat pe temelii de neclintit.

In rîndurile lor, la locul de cinste pe care-l 
merită, tineretul patriei poartă în ochi lumi
na acestui anotimp istoric al împlinirilor, iar 
pe fruntea largă semnul acelor aspirații pe 
care ziua de mîine le va transforma în certi
tudini și strălucite înfăptuiri. Stă în acest 
semn înscrisă o lege fundamentală a vieții 
din țara noastră: realizarea tuturor visurilor 
cutezătoare, a proiectelor grandioase atît prin 
realismul lor cotidian cît și prin pătrunderea 
în zona mirifică a timpului viitor prin 
înțelepciunea politicii pe care o înfăp
tuiește Partidul Comunist Român. Grija lui 
pentru destinele poporului, înscrisă și în Con
stituția recent adoptată, însemnează tocmai 
grija pentru ziua de azi dar și pentru cea de 
mîine de care sînt legate toate visurile și nă
dejdile tinereții. Știind bine acest lucru, ute
ciștii, tineretul prezent pe toate coordonatele 
vieții politice și economice, ale științei și în
vățăturii, ale artei și literelor își identifică 
munca și năzuințele cu istoricele hotărîri ale 
Congresului al IX-lea al P.C.R. Fiecare cu- 
vînt, fiecare chemare a partidului a devenit

BRAD
un impuls luminos în strădania fiecărui om 
de a le da aripi sănătoase și zboruri înalte pe 
orizonturile unei vieți atît de bogate în eve
nimente și răspunderi.

In România Socialistă sînt așezate definitiv 
premizele unei dezvoltări multilaterale a per
sonalității umane și fiecare succes din acti
vitatea tineretului, îmbinînd armonios efor
turile personale cu cele ale colectivității, con
firmă încă o dată justețea unei politici care 
și-a făcut emblemă din grija pentru om. Vir
tuțile dintotdeauna ale ființei umane, mani
festate atît de plenar în anii tinereții — pu
terea de creație, dragostea de frumos, aspi
rația spre dreptate și cinste, spre desăvîrșirea 
unui caracter integru — se rotunjesc în fap
tele de fiecare zi structurînd o nouă etică a 
muncii, a modului de a gîndi, de a trăi în 
societate și în familie. Portretul pe care și-l 
zugrăvește singură noua generație a Româ
niei Socialiste este conturat cu o mină si
gură, inspirată, o mînă de maestru care cu
noaște bine contururile unei realități ce 
degajă totodată multă poezie, sugerînd pre
ocupări adinei și gînduri înalte.

Așa ne place să vedem chipul contempo
ranilor noștri tineri, proiectat pe ecranul lu
minos al lunii august, alături de chipul pă
rinților dragi. Pentru toți, anotimpul împlini
rilor — simbolic arcuit peste cei 21 de ani de 
libertate — își deschide încă o dată solemn 
porțile. Pe frontispiciul lui stau înscrise cu
vintele care au devenit mîndria fiecăruia 
dintre noi, gloria și onoarea acestei noi vîrste 
din istoria patriei: Partidul Comunist Român. 
Cînd trec coloanele multicolore auzim și mai 
puternic bătăile inimii înflăcărate a celor 
care, cu brațele și mintea lor iscusită, tran
sformă realitatea tumultuoasă a zilei de astăzi 
în rodnicia și mai generoasă a zilei de mîine. 
Chemați de frumusețea ei trecem cu toții pe 
sub arcul de triumf al verii, zodia însoritului 
august, anotimpul tuturor împlinirilor.
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Cuvîntul deputatului

Constantin Drăgan
Organul suprem al puterii 

de stat Marea Adunare Na
țională, întrunită în această 
sesiune istorică, este chemată 
să dea țării carta împlinirilor 
social-economice și naționale, 
năzuite de veacuri de încerca
tul nostru popor, să consfin
țească prin lege victoria de
finitivă a socialismului în pa
tria noastră, profundele trans
formări structurale ale socie
tății, care ne îndreptățesc să 
numim România de azi repu
blică socialistă. Sîntem che
mați să adoptăm o lege fun
damentală alcătuită nu din 
vorbe goale, ca toate consti
tuțiile proclamative ale re
gimurilor burgheze, ci din 
supreme adevăruri și certitu
dini, lege în care fiecare cu- 
vînt este izvorît dintr-o reali
tate vie, bogată în fapte de 
importanță istorică.

Nu i-a fost ușor clasei 
muncitoare, poporului nostru 
să-și croiască drum spre cu
cerirea și exercitarea marilor 
libertăți și drepturi cetățe
nești de care se bucură astăzi. 
Infirmînd profețiile sumbre, 
disprețul și calomniile doctri
narilor burghezi, eroica noas
tră clasă muncitoare, cu 
consecvența și fermitatea ce 
o caracterizează, s-a situat la 
înălțimea misiunii sale isto
rice. în strînsă unire cu țără
nimea, intelectualitatea și ce
lelalte categorii de oameni ai 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, clasa muncitoa
re, în frunte cu Partidul Co
munist Român, demonstrează 
că știe mai bine ca oricine 
ceea ce este de făcut pentru 
prosperitatea și fericirea în
tregului popor.

Ca o realitate vie și o me
ritată recunoaștere a capaci
tății clasei muncitoare, nu 
numai de a produce bunuri 
materiale, ci și de a organiza 
pe baze științifice viața po
litică, economică și spirituală 
a țării, noua Constituție, în 
articolul 2, îi consacră rolul 
de clasă conducătoare a în
tregii societăți socialiste.

Purtătoare a celor mai no
bile tradiții revoluționare pen
tru eliberarea națională și so
cială a poporului, clasa mun
citoare a dat numeroase pilde 
de eroism în muncă și fier
binte patriotism, îmbogățind 
în condițiile orînduirii noas
tre, cînd a devenit stăpînă a 
mijloacelor de producție și a 
roadelor muncii sale, conți
nutul dragostei față de țară, 
cu o atitudine cetățenească 
plină de răspundere în rezol
varea complexelor probleme 
ale construcției socialismului, 
imprimînd întregului popor 
spiritul de disciplină și de 
organizare ce-i este caracte
ristic.

Masele largi de oameni ai 
muncii, care au primit cu 
mare entuziasm și au dezbă
tut amplu proiectul de Con
stituție, găsesc în prevederile 
ei oglindirea înfăptuirilor la 
care au participat activ, etapă 
cu etapă, găsesc modul nou 
de a trăi și munci în socie
tatea socialistă pe care au 
făurit-o și o dezvoltă cu en
tuziasm, ceea ce conferă legii 
fundamentale a țării trăsătu
rile specifice ale realității 
noastre.

întocmite peste noapte, con
stituțiile elaborate odinioară 
cu ușile închise de cîțiva po
liticieni ai oligarhiei burghe- 
zo-moșierești erau de fapt 
simple transcrieri în com
pletă neconcordanță cu reali
tățile țării noastre. Caraeteri- 
zind Constituția din 1866, c©ea 
ce este deplin valabil și pen
tru cea din 1923, istoricul Ni
colae Iorga nota cu amără
ciune : „E încă una din 
manifestările umilitoarei slu
gărnicii față de străinătatea 
apuseană... O cîrpăceală pri
pită și plină de lacune și 
contraziceri. Haina altui trup, 
haina care nici măcar nu ne 
îmbrăca stîngaci, ci era nu
mai aruncată pe umerii goli
ciunii noastre...“. Aceste con
stituții da import nu repre
zentau altceva decît o ipocrizie 
ridicată la rang de lege.

Cum era privită constituția 
burghezo-moșierească înfățișa 
plastic o caricatură din ziarul 
„Dimineața", organ de presă 
al vremii, care nu putea fi 
bănuit de apartenență la co
munism, caricatură prezentînd 
un soldat cu arma în mină, 
ce spunea : „Pe front am apă
rat țara de dușmani, aici apăr 
constituția împotriva țării“-

Expresie sintetică a marilor 
noastre cuceriri revoluționare 
obținute șub conducerea fer
mă și clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Român, popa 
Constituție izvorăște din tra
dițiile poporului român, din 
imp.erativul țimpului nostru, 
din condițiile și stadiul 
dezvoltării soeial-eeonemiee a 
României de azi. Ea îficu- 
nuRegză încheierea unei 
etape vietoriaașș, parcurgă cu 
eroism și demnitate, și des
chide noi și luminoase per
spectiv© pentru viitor.

Una din problemele vitale 
ale societății, care și-a găsit 
la noi o rezolvare ce face 
cinste capacității politice și 
organizatorice a clasei mun
citoare, este asigurarea drep
tului la muncă al fiecărui 
cetățean, o mare cucerire a 
regimului nostru socialist. 
Constituția României Socia
liste, supusă dezbaterii sesiu
nii noastre, ridică munca la 
rangul unui drept fundamen
tal, al celei mai înalte înda
toriri cetățenești. Garanția 
sigură a exercitării lui își 
găsește permanent temeiul în 
politica partidului și statului 
nostru de industrializare a 
țării, de dezvoltare a proprie
tății socialists, bază sigură a 
progresului economiei și a 
creșterii. nivelului de tyai al 
celor ce muncesc. De curînd, 
marele for al comuniștilor, 
Congresul al IX-lea al parti
dului, a fixat jaloanele evo
luției României în următorii 
5 ani, menite să continue pe 
o treaptă superioară procesul 
complex de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu sublinia în raportul 
prezentat sesiunii noastre eă 
„întreaga activitate a partidu7 
Iui nostru, țelul suprem al 
politicii sale este îmbunătăți
rea continuă a vieții celor ce 
muncesc". Aceste cîteva cu
vinte exprimă cu toată pu
terea de convingere profundul' 
umanism al politicii partidului 
nostru, confirmă pe deplin 
faptul că Partidul Comunist 
Român slujește cu abnegație, 
neabătut, interesele vitale ale 
poporului, ale patriei noastre 
socialiste. Satisfacerea în mă
sură crescîndă a nevoilor ce
lor ce muncesc se materiali
zează în grija permanentă a 
partidului pentru sporirea 
continuă a veniturilor rezul
tate din muncă, în alocarea 
unor fonduri tot mai mari din 
bugetul statului pentru acti
vitatea social-culturală a oa
menilor muncii, ocrotirea să
nătății și asigurarea unei 
bătrîneți lipsite de griji.

Pătrunsă de înțelegerea a- 
cestei politici, clasa muncitoa
re, întregul popor consideră 
planurile partidului de înflo
rire a patriei expresie fidelă 
a propriilor năzuințe de bună
stare și fericire. Acest mare și 
de necontestat adevăr își gă
sește reflectarea în participa
rea entuziastă a oamenilor 
muncii la întrecerea socialistă 
organizată de sindicate, largă 
și rodnică mișcare de masă, 
care atestă o dată mai mult că 
la noi munca este privită ca 
supremul mijloc de afirmare a 
personalității umane, ca „o 
îndatorire de onoare pentru 
fiecare cetățean", așa cum 
consfințește proiectul d© Con
stituție.

Dezvoltarea impetuoasă a e-- 
conomiei socialiste chezășu- 
iește nu numai creșterea nu
merică a. clasei muncitoare, ci 
și ridicarea ei calitativă, în 
pas cu evoluția bazei și supra
structurii noii societăți. Statul 
își asumă răspunderi precise 
în această operă de punere îp 
valoare a potențialului uman, 
consacrînd în Constituție 
dreptul la învățătură; asigu
rat prin învățământul general 
și obligatoriu, prin gratuitatea 
învățământului de toate gra
dele, precum și prin bursele 
de stat.

Pătrunsă de grija pentru în
tărirea și refacerea capacității 
de muncă, politica partidului 
și statului nostru se reflectă 
puternic în prevederile consti
tuționale privind dreptul la o- 
dihnă, mșteriajizat prin limi
tarea duratei zilei de muncă, 
repausul săptămânal, concedii
le anuale plătite.

Accesul larg la cultură a mi
lioane de cetățeni le înnobilea
ză viața spirituală. Timpul li
ber petrecut recreativ și in
structiv în săli de spectacole, 
cluburi, stadioane, ateliere de 
creație artistică, excursii — 
prin grija instituțiilor cultu
rale și a organizațiilor de ma
să, întrp care sindicatele dețin 
un rol important ți o bază 
materială bogată — reprezin
tă o formă evoluată de reali
zare a dreptului la odihnă, a 
cultivării minții și talentelor 
eu oare- este atît de înzestrat 
poporul nostru. Procesul pro
fund de culturalizare a mase
lor, ridicarea permanentă a 
nivelului de cunoștințe științi
fice, tehnice, profesionale și 
de cultură generală, asigură 
fiecărui cetățean posibilitatea 
să-și poată valorifica' întreaga 
capacitate creatoare potrivit 
aptitudinilor și aspirațiilor .sa
lp, mupca fiindu-i remunerată 
după cantitatea și calitatea ei.

Trăim o epocă bogată în 
transformări structurale, cînd 
rezolvarea complexă a pțoble- 
Plgjor pplitice, economice și 
culturale cere, potrivit largu
lui democratism al oțînduirii 
noastre, o participare upațiirpâ 
activă și nemijlocită a între
gului popor la conducerea tre
burilor obștești. Faptul că par
tidul este strîns legat dp mgae, 
1© consultă, în cele mai impor
tante probleme ale. construc
ției socialiste, constituie ga- 
rșnția șigură că ipăsurile a- 
doptate. în toate domepiil.e de 

activitate sînt măsuri juste și 
realist fundamentate. Din iz
vorul nesecat al inițiativei 
creatoare a maselor își trag 
seva înalta înțelepciune a po
liticii partidului și guvernului, 
forța și vitalitatea societății 
socialiste. Poporul e marele 
sfătuitor pe care se sprijină 
partidul și statul nostru în 
toate acțiunile întreprinse.

Lărgirea continuă a demo
crației socialiste caracterizea
ză evoluția vieții noastre de 
stat în etapa actuală de desă
vîrșire a construcției socialis
mului- Această trăsătură este 
oglindită și de creșterea rolu
lui organizațiilor de masă și 
obștești în rezolvarea trebu
rilor de stat. Reflectînd aceas
tă caracteristică a democratis
mului orînduirii noastre, arti
colul 27 al noii Constituții a- 
rată că organizațiile de masă 
și obștești se bucură de spri
jin efectiv din. partea statului, 
care creează condiții pentru 
desfășurarea largă și multila
terală a activității lor.

în numele oamenilor muncii 
organizați în sindicate, cea 
mai largă organizație a clasei 
muncitoare, exprim de la a- 
ceastă înaltă tribună satisfac
ția pentru prețuirea rolului 
important pe care noua Con
stituție îl acordă sindicatelor 
și celorlalte organizații de 
masă și obștești, prin care se 
înfăptuiește legătura partidu
lui cu clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea și ce
lelalte categorii de cetățeni. 
Valorificînd mai intens și mul
tilateral experiența pozitivă 
cîștigată în antrenarea mase
lor la conducerea producției, 
elaborarea planurilor de dez
voltare a economiei naționale, 
în organizarea întrecerii socia
liste și a consfătuirilor de pro
ducție, în dezvoltarea mișcării 
irjțJY'ațarilpr, la exercitarea 
controlului obșțese, sindicatele 
își vor spori aportul lor la în
făptuirea mărețelor sarcini 
trasate de Congresul al IX-lea 
al Partidului. Sindicatele își

Cuvântul deputatului

Nicolae Gh. Lupu
Adoptarea noii Constituții a 

României socialiste marchea
ză o etapă din cele mai im
portante din atît de bogata 
istorie a țării noastre. Pentru 
a-și dărui o asemenea lege 
fundamentală, poporul nostru 
a trebuit să străbată un drum 
lung, care mai cu seamă în 
ultimele două decenii a fost 
jalonat cu mari realizări pe 
plan social-economic, politic 
și cultural-

Proiectul de Constituție pro
clamă într-un alineat special, 
printre sarcinile care revin 
statului socialist român și pe 
aceea de a dezvolta învăță- 
mîntul de toate gradele, de 
a asigura condițiile pentru 
dezvoltarea . științei, artei și 
culturii, d© a îpfăptui ocroti
rea sănătății. Ca unul care 
de multe decenii trudesc după 
puterile mei©, în aceste trei 
domenii f al învățămîntului, al 
științei și al sănătății publice, 
salut cu bucurie și mîndrie 
perspectivele ce se deschid în 
țara noastră progresului cul
turii și consolidării sănătății 
maselor muncitoare.

Dreptprile multiple consa
crate de noua Cgnstituție tre
buie să contribuie din plin la 
prosperitatea, fericirea și să
nătatea cetățenilor patriei 
noastre. Amintesc numai des
pre dreptul Ia muncă, la odih
nă, la asigurarea materială în 
caz de bătrînețe, boală sau 
incapacitate de muncă, la în
vățătură și altele. Dar admi
rabilul cadru juridic și poli
tic pe care îl reprezintă noua 
Constituție creează pentru 
fiecare din noi, pe măsura po- 

. sibijițăților și răspunderilor 
noqstre, îndatoriri de cèa mai 
mare însemnătate în ceea ce 
privește îmbogățirea și adîn- 
cirea permanentă a conținu
tului pe egrp trebuie să-1 do- 
bîndeqscă aqeșt cadru. Șe știe, 
de pildă, că în țara noastră 
lucrează un pumăr mar© de 
medici, egea ce ne situează pe 
plan mondial printre țările eu 
foarte bună asigurare de ca
dre medico-șanitare. Dacă țn 
1938 Românja (iiSPWea dp un 
medic la 189Ș lecuitqri, astăzi 
avem un medic la 696 locui
tori. Ne interesează totuși din 
ce în ce mai mult nu numai 
aspețtul panțitațiv, dgr și cel 
egițtgtjv al aeestei impresio
nante realizări din domeniul 
sănătății publice. Va trebui să 
§țv.diem ®u griJă ta pe pu
tem îmbunătăți aenttauu de
servirea medicală a populației 
prin ridicarea pivei ului profe
sional șj Jypră't.9Xitar sanitari. 
Astfel, trebui© mwfeststă o 
preocupare deosebită pentru a- 
meliorarea programelor d? în* 
Vățamtat, dșgșjîțidurj pe stu
dentul medicinist de obligația 
risipirii eforturilor în prea 
numeroase direcții, după cym 
trebuie sWtu- 

vor aduce o contribuție și mai 
activă la răspîndirea cunoștin
țelor tehnice și economice cu 
aplicații practice imediate, la 
introducerea mai operativă. în 
industrie a descoperirilor ști
inței, de promovarea progre
sului tehnic. O preocupare de 
prim-ordin va fi în continuare 
îmbunătățirea calității produ
selor, importantă problemă de 
stat. Folosind mai bine baza 
materială de care dispun, ca 
și formele obștești de influen
țare, sindicatele își vor ampli
fica munca de educare socia
listă, dezvoltînd rolul tot mai: 
important pe care-1 are opinia 
publică în cultivarea atitudi
nii pline de grijă față de avu
tul obștesc și respectarea le
gilor țării, înrădăcinînd sen
timentul răspunderii morale 
colective pentru îndeplinirea 
îndatoririlor cetățenești.

întregul nostru popor aș
teaptă cu vibrantă emoție mo
mentul solemn cînd reprezen
tanții săi în organul suprem al 
puterii de stat vor da proiec
tului noii Constituții putere de 
lege, cînd vor da țării noua ei 
denumire, Republica Socialistă 
România. In fiecare inimă 
care bate cu căldura dragostei' 
de patrie, aceste trei cuvinte 
— Republica Socialistă Ro
mânia — răsună ca un imn 
al îndeplinirii aspirațiilor se
culare de libertate și fericire 
a omului, răsună glasul isto
riei de luptă revoluționară a 
clasei muncitoare, ale cărei 
minunate roade le culegem azi. 
Mîndri de a fi cetățeni ai unei 
patrii în care libertatea, bună
starea și demnitatea omului 
sînt așezate pe temelii traini
ce, toți oamenii muncii de la 
orașe și sate sînt convinși că 
adoptarea Constituției este ar
cul de triumf prin car© pășim 
victorioși sub conducerea iubi
tului nostru partid către vîr- 
sta de aur a omenirii — comu
nismul. Voi vota cu toată în
crederea Constituția Republicii 
Socialiste România.

ra învățămîntului suprauni- 
versitar, în vederea formării 
unor specialiști cît mai temei
nic pregătiți.

Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român a 
acordat o mare atenție pro
blemelor învățămîntului de 
toate gradele. Aceasta demon
strează grija manifestată în 
țara noastră față de tînăra 
generație. Fie-mi îngăduit 
să-mi exprim satisfacția pen
tru aceasta, cu convingerea 
că factorii de răspundere vor 
arăta inițiativă și competență, 
astfel ca, începînd din cursul 
elementar, copiii să primească 
acele cunoștințe indispensa
bile omului modern, dar fără 
o suprasolicitare a capacități
lor intelectuale, care nu poa
te decît să dăuneze dezvoltă
rii sale armonioase.

V-am împărtășit în fugă a- 
ceste reflecții, dragi tovarăși, 
fiind încredințat că nici cu un 
prilej sărbătoresc ca acela pe 
care îl trăim acum, nu este un 
lucru nepotrivit să chibzuim 
asupra a ceea ce avem încă' 
de făcut, pentru ca viața po
porului nostru să ție tot mai 
luminoasă și mal demnă- Ga
ranția propășirii continui a 
patșiei noastre este țnunca 
neobosită a fiilor ©i pin fa-= 
brici, de pe ©g©șre, djn labo
ratoare și din lăcașurile de 
cultură, mupfă ta*trPmațâ de 
o copcepție științifică asupra 
dezvoltării societății-

în epoca noastră de mare 
avînt al eunpqșterii onțepești 
în gepgraJ și ©1 tehnicii în 
special trebuie să asigurăm 
întregului popor posibilitatea 
de a benefieța de realizările 
civilijați^j, după cum trebuie 
să ©dtlpșm ©ftnțyibutiș noasT 
tră la progresul ou.ltur-ii mon
diale. Ca să mă refer numai 
la domeniul medieinii, opera 
lui vjcțor Raheș, Gheorghe 
Mgrinescu, Toma Ionesou, ien 
Cantaeuzino, Constantin Le- 
vaditi, h© dovedește că por 
porul noștru poate oferi știin
ței universale aștri d© prima 
mărime. Trebuie să folosim 
din pljn posibilității© oferite 
de rggimul nostru, .astfel ea 
moștenirea științifică a aces
tor deșohizători de drumuri 
să fie mereu valorificată și 
îmbogățită. Niciodată în tre
cut oamenii de știință nu au 
gășit at.rta stimă și solicitudi
ne la conducătorii țării, fapt 
care, constitui© îțțcș’ pn motiv 
pentru pai d© a ne pune în
treaga putere de muncă în 
serviciul colectivității. Spnti- 
țnețltyi utiHtâțU SQciaXe a 
efpr-turilor sale trebuie să-I 
însuflețească pe fiecare sa
vant, pe fiecșre om de labo
rator, p© fiecgre pgrcetătw 
din Ronjânig Rosialiștă,

Nu încape îndoială că noua 
Constituție reprezintă un în

demn către noi înfăptuiri, ca
pabile să asigure o viață șl 
mai bună fiecărui locuitor al 
țării noastre, indiferent de 
naționalitate, confesiune sau 
profesie. Legea noastră fun
damentală oglindește astfel 
calitățile cele mai respecta
bile ale poporului nostru, pre
cum dragostea de muncă, 
simțul dreptății, dragostea de 
libertate și, mai presus de 
toate, acea generozitate pe 
care o exprimă cuvîntul ro

Cuvântul deputatului

Sütö Andrăs
Permiteți-mi, cu prilejul a- 

cestui mare eveniment, cînd 
discutăm și vom vota proiec
tul Constituției Republicii So
cialiste România, să-mi ex
prim cîteva din sentimentele 
și gîndurile mele. Ceea ce 
vreau să spun este și un mesaj 
al pămîntului meu natal, al 
oamenilor muncii români, ma
ghiari din cîmpia Transilva-, 
niei, al acelor oameni care 
m-au crescut și m-au învățat, 
a gîndi, a scrie în folosul lor.

împărtășind întrutotul vo
ința lor, doresc să-mi exprim 
acordul deplin pentru toate 
prevederile Constituției Repu
blicii Socialiste România, stat 
suveran, independent și uni
tar, al cărui teritoriu este ina
lienabil și indivizibil și în care 
întreaga putere aparține po
porului, liber și stăpîn pe 
soarta sa.

Noua noastră Constituție 
este reflectarea nu a unor de
ziderate, ci a realității lumi
noase a vieții noastre. Putem 
afirma cu toată responsabili
tatea și bucuria că frazele și 
cuvintele cristaline ale Consti
tuției noastre exprimă adînc, 
cu un realism strălucitor, a- 
devărul vieții noastre socialis
te. Citind Constituția, recunoști 
fața curată și tînără a Repu
blicii noastre socialiste cu toa
te trăsăturile caracteristice ale 
socialismului victorios. Una din 
aceste trăsături este cultura 
noastră înfloritoare. De exem
plu, la articolul 13 se reflectă 
acel adevăr că regimul demo
crat-popular a creat o bază 
materială fără precedent pen
tru transformarea culturii în
tr-un bun al maselor, într-o 
cultură socialistă, care aduce 
la tezaurul spiritual al lumii 
contemporane mesajul opti
mist, constructiv și iubitor de 
pace al poporului român.

Este greu a schița în puține 
cuvinte bogăția impresionantă 
a culturii noastre socialiste, a 
grijii partidului și statului 
pentru satisfacerea nevoilor 
spirituale ale maselor largi. A- 
ceastă grijă permanentă se 
dovedește prin sute de institu
ții științifice și culturale, prin- 
tr-o școlarizare de care sîntem 
mîndri, printr-o mișcare uriașă 
a milioanelor de artiști amatori 
de la orașe și sate, prin înflo
rirea literaturii și artei de 
toate genurile.

România — în care afirma
rea talentelor și năzuința de 
înălțare culturală a poporului 
se izbeau ieri de opreliștile și 
indiferența guvernanților — 
se impune astăzi tot mai mult 
și pe plan internațional ca o 
luminoasă ' cetate a culturii 
socialiste.

Vreau să subliniez că toate 
cuceririle noastre culturale își 
găsesc oglindirea și în regiu
nea Mureș-Autonomă Maghia
ră. Teatrul nostru din Tîrgu 
Mureș, Institutul medico-far- 
maceutic, ansamblul de stat, 
baza de cercetări a Academiei, 
filarmonica, ziarele și revistele 
noastre, șeelite de teațe gra
dele, sutele de cămine cultu-r 
rale șî-nt și ©le ejpvezi străluci
toare. al© înfloririi vieții cub 
turale din țar© noastră-. Toate 
acestea au devenit posibile 
nurpai pe o bșzq ecqțjomjcă 
socialistă. Schimbările revolu? 
ționare din regiunea noastră, 
ujinele noi ce se înalță pe va
le© Nțyj-pșulyi, precum și agri
cultura pouă socialistă relîeer 
tă acel adbvăr că o expresie 
a politicii naționale a partidu
lui este dezvoltarea forțelor 
dș producție în togi© regiu
nii© ; pe această bază șe asi
gură afirmarea multilaterală a 
tuturor cetățenilor, adevărata 
lor egalitate.

De bunurile materiale și spi
rituale în Republica Socialistă 
România se bucură în egală 
măsură toți cetățenii patriei, 
indiferent de naționalitate. 
Naționalităților conlocuitoare 
— maghiarilor, germanilor și 
altora — li se asigură drepturi 
și libertăți egale cp poporul 
român, cucerite în lupte co
mune și consfințite de Consti
tuție, ca, de pildă, dreptul de
plin la folosirea liberă a limbii 
materne, precum și la cărți, 
zia.re, rgviste, teatre, învătă.- 
m'înt cje toate gradele în lim
ba propri©. Aceasta eglind.ește 
una din cele maj mărețe opere 
ale partidului nostru: rezolva
rea. PiarSiăt’tenLnistă © pțpble- 
mgi național©, epavă caș© esțe 
răspunsul eonțuniștilor. la a- 
dresa trecutului întuneeat, fi
ind în acelgși țijțjR și o ggrșn- 
ție © vijtprului luminos,

Cștăț©nji regiunii Mureș- 
Autonomă Mșghiară dau o 
îftallg aprecițr© apșșțgi pojj- 
tițj jușțe, ©are a tașt șț est© 
înfăptuită eu consecvență. 
„Iată — spuneau oamenii 

mânesc, atît de bogat în înțe
lesuri — omenia.

Ca unul din cei mai în vîrs- 
tă dintre dumneavoastră, per- 
miteți-mi, tovarăși deputați 
și deputate, să-mi exprim 
speranța și convingerea că 
era socialistă va prilejui po
porului nostru mărețe înfăp
tuiri, care vor ridica necon
tenit bunăstarea și nivelul 
cultural al maselor și vor con
tribui la mersul înainte al 
umanității.

dintr-o comună citind Consti
tuția — pomul roditor nu ro
dește mere dulci pentru unii 
și mere pădurețe pentru alții. 
El rodește fructe dulci pentru 
toți cei care îl apără și îl în- 
îngrijesc cu toată dragostea 
inimii lor !“ Tocmai pentru a- 
ceasta, ei — după veacuri de 
atîtea căutări amare — nu-și 
mai pot închipui viața decît 
sub cerul senin al patriei 
dragi, Republica Socialistă Ro
mânia, în acest univers al 
drepturilor egale față de care 
simt obligația îndatoririlor e- 
gale, îndatorirea sfîntă de a 
munci și a lupta și mai de
parte pentru înflorirea patriei 
comune, pentru traducerea în 
viață a politicii partidului no
stru.

Ascultîndu-i, mi-am adus a- 
minte de rădăcinile istorice 
ale frăției de veacuri a po
porului.român și a naționalită
ților conlocuitoare, pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, le-a 
înfățișat atît de pregnant de la 
tribuna înaltă a Congresului 
al IX-lea spunînd : „In de
cursul a sute de api, români, 
maghiari, germani și oameni 
ai muncii de alte naționali
tăți. au luptat și muncit îm
preună, au îndurat multe 
greutăți, au dus lupte dîrze 
împotriva claselor asupritoa
re. Conviețuind și lUptînd la
olaltă, ei s-au înfrățit pe veci 
și alcătuiesc astăzi împreună 
marea familie a României 
Socialiste".

Frăția adîncă a poporului 
român și a naționalităților 
conlocuitoare în ultimele de
cenii a devenit și mai traini
că în lupta dusă în comun sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, pentru eliberarea 
națională și socială a patriei, 
pentru construirea victorioasă 
a socialismului. Ea a devenit 
o unitate moral-politică de 
nezdruncinat și ca atare o 
forță activă a societății noas
tre socialiste.

în calitate de scriitor mă 
străduiesc să slujesc ideea 
nobilă a frăției și unității tutu
ror cetățenilor patriei noastre. 
Sarcina noastră, a scriitorilor 
României contemporane, este 
cu mult ușurată pentru că 
sîntem îndrumați de partid, 
că năzuințele noastre izvorăsc 
din idealurile mărețe ale 
partidului. La Congresul al 
IX-lea al partidului, literatu
rii și artei noastre noi li s-a dat 
o înaltă apreciere fiind con
siderate și de această dată ca 
o contribuție de seamă la dez
voltarea culturii, la formarea 
conștiinței socialiste a omului 
nou, la educarea lui în spiri
tul patriotismului și al inter
naționalismului socialist. Pen
tru noi, această apreciere este 
un imbold de a ne înzeci efor
turile pentru a da poporului 
opere durabile, scrise la un 
înalt nivel artistic, opere care 
să arate că scriitorii noștri 
trăiesc ceea ce trăiește po
porul : anii victorioși ai so
cialismului. Sub sațWiyl aces
tui ideal își concentrează efor
turile tați scriitorii patriei, in
diferent de naționalitate. Scrii
torii maghiari, germani și cei 
de altă naționalitate, în strîn
să unițgte eu scriitorii români, 
bucurîhdu«se de aceleași posi
bilități de publicare, de a-și 
manifesta talentul, aduc e 
contribuție de seamă la înflo- 
rir©â culturii nqastse socialiste. 
Slujim cu toții patria comună 
car© ©re pentru noi toți o sin
gură măsură '• calitatea crea
ției noastre.

în condițiile create de 
partid, ne bucurărp da p spo
rire impnsă a numărului citi- 
toriler noștri. Aceasta între 
altele și pentru faptul eă 
creațiile scriitorilor români, 
maghiari, germani și alții, în 
original și în traducere, sînt 
larg cunoșcute de toți citito
rii din patria noastră. A tre
cut o jupiătate de vege de 
cînd geniul lui Eminescu și-a 
găsit expresia în limba ma
ghiară și o sută de ani d© la 
prima traducere a poezi©i lui 
Petofi Sandor, în limba ror 
mână. Par a trecut mult timp 
pînă ce această activitate de 
cunoaștere reciprocă a deve
nit un proces atît de bogat în 
șfgra creației litgrare. Vitri
nei© npașțre d© cărți sînt 
marteire. Ele argtă ftariie 
creației noastre strălucesc 
multieelor, dâr seva car© le 
așigfjEș vi^.ța ©ște unică =■ 
realitatea tării neașțre.

Cînd m-au desemnat ea 
deputat al Ier, alegătorii m©i 
mț.-au șpțjș : „îq Wțgreg 44b' 
nare Națională, cuvîntul tău 
să fie euvîntul nostru".

Votînd din teață inițna pen
tru Conștjțuțiși Rgpybltaii Sa- 
cialiste România sînt sigur ©ă 
îndeplinese acest rrtandat al 
lor.

Cuvântul deputatului

Stefan Birlea
în zilele solemne trăite re

cent cu prilejul celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, 
generația tînără, laolaltă eu 
întregul popor, a urmărit cu 
mare însuflețire și bucurie 
desfășurarea acestui măreț e- 
veniment și s-a angajat să 
lupte cu abnegație și devota
ment pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor sale, aprobate și în
sușite într-o impresionantă 
unanimitate de către oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul 
patriei.

Raportul prezentat Marii 
Adunări Naționale de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
minunat exemplu de analiză 
și argumentare științifică a 
realităților și principiilor pe 
care se întemeiază noua lege 
fundamentală a țării, ne întă
rește convingerea că, în acest 
moment cu adinei semnifica
ții pentru prezentul și viitorul 
patriei, poporul nostru înscrie 
o nouă pagină în istoria Ro
mâniei Socialiste, pe frontis
piciul căreia a fost gravat cu 
litere de aur și pentru tot
deauna Congresul al IX-lea 
al P.C.R.

îmi revine înalta onoare de 
a vă face cunoscut că drept 
urmare a adîncului democra
tism al orînduirii socialiste, a 
consecvenței cu care se asigu
ră participarea întregului po
por la hot’ărirea propriilor sa
le destine, tineretul patriei, a 
luat parte activă la dezbate
rea proiectului de Constituție 
și și-a manifestat deplina a- 
deziune la carta de căpătîi a 
țării.

Consfințind profundele trans
formări înnoitoare petrecute 
in viața politică, economică și 
socială a României, largile 
drepturi și libertăți democra
tice de care se bucură toți 
oamenii muncii, prevederile 
noii Constituții inspiră o mare 
satisfacție, încredere și opti
mism, asigură certitudinea 
unui viitor luminos pentru fi
ecare cetățean al patriei, 
de orice vîrstă sau profesie, de 
orice naționalitate. Milioanele 
de tineri și tinere ai țării tră
iesc un înalt sentiment de 
mîndrie patriotică, pentru că 
sînt fiii poporului român, 
care, străbătînd de-a lungul 
secolelor vremurile de res
triște a luptat cu bărbăție și 
eroism pentru demnitate, eli
berare națională și socială, cu
cerind în vremurile noastre, 
sub conducerea partidului co
muniștilor, victorii care îm
plinesc idealurile și aspirațiile 
sale de veacuri. Aceste victo
rii, în care se întruchipează 
și munca entuziastă, a tinere
tului, constituie fundamentul 
trainic ăl continuei înfloriri și 
prosperități a scumpei noastre 
patrii, îi conferă denumirea 
de Republică Socialistă, îi 
garantează suveranitatea și 
independența și asigură în 
fapt poporului român dreptul 
sfînt de a fi liber și stăpîn pe 
soarta sa.

Chezășia tuturor succeselor 
obținute, cărora legea supre
mă a țării le fixează noul ca
dru constituțional, o constitu
ie faptul că poporul are în 
fruntea sa, ca forță conducă
toare, Partidul Comunist Ro
mân, de numele căruia sînt 
legate cele mai de seamă mo
mente din istoria luptei cla
sei muncitoare din ultimele 
cinci decenii, totalitatea victo
riilor noastre socialiste de as
tăzi și perspectivele viitoare 
ale patriei. De aceea, consa
crarea în proiectul de Consti
tuție a rolului de forță politi
că conducătoare a partidului 
în întreaga noastr© societate 
reflectă voința unanimă a po
porului șl s-ă bucurat de â- 
probarea entuziastă a întregu
lui tineret.

Npi, tinerii d© .azi, sîntem o 
generație’ a {dealurilor împli
nite, încQnjurăță cu grijă ©i 
dragqste de c’ăt'r© partis’ și în
tregul pqpqr, "o generație caye 
tpăim șl rie dezvoltăm îți mi
nunatele zile ale sofiaiismului 
victorios; avînjl’ în ^ațâ pers- 
pecțivple viitorului d® ©ur al 
pqtriei — comunismul. Iată 
de ce șjntem profund impre- 
siqnșți §1 ne manifestăm TS- 
eunoștința vie pentru modul 
în eare noua Constituție ex- 
prjm© preocuparea de a ni se 
asigura drepturi și largi posi
bilități de dezvoltare multila
terală a aptitudinilor fizice și 
intelectuale.

Impresionant este însă nu 
numai conținutul prevederilor 
înscrise, ci mai ales modul în 
care toate drepturile și liber
tățile sînt garantate în fapt, 
statul avînd ca una din cele 
mai importante sarcini crea
rea condițiilor neceșare pen
tru exereitarea lor deplină. 
Citind, de pildă, articolul re
feritor la dreptul la muncă, 
fiecare tînăr este conștient că 
giggnții iaâystripi șpcjșliște, 
marile șantiere, ogpargle în
frățite, instituțiile științifiea și 
culturale îi sferă cu generozi
tate egnpiții de forrngj-e și de
săvîrșire îp orie© grqfqșiun©, 
pe măsura dorinței și capaci
tății sale.

prșpțul la tavIțȘțyrȘ, pe 
ear© Constituția îl înșprie, de 
asemen©a, la Iqb d© ©inște, șe 
bazează pe realități ce situea
ză patria noastră, în fccțst 
dpmepiy. printre ©ej© mgi îna
intate țgrj dta lume- Elevii ?i 
studenții știu că el înseamnă 
în primul rînd gratuitatea to

tală a frecventării învătămîn- 
tului de toate gradele, a ma
nualelor pentru clasele I—XII, 
înseamnă școli și amfiteatre 
luminoase, laboratoare înzes
trate cu cele mai moderne 
utilaje, burse, complexe so
ciale construite după legile 
confortului și frumosului, clu
buri și case de cultură, baze 
sportive, tabere de odihnă în 
cele mai pitorești regiuni ale 
țării.

Măsurile preconizate de cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului, pentru lărgirea bazei 
materiale și perfecționarea 
continuă a învățămîntului, re
prezintă garantarea efectivă a 
dezvoltării multilaterale a ap
titudinilor tineretului, asigu
rarea unui nivel tot mai înalt 
de cultură viitorilor construc
tori ai socialismului și comu
nismului.

Generația noastră, crescută 
și formată în anii socialismu
lui, n-a trăit privațiunile ve
chilor orînduiri. dar cunoaște 
de la părinți, din cele citite 
și studiate, cum se trăia în 
anii șomajului, ai taxelor îm
povărătoare, ai cruntei inega
lități sociale. Dacă ar fi să ne 
referim numai la studențime 
și la așa-zisul drept la învă
țătură proclamat în mod de
magogic de constituțiile bur
gheze sînt elocvente cîteva 
relatări din presa vremii. In
tr-un articol publicat în anul 
1924, un reporter al ziarului 
„Dimineața“ scria : „Am vă
zut studenți așteptînd ore la 
rînd și apoi mîncînd în picioa
re, ținînd farfuria cu fiertură 
(numai astfel poate fi denu
mită mîncarea) într-o mină, 
furculița în cealaltă și pîinea 
în buzunar". Zece ani mai 
tîrziu, în 1934, un manifest al 
studenților de la filozofie și 
litere menționa, printre altele, 
existența a numai 70 de burse 
la 3 000 de studenți. Ce final 
tragic pentru asemenea stu
denție este chemarea adresată 
în acei ani absolvenților de 
către colegii lor pentru întîl- 
nirea în cadrul unui „Congres 
al intelectualilor șomeri" 1

Iată de ce, prețuind la ade
vărata lor valoare minunatele 
realități pe care le trăiește, 
drepturile și libertățile de
mocratice de care se bucură, 
calda solicitudine cu care este 
înconjurat, tineretul nostru 
exprimă în fața forului su
prem al țării recunoștința sa 
fierbinte față de partid și po
por, o dată cu hotărîrea de 
a fi demn de epoca noastră, la 
care au, visat mințile cel© mai 
luminoase, conștiințele cele 
mai înalțe și pentru a cărei 
înfăptuire au luptat fără pre
get generații întregi.

Conștientă de faptul că ală
turi de drepturile și libertă
țile pe care le prevede, Con
stituția țării conferă pentru 
toți oamenii muncii și mari 
răspunderi sociale, tînăra ge
nerație va milita neobosit 
pentru a-și îndeplini în mod 
exemplar îndatoririle ce îi 
revin; apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, 
dezvoltarea orînduirii socia
liste, munca înflăcărată pen
tru prosperitatea patriei, pen
tru progresul ei economic, 
cultural și științific, constituie 
cel mai înalt ideal de viață al 
fiecărui tînăr din Republica 
Socialistă România. înflăcărat 
de politica clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Român, 
care reprezintă garanția si
gură a înălțării tării noastre 
p© cșje mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației. în
tregul tineret este animat de 
hotărîrea de a munci, și învăța 
cu șirgumță pentru a 'fi întot
deauna gata să-și îndeplineas
că cu cinste orice sarcină în- 
credfnțată de partid-

QfganizgțJa ppastră revolu
ționară, Upiunea -Țipar-ețului 
Comunist, în rînduriie căreia 
aftiveqșă rftuncițori, țărani, 
elevi, studenți, intalșotuali, ti
neri români și aparținiiid na
ționalităților conlocuitoare, u- 
niți de țejuri șl idealuri co- 
mupg, vș milița gu cgnșșcven- 
ță pentru a forpaș Și dep-valta 
la fiecare uteeist dorința arză
toare de a-și pune întreaga sa 
priceper©, cppggjțațg șj ener
gie clDGOtitqara în slujba inte
reselor paharului, a cauzei so
cialismului și păeii în lume. 
Unlynea Țineretujui CpiRupjst 
și țțniunea Asociațiilor Stu
denților din România vor des
fășura o susținută activitate 
educativă pentru a ponțribui 
la creșterea unor cetățeni care 
șă-și înțeleagă îndatoririi© so
ciale și obștești, să cunoască 
și să respecte prevederii© noii 
Copșțituții, legii© statului, re
gulile de conviețuire socia
listă- 

Am bucqyia șă-m{ alătqr vo
tul țUtuj-pp cglpr egrg ypr cpn- 
fgri astăzi R&ii Constituții pu
terea de lege a legilar, eu con
vingerea fermă eă ©1 exprimă 
voițița și aimtämmtei.© între
gului nostru ti»©|-©t. Votul 
Marii Adunări Nationale va 
cpnsfiflțî', sub privirii© entu- 
jigșțg ale poporului, cqpcqr- 
darjța deplină între minunata
realitate p© ©are © trăim și de
numirea patriei nóastre — Re
publica gocjalisță Romqnja — 
mșr md o nouă etapă spre viir 
torul său luminos —- eoreunis- 
mul.



ai era puțin pînă la miezul nopții de 23 spre 
24 august 1944. In curtea unei clădiri din preajma 
localului prefecturii de Ilfov se aflau ostașii esca- 
dronului 3 din Regimentul 2 Călărași. In aștepta
rea noilor ordine, ei comentau cu însuflețire mă' 
rețul eveniment al începerii insurecției armate 
Trăiau emoțiile și bucuriile pricinuite de vestea

răsturnării odioasei dictaturi militaro-fasciste și întoarcerii armelor 
împotriva hit.leriștilor.

De grupul de militari se apropie cu pași hotărîți și siguri un 
ofițer chipeș, de statură mijlocie. Trăsăturile aspre ale feței nu 
puteau ascunde îndeajuns nota de voioșie ce i se citea în ochi. 
Era locotenentul Cheorghe Dumitrescu, comandantul escadro
nului.

In cîteva cuvinte, ofițerul aduse la cunoștința os
tașilor săi ordinul cu privire la lichidarea rezisten
ței inamicului din localul unde se afla Misiunea 
germană din România pentru armata aerului.

Subunitățile intrară în liniște în dispozitiv, fără ca 
hitleriștii să fi prins de veste. Obiectivul era încon
jurat.

...24 August. Începeau să mijească zorile.
Liniștea dimineții fu întreruptă de o rafală lungă 

de pușcă-mitralieră. Curînd, focurile de pușcă și de 
arme automate se contopiră intr-un vuiet neîntrerupt Apăsind cu 
sete pe trăgace, ostașii escadronului voiau parcă să sloboadă, o 
dată cu gloanțele ucigătoare, întreaga lor ură adunată împotriva 
cotropitorilor în anii cruntei dictaturi fasciste.

Se auzi zgomot de geamuri sparte. La ferestrele clădirii ocupate 
de hitleriști licrărită flăcări gălbui. Fluierînd strident pe deasupra 
ostașilor români, gloanțele ciuruiau cu sutele pereții clădirilor din 
apropiere.

In primele ore ale dimineții, din cauza focului puternic al ina
micului, militarii escadronului 3 nu izbutiră să ocupe clădirea.

In ajutorul lor sosi escadronul 1 din același regiment. In cursul 
nopții de 23 spre 24 august, această subunitate ocupase un dis
pozitiv în apropierea clădirii Tribunalului. De aici, pe străzi lă
turalnice, ea se concentra în spatele clădirii C.E.C., după care 
trecu la atac dinspre nord. Atacul escadronului 1 a fost însă și el 
respins.

Se ordonă escadronului 3 să reia atacul asupra clădirii, dinspre 
vest. Dar focul inamicului devenise din nou atît de puternic, incit 
ostașii noștri nu mai puteau să ridice capul de la pămînt. Loco
tenentul Dumitrescu înțelese că acest moment critic trebuia depă
șit de îndată și cu orice preț. Trecînd prin ploaia de gloanțe 
dușmane, de la om la om, de la o grupă la alta, ofițerul le insufla 
luptătorilor curaj și încredere în victorie. La îndemnul comandan
tului, ostașii intensificară focul.

Speriat: și derutați, asediații începuseră să dea semne de șo
văială. Hitleriștii trăgeau tot mai rar. Focul lor era îndreptat mai 
cu seamă asupra ofițerului român. Deosebit de activă era o mi
tralieră care trăgea dintr-un adăpost antiaerian aflat în curtea 
clădirii. Un glonț vrăjmaș își atinse în cele din urmă ținta. Loco
tenentul Dumitrescu, rănit la un picior, căzu în apropierea tu-

nului. Făcu eforturi să se ridice, dar nu izbuti. In acea clipă lingă 
el apăru, ca din pămînt, un ostaș. Era soldatul Nicolae Pascu. 
Primejdia ce amenința pe comandantul său îl făcuse să se înfioare. 
„Trebuie să-l salvezi“, își spuse el. Nu mai apucă însă să-și în
făptuiască intenția. Un glonț îi curmă viața tocmai tind ajunse 
în apropierea comandantului său. Acesta privi neputincios și în
durerat moartea eroică a curajosului ostaș.

Ofițerul se ridică anevoie de jos și se îndreptă, clătinîndu-se, 
spre intrarea spitalului, unde se afla amplasat un tun antitanc. 
Avea nevoie imediată de ajutor medical. Se sprijini de țeava tu
nului, încercînd să intre în curtea spitalului. Atunci din curtea 
clădirii asediate izbucni o nouă rafală de armă automată. Lovit în 
spate, ofițerul se prăbuși lipsit de viață peste scutul tunului.

In timp ce ostașii escadronului 3 au intensificat focul asupra 
obiectivului asediat, în partea de nord-eșt escadronul 1 reluase 
atacul pentru a pătrunde în clădirea stăpînită de hitleriști. Pe 
direcția principală a escadronului 1 ataca plutonul comandat de

sublocotenentul Gheorghe Popescu. Una din grupele acestei sub
unități se instalase în podul unei case din apropiere, de unde, 
sub comanda sublocotenentului, deschise un foc puternic asupra 
ferestrelor clădirii ocupate de hitleriști. Sub acoperirea acestui 
foc, alte două grupe din același pluton începură să spargă cu a- 
jutorul tîrnăcoapelor gardul înalt din scînduri de fag care îm
prejmuia curtea. Avînd în partea de sus mai multe rînduri de 
sîrmă ghimpată, gardul constituia un obstacol destul de greu de 
trecut.

Hitleriștii prinseră de veste și primiră pe ostașii români cu serii 
repezi de arme automate și explozii de grenade. In cele din 
urmă, atacatorii izbutiră să facă o spărtură de cîțiva metri, prin 
care se vedea bine orice mișcare în interiorul curții și la geamurile 
clădirii. In fața spărturii, ostașii, ajutați de cîțiva civili, aduseră 

un tun antitanc. Artileriștli sloboziră una după alta 
două lovituri care făcură explozie la subsol, de unde 
hitleriștii trăgeau cu arme automate.

In jurul clădirii apăru o perdea deasă de fum. 
Era momentul pentru începerea asaltului I Cele 
două grupe, în frunte cu însuși comandantul de 
pluton, pătrunseră în fugă prin breșa făcută în gard 
și ajunseră la o baracă de scînduri, dispusă paralel 
cu gardul. Apoi pătrunseră în a doua baracă, folo
sită de hitleriști ca dormitor și ca depozit de arma

ment. In continuare, se strecurară într-un garaj de cărămidă, 
unde așteptau două autoturisme cu plinurile făcute. Barăcile și 
garajul erau pustii. Înfricoșați, hitleriștii se refugiaseră la adăpos
tul zidurilor clădirii principale.

Împreună cu ostașii porni la asalt și un grup de muncitori în
armați. Alți muncitori duceau lăzile cu muniție. Aceștia din urmă 
erau de la Uzinele „Malaxa" (azi „23 August"), trimiși în ajutorul 
militarilor de către organizația P.C.R. a întreprinderii. Ajunși lingă 
zidul clădirii asediate, atacatorii auziră în interior țipete de spai
mă. In același timp, la un geam începu să fluture un cearceaf. 
După scurt timp, din clădire începură să iasă șovăitori primii fas
ciști, negri de fum și cu ținuta dezordonată. Aruncau armamentul 
grămadă și apoi se încolonau.

(Din culegerea „PENTRU PATRIE“, apărută în Editura 
Militară)

î g;;

Aspect dintr-o mare uzină 
intrată nu de mult în 
funcțiune, vedere luată 
dintr-un cartier de blocuri, 
o școală... Imagini noi, 
imagini revelatoare. Frec
vența cu care ne intîm- 
plnă pretutindeni, în toate 
regiunile patriei, nu le to
cește nimic din noutate, 
din încărcătura emoționa
lă. Dimpotrivă. Se între
gesc. Fabrica de aluminiu 
din Slatina — bandă tran
sportare încărcată cu 
probe destinate analize
lor (fotografia de sus), 
unul din noile și moder
nele cartiere ale lașului 
— cartierul Nicolina, clă
direa unei noi școli de 8 
ani din cartierul Gheor- 
gfiienl al Clujului (foto

grafiile djn stingă)

CONFRUNTARE ÎN TIMP
O confruntare între realitățile anului 1965 și cele de 

acupi 30 de ani ?
Da — pentru că puse față în față, evenimentele, fapte

le, consemnările publicistice din presa anului 1935 și cele 
ale zilelor noastre, depășind valoarea informativă și mo
mentul inițial de surpriză vor solicita cititorul să compa
re, în structura lor, două realități, două epoci, două lumi 
diferite : două orînduiri.

Și dacă cititorului sub 30 de ani, chiar și sub 40, reali
tățile îndepărtatului 1935 îi vor apare, în pofida verifica
tei lor exactități... oarecum „incredibile", meritul — și 
elogiul — va fi numai al zilei de azi, al noilor realități și 
al celor care, conducindu-ne spre înfăptuirea lor, ne-au 
creat o nouă perspectivă istorică și ne-au insuflat noul 
ritm, socialist, al înaintării noastre continui spre culmile 
viitorului.
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Mitul

utintei

N-a fost un simplu mit.., A foșt Q tHuer-SWie 1 încgrcirtd 
să „fundamenteze științific" rămânerea, în. țșrmă a României, 
teoreticienii burghezi, gen Rădulescu‘Mottu, au sus^nut ani 
la rînd „neputința psihologică" a poporului nostru de a se 
adapta cerințelor vieții industriale moderne: „Munca in
dustrială — spuneau ei — cere minții și brațelor o disci
plină pe care sufletul românesc bogat în expansiuni subiec
tive nu a putut-o realiza“.

Dezvoltarea industriei era pentru acești filozofi „up crez 
cu desăvîrșire opus structurii românești social economice..., 
sinonim... cu răsturnarea premîzelor existenței noastre...". Pe 
scurt, înapoierea țării se datora unor factori „eterni“.

Teoriile, însă, așa cum o demonstrează statisticile dece
niului al patrulea, încercau să „explice" și să disimuleze, <j® 
fapt, o situație mai mult decît tragică:

Aproape 80 la sută din populația activă a țării era ocu
pată în agricultură. (Cred că și în acest domeniu concuram 
la un record european). Industria abia reușea să acopere un 
sfert din întregul venit național. (Utilizarea acestui venit 
ar merita și ea o analiză specială. Citește: cine și cit se 
fura...) Industriile alimentară, textilă și cea a confecțiilor — 
trei ramuri ale industriei ușoare — se dovedeau în acest 
context economic precar, ramurile cele mai... grele (repre
zentau aproape jumătate din totalul producției industriale). 
Ponderea industriei constructoare de mașini și de prelu
crare a metalelor era de numai 10,2 la sută iar a industriei 
chimice de 2,2 la sută (Virgula a fost pusă corect: un pro
cent de numai doi și două zecimi). Să precizăm însă eă și 
în aceste sectoare industriale, insuficient degpgltqțș, capi
talul străin era cel dominant. Si pentru ca afirmația șă nu 
pară cumva, exagerată: capitaliștii străini, cu un 'adevărat 
„spirit de orientare" — intuiția profitului I dețineau peste 
90 la sută din capitalul investit în industria petroliferă,. OS 
la sută din cel investit în industria de gaz și electricitate, 
74 la sută în industria metalurgică, 70 la sută în industria 
lemnului.

Hotărît lucru, mitul „neputinței psihologice" se dovedea 
„absolut necesar" : Cum altfel s-ar fi putut justifica „ono
rabil" cîștigurile fabuloase ale societăților industriale străi
ne decît apelînd la „sufletul autohton, bogat în expansiuni 
subiective ?" Si ce rămânea „teoreticienilor" burghezi decît 
să demonstreze că o producție de energie electrică de 2 ori 
maj mică decît media mondială pe cap de locuitor „era 
sinonimă . „premiselor existenței naa.șțre naționale ?" Inver
sul, da, ar fi fosț o răsturnare a premiselor.

In plin an 1935, pește 60 lg sută tlin fwrwl? fglosgau me
toda depășită, ngeconomicoasă, a elaborării fgnțgi dț man
gal ; 93 la sută din întreprinderile țării nu ergy. dgcîț șim- 
pîe ateliere cu 1—5 scilariați (jumătate din elf ou un șin.gur

Ziarul „Cureptul“, 
cunoșeut peptru 
vederile sale re
trograde, e nevoit 
șă-și informeze ci
titorii în ziua de 
3 iulie 1935 că 

„induștriile ieșene își vor în
chide porțile“. Ziaruț „Adevă
rul“,’ mai explicit, semnalează 
la numai cîteva zile o 'situație 
similară în diferite centre in
dustriale ale Ardealului și Ba
natului, unde „numeroase 
fabrici de țesături, de pie
lărie și de produse chi
mice au trebuit să înceteze 
definitiv activitatea. Motivul? 
Lipsa materiilor prime... Con
secința ? Concedierea salaria- 
ților...“ România, eonform sta
tisticilor oficiale, ocupă în a- 
eeastă perioadă loeul 18, din 
19 țări europene, în ceea ce 
privește consumul de produse 
industriale pe cap de locuitor.

„De cîteva săptă- 
mîni viața s-a 
scu<npit șu 30. pîpă 
lg 50 l.a ș.ută“. 
(„Gazeta munici
pală", 7 iulie 1933). 
Adresîndu-se mi- 

«iștailoș «uncii, semnatarii u- 
nei scrisori apărute în paginile 
„Universului“ solicită „drep- 
se zbatem'd'eznaScjde, într-o 
situație îngrozitoare din punct 
de vedere material“.

In legătură cu 
consolidarea ma
lurilor orașului 
Cpnstanța (din a- 
•;eeași „Gazetă mu
nicipală“) ; „Toți 
primarii care ș.-au 

perindat de la război încoace 
și-au făcut un punct de onoare
— și unul de program în opo
ziție — din rezolvarea ei. Dar 
ațît primăria pjt Și ștatițl au 
fpșt și sînț în continuă sără- 
ciș... qînd e vorba de bani 
pentru a -menea nevoi“. (7 
iulie 1935),

cpnsjiini univer
sitar a hotărît în 
ședința din 11 iu
lie Ì935 "limitarea 
numărului studen
ților universitari. 
(Pentru exemplifi

care : Politecnica București —

200 studenți; Teologie — 200...) 
Ziarul'„Universul“ salută ho- 
tărîrea într-un articol intitu
lat : „Epidemia culturalizării". 
Epidemia... era, în sfîrșit, evi
tată.

5
pe baza

Pe ogoarele țării 
lucrează 4 858 de 
tractoare și 25 mii 
de pluguri de 
lemn; faimoasa 
„lege a circulației 
bunurilor rurale“, 

căreia moșierii, și
chiaburii cu „virtuți gospodă
rești" pot cumpăra pămînturi-
le țăranilor săraci fără „apti
tudinile necesare... selecției
naturale a gospodăriilor" își 
continuă efectele falimentare.
Vjrgil Madgearu — doctrina
rul ștațuluj țărănesc r- studi
ind „condițiile de existență na
turală ale țării“ nu întrevede 
„perspectiva dezvoltării din
tr-un stat agrar într-un stat

„Regiunea • Igși 
realizează astăzi o 
producție indus
trială de peste 3 
ori mai mare față 
de 1959 și de peste 
13 ori față de 

1938. în perioada 1960—1964 
au foșt investite în regiune 
fonduri de pește 5 miliarde 
lei“, (din relatarea apărută în 
ziarul „Șcînteia“ pe marginea 
dezbaterilor proiectului de Di
rective în regiunea Iași). Por
tret în mișcare“ (apărut în 
„Șcînteia tineretului“ din 26 iu
nie) ne informează că în re
giunea Cluj „de la 75 de uni
tăți indusțriale înainte de 1944
— cele mai multe mici ateliere
— s-a ajuns la 101, de la .15 
mii de muncitori la de patru 
ori pe atîta... Pe un teren a- 
proape lipsit de tradiții, s-a 
dezvoltat o puternică industrie 
constructoare de mașini“. Rit
mul de industrializare situea
ză România printre primele 
țări ale lumii.

pentru viitor, e o lucrare grea 
care se execută în permanentă 
luptă cu marea... Acesta e a- 
saltul dinspre uscat...“ (Din re
portajul „Marele șantier al 
mării“ apărut în „Șcînteia ti
neretului“).

de aur

industrial".

„Adevărul“ din 21 
august 1935 men
ționează vizita la 
redacție a unui 
grup de rude ale 
deținuților politici
de la Doftgna ca

re protestau împotriva trata-
mentului inuman aplicat ares- 
tațiloj. Ce cereau ei ? îngădu
ința de a li se aduce haine —
ca să poată rezista frigului din
faimoasele celule...

Și tot din ziarul „Adevărul" 
din 22 august 1935 — din ar
ticolul „Necesitatea națională 
a constituționalismului demo
cratic“ : „Poate crede cineva 
care are mintea întreagă că 
în starea de azi a țării, cu să
răcia teribilă de la orașe șl 
sate, este o soluție ca, în loc 
să se deschidă supapa de sigu
ranță a participării maselor 
suferinde la guvernare prin a- 
legeri libere și prin participa
rea presei să se înăbușe sub 
teroarea dictaturii glașuî mul- 
țimiior ?“

salariat), Oltenia, Moldova, Dobragea participau cu numai 
13 ia sută la producția industrială a țării... iar Virgiț Mad- 
(ISUru, evident, nu întrevedea „perspectiva dezvoltării noas
tre in$usțri.a.l?" ■

Capitaliștii erau, fără îndoială, speriați de afirmarea tot 
mai evidentă a conștiinței de clasă a muncitorilor., de pre
stigiul în creștere al comuniștilor, de erpicale lupțe gre- 
vișțe ale muncitorilor fer.&uigri și petroliști din 1933, Mă- 
sițrilș rgprgsiyg și „tgeru.le“ gficiale ny. 1? puteau sț^nfU- In 
1934 șțnț sgm.nalgțe grepq importanțe Ig exploatarea, minig; 
ră. Comănești-Bacău, la fabrica „SchilV'-Brașov, la între
prinderile forestiere din Tîrgu Mureș, la sondele societății

Ca indice evident
al civilizației și 
bunăstării, un in
giner timișorean 
ne informează eă
„în ultimii cinci 
ani populația re

giunii Banat și-a cumpărat 
114 mii aparate de radio, 30 
de mii televizoare, 24 de mii 
frigidere și alte aparate elec- 
ttocasnice“. Academicianul 
Ștefan Milcu subliniază în
tr-un articol („Șcînteia tine-
retului“) „scăderea morbidității 
generale, scăderea mortalității 
infantile, dispariția unor boli 
epidemice, creșterea duratei 
medii de viață cu peste 20 de 
ani".

„De cîteva luni de 
zile marea cu
noaște una din 
cele mai mari bă
tălii ale ei cu oa
menii de pe aceste 
meleaguri. Se con

struiesc mai întîi două diguri,
unul de larg, la nord, 
lung de 2 600 m care
se execută acum,, altul la 
sud... Ele vor închide și vor
apăra de stihia mării viitorul
port... E o lucrare prezentă

„Numărul studen
ților se rjdică la 
123 cje mii- 3,5 mi
lioane de elevi —- 
practic toți copiii 
țării — 
România,

învață, 
cunos

cută în trecut pentru marele 
procent de analfabeți, a în
cheiat acțiunea de generaliza
re a învățămîntului. de 8 ații. 
(„Șcînteia tineretului“, martie(„Șcînteia 
1965).

„Pe ogoareje țării 
vor lucra îp acest 
an 82 000 de trac
toare, 66 mii de se
mănători mecani
ce, 38 mii de com
bine pentru păioa- 

producției gl.Qfcplgse“. Media
la cereale' în I960—Ì964 este 
cu 29 la sută mai mare de eît
media anilor 1.934 — 1988“. 

(„Viața economică“ numărul 
9/965).

„...în fiecare mo
ment important al 
mrrw 
nat liînpede, ferm, 
consecvent, știin
țific îndemnul
partidului nostru, 

singurul partid din istoria a- 
tît de zbuciumată, atît de tra
gică de atîtea ori a acestui
popor, care a spus poporului 
întotdeauna adevărul, la greu 
și la bine, mobilizînd astfel 
toate resursele sale creatoare, 
toată nesecata lui energie...

Iată, aceasta este realitatea 
— acestea sînt căile de trans
formare revoluționară a ei — 
căile libertății, belșugului și 
demnității“.

(Din articolul „Izvor de cer
titudine, de încredere“ semnat 
de Titus Popovici).

„Republica Socialistă Ro
mânia — așa cum precizează 
articolul nr. 1 al noii noastre 
Constituții — este stat al oa
menilor muncii de la orașe și 
sate, suveran, independent și
unitar".

„Subsolul român" din Valea Prahovei. Un an mai tirziu, în 
1935, se înscriu în șirul acelorași manifestări politieo-eco- 

nomiee grevele metalurgiștilor de la „Haug“-București, ale 
minerilor de la Anina, ale textiliștilor din Buhuși, ale mun
citorilor de la Fabrica „Dermata“...

Au trecut de atunci 30 de ani. Idealurile de luptă ale 
clasei muncitoare au cunoscut, sub conducerea partidului, o 
strălucită înfăptuire. Mitul „neputinței psihologice" a de
venit în schimb anecdotic.,. Cifrele de plan, indicii econo
mici, realizările mereu crescînde ale economiei noastre au 
scos la iveală zăeărpîntul creator al muncii eliberată de 
exploatare.

• Victor Bremme, directorul cunoscutei reviste franceze 
„Pétrole informations" a vizitat România anului 1935 și n-a 
vizitat-o superficial. Revenind în 1964 — cu prilejul unei 
mări anchete publicistice asupra hidrocarburilor românești

ajunge la concluzia că „în răstimpul unei singure gene* 
rații România și-a schimbat dimensiunile“. Argumentele — 
mai mult decît evidente: competența specialiștilor români 
recunoscută în prezent pe plan mondial; calitatea instala
țiilor petroliere competitive cu cele mai bune instalații străi
ne ; exportul larg — în 26 de țări. Dimensiunile intr-adevăr 
s-au schimbat. De unde și convingerea că există fapte, si
tuații, statistici care pot sublinia comparativ (1933—1965) 
dimensiunile tehnice și cele umane, cum scria Victor 
Bremme, ale unei spectaculoase evoluții.
• f°ate cg na-i .ațît dg irnportanț că prima centrală elec

trică din România — și una din primele centrale din lume 
■— a fost construită la Timișoara în 1884. Dar e fără în
doială important — și dramatic - că ăupă 50 de ani de la 
crearea prirrței centrale, consumul de energie electrică pe 
cap de locuitgr (Ç0 !:Wh) ne. situa și în acest donfiehiu. pe 
unul din ultimele locuri din Europa. 600 de centrale mă
runte. neeconomice — însumau tot tezaurul nostru energetic 
(evident fără să atingă împreună puterea unei mari tèrmo
centrale mederne). Lucrările inginerului Dimitrie Leonida 
elaborate între anii 1920—1930 („Studiul unei uzine hidro
electrice la Șțejar" și „Perșpectivele economice legate de 
valea Bistriței moldovene") eraii înmormântate in arhive. 
Șl fiind înmormântată energetica, nici o dezvoltare indus
trială nu putea fi realizată. Guvernele burgheze ale Româ
niei anului 1935 știau, se pare, ce anume trebuie înmor
mântat... Energëticiànul era „o rudă săracă“.

In 1965 producția de energie pe cap de locuitor depășește 
de aproape 15 ori producția anului 1935, (în perspectivă, 
pentru anul 1975, de aproape 52 de ori) Puterea instalată 
va crește de la 3 500 000 kW în 1965 la 13 500 000 kW î n 
1975, solicitînd, numai-în viitorul cincinal. Investiții de 52 
miliarde lei.

„Bicazului" șt „Argeșului" [i se va adăuga importantul 
complex hidroenergetic de la Portile de Fier Lotrul Sebe
șul, Someșul, Șiretul, Oltiil și Crișul ne vor da, deopotrivă, 
miliogne de kilowați. „

Amploarea, înalta tehnicitate și viziunea largă de per
spectivă se întîlnesc, se întregesc și confirmă competența 
energeticianului devenit în anii noștri o rudă prețuită, 
bogată.

• Cifrele obosesc. Mai ales cifrele necomentate. Dar există 
cifre care ascund o gravitate și o strălucire aparte : 9 200 
tone oțel într-o singură zi a anului 1965 ; 8 000 tone lami
nate într-o singură zt a anului 1965 . 50 de tractoare și 60 
de autocamioane într-o singură zi a anului 1965.

Cit se producea într-o singură zi a anului 1935? Furna
lul de 450 mc de la Hunedoara, cel mai mic din seria noilor 
agregate de 700 și 1000 mc. produce anual mai multă fontă 
decît toate întreprinderile siderurgice ale țării de acum 30 
de ani. Restul, firește, rezultă.

Pentru a însemna însă noile dimensiuni ale industriei 
noastre petrolifere — si în general ale industriei — milioa
nele de kilowați oră ale instalațiilor energetice, ritmul, com
petența, calitatea și precizia cifrelor de plan riguros reali
zate e nevoie să subliniem numitorul comun, numitorul de 
aur al tuturor acestor înfăptuiri : munca entuziastă, plină 
de abnegație a întregului nostru popor, condus de partid pe 
drumul desăvîrșirii construcției socialiste a țării.

„Vorbind la figurat, azi sîntem de 9 ori mai sus decît în 
1938 anul cu cea mai înaltă producție din timpul burghe
ziei — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu. la adunarea de 
dezbatere a proiectelor de Directive de la Uzinele „1 Mai“- 
PJpiești, în următorii 5 ani. proiectul de Directive prevede 
șă grăbim pasul și să ajungem în 1970 de aproape 16 ori 
mai sus decît în 1938. Gîndiți-vă tovarăși ’ în 20 de ani am 
străbătut, ca să spun așa, 9 etape, iar acum ne propunem 
să străbatem 6 etape jn 5 ani“

Și le vom străbate I Este angajamentul întregului nostru 
onpor I

DOREL DORIAN



Pentru popor, 
în numele 
poporului

(Urmare din oag. I)

brătișează ți schimbă saluturi 
cu cei ce-i întimpină, exprimin- 
du-și laolaltă bucuria și satis
facția pentru marile cuceriri 
revoluționare ale poporului, 
consfințite In această zi de au
gust prin votarea în unanimi
tate de către Marea Adunare 
Națională a Constituției Re
publicii Socialiste România. 
Miile de oameni ovaționează 
Îndelung, demonstrînd atașa
mentul fierbinte fată de condu
cerea Încercată a Partidului.

Piafa Unirii din Capitală, 
care evocă importante momente 
din istoria patriei, — Unirea 
Principatelor Române în ianua
rie 1859; proclamarea Indepen
dentei noastre de stat la 9 mal 
1877; instaurarea primului gu
vern democratic la 6 martie 
1945 — a fost la 21 august 1965 
gazda unei mari manifestări și 
serbări populare, tn sunetele 
orchestrelor de muzică popu
lară și a fanfarelor, o mare 
mulțime s-a prins In Hora Uni
rii, în Înfocate sîrbe și jocuri 
populare. Asemenea manifestări 
au avut loc și tn alte piețe, 
parcuri, teatre de vară, case de 
cultură din București, Iași, Ba
cău, Tg. Mureș, Cluj. Oradea și 
alte centre din tară în tot 
cursul zilei de sîmbătă.

Pe Întreg cuprinsul patriei, 
la orașe și sate, în mine, uzi
ne șf fabrici, fn exploatările 
forestiere, pe navele aflate de
parte tn larg, in instituții, uni
tăți militare, tn piețele publice, 
pe marile bulevarde, in parcuri, 
mari mulțimi de oameni s-au 
adunat manifestîndu-și nețăr
murita bucurie și satisfacție fn 
legătură cu evenimentul de în
semnătate istorică al adontării 
de către Marea Adunare Națio
nală a Constituției Republicii 
Socialiste România.

„Fiecare om al muncii poate 
vedea cu limpezime in artico
lele noii Constituții temeiurile 
victoriilor prezente și celor vii
toare — ne spune lăcătușul 
Gheorghe Costache. Este înscris 
tn ea cu litere de aur un pro
gram de viață și muncă pe care 
ne legăm să-l urmăm cu abne
gație'. „Prevederile Constitu
ției — adauaă tlnărul Paul 
Barthmus, lăcătuș la Uzinele 
Republica — reflectă viața po
porului nostru, a tării noastre 
conduse de partid. Profundul 
caracter patriotic al constituției 
ne umple inimile de mîndrie. 
Drepturile și îndatoririle în
scrise în ea ne vor călăuzi ferm 
spre culmile înalte ale civiliza
ției socialiste“.

Numeroase scrisori de la co
respondenți din toate regiunile 
tării ne transmit atmosfera de 
entuziasm tn care s-au desfă
șurat mitingurile oamenilor 
muncii.

BACĂU : Șantierul Mărgineni 
— cel mai ffnăr cartier munci
toresc al orașului. La sfîrșitul 
schimbului de dimineață sute 
de muncitori cu inițialele 
„C.I.L.“ Bacău cusute pe bluzele 
albastre îți dau întîlnire în 
hala de finisaj. Intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm și mîn- 
drie patriotică ei iau cunoștință 
de evenimentul votării de către 
M.A.N. a Constituției Republicii 
Socialiste România. Iau cuvin- 
tul numeroși muncitori, vtrst- 
nicl șl tineri.

— Noua constituție este o- 
glinda cuceririlor obținute de 
poporul întreg sub conducerea 
partidului — spune tlnărul Ion 
Mierlușcă de la secția finisaj 
II. Patria noastră a urcat pe o 
treaptă nouă. Acest fapt întă
rește fn mine, ca utecist, o răs
pundere — aceea de a-mi dă
rui toate forfele pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale 
celui de-al IX-lea Congres a) 
partidului.

Asemenea sentimente expri
mă și alți vorbitori, printre care 
Stefan Grindeș și Vasile Ono- 
frei de Ia secția croit mașini I.

Pavel Gheorghe de Ia secția 
montaj, timplarul Florin Lupu.

TG. MUREȘ: Peste 700 de 
constructori, montori, instalatori 
și specialiști de pe șantierul 
Combinatului de îngrășăminte 
azotoase au ascultat cuvintele 
maistrului constructor Radu 
Tiberiu, un veteran al șantiere
lor chimiei. Sînt mîndru — a 
spus el — că mă număr printre 
cetățenii acestei țări. Noua 
Constituție a țării 'are drept 
miez grija față de omul muncii 
și înflorirea patriei noastre so
cialiste. In curlnd, noi con
structorii vom părăsi acest șan
tier. Angajamentul meu este de 
a munci mai bine, mai cu spor, 
pentru ca alături de sute de 
constructori, să înscriem pe 
harta României alte uzine și fa
brici mai moderne. Noi, munci
torii români, maghiari și de alte 
naționalități, sîntem înfrățiți in 
uzine și fabrici, pe ogoarele pa
triei. Unicul nostru țel este în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid pentru continua înflorire 
a patriei socialiste.

Entuziasm general, nețărmuri
tă mîndrie patriotică, matură 
hotărire ostășească — iată cu
vintele care definesc poate cel 
mai bine atmosfera mitingului 
în care maiorul Gheorghe Popa 
a anunțat că Marea Adunare 
Națională a adoptat noua con
stituție : „De azi, de la ora 
9,45, țara noastră poartă de
numirea Republica Socialistă 
România. Denumirea vorbește 
de drumul parcurs pînă in pre
zent, de viitorul comunist spre 
care ne îndreptăm. Stat liber, 
independent, suveran, iubitor de 
pace — România socialistă lși 
poate pune toată nădejdea In 
apărătorii săi; ca militari ai 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România ne vom face 
pe deplin datoria ostășească 
așa cum ni se cere prin consti
tuție'. '

Cuvintele maiorului Popa, se
cretarul comitetului de partid al 
unității, ale celorlalți vorbitori 
— maiorul Vasile Ilie, maiorul 
loan Sirbu, locotenent colonel 
Dumitru Dragomir — au fost 
subliniate de aplauze vii, pu
ternice de către militari, expri- 
mind deplina lor adeziune fată 
de prevederile noii legi funda
mentale a țării, hotărîrea de a 
munci neobosit pentru întări
rea capacității de luptă, de a 
apăra cu fermitate marile vic
torii obținute sub înțeleaptă 
conducere a partidului, inde
pendența și suveranitatea na
țională.

Participanta Ia mitinguri au 
trimis C.C. al P.C.R.. secretaru
lui său general, tovarășului Ni
colae Ceaușescu, telegrame 
prin care asigură conducerea 
pattidului și statului, întregul 
popor că vor fi întotdeauna la 
înălțimea sarcinilor trasate prin 
Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, neprecupețind nici un 
efort pentru a obține noi suc
cese pe drumul înfloririi scum
pei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

★
Revenind la uriașa Horă a 

Unirii din Piața „Gheorghe 
Gheorghiu-De/“ : ea a unit în 
ritm și bucurie inimile a mii de 
oameni, o horă al cărei contur 
a desemnat parcă însăși harta 
României... O manifestare gran
dioasă a sentimentelor de bucu
rie ale poporului a cuprins în
treaga țară. în toate parcurile, 
pe estrade, în București, și în 
toată țara oamenii muncii, ce
tățenii Republicii Socialiste 
România au participat aseară la 
mari și strălucitoare serbări 
populare. Cîntecele și dansu
rile tradiționale ale poporului 
nostru au fost astfel încununa
rea entuziastă, grandioasă a zi
lei care va rămîne neștearsă în 
istoria șt în amintirea poporu
lui român.

O fotografie istorică : deputății Marii Adunări Naționale care au votat noua Constituție a țării Foto : AGERPRES

Titus Popovic! 
scriitor

în aceste momente solemne 
cred că se poate vorbi de un 
sentiment unanim, un sentiment 
al întregii țări : mîndria de a fi 
părtașii unui mare eveniment 
istoric, încununarea visurilor și 
aspirațiilor celor mai scumpe, a 
muncii și luptei unui popor 
întreg care a creat patria noas
tră de azi: Republica Socialistă 
România.

Acad. I. Jalea 
artist al poporului

în cronica anului al douăzeci 
și unulea al patriei se înscrie cu 
însemn de aur pe harta lumii : 
România este republică socialis
tă. încrederea nestrămutată în 
Partidul care ne conduce, înțe
lept și sigur spre viitorul comu
nist, ne-a adus pe toți cetățenii 
patriei la acest ceas de trăire 
plenară a bucuriei și mîndriei. 
Aceeași încredere ne va conduce 
pașii Spre alte împliniri. Pentru 
că ea este una și aceeași cu în
crederea în trăinicia, puterea și 
demnitatea statului nostru socia
list.

Radu Nicolae 
muncitor la Uzinele „Steagul 

Roșu“ Brașov

Conținutul articolului 24 din 
Constituție în care se spune : 
„Republica Socialistă România 
asigură tinerilor condițiile nece
sare dezvoltării aptitudinilor lor 
fizice și intelectuale“ exprimă o 
minunată realitate. Tinerii au 
astăzi posibilități nemărginite de 
a învăța, de a deveni tehnicieni, 
ingineri și muncitori cu o înaltă 
calificare, deoarece se bucură de 
sprijinul multilateral, material și 
moral, al partidului și guvernu
lui.

îmi exprim hotărîrea de a 
munci cu toate forțele pentru a 
obține la locul meu de muncă 
noi și însemnate succese în în
trecerea socialistă, contribuind 
în acest fel, alături de tovarășii 
mei de muncă, la măreața ope
ră de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

Constantin Mlhalache 
brigadier zootehnic 

Scorțarii Vechi—Brăila

Eu, în această zi pe care n-o 
s-o uit niciodată, m-am gîndit 
mai mult ca oricînd că dacă țara 
noastră a ajuns la această mare 
sărbătoare a ei, este pentru că, 
fiecare dintre noi, cetățenii ei, 
am făcut să crească recoltele, să 
se înalțe uzinele, să înflorească 
florile bucuriei și belșugului pe 
toate ogoarele muncii, la orașe 
și sate. Izvorul bucuriei pe care 
o trăiesc stă, deci, în primul rînd, 
în mulțumirea că, acolo unde 
muncesc, în satul meu, alături 
de toți ceilalți țărani cooperatori 

am făcut să înflorească o mîn- 
dră grădină în marea grădină a 
patriei — unul dintre sutele de 
mii de sate ale României Socia
liste.

Mă simt mîndru și fericit că 
am fost unul dintre aceia care 
au votat și au hotărît, în numele 
poporului, ca țara noastră să se 
numească Republica Socialistă 
România.

Acad, profesor 
Cristofor Simionescu

Constituția Republicii Socia
liste România, expresie a cuceri
rilor revoluționare fără seamăn 
ale poporului nostru condus cu 
înțelepciune și pricepere de par
tidul comuniștilor, este străbătu
tă de la un capăt la altul de 
principii proprii unei societăți 
pentru care noțiunea de „om" 
are o profundă și nobilă semni

ADEZIUNEA

NOASTRĂ

DEPLINA
ficație. Izvorîtă din însăși rea
litatea noastră, întrunind adeziu
nea entuziastă a întregului popor, 
care i-a studiat și dezbătut în 
adunări și presă substanța și și-a 
exprimat solemn acordul deplin 
prin reprezentanții săi în sfatul 
țării — Legea fundamentală a 
României socialiste, desprinsă din 
vrerile, năzuințele, idealurile de 
ieri, din faptele care ne cinstesc 
prezentul, deschide largi porți că
tre un viitor de mari împliniri, 
de continuu progres și bunăsta
re.

Lectura celor 116 articole ale 
Constituției Republicii Socialiste 
România dă fiecărui cetățean al 
patriei, tînăr sau vîrstnic, teme
iuri justificate de patriotică mîn- 
drie, imbold spre noi strădanii în 
muncă pentru un viitor și mai 
strălucit.

Ing. Liane Schlosser 
cercetătoare — Institutul 

chimigaz—M ediaș

Prin natura activității pe care 
o îndeplinesc sînt mai apropiată 
de aspectele vieții economice. 
Ideile cuprinse în Constituția 
adoptată de cel mai înalt for al 

țării au o semnificație majoră, 
definind cu claritate viața nouă 
pe care o trăim și ai căror mar
tori sîntem. Ele constituie tot
odată un îndemn, o chemare pen
tru obținerea unor înfăptuiri și 
mai mari în toate domeniile de 
activitate. Noi cercetătorii tre
buie să năzuim spre obținerea 
unor realizări și mai mari în do
meniul de care ne ocupăm ; tre
buie să ne preocupăm perma
nent de punerea în valoare a bo
gatelor resurse de care dispune 
solul și subsolul patriei noastre 
socialiste.

Prof. univ. 
dr. Ion Creangă

Constituția Republicii Socia
liste România este un act isto
ric de cea mai mare însemnăta
te pentru poporul român, dar, în 
același timp, este un document 

de însemnătate deosebită pe plan 
internațional. Este una dintre 
cele mai perfecte legi funda
mentale și generale care cons
fințește și așează profundele 
prefaceri structurale în Consti
tuția unui stat socialist. Lămu
rește, în spiritul învățăturii mar- 
xist-leniniste, noțiunea de națiu
ne socialistă și subliniază încă 
din art. 1 că România, republi
că socialistă, este un stat al oa
menilor muncii de la orașe și 
sate, suveran, independent și 
unitar. Teritoriul său este inalie
nabil și indivizibil.

în Constituția noastră de as
tăzi sînt oglindite limpede gran
dioasele transformări sociale re
voluționare, prin care a trecut 
țara noastră într-un interval de 
timp, relativ scurt. Sînt trasate 
jaloane pentru construcția vii
toare spre calea luminoasă a co
munismului.

Stilul limpede, ca un cristal, 
sintetizează un întreg complex 
de fapte, germeni de norme și 
legi. în ea este cuprinsă conden
sat viața nouă în curs, de dez
voltare. Printre altele se preve
de expres dezvoltarea învățămîn- 
tului de toate gradele, dezvolta
rea științei, artei și culturii la 
nivelul societății socialiste.

Expunerea amplă făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
în înalt spirit științific, ne-a con
dus la izvoarele Constituției ac
tuale, ne-a arătat necesitatea ei și 
felul cum a intrat în viață, apoi 
ne-a adus în față o vastă lumi
nă asupra cadrului în care ea ac
ționează și va acționa în viitor.

Așteptată și primită în unani
mitate de întreg poporul român, 
Constituția Republicii Socialiste 
România, ne înarmează, ne su
dează și ne dă o strălucire nouă, 
vie, înfloritoare, în spațiul istoric 
al dezvoltării popoarelor.

Căpățînă Marin 
student în anul TV 

al Facultății de metalurgie 
din București

Sînt bucuros și mîndru că tră
iesc în Republica Socialistă Ro
mânia — țară în care nouă, tine
rilor, ne sînt asigurate toate con
dițiile necesare dezvoltării apti
tudinilor fizice și intelectuale, 
împlinirea celor mai îndrăznețe 
aspirații. Constituția ne dă, și ne 
asigură totodată, dreptul de a 
ne forma ca specialiști cu înaltă 
calificare, ca oameni cu un larg 
orizont politic și cultural, capa
bili să răspundă cerințelor tot 
mai complexe ale vieții. Mă simt 
dator să învăț astfel încît să 
devin un inginer metalurg bine 
pregătit, la curent cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehni
cii, capabil să răspundă cu de
plină competență înaltelor exi
gențe pe care producția le va 
pune în viitorii ani ai construc
ției socialiste.

Constantin Pietrăreanu 
învățător, directorul Școlii 
de 8 ani din comuna Pu- 
cheni, raionul Cîmpulung 

Muscel, regiunea Argeș

în votul deputaților — care a 
consfințit noua Constituție a Re
publicii Socialiste România — a 
fost și votul meu, al țăranilor 
din comuna mea — contopit în 
unanimul vot al țării — dăruit 
din inimă Legii de aur a victo
riilor noastre. Pentru ce aprob 
din toată inima acest vot ? în
tr-un cuvînt aș putea spune : 
pentru tot. Dacă aș încerca să 
exprim acest tot, gândurile mele 
s-ar îndrepta mai întîi către școa
lă, căreia i-am închinat o bună 
parte a vieții mele.

...Revăd în memorie toamna 
lui 1937, anotimpul claselor 
mele primare. Cîțiva copii (circa 
70 la sută din tineretul de vîr- 
stă școlară era în afara porților 
acesteia) înghesuiți în două odăi
țe formam clasele I—V. Doi 
dascăli ne întovărășeau pe dru
mul celor 5 ani de carte. Astăzi 
avem în comună trei școli de 4 
ani, și o școală de opt ani. Două
zeci de învățători și profesori 
(din care 17 tineri și foarte 
tineri) îndrumă pașii a 412 elevi 
(toți copiii de vîrstă școlară din 
sat) pe drumul culturii. Punînd 
în balanță aceste două fapte, mai 
este nevoie de alte cuvinte pen
tru a arăta ce înseamnă la noi 
dreptul la învățătură ?

rom /I slujba
OMULUI
de Radu Beligan

artist al poporului

ricine citește 
noua Constitu
ție a României 
Socialiste nu 
poate să nu fie 
impresionat de 
armonia severă a 
acestui edificiu, 
de această ope

ră de gîndire și frumusețe, în 
sfera căreia omul regăsește prin
cipiile de bază ale acordului 
său cu societatea, cu lumea și 
cu el însuși. Meritul de seamă 
al legii noastre capitale se află 
aici, în faptul că în spiritul și 
în litera ei citim mereu interesul 
pasionat pentru un destin mai 
bun al omului.

In adevăr, toate articolele, 
toate prevederile Constituției 
noastre sînt animate de dorința 
de a da nobilei energii umane 
cel mai larg și cel mai liber 

' cîmp de manifestare și împlinire. 
Strălucitul Raport pe care l-a 
înfățișat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în care limpezimea 
și vigoarea științifică se aliază 
cu poezia virilă a vieții noastre 
noi, s-a axat pe acest postulat 
din care s-a născut și în jurul 
căruia se organizează întreaga 
Constituție: „Asigurarea libertă
ții și demnității omului, afirma
rea multilaterală a personalității 
umane".

Examenul atent al Constituției 
Republicii Socialiste România ne 
duce la concluzia că ea reflectă, 
în laconismul ei exemplar, o ima
gine superioară a omului, a con
diției umane. în adevăr, Constitu
ția garantează pentru om o orga
nizare socială în care puterea 
aparține poporului, în care toți 
sînt egali în drepturi atît în pla
nul vieții economice Cît și în cel 
politic, juridic, social, cultural, 
în care fiecare cetățean ia parte 
directă la dezbaterea probleme
lor generale ale statului, avînd 
deplina libertate a cuvîntului și 
a conștiinței. Dar nu numai atît. 
Constituția Republicii Socialiste 
România vorbește despre un om 
căruia i se cere și i se asigură 
posibilitatea de a-și dezvolta ap
titudinile fizice și intelectuale, 
de un om care este chemat să-și 
ridice, necontenit laolaltă cu toți 
semenii săi, nivelul de viață ma
terial și spiritual. Omul ca o fiin
ță liberă, creatoare, făgăduită 
unui viitor mereu mai bun, iată 
imaginea pe care ne-o sugerea
ză, ne-o impune Constituția 
noastră.

Există în Constituția Republi
cii Socialiste România un articol 
care îndreaptă nemijlocit gîndu- 
rile noastre spre forța politică ce 
a inspirat această înaltă viziune 
umanistă: Partidul. „Partidul 

Comunist Român exprimă și slu
jește cu fidelitate năzuințele și 
interesele vitale ale poporului, 
îndeplinește rolul conducător în 
toate domeniile construcției so
cialiste". Nu e nevoie să insist 
asupra importanței acestui para
graf, fiindcă noi știm foarte bine 
că așa cum pămînturile țării 
noastre se rînduiesc în jurul 
Carpaților, tot ceea ce este mai 
bun în viața noastră se asociază 
de ideile și luptele Partidului 
Comunist Român.

Aș vrea să remarc apoi, că 
noua Constituție este o operă 
înrădăcinată în contemporanei
tate, în acel proces revoluționar 
de înnoire care a adus lumină 
pe fața țării și în viața oameni
lor ei. Ea constituie una din ex
presiile cele mai înalte ale aces
tui timp de realizări uriașe. Sen
zația de viață, de prezent este 
uimitoare. Dar în același timp 
noua Constituție ne solicită să 
reflectăm că ea are o lungă și 
zbuciumată istorie, că ea vine 
de departe, din luptele, din su
ferințele, din nădejdile de mile
nii ale poporului nostru. In cer
neala cu care ea a fost scrisă se 
amestecă și jertfa lui Doja, și 
strigătul de luptă al lui Horia, 
și fiorul de speranță al mineru
lui de la Lupeni și al tuturor 
acelora al căror mormînt în mi
cile cimitire de țară e anonim-. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu po
menea în raportul său despre 
Nicolae Bălcescu. îmi închipui 
cum ar bate inima lui Bălcescu 
la auzul acestei fraze limpezi: 
„întreaga putere în Republica 
Socialistă România aparține po
porului, liber și stăpîn pe soarta 
sa." !

Constituția noastră ne îndeam
nă să gîndim însă nu numai la 
prezent și la trecut, ci și la vii
tor. Căci ea reprezintă o largă 
perspectivă asupra anilor ce vor 
veni și este dealtminteri conce
pută într-un permanent raport 
cu viitorul. în adevăr, noua 
Constituție nu e numai consacra- 
toare, este și programatică. Și 
apoi nu printr-un simplu hazard 
cuvintele „creștere" și „dezvol
tare" revin mereu. Este o consti
tuție care mobilizează viitorul la 
uriașa muncă a prezentului.

Așadar citind noua Constituție 
noi sîntem solicitați de pe plat
forma prezentului în același timp 
spre trecut și spre viitor și înain
tea noastră se desface o priveliște 
unică prin măreția și vastitatea 
sensurilor ei. în cuprinsul noii 
Constituții se întîlnesc și fuzio
nează în aceeași comuniune de 
aspirații milioane de oameni, o 
singură uriașă inimă și inteligen
tă. A spune aceasta înseamnă, 
cred, a aduce Constituției noas
tre un suprem elogiu.

Comisia 

constituțională 

a Marii 

Adunări 

Naționale

Din comisie fac parte depu
tății: Ștefan Boboș, Demostene 
Botez, Avram Bunacîu, Maria 
Copil, Ion Cotoț, Tudor Dră- 
ganu, Constantin Dumitrache, 
Eduard Eisenburger, Petru 
Enache, Mihail Ghelmegcanu, 
Ion Gluvacov, Traian Ionașcu, 
Petru Mocanu, Andrei Păcu- 
raru, Ștefan Peterfi, Constan
tin Sandu, Barbu Solomon, 
Ion Stănescu, Constantin Stă- 
tescu, Andrăs Suto, Alexan
dru Voitinovici.

Din comisie fac parte, de 
asemenea, următorii specialiști 
care nu sînt deputați: Salva
dor Brădeanu, Ion Ceterchi, 
Ion Comănescu, Gheorghe E- 
lian, Sanda Ghimpu, Mircea < 
Lepădătescu, Iile Stoenescu, 
Ion Vîntu.

SPECTACOL FESTIV
Sîmbătă seara, în Sala Pa

latului Republicii a avut loc 
spectacolul festiv în cinstea 
celei de-a XXI-a aniversări a 
eliberării României de sub ju
gul fascist.

Au asistat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Emil Bodnaraș, Petre Bo- 
rilă, Constantin Drăgan, Ale
xandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gogu Rădulescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
membrii supleanți ai Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretarii C.C. al P.C.R., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor , 
instituții centrale și organiza
ții obștești, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, oameni 
de știință, artă și cultură, ge
nerali, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

La spectacol a asistat, de 
asemenea, tovarășul Luigi 
Longo, secretarul general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Italian, îm- j 
preună cu soția, care se află ! 
în vizită în țara noastră.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în Republica Socialistă Româ
nia.

Programul a cuprins cîntece 
închinate Republicii Socialiste 
România, noii Constituții, po
porului constructor al socialis
mului, Partidului Comunist 
Român, lucrări simfonice și 
vocal-simfonice, versuri, frag
mente din opere, cîntece și 
dansuri populare. Și-au dat 
concursul Orchestra simfonică 
a Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", ansamblul „Ciocîrlia"

Sosirea unei delegații guineeze
La invitația generalului de ar

mată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate al Republi
cii Socialiste România, la 21 au
gust 1965 a sosit în țară o dele
gație guineeză condusă de dom
nul Fodeba Keita, ministrul 
Apărării Naționale și Securității 
Republicii Guineea. 

și ansamblul Armatei, soliști 
de frunte ai Teatrului de 
Operă și Balet, cîntăreți de 
muzică populară.

Spectacolul s-a bucurat de o 
frumoasă primire din partea 
asistentei fiind călduros a- 
plaudat.

Din partea Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
artiștilor le-a fost oferit un 
coș cu flori.

(Agerpres;

în aceeași zi, delegația a fost 
primită de către ministrul For
țelor Armate ale Republicii So
cialiste România.

Tot în aceeași zi. domnul Fo
deba Keita a făcut o vizită to
varășului Cornel Onescu. minis
trul Afacerilor Interne al Repu
blicii Socialiste România.
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sind cuvântul 
parte doar din 

doctori în

Din vremea
Constituție făcea 
lexicul cîtorva 
drept și. al cîtorva demagogi 
care-l exploatau în parlament 
numai în zodia opoziției (spre 
ilaritatea băncii ministeriale și a 
mamelucilor majoritari), îmi vina 
în minte un episod electoral pe
trecut la țară și al cărui erou a 
fost un candidat, senatorial, 
mare latifundiar pe meleagurile 
Olteniei. Desemnat de forul par
tidului căruia îi aparținea, pen
tru un loc de membru în matu
rul corp, (cum i se spunea Sena
tului,) personajul a catadicsit să 
vină de la Paris în fieful lui po
lițe și domenial pentru a lua un 
cit de cît contact cu alegătorii 
săi anonimi

S-a întîmplat să fiu cu titlul 
profesional prin județul în ches
tiune, pe care autoritatea pre- 
fectorială îl decretase lovit de 
epizootie (pentru <? opri accesul 
opozanților la urnă) și am asis
tat la întâlnirea dintre conu Jean 
și pilcul de săteni aduși de ve
chilii moșiei la curtea boierului. 
Parcă-l văd opărind în cerdacul 
conacului în costum rustic (i s-o 
fi spus că e tactic să iasă așa, 
avînd în vedere dragostea țăra
nului pentru portul național), 
adică cu pantaloni de călărie, 
botfori de lac, surtuc vînățoresc, 
vestă galbenă cu năsturei dp 
sidef, pălăriuță verde cu pană de 
bibilică și o amplă cravată pră- 
zulie. în care sc.lip.ea recolta a 
două sute de hectare concentra
tă într-un briliant cît 
de mare.

Aplecîndu-se peste 
cohu’ Jean și-a ridicat 
degete inelate — grele cit altă 
moșie — pălăriuța, într-un gest 
tot așa de grațios ca acela cu 
care saluta la Deauville marchi
zele participante la carnavalul 
florilor și țuguindu-și rotund 
buzele a rostit într-o cas
cadă de „r"-uri: „Ronjourrr po- 
porrr!“ Și a tăcut. Amintindu-și 
pesemne recomandarea ce i s-a 
făcut de a pronunța măcar un 
discurs de zece-cinsprezece cu
vinte, dar fiind în eclipsă de ins
pirație, n-a găsit sub chelia or-

un

nată de pălăriuța cu pană de bi
bilică decît următoarele fraze :

„Sperr, onorrabil poporrr, că 
îm veți da votul d-voastrră. Și
despărțindu-mă, vă dau
sfaț. Să nu-i luați în seamă pe 
diavolii din opoziție, care vă îm
puiază capul cu constituția. Au- 
revaarr pentru ' ziua alegerilor“.

Auzind cuvîntul acesta teribil, 
oamenii au pălit, uitindu-se pe 
sub sprinceană la jandarmul pre
zent la reuniune, care nu o dată 
a interpretat în felul lui și cu 
metode sui generis termenul con
stituție, echivalent cu abuzul de 
putere și cu tot ce decurgea, în 
dauna fizică și morală a cetă
țeanului, dintr-o asemenea tăl
măcire. In vocabularul cazon, 
în cel polițienesc, cuvîntul „cons
tituție" era 
corporală.

sinonim cu corecția

★
manifestată de în-

arpagicul

pălimar, 
eu două

Fervoarea 
tregul popor Constituției Repu
blicii Socialiste România, prin 
discuțiile în presă, dezbaterile 
în fabrici, colocviile din fo
rurile de cultură, reprezin
tă un fenomen civic de neîn
chipuit în vremea orînduirii hur- 
ghezo-moșierești. Această largă 
participare a cetățenilor nu ilus
trează numai un drept conferit 
de unul din principiile de căpe
tenie ale actului fundamental și 
de care ei se prevalează din plin, 
ci înseamnă și o maturitate de 
conștiință capabilă să le reveleze 
esența democratică a acestui 
drept.

Cîți cetățeni din promoția 
mea, chiar dintre intelectuali, 
au avut măcar simpla curiozi
tate de a citi de-a fir a păr 
textul constituției de pe vre
muri ? Foarte puțini. Și-l înțeleg 
pe Constantin Miile, care-l pu
nea pe redactorul nou angajat 
s-o citească, ba să și scrie un 
articol de probă comentind-o 
sau interpretînd-o în lumina fap
telor și racilelor la ordinea zilei. 
Pentru că nu era farsă mai si
nistră decît constituția burghe- 
zo-moșierească, paravan pentru 
exploatarea și asuprirea celor 
mulți. Și mă înduioșa ardoarea 
pe care prietenul meu, Nicu Co-

cea o punea în ideea înființării 
cîndva, în viitor, a unei școli 
populare, în care materia de 
bază să fie constituția. Firește, o 
constituție care să garanteze, 
într-adevăr libertățile și dreptu
rile fundamentale ale poporului.

Am urmărit cu emoție lucrările 
sesiunii Marii Adunări Naționale. 
Am trăit, ca Și toți cetățenii a- 
cestei țări un moment unic, un 
moment istoric: organul suprem 
al puterii de stat a adoptat Con
stituția Republicii Socialiste Ro
mânia.

De mai bine de o lună milioa
ne de cetățeni au citit proiectul 
noii Constituții. Nu s-au mulțu
mit numai cu atît. Au și comen
tat-o cu entuziasm și înțelegere. 
Și m-a emoționat mîndria plu
garului și a strungarului de a 
discuta legea-legilor, cu o price
pere pe care altă dată nici com
petența juristului nu și-o îngă
duia decît la universitate sau în 
redacția severă a Pandectelor. E 
o atitudine în care se sintetizează 
toate rezultatele calitative-sociale, 
economice, spirituale — ale aces
tei epoci începute cu 21 de ani 
în urmă, 
uriașele 
făurirea unei vieți mereu 
bune, largile posibilități de afir
mare a talentelor, energiilor, ap
titudinilor — iată factori care au 
determinat personalitatea nouă a 
cetățeanului. Felul cum și-a ex
primat-o în patetica manifestare 
prilejuită de proiectul de Consti
tuție n-a fost doar o prefață la 
dezbaterile Marii Adunări Națio
nale ci însăși sursa de la care 
carta fundamentală și-a tras prin
cipiile. Constituția Republicii So
cialiste România, pe care Marea 
Adunare Națională a votat-o cu 
entuziastă unanimitate, e Consti
tuția pe care noi înșine, toți cetă
țenii acestei țări, ne-am dat-o. Ea 
este rodul și oglinda cuceririlor 
dohîndite în făurirea unei vieți 
noi, libere. Mîndria de a ne ști 
cetățeni ai României socialiste 
este un sentiment înalt, genera
tor de mari energii.

Sentimentul libertății, 
succese dobîndite în 

mai

La Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej din Galați t „recoltă* bogată Poto : ION CUCU

IN INTIMPINAREA

MARII

SĂRBĂTORI
Adunări festive !

F. BRUNEA-FOX

Nlchita Stănescu

IMN
Laudă ți glorie ție, pămînt cristalin 
în care florile roșii ale gîndirii 
colorează răsăritul soarelui și dau 
mireasmă de alior 
trecerii timpului.

Laudă și glorie ție, cer albastru 
al țării,
cer neînourat, cer fertil 
acoperit de flori și de chipuri 
iiuminîndu-ne 
florile inspirate și chipurile, 
la fel cum gîndul împlinit 
într-un lucru, 
îl iluminează cu lumină puternică, 
nepieritoare !
Laudă ție popor muncitor I 
Laudă ție Partid Comunist Român, 
Soare în inima noastră aprins.

informații
Consiliul de Miniștri al Re

publicii Socialiste România a 
adoptat o Hotărîre în care se 
arată că semnele monetare a- 
vînd imprimate denumirea 
statului „Republica Populară 
Română“ — aflate în prezent 
în circulație — vor continua 
să aibă deplină putere circula
torie. Aceste semne monetare 
vor circula paralel cu semnele 
monetare avînd imprimată 
noua denumire a statului „Re
publica Socialistă România“, 
ce vor fi puse în circulație po
trivit dispozitiunilor legale.

★
Sîmbătă la amiază a sosit în 

Capitală, Ia invitația Consiliu
lui General A.R.L.U.S., o dele
gație a Asociației de prietenie 
sovieto-române condusă de 
O. S. Dimitrievici, secretarul 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.F.S. Ruse, care va face 
o vizită în țara noastră și va 
participa la manifestările pri
lejuite de sărbătorirea zilei de 
23 August.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
General A.R.L.U.S., Constantin 
Prisnea, vicepreședinte al Co
mitetului de Radiodifuziune și 
Televiziune, membru al Con
siliului General A.R.L.U.S., 
precum și de membri ai am
basadei Uniunii Sovietice la 
București.

A
stă noapte, în 
schimbul con
dus de ingine
rul Alexandru 
Pâterfi, cajele 
laminorului de 
650 mm de la 
Hunedoara au 
prins între des
chizăturile lor 50 de blumuri. 

Operația va fi apoi preluată de 
schimbul „B" — fruntaș pe
secție — condus de maiștrii 
Augustin Biro și Nicolae Mo- 
raru. Blocurile incandescente 
de oțel se supun docile forței 
de uriaș a cilindrilor de lami
nare, care vor da „cale liberă" 
spre paturile de răcire celor 
peste 120 de tone de platine 
ale șarjei nr. 93 264. Iar mîine, 
cînd hunedorenii vor păși se
meți prin fața tribunei din cen
trul nou al orașului purtînd 
graficele „îngreunate" de zecile 
de mii de tone date peste plan 
— fontă : 47 000 ; otel: 24 000’; 
laminate: 10 000 — un tren în
cărcat cu tagle și plai ine va 
șuiera scurt, purtînd și șarja 
93 264 pe al doilea drum al ei: 
Uzinele „Otelul roșu" — in
dustria de autocamioane și 
tractoare.

Dar să urmărim întregul 
druțn parcurs de șarjă Pîtli ăițl-

...18 AUGUST, ora 4,00. Schim
bul condus de utecistul Ariton 
Bucur începe ajustarea cupto
rului nr. 3 de la otelăria nouă 
Pe platformă a sosit un convoi 
cu fontă solidă și fier vechi. 
Operația de încărcare se cere 
executată repede și precis 
Mi-am ales un loc mai depăr
tat de cuptor pentru a nu-i 
stingheri pe Oțelari.

— Nu încarci cu fontă lichi
dă ii întreb pe Bucur?

— De cînd folosim oxigenul 
la elaborare — de două luni a 
fost introdus la cuptoarele 2,

tn tabăra de pionieri Sinaia—-Schiori
Foto: GR. PREPELIȚĂ

3,7 și 8 — încărcăm și fontă 
solidă, iar durata de elaborare 
s-a redus cu peste două ore.

Peste citeva minute apare și 
prim-țopitorul Gheorghe Chi- 
haia din schimbul „G" pentru 
a verifica încărcătura.

Este urmat de Toma Safta, 
maistrul schimbului cu întreaga 
echipă. Facem cunoștință cu o- 
țelarii Avram Crăciun, Pamfil 
Bușut și cu mezinul echipei, 
utecistul Pantelimon Motorga.

Elaborarea durează citeva 
ore. în clipele de răgaz discu
tăm. Așa am aflat că lupta 
pentru oțel mai mult începe de 
la ajustare și încărcare.'

125 de tone in plus. Azi, dacă 
merge bine, atingem 196 tone.

Ora 14,45. La ințerfon se 
aude vocea dispecerului Nico- 
lae Dumitru :

— Alo, cuptorul 3. 
0,20 la sută carbon, 
sută mangan. Puteți 
dezoxidarea. Utecistul 
ghe Marin, unul dintre
buni macaragii de pe mașinile 
de încărcare răstoarnă cu iu
țeală în cuptor proporțiile 
de feroaliaje dinainte stabilite.

Alinarea 
Vocea lui 
zgomotul i 
putem da drumul oxigenului.

Aveli 
0,22 la 
începe 
Gheor- 

cei mai

e pe terminate.
Ghihaia acoperă 

„Gata, Avrame I"

șarjei
— De încărcat, nu putem în

cărca cuptorul peste capacita- 
lea s-ă — ne spune maistrul- 
șef Aurel Stanciu, care răspun
de de întreținerea cuptorului 3. 
Dar plusul de oțel poate fi ob
ținut prin creșterea indicilor 
de utilizare pe metru pătrat de 
vatră și zi calendaristică, adică 
in mai puține cuvinte tocmai 
prin scurtarea duratei de ela
borare a unei șarje.

— Noi. echipa — reia mais
trul Safta — ne-am angajat să 
dăm In cinstea lui 23 August

Ora 14,55. încăpuse evacua
rea șarjei nr. 93 264. La tran
smisia prin difuzer a „operației 
eăptămînale". l-am auzit pe 
șeful secției bluming-semi- 
fabricate, inginerul Vasile 
Văzdăuțeanu felicitîndu-1 pe șe
ful oțelăriei nr. 2 — ing. Nitolae 
Sîntimbreanu : 
nit bine, 
la sută".

Explicația 
lări magice 
după amiază 
otel de la 
Mihail.

„Băieți, ați por-
Ați depășit 55

acestei „formu- 
am aflat-o abia 

la turnătoria de 
maistrul Emilian

La Copșa Mică a intrat în 
funcțiune o fabrică de acid 
sulfuric. Noua unitate, împre
ună cu Uzina de prelucrare a 
concentratelor de zinc și 
plumb în furnal, intrată parți
al în funcțiune, va forma unul 
dintre cele mai importante 
complexe industriale de acest 
gen din țară.

înzestrate cu utilaje livrate 
de unele firme din Anglia și 
de uzine din țara noastră ca 
„Independența“-Sibiu, „23 Au- 
gust“-București, Uzina meca
nică Medgidia, Uzina de pro
totipuri și reparat utilaj chi
mic Făgăraș, cele două uni
tăți industriale vor avea în
tregul proces de producție au
tomatizat. Halele sînt prevă
zute cu instalații de condițio
nare a aerului. Gazele prove
nite din ardere nu se vor mai 
răspindi în atmosferă ; ele vor 
fi utilizate la instalația de 
preîncălzire a cocsului și ae
rului pentru furnal, 
primă pentru obținerea 
dului sulfuric, a zincului 
plumbului este expediată

Materia 
aci- 

Și 
de

stația centrală de flotare din 
Maramureș, precum și de di
ferite întreprinderi miniere 
din Munții Apuseni. Minereul 
de zinc, plumb și sulf, ajuns 
la Copșa Mică, intră în circu
itul chimiei pentru a se trans
forma în acid sulfuric și în 
lingouri de zinc și plumb.

Fabrica de acid sulfuric are 
o capacitate de 100 000 tone 
pe an, iar uzina de prelucrare 
a concentratelor de zinc și 
plumb în furnal de 50 000 
tone.

Pentru satisfacerea necesi
tăților de producție ale nou
lui complex industrial s-au 
construit și dat în exploatare 
o stație electrică de transfor
mare de 110 kilovolți, barajul 
de pe rîul Tîrnava, Uzina de 
apă potabilă, stația de cale fe
rată cu un pod peste rîul Vi
sa, precum și 320 apartamen
te pentru muncitorii de aici. 
Mulți dintre lucrătorii chi- 
miști s-au specializat în între
prinderi similare
Și

din Anglia 
din țara noastră.

IN REGIUNEA BACAU
• în cinstea zilei de 23 Au

gust, 11 întreprinderi indus
triale din REGIUNEA BA
CĂU, printre care Combinatul 
de îngrășăminte chimice F. 
Neamț, C.I.L. Bacău, între
prinderile forestiere din P. 
Neamț și Borea raportează în
deplinirea planului pe 8 luni 
înainte de termen, precum și

— Angajamentul nostru este 
să trimitem blumingului 55 la 
sută din șarje calde. Condițiile 
principale ale respectării gra
ficului sînt reducerea duratei 
de staționare a oalei și înca
drarea in timpul optim de 
turnare, 7—10 minute la fiecare 
lingou.

Maistrul Mihail completează 
fișa șarjei 93 264 cu datele de 
la turnătorie : oala nr. 8 : sfîr- 
șitul evacuării din cuptor — 
ora 15,05 începutul turnării 
— ora 15,15; sfrșitul turnării 
—■ ora 16,20. Asta înseamnă că 
turnătorul șef Grigore Dobcă 
împreună cu băieții săi —

angajamentelor anuale laa
producția globală și marfă. 
Numai valoarea producției 
marfă realizată peste prevede
rile planului de către între
prinderile din ramurile ex
tracție și prelucrarea țițeiului, 
prelucrarea metalului, hîrtiei 
și celulozei din regiune se ri
dică la aproape 35 000 000 lei.

se respectă. Șarja „dumnea
voastră" după ce a stat o oră 
oțelul fiind calmat, pleacă spre 
„striper". Calitatea corespunde 
din punct de vedere chimic.

Ora 19,50. Controlorul Do- 
rel Florea de la hala de stri- 
păj completa o nouă fișă a 
șarjei 93 264 — fișa de evi
dență a lingoului. După ce 
lingourile au fost „mișcate* de 
fălcile puternice ale macaralei 
de stripaj, trenul ajunge la 
blurning.

însoțit de cuptorarul Iulian 
Popa — secretarul comitetului 
organizației de bază U.T.C. din 
schimbul „B" al laminorului

93 264
printre care și tinșrîl cei mal 
buni djn echipă, Nicolae Pelin 
și Mihai Lozneanu — s-au în
cadrat în timp. Ei au turnat 
prin sifon 26 de lingouri și u- 
nul direct. De fapt, acest 
schimb, „A" este fruntaș pe 
hala de turnătorie și a primit 
stegulețul de evidențiat de 7 
ori pînă acum. într-adevăr, 
fruntașii confirmă titlul obținut 
în întrecere.

Ora 17,50. Locomotiva scoate 
trenul de turnare din hală- 

— Vedeți — spune contro
lorul Nicolae Joldea — graficul

blurning, urmăresc manevre de 
încărcare a lingourilor în cup
toarele adinei. Cleștii puter
nici gi macaralei „trigler" pur
tau blocurile de otel pe care 
le lăsau ușor în cuptoare.

Am urmărit manevra stînd 
lingă cabina cu aparate de 
măsurat și control a celulelor 
nr. 13 și 14.

Rezultatele muncii laminoriș- 
tilor de la blurning sînt tre
cute pe două panouri. Unul — 
de la schimb la schimb, pe ore 
— cuprinde numărul de blocuri 
laminatei la 18 august, ora 23

Adunările festive consacrate ce
lei de-a 21-a aniversări a elibe
rării patriei noastre de sub jugul 
fascist care au avut loc sîmbătă 
în numeroase unități economice 
din țară 5-au desfășurat sub sem
nul marii bucurii cu care între
gul popor a primit vestea adop
tării Constituției Republicii So
cialiste România.

La adunarea care a avut loc la 
Fabrica de țevi sudate București 
a luat cuvîntul Ioan Cozac, mem
bru al Comitetului raional 
1 Mai al P.C.R., care a arătat 
că harnicul colectiv al acestei 
unități industriale și-a îndeplinit 
angajamentele luate în cinstea 
marii sărbători a poporului nos
tru. Au fost realizate peste plan 
de Ia începutul anului și pînă a- 
cum 1 413 tone de țevi de dife
rite dimensiuni

Adunări festive âu mai avut loo 
la Uzina de alumină, Uzina „în
frățirea", Fabrica de încălțăminte 
„Solidaritatea" de textile „Cri- 
șana", „Refractara", fabrica de 
sticlă „Pădurea Neagră" din re
giunea Crișana ; la întreprinde
rea de prefabricate și materiale 
de construcții, la Uzina de acid 
sulfuric și superfosfați de la Nă
vodari, întreprinderea metalur
gică „Energia" din regiunea Do- 
brogea ; la. Combinatul de celu
loză și hîrtie, întreprinderea de 
industrie locală Fălticeni, Fabrica 
de spirt din regiunea Suceava și 
în alte întreprinderi și instituții 
din întreaga țară.

(Agerpres) .

în coloana schimbului condus 
de inginerul Ianis Vlahos: 300 
de lingouri. Schimbul de 
noapte raportase dimineața 295, 
iar schimbul de dimineață — 
301 blocuri.

Norma este 290 de lingouri 
pe schimb explică inginerul 
Vlahos. Dar fără oțelari n-am 
face nimic. Ei ne-au trimis, mal 
multe cochile calde decît s-au 
angajat. Așa am ajuns să ba
tem toate recordurile de pînă 
acum ale blumingului — de la 
începutul lunii august pînă 
azi, am laminat peste prevederi 
aproape 2 500 tone de oțel.

19 AUGUST, ora 1,30. Sînt în 
cabina de manevră din schim
bul de noapte — „schimbul 
seraliștilor" cum este numit la 
blurning — condus de ingine
rul utecist Marcel Păcuraru. 
Manevrantul principal Ion Gri- 
goreseu, care este și secretarul 
comitetului organizației U.T.G. 
pe schimb, îmi 
marea.

— Iată ce va 
93 264 : „blumuri

arată progra-

egale ,- se sutează la 
picior". Dacă do- 

cum - se zbate 
în valturi.
la ora 7,00 șarja

ne-

ajunge șarja 
pentru plati

ne, de 247 X 240 tăiate în două 
părți
maselotă și 
riți, priviți 
putincioasă

Dimineața
93 264 primea ultima progra
mare. „în noaptea de 21 spre 
22 august va fi laminată în 
platine".

Ing. ARTUR IOAN

UZINA VIE

L

ea ar fi organizată 
proletare... lustrul 

ar Întrece soarele

a Uzinele „23 
August", în ha
la destinată 
pregătirii loco
motivelor ce ur
mează să plece 
în cursă de pro
bă, un tînăr 
șterge cu cirpa

picăturile de vopsea căzute pe 
barele nichelate. Tînărul are 
fruntea brobonată de sudoare, 
nu vede decît bucata de metal 
lucitor, într-adevăr foarte luci
tor. Un amănunt observat și 
altădată, și cu alte prilejuri, 
însă niciodată cu alita acuitate 
ca astăzi. Gestul tînărului ne 
amintește pe binecunoscutul 
Bozan din „Uzina vie" a lui 
Alexandru Sahia.

Vă amintiți ? Viața Molohu
lui acela ursuz, care era uzi
na capitalistă, cunoștea și rare 
momente de înseninare: ieșirea 
locomotivelor, abia montate, pe 
linia ferată din curte. Doi mun
citori și tovarăși, Bozan și Filip, 
comentează evenimentul. Pri
mul e entuziasmat ca de pro
priul său succes,, celălalt e 
sceptic și rezervat. Ce ne bucu
ră dacă s-ar scoate nu una pe 
zi, ci o sută de mii? (Filip). 
Știu, știu prea bine asta, așa 
cum o știe întreaga clasă mun
citoare... Privește la ea, tova
rășe. Filip, te rog uită-te la ea 
bine, ce nouă e și ce frumoasă. 
Vezi luciul ăla de la bielă ? Eu 
i l-am dat... (Bozan). Dacă fa
brica aceasta ar li a muncitori
lor, dacă 
după legi 
bielei Iui 
(Filip).

Prin citeva detalii de peisaj 
scriitorul ne lasă să înțelegem 
că acțiunea s-a petrecut la fa
brica de locomotive din Reșița, 
însă tot așa de bine ar fi putut 
să se petreacă și în altă parte. 
Aici, în fostele ateliere ale lui 
Malaxa, se fabricau pe atunci 
tot locomotive. Condițiile de 
muncă erau aceleași. Oamenii, 
aceiași sau aproape aceiași. îm
pilările și idealurile, asemănă
toare. Scriitorul, după cum se 
știe, nu-și concepea eroii la 
întîmplare. Idealurile celor doi 
muncitori sînt idealuri ale cla
sei căreia îi aparțin.

Uzinele „23 August" — me
canicul șef al țării. Expresia 
am auzit-o pretutindeni. Mașini, 
instalații, agregate de tot fe
lul ce iau drumul șantierelor, 
fabricilor și marilor combinate 
în construcție. Asta înțeleg toți 
prin mecanicul șef al tării. Șl 
ara mai adăuga: mașini, instala
ții și utilaje eșalonate pe ani și 
etape distincte ale planului de 
industrializare socialistă.

Fabricile ce trebuiau să pro
ducă cimentul necesar recons
trucției de după război, și apoi 
al primelor mari hidrocentrale 
și termocentrale, au f6st Și con
tinuă să fie produse aței. De 
asemenea, utilajele grele pen
tru furnalele Hunedoarei.

în ultimii ani, datorită poli
ticii înțelepte a partidului, in
dustria petrochimică cunoaște o 
mare dezvoltare. Pe porțile u- 
zirței au ieșit o serie de. insta
lații și agregate de primă im
portanță îndreptîndu-se spre 
orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Săvinești, Borzești, Brazi, 
Copșa Mică. Și tot aici sînt 
produse presele hidraulice cu 
6 și 15 etaje pentru industria 
lemnului; matrițele complexe 
pentru fabricile de cauciuc „Da
nubiana" și „Victoria"-Florești;

rezervoarele sferice de țjte 
100 000 de litri și alte instalații ■ 
pentru Combinatul de la Turnu- 
Măgurele; cuptoarele de calci-. 
nat pentru fabrica de alumină 
din Oradea și cele pentru Fa
brica de aliaje și metale nefe-' 
roase — București, intrate nu 
de mult in funcțiune... Cind va 
fi scrisă cronica acestor ani, se 
va vedea că aproape nu există 
obiectiv industrial pe harta pa
triei la inălțarea căruia să nu 
fi participat, într-un fel sau al
tul, și marea uzină bucureștea- 
nă. „Aducem pe această cale 
mulțumiri metalurgiștilor de la 
„23 August" — se spune într-o 
corespondență scrisă recent pe 
adresa ziarului. Toate cele 
4 122 tone de utilaje primite 
pină acum la Combinatul side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Galați sînt de bună 
calitate".. Și o altă mărturie, 
din alt colț al țării: „în pre
zent, montăm o nouă linie de 
acid sulfuric executată la „23 
August" — spunea într-o dis
cuție, în urmă cu numai citeva 
zile — inginerul Florian Bl.ăguț, 
directorul Combinatului, chimi- 
co-metalurgic din Baia Mare. 
Asemenea linii tehnologice se 
montează pentru prima dată la. 
noi în tară. Și de data asta
constructorii bucureșteni au 
fost la înălțime. Mă refer in 
primul rind la calitate. Este ire
proșabilă. E asigurată in mare 
măsură automatizarea unor faze 
și cicluri de fabricație, întreaga 
instalație e concepută și con
struită la un înalt nivel teh
nic".

„...lustrul bielei lui va în
trece soarele". O metaforă, de
sigur. Dar cu deplină acoperire 
în pianul real. Anul trecut,' la 
Expoziția Realizărilor Economi
ei Naționale, printre exponate
le care ne-au atras în mod deo
sebit atenția au fost șl locomo
tivele Diesel fabricate aici. Lo
comotive cu puteri și construc
ții variate, cu întrebuințări 
multiple — de la locomotivele 
de mină, pînă la cele întîlnite 
pe magistralele de oțel ale țării. 
Alături de celelalte mașini șl 
agregate fabricate în uzină, 
mereu mai bune, mai moderne, 
nu sînt ele oare o materiali
zare a acestei metafore ? Nico- 

Clinr Pancjrate, 
Petre Ma- 
muncitorl, 
din diferi-

lae Luca, C" 
Gheorghe Militaru, 
nea și multi alții — 
ingineri, tehnicieni 
te sectoare ale uzinei — și-au 
cîștigat un binemerilat prestL 
giu datorită calității muncii 
prestate de ei.

în lupta dusă, la indicația 
partidului, pentru îmbunătăți
rea în continuare a calității 
produselor, tinerii nu sint prin
tre cei din urmă. Dorința loi 
de a cunoaște cit mai mult, de 
a-și rițiica continuu calificarea, 
de a se cultiva nu mai miră azi 
pe nimeni. Aproape că nu în- 
tilnești tînăr care să nu ur
meze vreun curs teoretic sșu de 
ridicare a calificării. Școala 
profesională de pe ljxțgă uzi
nă pregătește circa 800 de ti
neri in diverse meserii. Cursu
rile de ridicare a calificării sînt. 
urmate de 1 543 de muncitori. 
Școlile de maiștri, de 51. Cursu
rile medii serale, de 649. Insti
tutele de învățămînt superior, 
de 99.

Azi marea uzină bucureștea- 
nă — mecanicul șef al tării — 
e o adevărată uzină vie.

GH. BACIU



Un an de Ia moartea 

lui Paimiro Togliatti

Manifestări consacrate

celei de-a XXI-a aniversări

a eliberării României

La cererea redacției ziarului „L’Unita", tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar generai al Comitetului 
Centrai al Partidului Comunist Român, a făcut urmă
toarea declarație cu prilejul împlinirii unui an de la 
moartea lui Paimiro Togliatti :

(J. R. S. S.

MOSCOVA 21. Coresponden- 
tul Agerpres, A. Munteanu, 
transmite : în clădirea Muzeului 
Politehnic din Moscova s-a des
chis la 21 august în cadrul „'Zi
lelor culturii românești“ o expo
ziție de artă decorativă contem
porană românească. Expoziția cu
prinde covoare, obiecte de cera
mică, sticlă și piele. Cea mai 
mare parte din obiectele expuse 
sînt inspirate din tradițiile artei 
populare.

La solemnitatea inaugurării au 
luat parte numeroși reprezentanți 
ai artei din capitala sovietică, 
Ministerului culturii U.R.S.S. și 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, reprezentanți ai corpului 
diplomatic din Moscova. Au fost 
prezenți Ch. Stoian, consilier si 
a!ți colaboratori ai ambasadei 
române.

Expoziția a fost deschisă de 
K. I. Rojdenstvenski, secretar al 
Uniunii artiștilor plastici din 
U.R.S.S.

Profesorul universitar Mac 
Constantinescu, artist emerit a 
vorbit despre realizările artei de
corative românești și a prezentat 
asistenței expoziția.

R. P. CHINEZĂ

PEKIN 21 (Agerpres) — La 
21 august s-a deschis la Pekin o 
expoziție de artă fotografică ro
mânească. Cele 120 de fotografii 
expuse prezintă viața poporului 
român și realizările obținute de 
cl în construcția economică.

Expoziția este organizată sub 
auspiciile comisiei chineze pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, în colaborare cu Asociața 
de prietenie chino-română și cu 
societatea chineză de fotografii.

La deschiderea expoziței au 
participat Li Ci-tao, vicepreșe
dinte al Comitetului pentru re
lații culturale cu străinătatea, 
Lu Pin, președintele Asociației 
dc prietenie chino-română. A 
fost prezent, Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul României în China 
și membri ai ambasadei.

R. S. CEHOSLOVACĂ
PRAGA 21. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Liță, transmite' 
Vineri la clubul Uzinelor „CKD“ 
Blansko (Moravia de sud), a avut 
loc o adunare festivă organizată 
cu prilejul celei de-a 21-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist. Au participat 
cadre de conducere ale uzinei, 
tehnicieni și ingineri. Au fost 
prezenți ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga, 
prof. Gh. Nițescu și membri ai 
ambasadei.

A luat cuvîntul J. Bouda, di
rectorul uzinelor și ambasadorul 
lomân la Praga, prof. Gh. Ni
țescu.

★
BRATISLAVA 21 (Agerpres) — 

Cu prilejul celei de-a XXI-a a- 
niversări a eliberării României

După Los Angeles, Morganfield...
incidente rasiale in S. U. A.

NEW YORK 21 (Agerpres).— 
Puternice incidente rasiale s-au 
produs vineri la Morganfield 
(Kentucky) într-o tabără de mun
că a studenților. Un grup de 
negri care așteptau să intre în 
sălile de mese au fost bruscați 
de studenți albi rasiști. Inciden
tele au luat amploare, ca urma
re a intervenției poliției care a 
vrut să-i aresteze pe negri. Mai 
multe clădiri din această tabără 
au fost distruse, iar un camion 
al polițiștilor incendiat. Zece 
persoane au fost grav rănite. Po
liția a operat peste 50 de ares
tări. Este al doilea incident ra
(2

PE SCURT
« AMBASADORUL român la 

Tokio a înmînat profesorului doc
tor Shibata, președintele Academi
ei japoneze, insigna și carnetul de 
membru de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România. Pre
ședintele Academiei japoneze a 
mulțumit în termeni elogioși pentru 
primirea înaltului titlu acordat, 
subliniind importanța schimburilor 
științifice dintre România și Japo
nia.

• VINERI s-a deschis Ia Ismir 
cel de-al 34-lea Tîrg internațional 
organizat anual in acest port turc. 
La ediția din acest an a tlrgului 
participă 35 de state printre care 
U.R.S.S., S.U.A., Japonia, România 
și alte țări.

9 CU PRILEJUL Zilei Constitu
ției R. P. Ungare, conducători de 
partid și de stat s-au Intîlnit cu 
oameni al muncii din diferite regi
uni ale tării.

La mitingul consacrat Zilei Con
stituției din orașul Bekescsaba a 
luat cuvîntul Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

Referindu-se la . situația interna
țională, el a condamnat acțiunile 
agresive ale Statelor Unite ale 

de sub jugul fascist, la Bratis
lava a avut loc un spectacol de 
gală cu filmul românesc „Pădu
rea spînzuraților".

Filmul a fost primit de spec
tatori cu un deosebit interes.

R. P. BULGARIA
SOFIA 21. Corespondentul 

Agerpres, C. Linte transmite : 
Comitetul pentru prietenie și re
lații culturale cu străinătatea din 
R. P. Bulgaria a organizat la în
treprinderea de stat unificată 
„Rodopa" din Sofia o adunare 
festivă consacrată celei de-a 
2I-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist. Au 
luat cuvîntul Todor Terziev, di
rector adjunct al întreprinderii, și 
ambasadorul român la Sofia. 
Ioan Beldean. La adunare au 
participat Dimităr Bratanov, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, 
prof. Ștefan Stancev, vicepreșe
dinte al Comitetului pentru prie
tenie și relații culturale cu străi
nătatea.

Vineri seara, la cinematograful 
Dimităr Blagoev din Sofia a avut 
loc deschiderea festivă a săptă- 
mînii filmului românesc. A fost 
prezentat în premieră de gală fil
mul „Cartierul veseliei“.

Atanas Iovcev, redactor sef 
adjunct al revistei „Filmovi No- 
vini“, a vorbit despre realizările 
cinematografiei române, iar ac
torul Constantin Dinulescu a 
prezentat participanților filmul 
„Cartierul veseliei“ și a vorbit, 
despre preocupările actuale ale 
cineaștilor români. Premiera s-a 
bucurat de succes.

în aceeași zi a avut loc o con
ferință de presă cu membrii de
legației cineaștilor români

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

Cu prilejul celei de-a 21-a ani
versări a eliberării României la 
20 august a avut loc în sala ci
nematografului „Internațional“ 
din Berlin un spectacol de gală 
cu filmul „Pădurea spînzurați
lor“, la care au participat actrița 
Gina Patriciii și regizorul Iulian 
Mihu.

Au fost de față Kurt Bork, 
ministru ad-interim al culturii, 
Gunter Witt, locțiitor al minis
trului culturii, Ștefan Cleja, am
basadorul român la Berlin, mem
bri ai corpului diplomatic.

După spectacol, Gunter Witt 
a oferit o recepție în cinstea oas
peților.

R. P. ALBANIA
TIRANA 21 (Agerpres) — 

Sîmbătă s-a deschis la Tirana, o 
expoziție de artă populară româ
nească. La deschidere au parti
cipat : Vasil Natanaili, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Gogo Kosma, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului, 
Shefqet Musarj, secretar general 
al Uniunii scriitorilor și artiști
lor din Albania, și alte persoane 

sial care se produce aici în de
curs de numai o săptămînă. In
cidente sîngeroase au avut loc și 
la Hayneville (statul Alabama), 
unde unul din liderii populației 
de culoare din localitate, epis
copul Jonathan Daniels, a fost 
asasinat de către un grup de ra
siști albi, iar un altul a fost grav 
rănit. Cei doi militanți integra- 
ționiști fuseseră eliberați de cu- 
rînd dintr-o închisoare din Ala
bama, unde fuseseră închiși pen
tru că participaseră la o demon
strație pentru drepturi civile. 
Autorul atentatului a fost identi

Americii în Vietnam și a exprimat, 
solidaritatea poporului ungar cu 
poporul vietnamez.

• LA 20 AUGUST au avut loc 
convorbiri între Anastas Mikoian, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Alphons 
Massemba-Debat, președintele Re
publicii Congo (Brazzaville), în 
cursul cărora a fost continuat 
schimbul de păreri în legătură cu 
problemele care interesează cele 
două părți.

Studenții din Rio de Janeiro

in grevă
STUDENȚII de la Università- 

tèa din Rio de Janeiro au decla
rat vineri o grevă de două zile. 
Ei protestează împotriva recentei 
arestări a trei studenti, precum și 
a destituirii profesorului de so
ciologie, Roberto Las Casa, pre- 
textîndu-se că acesta ar fi desfășu
rat o ,,activitate subversivă".

• GRUPUL ȚĂRILOR latino
americane, membre ale O.N.U., au 
desemnat vineri Argentina drept 
candidat al acestui grup In Con
siliul de securitate pentru a înlocui 
Bolivia, al cărei mandat expiră la 
31 decembrie 1965. Agenția France 
Presse relevă că alegerea Argenti
nei, care se va hotărî în cursul 
apropiatei sesiuni a Adunării Ge- 

oficiale. A fost prezent G. Vel- 
cescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Tirana, 
membri ai ambasadei. A parti
cipat, de asemenea, G. Bodor, 
directorul muzeului etnografic al 
Moldovei din Iași.

în aceeași zi a avut loc un 
spectacol de gală cu filmul 
„Cartierul veseliei“.

R. P. D. COREEANĂ

PHENIAN 21 (Agerpres) — 
Cu prilejul celei de-a 21-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist, Comitetul pen
tru relații culturale cu străinăta
tea din R.P.D. Coreeană a orga
nizat o expoziție românească de 
fotografii, la Casa de cultură 
„Chullima“ din Phenian.

La deschiderea expoziției au 
participat So Ciol, președintele 
Comitetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea din R.P.D. 
Coreeană, Kim Iun Nam, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale, membri 
ai corpului diplomatic, precum 
și un numeros public. A fost 
prezent Florea Vodiță, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Socialiste România la Phe
nian, și alți membri ai Ambasa
dei Republicii Socialiste Româ
nia în R.P.D. Coreeană.

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

Hanoi a avut loc sîmbătă o gală 
de filme românești organizată 
de Comitetul pentru relații cul
turale cu străinătatea, din R. D. 
Vietnam, în cinstea sărbătorii 
naționale a României.

Au participat Phzm Ngoc Tuan 
președinte al Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea, 
Nguyen Co Thach, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Hoang Truong, locțiitor al mi
nistrului culturii, precum și un 
numeros public. A fost prezent 
Ion Moangă, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în 
R. D. Vietnam.

INDIA

DELIII 21 (Agerpres) — La 
New Delhi s-a deschis sub aus
piciile Consiliului indian pentru 
relațiile culturale o expoziție de 
grafică românească. Expoziția a 
fost inaugurată de R. M. Hajar- 
navis, ministrul dc stat în Mi
nisterul Educației al Indiei.

GRECIA
ATENA 21 Corespondentul 

Agerpres, C. Alexandroaie tran
smite : în seara zilei de 20 au
gust, Liga de prietenie greco- 
română a organizat la cinemato
graful de vară Athineon o adu
nare festivă consacrată celei de 
a 21-a aniversări a eliberării Ro
mâniei.

ficat ca fiind Tom Coleman, 
șerif adjunct al Comitatului 
Lowndes (statul Alabama), care 
în cursul anchetei a recunoscut 
că a tras în cei doi militanți in- 
tegraționiști.

La Los Angeles, unde situația 
continuă să rămînă încordată 
după cele 7 zile dc violente cioc
niri între poliție și populația de 
culoare, numărul victimelor este 
în creștere. Alte două persoane 
au fost omorîte vineri, ca ur
mare a unor incidente sporadice. 
Comisia care anchetează inci
dentele ia măsuri pentru menți
nerea ordinii.

nerale a O.N.U., pare să fie asigu
rată. Mandatul său în Consiliul de 
Securitate va fi de doi ani. Argen
tina a mai ocupat în două rînduri, 
în 1948—1949 și 1959—1960, unul 
din locurile membrilor neperma- 
nenți ai Consiliului de Securitate.

9 LA OSLO a avut loc o întru
nire la care au participat miniștrii 
afacerilor externe ai celor cinci 
țări nordice : Per I-Iaekkerup (Da
nemarca), Ahti Karjalainen (Fin
landa), Gudmundur Gudmundșson 
(Islanda), Torsten Nilsson (Suedia) 
și Halvard Lange (Norvegia). In
tr-un comunicat dat publicității 
după întrunire se arată — după 
cum menționează agenția France 
Presse —• că miniștrii afacerilor ex
terne al țărilor participante și-au 
,.exprimat neliniștea profundă față 
de situația gravă creată în 'Viet
nam“.

La întrunire au fost discutate, de 
asemenea, aspecte ale problemei 
nucleare, situația financiară a 
O.N.U. și altele.

Convorbiri Nasser - Feisal
DUMINICĂ, - în localitatea 

Jcddah (Arabia de sud) vor 
începe convorbirile dintre pre
ședintele Republicii Arabe Uni
te, Gamal Abdel Nasser, și regele 
Feisal, în legătură cu reglementa
rea situației din Yemen. în acest 
scop, președintele Nasser a pără
sit sîmbătă R.A.U., însoțit de vice-

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări preșe
dintele onorific al Ligii, Arghi- 
ropoulos, fost ministru de exter
ne, a rostit un cald salut tran- 
smițînd poporului român urări 
de prosperitate și noi succese. 
El a vorbit despre legăturile tra
diționale de prietenie dintre po
poarele grec și român și și-a ex
primat dorința ca aceste legături 
să se dezvolte în viitor în intere
sul ambelor popoare.

La adunare au participat pes
te 1 000 de persoane, printre 
care G. Plytas, primarul orașului 
Atena, Turcovaslilis, fost minis
tru, șefii unor misiuni diploma
tice din Atena, oameni de cultu
ră și artă, ziariști. A fost prezent, 
de asemenea, însărcinatul cu a- 
faceri al ambasadei Republicii So
cialiste România la Atena T. 
Jianu, precum și membri ai am
basadei.

R. A. U.

ALEXANDRIA 21 (Ager
pres). — în cinstea celei de a 
XXI-a aniversări a zilei de 23 
August, la Alexandria a fost 
inaugurată expoziția de fotogra
fii și publicații „România socia
listă în plin progres“. Au parti
cipat Rushdi Ghindi, directorul 
departamentului culturii și in
formațiilor.

Evoluția situației politice 

din Grecia
Noul prim-ministru desemnat, Ilias Tsirimokos, a 

ținut vineri seara prima sa conferință de presă, anun- 
țind că a hotărît să convoace pentru luni 23 august 
Parlamentul grec pentru a primi votul de învestitură, 
în legătură cu aceasta, Tsirimokos și-a exprimat spe
ranța că „guvernul său va obține votul de încredere 
ți că țara va depăși, asttel, actuala criză politică“.

Explicînd motivele care l-au 
determinat să accepte manda
tul formării unui nou guvern, 
Tsirimokos a subliniat că a 
apreciat că trebuie să se epui
zeze mijloacele de a forma un 
guvern din actuala Cameră, 
„înainte de a recurge la ale
geri generale pentru a ieși din 
actuala criză“. Sînt momente, 
a declarat el, „cînd alegerile 
nu sînt indispensabile și cînd 
ele pot fi chiar periculoase“.

Agențiile de presă informea
ză că în timp ce Tsirimokos 
ținea prima sa conferință de 
presă, peste 5 000 de persoane 
au organizat o demonstrație în 
sprijinul fostului premier Pa- 
pandreu. pentru respectarea 
prevederilor constituționale.

Se relatează că manifestan- 
ții au ridicat baricade pe prin

președintele Zakaria Mohieddin, și 
reprezentantul său personal Hassan 
Sabri El Kholy.

Foștul premier al Yemenului, Ah- 
med Mohamed Noman, s-a decla
rat de acord cu aceste întrevederi, 
arătînd că împreună cu alți lideri 
yemeniți au avut în prealabil în
trevederi cu președintele Nasser 
care i-a informat asupra desfășu-. 
rării convorbirilor preliminare din
tre R.A.U. si Arabia Saudită. „Sa
lut din toată inima, a declarat No
man, această nouă inițiativă a 
președintelui Nasser care urmăreș
te realizarea unității și stabilității 
țărilor arabe".

Demonstrații la Seul
APROXIMATIV 2 000 de stu- 

denți de la patru universități din 
Seul au continuat sîmbătă demons
trațiile de protest împotriva trata
tului japono—sud-coreean privind 
așa-numita normalizare a relațiilor 
dintre cele două țări. Studenții au 
cerut anularea ratificării tratatului 
și organizarea unor noi alegeri 
parlamentare. Poliția a folosit din 
nou gaze lacrimogene pentru a îm
prăștia pe demonstranți.

• 1N CAPITALA Mexicului se 
deschide luni conlerinla care va 
examina perspectivele creării unei 
zone denuclearizate în America 
Latină. Scopul tinal al acestei con- 
lerințe, programată pentru o du
rată de zece zile, este încheierea

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Roman

Tovarășului CH1VU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste Romani a

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al

Republicii Socialiste Romania

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și întregului popor sovietic, 
transmitem cordiale felicitări Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, cu prilejul adoptării noii 
Constituții și a proclamării Republicii Socialiste România, fapt 
care marchează o etapă importantă în viața țării dumneavoastră. 
Urăm poporului român frate noi succese în opera construcției 
socialiste.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia și colaborarea fră
țească între popoarele Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste 
România, între partidele și statele noastre.

LEONID BREJNEV ANASTAS MIKOIAN
prim-secretar Președintele Prezidiului

al C.C. al P.C.U.S. Sovietului Suprem al U.R.S.S

ALEXEI KOSIGHIN 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Moscova, Kremlin

21 august 1965

: : : V:

cipalele străzi ale Atenei și nu
mai intervenția pompierilor și 
folosirea gazelor lacrimogene 
reușind să-i disperseze.

Observatorii subliniază că 
ciocnirile care s-au produs au 
fost cele mai violente de la în
ceputul crizei politice. „Atena, 
scrie France Presse, a cunos
cut vineri seara orele sale cele 
mai dramatice de la izbucni
rea crizei politice“.

★
într-o declarație făcută pre

sei sîmbătă seara, noul prim- 
ministru, Tsirimokos, a anun
țat că dezbaterile din parla
mentul grec asupra învestitu
rii guvernului său se vor des
chide marți 24 august în loc 
de luni. El nu a arătat moti
vele pentru care dezbaterile 
se amînă cu 24 de ore.

unui tratat prin care se interzice 
stocarea sau producerea de arme 
atomice pe continentul latino-ame- 
rican.

O LA CAIRO a lost pronunțat 
verdictul în procesul intentat Îm
potriva a trei cetățeni vest-ger- 
mani acuzați de spionaj: Principa
lul acuzat, Woligang Lotz, a iost 
condamnat la muncă silnică pe 
via/ă, iar sojia acestuia, Marta 
Lotz, la 3 ani muncă silnică. Cel 
de-al treilea acuzat, Kiesow, a iost 
achitat.

• Unități militare de la baza 
Zacapa și forțele poliției au 
fost mobilizate de junta mili
tară guatemaleză pentru a fi 
trimise împotriva elevilor care 
au ocupat clădirea liceului din 
orașul Chiquimula. Elevii au 
declarat grevă în semn de pro
test împotriva destituirii arbi
trare a unei profesoare perse
cutate pentru că ar avea le
gături cu cercurile progresiste. 
In semn de solidaritate cu a- 
cești elevi nu s-au mai pre
zentat la cursuri nici elevii din 
alte licee.

București

Delegația de sportivi români 
la festivitatea de deschidere 
a Universiadei de Ia Buda-

pesta

Convorbirile de la 
Santo Domingo

SANTO DOMINGO 21 (A- 
gerpres). — Vineri seara, 
membrii comitetului ad-hoc al 
O.S.A., reprezentanți ai forței 
interamericane existente la 
Santo Domingo, precum și dr. 
Hector Garcia Godoy, candidat 
la postul de președinte al pro
iectatului guvern provizoriu 
dominican, s-au întrunit pen
tru a studia amendamentele pe 
care guvernul constituționșlist 
condus de colonelul Francisco 
Caamano l-a făcut la proiectul 
„actului instituțional“ propus 
de O.S.A. Principalul punct al 
acestor amendamente, relevă 
agenția France Presse, îl con- 1 
stituie cererea ca forța inter- 
americană să părăsească Re
publica Dominicană cel mai 
tîrziu după o lună de la con
stituirea guvernului provizoriu 
dominican.

A fost lansată nava cosmică

„Gemini-5"
CAPE KENNEDY 21 (Ager

pres). — La Cape Kennedy a 
fost lansată sîmbătă nava cos
mică „Gemini-5“ pe bordul că
reia se află cosmonauții Gor- 
don Cooper și Charles Conrad 
care, potrivit planului inițial, 
urmează să efectueze un zbor 
de opt zile în jurul Pământu
lui. Lansarea s-a desfășurat în 
condiții bune și nava s-a pla
sat pe orbită. Puțin mai tîrziu, 
de pe bordul navei s-a des
prins un satelit mic, în greu
tate de 35 kg cu care „Ge
mini-5“ urma să realizeze o 
„întîlnire în spațiu", cele două 
obiecte cosmice trebuind să 
ajungă la un moment dat la 
o distanță de numai șase 
metri unul de celălalt.

Ordinul de „întîlnire în spa
țiu“ a fost amînat după ce în 
cursul celei de-a doua rotații a 
navei în jurul Pămîntului, cos
monautul Cooper a anunțat că 
a constatat o ușoară scădere 
a presiunii în rezervorul de 
oxigen al pilei de combustibil 
care trebuie să furnizeze ener
gia electrică necesară desfășu
rării zborului. Aparatele de 
înregistrare de la bordul navei, 
cit și cele de la Cape Ken

Se împlinește un an de cînd 
comuniștii italieni au pierdut 
pe Palmiro Togliatti, fiu cre
dincios al poporului italian, 
conducător încercat al parti
dului comunist, militant emi
nent al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Viața și activitatea lui Pal
miro Togliatti constituie un 
model de slujire plină de ab
negație a cauzei clasei mun
citoare, a intereselor poporului 
italian, de luptă și muncă ne
obosită, pînă la ultima sufla
re, pentru triumful mărețelor 
idealuri ale comunismului. 
Continuator strălucit al ope
rei lui Gramsci, el a avut me
rite deosebite în organizarea 
clasei muncitoare și construi
rea Partidului Comunist Ita
lian, în conducerea luptei an
tifasciste a poporului italian, 
pentru eliberare și progres so
cial. Sub conducerea Comite
tului Central, în frunte cu 
Palmiro Togliatti, Partidul 
Comunist Italian a făcut față 
cu cinste la numeroase încer
cări, a devenit un mare și pu
ternic partid, strîns legat de 
mase, o forță politică de 
frunte în Italia, un important 
și activ detașament al mișcă
rii mondiale a comuniștilor.

în activitatea sa, Palmiro 
Togliatti a acordat o mare a- 
tenție unității mișcării comu
niste internaționale, promovă
rii de relații bazate pe norme
le marxism-leninismului, în 
spiritul stimei și respectului 
reciproc între partidele fră
țești, între conducerile lor, al 
discutării tovărășești a tutu
ror problemelor de interes co
mun. Respectarea neabătută a 
principiilor independenței, e- 
galității și neamestecului în 
treburile interne ale altor par
tide reprezintă o condiție fun

Vizita tovarășului Luigi Longo

în țara
In ziua de 21 augpst a.c., 

tovarășul Luigi Longo, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Italian, împreună cu soția, 
în drum spre patrie, a sosit în 
țara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, pentru o vi
zită de două zile. Oaspeții au 
vizitat Capitala, noile sale 
cartiere, au luat parte la 
spectacolul festiv în cinstea

Universiada de vară
BUDAPESTA 21 (Prin telefon 

de la trimisul special Agerpres, 
A. Zamfirescu):

Urmărite cu viu interes de 
zeci de mii de spectatori, la Bu
dapesta au continuat ieri întrece
rile Universiadei de vară, marea 
competiție polisportivă studen
țească.

Pe terenurile din insula Mar
gareta s-au disputat dimineața 
primele jocuri din turneul de te
nis care reunește cele mai valo
roase rachete ale tenisului mon
dial studențesc. Reprezentanții 
Republicii Socialiste România au 
debutat cu succes în această pa
sionantă întrecere. La masculin 
Petre Mărmureanu l-a învins net 
în două seturi (6—2 ; 6—3) pe 
francezul Rouyer, iar la feminin 
ludith Dibar a eliminat-o cu 6—8, 
6—2, 6—2 pe olandeza Lepoutre. 
Ion Țiriac, liber în primul tur, va 
juca astăzi cu japonezul Motoi.

Tot în insula Margareta, dar la 
bazinul de natație, echipa de 
polo pe apă a țării noastre a re
purtat un nou succes, întrecînd 
cu 13—1 (4—0, 5—O, 2—1, 2—0) 
selecționata Angliei. Mărculescu, 
Kroner și Firoiu au fost cei mai 
buni jucători români.

La volei masculin reprezenta

nedy, au semnalat apoi o scă
dere continuă a presiunii care, 
la un moment dat, a atins nu
mai 10 la sută față de cea 
normală. N.A.S.A. (Adminis
trația Națională pentru pro
blemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic) a făcut 
cunoscut că această situație îi 
inspiră „o mare preocupare".

Cei doi cosmonauți urmează 
să înconjoare de 121 de ori Pă
mântul și să străbată o distanță 
de 5 025 600 km în 191 de ore și 
53 de minute. Durata acestei 
experiențe cosmice este egală 
cu timpul necesar calculat 
pentru prima expediție lunară 
americană, care potrivit calcu
lelor N.A.S.A. — Administra
ția Națională pentru Aeronau
tică și Cercetarea Spațiului 
Cosmic — urmează să aibă loc 
la sfîrșitul acestui deceniu.

Purtătorul de cuvînt al 
N.A.S.A. a precizat că în afară 
de sarcina de bază a acestui 
zbor privind obținerea de date 
asupra comportării organismu
lui omenesc pe o perioadă în
delungată în spațiul cosmic, cei 
doi cosmonauți vor efectua în 
timpul zborului încă 17 expe
riențe. 

damentală a asigurării coeziu
nii partidelor comuniste și 
muncitorești, sub steagul 
marxism-leninismului, a creș
terii influenței socialismului în 
lume.

în epoca noastră, în fața 
partidelor comuniste și mun
citorești stau sarcini de în
semnătate istorică, a căror în
deplinire cere întărirea conti
nuă a unității mișcării comu
niste. Mai mult ca oricînd, as
tăzi, cînd cercurile imperialis
te reacționare se dedau Ia ac
țiuni agresive împotriva liber
tății și independenței popoare
lor, cînd Statele Unite ale A- 
mericii intensifică războiul in- 
tervenționist împotriva po
porului vietnamez, întărirea 
unității și coeziunii mișcării 
comuniste internaționale este 
o necesitate imperioasă. Con
știent de răspunderile interna
ționaliste ce-i revin, Partidul 
Comunist Român va depune și 
în viitor toate eforturile și va 
lupta neobosit pentru a-și a- 
duce aportul la opera de apă
rare și întărire a unității miș
cării comuniste și munci
torești, a coeziunii țărilor sis
temului mondial socialist.

Pentru comuniștii din țara 
noastră constituie un motiv 
de satisfacție faptul că între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian s-au 
statornicit relații strînse, to
vărășești, întemeiate pe prin
cipiile marxism-leninismului 
și internaționalismului pro
letar. Ne exprimăm convinge
rea că aceste relații se vor 
dezvolta necontenit, în intere
sul ambelor partide, al popoa
relor român și italian, în in
teresul întăririi unității miș
cării comuniste internaționale, 
al cauzei socialismului și 
păcii.

noastră
celei de a XXI-a aniversări a 
eliberării României de sub 
jugul fascist.

în aceeași zi, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil au avut o întîlnire cu 
tovarășul Luigi Longo, în ca
drul căreia s-au discutat pro
bleme interesînd ambele par
tide. întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

(Agerpres)

tiva Republicii Socialiste Ro
mânia a intîlnit ieri echi
pa R. P. Mongole pe care a 
învins-o cu scorul de 3—1 (15—2, 
10—15, 15—1, 15—2). Japonia, la 
rîndul său, a dispus cu 3—0 de 
echipa R. F. Germane, astfel că 
astă seară la ora 20,30 voleiba
liștii români și japonezi se vor 
întîlni într-un meci decisiv pen
tru desemnarea învingătoarei în 
grupă.

--------
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de pe lingă C.C. al P.C.R. 
cu următorul cuprins :

Revista se deschide cu ru
brica Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, 
în care sînt cuprinse urmă
toarele documente :

Raportul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la activitatea partidului în 
perioada dintre Congresul al 
VUI-lea și Congresul al IX-lea 
al P.C.R.

Raport asupra Directivelor 
Congresului al IX-lea al Par
tidului Comunist Român, pre
zentat de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, privind pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale pe perioada 1966— 
1970.

Raport asupra Directivelor 
Congresului al IX-lea al Par
tidului Comunist Român, pre
zentat de tovarășul Chivu 
Stoica, privind planul de 10 
ani pentru dezvoltarea ener
geticii.

Raport cu privire la proiec
tul Statutului Partidului Co
munist Român, prezentat de 
tovarășul Gheorghe Apostol.

Rezoluția Congresului al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român.

La rubrica Comunicări, re
vista publică tirmătoarele ma
teriale : „Munca patriotică a 
tineretului pe șantierele re
construcției“ de A. Simion ; 
„Din lupta muncitorilor din 
București în anii dictaturii mi- 
litaro-fasciste și ai războiului 
hitlerist (1940—1944)“, de M. 
Covaci ; „Din lupta minerilor 
din Aghireș (Șorecani) împo
triva exploatării capitaliste în 
anul 1933“, de Gh. Bodea.

Rubrica Documente cuprin
de : Documente noi privind 
răscoalele țărănești din anul 
1900.

Revista mai cuprinde rubri
cile Note bibliografice și In
formații.
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