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Corespondenții noștri transmit

îndeplinirea angajamentelor in regiunile 
PLOIEȘTI, CLUJ, MARAMUREȘ

AUGUST

ECONOMIA

FORESTIERĂ

IN ANII

CONSTRUCȚIEI

SOCIALISTE Graficul de mal sus Ilustrează rezultatele obținute In anii puterii populare In gospodărirea și valorificarea 
rațională a masei lemnoase. Producția in sectorul de exploatare a lemnului a fost in 1363 de aproape 3 ori 
mal mare față de 1938, iar producția în industria de prelucrare a lemnului a sporit în aceeași perioadă 

de peste 7 ori

0 producție suplimentară
in valoare de 250 milioane lei
Economii peste plan de 74 
milioane lei

Colectivele .întreprinderilor indus
triale din regiunea Ploiești și-au în
deplinit și depășit angajamentele 
luate în întrecerea socialistă în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei. Din datele cen
tralizate la Direcția regională de 
statistică Ploiești reiese că, în pri
mele 7 luni ale anului, planul pro
ducției globale a fost realizat în 
proporție de 103,3 la sută. De la 
începutul anului și pînă în prezent 
s-au realizat peste plan produse a 
căror valoare totală se ridică la 250 
milioane lei. Au fost date în plus, 
față de prevederile planului, dife
rite utilaje petroliere, cantități în

semnate de cărbune, benzină, ci
ment, hîrtie, utilaj pentru industria 
chimică și alte produse. In 7 luni, 
sarcina de creștere a productivității 
muncii a fost realizată în proporție 
de 102,6 la sută. Aproape 80 la sută 
din sporul realizat la producția 
globală a fost obținut pe baza creș
terii productivității muncii. în a- 
ceeași perioadă, economiile supli
mentare realizate la prețul de cost 
se ridică la peste 74 milioane lei, 
iar beneficiile peste plan însumea
ză 89 milioane lei, față de 73 mili
oane și, respectiv, 68 milioane lei 
cît prevedeau angajamentele.

La producția globală o depășire
de 141 milioane lei

Un spor la productivitatea muncii 
de 4,7 la sută

întreprinderile industriale din re
giunea Cluj au raportat îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor luate în 
cinstea aniversării eliberării patriei. 
Pe ansamblul industriei regiunii a 
fost realizată în 7 luni o producție 
globală suplimentară în valoare de 
140 980 000 lei, cu 40 milioane mai 
mult decît prevăd angajamentele. 
Sporul de producție s-a obținut în 
cea mai mare parte pe seama crește

rii productivității muncii care, în a- 
ceastă perioadă, a crescut în indus
tria regiunii cu 4,7 la sută în plus 
față de plan. Au fost îndeplinite și 
celelalte angajamente luate în în
trecere de colectivele întreprinderi
lor din regiune. în primul semestru 
s-au obținut economii la prețul de 
cost, peste cele planificate, în va
loare de 38 440 000 lei și 48 650 000 
lei beneficii suplimentare.

INTERVIU 
LA CONSILIUL 
SINDICAL

La Consiliul regional al sindicate
lor Maramureș s-au centralizat zile
le trecute ultimele date referitoare 
la îndeplinirea planului și a angaja
mentelor în întreprinderile industria
le și unitățile economice din regiune. 
Corespondentul nostru, Ion Vîanga, 
a solicitat pe too. ing. Vasile Ca
zan, din biroul executiv al consiliu
lui regional al sindicatelor, să ne re
lateze pe scurt principalele rezulta
te obținute în întrecere.

— De la bun început aș vrea să 
subliniez că, pe ansamblul industriei 
regiunii, planul producției globale și 
marfă pe 7 luni a fost îndeplinit 
în proporție de 104,3 la sută și, res
pectiv, 105,6 la sută — a spus inter
locutorul nostru. S-au realizat peste 
plan produse în valoare de aproape 
166 milioane lei, între care metal și 
concentrate, cherestea, țesături, tri
cotaje și garnituri de mobilă.

Prin gospodărirea cu grijă a ma
teriei prime și a materialelor și uti
lizarea cu indici superiori a mașini
lor și utilajelor, pe întreaga 
industrie din regiune s-au obți
nut economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de circa 
30 milioane lei. Trustul minier, 
Combinatul chimico-metalurgic și 
întreprinderea orășenească mixtă din 
Baia Mare, fabricile „Mondiala" și 
„1 Septembrie“ din Satu Mare ș.a. 
și-au depășit cu mult angajamentele 
la economii. Sarcina de creștere a 
productivității muncii a fost realiza
tă pe regiune în proporție de 102,8 
la sută, evidențiindu-se colectivele 
de la uzina „1 Mai“ Baia Mare, I.F. 
Sighet, exploatările miniere Herja, 
Săsar și altele.

Ing. Mlhal SUDER
ministrul economiei forestiere

împlinirea a două decenii de la 
eliberarea patriei noastre de sub 
jugul fascist prilejuiește muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor din 
sectorul economiei forestiere o am
plă trecere în revistă a marilor în
făptuiri realizate, sub conducerea 
partidului, în gospodărirea și valo
rificarea rațională a pădurilor — 
importantă avuție națională a po
porului muncitor — care ocupă peste 
un sfert din întreaga suprafață a 
țării. Ca și în alte ramuri, ale econo
miei naționale, confruntarea dintre 
prezent și trecut ilustrează convin
gător transformările înnoitoare care 
au intervenit în dezvoltarea econo
miei forestiere în anii construcției 
socialiste.

După eliberarea țării și instau
rarea puterii populare, silvicultura, 
exploatările forestiere și industria 
lemnului au cunoscut o dezvoltare 
fără precedent. Partidul și guvernul 
au acordat o atenție deosebită refa
cerii și gospodăririi raționale a pă
durilor, au trasat cu clarviziune di
recțiile dezvoltării economiei fores
tiere, astfel încît într-un timp scurt 
să atingem un nivel înalt de valori
ficare a masei lemnoase. R. P. Ro- 
mînă se numără printre puținele țări 
din lume care dețin studii complete 
de amenajamente pentru toate pădu
rile. De-a lungul anilor s-a desfășu
rat o largă acțiune de împădurire a 
suprafețelor dezgolite în trecut. In 
aproape 16 ani (perioada 1948 — se
mestrul 1 1964) s-au executat lucrări 
âe împăduriri, inclusiv completări, 
pe o suprafață de peste 1 270 000 
hectare. împăduririle au avut ca 
scop nu numai refacerea fondului 
forestier și asigurarea materialului 
lemnos necesar economiei naționale, 
ci și protejarea solului de eroziuni, 
a terenurilor degradate de furia to- 
renților.

Desfășurarea acțiunii de refacere 
a pădurilor, ca și împăduririle cu
rente, făcute în urma exploatării, 
au necesitat crearea de condiții pen
tru asigurarea materialului săditor. 
în ultimii ani, pepinierele mici au 
fost concentrate în unități mari, 
unde se folosesc metode avansate de 
cultură ; pînă în prezent au intrat în 
funcțiune 18 asemenea pepiniere 
centrale. S-au luat, totodată, măsuri 
pentru protecția pădurilor, pentru 
combaterea dăunătorilor cu ajutorul 
aviației utilitare și al altor mijloace 
moderne.

Constituie un succes important al 
silviculturii romînești introducerea 
pe scară largă în culturile fores
tiere a speciilor repede crescătoare 
și de mare valoare economică. O 
mare extindere s-a dat în ultimul 
deceniu plopului negru hibrid. Su
prafața plantată cu această specie 
valoroasă va ajunge, la sfîrșitul 
acestui an, la aproape 50 000 hec
tare, îndeplinindu-se cu un an mai 
devreme sarcina prevăzută de Di
rectivele celui de al III-lea Con
gres al partidului. Plopii au fost 
plantați cu precădere în zona dig- 
mal din lunca inundabilă a Dunării 
și din luncile principalelor rîuri, în
deplinind atît rolul de protecție a

Pă m î ni u r i
în ultimii ani s-au desfășurat im

portante acțiuni de îmbunătățiri fun
ciare în scopul valorificării raționale 
a terenurilor agricole. S-au executat 
lucrări de îndiguiri și de desecare 
pentru circa 1 270 000 ha., iar supra
fața terenurilor amenajate pentru 
irigații va fi, la sfîrșitul acestui an, 
de peste 11 ori mai mare decît cea 
existentă în anul 1944. Impor
tante suprafețe au fost aduse în 
circuitul agricol și prin înfăptuirea 

solului, cît și un rol de producție. 
Au căpătat extindere și alte specii 
cu creștere rapidă, furnizoare de 
mari cantități de masă lemnoasă.

Radicale transformări au avut loc 
în ultimele două decenii în exploa
tările forestiere. Orientarea princi
pală dată de partid în domeniul ex
ploatărilor forestiere a fost ca, în 
condițiile reducerii volumului masei 
lemnoase exploatate anual, să se a- 
copere necesitățile crescînde de ma
terial lemnos pentru industria de 
prelucrare a lemnului și pentru ce
lelalte ramuri ale economiei. O mare 
atenție s-a dat valorificării în sco
puri industriale a fagului, care în 
trecut era folosit doar într-o mică 
măsură ca lemn de lucru, asigurîn- 
du-se astfel economisirea lemnului 
de rășinoase, exploatat nerațional'pe 
vremea regimului burghezo-moșie- 
resc. De la an la an s-a schimbat 
structura masei lemnoase exploa
tate, crescînd ponderea fagului. Dacă 
în anul 1951 rășinoasele reprezen
tau 35,5 la sută, iar fagul 41,5 la 
sută din volumul total al lemnului 
exploatat, în 1964 proporția este de 
28,5 la sută și, respectiv, 44,5 la sută.

Efortul continuu al muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din sec
torul forestier s-a axat pe linia re
partizării cît mal judicioase a su
prafețelor ce se exploatează, prin 
deschiderea a numeroase bazine în
fundate în trecut, în scopul valori
ficării judicioase a lemnului de pe 
întreaga suprafață a fondului fores
tier. Volumul total al lemnului ex
ploatat din bazinele forestiere des
chise în anii regimului democrat- 
popular reprezintă circa 155 milioa
ne mc.

Transportul materialului lemnos 
cu mijloace auto s-a dovedit a fi 
mai economic față de cel pe căile 
ferate forestiere, fapt care a deter
minat să se dezvolte cu precădere 
construcția de drumuri pentru care 
statul a alocat importante fonduri 
de investiții. Din 1951 și pînă în pre
zent s-au construit și dat în folosință 
peste 13 500 km de drumuri, deschi- 
zînd accesul spre noi bazine fores
tiere ca valea Dîmboviței, Ozana- 
Cracău, Cașin-Oituz, Cerna-Hercu- 
lane, Motru-Jiu ș.a. Pe drumurile 
forestiere rulează astăzi peste 4 200 
autocamioane, majoritatea cu re
morci, 1 650 autobasculante pentru 
deservirea șantierelor de construc
ții, circa 1 300 tractoare rutiere și 
alte utilaje aflate în dotarea celor 13 
întreprinderi de mecanizare și trans
porturi forestiere.

Statul nostru a investit fonduri 
însemnate și pentru înzestrarea ex
ploatărilor forestiere cu mijloace 
mecanizate. Astăzi lemnul în pădure 
nu mai este doborît cu toporul și 
scos cu brațele și cu vitele, ci se fa
sonează cu fierăstrăul mecanic și se 
scoate cu trolii, funiculare, trac
toare, camioane. Gradul de mecani
zare a lucrărilor în exploatările fo
restiere a crescut continuu, ajungînd 
anul acesta la 63,6 la sută la dobo- 
rît-secționat și la 60,2 la sută la ope
rația de scos-apropiat.

Extinderea mijloacelor mecanizate 
și dezvoltarea căilor de transport 
forestiere, introducerea de metode 
tehnologice avansate de exploatare 
a lemnului și de organizare a lu- 

( Continuare în pag. V-a) 

întinerite
măsurilor de punere în valoare a 
terenurilor degradate, slab produc
tive. 146 000 ha de terenuri în pantă 
au fost plantate cu pomi fructiferi și 
viță de vie, iar pe 124 000 ha pășuni 
s-au executat lucrări de ameliorare, 
în scopul combaterii eroziunii solu
lui, au fost efectuate arături pe 
curbele de nivel pe o suprafață de 
peste 2 000 000 ha. In acest an se 
execută un volum, sporit de îmbună
tățiri funciare.

Oi toatâ toro
Decade ale dramaturgiei 
romînești

în cadrul manifestărilor cultural- 
artistice închinate celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării patriei, nu
meroase teatre din țară organizează 
decade ale dramaturgiei romînești, 
săptămîni și zile ale teatrelor, vor 
prezenta premiere sau reluări cu 
piese originale.. Astfel, Teatrul de 
Stat din Ploiești organizează între 
16—25 august o Decadă a dramatur
giei romînești. Colectivul Teatrului 
de Stat Valea Jiului va oferi spec
tatorilor în Săptămînă teatrului 
(15—22 august) premiera piesei „Ci
tadela sfărîmată“ de Horia Lovines- 
cu și un recital de poezie. Cu același 
prilej, Teatrul de Stat din Constanța 
a pus în scenă piesa „Dacă vei fi 
întrebat“ de Dorel Dorian, iar Tea
trul de Stat din Piatra Neamț piesa 
„Trei generații“ de Lucia Demetrius. 
Premiere cu piese din dramaturgia 
nouă și festivaluri poetice pregătesc, 
de asemenea, teatrele din Bacău, 
Brașov, Tg. Mureș, Timișoara și 
altele. (Agerpres)

Expoziție de manuale
De la vechile manuale apărute în 

trecut într-un tiraj sub necesități și 
pînă la miile de titluri de cărți pe 
care le vor folosi în acest an copiii 
de vîrstă școlară din patria noastră, 
drumul parcurs se măsoară în cifre 
de ordinul milioanelor. în ultimii 14 
ani, Editura didactică și pedagogică 
și-a sporit tirajul de peste 4,5 ori, 
ajungînd să tipărească pe anul în 
curs 27,5 milioane de exemplare. 
La expoziția permanentă de ma
nuale și rechizite școlare, cu vînza- 
re, deschisă ieri la Librăria noastră 
nr. 74 din Capitală, (strada M. Emi- 
nescu nr. 2), sînt prezentate între 
altele, manualele pentru clasele 
I—VIII, plăcute ca înfățișare, ou o

O săptămînă la volan
aceste rînduri la o oră 
Ne aflăm la picioarele

Scriu
tîrzie. . . .......
munților Dornei. In față se ridică 
dealul Mestecănișului, cu serpen
tinele care-l împresoară. O pia
tră de kilometraj arată că ne a- 
flăm la 27 km de Vatra Dornei. Pe 
șoseaua de asfalt ajungem din ur
mă un șirag de lumini. O coloană. 
De abia reușește șoferul să se 
strecoare pe lingă ea și să i-o ia 
înainte. întoarce. La semnalele 
luminoase ale farurilor mașinii 
noastre îi răspund alți ochi a- 
prinși. Coloana — puțin obișnuită 
prin dimensiunile ei — se opreș
te. Deasupra numărului 52 792, al 
primei mașini, descifrăm literele 
scrise pe o tăbliță : „Atenție ! 
Gabarit depășit“.

Coloana este alcătuită din 
două puternice mașini de 185 
CP fiecare și dintr-o piesă 
încărcată pe remorcă. La volan 
sînt șoferii Iosif Bezdedeanu și 
loan Cazan, de la Întreprinderea 
de cimentări, operații și transpor
turi speciale Ploiești. Lungimea 
coloanei ? 40 metri. Misiunea ? 
Sarcina de a transporta în bune 
condiții o piesă uriașă : un fier- 
bător destinat Combinatului de 
celuloză .. hîrtie din Dej. Ne-am 
notat și unele dimensiuni : înăl-

CLUJ (coresp. „Scânteii"). La Casa 
de cultură a studenților, la clubu
rile CARBOCHIM și C.F.R. au avut 
loc sîmbătă seara întruniri ale tine
retului la care au participat 2 000 de 
băieți și fete, toți de aceeași vîrstă : 
20 de ani. Academicianul Constantin 
Daicoviciu, rectorul ' Universității 
„Babeș-Bolyai", Aurel Duca, prim 
secretar al Comitetului orășenesc de 
partid Cluj, Trofim Simedrea, direc
torul uzinei Tehnofrig, activiști de 
partid și de stat, oameni mai vîrst- 
nici, au felicitat pe tinerii ce au vă
zut lumina zilei în anul eliberării, 
le-au vorbit despre lupta partidului 
nostru pentru înfăptuirea insurecției 
armate, despre mărețele victorii ale 
poporului nostru în cei 20 de ani de 
la eliberare. Numeroși tineri din ge
nerația lui 23 August au luat cuvîn- 
tul vorbind despre grija pe care o 
poartă partidul tineretului, despre 
minunatele condiții create pentru ca 
tinerii să-și realizeze cele mai în
drăznețe năzuințe.

grijă pentru frumos evidentă în fie
care pagină. 20 766 750 exemplare 
dintre acestea vor fi distribuite gra
tuit în prima zi de școală. Alături, 
standuri cu cărți școlare destinate 
elevilor din clasele IX—XI, școlilor 
profesionale și tehnice, în limba ro- 
mînă și în limbile minorităților na
ționale. Vizitatorii pot răsfoi edițiile 
de manuale școlare completate 
cu unele din cele mai noi cu
ceriri științifice" și îmbunătățite 
din punct de vedere al siste
matizării și accesibilității lecții
lor. în expoziție există și raioane de 
materiale didactice și papetărie, 
cărți apărute în „Biblioteca școla
rului“, „Biblioteca pentru toți“ etc.

duminică, 
rămas de 
kilometri, 

casa și 
acestor oameni a fost rha-

echipaj zi și noapte, la da-

țimea piesei și remorcii 5,30 me
tri, diametrul cilindrului 4,80 me
tri, lungimea agregatului 16 me
tri, greutatea proprie 43 tone.

Echipajul care călătorește în
cet și prudent pe drumurile în
tinse ale patriei și-a început dru
mul la Galați, luni 10 august, la 
ora 7. Vor să ajungă la destina
ție in seara zilei de 
Pînă la Dej le-a mai 
străbătut încă mulți 
Timp de o săptămînă, 
masa 
șina.

Un 
torie. Doi șoferi eridențiați în în
trecerea socialistă își duc la bun 
sfîrșit, cu prețul unor eforturi 
deosebite, misiunea care le-a fost 
încredințată. Puternicele motoare 
pornesc. Valea Domelor le preia 
zumzetul și îl duce pînă departe, 
în codrii de brazi. Mașinile și oa
menii se pregătesc să ia în piept 
înălțimile, serpentinele Mestecă- 
nișului.

— Drum bun pe drumurile în
tinse ale patriei. Echipajul vos
tru este așteptat cu nerăbdare de 
montorii de la Dej.

Consf- MORARU

Laminatoril din întreaga țară au produs peste plan, în cele 7 luni care au trecut din acest an, 30 433 tone de 
laminate finite pline și 9 200 tone țevi. Printre colectivele care au obținut realizări însemnate în întrecere se 
numără și laminatorii de la Uzina „Repubtica" din Capitală. De la începutul anului șl pînă Ieri, aici s-au 
produs peste plan 3 154 tone țevi Unite, depășindu-se angajamentele luate. In fotografie ! Intr-una din halele 

Uzinei „Republica"

La Tg. Mureș s-a 
cazuți în lupta

dezvelit monumentul eroilor 
pentru eliberarea patriei

Sîmbătă dimineața a avut loc la 
Tg. Mureș solemnitatea dezvelirii 
monumentului ridicat în memoria 
ostașilor romîni căzuți în lupta pen
tru eliberarea patriei de sub jugul 
fascist.

La solemnitatea dezvelirii monu
mentului au participat activiști de 
partid și de stat, generali și ofițeri, 
oameni de știință și cultură, delegați 
ai oamenilor muncii din întreprin
derile și instituțiile orașului.

S-a intonat Imnul de Stat al Re
publicii Populare Romine.

Solemnitatea a fost deschisă de 
tov. Mihai Gere, președintele comi
tetului executiv al sfatului popular 
regional.

A luat apoi cuvîntul tov. Iosif 
Banc, membru al C. C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Mureș-Autonomă 
Maghiară, și general-colonel Ion Tu- 
toveanu, adjunct al ministrului For
țelor Armate ale R. P. Romîne.

După dezvelirea monumentului, o 
gardă de onoare a prezentat onorul. 
Miile de participanți ia solem
nitate au păstrat un moment de 
reculegere în memoria ostașilor că
zuți pe cîmpul de luptă.

La monument au fost depuse co
roane de flori din partea comite
tului regional de partid, Ministeru
lui Forțelor Armate, sfatului popular 
regional, din partea unor organiza
ții de masă și obștești, întreprinderi 
și instituții din Tg. Mureș.

Monumentul — operă a sculpto
rilor Izsak Martin și Csorvassy Ște
fan — reprezintă silueta unui ostaș 
rom în, înălțînd drapelul patriei. Pe 
soclul monumentului, construit din 
piatră de trahit, se află două baso
reliefuri înfățișînd imagini din lupta 
de eliberare a poporului nostru. Tot 

1 pe soclu se poate citi inscripția: 
, „Glorie eternă ostașilor romîni care 
și-au jertfit viața pentru eliberarea 
patriei“. (Agerpres)



Ostași romîni in acțiune in împrejurimile orașului Ploiești

LUPTELE DE PE VALEA PRAHOVE

x’; 'S

fis'tSSKi’O; &-•*» * ** **

EPISOADE EROICE

INSURECȚ

INTR-UN ORAȘ RE PE BUNARE
Alături de oamenii muncii din în

treaga țară, forțele patriotice din 
Tr. Severin, în frunte cu comuniștii, 
au desfășurat o intensă activitate în 
anii dictaturii militaro-fasciste, îm
potriva războiului criminal antiso- 
vietic, iar imediat după 23 August 
1944, la chemarea Partidului Comu
nist Romîn, s-au ridicat cu hotărîre 
la lupta pentru lichidarea rezisten
țelor hitleriste.

Fiind așezat pe marea arteră de 
comunicație internațională, — Du
nărea — de unde fasciștii puteau
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In cadrul planului elaborat de 
partid privind desfășurarea insurec
ției armate, paralel cu pregătirile 
din Capitală, o deosebită atenție a 
fost acordată Văii Prahovei, unde 
existau puternice tradiții revoluțio
nare, și unde starea de spirit anti
fascistă a populației muncitorești se 
manifesta cu tot mai multă ascuți
me. Așa cum am aflat din primele 
zile ale insurecției, Partidul Comu
nist organizase aici numeroase for
mațiuni patriotice din rîndurile că
rora făceau parte cei mai încercați 
muncitori comuniști, uteciști și fără 
de partid, pregătindu-le de luptă 
împotriva dictaturii militaro-fasciste 
și a hitleriștilor. Acțiunile întreprin
se de către organizațiile de partid 
aveau un larg răsunet și erau spri
jinite de mase, ele găsind ecou și în 
rîndurile soldaților și ofițerilor, care, 
animați de patriotism, doreau să 
vadă răsturnată dictatura antones- 
ciană, să lupte pentru eliberarea pa
triei de sub jugul hitlerist.

Pentru Valea Prahovei, planul in
surecțional prevedea apărarea rafi
năriilor și instalațiilor . petrolifere de 
distrugere, împiedicarea trupelor ger
mane din zona Ploiești de a interveni 
în luptele de la București, bararea ac
cesului în zona Ploiești și înspre Ca
pitală a unor trupe hitleriste din 
afară. Se prevedea, de asemenea, în 
prima fază, lichidarea grupărilor hit
leriste de la Moreni, Cîmpina, Tîrg- 
șorul Nou ; în faza a doua, atacul 
asupra unităților dușmane din raio
nul Buda și Bucov-Corlătești, iar în 
faza a treia atacul împotriva hitle
riștilor de la Păulești.

îndeplinirea acestor operațiuni era 
deosebit de anevoioasă. Comanda- .____  ____...
mentul hitlerist hotărîse să păstreze din halta Boldești. Inamicul s-a re
çu orice preț orașul Ploiești și re
giunea Văii Prahovei, concentrînd 
aci forțe puternice. Inamicul stațio
nat în zonă dispunea de 3 divizii cu 
efective bine instruite, dotate cu ar
mament de luptă modern. în plus, 
micile unități romîne-erau interca
late în dispozitivul german, ceea ce 
constituia o greutate în regruparea 
lor pentru a ataca pe dușman.

Comandamentul 5 teritorial, în 
cadrul căruia îndeplineam funcția de 
șef de stat major, a trecut la acțiune 
chiar în seara de 23 August, îndată 
ce a ajuns la noi vestea declanșă
rii insurecției în Capitală. Pătrunse 
de simțăminte patriotice, unitățile 
militare romîne din Valea Prahovei, 
ca și întreaga armată romînă, au 
întors armele împotriva Germaniei 
naziste.

O importanță deosebită în desfă
șurarea cu succes a luptelor din Va
lea Prahovei a avut-o participa
rea la ele, alături de unitățile mili
tare, a formațiunilor patriotice, care 
acționau sub conducerea Comitetu
lui regional de partid Prahova, ca 
și sprijinul larg dat acestora și os
tașilor noștri de către populația din 
zonă. Formațiunile de luptă patrio
tice — din rîndurile cărora făceau 
parte muncitori de la Vega, Romîno- 
Americană, Astra, Steaua Romînă 
— împreună cu ostașii, au alungat 
gărzile hitleriste, preluînd paza în
treprinderilor și apărîndu-le cu ab
negație.

Prin acțiuni rapide, duse cu ener
gie și prin surprindere de către for
mațiunile patriotice și trupele noa-

stre, s-a reușit ca pînă în dimi
neața de 24 august să fie înlăturate 
din toate întreprinderile gărzile ger
mane, precum și rezervele lor — pos
tate în imediata apropiere —, iar în 
întreaga zonă petroliferă paza să fie 
asigurată de muncitorii înarmați și 
de trupele romîne.

Datorită însuflețirii și abnegației 
cu care au luptat între 23—30 august 
ostașii și muncitorii înarmați, spriji
niți de populația din zonă, misiunea 
încredințată de partid forțelor insu
recționale a fost 
succes. Pentru a 
cu bune rezultate, 
corpului 5 teritorial 
ordinele sale toate unitățile comba
tante staționate în zonă : Brigada 5 
artilerie antiaeriană, două regimen
te de cavalerie, detașamentul 18 
Pază a zonei petrolifere — cu un 
efectiv de divizie. De asemenea, au 
fost transformate în unități de luptă 
batalioanele de marș și de recruți, 
școli militare de ofițeri și subofițeri 
care, deși insuficient dotate și incom- 

. plet instruite, puteau să constituie u- 
nități de luptș. La 24 august, ostașii 
romîni și grupe de muncitori înar
mați au atacat trupele hitleriste de 
la Moreni, purtînd în zilele urmă
toare, grele lupte la Pleașa și Sîn- 
geriș. în luptele de la Moreni, care 
au ținut trei zile, au fost uciși circa 
o sută de hitleriști, iar peste 750 au 
fost făcuți prizonieri, ostașii din ba
talioanele 2 vînătorî de gardă, 4 vî- 
nători moto, precum și din Regimen
tul 22 infanterie dînd dovadă de a- 
devărat eroism. La 27 august, osta
șii Regimentului 32 Dorobanți, îm
preună cu muncitori înarmați, au 
atacat bateria hitleristă antiaeriană

îndeplinită cu 
putea acționa 

comandamentul 
a încadrat sub

tras spre Vălenii de Munte, fiind a- 
tacat în continuare și silit să se pre
dea.

Acțiunile împotriva hitleriștilor 
s-au succedat în zilele 
cu aceeași energie : am reușit să 
distrugem și să scoatem din luptă 
totalitatea bateriilor antiaeriene fas
ciste, să cîștîgăm luptele din zonele 
Moreni-Cîmpina-Băicoi, să lichidăm 
rezistențele din zonele gara și pă
durea Buda, Scăeni-Păulești-Bucov, 
Chițorani și Corlătești. Unitățile na
ziste respinse se retrăgeau în pădu
rea Păulești, unde 6e găseau postu
rile de comandă de campanie ale 
celor 3 divizii germane.

în perioada acțiunilor la care mă 
refer, armata sovietică, continuînd 
ampla operațiune ofensivă începută 
la 20 august pe frontul Iași-Chiși- 
nău, zdrobea grosul forțelor ger
mano-fasciste încercuite, urmărea 
trupele hitleriste care se retră
geau în dezordine. Trupele noastre, 
în strînsă frăție de arme cu uni
tățile sovietice de tancuri din cadrul 
Frontului 2 ucrainean, comandat de 
mareșalul Uniunii Sovietice, Rodion 
Malinovski, care au ajuns aici la 
29 august, au încercuit pădurea 
Buda și prin atacuri succesive au 
silit gruparea hitleristă să se pre
dea. Subunitățile de artilerie anti
aeriană au participat activ la acțiu
nile de la Păulești. împotriva ina
micului, care izbutise 6ă străpungă 
încercuirea realizată de trupele 
noastre, o parte din bateriile Regi
mentului 9 artilerie, antiaeriană a

următoare,
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deschis foc nimicitor distrugînd un 
tren blindat și sute de camioane. Ră
mășițe ale garnizoanei hitleriste care 
încercau să se retragă spre Slănic 
au fost interceptate și dezarmate de 
către elevii Școlii de ofițeri de re
zervă Ploiești, ajutați de muncitori 
și țărani din localitate.

în noaptea de 29/30 august, lup
tele au încetat : rezistențele ger
mane au fost lichidate și zona com
plet curățită. în ziua de 29 august, 
Divizia 18 
preună cu 
Corpului 5 
tancuri de 
junseseră în zonă, au atacat trupele, 
hitleriste ce blocau Ploieștiul, reu
șind să-1 despresoare.

Luptele din zona petroliferă des
fășurate între 23—3Q august 1944 
s-au soldat cu următoarele rezul
tate : unitățile militare și formațiu
nile patriotice au apăraț de distru
gere rafinăriile și instalațiile petro
liere, lichidînd toate rezistențele 
hitleriste și curățind întreaga zonă 
pînă la 30 august. Au fost fă.guți pri
zonieri 9 000 de hitleriști, printre 
care și 3 generali comandanți de di
vizii ; au fost capturate 1 300 auto
camioane, numeroase trenuri cu ar
mament, 260 tunuri de diferite ca
libre. Naziștii au pierdut 1 500. morți 
și au avut 2 300 răniți. Pierderile 
noastre s-au cifrat la 800 morți și 
răniți.

Eroismul ostașilor și al luptători
lor din formațiunile patriotice a do
vedit încă o dată cît de scumpă le-a 
fost misiunea încredințată, pentru 
îndeplinirea căreia nu a fost precu
pețit nici un efort.

Toma ZOTTER
general maior în rezervă

infanterie romînă, îm- 
unitățile înaintate ale 
tancuri din • Armata 6 
Gardă sovietică care a-
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în zilele de 24 și 25 august la est 
de oraș au fost concentrate mai 
multe unități hitleriste. Aproximativ 
1 600 hitleriști au trecut Dunărea din 
Iugoslavia în Romînia pe un pod de 
pontoane și au făcut joncțiunea cu 
o altă coloană căre venea de la 
Craiova și Sègarcea.

în Seara zilei de 25 august 1944, 
două coloane germane cu un efectiv 
de 56 ofițeri, 280 subofițeri și 1 200 
ostași s-au apropiat de oraș pînă la 
liziera de est.

în dimineața zilei de 26' august 
trupele hitleriste au atacat mica 
gardă a podului de peste rîul Topol- 
nița de la marginea orașului și garda 
depozitului de muniții a regimentu
lui 95 infanterie. Efectivul redus de 
la partea sedentară a regimentului 
95 infanterie a reușit să oprească 
cu foc coloanele hitleriste.

Situația era gravă orașul fiind în 
pericol de a fi ocupat de dușman. 
La apelul organizației de partid au 
răspuns muncitorii și întreaga popu
lație a orașului, precum și țăranii 
din satele mărgipașe : ,Cerneț și Si
mian. Muncitorii din șantierele na
vale și din, alte fabrici, cît și mulți 
cetățeni s-au prezentat la regimen
tul 95 infanterie cerînd arme și 
muniții.

în focul luptei, hitleriștii au fost 
respinși și siliți să se organizeze pe 
malul rîului Topolnița, de unde în
cercau . mereu noi atacuri. Cu tot 
efectivul lor mare și experiența de 
război, nu au putut să reziste atacu
rilor date de militari și de formațiu
nile de luptă patriotice cărora li se 
alăturaseră .țăranii din vecinătate.

Au fost dezarmați ,și luați prizo
nieri, peste 1500 de hitleriști și cap
turate autocamioane și întregul echi
pament, armament și muniția de 
război.

Luptele de la est de Tr. Severin 
au încetat în ziua de 26 august ora 
12,30, iar ultimele grupuri de hitle
riști au fost dezarmate și lichidate 
în aceeași zi în jurul orei 14,00. A 
doua zi, două detașamente formate 
din cîte un batalion și o baterie din 
divizia 5 cavalerie moto și divizia 
19 infanterie, precum și 2 esca- 

3 Roșiori,

controla legăturile și comunicațiile 
rutiere și pe apă în centrul și apusul 
Europei și, în plus, avînd și carac
terul de centru industrial, datorită 
faptului că aici se construiau nave 
fluviale și se reparau locomotive și 
vagoane, orașului Tr. Severin i se 
acorda o atenție deosebită de către 
hitleriști.

Aici ei formaseră un comanda
ment, aducînd unități de infanterie, 
de aviație și marină. Orașul a fost 
transformat într-o adevărată tabără 
militară.

în fabrici și.uzine au fost intro
duse carceri. Se lucra sub pază mi
litară. Atît la șantierul naval cît și 
la atelierele C.F.R. fuseseră create 
posturi speciale de jandarmi care 
aveau printre altele misiunea de a 
face rapoarte informative și a sem
nala nemulțumirea și starea de spi
rit antifascistă a muncitorilor.

O teroare crîncenă a fost dezlăn
țuită îndeosebi împotriva comuniș
tilor, deoarece atît hitleriștii cît și 
autoritățile fasciste romînești se te
meau de activitatea acestora, de in
fluența lor mereu crescîndă în rîn
durile maselor. Organizațiile de par
tid de la șantierul naval și de la 
atelierele C.F.R. se aflau în fruntea 
tuturor acțiunilor, organizînd și mo- 
bilizînd muncitorii la acte de sabo
taj ; acestea se manifestau în dife
rite forme : întîrzierea executării lu
crărilor, scoaterea din uz a mașini- 
lor-unelte, a instalațiilor electrice, 
arderea transformatoarelor etc. La 
atelierele C.F.R., bunăoară, locomo
tivele erau reparate și scoase la 
probă cu mari întârzieri, de multe 
ori erau răcite și introduse pentru 
remedieri în atelier. Aceasta ducea 
la întârzieri mari, provocând dezor
ganizarea transportului de trupe și 
armament pentru hitleriști.

Potrivit planului elaborat de con
ducerea Partidului Comunist Romîn, 
în luna mai 1944 a sosit la Tr. Se
verin un delegat al Comitetului Cen
tral care a luat legătura cu organi
zațiile de partid locale aflate în ile
galitate pentru a da indicații cu 
privire la pregătirea formațiunilor 
de luptă patriotice în vederea par
ticipării lor la insurecția armată.

Organizațiile de partid și-au in
tensificat acțiunile, mpnca politică 
în rîndurile maselor muncitoare, _ a 
căror ură și revoltă împotriva dic
taturii antonesciene și a hitleriștilor 
creșteau, au trecut la organizarea 
formațiunilor de luptă patriotice, 
cîștigînd de partea cauzei eliberă
rii țării tot mai mulți patrioți din
tre muncitori, intelectuali, țărani.

După arestarea clicii antonesciene 
la București și atacarea de către for
mațiunile de luptă patriotice și ar
mată a obiectivelor hitleriste, parti
dul a chemat întregul popor’ la lupta 
cu arma în mină, împotriva dușma
nului de moarte al. poporului romîn.

Chiar în ziua de 24 august, orga
nizația de partid din Tr. Severin a 
convocat la Casa poporului activul 
său, stabilindu-se planul concret de 
acțiune. Chemarea partidului a a- 
vut un puternic ecou în oraș, mun
citorii răspunzînd cu entuziasm și 
încadrîndu-se în rîndurile formațiu
nilor patriotice.
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In zilele insurecției, într-un apel- către țară, Partidul Comunist din Ro
mînia adresa tuturor patrioților chemarea: „Formați comitete patriotice 
pentru asigurarea luptei și ordinei patriotice în străzi, cartiere și su
burbii... Colaborați eu armata și cu unitățile patriotice la zdrobirea 
rezistenței nemților..ÎNROLAȚI-VÄ ÎN DETAȘAMENTELE PATRIO
TICE ! cur.-

Țărani ! Aderați și sprijiniți lupta contra nemților și a trădători
lor din slujba lor ! Organizați comitete patriotice în sate, comune și 
plăși. L .

Soldați, subofițeri, (ifîțișțri; generali de pe front! întoarceți ar
mele contra nemților! Luptați alături de armatele sovietice pentru 
alungarea nemților din țară !
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19 infanterie, precum 
droane din regimentul 
sprijinite de poptiiație au început 
acțiunile și în partea de vest a ora
șului (Gura Văii, Vîrciorova și Or
șova). Luptele au durat pînă la 31 
august 1944, cînd ultimele rezis
tențe ale inamicului au fost complet 
sfărîmate.

Neuitate vor rămîne faptele de 
arme ale marinarilor Gheorghe Co- 
lichi, Valeriu Tătaru, Lupu Dinescu, 
ca și ale soldaților Ion Romanescu, 
Constantin Nițu, Mișu Avrămuș din 
Regimentul 95 infanterie, Ion Cos- 
tică din Regimentul 37 artilerie și 
ale altora, căzuți eroic în luptă.

Astăzi, după 20 de ani de la insu
recția armată din august 1944, ini
țiată, organizată și condusă de Par
tidul Comunist,, privim cu bucurie și 
mîndrie lă minunăteîfe realizări do-, 
bîndite de poporul nostru în opeta 
de . desăvârșire a construcției socia
liste. Pe întregul cuprins al patriei 
se văd din plin roadele, politicii în
țelepte a partidului nostru urmat cu 
încredere și dragoste de întregul po
por. ■■

Teodor DÄRÄBÄNEANU '
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pentru a căror mînurre oamenii s-au 
instruit din mers, chiar în timpul 
tragerilor. Comandanții de tun, mun
citorii Ion Secăreanu, Ion Sasu, Ga- 
vrilă Morea și Dumitru Buiculescu 
și alții au dat dovadă de mult spirit 
de abnegație și sacrificiu. Aș vrea 
să amintesc aici că și ceilalți mun
citori din cadrul bateriei — printre 
care citez doar cîteva nume : Ion 
Marinescu, Ion Pantea, Nicolae Un- 
geanu, Gheorghe Banga și-au făcut 
din plin datoria. între timp, în sec
torul nostru a mai sosit o baterie 
militară cu tunuri antiaeriene, ast
fel că forțele noastre sporiseră.

în zilele de 1 și 2 septembrie, duș
manul a atacat în repetate rînduri 
satul, cu intenția vădită de a reduce 
la tăcere bateria. Dar atacurile au 
fost respinse cu vitejie de către mun
citori și de infanteria romînă.

Spre sfîrșitul primei decade a 
lunii septembrie, bateria noastră a 
fost înlocuită cu unități ale ar
matei romîne, care ajunseseră în a- 
ceastă zonă. în continuare, după 
cum se știe, a urmat glorioasa îna
intare a trupelor romîne și sovietice 
care au zdrobit împotrivirea dușma
nului.

în cursul celor cîtorva zile de lup
te crîncene, bateria muncitorilor de 
la Tohan a tras asupra pozițiilor hit
leriste peste 2 600 lovituri de artile
rie. Pentru faptele de arme și erois
mul de care au dat dovadă munci
torii în luptele împotriva hitleriști
lor, bateria a fost citată pe întreaga 
armată prin ordinul de zi nr. 14 din 
30 octombrie 1944 și toți tovarășii 
care au făcut parte din 
terie au fost decorați cu 
dine și medalii.

încadrați din nou 
că, membrii bateriei și muncitorii 
din întreaga uzină au răspuns cu 
entuziasm chemării partidului „To
tul pentru front — totul pentru vic
torie“, sprijinind prin munca și rea
lizările lor lupta dusă de întregul 
popor, de armata noastră, împotriva 
hitlerismului.

Au trecut 20 de ani de la acele 
zile de neuitat. Gîndul meu se în
dreaptă cu dragoste spre tovarășii 
din bateria muncitorească de la To
han, care nu au precupețit nici un 
efort, dovedind o înaltă conștiință 
patriotică în îndeplinirea misiunii de 
răspundere ce le revenea. în acele 
zile fierbinți de august, bateria noa
stră i-a făcut pe fasciști să simtă din 
plin mînia muncitorilor.
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tunurile și armamentul necesar, în
soțiți de uralele și urările de izbîndă 
ale tovarășilor de muncă.

Ne-am prezentat la cazarma bata
lionului 3 Vînători de Munte din 
Brașov, cerînd trimiterea noastră pe 
cîmpul de luptă. Am fost reparti
zați să ocupăm o poziție la sud de 
satul Prejmer, cu misiunea de a 
interveni de urgență prin trageri 
de artilerie, pentru a bloca retra
gerea trupelor hitleriste. Muncitorii 
deveniți peste noapte tunari s-au 
străduit ca într-un interval de timp 
scurt să-și însușească noțiunile ne
cesare efectuării tragerilor de arti
lerie.

Am început să executăm trageri 
la „vedere“ prin ochire directă, de
oarece distanța pînă la obiectivele 
inamicului era mică. Pentru a pro
duce de la bun început panică am 
tras simultan cu cele trei tunuri. 
Muncitorii din uzină ne aprovizionau 
permanent cu muniție astfel că „gla
sul“ tunurilor noastre n-a tăcut o 
clipă toată ziua.

în dimineața de 28 august, bateria 
a primit ordinul să se deplaseze în 
sectorul Doboli-Podul Olt, unde si
tuația devenise mai critică deoarece 
trupele hitleriste și horthiste for
țau înaintarea dinspre orașul Sfîntu 
Gheorghe. Bateria a ocupat poziție 
în spatele pădurii de lîngă Podul 
Olt, pentru a fi ferită de observato
rii inamici. în scurt timp a și des
chis foc asupra hitleriștilor din satul 
Doboli și asupra altor obiective.

Prin acțiunea hotărâtă, plină de 
curaj și abnegație a muncitorilor de
veniți tunari, infanteriștii romîni au 
putut dezlănțui un atac asupra sa
tului Doboli, în dimineața zilei de 29 
august. Cadența de tragere era atît 
de mare, încît țevile tunurilor se 
înroșiseră. Am cerut să ni se tri
mită de la fosta uzină brașoveană 
„Astra“ tunuri noi, fabricate chiar 
acolo. La 31 august muncitorii 
„Astrei“ ne-au trimis patru tunuri,

Era îndată după 23 August, Vestea 
insurecției armate, inițiată, organi
zată și condusă de partidul comunist, 
a fost primită cu entuziasm și deo
sebită bucurie de muncitorii fo
stelor uzine „Rogifer“ din Tohan, 
unde mă aflam la practică în acea 
vreme. Aflasem de la radio că tru
pele romîne și formațiunile patrio
tice duceau lupte cu succes pentru 
zdrobirea rezistențelor hitleriste din 
Capitală, de pe Valea Prahovei și 
din alte regiuni ale țării.

Rămășițe ale inamicului din inte
riorul țării, sub loviturile forțelor 
insurecționale, și resturi ale unor 
unități hitleriste de pe front, scăpa
te de sub avalanșa ofensivei sovieti
ce, încercau să se retragă spre Bra
șov. în jurul orașului de la poalele 
Tîmpei erau de asemenea masate 
unele forțe hitleriste care, cuprinse 
de furie oarbă, voiau să pîrjolească 
totul în calea lor.

însuflețiți de cuvîntul Partidului 
Comunist Romîn care chema între
gul popor la lupta împotriva trupe
lor hitleriste, muncitorii uzinei au 
răspuns pînă la unul chemării. în 
sufletele tuturor clocotea ura împo
triva dictaturii fasciste, a hitleriști
lor. Existau în acea vreme în uzină 
trei tunuri cu care se făceau la po
ligon probele de recepție a muniției. 
S-a născut ideea formării unei ba
terii de artilerie. întreaga masă a 
muncitorilor s-a oferit voluntar să 
fie încadrată în această baterie. Dar, 
nu era necesar un asemenea efectiv, 
așa că, în cele din urmă au fost aleși 
doar 56 muncitori. Fiecare a primit 
o salopetă albastră, fapt care a făcut 
ca mica noastră unitate — al cărei 
comandant fusesem ales deoarece 
eram singurul cu cunoștințe de spe
cialitate, avînd gradul de locotenent 
de artilerie — să primească denu
mirea simbolică de „bateria alba
stră“. în seara zilei de 26 august, 
cei 56 de muncitori au ieșit încolo
nați pe porțile uzinei, împreună cu
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întreaga armată pentru faptele de arme șl eroismul lor Ing. Marin Gr. NÄSTASE

Presa din zilele imediat următoare răsturnării dictaturii fasciste relata 
despre succesele formațiunilor patriotice și ale unităților armatei din 

întreaga țară în lupta pentru zdrobirea trupelor hîtîeriste
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Coloanele argintii ale petrochimie!
Foto : Gh. Vințilă

Vastă șl diversă este lumea petro
lului 1 Dacă vil dinspre nord, din 
Moldova, pînă la Porțile de Fier, pe 
sute și sute de kilometri, te urmează 
strtornio bastionul de piatră al Câr
pacilor, pe drumuri ce străbat co
line domoale, cu poiene și lumini
șuri, cu livezi și viță de vie, cu pî- 
rale repezi șl orașe sticlind în zarea 
sinilie. Și peisajul acesta sub lumina 
dulce a soarelui, poetic și încîntă- 
tor, atît de caracteristic țării noas
tre, nu poate ti închipuit astăzi fără 
siluetele svelte ale sondelor de pe
trol. Mai mult, turla metalică s-a în
cadrat în acest peisaj ,ca un element 
al naturii, ca fagul sau teiul, arbori 
de baștină. O vezi singuratică, în 
vîrf de deal, lingă pereții unei 
rîpe, mișcîhd balansierul pompei 
în curtea vreunui gospodar, formînd 
grupuri pitorești în mijlocul viilor, 
ori adunîndu-se în adevărate pă
duri ce acoperă văi și coline. Parcă 
ar vrea să dovedească vechimea 
seculară a sondăritului în țara noas
tră, îndeletnicire care s-a încadrat în 
viața și obiceiurile unor întregi re
giuni. In zilele noastre, ea a căpă
tat, datorită socialismului, politicii 
dinamice și însuflețitoare a partidu
lui, o nouă strălucire.

Și călătorul care străbate astăzi 
ltinerariile petroliere ce înconjoară

Se discută tema de lucru

: W ■

x ,A ,

ftinerare

MAR
ARC

PETROLIER

marea curbură a Carpaților constată 
la tot pasul semnele acestei stră
luciri noi a petrolului romînesc. Pei
sajul s-a îmbogățit cu siluete de 
sonde noi, moderne, cu constelațiile 
noilor cetăți de prelucrare a țițeiu
lui. Marele arc al petrolului este du
blat acum de un alt arc, care încon
joară Carpații, prin Onești, Brazi și 
Craiova, arcul petrochimiei.

Alături de stelele celebre odini
oară ca Moreni și Buștenari, Gura- 
Ocniței și Băicoi, dai de schelele pe
trolului mai tînăr, pe Valea Zemeșu- 
lui, în Moldova, sau la Valea Case
lor, în Muntenia de vest, sau pe dea
lurile gorjene, la Țicleni, care au dus 
la lărgirea ariei de extragere a ți
țeiului concentrată pe vremuri în va
lea Prahovei. Vechile orășele pa
triarhale și colbuite din zona subcar
patică, Tîrgu-Jiu, străjuit de coloana 
lui Brîncuși, Rîmnicu Vîlcea, în zona 
cetăților de odihnă de pe valea Ol
tului, au căpătat o infuzie de viață 
nouă, dinamică, datorită includerii 
lor în aria arcului petrolier. Iar în 
vara aceasta, călătorul descoperă 
noi centre, „de ultimă oră', unde au 
luat naștere schelele cele mai tinere, 
exuberante, pline de vitalitate, între 
Tîrgu-Ocna și Slănic, sub zările de
corate de pruni din apropierea Sla
tinei și lîngă Craiova.

Prezența uzinelor de utilaj, la Tîr- 

goviște și Ploiești, a Institutului de 
cercetări de la Cîmpina, a unor în
treprinderi ce execută operații cu 
atomi marcați, a unor institute de 
proiectări sau de învățămînt supe
rior, de specialitate, oferă nu numai 
itinerccrii interesante și pitorești că
lătorului, dar demonstrează înțelep
ciunea și clarviziunea partidului 
nostru, care a inițiat, a plănuit și a 
condus dezvoltarea multilaterală, 
armonioasă, bine gîndită a indus
triei petrolului cu misiunea de a va
lorifica în mod cît mai rațional și 
judicios, la nivelul tehnicii celei mai 
avansate, una din cele mai de sea
mă comori ale subsolului nostru, 
denumită pe drept „aurul negru’.

A străbate zona marelui arc echi
valează cu a cutreiera multe re
giuni din țară. De aceea re
porterul, după ce a înfățișat în 
linii sumare dimensiunile industriei 
petrolului, îl invită pe cititor să-l 
însoțească în cîteva locuri, schele, 
uzine sau institute, reprezentative 
pentru dinamica ultimelor două de
cenii.

De-a lungul Tazlăului
Lîngă apa Tazlăului șl a unui a- 

fluent al ei, care deschide către 
munți o vale îngustă și sălbatecă, 
se află pădurile de sonde ale Mol
dovei, grupate în jurul schelelor de 
la Moinești, Modîrzău și Zemeș. Cu cît 
cobori mai jos, peisajul se îmblîn- 
zește, iar la confluența Tazlăului cu 
Trotușul te întîmpină, surprinzătoare, 
salba marilor cetăți petrochimice de 
la Onești. Strălucirea, zi și noapte, 
a sutelor de turnuri, faima noilor in
stalații au atras atenția tuturor, lă- 
sînd pe al doilea plan schelele pe
troliere, pitite de-a lungul văilor, cu 
toate că de aici își are obîrșia li
chidul negru și uleios ce devine 
cauciuc sintetic și mase plastice, în 
înaltele retorte din preajma legen
darului stejar de la Borzești, care 
zice-se ar fi ținut umbră marelui Ște
fan.

Astăzi, dacă mergi prin schelele de 
la Modîrzău și Zemeș, prin peisajul 
sălbatec al unor păduri cățărate pe 
rîpi abrupte, întîlneștl așezări petro
liere, cu aspect urban, ca șl acelea 
de pe Valea Prahovei. Lucru remar
cabil, dacă ne gîndim că schelele 
de aici, lăsate în paragină, au tre
buit să recupereze, în tehnică și în 
viața de toate zilele, un handicap de 
aproape o jumătate de secol. Siste
mul de foraj rotativ s-a introdus a- 
bia în 1947, cînd în preajma Ploieș- 
tiului el era în funcție de la începu
tul veacului. Moinești, unul din acele 
tîrguri moldovene unde nu se în- 
tîmpla nimic, era un fel de loc de 
exil, cu dugheni mici’ și cîteva re
torte hîrbuite numite parcă în derî- 
dere „găzării*. Notați bine o cifră 
elocventă : în Moldova de altădată 
viteza de foraj a fost : 1,5 metri pe 
zi 1 Astăzi, cu turbinele moderne de 
care dispun schelele se realizează 

2,64 metri pe oră. A apărut o pădu
re de sonde pe valea Zemeșului, 
modern utilate, a fost desferecat 
noul zăcămînt lîngă Slănic, a apă
rut un nou oraș, inexistent înainte 
pe harta țării, Lucăcești.

La schela Moinești, de pildă, func
ționează una din primele instalații 
de automatizare a extracției petro
lului. De la un panou central sînt 
supravegheate și dirijate cîteva zeci 
de sonde, asigurîndu-se astfel o pro
ducție de înalt randament. Una din 
consecințe : crește nivelul de califi
care al oamenilor. In schela petro
lieră apare o nouă funcție : dispe
cerul, ca în industria chimică sau a 
energiei electrice. El poate coor
dona, de la tabloul central, activi
tatea unei secții sau chiar a unei 
schele.

E o nouă victorie în dinamizarea 
timpului, cu repercusiuni în toate 
domeniile vieții. Fiindcă viața oa
menilor din Moldova devine mai 
plină și mai bogată, nu numai prin 
înfăptuiri de ordin tehnic, dar și 
prin acele mereu alte sute și mii de

I. MOTORNEI
București

Profiluri

CONCURSUL 

„SCÎNTEII" 
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cea mai bună 

fotografie 

locuințe confortabile, biblioteci, ma
gazine, cinematografe etc. In ritmul 
lînced al Moldovei de altădată a- 
ceste bunuri ar fi fost realizate prin 
truda a cine știe cîtor generații.

Ploieștiul 
intre constelații

O asemenea imagine îl întîmpină 
pe reporterul care trece într-un zbor 
nocturn deasupra celui mai de 
seamă oraș aflat pe marele arc al 
petrolului. De jur împrejurul său sînt 
puzderiile de lumini ale rafinăriilor ; 
lîngă gările ploieștene din sud și din 
vest, în localitățile din preajmă, la 
Teleajen și Brazi. Imaginea aceasta 
e cît se poate de semnificativă pen
tru dezvoltarea industriei petrolului. 
Spre deosebire de trecut cînd cea 
mai mare parte a țițeiului extras lua 
drumul exportului în stare brută, as
tăzi, dimpotrivă, producția schelelor, 
adunată în rezervoare și conducte, 
trece prin retortele cetăților de me
tal înstelate. Aici, pîraiele de lichid 
negru, superior valorificate, devin 
surse de energie pentru mașini și 
motoare, uleiuri de înaltă calitate, 
materii prime pentru petrochimie.

Ploieștiul ar putea fi supranumit 
orașul rafinăriilor. Cea mai nouă din 
toate, recent mărită pe baze mo
derne, este cetatea cu turnuri argin
tii de la Brazi. Platforma de refor
mare catalitică e alcătuită dintr-un 
grup de instalații ce produc combus
tibili superiori (benzine cu cifră oc
tanică ridicată, motorină specială) și 
materii prime pentru cauciuc sinte
tic și firul de relon. Cetatea Brazilor 
e dominată de două bastioane înal
te, unul al distilațiel atmosferice și 
în vid, celălalt al cocsării — am
bele proiectate și construite în țară.

Și aceste noi dimensiuni ale ma
relui arc petrolier, și anume : exis
tența unor unități proprii de con
cepție și de fabricare a utilajului, 
sînt de asemenea strălucit reprezen
tate de către orașul Ploiești. Dacă 
vii dinspre sud, pe șoseaua de as
falt, te întîmpină, lîngă calea ferată, 
o priveliște izbitoare. Un pod lung și 
arcuit, cu aspect modern și de par
tea cealaltă a lui un bloc lat și înalt, 
ca o lamă uriașă de beton și sticlă. 
E poarta de intrare în orașul petro
liștilor de astăzi. Ea te avertizează 
parcă de marile prefaceri urbanis
tice care s-au petrecut aici, în a- 
cești ani, prin sistematizarea vechiu
lui centru și construcția unor întregi 
cartiere.

Lîngă podul arcat întîlneștl o altă 
priveliște ieșită din comun. Turlele 
sclipitoare ale noilor instalații de fo

A. GARAI
Oradea

Pentru calitate superioară

raj, pe care le montează cel de la 
„1 Mai*. Bazîndu-se pe o experiență 
neîncetat perfecționată de-a lungul 
anilor, prin colaborare cu Institutul 
de proiectări și cu schele de petrol, 
muncitorii de aici au progresat an 
de an, îmbunătățindu-și măies
tria de execuție, astfel încît as
tăzi el pot fabrica întreaga ga
mă de instalații de foraj, la un 
nivel tehnic ce poate rivaliza 
cu realizările în materie ale unor țări 
cu o mult mai veche tradiție. Recen
ta premiere, cu o medalie de aur, a 
unui 3 DH, la un tîrg internațional 
nu vine decît să confirme consacra
rea unei munci exemplare, apreciate 
în numeroase schele, dincolo de ho
tarele țării.

In aceste zile uzina ploleșteană a 
sărbătorit un jubileu „de casă*. 
Montarea celei de-a 500-a instalații 
de foraj. E ca un dar în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a patriei înnoi
te, care a chezășuit afirmarea iscu
sinței creatoare a oamenilor de pe 
marele arc al petrolului.

Succesele se leagă dialectic, con- 
diționîndu-se reciproc. Realizările 
constructorilor de utilaje au dat un 
impuls nou muncii celor de la fo
raj. De curînd am citit în ziare ști
rea : forînd cu un 3 DH ploieștean, 
sondorii au ajuns la 5 315 m adîn- 
cime, ceea ce constituie un record 
pe țară.

O altă sondă, coordonată de între
prinderea de foraj ploleșteană, a 
pornit să ia cu asalt, adînclmi și mai 
mari. Văzută de departe, turla el 
înaltă pare un stîlp de televiziune, 
în mijlocul unei adevărate uzini. Mî- 
nuită de sondorii noștri, cu practi
ca meseriei intrată în sînge, de cî
teva generații, instalația și-a îndepli
nit planul de luptă cu stratele geo
logice. Zilele acestea ea a trecut în 
mod strălucit printr-o nouă încer
care, ca de altfel și „bătrînii lupi de 
schelă* ce o dirijează. Notați : a fost 
tubată într-o singură etapă o coloa
nă lungă de aproape 4 000 de metri. 
Revenim, cu o nouă precizare, ca să 
înțelegeți mai bine : e ca șl cum, de 
cîrllgul granlcului, ar ii fost agățat 
un tren de 30 de vagoane, ce tre
buia manevrat vertical, prlntr-un puț 
de 4 km. E un examen prin care 
n-au trecut multe instalații și colec
tive de foraj din cîte se află pe toate 
meridianele planetei.

Dar considerațiile despre orașul 
Ploiești nu se rezumă la cele rela
tate mai sus. Am menționat doar 
faptele senzaționale, de ultimă oră. 
Dar cum se pot omite, vorbindu-se 
de acest important centru de pe 
traseul marelui arc, numeroa
sele sale activități legate de munca (Continuare în pag. IV-a)

G. STOICA
Craiova

Să studiem mal îndeaproape

de proiectare a instalațiilor pentru 
rafinării șl a schelelor, în institute 
de specialitate, despre întreprinde
rea de carotaje care execută ope
rații cu atomi marcați în schelele 
din toată țara, de întreprinderea care 
administrează rețeaua de conducta 
șl încă multe altele.

Exprimîndu-ne în termeni conciși, 
Ploieștiul, odinioară oraș al samsa
rilor șl al burtăverzimii ce trăiau din 
specularea terenurilor petrolifere, al 
trepădușilor aflațl la cheremul „so
cietăților* străine, a devenit, abia 
datorită socialismului, un centru de 
coordonare — tehnic, administrativ 
și de concepție —a multor ramuri 
ale industriei petrolului, un oraș al 
unei activități creatoare dedicate 
patriei.

Sub lumina dulce 
a Cîmpinei

Imaginea orașului subcarpatic se 
recompune din nuanțe contradicto
rii. De o parte sumbrul castel, ca un 
decor pentru o tragedie, ridicat de 
Hașdeu. Și tot aici, casa lui N. Gri- 
gorescu, pictorul care și-a învăluit 
pînzele într-o dulce lumină ca mie
rea de salcîm. Și totuși aceste ima
gini disparate reconstituie parcă is
toria orașului însuși. Iar istoria Cîm
pinei seamănă cu aJ multora dintre 
centrele de petrol prahovene. In 
mijlocul unei naturi miraculoase se 
desfășoară la începutul acestui veac 
apocaliptica exploatare a stăpînilor 
petrolului. Zorii petrolului romînesc 
au fost întunecați.

Astăzi vremurile i-au limpezit 
Noaptea de furie a trecut. Lumina 
Cîmpinei a rămas. Ca în pînzele 
marelui pictor. Prahovenii care și-au 
îndrăgit meseria n-au renunțat la 
sondărlt. Au plecat în regiunile pe
trolului tînăr, în Moldova, Muntenia 
de vest șl Oltenia, formînd aici acele 
promoții de meșteri ctf experiență 
care au învățat pe localnici mese
riile schelei. In vechile centre din 
Prahova au apărut întreprinderi cu 
caracter special. Pentru orașul Plo
iești am arătat mal sus care sînt 
acestea. La Cîmpina a luat ființă un 
Institut de cercetări în domeniul fo
rajului și al extracției. Ce pas îna
inte a însemnat această inițiativă, 
într-o țară în care n-a existat altă
dată nici un for de învățămînt pentru 
a pregăti ingineri petroliști, e de pri
sos de a mai fi demonstrat.

Vasile NICOROV1CI
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Munca omului 
de știință e o mun
că de creație, me
nită să deschidă 
drumuri noi. Sa
vantul, și nici chiar 
tînărul cercetător, nu se pot mulțu- 
-mi să répété ceea ce au realizat al
ții înaintea lor. Omul de știință tre
buie să fie realist, să se bazeze în 
cercetările lui pe fapte și să por
nească de la acestea pentru a le da 
apoi o justă și cuprinzătoare gene
ralizare teoretică. în același timp, 
misiunea lui va fi cu atît mai rod
nică, cu cît sè străduie să-și lăr
gească orizontul de cunoaștere a le
gilor fenomenelor societății.

Capacitatea de creație a poporu
lui nostru și-a dovedit din totdea
una vigoarea. Din rîndürile lui s-au 
remarcat oameni iluștri ca V. Babeș, 
Gh. Marinescu, E. Racoviță, î. Can- 
tacuzino, P. Porii, Gh. Țițeica, D. 
Poriipeiu, D. Hurmuzescu, N. Teclu, 
C. Miculescu, A. Salignÿ, D. Danie- 
lopolu și alți înnoitori ăi științei și 
tehnicii. Ei și-au proiectat cil în
drăzneală gîndirea inovatoare în vi
itor pentru realizarea unor lucrări 
carfe reprezintă un aport recunoscut 
la tezaurul făurit de geniul minții 
omenești. Acești oameni, cu care 
poporul nostru se mândrește, ani
mați de sentimente patriÖtice și de 
idei înaintate, au dovedit din plin 
potențialul gîndirii tehnico-științifi- 
ce romînești.

Ei ar fi realizat mult mai mult 
dacă nu s-ar fi izbit de zidul, une
ori de netrecut, al dezinteresului 
și obstrucției oficialităților din acea 
vremé, card nu o dată ari tratat cu 
dispreț pe oamenii de știință, mun
ca lor de creație. Unii inventatori 
și constructori — Aurel Vlaicu^ Tra
ian Vuia, H. Coandă, G. Constanti- 
nescu — au fost nevoiți să se risi
pească prin alte țări, cu speranța de 
a găsi condiții pentru a putea pune 
în valoare planurile și proiectele 
lor. De ce au avut această soartă ? 
Pentru că însăși vechea orînduire 
nu stimula metsul înainte, progre
sul tehnico-științific autohton, cla
sele dominante creînd numeroase 
stavile în calea valorificării a ceea 
ce reprezenta noul. „Ceea ce carac
terizează oligarhia din. Romînia.— 
scria marele savant Victor, Băbeș 
referindu-se explicit la situația din 
trecut — este deprecierea intelec
tualilor, asuprirea științei adevărate 
din partea politicienilor noștri, în- 
locuind-o cu pseudo-știință și pse- 
udo-savahți.;.“.

Cu totul alta este astăzi situația 
științei și a omului de știință în sta
tul nostfti socialist. Activității dë 
cercëtàrë științifică din țâra nöäßträ 
i s-au deschis în anii trecuți de la 
eliberarea de sub jugul fascist ori
zonturi deosebite, fără precedent. 
Făgașul marilor realizări iriițiate de 
partid a antrenat detașamentul çël 
mai valoros al muncii de creația 
tehnico-științifică.. Savariții și cei
lalți oameni de știință și realizatori 
— aprobînd din inimă politica par
tidului și participînd activ la înfăp
tuirea ei — și-au concentrat în 
plin efort creator energia; inte
ligența și forțele lor pentru a 
realiza lucrări de o înaltă va
loare științifică și prâbiifcă. Ei 
au condiții pëntru a-și Vedea 
concretizate și desăvîrșite ideile, 
pentru a contribui la dezvoltarea 
științei și tehnicii pe măsura capa
cității lor creatoare.

Poporul dă o înaltă prețuire 
valorilor spirituale șl materia
le realizate azi de intelectuali
tatea noastră, scoate la lumină 
creații de care a fost frustat pe vre
muri. Atitudinea antipatriotică a re
gimurilor din trecut explică igno
rarea aproape compléta a undi in
ventator cum a fost, de pildă, Tra
ian Vuia. Generatorul de abur con
ceput și construit de cunoscutul ex
perimentator și inventator cu patru 
decenii în urmă a fost dat uitării 
multa vrëme. Revënind îh atiul 1950 
în mijlocul poporului său, de care 
s-a simțit tôt timpul legat, Vuia ä 

Reactorul nuclear al Institutului de fizică atomică este folosit în lucrări 
științifice cu caracter aplicativ și fundamental, precum și la prepararea 

de izotopi radioactivi

dăruit statului nos
tru această inven
ție remarcabilă, 
care a fost reali
zată și perfecțio
nată la noi în țară.

Incontestabil; socialismul asigură 
un cîmp nelimitat de aplicare a cu
ceririlor științei și tehnicii, într-un 
ritm și la un nivël clé riecönceput 
altă dată. Noi ramuri ale științei au 
luat ființă în țara noastră în sinii 
puterii populare — fizica nucleară, 
chimia dë sinteză, energetica, multe 
ramuri ale medicinei. Domenii cu 
tradiție, cum sîrit matematica și fi
zica, au cunoscut o continuă dezvol
tare. Institutele de cercetări de fi
zică, matematică ș.a., care au fost 
înființate și înzestrate cu utilaje și 
aparatură modernă, numeroasele 
cadre formate și specializate în a- 
cestë institute sînt și ele expresii 
ale grijii de care se bucură astăzi 
dezvoltarea științei în țara noastră. 
Este epoca în care poporul nostru își 
făurește, sub conducerea partidului, 
o economie puternică și înfloritoare 
în interesul ridicării nivëlülui de 
trai al celor ce muncesc, epocă îh 
care știința și tehnica ctiricisc un 
avînt fără precedent.

De ce e bosibii azi, la noi, ca o- 
mul de știință să aibă îndrăzneală 
creatoare ? Problema creației și în
drăznelii în munca științifică nu 
constituie o chestiune exclusiv indi
viduală, întemeiată numai pe încli
nația cercetătorului; întîi, ë Vorba 
de asigurarea unei solide baze ma
teriale pe care o âu lucrătorii pë a- 
cest tărîm pentru a putea aborda 
probleme de însemnătate funda
mentală, evitînd căutările inutile. 
Iată, de pildă, în . domeniul fizicii. 
Oare mulți cercetători din alte țari 
au ptitut să lucreze — încă din âriiil 
1957 — la uri reactor nuclear, ta 
cei de la Institutul nostru de fizică 
atomică ? Aici ș-au inițiat studii va
loroase privind structura nucleelor 
atomice, procesele de interacțiune 
în structura substanțelor, interac
țiunile particulelor elëméritare, lu
crări de fizică teoretică {privind mai 
ales modelul nuclear suprafluid, au 
fost produse cantități importante de 
izotopi radioactivi care își găsesc a- 
plicații tot mai Jargi în industrie, 
mediclriȘ, agriciiltiiră; îh SucilfeȘti 
și îri cëlëiglte çéntrë .științifice ale 
țării — Cluj;. Iași; Țimișbară, Tg. 
Mureș — aii luat ființă institute dë 
cercetări ale Academiei și ale dife
ritelor departamente, înzestrate cu 
instalații și âpâràtë corespunzătoare 
cerințelor științei moderne. Și la 
Cluj, unde îmi desfășor activitatea 
ca fizician, së efectuează cercetări 
importante în domenii moderne că 
fizica izotopilor stabili și fizica 
corpului solid, care conduc la apli
cații ßractice dëosëbit dé utile pëh- 
tru economia națională.

Orînduirëa noastră socialistă i-a 
pus omului de știință la îndemînă 
nu rtümai microscopul și aparatul 
de măsurat, ci i-â dat uri instru
ment mult mai prețios care îl ajută 
să cunoască iëmëinië adevărul des
pre natură, Viâță,. sôciëtàtë. üî.ridi- 
rea noastră științifică ăre o bază 
metodologică sigură în. gîndirea 
mârxist-leninistă. MaiëriâiisriiUldi
alectic esté călăuza OmulUi dé știin
ță, care îl ajută să se orienteze cu 
claritate în ëlucidâréa problemelor 
de sp’ëcialitatë și să-și ridiëê. äbtivl- 
tatea pe o treaptă superioară.

Savantul capătă îhdt'ăăhCălă în 
munca lui creatoare din confrunta-' 
rëâ rëzültaiëlôr pe cârë le obține Cu 
practica. în mod firesc, de aici se 
desprind două aspecte esențiale : 
satisfacția de a-și vedea folosite pe 
scară largă rezultatele activității 
d0sfășUrate, în fölosül multor mili
oane de oameni, și faptul că însăși 
achăstă aplicare îi dă putința să ve
rifice cu cëa mai mare exactitate 
justețea, viabilitatea ipotezelor și 
teoriilor sale. Viața confirma tot 
mai riiuit că dezvoltarea științei este 
fecundată de practifcă, după cum 
știința dă un puternic impuls prac
ticii. Cînd se va scrie istoria tëhnicii 

noastre, va trebui să se vorbească 
pe larg despre agregatele modeme, 
de mare capacitate, construite de 
industria noastră metâlurgică, des
pre sutele de tipuri de mașini și uti
laje romînești fabricate pentru pri
ma dată în anii puterii populare — 
instalații petroliere, de foraj și pre
lucrare, linii automate pentru pre
lucrarea metalelor, strunguri și tur
bine, tractoare și autocamioane, ma
teriale sintetice și medicamente etc 
■— despre contribuția specialiștilor 
și oamenilor noștri de știință la in
troducerea și extinderea largă în 
producție a noilor procedee tehnolo
gice avansate.

Socialismul, spre dèosebire de ca
pitalism, oferă muncii dé cercetare 
avantajul conjugării mult mai efi
ciente a Cercètârii fundamentale cu 
cea aplicativă, posibilități de a se 
repartiza rațional și a se îm
bina eforturile cercetătorilor din 
diferite domenii. Un însemnat rol 
au, în cadrul preocupărilor noas
tre actuale, coordonarea muticii ști
ințifice, îmbunătățirea profilului u- 
nor institute, perfecționarea tema
ticii de cercetare, pregătirea cadre
lor necesare acum și în perspectivă. 
Departe dé a fi terminată; această 
acțiune continuă. Căci azi, creato
rul din oricare ramură a științei nu 
se mai află în situația dificilă de a 
începe de la „a" cercetarea unor 
probleme complexe, de a o efectua 
singur. Munca lui, sprijinită de o 
bază materială trainică, de colabo
rarea cu specialiștii din alte ramuri 
ale științei, din producție, capătă un 
tot mai accentuat caracter de crea
ție colectivă. Calculé, schëmë, idei 
dintre cele mai fecunde și îndrăzne
țe au de străbătut astăzi uri drum 
mult mai scurt pentru a ajunge din 
laboratoare în practică. Astfel con
cepută și organizată, munca de cer
cetare nu este dusă pe un teren îri- 
țelehit, ci pornește de la tôt ce e 
mai nou și valoros pe pian mondial, 
este orientată âpre dômënii de mare 
actualitate științifică și practică.

Deosebirea pregnantă între situa
ția dë astăzi și cëa din trecut în 
dezvoltarea științei și culttifii romî
nești este observată de multe perso
nalități științifice de peste hotare. 
Iată, de exemplu, ce spunea recent 
fizicianul Francis Perrin, înalt co
misar al Franței pentru energia â- 
tomică, după cè a vizițat mai rhulté 
instituie de cercetare din țara noas
tră : „Am constatat că se face — 
mă refer la fizică,, domëhiul meri — 
o cercetare de foarte bună calitate. 
Am văzut cu rriare satisfacție cît de 
mulți cercetători tineri aveți, plini 
de ardoare, la curent cu brogresele 
fizicii moderne. Atrageț-ea tinëretu- 
liii îh cercetarea științifică este un 
lucru dë rriaxiiriă importanță. în Ro- 
mîriia, aceasta reprezintă un punct 
cîștigat“.

Activitatea fructuoasă desfășurată 
de oamenii noștri de știință în cele 
două decenii care au trecut de la 
elibeîateă țării êsiê o măritirie a 
devotamentului patriotic cu care 
ei slujesc interesele poporului, a a- 
tașărneritului lor profund față de po
litică partidului. Dezvoltarea îh ritm 
susținut a ecbnomiëi naționale con
stituie rin reâzerri de hâdëjde pentru 
progresul coritiridu al științei și, în 
același timp, ebridiția care ridică 
exigențe sporite în fața omului de 
știință, patriot. îhtîmpihîrid cri bucu
rie ziüa de 23 August, çü deplină îh- 
credérè în viitor, intelectualitatea 
noastră este însuflețită de dorința de 
a crea noi opere care să ajute la în
florirea economiei naționale, a știin
ței și culturii, la afirmârea presti
giului științei romînești dincolo de 
hotarele patriei.
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(Urmare din pag. IlI-a)
Marele arc petrolier a căpătat o nouă strălucire l

cu teh-

Iris-

Oamenii laboratoarelor și ăi căl- 
culului găsesc în Cîmpina de astăzi 
acea atmosferă de tihnă necesară 
cercetării temeinice. Dar și schele 
sînt aproape pentru verificările îh 
practică. Proiecte pentru exploata
rea zăcămintelor, în mod rațional, 
formule pentru noi fluide de foraj, 
metode noi pehtiu combaterea de
clinului sondelor au fost elaborate 
în clădirea străjuită de arbori înalți.

Revenind, după 5—6 ăni, îh acest 
templu modern ăl eprubetfelor re
porterul consemnează noi pași îna
inte pe calea cercetărilor petroliere. 
Ca și în cazul lansării unor rachete 
în Cosmos, și în domeniul petrolului, 
oamenii călculului exact trasează 
primfelë pfrtii. De lă o anume ba
rieră, de unde începe forajul de 
măre adîricime condițiile geologice 
— de temperatură și presiune —■ se 
schimbă într-ătît îneît te pomenești 
efectiv într-o ,;ăltă lume”, dé parcă 
al debarcat într-o nouă planetă. 
Trébüié nöi formulé, noi sape, noi 
fluide de foraj.

Cei de la „extracție” au pus In 
practică o nouă métôdâ dë desben- 
zinare ă gazelor de sondă (iie vom 
referi la ea mai tîrziu, cu prilejul 
vizitei într-o schelă noilă). Și tôt éi, 
pé lîngă sfârùitoàréa acțiune a Com
baterii „îmbătrînirii” sondelor; lu- 
crează la perfecționarea metodelor 
de invesfigăre, creînd „modele ana
logice". Parametrii de funcționare a 
Ùnéi sôndé sîrit rfeproduși de ăpără- 
telé electronice și devin vizibili, sub 
iorma unor linii oscilante, pe un 
ecrări; âducîrid astfel în éfëra ôbser- 
văției directe fenomene nezărite al
tădată dë ochiul omenesc.

Acéstèa Sînt doar cîtevă exemple, 
dintre multe ăltele, menite să de
monstreze rolul de înainte mergător 
al cercetării științifice în orice ac
țiune mai importantă întreprinsă îri 
acești ani, pe întinsa arie a ma
relui arc petrolier.

Există o permanentă primăvară a 
lumii petrolului, viguroasă și plină 
de elan ca toate primăverile. Și a-

MARII SĂRBĂTORI
Ne scriu corespondenții voluntari

Azi în uzina noastră „Văteă de s-ăr face coală et
• • «

locomotive, al unei societăți pe 
De fapt aici exista o singură 
care erau înghesuite turnătoria, 
cazangeria, strungăria și altele. 

făcea 
luciu 
care-l

Zilnic pe poarta uzinei noastre ies 
20—25 de vagoane încărcate cu exca
vatoare, rulouri compresoare, utilaje 
siderurgice și chimice care iau drumul 
spre întreprinderile beneficiare.

Pe locul unde se înalță azi Uzina de 
utilaj greu „Progresul“ din Brăila, cu 
20 de ani în urmă se afla un atelier de 
reparat 
acțiuni, 
hală în 
fierăria,
Fumul dens, să-l tai cu cuțitul, 
aerul greu de respirat. Ziua de 
era de 12 ore. Din salariul pe 
primea, muncitorul plătea o treime pen
tru o cameră cu pereții mucegăiți. In 
schimb, capitaliștii storceau cîștiguri se
rioase. Numărul accidentelor, ca rezul
tat al condițiilor infernale de muncă, 
era mare. Cînd, în 1940, uzina a fost 
militarizată, condițiile de muncă au de
venit și mai grele.

Să vedem cum s-au transformat uzina 
și oamenii ca urmare a politicii înnoitoa
re a partidului. Pentru a ne da seama 
cit a crescut capacitatea ei de produc
ție e suficient să arătăm că față de 
ànùl 1938 producția globală a crescut 
de aproape 20 de ori. Uzina are astăzi 
7 secții mari și peste 30 de ateliere uti
late cu utilaje moderne ; la turnătorie a 
fost dat în funcțiune un cuptor Siemehs 
Martin și două cuptoare electrice ; la 
forjă s-a montat o presă de 2 500 tone, 
iar în alte secții sînt montate mașini

Ce povestesc copiilor mei
Am 51 de ani. M-am născut în co

muna Mătăsaru, din raionul Găești, și 
am crescut între cinci frați, din părinți 
săraci. Ei aveau numai un hectar de 
teren și acela era rău, neproductiv, ca 
pămîntul huli era stăpîhit de moșieri. 
Munceam din greu pe moșie, să ne cîș- 
tigăm traiul. Cînd eram băiat marè, dé 
18—19 ani, nu reușeam să-mi fac și eu 
haine. Dacă veneau prieteni de prin sat 
pe la mine, mama îi pitea pe frații mai 
mici să nu-i vadă că au cămăși peti
cite.

Actim, cei 6 copii ai mei au tot cè le 
trebuie. Eu le-am povestit de multe 
ori cum aht trăit, ca să știe și să pre- 
țtilască traiul lor de azi. Așa gîhdesc eu 
că trebuie să facă fiecare părinte. 
Copiii inei, fiecare la locul lui, în me
serie cei mari, la școală cei mici, se 
silesc să fié fruntași în muncă și ajutor 
dé nădejde partidului, să învețe bine 
là școală. Asta mă bucură foarte mult. 
Iată de cè întîmpin eu marea sărbă
toare a eliberării patriei ca pe cea mai 
rhare sărbătoare a mea și a familiei

cëst anotimp ăl exuberanțelor tră
iește îh schelele tinere.

După eliberarea patriei, arid pe
trolului tînăr se extinde în regiuni 
noi, trezindu-le la viață. Valea Ca
selor, Țiclenii și Zëmësul, ca să vor
bim de célë mai cunoscute schele, 
răspîndite în cele mai diverse coor
donate ale marelui arc, schimbă con
figurația vechii hărți a petrolului. 
Noile localități, apărute de astă 
dătă sub zodia socialistă, nu cunosc 
febra nemiloasă și furibundă a 
cursei după durul negru, ci se dez
voltă după un plan chibzuit, rațio
nal, prin calificarea, pe calea con
vingerii și educației, a cadrelor noi, 
provenite dintre localnicii, gorjeni 
sau moineșteni.

In ultimii ani a apărut o stea nouă 
pe cerul marelui arc al petrolului, 
în apropiere de Slatina. Ea poartă 
numele unui sat ce nu-1 găsești în
semnat decît pe hărțile reproduse la 
scară mare : Ciurești. E ced mai 
buriă dovadă a evoluției ei surprin
zătoare.

De pe acum, schela a atins apo
geul ei, întinzîndu-se pe zeci de ki
lometri. Privită dintr-o înălțime si
tuată undeva în mijlocul ei se zăresc 
pe dealurile cînd galbene, cînd 
verzi-întunecate, luminișuri de sonde, 
turle singuratice, și din loc în loc, 
acele grupuri de rezervoare albe, 
numite „parcuri", constituind primele 
etape de colectare și curățire a pe
trolului. Munca celor dë la extracție 
s-a așezat pe făgașe trainice. Oame
nii au plantat printre rezervoare 
straturi de fiori sau de roșii. Lo
calnicii s-au calificat și au devenit 
cadre „vechi", cărora li se încredin
țează munci de răspundere.

Pe o colină înaltă se zărește o ci
tadelă de turnuri, ca o mică rafină
rie. Este stația de desbenzinare, des
pre care am mai pomenit, construită 
după brevetul unui inginer de la 
Institutul din Cîmpina. Retortele 
ciudate pe care le vedem strălucind 
în soare sînt diferite filtre și coloane 
de răcire în care, din gazul venit de 
la separatoarele schelei, se extrage 
gazolină lichidă, după procedeu 
modern, cu un randament ridicat. 

automate, cu comenzi electronice, de 
mare precizie și productivitate înaltă.

O dată cu creșterea uzinei au cres
cut și oamenii. In toate secțiile lucrează 
muncitori care și-au însușit temeinice 
cunoștințe profesionale. Mulți dintre 
specialiștii uzinei au fost , pînă mai ieri 
muncitori. Ing. Nîcu Constantin, azi in
giner șef, ihg. Rusii Sofroni, șeful sec
ției mecanice, au fost strungari în uzină. 
Peste 50 de muncitori, trimiși la insti
tutele de învățămînt superior, au de
venit ingineri.

Asemenea tuturor uzinelor și fabrici
lor din țara noastră, uzina „Progresul“ 
oferă un cadru plăcut de muncă. în 
trecut, în jurul halei în care erau ate
lierele se afla un maidan pe care nu-ți 
venea să-l privești. Astăzi spațiul din 
jurul atelierelor este ca o grădină. S-au 
construit grupuri sociale și anexe la 
toate secțiile. Uzina dispune de un sta
ționar deservit de 
medicale, un club 
tecă cu 20 000 de volume, 
spectacole și cinematograf 
locuri, o cantină frumoasă, 
trimiși la odihnă la munte 
peste 600 de salariați. Aproape 300 fa
milii de salariați ai uzinei au primit 
locuințe confortabile în noile blocuri.

Iată în cîtevă cuvinte ce au însem
nat pentru uzina noastră, pentru sala- 
riații ei, cei 20 de ani de viață liberă.

peste 25 de cadre 
modern și biblio- 

o sală de 
cu 600 de 
Anual sînt 
și la mare

Ionel ARAMĂ
tehnician, Uzina de utilaj 
greu „Progresul“ Brăila

mêle, și-i mulțillnesc din itilihă Parti
dului Muncitoresc Romîn pentru viața 
nouă ce-o trăim.

Ion Gh. NICULAE 
acar, Depozitul central 
Mogoșoaia al M.I.P.Ch.

din nou

Petrolul tînăr merge în pas 
nica cea mai înaintată.

Un scurt popas și iată-ne 
pe drumurile schelei. De data asta 
nimerim într-un sector unde încă se 
mai forează. Ajunși în sat, găsim, 
într-uiiul din birouri, pe tinerii ingi
neri adunați pentru raport. Și aici, 
printre cei care sapă noile sonde și 
dau lupta directă cu straiele perce
pem adevăratul puls, viu și puter
nic, al petrolului tînăr. Inginerii au 
fețe aspre și bronzate. O siguranță 
bărbătească de ostași încercați, în 
ciuda „manifestărilor" neprevăzute 
ale stratëlor subpâmînténé. Dar el 
le prevăd, le înving și poate de 
aceea nu-i părăsește niciodată zîm- 
betul celor puternici.

Sigură dé sine și plină de vitali
tate arată primăvara petrolului, în 
anul XX dè la eliberare.

★

Dezvoltarea industriei cuprinse în 
mdréle arc ăl petrolului cu marea 
ei varietate, întindere și complexita
te — căre presupune deosebite efor
turi dé organizare și coordondre — 
demonstrează măi convingător de- 
cît oricare altă dintre activitățile in
dustriale, virtuțile regimului socia
list. Mai riiult; folosind legile obièc- 
tive ale noii orînduiri, partidul — 
marele arhitect ăl Romîriiei socialis
te — a știut să utilizeze nu numai 
cele măi bune mijloace tehnice și 
economice pentrii a da valori supe
rioare unei bogății naționale, de 
cea măi mare importanță, ci toto
dată, él a ridicat pe o treaptă supe
rioară talentele miilor de petroliști, 
altădată truditori anonimi, care au 
devenit meșteri de utilaje de înalt 
nivel tehnic, cercetători și proiec- 
tanți cu inițiative creatoare origina
le, profesori audiăți de studenți ve- 
niți din cîtevă continente. Marele arc 
al petrolului a devenit în acești ani 
o realitate fertilă și dinamică de 
afirmare a multilateralelor energii 
creatoare ale poporului nostru.

Cînd văd grupurile de turiști oprin- 
du-se și admirînd orașul nostru simt 
cum îmi crește inima. M-am aflai și 
eu printre constructorii care au pus 
primele cărămizi la temeliile lui. Pe 
vremea aceea Oneștiul era un sat oare
care. L-am cunoscut foarte bine, pen
tru că aici mi-am petrecut copilăria, 
împreună cu cei de-o seamă cu mine 
colindam ulițele cu praful dé-o palmă 
și ne uitam cu jind la șirurile de bureți 
uscați „mincarea săracului“, agățați sub 
streșini. Cînd aveam cîțiva gologani ne 
duceam la „cinematograf“, o baracă cu 
bănci de lemn, improvizate, ce ne stri
veau picioarele. Școala în care am în
vățat eu carié era o clădire umedă în 
care iarna tremuram de frig. Așa arăta, 
pe vremea copilăriei mêle, Oneștiul.

Iar astăzi, pentru a putea povesti cele 
văzute la Onești, poetîil anonim spune : 
„Valea de s-ar face coală, iară Trotușul 
cerneală“. Nu este greu de înțeles 
bucuria și mîndria cé le simte construc
torul, mai ales cel născut aici și crescut 
o dată cu orașul. De fiecare construcție 
sînt legate numele unor destoinici con
structori care au venit aici să dea viață 
planurilor inițiate de partid. Inginerul

îoaTășu! meu ds nucă
Cine a trecut pe aici cu 20 de ani în 

urmă n-a uitat desigur cît de sărac și 
murdar era orășelul Medgidia. Sute și 
sute de oameni se zbăteau ca peștele 
pe uscat ca să trăiască de azi pe mîine, 
cărînd apă cu sacaua pe la bogătași, 
vînzînd semințe prin gară sau încercînd 
alte asemenea „meserii“. Cherim Uitat 
era și el dintre aceștia : căra apă cu sa
caua. Construirea tmor mari întreprin
deri industriale în orașul nostru a fost 
începutul schimbărilor în viața oameni
lor. Cherim a părăsit sacaua și s-a an
gajat ca muncitor necalificat la fabrica 
de ciment. A urmat cursurile de califi
care din fabrică, devenind morar la 
morile de ciment. Apoi, îndrumat de 
organizația de partid și de comitetul 
sindicatului, a urmat cursurile de doi 
ani de specializare. Acum este șef de 
tură la secția mori-ciment.

Tot timpul a obținut succese în pro
ducție. Tovarășii din fabrică îi apre-

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul Național „I. L. Ca- 

ragiale" (la Teatrul de vară din parcul 
„N. Bălcescu“) : O femeie cu bani — 
(orèle 20). Teatrul pentru tineret și co
pii (la Teatrul de vară din parcul „He
răstrău") : Ruy Bias — (orele 20). Teatrul 
evreiesc de stat (în grădina din Str. Mir
cea Vodă nr. 5) : Pofta vine... rîzînd — 
(orele 20,15). Teatrul satiric muzical _,C. 
Tänase“ (in grădina „Boema", in caz'de 
ploaie în sala „Savoy") : Și băieții și fe
tele — (orele 20,15). Circul de stat : Săr
bătoare la circ — (orele 15,30 și 20).

CINEMATOGRAFE : Zilele filmului 
romînesc : Carpațl (orele 18,15), Grădina 
„Arta" (Calea Călărași hr. 153 — orele
20) , Grădina „Bucegi“ (Bd. 1 Mai nr. 
143 — orele 20). Rebelul magnifie : Pa
tria (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Cei 
șapte magnifici — cinemascop : Republi
ca (8,30; 11 30; 14,30; 18; 21,15), Luceafărul 
(9; 12; 15; 18; 21), Excelsior (8,15; 11,15; 
14,15; 17,15; 20,15), Feroviar (9,30; 12,30; 
15,30; 18,30; 21,30), Aurora (9; 12; 15; 18;
21) , Melodia (9; 12; 15; 18; 21), Grădina 
„Festival" (Pasajul ,.Eforie“ — orele 
19,45), Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 
9 — orélé 20,15), Stadionul „Dlngmo" 
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 20). Vara 
în nordul sălbatic : Carpați (10; 12; 14; 
16), Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21; la 
grădină — orélé 20), Grădină „Progresul“ 
(Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20). Comoara 
din latul de argint — cinemascop : 
București (9,15; 11,30; 13 45; 16,30; 18,45; 
21), Miorița (10,15; 12,30; 15,30; 17,45; 20), 
Floreâsca (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Fla
mura (9,15; 11,30;. 13,45; 16; 18,30; 21), Are
nele Libertății (Str. 11 Iunie — orélé 20). 
Intunerifc în plină zi : Festival (10; 12; 
14,15; 16,30; 18.45; 21). Căliți îri foc — ci
nemascop : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), GrivițăJlO; 12; 16; 18;.20). Aventu
rile unui tînăr — cinemascop : Central 
(9,45; 12,30; 15,15; 18; 20,45). ImblîriZitorii 
de biciclete : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Cerul și mocirla : Union (11; 
16; 18,15; 20,30). Program de filme pentru 
copii : Doina (oțele 10). M-am îndrăgos
tit la Copenhaga : Doina (11,30; 13,45; 16; 
1Ș,15; 20 30), înfrățirea între popoare (10; 
16; 18,15; 20,30), Bucegi (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Inspectorul și noaptea : Giu- 
lești (10; 12; 14; iii; 18,15; 20,15), Rahova 
(15; 17; 19; la grădină — Calea Rahovei 
nr. 103 — orele 20,15). Sosește Circul, 
Două povestiri : Timpuri Noi (10—21 în 
continuare). Anotimpuri : Cultural (16; 
18,15; 20,30). Gerriianie, steluțele talc ! : 
Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). La strada : 
Buzești (14,30; 16,45; 19; 21,15), Arta (11; 
15 45; 18; 20,15). Comisarul: Crîngașl (16; 
18,15; 20,30), Adësgo (10,30; 11,45; 16,45; 19; 
21,15). Doi colonei : Unirea (11; 16; 18; la 
grădină — orele 20). împușcături în cea
ță : Tomls (9; 11; 13; 16,30; 18,30; la gră
dină — orele 20)15), Modern (10; 12; 14; 

b

loan Scarlat și maistrul Andrei Stoica 
au condus cu mină sigură lucrările la 
Combinatul de cauciuc sintetic. La 
Combinatul chimic Borzești au muncit 
și zidarii din brigada lui Gheorghe . 
Matei.

Dar orașul ? Constructorii au ridicat 
aici peste 6 500 de apartamente, două 
cinematografe moderne, două școli me
dii și trei elementare, magazine încăpă
toare. îh prezent se află în faza de fi
nisare un spital dintre cele mai moder
ne. Unii dintre locatarii miilor de apar
tamente îi cunosc pe zidarii lui Marin 
Cimpoca și Iosif Lorentz, pe betonistul 
Gheorghe Buceléa și pe ceilalți con
structori care au muiîcit cu dragoste la 
înălțarea fiecărui etaj. Chipurile lor au 
putut fi văzute la panoul de onoare al 
șantierului. Mulți au plecat pe alte șan
tiere din țară să ridice alte blocuri. 
Alții, printre care mă număr și eu, am 
rămas mai departe în Onești. Orașul 
continuă să crească și încă multă vreme 
va mai fi nevoie de constructori.

Alexandru GUȚĂ 
muncitor constructor

ciază munca. In 1957 a fost decorat cu 
„Ordinul Muncii“ clasa a IlI-a, iar cu im 
an mai tîrziu a fost primit în rîndurile 
membrilor de partid. Muncitorii din 
tura condusă dé Cherim depun eforturi 
pentru ca secția mori-ciment să fié me
reu fruntașă în întrecerea socialistă. In 
cinstea zilei de 23 August, secția a dat 
mai midt de 52 000 tone ciment peste 
plan, iar pe primul semestru a ocupat 
locul I în ce privește calitatea.

Familia fostului sacagiu, care cu greu 
își cîștiga pîinea zilnică, locuiește azi 
într-o casă cu 3 camere și are tot ce-i 
trebuie pentru un trai civilizat. In ora
șul nostru sînt mii de oameni care abia 
în anii înfăptuirii politicii partidului 
și-au găsit adevăratul rost în viață.

Nicolae CARG5OG 
lăcătuș mori-ciment, 
Fabrica de ciment Medgidia

16; 18; 20; la grădină — Str. 11 Iunie nr. 
75 — orele 20,30), Drumul Sării (11; 16; 
18; 20). Un suris în plină vară : Flacăra 
(16; 18; 20,15). Caùze drepte — cinema
scop : Munca (16; 18,15; 20,30). Cei. trei 
mușchetari — cinemascop (ambele se
rii) : Popular (10,30; 16; 19,30). Domnul 
Topaze — cinemascop : Moșilor (16; 18; 
la grădină — orele 20 30). Unde-i genera
lul ? : Cosmos (14; 16;‘ 18; 20). Cei patru 
călugări: Viitorul (15; 17; 19; 21). Dezră- 
dăcinațil : Coléntina (15; 17,15; 19,30). Ko- 
zara : Volga (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). 
Era noapte la Roma — ambele serii : 
Progresul (11; 15; 18; 21). Ocolul Pămîn- 
tului în 80 de zile — cinemascop (ambe
le serii) : Lira (10; 14,15; 17,30; 20,45). Lo
cotenent Cristina : Ferentari (10,30; 16; 
18,15; 20,30). Valea vulturilor : Cotroceni 
(1G; 18,15; 20,30). Pompierul atomic : Pa
cea (16; 18; 20). Lumea comică a Iui Ha
rold Lloyd : vitan (16; 18; 20; la grădină 
— Calea Dudești — orele 20,30). Lacrimi 
tîrzil : Grădina „Lira" (Calea 13 Septem
brie nr. 106 — orele 20.15). Totul despre 
Eva : Grădina „Buzești“’ (Str. Buzești nr. 
9—11 — orele 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — E- 
misiune pentru copii și tineretul școlar. 
10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00 — Emi
siunea pentru sate. 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,15 — Emisiunea „Sub soa
rele Iul august". 19,25 — Agenda filialei 
celui de-al VII-lea concurs al artiștilor 
amatori. 19,35 — Filmul documentar: Cele 
1 000 de f.fețe ale unui singur produs. 
19,55 — Cîntă Gică Petrescu, artist eme
rit. 20,^5 — Filmul artistic „Dragoste 
lungă dé-ô seară". 22.00 — Muzică ușoară 
instrumehtală.

Cum e VREMEA
Ieri îri țară : Vremea a fost frumoasă, 

cu cer variabil, mai riiult noros în nor
dul țării. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
aerului la ora 14 înregistra valori cu
prinse între 29 grade la Budești și 17 gra
de la Joseni. In București : Vremea a 
löst frumoasă, cu cer variabil. Vîntul a 
suflat slab din vest. Temperatura maxi
mă a fost de 29 de grade. Timpul proba
bil pentru zilele de 17, 18 și 19 august. Ia 
țară : Vreme schimbătoare, cu cer tem
porar noros. Vor cădea ploi locale. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
grade, iar maximélé între 22 și 32 grade. 
In București șl pe litoral : Vreme schim
bătoare, cu cer temporar noros. Vor că- , 
dea ploi sub formă de averse. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere ușoară.
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Regiunea

RÂȘOV
Acasă la tractorul 
și autocamionul rominesc
@ Producția din 1938 în 21 de zile ® Zeci de întreprinderi și secții 

noi, o largă gamă de fabricate @ Din 1959 pină în 1963: 11264 

de apartamente © Brașovul centru universitar

In trecut, cînd se vorbea despre in
dustria Romîniei, se aminteau la loc de 
cinste fabricile brașovene. Dar ce însem
na nivelul industriei de atunci a Brașo
vului față de cel pe care l-a atins as
tăzi ? în anii puterii populare, produc
ția industriala a regiunii a ajuns .la o 
pondere de 12,7 la sută în producția în
tregii țări, situîndu-se imediat după aceea 
a Capitalei. în ramura construcțiilor de 
mașini și a prelucrării metalelor ea are 
cea. mai mare participare pe fără — 
21,2, Producfia anuală a acestei regiuni 
este astăzi egală cu producfia industrială 
a întregii țări din anul 1938 ; volumul 
producției din 1938 a| întreprinderilor in
dustriale de pe teritori.ul actual al re
giunii Brașov se realizează astăzi în nu
mai 21 de zile. Gama produselor reali
zate în regiune esle foarte largă. Se 
fabrică aici tractoare, autocamioane, rul- 
menfi, utilaje și agregate pentru indus
tria minieră, chimică, alimentară, mo
toare cu combustie internă, converfizoare, 
aparataj electric, ciment, o varietate 
largă de scule, negru de fum, îngrășă
minte azotoase, mase plastice, variate 
produse alimentare.

în cei 20 de ani de la elibe
rare, în regiunea Brașov s-au construit 
zeci de întreprinderi și secții noi, au fost 
reufilate uzine și fabrici întregi. Numai în 
perioada anilor 1951—1964 s-au alocat 
aici pentru lucrări de invesfifii peste 
18 miliarde lei. Ramurile industriei gre
le constituie acum aproape 70 la sută 
din industria brașoveană. în anii pu
terii populare au fost date în func
țiune noi unităfi industriale, printre 
care : Uzinele „Rulmentul”, Hidrocentrala 
Sadu V., Fabrica de scule Rîșnov și uzi
nele chimice din aceeași localitate, Com
plexul de Industrializare a lemnului de 
la Blaj, Uzina „Elecfroprecizia" din Să- 
cele, fabricile de negru de fum, de acid 
formic și oxalic, de acid sulfuric de la 
Copșa Mică, Complexul de faianță și sti

Drumul spre ogoare începe de-aici, din hala de montaj

clă din Sighișoara, fabricile de metanol, 
melamină, de aldehidă formică de la 
Combinatul chimic din orașul Victoria, 
numeroase unităfi pentru prelucrarea lap
telui și a cărnii etc.

Un mare număr de întreprinderi au 
fost dezvoltate și modernizate, s-au con
struit hale și ateliere noi.

Datorită puternicei dezvoltări indus
triale, electrificării rurale, Brașovul con
sumă astăzi de 6 ori mai multă energie 
electrică decît în 1950. In cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei, la Sadu a mai fost pus în 
funcțiune un nou grup electrogen de 
10 Mw. Cu ajutorul instalațiilor ei de te
lecomandă, hidrocentrala este condusă 
de la o distanță de 50 de km. La sate, 
lampa cu gaz este tot mai mult înlocui
tă cu becul electric. în raionul Agnita, 
înaintea celui de-al doilea război mondial, 
numai 4 comune erau iluminate electric ; 
astăzi întregul raion este electrificat. A- 
ceeași situație și în raionul Sibiu. în 1944, 
în regiune erau electrificate doar 97 lo
calități rurale ; astăzi șînt aproape 400.

Existența în regiunea Brașov a unor 
întinse masive păduroase a determinat 
dezvoltarea ramurii forestiere și a in
dustriei de prelucrare a lemnului. Din 1959 
și pînă acum, cu sprijinul cetățenilor și al 
organizațiilor U.T.M., s-au împădurit mai 
mult de 24 000 ha de teren. în exploa
tările forestiere s-a extins mult mecani
zarea lucrărilor. Dacă în 1955, în ex
ploatările din Sibiu, Făgăraș, Homorod, 
înforsura Buzăului, Oituz, Comandau, se 
lucra exclusiv manual, în 1964, indicele 
de mecanizare este de 63,4 la sută.

S-au îmbunătățit mult și condițiile de 
viață ale celor care lucrează în pădure, 
în pas cu acelea ale oamenilor muncii din 
toate orașele și centrele muncitorești ale 
regiunii.

An de an se construiesc tot mai multe 
apartamente confortabile. Indusfrializîn- 
du-se șantierele, s-au putut ridica, din 

1959 și pînă în 1963, 11 264 aparta
mente. Au luat ființă cartiere noi ca 
Tractorul, Steagul roșu din Brașov, Tere- 
zianum din Sibiu și altele. în acest an, 
oamenilor muncii brașoveni li se vor mai 
înmîna cheile a încă aproape 3 000 
de locuințe. La sate, colectiviștii, ale 
căror venituri șînt din ce în ce mai mari, 
și-au construit rpii de case durabile. în 
comunele Hărman, Hălchiu, Bod, Vulcan, 
Cristian și în alte părfi, 75—80 la sută 
dintre colectiviști au case noi.

Intr-un număr din 1933 al ziarului bra
șovean „Gazeta Transilvaniei" se arăta : 
„Se constată o creștere anuală progre
sivă, afît a bolnavilor, cît și a morfilor, 
față de care sîntem aproape dezarmați, 
neavînd unde-i izola și trata". în anii 
puterii populare, pentru ocrotirea sănă
tății oamenilor muncii în regiune s-au 
construit și amenajat un mare număr de 
unități medico-sanitare dotate cu apara
tură din cea mai modernă : Stația de Sal
vare, Laboratorul de izotopi radioactivi, 
Casa copilului și Spitalul Tractorul din 
Brașov, maternitatea și Casa copilului din 
Sibiu, spitalele din Cisnădie și Agnita, 
policlinica și spitalul din orașul Victoria 
și multe altele. în cele 38 spitale, 22 po
liclinici, 218 circumscripții sanitare din 
regiune lucrează astăzi 1 620 medici și 
peste 5 000 de cadre medii sanitare. 
Durata medie de viață a crescut, de la 
42 la 66 de ani.

în decurs de 20 de ani, în orașele și 
satele regiunii s-au construit 88 de școli, 
cu aproape 700 de săli de clasă, cu la
boratoare, săli de gimnastică etc, mo
dern utilate. Numai anul trecut, numă
rul cadrelor care predau în școlile ele
mentare și medii a crescut cu 1 000, 
ajungînd la 8 885, față de 5 091, cîte 
erau în 1950. în școlile profesionale de 
ucenici se pregătesc astăzi peste 25 000 
viitori muncitori.

Brașovul a devenit și un important 
centru universitar. în 15 ani de la în
ființarea Institutului politehnic din locali
tate au fost pregătiți pentru industria 
constructoare de mașini 4 000 de ingi
neri, iar Institutul pedagogic a dat sute 
de profesori. Pentru studenți s-a con
struit la Brașov un complex social com
pus din 4 cămine cu circa 2 500 de 
locuri și 2 cantine mari, moderne.

Constantin C^PRARU 
coresp. „Scînteii“

INFORMAȚII
Ministrul petrolului și chimiei al 

Indiei, Humayun Kabir, a vizitat în 
cursul dimineții de sîmbătă Combi
natul de îngrășăminte azotoase Roz- 
nov-Piatra Neamț, Uzina de fire și 
fibre sintetice de la Săvlnești, ora
șul Piatra Neamț și hidrocentrala 
de la Bicaz. După-amiază au fost 
vizitate Cheile Bicazului și stațiunea 
de odihnă Lacul Roșu.

în încheierea vizitei pe care a fă
cut-o în regiunea Bacău, ministrul 
petrolului și chimiei din India a de
clarat că a rămas impresionat de o- 
biectivele industriale pe care le-a 
vizitat, de dotarea lor tehnică, cît 
și de frumusețea peisajului.

Seara, oaspetele s-a înapoiat în 
Capitală.

(Agerpres)

Adunarea festivă 
consacrată Zilei presei romîne

Vizitele delegației de partid fi de stat 
a R. P. D. Coreene

Sîmbătă după-amiază, în sala de 
concerte a Radioteleviziunii, a avut 
loc adunarea festivă a ziariștilor din 
Capitală consacrată Zilei presei ro- 
mîne. La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al P.M.R., numeroși 
ziariști, corespondenți și difuzori vo
luntari, muncitori tipografi. Au par
ticipat ca invitați corespondenți ai 
presei străine la București și atașați 
de presă ai unor misiuni diplomatice.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Teodor Marinescu, redactor-șef al 
ziarului „Scînteia“. A luat cuvîntul 
tov. Nestor Ignat, președintele Uniu
nii Ziariștilor din R. P. Romînă. A- 
rătînd că în acest an „Ziua presei ro- 
mîne“ este sărbătorită în condițiile 
remarcabilelor succese obținute de 
întregul nostru popor în cinstea ce
lei de-a 20-a aniversări a eliberării 
patriei, vorbitorul a evocat lupta 
neînfricată a comuniștilor, în condi
țiile ilegalității, pentru tipărirea și 
răspîndirea cuvîntului partidului co
munist, creatorul presei de tip nou 
din țara noastră. Presa noastră — 
a spus vorbitorul — este păstrătoare 
a tradițiilor înaintate, însuflețițoare, 
ale presei comuniste ilegale și ale 
reprezentanților de frunte ai presei 
democrate și progresiste, militanți 
pentru izbînda idealurilor de luptă 
ale poporului. Vorbitorul s-a referit

Funeraliile tovarășului Marin lonescu (Neică)
Sîmbătă la amiază au avut loc 

funeraliile tovarășului Marin Iones- 
cu (Neică), vechi militant în miș
carea muncitorească din țara noastră.

începînd de la orele 8,30, în sala 
Consiliului local al sindicatelor din 
orașul București, unde a fost depus 
corpul defunctului, numeroși oameni 
ai muncii au venit pentru a-și lua 
un ultim rămas bun de la tovarășul 
Marin lonescu.

La catafalc erau depuse coroane 
de flori din partea C.C. al P.M.R., a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Comitetului foștilor deținuți și 
deportați antifasciști, Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., Mi
nisterului Afaceriloi’ Interne, Consi
liului local a) sindicatelor din orașul 
București și a unor tovarăși de 
luptă. Pe un panou îndoliat se afla 
portretul tovarășului Marin lonescu, 
iar lîngă catafalc, pe o pernă de ca
tifea vișinie, erau așezate ordinele 
și medaliile primite pentru activita
tea sa revoluționară.

Din ultima gardă au făcut parte 
tovarășii Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R., Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele Comitetului foștilor deți
nuți și deportați antifasciști, Florian 
Dănălache, prim-secretar al Comite1

SOSIREA NOULUI AMBASADOR
AL UNIUNII BIRMANE
ÎN REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ

La 15 august a sosit în Capitală 
U Ba Saw, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Uniunii Birma
ne în Republica Populară Romînă.

La sosire, U Ba Saw a fost salu
tat de Dionisie lonescu, ambasador, 
directorul Protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe. (Agerpres) 

la modul în care presa noastră a o- 
glindit succesele obținute de oame
nii muncii în cei 20 de ani de la eli
berare și a subliniat că presa este o 
adevărată și emoționantă cronică a 
mărețelor realizări înfăptuite de 
popor sub conducerea înțeleaptă a 
partidului pe caleg construirii socia
lismului.

Ocupîndu-se de îndatoririle care 
revin presei în tratarea profundă, 
la un înalt nivel publicistic, a proble
melor economiei și culturii, în dez
voltarea 'conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, vorbitorul a înche
iat arătînd că lucrătorii din presă 
nu-și vor precupeți eforturile în lup
ta pentru înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru de desăvîr- 
șire a construcției socialiste.

Adunarea a adoptat în unanimita
te o telegramă adresată C.C. al 
P.M.R., tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej, în care se arată că lucrătorii 
presei din țara noastră se angajea
ză să muncească cu abnegație pen
tru înfăptuirea politicii partidului, 
pentru înflorirea continuă a patriei 
socialiste, pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii.

In încheierea adunării a avut loc 
un program artistic.

(Agerpres)

tului orășenesc București al P.M.R., 
Traian Dudaș, secretar al Comite
tului orășenesc București al P.M.R., 
Gheorghe Arsénié, membru al Bi
roului Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., Tănase Borțoi și E- 
milian Anton, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din Romînia, care 
au participat la funeralii.

Apoi sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Marin lonescu a fost 
așezat pe carul mortuar. Cortegiul 
funerar, însoțit de tovarășii de luptă 
ai defunctului, de membrii familiei 
și de mii de oameni ai muncii din 
Capitală, s-a îndreptat spre cimitirul 
Ghencea, unde a avut loc înhuma
rea.

La mitingul de doliu, care a avut 
loc la cimitirul Ghencea, au luat 
cuvîntul tovarășii Gheorghe Vasi
lichi și Traian Dudaș, care au evo
cat memoria defunctului, activitatea 
sa de-a lungul anilor în slujba cla
sei muncitoare, închinată binelui 
poporului muncitor, propășirii pa
triei noastre, construirii socialismu
lui.

Mitingul de doliu a luat sfîrșit în 
sunetul marșului funebru și al sal
velor trase de o companie de onoare.

(Agerpres)

SOSIREA AMBASADORULUI ISLANDEI 
ÎN REPUBLICA POPULARĂ ROMÎNĂ

La ' 15 august a sosit în Capitală 
Kristinn Gudmundsson, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Is
lande! în Republica Populară Ro
mînă.

La sosire, Kristinn Gudmundsson 
a fost salutat de Dionisie lonescu, 
ambasador, directorul Protocolului 
Ministerului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Delegația de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, condusă de tovară
șul Kim Ir, membru al Biroului Po
litic, vicepreședinte al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Co
reea, prim-vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Coreene 
și-a continuat sîmbătă călătoria prin 
Dobrogea.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Vasile Vîlcu, membru al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comite
tului regional Dobrogea al P.M.R., 
Bujor Almășan, membru al C.C. al

Cu prilejul decorării 
acad. Dezideriu Miskolczy

Sfatul popular,al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară a oferit o masă 
tovărășească cu prilejul împlinirii a 
70 de ani și decorării cu „Steaua 
Republicii Populare Romîne“ clasa 
I-a a academicianului Dezideriu 
Miskolczy, șeful Clinicii de neurolo
gie din Tg. Mureș, președintele Fi
lialei regionale a Uniunii societății 
științelor medicale, conducătorul 
Bazei de cercetări științifice din Tg. 
Mureș a Academiei R. P. Romîne.

Tovarășii Iosif Banc, prim-secre
tar al comitetului regional de par
tid, Mihai Gere, președintele comi
tetului executiv al sfatului popular 
regional, prof. univ. Tiberiu Andra- 
sofszky, rectorul Institutului de me
dicină și farmacie, prof. univ. Zeno 
Barbu, șeful clinicii de ftiziologie, 
prof. univ. Ludovic Csogor, șeful ca
tedrei de stomatologie de la I.M.F., 
dr. D. Popa loan, prorector al I.M.F. 
au elogiat bogata activitate științifi
că și didactică a academicianului 
Dezideriu Miskolczy, urîndu-i viață 
lungă, fericită și noi succese.

Mulțumind pentru urările adresa
te, acad. Dezideriu Miskolczy a spus:

In săptămînile care au urmat după 
ziua de 23 august 1944, cînd se dă
deau lupte pentru eliberarea orașu
lui Cluj, autoritățile fasciste maghia
re au ordonat evacuarea orașului și 
a universității. Fiind rectorul uni
versității, s-a prezentat la mine o 
delegație muncitorească, rugind prin 
mine consiliul profesoral să rămînă 
pe loc pentru că se vor crea condiții
le necesare continuării activității u- 
niversității. Răspunzînd acestei ce
reri, am rămas la posturile noastre. 
Abia după eliberare am aflat că 
delegația care ne-a făcut această 
propunere era din partea Partidului 
Comunist din Romînia.

In anii care au urmat am simțit 
într-adevăr sprijinul efectiv al 
partidului în activitatea noastră. 
După 20 de ani de la eliberare, 
miile de intelectuali pe care î-am 
pregătit dovedesc la locurile lor 
de muncă, plini de răspundere, 
grija pe care Partidul Muncitoresc 
Romîn a acordat-o și o acordă pro
blemelor de învățămînt superior.

Alături de munca didactică a in
stitutului nostru s-a dezvoltat, prin- 
tr-o bună dotare cu aparatură de 
laborator, și o rodnică activitate 
științifică, transformînd orașul nos
tru într-un adevărat centru univer
sitar. Sînt fericit că am rămas aici 

P.M.R., ministrul minelor și ener
giei electrice, și Petre lonescu, pre
ședintele Sfatului popular al regiu
nii Dobrogea.

Oaspeții au vizitat gospodăria de 
stat din Amzacea, gospodăria colec
tivă din Comana și combinatul avi
col al gospodăriei de stat din To- 
praisar. Seara, membrii delegației 
de partid și de stat a R.P.D. Coreene 
au vizionat la Mamaia un program 
de filme documentare romînești.

(Agerpree)

și că am putut să particip în acești 
20 de ani atît la opera de construire, 
cît și la cea de desăvîrșire a socia
lismului în Republica Populară Ro
mînă. Sînt mîndru de sarcinile ob
ștești ce mi s-au dat ca președinte 
al Filialei Uniunii societății știin
țelor medicale și în cadrul Comite
tului de cultură și artă, devenind 
martor al revoluției cultural-știin- 
țifice, duse în folosul întregului 
popor.

Am fost de la început conștient de 
faptul că munca mea servește în 
egală măsură întregului popor, indi
ferent de limba pe care o vorbește. 
Sînt fericit că colegii mai romîni 
m-au apreciat și mulți dintre ei 
m-au cinstit cu prietenia lor, așa că 
am putut deveni colaborator al unor 
opere care au dus faima Romîniei 
și dincolo de hotare. Și dacă mă 
gîndesc la faptul că partidul și gu
vernul au apreciat atît de pozitiv 
activitatea științifică a institutului 
nostru, încît s-a creat o bază de cer
cetări academice, alegîndu-mă mem
bru al Academiei, mi se umple su
fletul de mîndrie. Sînt mîndru în 
același timp și de colaboratorii mei, 
dintre care mulți mi-au fost elevi și 
care au dovedit prin lucrările lor 
maturitatea și trăinicia acestei insti
tuții. Mulțumesc Partidului Munci
toresc Romîn pentru ajutorul sub
stanțial pe care l-am simțit în per
manență în activitatea mea. Deși ce
tățean maghiar, nu m-am simțit 
străin niciodată și nici nu m-ași fi 
putut simți, deoarece întotdeauna mi 
s-a acordat o deplină considerație. 
Dar nu numai sarcinile pe care 
le-am primit le-am considerat că 
mă onorează, ci și aprecierile activi
tății mele au fost întotdeauna mal 
mari decît am socotit că merit. Și 
acum, cînd am fost distins de către 
Consiliul de Stat al Republicii Popu
lare Romîne cu „Steaua Republicii 
Populare Romîne" clasa I-a, consi
der că este încă o dovadă că, atunci 
cînd e vorba de înalta cauză a con
strucției socialismului și de fericirea 
popoarelor, chiar dacă vorbim în 
limbi diferite, slujim aceeași cauză. 
Sînt profund emoționat de această 
nouă cinstire. Mulțumesc tovarășilor 
pentru frumoasele și caldele cuvinte 
ce mi le-au adresat. Manifest recu
noștință profundă Partidului Mun
citoresc Romîn.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a) 

crului în pădure au dat posibilitate 
muncitorilor și tehnicienilor fores
tieri să asigure o exploatare mai ra
țională a lemnului recoltat. Ca ur
mare, procentul de lemn de lucru 
din totalul masei lemnoase tăiate a 
crescut simțitor, concomitent cu re
ducerea considerabilă a pierderilor. 
Anul acesta, ponderea lemnului de 
lucru în totalul masei lemnoase ex
ploatate ajunge la 70 la sută față de 
49,1 la sută în 1951, din care la fag 
la 63 la sută față de 27,2 la sută, iar 
la diverse specii tari și moi la 51,7 
la sută față de 7,6 la sută. Pierde
rile de exploatare au scăzut de la 
peste 22 la sută în 1938, la numai 3,8 
la sută în acest an. Ca să ne dăm 
seama de însemnătatea economică a 
reducerii pierderilor de exploatare 
este suficient să arătăm că volumul 
de lemn adus suplimentar în cir
cuitul economic prin această acțiu
ne, numai în perioada 1960—1964, 
reprezintă peste 4,4 milioane mc 
masă lemnoasă.

S-au îmbunătățit și condițiile de 
trai ale muncitorilor din exploatările 
forestiere. Bordeiele întunecoase, în 
care corhănitorul sau tăietorul, dor
mea pe crengi de cetină, după o zi 
istovitoare de muncă, au rămas 
doar în amintirea muncitorilor care 
lucrau în trecut în exploatările fo
restiere. Mii de cabane și magazine 
alimentare, sute de cluburi, bi
blioteci, băi fixe și mobile, dispen
sare, terenuri de sport și caravane 
cinematografice sînt astăzi la dispo
ziția lucrătorilor forestieri ; în inima 
pădurilor ei beneficiază de asistență 
sanitară, se bucură de lumina cul
turii noastre socialiste.

O dezvoltare considerabilă a cu
noscut în anii puterii populare in
dustria de prelucrare a lemnului, 
sector vitregit în trecut datorită ne
păsării regimului burghezo-moșie- 
resc pentru valorificarea în produse 
semifabricate superioare și finite a 
materiei prime exploatate din pădu
rile țării. Moștenind o industrie fărî- 
mițată în sute de fabrici și ateliere 
meșteșugărești mici, cu o tehnică 
înapoiată, s-a izbutit într-un timp 
relativ scurt să se făurească o in
dustrie de prelucrare a lemnului 
modernă, de mare productivitate, 
capabilă să valorifice superior și 
complex masa lemnoasă exploatată, 
Ișrgind necontenit gama sortimen
telor și volumul producției fără a se 
mări cota anuală de tăieri.

Partidul și guvernul au orientat 
dezvoltarea industriei de prelucrare 
a lemnului spre concentrarea pro
ducției în mari combinate cu pro
fil complex, înzestrate cu mașini și 
utilaje la nivelul tehnicii celei mai 
avansate. Numai de la începutul șe- 
senalului și pînă în prezent au fost 
date în funcțiune 54 de fabrici noi, 
majoritatea integrate în combinate de 
industrializare a lemnului, urmînd ca 
anul acesta și în 1965 să fie puse în 
funcțiune alte fabrici și combinate 
noi. C.I.L.-urile Tg. Jiu, Blaj, Su
ceava, Comănești, Pitești, Gherla, 
Brăila și Gălăuțaș permit prelucra
rea lemnului rotund în cherestea, 
placaj, furnir, parchet, mobilă etc. ; 
tot aici sînt prelucrate și deșeurile 
ce provin de la fabricarea produse
lor principale, precum și lemnul 
de dimensiuni mai mici, de calități 
inferioare, fiind transformate în 
plăci din așchii de lemn și fibro- 
lemnoase. în noile combinate, indi
cii de utilizare a masei lemnoase 
sînt de 75—85 la sută, cu mult su
periori față de cei realizați în fa
bricile monoprofilate.

Stabilirea profilului noilor combi
nate s-a făcut în funcție de mai 
mulți factori, în primul rînd în 
funcție de materia primă disponibilă 
în zona pădurilor afectate combina
tului și de nevoile economiei națio
nale. De pildă, C.I.L. Brăila a fost 
construit în apropierea vegetației 
forestiere din Lunca Dunării, folo
sind la fabricarea plăcilor aglome
rate lemnul de plop și de salcie. De 
altfel, țara noastră folosește în 
mare măsură speciile de foioase, mai 
ales fagul, la producerea plăcilor din 
așchii și fibre lemnoase. S-a creat 
astfel posibilitatea lărgirii resurse
lor de materie primă pentru indus
tria de prelucrare a lemnului și, în 
același timp, a economisirii cheres
telei de rășinoase, care a fost înlo
cuită cu plăci aglomerate și fibro- 
lemnoase.

Este de remarcat faptul că liniile 
tehnologice din noile combinate și 
fabrici de prelucrare a lemnului au 
un înalt grad de mecanizare, multe 
dintre ele fiind complet automati
zate. O contribuție importantă la în
zestrarea tehnică a noilor întreprin
deri, ca și la reutilarea și moderni
zarea fabricilor existente a adus in
dustria noastră constructoare de 
mașini. în ultimii ani au fost asimi
late și introduse în fabricația de 
serie 80 de tipodimensiuni de 
utilaje pentru fabricile de placaje, 

mobile, binale, precum și pentru ex
ploatările și transporturile forestie
re — utilaje cu caracteristici teh- 
nico-economice superioare.

Concentrarea producției în com
binate cu profil complex ca și mo
dernizarea fabricilor existente au 
dus la creșterea substanțială a pro
ducției, la lărgirea sortimentelor și 
îmbunătățirea calității produselor. 
Industria de prelucrare a lemnului 
produce astăzi, față de anul 1938, de 
două ori mai multă cherestea — din 
care cherestea de fag de peste 16 
ori — iar față de anul 1950 de 13 
ori mai mult placaj, de 18,5 ori mai 
mult furnir, de 24 de ori mai multă 
mobilă (în unități M.E.F.). A crescut 
considerabil producția de plăci aglo
merate și fibrolemnoase. în 1964 se 
produc de 7,3 ori mai multe plăci 
din așchii decît în 1959 și de cinci 
ori mai multe plăci din fibre față de 
1962. începînd de anul acesta s-a 
trecut la producerea plăcilor fibro
lemnoase melaminate.

Ca urmare a dezvoltării construc
țiilor de locuințe și a creșterii ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
producția de mobilă a cunoscut o 
dinamică ascendentă atît în privin
ța cantității cît și a calității. Proiec- 
tanții și constructorii de mobilă au 
creat sute de modele noi, cu o linie 
modernă și funcționalitate multiplă, 
ușoară și în culori vii. La confec
ționarea mobilei se folosesc mate
riale noi pentru finisaj și tapițerie, 
ca lacurile poliesterice, poliuretanul, 
cauciucul spongios, plasele de arcuri, 
chingile din material plastic și altele.

Marile progrese obținute în anii 
puterii populare în domeniul valo
rificării superioare și complexe a 
masei lemnoase își găsesc expresia 
în creșterea valorii produselor ob
ținute dintr-un metru cub de masă 
lemnoasă exploatată. Aceasta sinte
tizează gradul de concentrare și de 
modernizare a industriei de prelu- 
crare a lemnului, oglindite în creș
terea accentuată a ponderii produ
selor semifinite și finite valoroase. 
Valoarea produselor obținute din
tr-un metru cub de masă lemnoasă 
exploatată va fi în 1964 cu 75 la 
sută mai mare față de 1959.

Acțiunea de valorificare supe
rioară a masei lemnoase se oglin
dește și în reducerea consumului 
specific de bușteni pentru produc
ția de cherestea-rășinoase. în pe
rioada 1951—1963 s-au economisit 
peste 4,6 milioane metri cubi buș

teni. Alte 3 milioane metri cubi 
lemn rotund de rășinoase s-au eco
nomisit în aceeași perioadă prin li
vrarea către fabricile de celuloză 
a unor importante cantități de de
șeuri. Grija pentru gospodărirea și 
valorificarea rațională a masei lem
noase se vădește și din următoarele 
cifre : în timp ce producția în sec
torul de exploatare a lemnului a 
fost în 1963 de aproape trei ori mai 
mare față de 1938, producția în in
dustria de prelucrare a lemnului a 
sporit în aceeași perioadă de peste 
7 ori.

Firește, toate aceste realizări sînt 
strîns legate de preocuparea pentru 
pregătirea a zeci de mii de cadre 
calificate necesare diverselor sec
toare de activitate din economia fo
restieră. Creșterea nivelului tehnic 
al producției a pus cu acuitate pro
blema asigurării întreprinderilor cu 
cadre de înaltă calificare, în stare să 
mînuiască cu pricepere și îndemî- 
nare noile mașini și utilaje. în pre
zent există 21 de școli profesionale, 
11 școli tehnice de maiștri, 10 școli 
tehnice pentru personalul tehnic și o 
școală tehnică pentru muncitori ca
lificați. De la înființarea lor, aceste 
școli au dat industriei de exploatare 
și prelucrare a lemnului peste 13 200 
muncitori calificați și 3 100 maiștri 
și tehnicieni. O contribuție impor
tantă la obținerea realizărilor din 
sectorul economiei forestiere au a- 
dus specialiștii din sectorul de cer
cetare și proiectare.

Demn de remarcat este faptul că 
producția realizată în 1963 în in
dustria lemnului a ajuns la nivelul 
prevăzut de Directivele Congresului 
al III-lea al partidului pentru anul 
1965. Desfășurînd larg steagul în
trecerii socialiste, oamenii muncii 
din sectorul economiei forestiere în- 
tîmpină cu entuziasm și noi suc
cese în muncă cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei. Colec
tivele întreprinderilor din acest sec
tor au îndeplinit cu 8 zile înainte de 
termen planul la producția globală 
și marfă pe primul semestru. Va
loarea producției globale realizate 
în această perioadă este aproape 
egală cu producția întregului an 
1959.

Folosind experiența acumulată 
pînă acum, valorificînd și mai larg 
rezervele interne existente în în
treprinderi, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii noștri înscriu în aceste 
zile pe graficele întrecerii socialiste 
noi și însemnate realizări, hotărîți 
să-și îndeplinească cu succes sar
cinile de plan pe acest an și angaja
mentele luate în cinstea marii săr
bători.

ASTĂZI ÎNCEP FINALELE
® Primii la start: motocicliștii • in concurs intră 
și olimpicii ® La atletism peste 600 de participant 
© Cum se vor desfășura meciurile de fotbal 
• Transmisii speciale la radio și televiziune

Principalele baze sportive ale Capita
lei au îmbrăcat haină sărbătorească ; 
începînd de astăzi primesc oaspeți din 
toată fara. Timp de o săptămînă, cei mai 
buni reprezentanți ai sportului nostru vor 
fi prezenfi la ultimul act al Spartachia- 
dei republicane. La acest mare final, a- 
proximativ 2 500 de sportivi și sportive, 
inclusiv membrii loturilor republicane, 
vor lupta pentru cucerirea tiflurilor de 
campioni ai Spartachiadei. La unele spor
turi (atletism, motociclism, natafie, gim
nastică, haltere, lupte) cîșfigătorii vor 
primi și titlurile de campioni republicani 
pe 1964. Prezenfa membrilor loturilor o- 
limpice (cu excepția celor de la volei și 
box) va asigura desigur un nivel tehnic 
superior concursurilor respective, stimu
lează și mai mult interesul iubitorilor de 
sport. Apropierea Jocurilor olimpice fate 
ca forma selecfionabililor olimpici să fie 
avansată, finalele Spartachiadei oferind 
acestora un bun prilej de a obfine per
formante valoroase, de talie internațio
nală. Trebuie spus de altfel că statisticie
nii federațiilor de specialitate s-au și pre
gătit să consemneze noile recorduri. 
Sportivii au acum cuvîntul...

Din rîndul celor 13 sporturi prevăzute 
în regulamentul Spartachiadei, motoci- 
clismul intră primul la examen. Astăzi, cu 
începere de la ora 9 dimineața, pe un 
traseu din jurul stadionului „23 August” 
(plecarea și sosirea pe str. Maior Coravu) 
își vor verifica îndemînarea, curajul și 
priceperea specialiștii probelor mo- 
tocicliste de viteză în circuit. De 
fiecare dată întrecerile de acest gen au 
atras numeroși spectatori. Acum probele 
se anunță și mai spectaculoase datorită 
pregătirii superioare a majorității con- 
curen{ilor. In afara curselor la care iau 
parte maeștrii mofociclismului din fara 
noastră, se desfășoară și o probă a mo
toretelor romînești „Carpafi" (clasa 70 
cmc) rezervată începătorilor. De remar
cat că, dintre motocicliștii înscriși la fi
nală, cel mai tînăr este gălăfeanul Con
stantin Trifu (18 ani), iar cel mai vîrst- 
nic — I. Petronin din lași (60 de ani).

Este așteptat cu interes și turneul de 
fotbal. La finale iau parte reprezentati
vele regiunilor lași, Ciuj, Dobrogea, Ba
nat și selecționata orașului București, 
care cuprind pe cei mai în formă fot-

Programul întrecerilor
ATLETISM — stadionul „23 Au

gust” (19, 20, 21 aug.).
BASCHET — teren „Știința” — 

-str. V. Pîrvan (18, 19, 20, 21, 22 
aug.).

BOX — patinoarul „23 August” 
(19 și 21 aug.).

CICLISM — km 8, șos. București- 
Ploieșți (varianta Buftea) — 21 
aug.

FOTBAL — stadionul Dinamo 
(16 și 19 august) și stadionul „23 
August” (22 aug.).

GIMNASTICĂ — sala Floreasca 
(18, 19, 20, 21, 22 aug.).

HALTERE — sala „Recolta* (18, 
19, 20, 21 aug.).

HANDBAL — terenurile Dinamo 
(18, 19, 20, 21, 22 aug.).

ÎNOT și POLO — bazinul Dina
mo (18, 19, 20, 21 aug.).

LUPTE — sala Dinamo (16, 17, 
18, 19, 20, 21 aug.).

MOTOCICLISM — stadionul „23 
August" — str. Maior Coravu (16 
august).

SĂRITURI — ștrandul Tineretu
lui (18, 19, 20, 21 aug.).

TENIS DE MASĂ — sala Poli
tehnica (18, 19, 20, 21 aug.).

VOLEI — terenurile Progresul 
(18, 19, 20, 21, 22 aug.).

balișfi. Cu excepția selecționatei Capita
lei — alcătuită din majoritatea compo- 
nenfilor lotului ce se pregătește penfru 
Olimpiadă — celelalte patru formații re
prezintă echipele de primă categorie din 
regiunile respective. Pronosticurile devin 

hazardate, cu toate că bucureștenii au 
avantajul terenului propriu. Dar de cîte 
ori fotbaliștii oaspeți n-au cîștigat pe te
renul gazdelor ? Chiar și atunci cînd 
gazda a fost Bucureșfiul...

Primul joc are loc astăzi între echipele 
lașului și Clujului (de la ora 17 pe sta
dionul Dinamo). Cîștigătoarea întîlnește 
miercuri, pe același stadion, reprezenta
tiva Dobrogei. Această partidă' va fi ur
mată de meciul dintre echipa Banatului 
și cea a orașului București. Sîmbătă 22 
august, învinsele din cuplajul amintit își 
dispută locurile 3—4, iar învingătoarele 
— locurile 1 și 2. Aceste două partide 
sînt programate pe stadionul „23 August”.

Miercuri, joi și vineri, stadionul „23 
August” va găzdui un concurs atle
tic de mare anvergură. Pistei de 
alergări, sectoarelor de sărituri și a- 
runcări li s-au adus îmbunătățirile nece
sare. Atleții fruntași — ale căror ultime 
confruntări de la Poiana Brașov s-au sol
dat cu o serie de noi recorduri republi
cane — îi vor avea colegi de întrecere 
pe cei din generația nouă, pe juniori, a- 
flați și ei în formă bună. Au dovedit-o 
performantele realizate în recentul meci 
triunghiular Romînia-Polonia-lugoslavia 
de la Subofița. Așa că nu-i va fi deloc 
ușor lui Gh. Zamfiréscu, sprinterul nr. 1 
al țării, să-l întreacă pe ■ P. Ciobanu, 
proaspăt realizator al unui nou record de 
juniori (1CT5/10). După cum nici Viorica 
Viscopoleanu nu poate considera dinainte 
cîștigafă săritura în lungime, afîta timp 
cît junioara Gabriela Rădulescu se af!8 
într-o formă deosebită. Aproape fiecare 
probă atletică poate avea o desfășurare 
pasionantă, echilibrată.

La toate bazele sportive, unde vor a- 
vea loc întrecerile, există condiții cores
punzătoare pentru spectatori. Acolo unde 
a fost necfesar au fost amenajate tribune 
speciale. în dorința de a face cunoscute 
ubui public cît mai numeros finalele 
Spartachiadei, radioteleviziunea a pro
gramat cîteva transmisii sportive specia
le. Astăzi, în jurul orei 18, va fi transmisă 
la radio repriza a doua a meciului de 
fotbal dintre selecționatele regiunilor lași 
și Cluj. In cadrul emisiunilor zilnice, ra
diodifuziunea va informa ascultătorii des
pre rezultatele obfinute de finaliști în 
săli și pe stadioane. Pe micul ecran vor 
fi redate, seară de seară, imagini filmatei 
de la principalele Întreceri sportive,



Consiliul Economic și Social al O.N.U. 
și-a încheiat lucrările

GENEVA 15 (Agerpres). — La 15 
august și-a încheiat lucrările la Ge
neva sesiunea Consiliului Economic 
și Social al O.N.U. Pe ordinea de zi 
a sesiunii au figurat peste 40 de 
probleme, printre care raportul se
cretarului general al Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, 
problema consecințelor economice și 
sociale ale dezarmării, finanțarea 
dezvoltării economice a țărilor eli
berate recent și altele.

congo Acuzații Ia adresa 
guvernului Chombe

LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres). 
— Primul ministru congolez, Moise 
Chombe, a avut vineri seara o în
trevedere îndelungată cu subsecre
tarul de stat al S.U.A. pentru pro
bleme africane, Mennen Williams, 
sosit la Leopoldville în dimineața 
aceleiași zile. Agenția France Presse 
relatează că, deși nu s-a dat publi
cității nici un comunicat, „este a- 
proape o certitudine că discuțiile 
s-au purtat în jurul problemelor a- 
jutorului american" acordat guver
nului congolez. Potrivit precizărilor 
unor surse guvernamentale ame
ricane, ajutorul va consta în pat.ru 
aeronave militare „C-30", trei eli
coptere mari, precum și în impor
tante cantități de alimente pentru 
trupele guvernului congolez.

In timp ce primul ministru con
ferea cu demnitarul american, An
toine Kiwewa, președintele „Frontu
lui Național Comun", a organizat o 
conferință de presă în care a de
clarat că „Frontul Național Comun“ 
se opune „politicii actualului guvern 
de a angaja Congoul într-un război 
fratricid“. El i-.a atacat cu vehemen
ță pe „conducătorii oare au făcut 
apeluri directe, sau indirecte, unor 
puteri străine pentru a-i ajuta să 
masacreze populația congoleză“. Re_ 
ferindu-se la politica internă a gu
vernului, Kiwewa a declarat că cele 
mai multe organizații politice din 
Congo „nu au fost niciodată con
sultate de guvern și că hotărîrile

Canada și forțele O.N.U. 
din Cipru

OTTAWA 15 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în Camera Canadiană a Co
munelor, Paul Martin, ministrul afa
cerilor externe al Canadei, a decla
rat că guvernul canadian nu inten
ționează să sporească efectivul con
tingentului pe care l-a pus la dis
poziția forței internaționale a O.N.U., 
care se găsește în Cipru. Paul Mar
tin a spus că contribuția Canadei la 
această forță este mai mare decît a 
oricărei alte țări, cu excepția Marii 
Britanii, și a amintit că pentru spo
rirea efectivului acestei forțe, cum 
preconizează secretarul general, U 
Thant, și generalul Thimaya, co
mandantul forței O.N.U., el a pro
pus să se facă apel la țările care nu 
au furnizat nici un contingent.

PE MÂLURILE TAMISE!
Cu micul vas francez, desprins de 

continent la Calais, traversăm cleș
tarul răscolit al Mînecii, cu vînt, 
burniță și tangaj insistent, sub nori 
alburii, pîcloși, ca în descrierile an
ticilor navigatori care se îndreptau 
spre pămînturile Britaniei.

Cuvenite formalități vamale, expe
ditiva îmbarcare a pasagerilor în 
trenul de Londra, nu fără o atentă 
alegere a vagoanelor pentru fumă
tori sau nefumători și, însoțiți de 
aroma tare a ceaiului servit pe cu
loare, intrăm în peisajul britanic. 
Păduri și pășuni întinse, grîu cu spi
cul încă necopt, așezări în care pre
domină cărămida roșie, acoperișuri 
țuguiate ca niște cornete cu vîrful 
în sus și nelipsitele glastre cu flori 
la ferestre.

O plimbare prin Londra
De la marginea Londrei mai avem 

de parcurs încă o bună bucată de 
drum, vreo jumătate de oră, printre 
case, pe sub străzi, pe lîngă fabrici 
cu masive coșuri fumegînde, peste 
cafenia Tamisă pînă coborîm pe pe
ronul gării Victoria, în plin oraș. 
Atenție la mașini — este prima re
gulă : se circulă pe stînga și tre
buie să-ți arunci privirile spre 
dreapta.

Ca să cunoști un oraș trebuie 
să-i calci caldanmul, să-i măsori 
străzile, să-i privești casele, monu
mentele, parcările, oamenii. Se zice 
însă că pentru dimensiunile Londrei 
nu-ți ajung nici două picioare, nici 
doi ani. Această imensă aglomerare 
urbană, într-o continuă revărsare 
spre periferii, este denumită de au
torii unui ghid francez cel mai 
mare oraș și totodată cel mai mare 
sat din lume. Figura de stil se re
feră la dezvoltarea nesistematizată 
a orașului — străzi și piețe formate 
din adăugarea întîmplătoare a unei 
case la alta, artere și întretăieri la
birintice derutante.

în primele colindări, în cartierele 
Kensington și Chelsea, cu indispen
sabila hartă turistică în mînă, am 
găsit totuși și uniformitate urbanis
tică : străzi întregi pe care casele, 
lipite una de alta, par o singură clă
dire lungă, cu intrări identice ; în 
față, stîlpi sau coloane susțin por
ticuri deasupra cărora, la , aceeași 
înălțime, se întind balcoane neaco

Sesiunea a adoptat în unanimitate 
rezoluția în problema consecințelor 
economice și sociale ale dezarmării. 
Sesiunea Consiliului Economic și 
Social a hotărît să trimită raportul 
asupra Conferinței O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare spre discutare 
în viitoarea sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Sesiunea a discutat, 
de asemenea, problemele planifică
rii economice pe termen lung și pro
blema creșterii populației.

luate de acesta sînt arbitrare“. în 
ce privește „concilierea națională" 
promisă de guvernul de tranziție 
condus de Chombe, el a spus că a- 
ceasta a eșuat. „Ar fi poate timpul 
ca guvernul să-i informeze pe con
golezi cum merg lucrurile cu înde
plinirea acestei misiuni", a spus 
Kiwewa.

Consiliul Național de Eliberare, 
cu sediul la Brazzaville, a dat pu
blicității o declarație în care în
deamnă unitățile militare din țară 
să se alăture forțelor răsculate, 
„pentru a salva Congoul de despo
tism". în declarație se arată că for
țele militare comandate de generalul 
Mobutu ucid cetățeni civili sub 
pretextul că ar fi „rebeli“. Totodată, 
se anunță că au fost date instruc
țiunile necesare pentru convocarea 
neîntîrziată a tribunalelor militare 
ale forțelor răsculate care îi vor 
judeca pe ofițerii și soldații din uni
tățile armatei guvernamentale pen
tru crimele comise împotriva popu
lației civile.

Normalizarea situației 
in nordul Republicii Mali

BAMAKO 15 (Agerpres).— Postul 
de radio Mali a transmis un comu
nicat al Ministerului Apărării și 
Securității referitor la acțiunile ar
mate desfășurate împotriva a o se
rie de triburi nomade care s-au 
răsculat în regiunile din nordul 
țării. în cursul acestui an, se arată 
în comunicat, triburi nomade izola
te, instigate și inspirate din afară, au 
încercat să provoace dezordine și au 
desfășurat o activitate subversivă 
în rîndul triburilor nomade care 
populează regiunile de pustiu din 
nordul Republicii Mali. Comunica
tul menționează că răsculații au fost 
organizați în grupuri extrem de 
mobile și au acționat în munții 
Ifona, greu accesibili. în urma acțiu
nilor detașamentelor forțelor arma
te, continuă comunicatul, principa
lele bande ale răsculaților au fost 
împrăștiate și au suferit pierderi 
grele. Conducătorul operațiunilor 
comune ale răsculaților a fost a- 
restat. In ultimele două luni, se 
spune în comunicat, în regiunile cu
prinse de răscoală a fost restabilită 
ordinea.

perite. Este stilul dominant pe 
mari bulevarde sau în piațete 
cu squarurl în mijloc, în cen
trul sau spre marginea orașului. 
Ceea ce însă pare monotonie arhi
tecturală este mai degrabă un spe
cific pitoresc, întreținut cu exigență 
și corectitudine. Firul Ariadnel se 
întrerupe însă, destul de des, în fața 
unor clădiri monumentale, opere în 
care măiestria vechilor constructori 
face corp comun cu tendințe ciclo- 
peene : sculpturalul șl goticul West
minster, palatul Buckingham, faimo
sul British Museum — care adăpos
tește tezaure inestimabile ale ar
tei și culturii universale, legenda
rul turn al Londrei de pe vremea 
lui Wilhelm Cuceritorul, biserici șl 
catedrale, monumente și statui în
chinate marilor oameni ai Britaniei, 
piatră și istorie sub patina șlefuită 
de vreme. Presărate ici-colo printre 
vechile case, răsar în ultimul timp 
construcții noi, blocuri moderne și 
chiar cîțiva zgîrie-nori.

In acest ansamblu zeci de parcuri 
și sute de squaruri aduc larga res
pirație a spațiilor verzi, sub atmos
fera în care se cerne fumul marii in
dustrii de pe malurile Tamisei.

Discuții preelectorale
In ziare se oglindesc din ce în ce 

mai mult preocupări de natură 
electorală. Cine va învinge în ale
gerile parlamentare din toamnă — 
conservatorii sau laburiștii — este 
tema care se discută atît pe stradă, 
cît și la iarbă verde. Ziarele publică 
zilnic articole în care cele două pro
grame sînt comparate și confruntate, 
arătîndu-se merite și lipsuri. Con
servatorii subliniază că, în timpul 
celor 13 ani de cînd dețin fără în
trerupere cîrma guvernării, ei au 
menținut șomajul la un nivel scăzut, 
cu excepția a două perioade cînd a 
atins aproape un milion de oameni. 
Pentru adepții acestui partid, care 
fac parte în genere din clasele în
stărite, conservatorii amintesc că ei 
au deznaționalizat industria oțelului 
și transporturile rutiere pe care la
buriștii le naționalizaseră și că au 
aplicat, îndeosebi în ce privește 
locuințele și industria, o serie de 
măsuri care au favorizat așa-zisa 
„întreprindere privată". In politica 
externă, conservatorii amintesc că
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in intîmpinarea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării României

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul R. P. Romine in S. U. À.

MOSCOVA

MOSCOVA 15. Corespondentul A- 
gerpres, Silviu Podină, transmite :

Societatea unională pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor politice și 
științifice „Znanie“ a organizat 
sîmbătă în sala sediului său central 
din Moscova o conferință pentru 
lectorii societății specializați în pro
bleme de politică internațională. La 
invitația prezidiului societății, des
pre cea de-a XX-a aniversare a insu
recției armate din august 1944 și e- 
liberarea Romîniei de sub jugul fas
cist a conferențiat ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în U.R.S.S., Nicolae Guină. 
După expunere, ambasadorul R. P. 
Romîne în U.R.S.S. a răspuns la nu
meroase întrebări puse de asistență.

In cadrul manifestărilor consa
crate sărbătorii poporului 'romîn, în
tre 14 și 23 august în Uniunea So
vietică se desfășoară decada muzi
cii romînești, organizată de Radiodi
fuziunea sovietică.

In cadrul emisiunilor decadei; 
postul de radio Moscova transmite 
programe de muzică simfonică, u- 
șoară și populară romîneâscă, pre

Festivität ie de Ia Phenian
PHENIAN 15 (Agerpres). — Agen

ția centrală telegrafică coreeană 
transmite că la 15 august, Cabinetul 
de Miniștri al R.P.D. Coreene a ofe
rit o recepție cu prilejul celei de-a 
19-a aniversări a Zilei eliberării ță
rii. Au participat Kim Ir Sen, pre
ședintele C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, miniștri, 
membri ai prezidiului Frontului U- 
nit Democrat Patriotic Coreean, 
generali ai armatei populare co

DUBNA Conferința internațională pentru fizica 
energiilor înalte

MOSCOVA 15 (Agerpres).— S-au 
încheiat lucrările celei de-a 12-a 
Conferințe internaționale pentru fi
zica energiilor înalte de la Dubna. 
Timp de 10 zile oameni de știință 
din numeroase țări au discutat pro
bleme legate de rezolvarea cercetă
rilor teoretice și experimentale 
efectuate în ultimii doi ani. La Insti

Piața Trafalgar din Londra
guvernul lor și-a adus contribuția 
la încheierea Tratatului de la Mos
cova pentru interzicerea experien
țelor nucleare în trei medii. La
buriștii răspund că în cei 13 
ani de guvernare conservatoare, 
costul vieții a crescut, că s-a încer
cat depășirea perioadelor de criză 
economică prin impunerea unei po
litici de înghețare a salariilor, că 
ionduri imense au fost irosite pe 
arme care au trebuit să fie abando
nate înainte chiar de a intra în ser
viciu din cauză că fuseseră depășite 
din punct de vedere tehnic. în ce 
privește politica externă, deși din 
declarațiile oficiale nu apar deose
biri sensibile între cele două partide, 
se menționează totuși că laburiștii 
declară că vor renunța la arma ato
mică engleză, la care conservatorii 
țin atît de mult. De asemenea, labu
riștii promit că vor condiționa cu mai 
multă hotărîre decît conservatorii o 
eventuală aderare a Angliei la Pia
ța comună de menținerea schimbu
rilor engleze cu țările din zona li
berului schimb și cu țările din Com
monwealth.

în sprijinul dezvoltării 
relațiilor economice

In campania electorală există un 
larg consens în ce privește necesi
tatea dezvoltării relațiilor economi
ce externe ale Angliei, iar în presă 
se întîlnesc în aceste zile multe știri 
despre tratative și acorduri între 
firme britanice și numeroase țări 
străine printre care și țările socia
liste. Ziarele informează de exemplu, 
despre relații anglo-sovietice în do
meniul industriei textile și chimice, 
sau despre acordul cu privire la 
construirea unei fabrici de polythen 
lîngă Burgas, în Bulgaria, de către 
aceleași firme engleze care au furni
zat Uniunii Sovietice o uzină simila
ră. Ziarele de aici au scris și despre 
relațiile comerciale romîno-britanice. 

zintă maeștri ai artei din Romînia.' 
Un loc de frunte în programul e- 
misiunilor îl ocupă creațiile lui 
George Enescu.

BRUXELLES

BRUXELLES 15 (Agerpres). — In 
intîmpinarea celei de a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne în Belgia, Ion 
Oancea, a ținut în saloanele amba
sadei R. P. Romîne din Bruxelles o 
conferință de presă. Au participat 
reprezentanți ai presei belgiene. 
Ambasadorul romîn a subliniat im
portanța actului de la 23 August 
1944, precum și principalele realizări 
ale poporului romîn pe caleă con
struirii socialismului. Vorbind des
pre relațiile romîno-belgiene, el a 
apreciat ca îmbucurătoare acțiunile 
realizate pînă acum exprimîndu-și 
convingerea că schimburile între 
cele două țări vor cunoaște o dez
voltare continuă în interesul ambe
lor părți. Conferința de presă a fost 
urmată de un cocteil care a decurs 
într-o atmosferă cordială.

reene, conducători ai instituțiilor 
centrale, ai 'organizațiilor de masă și 
alte persoane oficiale, oameni de 
știință și cultură, participanți la 
lupta de partizani împotriva ocu- 
panților japonezi, eroi ai republicii 
și eroi ai muncii. Au participat, de 
asemenea, șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Phenian, precum 
și oaspeți străini aflați în Coreea.

La recepție a luat, cuvîntul Kim 
Gvan Heb, vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. .Co
reene.

tutul unificat de cercetări Kucleare 
de la Dubna au fost prezentate la 
actuala conferință peste 500 de ra
poarte, avînd ca temă principală 
problema particulelor elementare. 
S-a anunțat că următoarea conferin
ță internațională consacrată fizicii 
energiilor înalte va avea loc în anul 
1966 în S.U.A.

Au fost redate aprecierile pozitive 
ale ministrului de stat la Ministerul 
Comerțului britanic, Edward Du 
Cann, care a făcut recent o vizită la 
București, unde a discutat, după 
cum a spus el, despre căile și mij
loacele prin care se poate realiza o 
extindere a comerțului dintre Romî
nia și Anglia.

Vești și imagini din Romînia trec 
mai des în ultima vreme Canalul 
Mînecii, prezentînd uneori aspecte 
ale economiei și culturii noastre 
aflate în plină dezvoltare. Să mă 
refer numai la cele mai recente e- 
xemple: acum cîteva zile postul de 
televiziune B.B.C. a transmis, în ca
drul unui program despre copiii lu
mii, un scurt film romînesc, „Copiii 
în vacanță", în care tinerele noastre 
vlăstare erau înfățișate petrecîndu-și 
timpul în cîntece, dansuri și jocuri. 
Ziarul „Times" a publicat reporta
jele lui J. H. Huizinga despre vizita 
sa pe litoral, intitulată „Eleganta 
lume nouă de la Marea Neagră". 
Autorul, care a rămas impresionat 
de cele văzute în cursul călătoriei 
sale, nu scrie numai lucruri bune ; 
de exemplu, el găsește că hotelurile 
sînt prea uniforme ca stil, dar elo
giază „moderna rivieră romînă" 
și constată că „îngrijită construire 
planificată a hotelurilor, restau
rantelor și galeriilor comerciale 
separate una de alta prin păr- 
culețe cu gazon și flori te face 
să vezi că aici, în această cetate 
imaculată de sticlă, lumină, spațiu 
și flori, comuniștii au creat un mi
nunat loc pentru lumea lor nouă... 
La sfîrșitul unei călătorii de-a lun
gul Europei răsăritene, realitatea 
tangibilă a acestei lumi mi-a apărut 
subit în fața ochilor mei neîncreză
tori. Era o siluetă scînteietoare, atît 
de neașteptată în modernismul ei, 
încît pentru o clipă m-am întrebat 
dacă nu cumva am rătăcit drumul 
și am nimerit Id Miami în loc de 
Mamaia*.

Llvlu RODESCU

DJAKARTA

DJAKARTA 15 (Agerpres). — în 
saloanele Ambasadei R. P. Romîne 
de la Djakarta a avut loc o confe
rință de presă organizată cu prile
jul celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei noastre de sub jugul 
fascist. Au participat redactori ai 
principalelor ziare din Djakarta, 
ai agenției Antara, corespondenți ai 
unor agenții de presă străine, pre
cum și atașați de presă ai unor oficii 
diplomatice. Ambasadorul R. P. Ro
mîne în Indonezia, V. ‘ Gîndilă, a 
vorbit despre succesele dobîndite de 
poporul romîn în cei 20 de ani de 
la eliberarea patriei noastre în do
meniul politic, economic, cultural și 
social, precum și despre dezvoltarea 
relațiilor romîno-indoneziene.

COPENHAGA

COPENHAGA 15 (Agerpres). — 
La 14 august la Legația R. P. Ro
mîne din Copenhaga a avut loc o 
conferință de presă cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a zilei de 23 
August. însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romîne la Copen
haga, O. Gavriși, a trecut în revistă 
principalele realizări obținute de 
poporul romîn în cei 20 de ani de 
la eliberare. Au fost prezenți repre
zentanți ai Agenției daneze de presă 
„Ritazu Bureau“, ai presei centrale 
și Radiodifuziunii daneze, corespon
denți ai unor agenții de presă străi
ne, precum și atașați de presă ai 
unor misiuni diplomatice din Co
penhaga. După conferința de presă 
a fost oferit un cocteil care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

RABAT

RABAT 15 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei, posturile de ra
dio marocane au transmis la 14 au
gust o amplă emisiune consacrată 
poeziei romînești.

ACȚIUNI ALE RĂSCULAȚILOR 
DIN REPUBLICA DOMINICANĂ

SANTO DOMINGO 15 (Agerpres). 
Agenția Associated Press relatează 
că, potrivit refugiaților haitieni din 
Republica Dominicană, forțele dic
tatorului Duvalier au suferit pier
deri grele în cursul luptelor care au 
avut loc săptămîna trecută cu deta
șamentele de răsculați. Aceste de-

Demonstrații in capitala Columbiei
BOGOTA 15 (Agerpres). — In ca

pitala Columbiei au avut loc noi de
monstrații de protest împotriva ocu
pării de către armată a Universității 
Santander, ordonată de guvern în 
luna iunie sub pretextul că labora
toarele universității ar fi folosite 
pentru fabricarea de explozibile. 
Studenții au ocupat timp de trei ore

BERLIN. La Weimar a avut loc 
sîmbătă un miting consacrat comemo
rării a 20 de ani de la asasinarea mi- 
șelească în lagărul de concentrare fas
cist de la Buchenwald a conducăto
rilor clasei muncitoare germane Ernst 
Thälmann și Rudolf Breitscheid. La 
miting au luat parte cîteva mii de 
persoane, printre care participanți ai 
mișcării de rezistență antifasciste din 
majoritatea țărilor Europei.

RIO DE JANEIRO. Președintele 
Braziliei, Castello Branc’ö, a semnat o 
nouă lege cu privire la serviciul mi
litar obligatoriu, care permite guver
nului să-i mobilizeze pe muncitorii 
greviști. După cum relatează agenția 
Prensa Latina, președintele Braziliei 
are dreptul, potrivit acestei legi, să 
cheme în orice moment sub arme pe 
cetățenii brazilieni pentru a preîntîm- 
pina „încălcarea ordinei în caz de 
greve sau calamități naționale".

CAIRO. Consiliul economic al Ligii 
arabe s-a întrunit la 15 august la 
Cairo pentru a examina problema a- 
doptării unei atitudini comune față 
de Izrael, problemă care va fi stu
diată, de asemenea, la conferința șe
filor de state arabe ce se va deschide 
la Alexandria în luna septembrie. Re
prezentanții țărilor arabe vor lua în 
discuție implicațiile ce le pot avea 
pentru țările lor asocierea Izraelului 
la Piața comună și vor preconiza mă
suri colective pentru a contracara in
fluența Pieței comune asupra econo
miei țărilor lor.

BERNA. Trio-ul instrumental, alcă
tuit din compozitorul și pianistul Va
lentin Gheorghiu, violonistul Ștefan 
Gheorghiu și violoncelistul Radu Aldu- 
lescu, a dat un concert de muzică de 
cameră în saloanele ambasadei R. P. 
Romîne din Berna. S-au interpretat 
lucrări de Schubert, Schumann și Va
lentin Gheorghiu. La concert au par
ticipat numeroase personalități, pre
cum și membri ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Bërna.

WASHINGTON 15 (Agerpres).—La 
14 august 1964, Petre Bălăceanu a 
prezentat președintelui Statelor Uni
te ale Americii, Lyndon B. Johnson, 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R. P. Romîne în S.U.A.

Cu aceaștă ocazie, Petre Bălăcea
nu a transmis din partea președin
telui Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, un mesaj de salut 
poporului american și președintelui 
Lyndon B. Johnson. Petre Bălăceanu 
a exprimat apoi dorința guvernului 
■romîn de a dezvolta în continuare 
relațiile romîno-americane în inte
resul celor două țări și al colaboră
rii pașnice între popoare.

în cuvîntarea sa de răspuns, pre-

Declarațiile primului ministru 
al Indiei

DELHI 15 (Agerpres). — La 15 
august, primul ministru al Indiei, 
Lal Bahadur Shastri, a înălțat dra
pelul tricolor al republicii deasupra 
istoricului Fort Roșu — simbolul in
dependenței Indiei, marcînd astfel 
intrarea țării în cel de-al 18-lea an 
al existenței sale independente. 
Shastri a adresat națiunii un discurs 
din locul de unde în decurs de 16 
ani Nehru și-a rostit în această zi 
discursurile către popor. în discursul 
său, primul ministru a subliniat din 
nou că India nu dorește să adere la 
nici un bloc și se pronunță împotri
va colonialismului, pentru eliberarea 
teritoriilor aflate sub dominația co
lonială portugheză, împotriva rasis
mului în Africa de Sud și în alte 
regiuni. „India, a subliniat Shastri, 
dorește să întrețină relații priete
nești cu toate țările vecine, inclusiv 
cu Birmania, Ceylon, Nepal și Af
ganistan“. Referindu-se la relațiile 
Indiei cu R. P. Chineză, el a decla
rat că India este gata să rezolve 
problemele litigioase pe calea tra
tativelor. Primul ministru a salutat 

tașamente au organizat o am
buscadă împotriva trupelor gu
vernamentale. Alte lupte au fost 
semnalate la Tiots, unde garnizoa
na locală a fost distrusă, la Oriani 
în munții din apropiere de Kenscoff 
și în apropiere de Cap Haitièn.

studiourile televiziunii pentru a în
fățișa țării adevăratele probleme că
rora trebuie să le facă față Univer
sitatea Santander. Dar aparatele de 
transmis au fost scoase din funcțiune 
și studenții nu le-au putut folosi. 
Potrivit datelor oficiale, peste 100 de 
studenți au fost arestați.

LA PAZ. Agenția France Presse a- 
nunță că generalul Rene Barrientos 
Ortuno, vicepreședinte al Republicii 
Bolivia, a scăpat de la un atentat cu 
dinamită. în momentul în care s-a ur
cat în automobilul său, generalul Or
tuno a simțit miros de fum. El a or
donat șoferului să coboare din mașină 
și, împreună cu el, s-au depărtat de 
aceasta. Cîteva secunde mai tîrziu, în
cărcătura de dinamită a explodat și 
automobilul a sărit în aer.

RABAT. S-a anunțat oficial că mi
nistrul afacerilor externe al Marocului, 
Ahmed Reda Guedira, și-a prezentat 
demisia din .motive personale.

ROMA. La Bologna și Torino se 
află în pregătire o mare expoziție cu 
tema „Arta și Rezistența în Europa". 
Expoziția va evoca într-o imagine de 
ansamblu contribuția adusă prin ope
rele lor de artiștii europeni la lupta 
popoarelor împotriva fascismului, îm

Vasul expoziție Sakura Maru (Japonia), avînd la bord 20 000 de expo
nate, a vizitat 12 țări ale Europei occidentale. In timpul turneului el a 
'--rut 183 000 de vizitatori și a încheiat contracte comerciale îu valoare 
de 10 milioane dolari : In fotografie : vasul Sakura Maru în drum spre 

patrio

ședințele Lyndon B. Johnson a spus: 
„Sînt recunoscător domnului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej pentru bunele 
sale urări, adresate poporului ame
rican și mie personal“ și l-a rugat 
pe ambasadorul romîn să transmită 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne mulțumirile sale pen
tru aceste urări. Președintele Lyn
don B. Johnson a subliniat că gu
vernul Statelor Unite va sprijini 
dezvoltarea relațiilor dintre R. P. 
Romînă și Statele Unite „în intere
sul celor două popoare și al colabo
rării pașnice între toate națiunile“.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Lyndon B. 
Johnson s-a întreținut cu ambasa
dorul R. P. Romîne în S.U.A.

declarația președintelui Pakistanului 
privind dorința acestuia de a stabili 
relații prietenești cu India.

în legătură cu situația internă a 
țării primul ministru a arătat că In
dia s-a lovit de problema serioasă 
a lipsei alimentelor și creșterii pre
țurilor. Aceste probleme, a arătat el, 
pot fi rezolvate numai prin efortu
rile întregii națiuni. Arătînd că în 
ultimul timp situația alimentară s-a 
îmbunătățit parțial în unele state, el 
a încredint-t poporul indian că gu
vernul va găsi o ieșire din actuala 
situație grea.

Acord comercial 
sovieto-finlandez

MOSCOVA 15 (Agerpres). — La 
Moscova a fost semnat un acord co
mercial pe termen lung între U.R.S.S 
și Finlanda pe anii 1966—1970. Vo
lumul comerțului reciproc în aceas
tă perioadă va crește cu 20 la sută, 
în comparație cu acordul anterior.

Uniunea Sovietică va livra în Fin
landa utilaj electrotehnic și energe
tic, mașini-unelte, automobile, trac
toare, combustibil solid și lichid, me
tale, produse chimice și alte mărfuri, 
iar Finlanda va exporta în U.R.S.S. 
nave, mașini pentru industria chi
mică, utilaj și aparate electronice, 
cabluri și alte mărfuri tradiționale 
ale exportului finlandez.

Starea sănătății 
iui Palmiro Togliatti

MOSCOVA 15 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că starea să
nătății lui Palmiro Togliatti conti
nuă să rămînă gravă. Aceasta este 
constatarea consultului specialiști
lor. Tulburarea acută a circulației 
sanguine centrale este însoțită de 
apariția cîtorva noi simptome cere
brale. Temperatura este subfebrilă, 
pulsul s-a accelerat pînă la 100 de 
bătăi pe minut. Tensiunea arterială 
continuă să se mențină în limite 
normale.

potriva războiului. Critici iluștri au 
fost invitați să facă parte din Comi
tetul internațional al expoziției. Nu
meroși artiști, printre care Pablo Pi
casso, și-au oferit sprijinul și colabo
rarea, manifestîndu-și adeziunea la 
mesajul expoziției.

COPENHAGA. La șantierul naval 
din orașul Nakskov (Danemarca) a 
fost lansat la apă la 15 august cargoul 
„Berezniki", construit de această în
treprindere la comanda Uniunii Sovie
tice. Deplasamentul noii nave este de 
12 000 de tone.

LA PAZ. Cu 14 voturi contra două, 
Senatul bolivian a respins o propune
re cerînd ca guvernul să îndeplinească 
hotărîrile conferinței O.S.A. de la Wa
shington și să rupă relațiile cu Cuba, 
împotriva propunerii au votat atît 
parlamentari guvernamentali, cît și 
opoziționiști.

pat.ru

