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COMBINATELE In întîmpinaîea
marii sărbători

La unul din cuptoarele Combinatului siderurgic Reșița

Cu un pas
PERSPECTIVE ÎMPLINITE

In anul naționalizării, 
fabricau în țară doar 1 000 
Anul acesta se vor produce 
de tone de îngrășăminte 
Trăim vremuri cu alte rit-

graficului
înaintea

T8Ü

noștri
1

Organ al Comitetului Central al P.M.R

IU Angajamentul a fost 
îndeplinit. La produc- 
ția-marfă o depășire 
de 252 milioane lei

în aceste zile, oamenii muncii din 
industria regiunii raportează par
tidului îndeplinirea angajamente
lor luate în cinstea zilei de 23 Au
gust. Muncitorii, inginerii și tehni
cienii de la Combinatul siderurgic 
Reșița și-au depășit planul la pro- 
ducția-marfă cu 45 654 000 lei, iar 
cei de la uzina „Oțelul roșu“ au re
alizat o producție globală suplimen
tară de 6 563 000 lei. Din da- 

statistice centralizate reiese 
pe ansamblul industriei din

regiunea Banat planul la pro
ducția globală a fost depășit cu 
peste 200 000 000 lei (angajament — 
161 658 000 lei), iar cel al producției- 
marfă cu 252 310 000 lei (angajament 
— 193 511 000 lei). De la începutul 
anului și pînă în prezent au fost 
date peste plan mai bine de 13 000 
tone fontă, peste 30 000 tone oțel, a- 
proape 17 000 tone laminate, 84 000 
kg 'ire și 72 000 perechi încălțămin
te. în 7 luni s-au realizat economii 
suplimentare la prețul de cost în va
loare de 78 830 000 lei și beneficii 
peste plan de aproape 90 000 000 lei.

BACĂU

de aproape 
oane lei

regiune au 
luni ale anu- 
în valoare de

întreprinderile din 
realizat în primele 7 
lui produse peste plan 
aproape 140 milioane lei, cu peste 44 
milioane lei mai mult decît s-a pre
văzut. S-au dat în plus 150 000 m c 
lemn de lucru și diverse produse din 
lemn, 16 600 tone ciment, 4 442 tone 
țevi, 40 000 m p țesături de lînă și 
bumbac, 63 tone fire și fibre sinte
tice și alte produse.

Comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, industria regiunii a 
realizat o producție cu 35,7 la sută 
mai mare. în 1964, noi și importante 
obiective industriale au început să 
producă. Printre acestea se numără 
fabrica de policlorură de vinii și sec
ția de electroliză cu catod de mercur 
din cadrul Combinatului chimic Bor_ 
zești, fabrica de polistiren de la 
Combinatul de cauciuc sintetic și 

o 
nouă hală pentru producerea pa

la

produse petrochimice Onești,

nourilor mari din prefabricate 
Roman, fabricile d° produse lactate 
de la Bacău și Tg. Neamț, hidrocen
tralele Pîngărați și Zănești de 
Bistrița.

pe

DOBROGEA
H Economii de 25 mili

oane lei peste pre
vederile planului

in-
ra-

Colectivele întreprinderilor 
dustriale din regiunea Dobrogea 
portează îndeplinirea angajamente
lor luate în cinstea zilei de 23 Au
gust. Cimentiștii din Medgidia au 
dat peste plan 24 000 tone clincher 
și 50 500 tone ciment; la Șantierul 
naval din Constanța, planul de repa
rație a navelor a fost depășit cu 
17.6 la sută, iar sarcina de creștere a 
productivității muncii cu 5 la sută. 
Succese importante au dobîndit și 
chimiștii de la Uzina de superfos- 
fat și acid sulfuric Năvodari, care 
au realizat, peste angajamentul luat, 
economii la prețul de cost în valoare 
de 101 000 lei și beneficii de 1 448 000 
lei. Au mai raportat îndeplinirea an
gajamentelor : Direcția regională a 
navigației civile și întreprinderea 
„întrecerea socialistă" din Constan
ta, Trustul regional de construcții 
Dobrogea și alte unități economice. 
Pînă acum, întreprinderile i.J" 
triale din regiunea Dobrogea 
realizat peste plan produse în va
loare de 122 000 000 lei și econo
mii suplimentare la prețul de cost 
în valoare de 26 209 000 lei, depășind 
angajamentul luat pînă la 23 Au
gust.

indus- 
au

La unul din cuptoarele Combinatului siderurgic Reșița

In aceste zile, pe șantierul Uzi
nei de alumină din Oradea, lu
crările sînt mult avansate față de 
grafic. Ne aflăm la una din sec
țiile uzinei — compusă din insta
lația de recepție a bauxitei, sta
ția de luare a probelor și depozi
tul de omogenizare — unde mon- 
tajiil a-fost terminat cu două zile 
mai devreme. Depozitul de hi- . 
drat a fost și el predat beneficia
rului în avans față de termen. De 
menționat că primele utilaje ale 
căror rodaje tehnologice au fost 
terminate cu 13 zile mai devre
me sînt cele de la stația de com- 
presoare. Această stație este pe 
cale de a intra în funcțiune.

Același ritm susținut de lucru 
l-am întîlnit și la barajul centra
lei electrice de termoficare. Aici,

priza definitivă de apă, casa site
lor și denisipatorul au fost ter
minate cu mai multe zile înainte 
de termen. La lucrările de regu
larizare a albiei Crișului Repede, 
pe o lungime de circa 3 kilometri, 
angajamentul prevedea executa
rea lor în proporție de 40 la sută. 
La 15 august, volumul de lucrări 
terminate reprezenta 55 la sută, 
economisindu-se astfel mai mult 
de 20 de zile lucrătbare. Avansul 
obținut aici se datorește mecani
zării 'lucrărilor prin fblosirea 
draglinelor și buldozerelor. De la 
începutul anului și pînă în pre
zent, zidarii, dulgherii, betoniștii 
și ceilalți constructori au execu
tat 250 000 mc săpături, 140 000 mp 
cofraje, turnînd pe șantier 36 000 
mc betoane, 6 000 tone oțel beton 
și ridicînd 2 500 mc zidărie.

H. GROSU

• UN MESAJ ÎNDRĂGIT : „RAPORTĂM PARTIDULUI" ® DE LA 1000 
DE TONE LA UN MILION « ÎN VIZITĂ LA TREI GEMENI Ai CHIMIEI

De la o vreme, primăverile pe 
cîmp au o îniățișare ciudată. De la 
fereastra vagonului sau prin parbri
zul mașinii se văd, pe întinsele pă- 
mînturi răscolite de cu toamnă de 
plugurile tractoarelor, grămezi albe, 
ca de zăpadă. Stau rînduite în per
spectiva ogoarelor asemenea unor 
strînsuri de porumb auriu, la vremea 
culesului. Oamenii nu le-au mai văzut 
în deceniile trecute. Prezența lor în 
Bărăgan și Dobrogea, pe luncile 
rîurilor din nord și din sud, acolo 
unde se aruncă sămînța recoltei vii
toare, face dovada unor schimbări 
calitative în agricultură. Mașini de 
o construcție deosebită, trase de 
tractoare, împrăștie peste brazdele 
de pămînt reavăn această pulbere 
fină a îngrășămintelor chimice. Pri- 
vindu-le, oricine poate să înțeleagă 
lesne că urmînd directivele partidu
lui industria noastră chimică se 
dezvoltă în direcțiile cele mai ne
cesare.

în raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara 
Comitetului Central al P.M.R. din 
3—5 martie 1949 se arăta că realiza
rea obiectivului principal al partidu
lui în agricultură ,— transformarea 
socialisfa a acesteia —, trebuie să 
reprezinte, totodată, trecerea de la a- 
gricultura extensivă la cea intensivă, 
prin folosirea tractoarelor și mașini
lor celor mai perfecționate, a îngră
șămintelor naturale și chimice, a se
mințelor din soiuri superioare, prin 
introducerea metodelor de cultivare 
a pămîntului după datele cele mai 
înaintate ale științei agrotehnice. 
Era o perspectivă largă, de ansam
blu, care privea o întreagă perioa
dă de dezvoltare. Și azi, la numai 
un deceniu și jumătate de atunci, 
mecanizarea agriculturii și agroteh
nica avansată sînt fapte reale și 
concrete, o operă complexă și e-

TINAR LA 505 ANI
Fără să mute măcar un singur scaun, 

locatarii blocului din strada Rădăuți nu
mărul 13 s-au trezit că domiciliază la 
numărul 17 A al Magistralei Sud-Nord. 
Blocul lor rămăsese pe loc, dar s-a. mu
tat strada : din clădirea cea mai înaltă 
a străduței care făcea colț cu bulevardul 
Mărășești, blocul, cu pomii înconjurători smulge măcar o lacrimă : ca. niște trans-
cu tot, a rămas casa cea1 mică a noii atlantice albe printre pirogile cenușii
porțiuni, înconjurat de clădirile anului ale indigénilor, caravane și cirezi mari 
’64. de blocuri înalte și curate răsar în întreg

Un autor care voia să-și • înceapă a- municipiul, pe linii drepte, deasupra 
mintirile din copilărie a fost luat prin ' 
surprindere de noile construcții :' s-a dus 
deunăzi să revadă străduțele și casele 
copilăriei și a găsit blocuri, schele și
firme : G 2, G 3 și S 29, tot felul de
denumiri provizorii ale namilelor de be- cei dinaintea lui. Pare-se că niciodată 
fon. Pe hartă, poate reconstitui ce-a fost, 
dar afectiv, sentimental, pe linie de im
presii, i s-a încurcat totul, cîteva celule 
din creierul lui au fost scurtcircuitate.

Toate albumele despre București sînt, 
mereu, depășite. Editura „Meridiane" a 
pus în lucru un album nou, străduin- 
du-se să prindă și aparițiile proaspete. 
Dar bulevardul Expoziției ? Dar noile li
nii de transport?

Un profesor venit din provincie și-a 
exprimat mirarea față de numărul mare 
al .reparațiilor de pe străzi : tradiția pa
raturilor de toamnă" îl învățase că 
instalațiile se fac abia toamna tîrziu, 
cînd apar fonduri disponibile și cînd 
intemperiile iernii găsesc gropile des
chise.

Pînă și clientul numărul unu al cari
caturilor, I.A.L.-ul și fratele său I.R.C.R., 
au surprins în această 
de bucureșteni, unii 
concedii, care și-au 
gravite la exterior, ba chiar înzestrate 
cu boilere noi.

Un șofer pe care-l cunosc a renunțat 
anul acesta la biletul pentru băi, spu- 
nîndu-mi că are poftă să rămînă în 
București, nu știe nici el bine de ce. Un 
director adjunct de teatru bucureștean 
mi-a destăinuit că pune accent tot mai 
mare, la încasări, pe turnee ; a scăzut 
interesul bucureștenilor față de teatru ? 
Nu, dar au sporit solicitările din regiuni, 
iar în Capitală s-au înmulțit mijloacele 
de distracție.

Clădirile mai înalte de zece etaje nu 
epuizau, înainte de război, cele zece de
gete ; cînd Bucureștii au împlinit 500 de 

a mai apărut una, în 60 încă una, în 
încă 9, în 62 încă 19, iar anul trecut 
apărut încă 
zece etaje.

i construite

Am urcat la etajul .15 al uneia dintre există un oraș masiv, cioplit în piatră,
cele 34 de clădiri mai-năltuțe, pe care fum-și metal, grav chiar dacă aleile lui
înfîmplarea o suise pe un deal, sus 
Giurgiului. Amețeala pe care o simți 
se daforește numai înălțimii. Oricît 
hîtru și îmbătrînif, în, rele s-ar socoti 
Mitică bucureștean, vîntul înălțimii îi

pe 
nu 
de 
un 
va

meandrelor • și mărunțișurilor vechii stră
duțe, vechi ' căsuțe și fundături. Am im
presia că orice arhitect învață mai înfîi 
să construiască, iar abia 'mai apoi 
învață să nu ■ strice ' ce-au construit

vară un număr 
reveniți din scurte 
regăsit casele zu-

ani
61 i 
au - 
de 
nou 
condițiile astea 
lea : în loc de 
kilometrul pătrat (1930), găsim peste 
5 100, iar în puncte cum ar fi „Carul cu 
bere" densitatea e și mai mare.

34 de clădiri mai înalte 
(Totalul apartamentelor 
1948—63: 68 363). In 
se dublează și densita- 
2 600 de bucureșteni pe

«nai mult ca în 64 n-au deprins urbaniștii 
această etapă superioară: am văzut ma
tahale moderne făcînd cîte un ocol res
pectuos în dreptul unei căsuțe cu zorele 
și farmec, al unui copac bătrîn și demn 
sau al unei bisericuțe care e, în cărămidă 
și vopsele șterse, un certificat de vechi
me. Coborînd privirile, de la etajul 15, 
pe o verticală strictă, spectatorul poate 
vedea sute de cercuri mici și mari: pe 
trotuarul larg al marii clădiri e reeditat 
un vechi obicei, buciireștenii (creștetele • - 
lor se văd de sus ca niște cercuri mici) 
s-au instalat la măsuțe în jurul sticlelor 
de bere;

S-au consumat anul trecut peste 83 mi
lioane asemenea sticle *), ceea ce nu în
seamnă că toate necesitățile ar fi satis
făcute. Oricît de jignitor ar părea, Capi
tala consumă ‘mai mult lapte decit bere 
și — oh, e groaznic, dar cifrele sînt cifre 

încă și mai multă apă, consumul fiind 
patru ori mai mare decît cel dinainte 
război, ceea ce iarăși nu înseamnă 

satisface orice cereri: hidrocenfrala de 
Argeș ne va ajuta să astîmpărăm se

tea industriei bucureștene și să prime
nim mai activ lacurile

Am amestecat de-a 
runte și mari, așa cum 
tățeanului. De fapt, și 
mestecați, pentru că există mai 
orașe București. Există o cetate univer
sitară veche de un secol, care acum își 
adăpostește fiii între zidurile noi din car
tierul Grozăvești, există un București al 
planșelor, de la care sosesc proiecte, a- 
vize, aprobări, un București al teatre
lor, editurilor, televiziunii; există un oraș 
al îndrăgostiților, alcătuit mai ales din 
grădinile publice, care însă, la alte ore, 
sînt proprietatea pensionarilor și împără
ția copiilor; și, afară de orașul-grădină,

de 
de 
că 
pe

noastre.
valma fapte mă- 
cad sub ochii ce- 
Bucureștii sînt a- 

muite

*) Ca și la tractoare e vorba de 
„sticle conventionale“. S-au consumat 
416 435 hectolitri, în sticle, țapi și 
halbe.

sînt împodobite cu flori care le concu
rează pe acelea ale grădinilor publice, 
serios chiar dacă cei care îl populează 
sînt în majoritate tineri și foarte tineri: 
este masivul și puternicul București al 
marilor uzine. Un brîu de metal și muncă 
înconjoară, din toate părțile, Bucureștii, 
și îi dau temelia bunei sale dispoziții și. 
avîntului său. Acești București contempo-' 
răni ai industriei și electronitii moderne 
și-au înzecif producția față de cea di
nainte de război: înzecit nu e o figură 
de stil, ci înseamnă de zece ori mai 
mult. De aici, din această brățară de aur 
a vechiului oraș pornesc acum spre res- . 
tul țării mașini electrice și agregate chi
mice, autobuze, aparate de televiziune: și : 
semănători, mașini-unelte tot mai com
plicate și noile anvelope ale cauciucus 
lui sintetic romînest, porțelanuri și me
tale menite să echipeze și să încălzească

Sergiu FĂRCĂȘAN

ficientă. Iar pe cîmpiils mănoase, 
ori de cîte ori devin ogoare în urma 
tractoarelor, primăvara sau toamna 
chimia timpului nostru împrăștie, ca 
un semănător, elemente active și 
fertilizante ale îngrășămintelor sale.

Specialiștii, biochimiști și agro- 
chimiști, oameni practici și dinamici, 
au avut un rol însemnat. Cerceta
rea le-a fost rodnică și experiențele 
valoroase. Ei au calculat plusul de 
producție agricolă ce se poate ob
ține pe seama chimizării. Din spo
rul total al producției de grîu, bu
năoară, 38 la sută se poate obține 
pe seama mecanizării, 14 la sută 
pe calea măsurilor agrotehnice și — 
rețineți aceasta — 48 la sută ca ur
mare a chimizării. Acest substanțial 
adaos stimulativ, al îngrășămintelor 
chimice, nu putea să nu exalteze 
imaginația și să nu deschidă un 
larg cîmp de activitate proiectanți- 
lor și constructorilor noștri. Pe coala 
albă de calc s-au conturat imaginea 
și dimensiunile uzinelor și combina
telor pe care le-au ridicat și le ri
dică oamenii vrednici ai șantierelor 
socialismului în cele mai diferite re
giuni ale țării.

De fiecare dată, constructorii și 
montorii raportau partidului ridica
rea la termen sau înainte de termen 
a obiectivelor stabilite. Iată cîteva 
file din calendarul creșterii industri
ei de îngrășăminte. '

1955. Intră în funcțiune uzina de 
îngrășăminte de la Valea 
Călugărească, pe locul unei 
vechi fabrici de acid sul- 

. furie.

. La uzina din Valea Călugă
rească începe să producă o 
nouă secție de îngrășăminte 
fosfatice. Producția anuală 
a acestei secții poate asigu
ra un spor mediu de recol
tă de porumb de cca. 100 000 
tone.

. La Năvodari, în Dobrogea, 
începe să producă fabrica 
de superfosfați, cu o capa
citate de 150 000 tone.
Combinatul chimic din Fă
găraș trimite agriculturii 
primele cantități de îngră
șăminte azotoase (capacita
te anuală 100 000 tone).

1962. A doua linie de superfosfat 
de la Năvodari (300 000 
tone) intră

1963. Combinatul 
„pompează" 
210 000 tone 
azotoase anual.
Sînt în plină construcție 
marile combinate chimice 
de Ia Turnu-Măgurele, Cra
iova și Tg. Mureș. La Tur
nu-Măgurele a și intrat în 
funcțiune fabrica de acid 
sulfuric.

Expoziție de aHă 
plastică

CLUJ (coresp. „Scinteii“). — In 
sălile Palatului culturii din Cluj s-a 
deschis duminică expoziția regională 
de artă plastică închinată celei de 
a XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre. Cu acest prilej au vorbit 
Clement Rusu, membru al C.C. al 
P.M.R., președintele comitetului exe
cutiv al. sfatului popular regional, 
profesorul universitar Daniel Popes
cu, rectorul institutului de arte plas
tice, și pictorul Iosif Bene.

Expoziția cuprinde peste 230 de 
lucrări de pictură, sculptură și gra
fică aparținînd unui mare număr de 
artiști plastici printre care Aurel 
Ciupe, G. Miklôssy, Romul La
den, Gy Szabo Béla, Eugen Serva- 
țius, Iosif Bene, Petre Abrudan, pre
cum și lucrări aparținînd unor tineri 
cum sînt Liviu Florian, Doina Hor- 
dovan, Toth Lăszlo și alții.

1958.

1959.

1960.

1964.

în funcțiune, 
de la Roznov 

agriculturii 
îngrășăminte

socială. Roznov, Valea Călugăreas
că, Făgăraș, Turnu-Măgurele... Și pe 
măsură ce înaintăm, numele altor 
orașe vor sugera, prin simpla lor 
rostire, conectarea la magistralele 
industriei noastre.

Traiectoria, ridicarea la putere a 
industriei de îngrășăminte chimice, 
este concludentă pentru munca en
tuziastă de transpunere în viață a 
politicii Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn în domeniul dezvoltării indus
triei chimice.
1948, se 
de tone.
1 000 000 
chimice.
muri. Cadențe vii, socialiste. Rapor
tul de 1 la 1 000 obținut într-o vreme 
atît de scurtă, dar o vreme de mo
bilizare dinamică a forțelor și re
surselor țării, constituie unul din as
pectele cele mai edificatoare ale 
dezvoltării industriale și economiei 
naționale în ansamblu. Un milion de 
tone 1 Iar după intrarea în iuncțiune 
a combinatelor de la Craiova, Tîr- 
gu-Mureș și Turnu-Măgurele, pro
ducția de îngrășăminte chimice se 
va ridica la circa 2 500 000—3 000 000 
tone pe an.

Atunci cînd în fostele stepe ale 
Dobrogei, lîngă o veche localitate 
de pescari se ridicau schelele uzi- 
rnii de îngrășăminte superfosfatice, 
constructorii știau bine că aceasta 
însemna începutul unei activități de 
anvergură pe coordonatele, abia în 
stadiu de proiect, ale industriei chi
mice pentru agricultură. Numeau 
uzina de la Năvodari „gigantul de 
pe malul mării", dar foarte curînd 
aveau să construiască altele, de 
două și de trei ori mai puternice sub 
aspectul capacității de producție și 
mai ales sub acela al eficienței eco
nomice.

Spunea un constructor de la Nă
vodari :

„Ne-am obișnuit să vedem cu ochii 
viitorului. Și dacă se întîmplă ca 
uneori să vorbim de uzine gigant, 
facem aceasta convinși că vor co
respunde întru totul marilor con
strucții de mîine". Aceste cuvinte, 
rostite în 1956, aparțin tovarășului 
Gheorghe Grosaru, pe atunci șeful 
șantierului de montaj de la Năvo
dari. Oare bănuia el că numai peste 
cîțiva ani va fi unul dintre construc
torii marelui combinat de îngrășă
minte complexe, granulate de la 
Turnu-Măgurele, de trei ori mai 
mare decît uzina de la Năvodari ? 
N-avea de unde să știe locul anu
me. în schimb, era convins că anii 
următori îl vor găsi pe unul din. 
marile șantiere ale șesenalului. Și 
așa s-au și petrecut lucrurile.

Pe plan mondial, industria se 
orientează în special pe producția 
îngrășămintelor cu azot, considerate 
mai eficiente ; se merge, de aseme
nea, pe calea livrării îngrășăminte
lor sub formă complexă, concen
trată, granulată și ambalată în saci. 
Tocmai pe aceste direcții principale 
se înscriu marile noastre combinate 
chimice aflate în construcție la Cra
iova, Tg. Mureș și Turnu-Măgurele.

Ștefan ZÎDĂRIȚĂ

l

Intr-una din sălile expoziție!

Tv

al artiștilor amatori

Privești pe harta economică a 
țării. Nicicînd nu ți-a dezvăluit ea 
atîtea înnoiri, atîtea prezențe indu
striale ca acum. Lîngă orașe uitate 
de vreme, alături de comune despre 
care nimeni nu știa nimic, au apă-, 
rut însemnele industriei — adevărate 
centre în țurul cărora gravitează în
treaga viață economică, culturală și (Continuare în pag. Il-a)

(Continuare în pag. IlI-a)

Tinerețe Foto : Gh. Vințilă

Duminică a continuat să se des
fășoare întrecerea celor mai bune 
formații de amatori — corale, in
strumentale, coregrafice, brigăzi ar
tistice de agitație — participante la 
faza finală a celui de-al VII-lea 
concurs pe țară al artiștilor amatori.

In cursul zilei, pe scena Teatrului 
C.C.S., au apărut în fața juriului și 
a unui numeros public artiștii ama
tori din regiunile Argeș și Cluj.

Un colectiv de artiști amatori de 
la Uzinele „TractoruT'-Brașov a pre
zentat la Teatrul de operă și balet 
al R. P. Romîne un spectacol cu 
opera „Trandafirii Doftanei“.

Seara, numeroși oameni ai muncii 
din Capitală au asistat la frumoase 
spectacole susținute de artiștii ama
tori pe scenele teatrelor de vară din 
parcurile „23 August“ și „Herăs
trău“, pe estradele din Piața Repu
blicii și de la Muzeul satului. Pe o 
scenă plutitoare special amenajată 
pe lacul Herăstrău, intr-un cadru 
feeric de lumină și apă, în aplauzele 
sutelor de bucureșteni, formații se
lecționate au prezentat un frumos 
spectacol de dansuri populare ro
mînești.

(Ager preș).

0 zi
manifestâriin

cultural * artistice
PLOIEȘTI (coresp. „Scinteii“). — 

Pentru oamenii muncii clin comu
nele și orașele regiunii Ploiești, du
minica de ieri a fost o zi bogată in 
manifestări cultural-artistice. In 
cursul dimineții, în sala Palatului 
culturii din Ploiești a août loc o con
ferință-intitulată „Știința rominească 
în cei 20 de ani ele la eliberare", ți
nută de prof. univ. Florin Ciorăscu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne. După-amiază, nu
meroase formații artistice de a- 
matori au prezentat pe mai multe 
estrade din oraș cit și pe scenele 
din parcul Bucov și pădurea Pău- 
lești, din preajma orașului, bogate 
programe artistice. Seara, in cadrul 
manifestărilor culturale 'închinate 
celei cle-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, s-a deschis la Teatrul 
de stat clin Ploiești decada drama
turgiei romînești cu prezentarea pie
sei „Grădina cu trandafiri“ de Andi 
Andrteș.

In majoritatea comunelor s-au ți
nut conferințe pe teme ca : „Re
giunea Ploiești în cei 20 de ani“, 
„A 20-a aniversare a eliberării Ro- 
mîniei de sub jugul fascist“, urmate 
ele variate programe artistice, serbări 
cîmpenești, zile ele odihnă colectivă, 
manifestări sportive etc.
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Ne scriu corespondenții voluntari
Intilnire cu un

Perdeaua înstelată a nopții de 
vară lăsa să se poată urmări pei
sajul. De pe colina pe care mă o- 
prisem, drumul se repezea spre 
satul Lechința. Am coborît panta. 
Rămăseseră în urmă primele case 
ale satului cînd, în drum, se ivi 
statura unui bărbat. L-am recunos
cut. Era medicul Simion Măgheru- 
șan. Fusese chemat în toiul nopții 
la un bolnav grav.

Mă aflam, după puțin timp, în 
locuința acestui medic de țară. 
Rafturi pline cu cărți, reviste me
dicale și beletristice, radio, tele
vizor, magnetofon... Totul avertiza 
că gazda nu poate fi surprinsă cu 
noutăți din lume.

De la fereastră se vedea clădirea 
spitalului rural. Mă gîndeam cum 
să formulez prima întrebare în le
gătură cu cazul bolnavului la care 
fusese. Doctorul urzi însă o discu
ție în legătură cu paharul de apă 
pe care rni-l servise. Ii frămîntă 
ideea realizării unei mai bune a- 
provizionări cu apă a comunei. 
Planuri, motivări, cifre, după toate 
probabilitățile, realizabile. Planu
rile le poți considera realizabile 
dacă vezi în ochii omului încre
dere, dorința de a le înfăptui. A 
urmat o relatare recapitulativă.

0 bogată activitate culturală
Cinci cămine culturale, trei mici 

biblioteci sătești și un singur cine
matograf, la Corabia, care funcți
ona cu întreruperi. Aceasta era 
zestrea culturală de care dispuneau 
înainte de 23 August 1944 țăranii 
din satele actualului raion Cora
bia. Erau cîteva oaze de lumină, 
create cu mari eforturi și sacrificii 
de învățători inimoși, în sate, unde 
stăpîneau exploatarea și întuneri
cul.

Prefacerile adînci care au avut 
loc în viața satelor, ca urmare a în
făptuirii politicii partidului nostru, 
au creat condiții pentru desfășura
rea unei bogate și variate activi
tăți culturale. In aceleași localități 
funcționează în prezent o casă ra
ională de cultură, un muzeu raio
nal, un muzeu sătesc in comuna 
Orlea, 33 de cămine culturale, 23 
de biblioteci comunale și sătești, 
4 stații de radioficare.

Simți o mare satisfacție văzînd 
că astăzi la viața culturală parti
cipă un număr impresionant de 
colectiviști, mecanizatori. Iată cî
teva cifre care vorbesc de la 
sine : pe lingă căminele culturale 
activează 30 formații de teatru, 16 
formații corale, 10 instrumentale, 
32 brigăzi artistice de agitație, 33 
de formații de dansuri etc. Prima 
formație de dansuri din comuna 
Dăbuleni cuprinde 84 de persoane. 
La faza regională a celui de-al 
VII-lea Concurs dl formațiilor ar
tistice de amatori ea a ocupat locul 
I cu dansul „Eliberarea". La 
Dăbuleni desfășoară o activitate 
bogată și corul format din 120 de 
persoane.

Bibliotecile din raion însumează 
în prezent peste 100 000 de volume. 
A crescut și numărul cititorilor. 
Numai în primul semestru al aces
tui an, în fișierele bibliotecilor au 
fost înregistrați aproape 16 000 de 
cititori. In fiecare comună funcțio
nează cinematografe.

Vorbind despre viața culturală a 
satelor raionului nu putem să nu 
amintim despre dezvoltarea învă
țământului. Toți copiii urmează 
cursurile școlii de 8 ani, iar în 
două comune s-au înființat școli

Pv&ymll aallvl la
In comparație cu cei născuți în 

anul Eliberării, cei care au îm
plinit, ca mine, 34 de ani, nu mai 
sînt chiar tineri. Dar cîntărind 
mai atent lucrurile, îmi dau seama 
că sîntem totuși încă prea tineri 
pentru a fi avut, cît de cît, o expe
riență proprie despre viața sub 
capitaliști. Cît privește viața din ul
timele două decenii, experiența 
noastră este bogată și plină de 
rodnicie. Mai precis, știm bine 
ce s-a întîmplat în lume din 
ziua cînd, învățînd să cîntăm „In
ternaționala" și dînd pentru întîia 
oară peste cuvîntul „burghez", am 
avut prilejul să-i lămurim înțelesul. 
O triplă însemnătate au pentru noi 
cei douăzeci de ani ce tocmai se 
împlinesc : mai întîi, ei înseamnă 
răstimpul în care transformările so
cialiste au pătruns în toate sectoa
rele vieții, ale societății noastre. în 
al doilea rînd, pentru noi acești 
douăzeci de ani înseamnă vîrsta 
tînără, vîrsta ce îmbrățișează sfîrși- 
tul adolescenței și intrarea, cu frun
tea sus și cu pasul ferm, în vîrsta 
deplinei vigori și bărbății. In al 
t'eilea rînd — și acesta e aspectul 
col mai important — cei douăzeci de 
ani pe care i-a străbătut, o dată cu 
noi, societatea, sînt tocmai anii în 
care ne-am format conștiința. Gene
rația mea, așadar, a fost martor 
conștient, și participant, și luptător 
în viitoarea evenimentelor ce, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, au dus la construirea unei 
vieți noi, demne și luminoase, con
forme aspirațiilor noastre. Sîntem — 
și afirmăm aceasta cu mîndrie — 
generația crescută de regimul de
mocratic și popular, prima genera
ție care s-a putut bucura de con
diții de viață și de muncă cum nu 
mai existaseră și care i-au dat pu
tința să-și desfășoare încă din tine
rețe talentele, capacitățile. Ne-a fost 
oferit fericitul prilej de a ne pune, 
încă din tinerețe, forțele și entu
ziasmul în slujba construirii Romî- 
niei socialiste. Iar dacă fiecare 
dintre cei ce alcătuiesc această 
generație mărturisește că acestor 
condiții prielnice le datorează posi
bilitatea de a munci ca medici, ca 
Ingineri,- ca profesori, mă simt și eu

medic de țară
Am aflat cum s-a muncit pentru 
crearea spitalului, pentru electrifi
care etc. Doctorul mi-a vorbit cum 
s-a străduit că cîștige încrederea 
oamenilor, cum i-a ajutat, despre 
activitățile sale obștești, în calita
te de membru de partid, precum și 
deputat comunal, despre proble
mele care i-au stat în față și des
pre bucuriile pe care le are zi de 
zi. L-am întrebat care este ultimul 
succes pe care l-a avut în munca 
sa profesională. A scos dintr-un 
dosar o lucrare intitulată : „Consi
derații privind boala reumatismală, 
morbiditatea dominantă în terito
riul deservit de spitalul rural Le
chința“. Studiul ' cuprinde descrie
rea tratamentului aplicat la un nu
măr de 600 bolnavi într-o pe
rioadă de 7 ani și a fost prezen
tat la sesiunea din iunie a. c. a 
Societății științelor medicale din 
Iași, unde a fost apreciat. Medicul 
este respectat și iubit de toți oa
menii care-l cunosc. Pentru activi
tatea sa, medicul Simion Măgheru- 
șan a fost distins cu Steaua Repu
blicii clasa a V-a, Medalia Muncii, 
Insigna de evidențiat în munca sa
nitară.

Vaienfin RAUS 
activist cultural

medii. Totodată trebuie remarca
tă pasiunea cu care cadrele didac
tice și alți intelectuali ai satelor 
participă la activitatea culturală a 
satului.

M. DICU
vicepreședinte al Sfatului 
popular raional Corabia

CONSTANTIN CREȚU
R. Vîlcea

Fotografie primită în cadrul concursului nostru

„Spre înălțimi"

SZABO Gyula

dator să mărturisesc la rîndul meu : 
acestor condiții am a le mulțumi că 
am devenit scriitor.

Firește, vorbind astfel nu înțeleg 
să ridic osanale unei singure gene
rații. Faptul că în zilele Eliberării 
noi tocmai ne împlineam adolescen
ța e o simplă problemă cronologică. 
Nu-i nici un merit. Că sînt gene
rații pe care regimul democrat-popu
lar le-a crescut în conștiința misiu
nii lor, că sînt generații din care re
gimul democrat-popular a făurit 
schimbul capabil să construiască 
socialismul, e un fapt pe care cu 
mîndrie îl luăm în seamă acum, în 
pragul împlinirii celui de-al doilea 
deceniu de viață liberă. 11 privim 
așa cum privim atîtea alte isto
rice realizări pe care noi, tine
rii care azi avem treizeci și pa
tru de ani, oricît de puțini termeni 
de comparație am cunoaște, le apre
ciem și sîntem mîndrî de ele. Senti
mentul de mîndrie este și mai lim
pede cînd ne gîndim că și noi am 
contribuit cu ceva la împlinirea lor.

A rămas totuși și în aminti
rea noastră — ca amintiri din co
pilărie — ceva-ceva din viața ne
dreaptă și urîtă de altă dată. 
Dar chiar dacă n-ar fi rămas— 
Azi pionierul străbate țara în lung 
și-n lat, în excursii, în vizite 
instructive. Elevul, pînă să a- 
jungă la examenul de maturitate, 
are destule ocazii să cunoască de 
aproape multe colțuri ale țării. Eu, 
pînă la optsprezece ani, văzusem 
doar un orășel. Un cuib provincial 
ce purta falnicul titlu de „reședință 
de județ". Abia în pragul majora
tului mă învrednicisem să ies din... 
județul meu de baștină. De-atunci 
n-a mai rămas colț de țară pe care 
să nu-1 fi călcat. Am fost, nu de mult, 
în ținutul Bacăului. Am văzut Oneștii, 
Borzeștii. Am umblat pe șoselele 
noi ale Bicazului, ale Săvineștilor și 
Roznovului. Am cunoscut hidrocen
trale și termocentrale. Și marile 
combinate chimice. Am văzut o- 
rașe noi și orașe renăscute. Am 
fost și altă dată la Bacău. Sînt zece

Trei frați
Brigada lui Vasile Chepteacobo- 

rîse în mină. Lumina lămpilor 
contura vag mișcările oamenilor. 
Frații Gheorghe și Ion Chelaru tă
iau cărbune. Celălalt frate al lor, 
Constantin, împreună cu Dumitru 
Stroescu, căra lemn pentru arma
re. Alții armau.

Deodată se auzi un zgomot. 
Lemnele de susținere a abatajului 
începuseră să crape.

— Hai, veniți cu toții, să nu lă
săm să se închidă abatajul — stri
gă Chelaru cel mic. Și, hotărît, bă
iatul începu să dirijeze munca :

— Ghiță și Vasile, aduceți re
pede lemne ! Costică, Ion și tu, 
Movilene, veniți cu mine !

Au urmat ore de muncă încor
dată. Băieții au lucrat toți ca unul, 
reușind să întărească tavanul cu 
cîteva juguri groase de susținere. 
Astfel pericolul de surpare a fost 
înlăturat.

Frații Chelaru au fost sufletul 
acestei fapte curajoase. Din 1956, 
de cînd au venit la mina Petrila, 
ei nu s-au despărțit. Lucrează în 
același sector, în aceeași brigadă și 
chiar în același schimb.

Cei trei frați : minerul, ajutorul 
de miner și vagonetarul seamănă 
leit. Nu numai la chip, ci și la 
hărnicie. Ca mulți alți proaspeți 
cetățeni ai Văii Jiului, feciorii co
lectivistului Chelaru, din Mir ceștii 
Moldovei, sînt cunoscuți la mină 
pentru priceperea și sîrguința lor. 
Au crescut în mijlocul colectivului 
de aci, se călesc și se maturizează 
la școala minei. Pentru meritele 
lor deosebite au fost primiți în rîn- 
durile candidaților de partid. Toți 
în aceeași zi !

D. IONAȘCU 
miner

viața nouă
ani de-atunci. Orice s-ar spune, 
zece ani nu-i un răstimp prea lung. 
Copila căreia vreme de zece ani 
nu îi „surîde norocul", încă nu-i fată 
bătrînă. Dar ținutul Bacăului și-a 
schimbat în zece ani fața încît nu-1 
mai recunoști 1

Iată deci că nu trebuie să iii de 
treizeci și patru de ani pentru ca să 
zici că ai termeni de comparație. A- 
junge să fii de douăzeci. Ajunge și 
un răstimp de zece ani. Ba chiar și 
un singur an. Și nu numai cînd vor
bești despre Bacău. Schimbări pro
funde, înnoitoare s-au petrecut pe 
tot întinsul patriei noastre.

Poate că nu-i prea potrivit ca eu, 
care rn-am ridicat dintre țărani, ca 
eu, care în toate scrierile mele am 
vorbit mai ales despre viața satului, 
să mă refer îndeosebi la realizările 
din industrie. Poate era mai cu cale 
să păstrez loc și vreme pentru a spu
ne cît mai multe despre transforma
rea socialistă a satului, despre izbîn- 
da repurtată de socialism în agricul
tură. Am scris însă atîta despre aces
te lucruri, încît — exagerind puțin — 
m-aș încumeta să afirm că, dacă nu 
venea colectivizarea, azi nu aș fi 
scriitor. Acolo, în miezul vieții să
tești, mai ales, am căutat izvor de 
inspirație. Și această viață este ine
puizabilă în subiecte și probleme o- 
menești demne de pana scriitorului. 
Realitatea însăși, supusă transformă
rii socialiste, e o bază a creației 
literare. O bază de creație literară 
pe care numai societatea socialistă 
mi-a putut-o oferi. In acest înțeles o 
pot spune cu mina pe inimă : în co- 
vîrșitoare măsură, marilor transfor
mări săvîrșite în viața satului nostru 
am a le mulțumi că azi sînt scriitor. 
Condițiilor și posibilităților pe care 
ni le-a deschis Eliberarea. Schimbă
rilor pe care Eliberarea le-a adus în 
toate domeniile și în felul nostru de 
viață.

Aș fi unilateral dacă nu aș vorbi 
decît despre posibilități, neglijînd 
aspectul îndatoririlor scriitorului. Nu 
spun nimic nou afirmînd că, pretu
tindeni în țara noastră, și an de an, 
totul se află în continuă transforma
re : industria, agricultura, cultura, 
clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, peisajul. Scriitorul este un

Duminică la cabana-restaurant „Izvorul rece” de lingă Sinaia
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Numărul pe luna august 1964 al 
revistei „PROBLEME ECONOMICE“ 
se deschide cu editorialul „A XX-a 
aniversare a eliberării patriei“. In 
continuare sînt publicate articolele : 
Politica Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn de construire a socialismului de 
acad. VASILE MALINSCHI; Perfec
ționarea continuă a planificării — 
factor important pentru înfăptuirea 
politicii economice de ROMAN MOL
DOVAN, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne; Victoria 
deplină și definitivă a socialismului 
de I. RACHMUTH, membru cores
pondent al Academiei R. P. Romîne; 
Alianța muncitorească-țărănească — 
baza socială a orînduirii noastre de 
E. HUTIRA și FL. BALAURE ; Fo
losirea principiului cointeresării ma
teriale în construcția socialistă de 
SIMION ȚAIGĂR ; Industrializarea 
și schimbările structurale în econo
mia Romîniei de VASILE RÄUSSER ; 
Proporționalitatea în dezvoltarea 
sectoarelor I și II ale producției so
ciale de ION RÄVAR ; îmbinarea 
armonioasă a industriei și agricul
turii în cadrul dezvoltării complexe 
a economiei naționale de MIRCEA 
BULGARU ; Dezvoltarea regiunilor 
țării și influența ei asupra struc
turii populației de MIRCEA BIJI; De 
la o agricultură extensivă și unila
terală la o agricultură intensivă și 
multilaterală de NICOLAE GIOSAN, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne ; Creșterea permanentă 
a nivelului de trai material și cultu
ral al populației de MANEA MÄ- 
NESCU, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne; Politica e- 
conomică a partidului în prima e- 
tapă a revoluției populare de M. A. 
LUPU.

foarte sensibil seismograf care în
registrează aceste transformări. Sfe
ra lui de preocupări coincide în 
lărgime cu tot ceea ce gîndește, în
drăznește și înfăptuiește omul zile
lor noastre. Ii poate fi indiferent, 
așadar, vreunul din aspectele, multe 
și extrem de interesante, legate de 
viața nouă a patriei ? Chiar și o pro
blemă ca reacțiile chimice ce trans
formă gazele în relon mi se pare că 
ar intra în sfera lui de interes. Nu 
încape vorbă, cel mai important e, 
pentru scriitor, să sesizeze schimbă
rile ce se petrec în om și în modul 
său de a trăi și a gîndi, în omul care 
•— în definitiv — e pîrghia ce pune 
și ține în mișcare toată producția 
materială. Ce se petrece în conști
ința lui, în lumea gîndurilor lui, con
stituie zone de investigație oferind 
adîncimi pline de poezie. Și, legat 
de aceasta, ce interesant este să 
știi cum își însușește constructorul 
socialismului cunoștințele profesio
nale. Ce dispare și ce ia naștere în 
mentalitatea și etica lui. Cum se 
îndrăgostește, cum iubește el...

Uneori îmi pizmuiesc prietenii de-o 
vîrstă cu mine pentru faptul că ul
timii zece ani nu i-am putut petrece 
alături de ei, precum i-am petrecut 
pe precedenții zece. Ii pizmuiesc că 
nu pot fi și eu, ca ei și alături de ei, 
inginer, medic, profesor, cum am 
fost, alături de ei, elev și student. 
Dar ca scriitor încerc să trăiesc, în 
închipuire, viața tuturor acestora, să 
mă identific cu ei. Nu este satisfacție 
mai mare decît aceea de a constata 
că în unele pagini pe care le-ai 
scris, realitatea vremii noastre s-a 
oglindit firesc în ce are ea mai gran
dios, mai semnificativ.

Scriitorul este bucuros să trăiască 
cu toată ființa lui marile transfor
mări revoluționare ale contempora
neității. Ce teren mai bogat, mai fer
til decît viața de azi, care înmănun
chează realizările a două decenii de 
muncă creatoare a unui popor întreg 
condus cu înțelepciune de către 
partid 1 Generații de vîrste foarte 
diferite, oameni de diferite na
ționalități, fii înfrățiți ai patriei so
cialiste, talente diferite sînt unite 
într-un singur țel nobil. Nobilă este, 
la rîndul ei, sarcina scriitorului che
mat să cînte, să înfățișeze, să dea 
expresie artistică luptei poporului 
pentru triumful socialismului, să 
participe activ prin scrisul său la 
înfăptuirea politicii partidului nostru.

Combinatele de la porțile agriculturii
(Urmare din pag. I-a)

Trei mari combinate în ridicare, 
așezate sugestiv la porțile agricul
turii. într-o parte se află orașul care 
le-a dat numele ; de cealaltă, încep 
cîmpiile parcă fără de sfîrșit ale 
Dunării, Mureșului și Jiului. Privite 
în ansamblu, ele îți sugerează dez
voltarea armonioasă a regiunilor 
diferite în care sînt amplasate, ca 
și a celor două sectoare pe care se 
sprijină economia țării : industria și 
agricultura.

COMBINATUL DE LA DUNĂRE

Cînd vii pe Dunăre, din orice 
parte, vezi de la cîțiva kilometri un 
combinat industrial desiășurîndu-se 
maiestuos pe zeci de hectare, în ve
cinătatea portului.

Imaginea ? Un complex de con
strucții de cele mai felurite dimensi
uni și forme, cu acoperiș drept sau 
în curcubeu ; mari coloane albe, ri
dicate mult pe verticală, contrastînd 
cu fațadele unor construcții vopsite 
în vinacet ; pasarele oblice pentru 
benzi transportoare și scări metali
ce în spirală. Aria largă a combi
natului cuprinde toată gama de lu
crări de șantier, de la turnări de 
fundații și pînă la primele tone de 
acid sulfuric fabricate aici zilele tre
cute.

Cînd a venit la Turnu-Măgurele, 
șeful șantierului de montaj de la 
Năvodari, Gheorghe Grosaru, abia 
se făceau măsurători, defrișări și în
diguiri. Erau în total cinci comuniști. 
Dar curînd după aceea de la Năvo
dari au mai sosit 80 de constructori 
între care mulți membri de partid, 
oameni cu înaltă calificare. Combi
natul din Roznov a trimis și el cîte
va zeci de oameni, la fel Brăila, 
Hunedoara, Onești și Govora... Un 
sfert din numărul constructorilor de 
azi ai combinatului de pe malul Du
nării a lucrat și s-a format pe alte 
șantiere din țară. Gheorghe Grosaru, 
care a lucrat la înălțarea Năvoda
rilor, este acum secretarul comitetu
lui de partid al șantierului.

Primii piloni ai combinatului au 
fost bătuți în primăvara anului tre
cut. Și iată că azi întîia unitate a 
combinatului — fabrica de acid sul
furic — produce. Alte unități din ca
drul primei etape de construcție a 
combinatului — fabricile de acid 
fosforic, de săruri de fluor, de amo
niac, de acid azotic etc. — se găsesc 
în diferite stadii de ridicare.

Se obișnuiește să se spună că 
șantierele noastre sînt o minunată 
școală de formare și de călire a 
cadrelor de constructori, o pepinie
ră pentru viitoare șantiere, un teren 
prielnic pentru îmbinarea fanteziei 
proiectantului și constructorului cu 
utilul și necesitatea. La Turnu-Mă
gurele iotul dovedește aceasta. In 
primul rînd, proiectanții și construc
torii care au găsit soluția și au ela
borat metodele de ridicare cu patru 
metri a terenului pe care se înalță 
combinatul, pompîndu-se nisip din 
fundul Dunării pe conducte cu aju
torul drăgilor. Apoi, acei vrednici și 
curajoși muncitori care în aceste ore 
intră prin rotație într-o cameră a 
chesonului scufundat în Dunăre și 
lucrează sub presiunea compresoa- 
relor, construind „casa apelor" pen
tru combinat. Lîngă asemenea oa
meni și în terenul unor astfel de 
fapte de bărbăție și de înaltă califi
care au deprins rostul meseriei mai

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

ragiale“ (la Teatrul de vară din parcul 
,,N. Bălcescu”) : O femeie cu bani — (o- 
rele 20). Teatrul de stat de operetă (la 
Teatrul de vară din parcul „Herăstrău") : 
TIrgul de fete — (orele 20). Circul de 
stat : Sărbătoare la circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Rebelul magnific : 
Patria (Bd. Magheru nr. 12—14), Bucu
rești (Bd. 6 Martie nr. 6), 'Grădina „Doi- 
taa" (Str. Doamnei nr. 9). Sechestratul 
din Altona : Republica (Bd. Magheru nr. 
2), Stadionul ,,Dinamo" (Șos. Ștefan cel 
Mare). Primul troleibuz : Carpați (Bd. 
Magheru nr.. 29), Festival (Bd. 6 Martie 
nr. 14 — rulează și la grădină — Pasajul 
„Eforie”), înfrățirea - între popoare (Bd. 
Bucureștii-Noi). Bărbații : Capitol (Bd. 6 
Martie nr. 16 — rulează și la grădină), 
Excelsior (Bd. 1 Mai nr. 174 — după-a- 
mlază), Flacăra (Calea Dudești nr. 22), 
Miorița (Calea Moșilor nr. 127). Cei 
șapte magnifici — cinemascop : Luceafă
rul (Bd. 1848 nr 6), Grivița (Calea Gri- 
vițel — podul Basarab), BuCegi (Bd. 1 
Mal nr. 57 — rulează și la grădină), To
mis (Calea Văcărești nr. 21 — rulează și 
la grădină), Modern (Piața G. Coșbuc nr. 
1), Grădina „Vitan" (Calea Dudești), A- 
renele Libertății (Str. 11 Iunie), Grădina 
„Progresul" '(Str. Ion Vidu nr. 5). Un 
suris în plină vară : Victoria (Bd. 6 Mar
tie nr. 7). Două duminici : Central (Bd. 
6 Martie nr. 2). Tudor — cinemascop 
(ambele serii)’. Lumina (Bd. 6 Martie nr. 
12). Doi colonel: Union (Str. 13 Decem
brie nr. 5—7). Program pentru copii (di
mineața), Post-restant (după-amiaza) : 
Doina (Str. Doamnei nr. 9). Comoara din 
lacul de argint — cinemascop: Giulești 
(Calea Giulești nr. . 56). Arta (Calea Că
lărași nr. 153 — rulează și la grădină). 
După 10 ani — Combinatul chimic Bor» 
zeștl — Romînla pe meridianele lumii — 

mult de o mie de muncitori, majori
tatea localnici.

Așa se construiește combinatul de 
la Dunăre. Este un titlu de mîndrie 
să lucrezi la înălțarea lui. Inscriin- 
du-se la loc de frunte în rîndurile 
obiectivelor industriale noi, în care 
mecanizarea și automatizarea ac
ționează în toate sensurile mii de 
tone de mașini și instalații, combina
tul de la Turnu-Măgurele va consti
tui un adevărat izvor al recoltelor 
bogate, un combinat al agriculturii. 
De aici vor porni spre ogoarele țării 
sute de mii de tone de îngrășăminte 
concentrate și granulate cu mai 
multă substanță activă.

PE MUREȘ... 5! PE JIU
Peste Carpați, în ținuturile de po

diș, lingă apa Mureșului, întâlnești 
aproape aceeași imagine. In iarna 
anului 1932 au început lucrările de 
construcție a Combinatului de în
grășăminte azotoase de la Tîrgu- 
Mureș. Tot lîngă cursul unei ape. 
Se pare că este o regulă generală. 
Marile combinate și complexe indu
striale consumă o cantitate impre
sionantă de apă. (Cel de la Turnu- 
Măgurele va avea în final un con
sum de apă crire echivalează cu 3/4 
din debitul necesar Bucureștiului).

Nu trebuie să fii neapărat cunos
cător în materie de construcții in
dustriale ca să-ți dai seama (în ce 
constau deosebirile dintre un șan
tier al anului 20 și unul din deceniul 
trecut. Tîrgu-Mureș îți dezvăluie re
pede contrastele. Talazul de cadre 
inginerești cu înaltă pregătire, de 
constructori și montori care au acu
mulat o vastă experiență pe șan
tiere diferite, revărsat pe cîmpiile 
Mureșului, a fertilizat pămîntul din 
care se naște, pentru prima oară și 
într-o cadență pasionantă, „recolta" 
deosebită a două cicluri de anotim
puri. In numai doi ani se constru
iește acest combinat pentru care ar 
fi fost nevoie, cu ani în urmă, de 
două și chiar de trei ori mai multă 
vreme.

Se fructifică experiența unei inten
se perioade de construcții. Pentru 
prima oară, drumurile de incintă au 
fost executate în soluție definitivă 
încă de la deschiderea șantierului. 
O puternică stație de preparare a 
betoanelor, complet mecanizată, ri
dicată pe un schelet metalic demon- 
tabil, alimentează fronturile de lucru 
de pe 25 de hectare. S-au înălțat 
de-acum multe unități — secția de 
compresie și precataliză, fabrica de 
acid azotic, centrala termică, gazo- 
metrele, depozitele... In multe secții 
continuă montajul utilajelor tehno
logice.

Ce anume a imprimat un aseme
nea ritm care de pe acum începe să 
se concretizeze în scurtarea terme
nelor de construcție și în grăbirea 
punerii în funcțiune a noilor obiec
tive industriale ? Răspunsul îl afli 
tot pe șantier. 11 cunoaște fiecare 
constructor. Indicația dată de partid 
privind concentrarea de fonduri ma
teriale și bănești pe marile șantiere 
deschise, în special combinate și. 
complexe industriale, în scopul in
trării lor în producție cît mai curînd, 
a avut și are o mare însemnătate. 
Apariția multor utilaje și mașini ri
dicătoare — între care și puternice 
macarale de mare tonaj și cu o lar
gă rază de acțiune — mecanizarea 
transportului pe orizontală, adopta-

Dotiăzeci de ani dc pictură romîncască
— Mariie emoții mici — Meșteșug mile
nar : Timpuri Noi (Bd. 6 Martie nr. 18). 
M-am îndrăgostit la Copenhaga : Cultu
ral (Piața I. Pintille nr. 2), Crîngași (Șos. 
Crîngașl nr. 42), Volga (Șos. I. Pintilie 
nr. 61), Grădina „Buzești" (Str. Buzești 
nr. 9—11): întuneric în plină zi : Feroviar 
(Calea Griviței nr. 80), Floreasca (Str. 
Bach nr. 2), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 
155). Temelii de oței — Rominia pe me
ridianele lumii — instalații de foraj — 
Tonitza — C-așa-i jocul în Făgăraș — 
Sîmbra oilor : Dacia (Calea Griviței nr. 
137). Vara în nordul sălbatic : Buzești 
(Str. Buzești nr. 9—11). Căliți în foc — 
cinemascop: Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143, 
rulează și la grădină), Drumul Sării (Str. 
Drumul Sării nr. 30). Dragoste lungă 
de-o scară : Vitan (Calea Dudești nr. 97). 
Ocolul pămîntului în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Munca (Șos. Mi
hai Bravu nr. 221), Ferentari (Calea Fe
rentari nr, 86). Cuba ’58 : Popular (Str. 
Mătăsarl nr. 31). Codin : Moșilor (Calea 
Moșilor nr. 22j — rulează și la grădină). 
Inspectorul și noaptea : Aurora (Bd. Di
mitrov nr. 118 — rulează și la grădină). 
Taxiul morții : Cosmos (Bd. 30 Decem
brie nr. 89). Asasinul din cartea de tele
fon : Viitorul (Str. M. Eminescu nr. 127). 
Kozara : Colentina (Șos. Colentina nr. 84
— rulează și la grădină), Lira (Calea 
13 Septembrie nr. 196 — rulează și Ia 
grădină). împușcături în ceață : Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. Ll- 
zeanu), Progresul (Șos. Giurgiului nr. 3). 
Cauze drepte — cinemascop : Rahova 
(Calea Rahovet nr. 118 — rulează și Ia 
grădină). Vacanță Ia mare : Cotrocenl 
(Șos. Cotrocenl nr. 9). Liturghia de la 
miezul nopții — cinemascop: Pacea (Bd. 
Libertății nr. 70—72). Omul din fotogra
fie 1 Modern (Str. 11 Iunie nr. 75). 

rea unor soluții de construcție pro
ductive și eficiente, toate acestea 
au imprimat șantierului un ritm de 
industrie.

Printre alți constructori vrednici 
de pe șantier se disting și doi maiș
tri : Radu Tiberiu și Dănilă Nagy. 
Primul, un bărbat voinic trecut de 50 
de ani, a venit de la Bicaz. Al doi
lea, deși are numai 30, a lucrat to
tuși aproape un deceniu la con
strucțiile siderurgice ale Hunedoarei. 
Acum montează panouri prefabrica
te. Cînd termină o hală, o construc
ție, vin instalatorii lui Radu Tiberiu. 
Cei. doi maiștri conduc colective 
mari, antrenate în întrecere pentru 
scurtarea termenelor de execuție. 
Acesta este principalul obiectiv care 
animă întrecerea în cinstea lui 
23 August. Prin avîntul muncii, oa
menii șantierului apropie și mii re
pede vremea cînd combinatul din 
Lunca Mureșului va intra în funcți
une — cu un proces tehnologic în 
cea mai mare parte automatizat —• 
trimițînd zilnic agriculturii 50 de va
goane cu îngrășăminte azotoase.

...Dacă se întîmplă să sosești în 
zori, după o călătorie de o noapte, 
pe malul stîng al Jiului, lîngă Cra
iova, ai impresia că ai nimerit la 
Turnu-Măgurele sau Tg. Mureș. Con
structorii.au creat în Oltenia aceeași 
imagine de ansamblu, cu unele co
rective sesizate doar de oamenii de 
profesie. Combinatul de chimizare a 
gazelor naturale și centrala electri
că de termoficare formează împre-. 
Ună -un complex industrial în adevă
ratul înțeles al cuvîntului, reprezen
tând una din marile construcții ale 
socialismului. Imaginați-vă 14 fabrici 
producătoare de îngrășăminte și 
sortimente intermediare pentru in
dustria chimică, unite prin pă.' jfije- 
nișul de conducte sau despărțite 
prin albele coloane de sinteză ; 
imaginați-vă o largă mișcare de 
mașini și utilaje pe zeci de hectare 
și veți avea, pe această cale a com
parației, tabloul combinatului în de
venire.

Și nu-i un combinat oarecare. O 
trăsătură esențială, comună multo
ra din uzinele construite în anii re
publicii, este gradul lor înalt de teh
nicitate, proprietatea de a valorifica 
superior și complex materia primă. 
Este lucrul cel mai important, dova
da gospodăririi chibzuite a resurse
lor naturale. O dată cu intrarea în 
funcțiune a combinatului de la Cra
iova se va realiza chimizarea com
pletă a gazelor naturale prin proce
dee moderne. Cele peste 400 000 
tone de îngrășăminte (300 000 tone 
azotat de amoniu, 100 000 tone uree, 
circa 20 000 tone ape amoniacale) 
„izvorîte" de aici în fiecare an 
vor putea aduce un spor de sute 
de mii de tone de grîu, de porumb 
sau de alte produse agricole. Multe 
uzine constructoare de mașini din 
țară — Reșița, „23 August", „Vulcan" 
și „Grivița roșie" din Capitală — 
contribuie la ridicarea combinatului 
de la Jiu.

★

Trei citadele ale chimiei moderne: 
Craiova, Tg. Mureș, Turnu-Măgurele. 
Sărbătorirea împlinirii a două dece
nii de muncă liberă și creatoare a 
poporului nostru îi găsește pe con
structori ridicînd, laolaltă cu alte 
obiective industriale, trei mari com
binate chimice în regiuni diferite. 
Un fapt semnificativ, care deschide 
perspectiva.

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Pentru tineretul 
școlar : In vizită la Fabrica de confecții 
și tricotaje „București”. 19,45 — Docu
mentarul „Pe Bistrița în jos". 19,55 — 
Antologie contemporană. 20,45 —. Agenda 
finalei celui de-al VII-lea concurs al 
artiștilor amatori și, în Studio, formații 
participante la finala celui de-al VII-lea 
concurs închinat celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei. 21,35 — Telesport. 
In încheiere : Buletin de știri.

Cum e VREMEA
Icrî în țară : vremea a fost instabilă, 

cu cer variabil, mai mult noros, cu deo
sebire în sud-vestul și sudul țării, unde 
au căzut ploi temporare. Vintul a suflat 
slab, cu intensificări în Cîmpia Dunării 
din sectorul estic. Temperatura aerului 
la ora 14,00 înregistra valori cuprinse în- 
tr< 26 grade la Gurahonț și Arad și 14 
grade la Cîmpulung Moldovenesc. în 
București : vremea a fost instabilă, cu 
cer mai mult noros. Temporar a plouat 
slab. Vintul a suflat slab, cu intensificări 
din sectorul estic. Temperatura maximă 
a atins 21 de grade. Timpul probabil pen
tru zilele de 18, 19 și 20 august. In țară : 
vreme schimbătoare la început, apoi în 
general frumoasă. Cer variabil. Vor că
dea ploi locale mai ales la începutul in
tervalului. Vint slab pînă la potrivit din 
vest. Temperatura aerului variabilă.. Mi
nimele vor fi cuprinse între 10 și 20 grade, 
iar maximele între 21 și 31 grade. In 
București și pe litoral : vreme schimbă
toare la început, apoi în general frumoa
să. Cer variabil. Vor cădea ploi sub for
mă de. averse în prima parte a interva
lului. Vînt slab pînă la potrivit. Tempa,-. 
ratura aerului ușor variabilă.

Constructorii.au
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Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. D. Coreene

Duminică, delegația de partid și Oaspeții au vizitat orașul ~ Con
de stat a R.P.D. Coreene, condusă stanța, întreprinderea de morărit și

Primii campioni FOTBAL: Cluj-lași 24

161 de motocicliștl din întreaga 
țară au luat parte ieri la întrecerile 
finale ale primei Spartachlade repu
blicane, disputîndu-și totodată și ti
tlurile de campioni republicani de 
viteză pe circuit închis. întrecerile 
au avut loc de-a lungul unui traseu 
de 2 700 m, situat în preajma stadio
nului „23 August' din Capitală.

Cei mai bine pregătiți s-au dove
dit concurenții bucureșteni, care au 
ieșit învingători în cinci din cele 
șapte curse disputate. S-au mal cla
sat pe primul loc Vasile Babinschl 
(Cluj) și Grigore Bereni (Banat). Ex
trem de atractive au fost întrecerile 
motocicletelor de 250, 350 și 500 cmc. 
La 250 cmc, au luat startul 19 con- 
curenți. Ludovic Szabo (or. Bucu
rești) s-a menținut pe primul loc 
de-a lungul tuturor celor 10 ture, 
secondat fiind de brașoveanul O. 
Ștefani. Favoriții la clasa 350 cmc 
erau bucureșteni! Tudor Popa și Al. 
Schuller. Aceștia însă au fost nevo- 
iți să se mulțumească cu locurile 2 
și respectiv 3, deoarece timișoreanul 
Bereni s-a detașat chiar din primul 
tur și n-a mai putut fi ajuns.

Ultima probă, cu care s-a și termi
nat concursul, a fost a motociclete

lor speciale de 500 cmc. Cu o ma
șină bine pusă la punct, și dovedind 
un mare curaj, maestrul sportului Ion 
Gheorghe a cîștigat detașat primul 
loc.

Toți cei șapte cîștigători ai probe
lor de ieri au primit titlurile de cam
pioni ai spartachiadei și de campi
oni republicani pe 1964.

FRUNTAȘII PROBELOR DE IERI
Categoria 70 cmc — 1. V. Babinschl 

(Cluj), 2. N. Berloiu (Brașov), 3. B. Ma- 
nolescu (Brașov) ; 125 cmc — 1. Tr. 
Macarie (oraș București), 2. L. Borbeli 
(Cluj), 3. I. Lăzărescu (Ploiești) ; 175 
cmc — 1. I. Sas (oraș București), 2. 
M. Pop (oraș București), 3. I. Lăzăres
cu (Ploiești) ; 250 cmc — 1. L. Szabo 
(oraș București), 2. O. Ștefani (Brașov), 
3. E. Terzea (Dobrogea) ; 350 cmc — 
1. Gr. Bereni (Banat), 2. Al. Schuller 
(oraș București), 3. T. Popa (oraș 
București) ; 500 cmc — 1. Gh. Ion (oraș 
București), 2. V. Szabo (Dinamo), 3. 
L. Szabo (Dinamo) ; Ataș 750 cmc 
1. M. Dănescu și Al, Schuller (oraș 
București), 2. E. Kerestes și P. Paxino 
(oraș București), 3. C. Buzică și I. Ga
bor (Steaua),

Clasament general pe echipe t 1. O- 
raș București, & regiunea Argeș, 3. re
giunea Cluj.

Pe stadionul Dinamo a avut loc 
ieri după-amiază meciul de iotbal 
dintre reprezentativele regiunilor 
Cluj și Iași, care avea să desem
neze cea de-a patra participantă 
la turneul final al Spartachiadei re
publicane. Echipa Clujului s-a califi
cat în urma victoriei obținute cu 
scorul de 2—1, intr-un meci care a 
durat 120 de minute.

Desfășurat majoritatea timpului în- 
tr-un ritm lent, meciul a „încălzit“ 
tribunele de-abia în ultimul sfert de 
oră. In minutul 78 s-a înscris primul 
gol ; autor Danileț. Totuși victoria 
le-a surîs ieșenilor doar două mi
nute, pentru că Adam, autor a nu
meroase ratări din faze clare — (ieri 
a ratat și un 11 m), a înscris apoi 
imparabil, după ce a driblat trei ad
versari, inclusiv portarul : 1—1. Me
ciul necesită prelungiri. Clujenii, 
ceva mai deciși, atacă periculos. A- 
lexandru Vasile, care a jucat foarte 
bine, alergînd neobosit pe tot tere
nul, a înscris spectaculos, în minu
tul 104, cel de-aL doilea gol al Clu
jului, stabilind scorul final al parti
dei.

Deși pe teren a existat mal tot 
timpul un sensibil echilibru de forțe, 
.victoria clujenilor este meritată. El 
au dovedit un plus de combativitate 
mai ales în fazele de atac.

23 In cartea de onoare
&UGUST

X X a sportului mondial
Campioni olimpici

Iosil Sîrbu —tir (Helsinki, 1952); 
Nicolae Linca — box (Melbourne, 
1956) ; Aloxe Dumitru și Simton 
Ismailciuc — canoe viteză (Mel
bourne, 1956) ; Leon Rotman — 
canoe viteză și fond (Melbourne, 
1956) ; Ștefan Petrescu — tir (Mel
bourne, 1956) ; Iolanda Balaș — 
atletism (Roma, 1960) ; Ion Dumi
trescu —; tir (Roma, 1960) ; Dumi
tru Pîrvulescu — lupte (Roma, 
1960).

Campioni mondiali
Reprezentativa feminină a R. P. 

Romine — la handbal în 11 (1956 
și 1960) și la handbal în 7 (1962); 
Reprezentativa masculină a R. P. 
Romine — la handbal în 7 (1961 
și 1964) ; Ion Micoroiu — popice 
(1957) ; Elena Băcăoanu — para
șutism (1958) ; Constantin Anto
nescu — tir (1958) ; S. Ismailciuc 
și D. Alexe — canoe (1959) ; Au
rel Vernescu — caiac 500 m 
(1963) ; Vasile Nicoară și Hara- 
lambie Ivanov — caiac 500 m și 
1 000 m (1963); S. Ismailciuc — 
canoe 1 000 m (1963) ; A. Sidorov 
și Al. Iacovlci — canoe 1000 m 
(1963) ; A. Ivănescu, A. Vernescu, 
V. Nicoară și H. Ivanov — caiac 
ștafetă 4X500 m (1963) ; Valeriu 
Bularca — lupte (1961) ; Olga Or-

ban-Szabo — scrimă (1962) ; Flo
rin Gheorghiu — șah juniori 
(1963); 18 titluri mondiale la te
nis de masă, dintre care cel mai 
recent l-au cucerit Maria Alexan
dru și Geta Pitică în anul 1961, 
la Pekin, în proba de dublu fe
mei.

★
în afara acestor titluri, sportivii 

romîni au mai cucerit, în anii de 
după eliberarea patriei :

• 26 medalii de aur, 56 de ar
gint și 40 de bronz la campiona
tele europene.

o 8 cupe ale campionilor eu
ropeni la handbal, tenis de masă, 
volei și rugbi.

o 4 medalii de aur, 6 de ar
gint și 3 de bronz la criteriile 
mondiale de juniori și tineret.

O 19 medalii de aur, 16 de ar
gint și 7 de bronz la criteriile 
europene de juniori.

• 140 medalii de aur, 122 de 
argint, 122 de bronz la Jocurile 
Balcanice.

• 45 de medalii de aur, 76 de 
argint și 79 de bronz la festiva
lurile mondiale ale tineretului.

• 16' medalii de aur, 22 de ar
gint și 34 de bronz la Jocurile 
mondiale universitare.

• 5 medalii de argint și 13 de 
bronz la Jocurile Olimpice.

• 22 medalii de argint șl 24 de 
bronz la campionatele mondiale.

Campionate, competiții
CICLISM T I R

de Kim Ir, membru al Biroului Po
litic, vicepreședinte al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, prim-vi- 
cepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, și-a con
tinuat vizitele în regiunea Dobro- 
gea.

panificație „Dobrogea“ din Con
stanța, stațiunea - agricolă expe
rimentală „Dobrogea“, podgoriile 
Murfatlar.'

în cursul după-amiezii oaspeții 
s-au înapoiat la București.

(Agerpres)

INFORMAȚII
»

Mihal Florescu, ministrul indus
triei petrolului și chimiei, a oferit 
duminică seara la restaurantul „Pes
căruș“ din Capitală, o masă în cin
stea ministrului petrolului și chi
miei al Indiei, Humayun Kabir, care 
se află într-o vizită în țara noastră. 
Au luat parte Nicolae Ionescu, ad
junct al ministrului industriei petro

lului și chimiei, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Ministerul Industriei Petrolului și 
Chimiei. Au participat, de asemenea, 
ambasadorul Indiei în R. P. Romînă, 
K. R. F. Khilnani, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

TlNĂR LA 505 ANI
(Urmare din pag. I-a)

Din golful tribune^

Finale 
ia mare viteză

Fără să fie meci de fotbal, ieri 
dimineața mii de bucureșteni lua
seră calea stadionului din Bd. 
Muncii. Tramvaie, troleibuze, auto
buze — supraaglomerate ; mijloacele 
proprii de locomoție n-au avut nici 
ele o zi liniștită. Un adevărat exod, 
destul de matinal, spre cel mai marè 
stadion al Capitalei.

Postați de o parte și de alta a 
aleilor din jurul tribunelor, de pre
ferință la viraje, spectatorii antici
pau — cum este obiceiul — rezul- 
tatelet „Luptă strînsă la 500 cmc. Un 
buchet de ași. Cîștigă Dănescu“, 
„Nu cred. E mai bun Gheorghe Ion. 
Și apoi Dănescu va fi obosit din 
cursa „atașelor“. Acolo, da, bate si
gur“ ; „Dar în cursa „căprioarelor“?. 
Referirea la proba motoretelor romî- 
nești „Carpați“ rămîne fără pronos
tic. Fapt explicabil t toți participan- 
ții sînt începători într-ale sportului. 
Ca și „mașinile“, de altfel, prezente 
de puțină vreme la startul curselor 
de viteză.

Secvențe din cele văzute și au
zite, înaintea începerii finalelor de 
motociclism ale Spartachiadei repu
blicane.

Start. In prima probă — motore
tele. Întrecere de mare atracție. Bra
șovenii Berloiu și Manolescu vor 
să-și apere printr-o victorie presti
giul de concetățeni ai constructorilor 
mașinilor pe care le conduc. Cîștigă 
însă un al treilea : clujeanul Vasile 
Babinschi. Apoi victorii în serie pen
tru bucureșteni. Nu-i de mirare, re
prezentanții Capitalei au reputația 
de a fi așii motociclismului din țara 
noastră. Macarie, Sas, Dănescu, Szabo 
nu lasă nici o speranță adversarilor 
lor. Dar nu fără a arunca în luptă tot 
curajul și priceperea de a conduce 
bolizii pe pneuri. Aplauzele publi
cului, la turul de onoare al învingă
torilor, sînt adresate, pe deplin me
ritat, majorității concurenților.

Curse de zile mari și în finalul 
concursului. Timișoreanul Grigore 
Bereni s-a dovedit imbatabil. L-a 
secondat pe parcurs tînărul Ale
xandru Schuller, „side car“-ist (pasa
ger) al lui Dănescu, liderul motoci
cletelor cu ataș. Citind programul, 
publicul a remarcat amănuntul că 
încă doi „pasageri“ din cursa ata
șelor au condus singuri motoarele de 
350 cmc: piteșteanul Sandu Nicolae 
ji clujeanul Alexandru Bencs. La 
500 cmc, Ion Gheorghe a obținut o 
victorie netă după o cursă spectacu
loasă. Foate acesta a ji fost motivul 
pentru care, imediat după start, ie
șeanul Teodor Petroni, decan de 
vîrstă al finaliștilor, a oprit pe 
dreapta și a urmărit desfășurarea în
trecerii. La cei aproape 60 de ani ai 
săi, fostul cazangiu la C.F.R., azi 
pensionar, poate nici n-ar fi putut 
ține ghidonul la o viteză de 120 km 
pe oră...

Ion DUMITRIU

Sîmbătă și duminică 6-au disputat 
pe șoselele din jurul Brașovului 
campionatele republicane de ciclism 
— fond și contna-cronometru. Titlul 
în proba de 40 km contra-cronbme- 
tru a revenit dinamovdstului Ion 
Cosma cu timpul de 57’40”. El a fost 
urmat în clasament de E. Rusu (Di
namo) — 57’53” și I. Ardeleanu 
(Steaua) — 58’07”. Unul din princi
palii favoriți ai probei, C. Dumi
trescu, a lipsit de la start, solicitat 
fiind să participe la concursurile de 
velodrom din Capitală.

Proba de contratimp pentru juni
ori I a ciștigat-o Gh. Suciu (Torpe
do Brașov), iar cursa juniorilor II 
Nicolae David din Tg. Mureș.

Cursa de fond a avut loc ieri pe 
ruta Brașov-Sibiu, de-a lungul a 
180 km. Primul s-a clasat Gh. Nea- 
goe (Steaua) în 4h37’31”. El a învins 
la sprint pe dinamovistul Gh. Căl- 
cișcă și pe N. Grigore (Steaua). în 
întrecerea juniorilor I, cel mai bun 
timp l-a realizat Constantin Gonțea 
(Torpedo Brașov). Proba de fond a 
juniorilor II a revenit tot lui Nico
lae David din Tg. Mureș.

Pe poligonul Tunari din Capitală au 
început întrecerile din cadrul concursu
lui pentru „Gupa 23 August“. In pri
ma zi, N. Rotaru a înregistrat o per
formanță de valoare mondială la armă 
liberă calibru redus 60 de focuri (cul
cat) I 596 puncte din 600 posibile. Re
zultatul său întrece cu un punct ac
tualul record mondial oficial. Perfor
manțe valoroase au obținut Al. Claus 
(556 p.) și L. Giușcă (555 p.) la pistol 
liber.

Cuplul M. Dănescu—Al. Schuller, campioni republicani și ai Spariachiadei

Așa a ratat clujeanul Adam lovitura de la 11 m...
Foto : Gh. Vințilă

ÎNOT
Piscina din parcul sportiv „Dinamo" 

a găzduit sîmbătă și duminică întîlni- 
rea internațională de natație dintre se
lecționata școlară a Capitalei și forma
ția C.K.D. Praga. Meciul a revenit de
tașat tinerilor înotători bucureșteni 
(scor : 148—90 puncte), ei obținînd vic
toria în majoritatea probelor.

Remarcabil este faptul că în nume
roase probe înotătorii noștri au stabilit 
noi recorduri republicane. Dintre ele 
amintim recordurile obținute de Cris
tina Balaban : 100 m spate fete — 
1T3”6 (record de senioare și junioare 
categoria I), Vladimir Moraru : 400 m 
liber — 4’41”3 (record de seniori și ju
niori categoria I) și Emil Voiçu : 100 m 
liber — 58”6 (record de seniori).

★
Sîmbătă, Ia bazinul de la Palatul 

pionierilor din Capitală a avut loc 
competiția de înot pentru școlari, 
dotată cu „Cupa Scînteia pionierului". 
Trofeul a revenit formației raionului 
„30 Decembrie",

PRONOSPORT
Concursul nr. 33 din 16 august

2Spartak Trnava—Dukla Praga 
Slovnaft Bratislava—

Banlk Ostrava
C.K.D. Praga—Jednota Trencin 
Spartak Brno—Spartak Kladno 
Tatran Preșov—V.S.S. Kosice 
j. otrokovice—Slovan Tepllce 
Tatabanya—Gyor 
Debrecen—Dorog
Pecs—Ferencvaros 
Dlosgyor—Csepel
Egyetertes—Szallitok 
Szekesfehervar—Salgotarjart

(0-2)

(0-4)
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Sportul peste hotare
t

® între 17 și 23 august se vor des
fășura la Budapesta campionatele in
ternaționale de tenis de cîmp ale R. P. 
Ungare. La campionate și-au anunțat 
participarea jucători din R. S. Ceho
slovacă, R. P. Chineză, R. D. Germană, 
R. S. F. Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. P. Ungară și U.R.S.S. Țara 
noastră va fi reprezentată de Gheor
ghe Boaghe, Gunther Bosch și Alexan
dru Bardan.

e La Caracas (Venezuela), sprinte
rul Horacio Esteves a egalat recordul 
lumii în proba de 100 m plat, fiind 
cronometrat în 10”. Primul atlet din 
lume care a parcurs această distanță 
în 10” a fost Armin Harry (R.F.G.) 
Aceeași excepțională performanță a 
realizat-o și canadianul Harry Jerome.

0 Cu prilejul unui concurs interna
țional de atletism desfășurat la Kings
ton (Jamaica), atletul american Ralph 
Boston a sărit în lungime 8,31 m, ega- 
lînd recordul mondial al probei. Re
cordul mondial este deținut de atletul 
sovietic Ter Ovanezian.

© în prima zi a campionatelor de 
haltere ale Japoniei, care au loc în o- 
rașul Amori, au fost realizate o serie 
de performanțe valoroase. La cat

pană, Yoshinoru Mikaye a stabilit un 
nou record mondial la stilul „smuls“ :
122.500 kg. Tot el a corectat recordul 
lumii și la cele trei stiluri, obținînd
387.500 kg. Un nou record al lumii a 
stabilit și Hirushi Fukuda (cat. pană). 
El a „împins“ 126 kg.

® La Leutkirch (R.F.G.) au luat 
sfîrșit campionatele mondiale de pa
rașutism sportiv. Proba de săritură la 
punct fix de la 1 500 m a revenit 
cehoslovacului Klima, iar cea de stil 
cu lansarea de la o altitudine de 2 000 m 
a fost cîștigată de Tacenko (U.R.S.S.). 
Cele două probe de sărituri în grup 
la punct fix au fost dominate de echi
pele R. D. Germane (feminin) și R.S. 
Cehoslovace (masculin). Titlurile de 
campioni mondiali absoluți au revenit 
sportivilor Tee Taylor (S.U.A.) la fe
minin și Dick Fortenberry (S.U.A.) la 
masculin.

® La Kattowice au continuat cam
pionatele internaționale de tenis ale 
R. P. Polone. La simplu masculin (se
mifinale) Gasiorek (R.P.P.) a dispus 
cu 6—0 ; 6—1 ; 6—4 de Skonecki 
(R.P.P.), iar Gulyas (R.P.U.) l-a elimi
nat cu 6—1 ; 7—5 ; 9—7 pe Rauten 
Berg (R.D.G.). în semifinalele probei

de dublu femei Makowska și Jedrze- 
jowska (R.P.P.) au învins cu 3—6 ; 
<5—2 ; 6—2 pe Vahley (R.D.G.), Namian 
(R.P.R.). în proba de dublu mixt, pe
rechea Winkler (Austria), Slizek 
(R.S.C.) a dispus cu 6—2 ; 3—6 ; 6—2 
de Namian (R.P.R.), Gulyas (R.P.U.).

O Cea de-a 30-a ediție a tradiționa
lului maraton nautic (20 Km) de la Vina 
del Mar, a fost cîștigată de argentinea- 
nul Oswaldo Suarez. El a avut un ad
versar redutabil în persoana chilianu
lui Ricardo Vidal, care a cedat numai 
pe ultimii... 4 m ai traseului.

® La White City din Londra a luat 
sfîrșit meciul internațional de atletism: 
Anglia—R. P. Polonă. La masculin sco
rul a fost egal : 106—106 puncte. în în- 
tîlnirea feminină victoria a reveni' 
echipei poloneze cu scorul de 60—5' 
puncte. Rezultate înregistrate în ulii 
ma zi de concurs : masculin : 400 n 
garduri — Cooper (Anglia) 50”6/10 
suliță — Nichiciuk (R.P.P.) 77,75 m 
200 m — Bandeski (R.P.P.) 21"3/10 : 
10 000 m — Sullivan (Anglia) 29’11" ; 
feminin : 100 m — Gorecka (R.P.P.) 
ll”9/10 ; greutate — Kiewelen (R.P.P.) 
14,79 m.

Al P î N IS M
în zilele de 22, 23 și 24 august 

Comisia centrală de turism și alpi
nism organizează Festivalul alpin in
ternațional la care vor participa alpi- 
niști fruntași din R.P. Bulgaria, R.D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia și R.P. 
Romînă. Țara noastră va fi reprezen
tată de echipele Caraimanul Bușteni, 
Casa ofițerilor Brașov, I.T.B. Bucu-. 
rești, Minerul Lupeni și altele.

noile apartamente, precum ți mobile me
nite să le dea confinut.

Intr-.un cuvînt, dacă ar fi să însemnăm 
cu cite o culoare fiecare din funcțiile 
marelui municipiu — capitală a țării, ce
tate universitară sau industrială, centru 
artistic sau bază de antrenament pentru 
diferite recorduri mondiale — Bucureștiul 
ar capta toate nuanțele curcubeului. Dar 
mai important e sentimentul de ansamblu: 
capitala politică a unei țări care-și afir
mă avîntul. La tribuna internaționa
lă . sau pe căile 
dioului, Bucureștii 
care este pozifia țării.
gazdă, orașul întîmpină oaspeți străini, 
îi îndrumă spre litoral, spre Valea Pra
hovei sau spre marile cetăți industriale, 
adună în marea expoziție cite o frînfură 
din munca fiecăruia și o pune într-o vi
trină în care oamenii din întreaga țară 
se recunosc și se regăsesc, Bucureștiul 
însemnînd, în acest sens, Romînia.

★
Tinerefea reprezintă adesea un mare 

avantaj, dar nu în ce privește orașele. Un 
oraș mai tînăr e adesea un oraș mai 
puțin constituit, mai pujin confortabil. 
Tinerefea Bucureștilor a fost în trecut, 
deseori, o tinerețe a provizoratului, a 
construcțiilor fragile (tribuna dărîmată, 
Carltonul etc.) încropite cam întîmplător, 
o finerefe în care multe coifuri pline de 
farmec erau înconjurate de rele vechi 
parcă de cînd lumea. Orașul copilăriei 
noastre ne părea, multora, băfrîn. Un te
ritoriu restrîns, în centru, făcea însă din 
București orașul tuturor disponibilităților, 
deschis la toate influentele : pe cele 
citeva străzi centrale Capitala putea co- 
Dia, în 24 de ore, cea mai nouă modă 
a mărilor metropole.

■T -Și azi -urbea ,e gata să primească,. de 
oriunde, fot ce e mai bun, dar puterea 
sa de asimilare a crescut o dată cu per
sonalitatea proprie i orice clădire apăru
tă aci este, acum, parcă înghițită de ae
rul propriu al orașului-grădină, înglobată 
ansamblului, care-fi dă o senzafie de 
avînt și sănătate. Nu mă îndoiesc că 
există orașe cu muzee mai costisitoare și 
catedrale mai fastuoase, dar ca oraș po
trivit nu numai Ca să-l vizitezi, ci ca să 
trăiești și să muncești în el, Bucureștiul 
se perfecționează cu o Viteză rar atinsă. 
Se pot vedea des orașe mai grave, dar 
rar orașe atît de simpatice ; are și fri-

nevăzute ale ra- 
afirmă poziția lor, 

Ambasador și

guri ți arșifi și ploi, dar are un vino-ncoa' 
nu-l mai poate cb- 
indiscutabil, secre- 
e marele avantaj 
fa|ă de oameni -și 
il exploatează din

pe care bucureșteanul 
găsi nicăieri; și are, 
tul întineririi. Acesta 
pe care-l au orașele 
pe care Bucureștii 
plin.

Spre deosebire de oameni, orașul știe 
să întinerească chiar în timp ce se face 
mai mare. Pe măsură ce orașul se mă
rește, distantele se micșorează : pe dru
mul de asfalt se circulă mai iute decif 
pe pavaj, și pe noua șosea dinspre Giu- 
lești și Bucureștii Noi se poate ajunge 
mai repede la Piața Scînteii, Și, pe mă
sură ce distanjele. devin mai. scurfe, ele... 
se lungesc la loc, pentru că apar mai mul
te autobuze, mai multe motociclete și ma
șini, ai mai mult de așteptat pe la sto
puri, iar numărul antinevralgicelor vîndu- 
te zilnic prin farmacii va fi influențai cu- 
rînd de problemele pe care circulația le 
pune în faja milițianului și a biicureștea- 
nului circulant, E boala marilor muni
cipii, nici un oraș mare nu scapă de ea, 
iar bucureșteanul se plînge de aglomera
ție și zgomot privind totuși cu secretă 
plăcere strălucirea șirurilor de vehicule și 
a firmelor luminoase, dorind înmulțirea 
necazurilor de acest fel. “

Există orașe în care simji că se mun
cește și altele în care ai impresia că oa
menii numai se plimbă și petrec, dar 
pufine izbutesc să dea în același timp și 
senzația de muncă și cea de bună dispo
ziție. In sfîrșit, răsunînd de blesteme Ja 
orele aglomerației în tramvaie sau Ja 
orele cînd nu mai există suc rece și rjjjci 
bilete la ansamblul englez, pufine orașe 
au partizani atît de înfocați ca bucu- 
reșfenii ; fiind o a doua patrie a moldo
venilor, oltenilor și ardelenilor, nu simte 
nevoia vreunui patriotism, local și trăiejjs 
în prietenie cu toate orășele țării, chjjir 
și în zilele de... meci, cînd asistenta “îi 
încurajează pe tinerii clujeni. Altădată lu
xul centrului se clădea pe mizeria peri
feriei și cîștigurile Capitalei erau smulsa 
pe seama celorlalte orașe ; acum tot ce
tățeanul știe că ceea ce apare azi la 
București va apărea și, în orașul lui, fie 
că-i vorba de clădiri înalte, de magazine 
cu autoservire sau de vocea-fafa radio
televizată a cutărei cîntărefe.

De aceea, și din multe alte motive, 
marile forfe ale întregii țări converg pen
tru a asigura progresul Capitalei, — Ca
pitala progresului tării. ~

ACTUALITĂȚI POLONEZE
Orașul cu cea mai nouă 
istorie

De un deceniu și jumătate numele de 
Nowa-Huta e bine cunoscut, evocînd 
imaginea marelui combinat metalurgic 
construit la numai 11 km de bătrîna Cra- 
covie. Aici, pe pămînturile modestului 
sat Moghila, s-aU ridicat cuptoare și fur
nale, cocserii și laminoare.

întinsului peisaj industrial i s-a adăugat 
cel urbanistic. Alături de combinat s-a 
născut localitatea Nowa-Huta, orașul po
lonez cu cea mai nouă istorie.

...în zilele de început, către combinat 
și oraș s-au îndreptat oameni din diferite 
colțuri ale țării ; în primul rînd, ojelari 
din Silezia. Dar majoritatea au format-o 
tinerii din satele învecinate, care pentru 
prima dată îri Viață întîlneau o industrie 
modernă. Mlilfî urmau, tot pentru întîia 
oară, să locuiască în oraș, La început, to
tul li i-a părut greu, necunoscut, ciudat: 
și primul contact cu cuptoarele Martin, și 
munca 
gică, și 
zestrată 
în timp 
meni în 
îi revenea misiunea 
punct de vedere cultural și social. 
Interesantă ■-'* 1 T 1 1 ’ . 
orașului. Construirea lui a stîrnit discuții. 
Cum va fi teatrul ? Pentru cine ? Printre 
spectatorii parficipanji la primele specta
cole se aflau și oameni care pășeau întîia 
dată într-o sală de teatru. Noul public 
și-a însușit însă repede capacitatea de a 
înțelege teatrul, de a aprecia o creație 
dramatică bună.

Nowa-Hutu este considérât un oraș al 
tinerilor, peste 40 000 dintre cei 113 000 
de locuitori ai săi fiind hăscuțî acolo. 
Pentru aceștia funcționează 22 de școli 
elementare, 7 școli profesionale 
licee. Vîrsta medie a lucrătorilor 
natului atinge doar 30 de ani.

într-o întreprindere metalur- 
primii pași în propria casă în- 

cu baie și încălzire centrală. Și 
Ce combinatul îi forma pe oa- 
munca grea de ojelari, orașului 

de a-i ridica din 
Este 

istoria Teatrului popular al

Șase secole

combi-

S-âu împlinit- 600 de ani de la în
ceputurile librăriei poloneze. Docu
mentul în care, pentru prima dată, se 
vorbește de existența unei asemenea In
stituții, a fost „Privilegiul" lui Cazimir 
cel Mare, elaborat în anul 1364, prin 
care se puneau bazele primei școli su
perioare poloneze — Universitatea Jagel- 
lonă, recunoscîndu-se, totodată, oficial 
profesiunea de librar-vînzăfor de 
cărți. Este interesant că pentru exercita
rea acestei profesiuni au fost instituite o 
serie de reguli stricte. Bunăoară, librarii 
erau obligați să aibă în stoc, în primul

rînd, manuscrisele ce urmau să fie co
piate în mai multe exemplare. Copiile 
trebuiau să fie absolut conforme cu ori
ginalul, în caz contrar librarul fiind pasi
bil de amenzi. O sută de ani mai tirziu 
se cunoaște în Polonia, prima carte tipă
rită. Aceasta era un calendar realizat la 
Cracovia în 1474 de către maistrul Kasper 
—tipograf ambulant — ce-și purta în 
spate primitivul său atelier. Primul cen
tru în care s-a dezvoltat editarea de 
cărți a fost Cracovia. In Varșovia abia în 
anul 1763 editorul Michal Groell înfiin
țează prima librărie unde se vînd la li
citație și cărți rare și se împrumută vo
lume nou apărute.

Apariția librăriilor a jucat un rol deo
sebit în răspîndirea culturii în Polonia. 
Este remarcabilă activitatea cooperativei 
de librărie „Ksiazka", creată la Varșovia 
în 1918 și care, printre altele, editează 
și opere ale scriitorilor marxiști. Lichidată 
în 1930 de către guvernul sanației, își 
reia activitatea mâl ttrziu sub numele de

zvelte de fabrici și coloane de distilare. 
Este obișnuitul peisaj, al combinatului 
chimic de la Tarnow.

In urmă cu 35 de ani pe aceste locuri 
fusese pusă temelia unei. întreprinderi 
modeste pentru fabricarea, de îngrășă
minte azotoase. De atunci fabrica- „azoța- 
ților de la Tarnow” — cum îi spun lo
calnicii — a continuat să șe dezvolte, a- 
cest proces luînd un avînt deosebit în 
anii puterii populare. Dintr-o discuție cu 
directorul combinatului, Stanislaw Opălka, 
aflăm că în prezent combinatul dă da 
opt ori mai mult amoniac decîl în 1938, 
realiztnd peste 100 produse față de 13 
înainte de război. In afară de îngrășă
minte combinatul mai produce clor, me
tanol, caprolaclama. Dar aceasta e doar 
începutul... Șl directorul, plin de amabi
litate, ne conduce în cabinetul său, unde 
în fața planurilor și schițelor ne desfășoa
ră un adevărat plan de operajiuni. lată, 

— se va ridica întreprin- 
progresiste. derea de policlorură de vinii ; acolo, la 

stînga, tabrica de acrilonitril. In partea 
aceea schelele tmprejmuiesc încă viitoa
rea fabrică de rășini sintetice.

Se prevede ca pînă în 1965 combina
tul de la Tarnow să dea economiei polo
neze produse chimice în valoare de'.-5 
milioane zloți. Atunci, din punctul 
de vedere al valorii producției, combi
natul de la TarnOw se va ‘situa în fruntea 
întreprinderilor chimice poloneze. X

Gh. GHEORGHIȚÂ’î

„Tom", contribuind între anii 1931-1937 a^cl ,8ra , 
la răspîndirea . literaturii [
După eliberare, noua istorie a librăriei 
începe la Lublin,, unde iau fiinjă primele 
două cooperative de editiiră-librărie : 
„Ksiazka" și „Czytelnik”. Azi, cartea po
loneză ca și literatura străină este distri
buită prin cele 1 300 de librării existente 
în Polonia.

Combinatul de la Tarnow
Intr-un loc pe malul Dunajeculul, în 

partea de sud a Poloniei, se înalță coșuri

în orașul Nowa-Huta
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Agențiile de presă au anunțat 
duminică o nouă schimbare — 
cea de-a treia în răstimp de 
zece luni — in cadrul regimului 
de la Saigon :

Generalul sud-vietnamez Nguyen 
Khanh, comandantul corpului I de 
armată, conducătorul juntei care a 
săvîrșit lovitura militară de stat din 
29—30 ianuarie 1964, și-a asumat 
funcția de președinte'al Vietnamu
lui de sud în locul generalului 
Duong Vang Minh. Noul guvern va 
fi format în timp de o lună și potri
vit declarațiilor noului președinte, a- 
cesta va fi un cabiheț, de război. 
„Comitetul militar revoluționar" care 
a numit pe noul președinte a pro
mulgat o constituție provizorie. Po
trivit noii’constituții, a fost creată o 
Adunare provizorie al cărei membri 
v.or fi. desemnați de „Comitetul mi
litar revoluționar". Mlnh a lipsit de 
la reuniunea „comitetului" din 
„motive de boală".

Agenția France Presse reamin
tește, cu acest prilej, că la 1 no
iembrie 1963 a avut loc răsturnarea 
lui Ngo Dinh Diem, în cursul căreia 
acesta și-a pierdut viața în urma 
unei lupte sîngeroase ; generalul 
Minh a devenit „omul tare*. La 10 
ianuarie 1964, a apărut pe scena 
politică generalul Khănh, după o lo
vitură de stat militară ; generalul 
Minh rămîne președinte, dar este e- 
clipsat. Ieri, 16 august, Khanh l-a în
depărtat pe Minh. Aceasta este con
secința unei rivalități personale. Dar 
„alegerea generalului Khanh nu mo

f.

Lupta pentru putere la Saigon 
Un rezultat al negocierilor 
de la Baida
Efervescentă la Libreville 
Ce reflectă o călătorie

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversari 
a eliberării Romîniei

difică fundamental datele problemei 
vietnameze. Politica urmată de con
ducătorii de la Saigon nu va fi 
schimbată. Această alegere întăreș
te pozițiile personale ale lui Khanh, 
după părerea exprimată în general 
de observatorii de la Saigon. In ce 
privește eliminarea generalului 
Minh, ea nu constituie o surpriză. 
Neînțelegerile dintre cei doi gene
rali erau cunoscute de mult timp și 
datau de la 30 ianuarie a.c., ziua 
alegerii lui Khanh ca prim-ministru".

După cum s-a menționat în mai 
multe rindiiri în presă, între re
prezentanți ai guvernului S.U.A. și 
ai guvernului Libiei s-au desfășu
rat negocieri la Baida/cu înce
pere din luna aprilie.

Ziarul „Al Rayod", din Tripoli, re
latează că guvernul S.U.A. a făcut 
cunoscut guvernului libian că a ac
ceptat cererea acestuia cu privire 
la evacuarea bazelor militare ame
ricane din Libia ca bază pentru în
ceperea unor noi tratative între cele 
două țări. Tratativele între delegați
ile S.U.A. și Libiei, menționează zia
rul, în vederea stabilirii datei și’ al
tor amănunte privind evacuarea tru
pelor americane vor ii reluate cu- 
rînd.

Agenda Internațională mar
chează în dreptul zilei de 17 au
gust împlinirea,a patru ani de Ia 
proclamarea independenței Repu
blicii Gabon.

Presa internațională arată că la 
Libreville, capitala Gabonului, ani-

versarea proclamării independenței 
se desfășoară anul acesta în condi
țiile unei efervescențe politice și a 
unei crize a regimului inaugurat în 
februarie, cînd armata și opoziția au 
reușit să-l înlăture, pentru scurtă 
vreme, pe președintele Mbă, reinsta
lat apoi cu ajutorul intervenției tru
pelor străine.

Ocupîndu-se de situația econo
mică din Argentina, ziarul vest- 
german „Frankfurter Rundschau” 
scrie :

„La Buenos Aires, bancherul Abs 
(din R.F.G. n.r.), și fostul președinte 
al Băncii Reichului, Schacht, au dus, 
unul după altul, tratative cu minis
trul finanțelor. Acum, o comisie com
pusă din președintele băncii centrale 
argentinene, Elizade, și șeful Oficiu
lui argentinean de planificare, Car
ranza, pleacă din Washington la 
Londra, Paris, Bonn și Tokio pentru 
a găsi resurse, însumînd în total 
2,25 miliarde de dolari, în vederea 
finanțării unui plan cincinal. Ocoli
rea „Alianței pentru progres", care 
se exprimă prin această călătorie, 
dovedește succesul redus pe care a- 
ceastă planificare a avut-o pînă 
acum"; Referindu-se în continuare la 
situația economică din țară, ziarul 
arată : „inflația progresează. Din 
mijlocul lunii iunie și ,pînă la mijlo
cul lui iulie, bancnotele în circulație 
au crescut cu șase miliarde pesos, 
ridicîndu-se la un total de 217 mi
liarde pesos argentineni ; în ace
eași perioadă, rezervele de aur și 
devize au scăzut cu trei la sută".-

HELSINKI 16 (Agerpres). — Presa 
finlandeză publică o serie de arti
cole care scot în evidență succe
sele obținute de poporul romîn în 
cei 20 de ani de la eliberare. Ziarul 
„Paivan Sanomat“ scrie : „în acest 
an poporul romîn sărbătorește cea

(Agerpres). — 
festivitate con-

Declarațiile 
premierului suedez

STOCKHOLM 16 
Luînd cuvîntuț la o
sacrată aniversării a 150 de ani de 
la încheierea pactului de pace în
tre Suedia și Norvegia, primul mi
nistru al Suediei, Tage Erlander, 
a declarat că guvernul său studia
ză în prezent crearea unui comitet 
pentru a investiga posibilitatea în
ființării unui institut internațional 
pentru pace și prevenirea conflic
telor. Premierul suedez a subliniat 
necesitatea -ca toate statele și mai 
ales marile puteri să manifeste 
grijă deosebită pentru menținerea 
păcii.

de-a 20-a aniversara a eliberării 
sale. Ziua de 23 August constituie o 
piatră de hotar în istoria țării, o 
cotitură spre libertate, independență 
deplină și progres social. Poporul 
romîn întîmpină această zi cu un 
sentiment de mîndrie pentru dez
voltarea economică și culturală a 
țării, precum și a nivelului său de 
trai".

Ziarul „Kansan Uutiset“, în arti
colul intitulat „în șapte săptămîni 
se produce întreaga producție a 
Romîniei din anul 1938“, scoate în 
evidență succesele economice obți
nute de poporul romîn în anii regi
mului de democrație populară, sub
liniind în același timp că R. P. Ro
mînă se manifestă în viața interna
țională ca un factor activ. „Romînia, 
arată ziarul, dezvoltă relațiile sale 
cu celelalte state pe baza principiu
lui coexistenței pașnice, a înțelegerii 
și prieteniei între popoare".

BULETINUL MEDICAL PRIVIND
STAREA SĂNĂTĂȚII
LUI PALMIRO TOGLIATTI

'syXî.Os'--
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CONGO hsurgenții

se apropie de Luiuabourg

DIN VIATĂ

a lost greu încercată de mariPakistanIn cîteva populația 
inundații

LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres). 
— Forțele răsculate din Congo îna
intează spre orașul Luluabourg, cen
trul administrativ al provinciei cu 
același nume. Președintele 
clei și membrii guvernului 
cial „au dispărut din oraș“.

La Stanleyville, aflat sub 
Iul deplin al forțelor răsculate, lo
cuitorii din oraș și împrejurimi, în
deosebi tineretul, se înrolează în ar
mata de eliberare.

N O T E

provin- 
provin-

contro-

ROMA 16 (Agerpres). — Secreta
riatul Partidului Comunist Italian 
publică următorul buletin medical 
privind starea sănătății lui Palmiro 
Togliatti : „In ultimele 24 de ore, 
starea sănătății tovarășului Togliatti 
nu s-a înrăutățit, ceea ce dovedește 
rezistența bună a organismului său. 
Starea de comă a pacientului a scă
zut și au apărut simptome de o 
ușoară îmbunătățire a sistemului 
nervos".

Buletinul medical este semnat de 
mai mulți medici specialiști sovie
tici și de profesorul Mario Spallone, 
medicul personal al lui Palmiro 
Togliatti.

Hotelul Indonezia din Djakarta
Poporul ' indonezian aniversează 

astăzi pentru a 19-a oară ziua pro
clamării Republicii Indonezia.

Timp de peste trei secole, poporul 
indonezian a cunoscut pe rînd asu
prirea colonialiștilor olandezi, portu
ghezi, englezi și japonezi, care au 
menținut această ■ țară, cu o veche 
cultură și civilizație, într-o stare de 
adîhcă îriapôiére. îndelungata luptă 
a poporului indonezian împotriva 
dominației colonialiste a ' fost încu
nunată de o mare cucerire : la 17 au
gust 1945 Indonezia s-a proclamat 
republică, stat suveran.

Drumul parcurs după cucerirea 
independenței este marcat printr-o 
serie de rezultate pozitive în lupta 
poporului indonezian pentru lichida
rea grelei moșteniri a 
lui, pentru renașterea 
țională și consolidarea indepen
denței. Harnicul și talentatul popor 
indonezian, încrezător în forțele sale, 
este animat de hotărîrea de a-și con
tinua lupta pentru crearea unei eco
nomii naționale prospere, pentru ri
dicarea nivelului de trai. In această 
direcție se depun eforturi pentru 
dezvoltarea industriei, agriculturii,

trecutu- 
sa na-

valorificarea resurselor țării, pentru 
îmbunătățirea asistenței medico-sa- 
nitare, a învățămîntului de toate 
gradele, pentru înflorirea culturii.

Pe plan extern, Republica Indone
zia se manifestă ca un factor activ 
al vieții internaționale. Guvernul 
indonezian promovează o politică de 
pace, și se pronunță pentru coexi
stență pașnică și dezvoltarea relații
lor prietenești cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor socială și 
politică.

Pe baza acestor principii, între 
Republica Populară Romînă și Re
publica Indonezia s-au statornicit în 
decursul anilor legături de sinceră 
prietenie, care se dezvoltă și se a- 
dîncesc spre folosul ambelor popoa
re. Intr-o continuă creștere se află 
relațiile comerciale pe baza egali
tății depline și avantajului reciproc.

Cu prilejul celei de-a 19-a aniver
sări a proclamării Republicii Indo
nezia, poporul romîn transmite po
porului indonezian călduroase feli
citări și îi urează noi succese în lup
ta pentru înflorirea și prosperitatea 
patriei sale.
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Demonstrație la Caracas In spri
jinul cererii sindicatelor șl parti
dului „Avangard” de a ii eliberați 
deținuți! politici din închisoa
rea „Tacaragua” care au decla
rat greva foamei ca protest îm
potriva condițiilor inumane la 

care sînt supuși

Aspect de la Congresul Interna
țional de antropologie și 
grafie de la Moscova care 

oameni de știință 
numeroase țări

etno- 
a re-

regiuni din

Turnul memorial olimpic înalt de 50 
metri construit recent în parcul Ko- 

mazawa din Tokio

După evadarea
Evadarea din închisoarea orașului 

Birmingham a unuia din „eroii“ fai
mosului jaf al trenului poștal Lon- 
dra-Glasgow continuă să rețină a- 
tenția opiniei publice în Anglia. 
Se desfășoară o „vînătoare“ fără 
precedent pentru a-1 regăsi pe fu
gar, care ispășea o condamnare de 
30 de ani închisoare. La această 
vînătoare au fost mobilizați mii 
de polițiști. Au și fost operate des
cinderi în 160 de imobile în regiunea 
londoneză. Au fost stabilite baraje 
pe toate arterele de circulație, în 
porturi și aerodromuri, sînt strict 
supravegheate barurile, hotelurile și 
cluburile de noapte; raziile nu con
tenesc spre a-1 descoperi pe Charles 
Wilson, supranumit „taciturnul“.

Ancheta începută pentru a elucida 
circumstanțele evadării celui mai 
supravegheat dintre deținuți în 
Marea Britanie — după cum a 
transmis agenția A.F.P. — n-a dat 
încă vreun rezultat. Agenții Scot- 
land-Yardului interoghează fără în-

Telespectatorii olandezi așteaptă 
rezultatul unei curse puțin obiș
nuite : ei se întreabă dacă pos
tul de televiziune „Nordsee“ (Ma
rea Nordului), care nu are concesiu
ne din partea statului, își va putea 
începe — după cum s-a anunțat — 
emisiunile în a doua jumătate a lu
nii august, sau dacă guvernul va 
reuși să obțină adoptarea de către 
parlament a unei legi care să inter
zică activitatea acestui post. Deși 
parlamentul se află în vacanță, gu
vernul intenționează să-i convoace 
pe deputați într-o ședință extraor
dinară, dacă „Nordsee“ își va începe 
într-adevăr emisiunile. El este ho- 
tărît să împiedice instalarea în a- 
pele teritoriale olandeze a unui al 
doilea post-pirat, după ce primul — 
postul de radio „Veronica“ — îi cau
zează de ani de zile multe neplă
ceri.

„Veronica", destinat special emi
siunilor de reclamă, se află în afara 
zonei de trei mile în dreptul orașu
lui Schveningen. El emite zi și noap
te un program variat de muzică de 
dans și piese moderne, printre care 
sînt intercalate știri și reclame, fă- 
cînd astfel o puternică concurență 
posturilor oficiale.

Deși legislația internațională pri
vind radiodifuziunea, completată în 
1959 de conferința „Uniunii interna
ționale a societăților de radio-tele- 
viziune" interzice instalarea de pos
turi de emisie la bordul unor avi
oane, nave etc., în afara teritoriului 
național, în Olanda nu există o lege 
care să prevadă măsuri împotriva 
postului-pirat. La aceasta — scrie 
ziarul „Frankfurter Allgemeine“ — 
se mai adaugă circumstanța că pînă 
acum nu s-a putuț- stabili sub ce pa
vilion navighează „Veronica“. In 1960, 
după ce guvernul olandez a între
prins pași diplomatici, Panama a 
scos acest vas din registrele sale de 
evidență. Guatemala și Honduras au 
anunțat că vasul nu figurează în re
gistrele lor. In ultimul timp se afir
mă că nava pe care este instalat 
postul de emisie este un vechi vas 
german de semnalizare...

„Veronica" nu este, de altfel, sin
gurul post de acest fel. Intr-un ra
port al „Uniunii internaționale a 
societăților de radioteleviziune", s-a

din Birmingham
cetare în 
nuții ■ și 
rea unde 
ciliu evadatul, dar încă nu s-a reu
șit să se stabilească, în mod cert, 
dacă evadatul și grupul de 4—5 oa
meni care au reușit să pătrundă pînă 
în celulă, pentru a-1 „răpi“, au avut 
sau nu complici în interiorul închi
sorii.

Ultimul număr al ziarului „Peo
ple“ a apărut cu o declarație a so
ției celui evadat, care a relatat unui 
reporter al ziarului : „Charles mi-a 
spus că de îndată ce va scăpa din 
închisoare va pleca fără întîrziere 
în străinătate“. Cel puțin așa afirmă 
ziarul.

„Afacerea evadării“, survenită în 
timpul vacanței de vară, dă presei 
un subiect la rubrica de actualități 
senzaționale. Dar evadarea s-a pro
dus într-o perioadă preelectorală. 
De aceea, ministrul justiției este 
ținta atacurilor presei laburiste și 
chiar a unor ziare conservatoare.

ultimele zile pe deți- 
■ gardienii, din închisoa- 
și-a avut ultimul domi-

amintit de vasele „Cheeta", „Cheeta 
II", „Magda Maria of Panama", 
„Nejmah al Hazz" pe care erau in
stalate posturi-pirat. Acestea acti
vau în fața coastelor Belgiei, Dane
marcei și Suediei. In baza unor legi 
adoptate în mod special, aceste țări

au redits pînă la urmă la 
posturile 
tivează 
coastelor Angliei. Acum, dq&ă par
lamentul olandez va adoptat proiec
tul de lege propus, guvernul va a- 
vea posibilitatea să ia măsuri, inițial 
împotriva postului „Nordsee“, în 
curs de construcție, iar apoi și îm
potriva postului „Veronica". Apari
ția și viața acestor posturi-pirat 
constituie o urmare a unei lupte de 
concurență în Occident.

tăcere 
respective. Astăzi mai ac- 
trei posturi-pirat în fața

olandez va adopta proiec-

AGITAȚIE IN JURUL LUI DEGRELLE
Spania adăpostește rămășițele 

unor regimuri de tristă amintire. 
S-a arătat recent că printre „oaspe
ții“ Spaniei se găsesc, printre alții, 
urmașii sîngerosului dictator domi
nican Trujillo, asasinat în 1961. Ex
trădarea lor e cerută atît de guver
nul Republicii Dominicane cît și de 
guvernul elvețian. Un alt personaj, 
aflat sub oblăduirea autorităților de 
la Madrid, bucurîndu-se de libertate 
deplină, este faimosul Leon Degrelle, 
personaj care de mult ar fi tre
buit să dea socoteală pentru nelegiui
rile pe care le-a comis în fața po
porului său. Fost colaboraționist în 
slujba naziștilor în timpul celui 
de-al doilea război mondial și „füh
rer" al mișcării fasciste belgiene 
„Rex“, el fusese condamnat la moar
te în decembrie 1944, la scurt timp 
după eliberarea Belgiei. în mai 1945, 
el a reușit să scape cu un avion care 
a aterizat forțat la San Sebastian. în 
refugiul său, el s-a ocupat de afaceri 
imobiliare și a trăit mult timp pe o 
proprietate lîngă Sevilla.

Guvernul belgian a încercat în re
petate rînduri să obțină informații

despre el, dar i s-a răspuns că Leon 
Degrelle... nu trăiește în Spania. El 
adoptase un nume spaniol, mai bine 
zis două : Leon José de Ramirez 
Rejna, sau Juan Sanchez. Acum, 
însă, el apare din nou și sub ade
văratul său nume. Viața în anonimat 
nu-i e pe plac. El caută cu orice 
preț să apară mereu în paginile zia
relor. Astfel, cînd fiica lui s-a mă
ritat cu un avocat spaniol din Se
villa, Degrelle s-a folosit de ce-. 
remonie pentru a apărea în
tr-o uniformă de gală cu decora
țiile naziste pe piept. Ziarele belgie
ne au menționat recent că el ar fi 
spus că dorește să fie rejudecat în 
Palatul sporturilor din Bruxelles 
înaintea camerelor de televiziune. 
Se remarcă totodată agitația unor 
ciraci de-ai lui Degrelle, spre a se 
obține întoarcerea lui în Belgia, fo- 
losindu-se de un statut care prevede 
că după. 20 de ani pedepsele neexe
cutate se prescriu. Totuși, autorită
țile belgiene au afirmat că Degrelle 
și-a pierdut cetățenia belgiană și nu 
i s-ar permite să se întoarcă în Bel
gia.

BO|TE ȘTIRI
BAGDAD. Ministrul justiției al Ira

kului, Kamel al Khatib, a anunțat că 
vor fi eliberați toți prizonierii, deținuți 
ca urmare a evenimentelor din nord 
(evenimente legate de revolta kurzi
lor). El a arătat că această hotărîre a 
fost luată după ce comisii speciale au 
fost trimise de Ministerul Justiției în 
districtele din nordul țării pentru a 
examina cazul acestor deținuți.

GENEVA. După cum anunță agen
țiile de presă, duminică dimineața S. 
Tuomioja, mediatorul O.N.U. pentru 
Cipru, care urma să plece la 
Atena, a fost internat la spitalul can
tonai din Geneva. într-o telegramă a 
agenției France Presse se arată că el 
a avut, subit, o criză a cărei natură 
nu a fost încă stabilită, precizînd că 
primele îngrijiri i-au fost date de dr. 
Edouard Loizeau, specialist reputat în 
gastroenterologie.

BUENOS AIRES. Juan Carlos Pu
gliese a fost numit ministru al econo
miei al Argentinei în locul lui Eu
genio Blanco. Pugliese este un mem
bru marcant al Partidului popular 
radical al președintelui Illia.

LONDRA. — Ziarul „Sunday Te
legraph“ publică un articol în care 
arată că între guvernul englez și cel 
libian ar putea fi semnat în urmă
toarele două săptămîni un acord pri

vind evacuarea bazelor militare bri
tanice din Libia.

LA VALETTA. După cum anunță 
agenția Reuter, Carmelo Caruana, 
ministrul agriculturii din Malta, a fă
cut o declarație în care a subliniat 
că la festivitățile care vor avea loc cu 
prilejul acordării independenței insu
lei vor fi invitați numeroși conducă
tori de state. CaTmelo- Caruana, care 
este președinte al comitetului guver
namental pentru organizarea festivi
tăților consacrate obținerii indepen
denței, a arătat în continuare că a- 
ceste festivități se vor desfășura între 
17 și 23 septembrie. In noaptea de 
20 spre 21 septembrie va fi înălțat 
steagul național al Maltei, iar în urmă
toarea zi va avea loc o ședință 
tivă a parlamentului.

fes-

OTTAWA. 2 600 de docheri 
portul Montreal din Canada au 
cetat lucrul cerînd respectarea de 
tre administrația societăților a con
tractului colectiv încheiat cu sindi
catele. Aceasta este cea de-a patra 
grevă a docherilor din Montreal pen
tru satisfacerea revendicărilor lor.

din 
în
că-

ADEN. Poliția orașului Aden a fă
cut o percheziție la sediul conducerii 
Partidului socialist popular din Aden, 
care se pronunță împotriva dominației 
colonialiste în sudul peninsulei arabe.

Festivitățile de la Delhi
DELHI 16 (Agerpres). 

august, în întreaga Indie 
fășuraț festivități consacrate sărbă
torii naționale a poporului indian — 
Ziua independenței. In toate cele 16 
state ale țării au avut loc mitinguri 
de masă, serbări populare. în ora
șele principale ale statelor au avut 
loc ceremonii ,ale arborării drapelu
lui de stat, care simbolizează începu
tul unui nou an de independenți'.

în seara aceleiași zile, președintele 
Indiei, S. Rädhakrishnan, a oferit o 
mare recepție la Palatul preziden
țial, la care au fost de față primul 
ministru al Indiei, Lal Bahadur 
Shästri, președintele partidului Con
gresul național indian, Kamaraj, mi
niștri, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Delhi, reprezentanți ai 
opiniei publice, ziariști.

■

— La 15 
s-au des-

f* ■ V ■ ■ M ■ V '■ • •Starea sănătății 
președintelui Segni

ROMA 16 
nul medical 
președintelui 
de duminică 
s-au produs 
în tjmpul nopții de sîmbătă spre 
duminică și că starea sa rămîne 
foarte gravă. Buletinul precizează 
că președintele Segni se află în 
comă de sîmbătă dimineață. Măsu
rile terapeutice care au fost aplica
te încontinuu , au reușit pînă în 
prezent să mențină funcțiile respi
ratorii și circulatorii ale bolnavu
lui. .

(Agerpres). — Buleti- 
asupra stării sănătății 
Italiei, Antonio Segni, 
dimineața arată că nu 

schimbări importante

t

1 , '•

Poliția 
documente, mașini de scris și de mul
tiplicat, care aparțineau acestui partid. 
Din ordinul autorităților, clădirea a 
fost închisă, iar la intrare au fost pos
tați polițiști.

RABAT. La Rabat a fost dat publi
cității un cpmunicat oficial ,în care se 
arată' că în urma demisiei ministrului 
de’ externe1 al 'Marocului, sAhrrted Réfa 
Giiedra," regele Hassan al II-lea l-a 
numit în acest post pe Ah med Taieb 
BenTrima, fost reprezentant permanent 
al Marocului la O.N.U.

a confiscat literatură, diferite

i

CONAKRY. La Conakry au fost a- 
nunțate noi acțiuni întreprinse de de
tașamentele patrioților africani împo
triva trupelor coloniale portugheze. în 
urma luptelor care au avut loc în dife
rite regiuni, luptătorii armatei de eli
berare au reușit să distrugă un remor
cher militar care transporta soldați și 
două tancuri. în aceste acțiuni, potri
vit declarației amintite, au fost uciși 
40 de militari portughezi.

LQNDRA. în apropierea gării Eid- 
cot, în urma ciocnirii unui tren de 
cisterne cu o locomotivă, a izbucnit 
un puternic incendiu în care au ars 
250 000 litri de benzină. Circulația 
între Londra și Oxford a fost între
ruptă timp de cîteva ore.
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