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OAMENII MUNCII RAPORTEAZĂ PARTIDULUI
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BUCUREȘTI • In plus o producție globala 
de pesiie 490 milioane lei SUCEAVA e Valoarea producției peste plan 

depășește 94 milioane lei • La
• 147 milioane lei economii suplimentare economii angajamentul depășit cu 5 milioane lei

După cum informează Direcția 
orășenească de statistică București, 
oamenii muncii din întreprinderile 
industriale ale Capitalei au obținut 
o depășire a planului la producția 
globală cu peste 490 milioane lei, iar 
la producția-marfă cu 410 milioane 
lei. Angajamentele luate pînă la 
23 August au fost depășite cu 130 mi
lioane lei la producția globală și cu 
peste 100 milioane lei la producția- 
marfă. In primele șapte luni, în în

treprinderile bucureștene s-a reali
zat o producție globală cu 13,9 la 
sută mai mare în comparație cu a- 
ceeași perioadă a anului trecut. Pe
ste 72 la sută din acest spor s-a ob
ținut pe seama creșterii productivi
tății muncii. în aceeași perioadă de 
timp s-au obținut economii peste 
plan la prețul de cost în valoare de 
147 milioane lei și beneficii supli
mentare de 138 milioane lei.

Graficul înfățișează creșterea producției globale industriale și a veni
tului național în țara noastră în anul 1963, comparativ cu 1938

SUCEAVA (coresp. „Scînteii“). — 
Din datele centralizate reiese că toa
te întreprinderile industriale din re
giunea Suceava și-au realizat anga
jamentele luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. 
De la începutul anului și pînă acum 
s-au realizat peste prevederile pla
nului produse în valoare de 94 191 000 
lei, cu 55 772 000 lei mai mult decît 
prevedeau angajamentele. între al
tele, au fost produse peste plan mai 
mult de 30 000 m c bușteni de răși-

noase și fag, 11 000 m c cherestea, 
2 563 tone celuloză, 52 000 kg fire de 
bumbac, 45 000 m p țesături. La pre
țul de cost au fost realizate economii 
suplimentare de 16 116 000 lei, cu 
5 000 000 lei mai mult față de anga
jament, iar beneficiile peste plan 
depășesc 30 000 000 lei, față de a- 
proape 12 000 000 lei cît prevedea 
angajamentul. Aproape 77 ,1a sută 
din sporul producției globale indus
triale pe regiune a fost realizat pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

OLTENIA o La producția globală și marfă 
o depășire de 95 milioane lei

© 3 211 000 lei economii peste angajament
CRAIOVA (coresp. „Scînteii“). — 

Oamenii muncii din întreprinderile 
industriale și unitățile economice din 
regiunea Oltenia au îndeplinit și 
depășit angajamentele luate în în
trecerea socialistă în cinstea zilei de 
23 August. Pe ansamblul industriei 
regiunii s-a realizat peste plan o 
producție globală și marfă în va
loare de 95 000 000 lei, depășindu-se

astfel angajamentul cu 44 000 000 lei. 
în primele 7 luni ale anului, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 2,3 
la sută față de prevederile planului, 
în aceeași perioadă, s-au realizat 
economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 20 614 000 lei, cu 
3 211 000 lei mai mult decît preve
dea angajamentul.

»ii

N. ANGHELIDE
București

IAȘI ® O producție suplimentară în va
loare de 65 milioane lei 9 La pro

Fotografie primită în cadrul concursului nostru

ductivitatea muncii un spor de 2,1 la sută
Muncitorii, inginerii și tehnicie

nii din întreprinderile industria
le din regiunea Iași și-au în- 
deplinit și depășit angajamentele 
luate în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei. Pe în
treaga industrie a regiunii s-a înre
gistrat pînă în prezent o producție 
peste plan în valoare de 65 milioa
ne lei, față de 31 200 000 lei cît pre
vedea angajamentul pînă la 23 Au
gust. S-au produs, printre altele, peste 
plan, 15 000 bucăți rulmenți, 100 000

m p țesături, 782 tone de ulei comes
tibil, 56 000 buc, tricotaje și confecții 
etc. Sporurile de producție s-au obți
nut în special pe seama creșterii pro
ductivității muncii care, în primele 
șase luni, a crescut cu 2,1 la 
sută față de plan. De la începutul 
anului s-au înregistrat economii su
plimentare în valoare de aproape 20 
milioane lei, față de 16 630 000 lei 
cît a fost angajamentul pînă la 23 
August.

DOUĂZECI DE AM1

întreprinderile economiei forestiere 

au realizat planul pe 8 luni
Colectivele de muncitori, ingineri 

și tehnicieni din întreprinderile Mi
nisterului Economiei Forestiere au 
îndeplinit planul Ia producția glo
bală și marfă pe primele 8 luni ale 
anului cu 16 zile mai devreme. Vo
lumul producției este cu 600 milioa
ne lei mai mare decît cel realizat 
în aceeași perioadă a anului trecut.

întreprinderile din această ramură 
au obținut importante depășiri ale 
planului de producție la majoritatea 
sortimentelor dintre care: 52 000 mp 
parchete, 357 000 mp furnire, 3 200 
tone plăci aglomerate și fibrolem- 
noase, 17 600 mp uși și ferestre, mo
bilă în valoare de 33 500 000 lei.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORUL EXTRAORDINAR

Șl PLENIPOTENȚIAR AL ISLANOEI IN R. P. ROMlNÄ
La 18 august, vicepreședintele 

Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Ștefan Voitec, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar

al Islandei în R. P. Romînă, dr. Kris- 
tinn Gudmundsson, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare. (In 
pag. V-a — cuvîntările rostite).

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL EXTRAORDINAR 

Șl PLENIPOTENȚIAR AL UNIUNII BIRMANE IN R. P. ROMlNÄ
Vicepreședintele Consiliului de Stat țiar al Uniunii Birmane în R. P. Ro- 

al R. P. Romîne, Ștefan Voitec. a mînă, U Ba Saw, care și-a prezen- 
primit marți după-amiiază pe amba- tat scrisorile de acreditare. (In pag. 
sadorul extraordinar și plenipoten- V-a — cuvîntările rostite).

iNTlMPINAREA MAR SĂRBĂTORI
Premieră festivă cu filmele „Pagini de isterie" 

și „Romînia, Orizont 64"
La cinematograful „Patria“ din 

Capitală a avut loc marți seara 
premiera festivă, organizată în cin
stea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, cu noile filme ro- 
mînești ..Pagini de istorie“ și „Ro- 
mînia, Orizont 64“, producții ale 
studioului cinematografic „Alexan
dru Sahia“.

Au participat Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, membri 
ai C.C. al P.M.R., membri ai condu
cerii M.A.E., ai altor ministere și 
instituții centrale, oameni de știin
ță și cultură, un numeros public.

Au fost de față atașați culturali 
și de presă acreditați în R.P. Ro
mînă.

în imagini emoționante filmul 
„Pagini de istorie“ evocă momente 
semnificative din lupta plină de ab
negație, însuflețită de un fierbinte 
patriotism a poporului nostru, în 
frunte cu comuniștii, pentru elibe
rarea patriei de sub jugul fascist, 
pentru cucerirea și consolidarea 
puterii populare, pentru construirea 
socialismului. Noul film se bazeâză

pe numeroase documente cinemato
grafice autentice, aparținînd unor 
operatori romîni și străini. Scena
riul și regia sînt semnate de Eu
gen Mândrie.

în continuare a fost prezentat fil
mul documentar în culori „Romînia, 
Orizont 64“. amplu poem cinemato
grafic închinat mărețelor înfăptuiri 
ale poporului nostru în cei 20 de ani 
de viață nouă. Sînt surprinse pe pe
liculă eforturile poporului nostru, 
condus de partid, pentru traducerea 
în viață a politicii de industrializare 
socialistă a țării, aspecte ilustrînd 
dezvoltarea impetuoasă a industriei 
și a principalelor sale ramuri, rea
lizările agriculturii socialiste și a 
culturii noastre noi.

Filmul este rezultatul muncii unor 
echipe conduse de regizorii Alexan
dru Boiangiu, Virgil Calotescu și Ion 
Moscu, care semnează și scenariul 
împreună cu Eugen Mândrie.

Noile creații ale studioului „Ale
xandru Sahia“ au fost primite cu 
căldură de public.

(Agerpres)

b»aș°v Solemnități pentru inminarea insignei 
și legitimației de „Veteran al războiului antifascist"

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Zilele acestea a avut loc în sala de 
festivități a Sfatului popular orășe
nesc Brașov solemnitatea înmînării 
insignei și legitimației de „Veteran 

; al războiului antifascist“. Se aflau în 
sală ofițeri, subofițeri, gradați și sol- 

I dați din cadrele de rezervă ale for- 
i țelor armate, care au participat la 
I războiul antihitlerist, luptători din 
’ formațiile patriotice de luptă care 

au luat parte la insurecția armată 
din august 1944, cetățeni care au 
contribuit ja acțiuni armate împo- 

I triva unităților militare fasciste, ori 
au apărat cu arma în mînă obiective

C o n f e
SUCEAVA. — Peste 400 de tineri 

și tinere de la combinatele de hîrtie 
j și celuloză și de industrializare a 
] lemnului de la Suceava s-au întîlnit 

marți după-amiază cu tov. Ene Țur- 
canu, prim-secretar al Comitetului 
regional Suceava al P.M.R., care le-a 
vorbit despre lupta Partidului Co
munist din Romînia pentru înfăp
tuirea insurecției armate de la 23 
August și despre dezvoltarea regiu
nii în cei 20 de ani care au trecut 
de ia eliberare.

industriale. La festivitate a luat cu- 
vîntul locotenent-colonel loan Marin, 
după care Dumitru Mosora, secreta
rul comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc Brașov, a felici
tat pe cei prezenți și le-a înmînat 
distincțiile ce li s-au conferit. în în
cheiere a luat cuvîntul Stan Flo- 
rescu, fost membru al formațiilor de 
luptă patriotice, care a mulțumit 
pentru distincțiile acordate.

Solemnități pentru înmînarea in
signei și legitimației de „Veteran al 
războiului antifascist“ au mai avut 
loc și în alte localități din regiune.

r î n ț e
ORADEA. — Marți după amiază, 

în sala Teatrului de Stat din Oradea, 
a avut loc o entuziastă adunare a ti
neretului. Tovarășul Teodor Haș, 
prim secretar al Comitetului regio
nal de partid Crișana, a vorbit celor 
peste 800 de tineri prezenți despre 
victoria insurecției armate de la 23 
August 1944 și marile realizări obți
nute de oamenii muncii, conduși de 
partid, în dezvoltarea economiei și 
culturii patriei noastre.

Douăzeci de ani 1 Au bătut cro
nologic, ca douăzeci de ore și 
totuși aceste ceasuri au lost lungi, 
judecind după marile preiaceri 
prin care țara noastră a trecut. 
Cu fiece mișcare a limbii au ră
sărit ca din pămînt uzine și orașe 
și azi, afară de monumentele isto
rice, aproape nimic nu mai este 
din ce-a fost, dacă se poate spu
ne că a fost ceva. Au trecut pe 
lîngă mine oameni de mare noto
rietate altădată, unii politicieni de 
vază, alții patrioți obosiți de lan
țurile vechiului regim. S-au mis
tuit unul după altul. Țara e însă 
din ce în ce mai tînără, schele se 
ridică pretutindeni, tractoarele 
merg în sus și în jos de-a lungul 
ogoarelor colective, curge gîlgîind 
cu seînfei șarja scoasă din cubi- 
louri, mișcă mereu din cotul de 
metal sonda de țiței, buștenii alu
necă la vale pe pîrghii ori pe apa 
în spume, aburul pămîntului e 
sorbit de retorte și sucit în fire din 
care războaiele mecanice, țes mă
tase. O mașină plutitoare tunde 
stuful de pe bălți, care adunat în 
stoguri e dus apoi spre a fi fră- 
mîntat în cocă de celuloză ori 
netezit în foi de hîrtie, tomata 
coaptă de un roșu pe care l-ar in
vidia Picasso e stoarsă în chip de 
sirop într-o cutie și primită cu 
cinste în țări străine.

în august 1944 nu eram voios, 
eram totuși încrezător. Cu cîțiva 
ani în urmă, cînd țărîna patriei 
noastre fusese cotropită, mă hotă- 
rîsem să lepăd nepăsarea detes
tabilă la unii scriitori de atunci 
pentru res publica și să lupt din 
toate puterile mele, cu condeiul, 
prin viu grai și chiar cu fapta 
spre a ajuta pe patriofi să fereas
că patria noastră de nenorociri și 
să aducă o rînduială nouă. Am 
„trădat" cum se zicea pe atunci 
impasibilitatea artei, adică nepă
sarea ei olimpică de cele tempo
rale, dar azi sînt mîndru de ‘ a- 
ceastă trădare cu care am fost 
consecvent și care socotesc că în 
loc să dăuneze operei artistice a 
dat, la cei care au făcut acest lu
cru, mai multă viață. Nu eram sin
gur. în jurul meu s-au strîns în
dată o ceată de tineri care, toți, 
au devenit combatanți ai ideii 
democratice și azi sînt nume no
torii în echipa de lucru a frontu
lui socialist.

Simțeam de mult ca societatea 
noastră veche este rău întocmită, 
că stă pe strîmbătate, inegalitate 
socială stridentă, nepăsare de 
cele culturale, parvenitism, intriga 
politică, lipsă de gravitate în cea
surile de cumpănă. De ani de zile 
am strecurat temerile și sarcasme
le mele într-o cronică, din pricina 
căreia am fost clasat drept „mi
zantrop" Eu însă mizantrop n-am 
fost niciodată. Cînd întîia mare 
nenorocire se întîmpla patriei 
noastre, am rămas înmărmurit de 
insensibilitatea clasei nemuncitoa
re. Tntr-o țară ciopîrțită, se sbă- 
teau politicienii să capete un mi-

G. CĂL1NESCU

nister, alții un post bine plătit, 
alții mai modești, cît mai multe 
provizii, pentru ca pîntecele lor să 
nu sufere. M-am privit în oglindă. 
Un fum imens, roșiatic se învîrtea 
în jurul meu și pentru întîia dată 
mi-am zărit prin el o față tristă. 
Numai ochiul rămăsese încrezător 
și hotărît.

Au venit asupra noastră „naziș
tii". Un soi de jivine absurde, ca 
să nu zic altfel, cum visau fantaștii 
că sînt ființele din Marte ori din 
Lună. Crunte, implacabile, mari 
ucigătoare și schingiuitoare de oa
meni. De ce neam erau ? Germani, 
nu, cum crezuseră unii. Niciodată 
poporul german, acela în sînul că
ruia născutii-s-au Goethe și 
Beethoven, divinii, n-a pășit pe so
lul țării noastre. Erau niște monștri 
iară etnicitate terestră, pe care sînt 
încredințat că nu-i recunoșteau 
nici urmașii lui Luther, Dürer și 
Holbein, o sămînță de gîngănii pi
cate din cer, și care, ca o molimă, 
s-a întins fulgerător și fără soco
teală, ca tot ce este epidemic, ex- 
terminînd milioane de oameni, pînă 
ce a ostenit și s-a mistuit ca toate 
molimele, lăsînd pîrjol, jald, sără
cie, pretutindeni la popoarele noas
tre și cele occidentale, inclusiv la 
nefericitul popor german.

Era în vara lui 1944 și sticla ce
rului se cutremura de vibrația a- 
vioanelor de bombardament, părul 
cîinelui îngrozit flutura ca bătut de 
vînt, lumea se aduna în pripă, la 
șuierul sinistru al sirenelor, în adă
posturi precare, spre a afla la ieși
re că bombele făcuseră moloz o 
biată uliță de bordeie, îngropînd 
dedesubt oameni care nu se aș
teptau ca mizeria lor să aibă onoa
rea de a fi aleasă drept obiectiv 
militar. Puternicii trecutului se tră
seseră la locuri ferite și idilice, de 
unde, ca de obicei, întocmeau lista 
de ministere: Atunci mi-am dat sea
ma că asupra destinelor tării ve
ghează clasa muncitoare și tinerii 
cu care am dus mica luptă, numai 
culturală, mi-au adus publicațiile 
ilegale ale partidului. Am colabo
rat la una din ele și puțin după 
aceea am intrat fățiș în tabăra de
mocratică. M-am privit în oglindă 
și am văzut că fața mea era zîm- 
bitoare și ochiul optimist. Și așa 
am rămas mereu.

Deodată. într-o zi de 23 august, 
acum douăzeci de ani, am aflat 
știrea cea mare. Romînia rupsese 
legămîntul nefast încheiat de oa
meni care, temători de moșiile lor, 
preferaseră ciuntirea țării dreptății 
sociale și neătîrnării suveranității 
ei și îndrepta armele alături de 
aliați împotriva cruntelor himere 
fasciste ce' nu aparțineau soiului 
terestru și uman și ca atare nici 
unui popor.

Ce repede au trecut acești două
zeci de ani și totuși ce lungi au

foști Am combătut după puterile 
și priceperea mea cu condeiul și 
prin viu grai, alături de forțele de
mocratice, am cunoscut de aproa
pe pe conducătorii partidului, am 
admirat la ei înțelegerea împreju
rărilor, lipsa de pripire, patriotis
mul lor fierbinte. Oamenii aceștia 
n-au avut prilejul în temniță să 
stea la cîrma și la catartul coră
biei statului și vedeți ce penetra- 
țiune a vremurilor, ce hotărire dîr- 
ză totdeodată ca o dată cu șter
gerea inegalității sociale să păs
treze neștirbită țara lăsată de stră
buni în toată fala și neatîrnarea 
ei. Patria era o paragină, deveni
sem milionar prin inflație și nu 
aflam de niciunele. Fantomele altor 
vremuri, rînjeau,. dînd a înțelege că.. 
astea sînt urmările socialismului și, 
încă și mai grav, punînd. la îndo
ială patriotismul clasei muncitokire. 
Eu însă, care ședeam cot la cot 
cu mulți din acești muncitori, știam 
că nu era așa, și eram optimist. 
Părul încărunțea, trupul nu mai 
avea vînjoșia de altădată, păream 
totuși mai tînăr fiindcă eram voios.

încetul cu încetul, ce fusese în
negrit ca de lăcuste devenea îm
bietor, milioanele bufone fură pre
schimbate în bani buni, pămîntul 
începu să dea hrană îndestulătoa
re, vitele să mugă în ocoale. Cu 
înțelepciune, greutatea de a păși 
pe tot teritoriul restituit al patriei 
noastre, a fost biruită, pe urmă au 
apărut fermele de stat și cîteva 
gospodării agricole colective, trac
toarele s-au ivit pentru întîia oară, 
în număr mare pe ogoare, coșurile 
de fabrici s-au înmulțit ca. niște 
columne fără arhitravă, drumurile 
s-au pietruit și asfaltat, uzine,.uzi
ne, uzine au răsărit în toate colțu
rile țării, multe din cele ce adu
ceam de aiurea, facem acum noi 
înșine și chiar exportăm." Locomo
tivele, autobuzele, tractoarele poar
tă emblemă romînească. Asia cu
noaște pe specialiștii noștri în im- 
plantațiuni de sonde. Și clădim 
neîncetat, înoît dacă'lipsești o lună 
dintr-un oraș, nu mai cunoști, la 
întoarcere, bine locurile. Litoralul 
a devenit o plajă maritimă de fai
mă mondială. Trăim în pace cu 
toții, în frăție strînsă cu popoarele 
socialiste, în prietenie çu toate po
poarele care nu visează pieirea 
noastră. Legăturile cu toate țările, 
cu care putem avea schimburi e- 
conomice și culturale folositoare, se 
lărgesc. Conducătorii partidului 
din care sînt mîndru a face parte, 
suspectați altă dată ca lipsiți de 
patriotism, sînt, cum a văzut orice 
romîn, de un patriotism granitic, 
în fruntea lor se află mereu 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a cărui 
iubire de țară, al cărui spirit poli
tic, a cărui putere de construcție 
îmi- stîrnește și stîrnește oricărui 
romîn cel mai adînc respect.

Mă privesc în oglindă. Părul 
mi-e mai alb, fața puțin istovită de 
pătimiri trupești, dar ochiul e tînăr, 
încrezător și optimist.
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Moment dtnir-o luptă Împotriva 
hltlorlștllor in apropierea unol 

gärl 1 ĂîRE ARM

Facsimile din presa vremii. Sus: 
Manifestul partidului comunist 
către armatâ. Jos : Comunicatul 
din 25 octombrie 1944 al Marelui 
Stat Major anunțînd izgonirea hlt- 
leriștilor din Carei șl Satu Mare.
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Primire entuziastă făcută trupe
lor romîne intr-un sat din Transil

vania.

Pentru o cauză dreaptă
Sîntem în pragul celei de-a XX-a 

aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist. Pe întregul cu
prins al patriei socialiste poporul 
nostru întîmpină cu noi izbînzi 
marea sa sărbătoare națională.

Reamintindu-mi cu adîncă emoție 
de evenimentele legate de neuitatul 
23 August 1944, aș vrea să evoc anu
mite episoade din care se desprinde 
limpede faptul că sufletul luptei an
tifasciste a poporului romîn a fost 
partidul comunist. Exponent al in
tereselor vitale ale poporului romîn, 
partidul a mobilizat în juru-i toate 
forțele patriotice, pe toți cei intere
sați în răsturnarea fascismului, a 
organizat, pas cu pas, acțiunile îm
potriva regimului antonescian și a 
trupelor hitleriste, a apropiat arma
ta și a cîștigat-o de partea luptei 
pentru răsturnarea dictaturii milita- 
ro-fasciste și întoarcerea armelor 
împotriva dușmanului de moarte al 
patriei.

Starea de spirit antihitleristă de 
care erau însuflețite masele populare 
se reflecta și în cea a militarilor a- 
flați pe front sau în zona interioară, 
în primăvara anului 1943, eram 
la Constanța cu Divizia 9 infanterie. 
Atît în oraș cît și în unitățile de pe 
litoral, am putut constata cît de a- 
prinsă era ura populației cît și a 
militarilor împotriva dictaturii fas
ciste și a cotropitorilor hitleriști. 
Mai tîrziu am aflat că încă din 1942, 
comuniștii au creat în unitățile di
viziei ca și ale regimentelor 9 Călă
rași, 46 infanterie de la Medgidia, 
hidroaviație de la Mamaia, grupe de 
partid și simpatizanți, în care, alături 
de soldați, se găseau și ofițeri re
zerviști concentrați. Aceste grupuri 
ilegale duceau în rîndurile militari
lor cuvîntul partidului, chemarea 
lui la luptă pentru salvarea patriei 
cotropite. Acțiunile de sabotaj ale 
muncitorilor din oraș stîrneau furia 
autorităților fasciste. In rîndurile os
tașilor circulau pe ascuns, din mînă 
în mînă, manifeste ale partidului, 
precum și minusculele foi ale ziaru
lui „Romînia liberă“ pe care le păs
trau ca mesaje de mare preț ; ele 
demascau criminalul război hitlerist, 
în care poporul fusese tîrît contrar 
voinței lui și arătau drumul ce tre
buia urmat de masele muncitoare, de 
armată.

Avîntul luptei antifasciste a ma
selor era puternic stimulat de victo
riile repurtate pe front de viteaza 
armată sovietică, ce dădea lovituri 
zdrobitoare mașinii de război na
ziste.

Adeseori, înainte de 23 August am 
făcut drumuri la București, sub di
ferite pretexte, unde aveam o strîn- 
să legătură cu unii generali și ofițeri 
superiori care, sub îndrumarea 
P.C.R., acționau în cadrul planului 
elaborat de partid pentru doborîrea 
dictaturii militaro-fasciste și întoar
cerea armelor împotriva Germaniei 
hitleriste. Cu prilejul deplasărilor 
făcute, am observat pe unde tre
ceam mizeria neagră în care se 
zbătea poporul, distrugerile provo

cate de război. Sate și orașe 
erau în ruină de pe urma bom
bardamentelor, familiile ostașilor a- 
flați pe front îndurau cumplite su
ferințe. Cuțitul ajunsese la os. Orga
nele de represiune fascistă, alarmate 
de starea de spirit a maselor mun
citoare, raportau că „se vede cres- 
cînd zi de zi tot mai mult valul pu
ternic al nemulțumirilor“.

Actele de nesupunere ale militari
lor față de căpeteniile fasciste ale 
armatei căpătaseră un caracter de 
masă. Cazurile de părăsire a fron
tului și de trecere a militarilor ro- 
mîni — individual și în grup — de 
partea armatei sovietice și a parti
zanilor sovietici, deveniseră atît de 
frecvente tncît Marele Stat Major a 
ordonat, prin telegrama nr. 671 009 
din 18 aprilie 1944, luarea de măsuri 
grabnice.

La 15 aprilie 1944 am fost numit 
comandantul unei divizii de munte, 
ale cărei unități erau desfășurate în 
Moldova într-o zonă foarte mare, 
întinsă de la vest de Mînăstirea 
Neamțului, pe culmea Dealului Ple- 
șu, continua cu fortificațiile de la 
nord de Tg. Neamț și Dealul Blebea, 
terminîndu-se spre Grași. Și aici, ca 
în întreaga țară de altfel, se mani
festa tot mai puternic, sub cele mai 
variate forme, atitudinea net antihit
leristă a maselor și a militarilor.

In seara acelei zile de neuitat, 23 
August, am aflat cu entuziasm, îm
preună cu întregul efectiv al Co
mandamentului, despre primul mare 
succes al insurecției armate desfășu
rată potrivit planului de acțiune pre
gătit în amănunțime de partid. Gu
vernul Antonescu a fost arestat.

La chemarea partidului comunist, 
întreaga armată romînă, în rînduri
le căreia clocotea ura împotriva dic
taturii fasciste și a cotropitorilor hit
leriști, a întors armele împotriva 
dușmanului de moarte al patriei — 
Germania hitleristă. însuflețită de 
dragostea fierbinte de țară, de cau
za dreaptă a luptei antifasciste, ar
mata romînă și-a adus contribuția, 
alături de glorioasa Armată Sovie
tică, la victoria asuprea Germaniei 
naziste.

Exprimînd voința întregului! nos
tru popor, armata a pornit, o dată- cu 
declanșarea insurecției la acțiuni ho- 
tărîte, la atacuri de mare amploare 
asupra trupelor germano-fasciste. In 
noaptea de 23—24 august, în Capita
lă au avut loc ciocniri între forțele 
insurecționale și hitleriste, în diferi
te puncte ale orașului. De asemenea, 
la Ploiești, în cursul nopții de 23 
spre 24 august, formațiunile de luptă 
patriotice și ostași romîni au de
zarmat gărzile hitleriste de la între
prinderi, preluînd paza acestora. In 
seara zilei de 23 August, orele 23,30, 
regimentele 3 și 6 grăniceri aflate 
în partea de nord a țării (zona Cîm- 
pulung Moldovenesc, Vama, Mălini 

și Valea Seacă) au atacat Divizia 3 
de munte germană căreia, încă din 
primele lupte, i-au provocat serioa
se pierderi. In dimineața zilei de 24 
august, orele 4. s-a trecut la un a- 
tac general asupra obiectivelor ger
mane. Au intrat în luptă în această 
zi, printre alte mari unități, divizii
le 1, 2, 4, 5, 6, 7 infanterie instruc
ție, diviziile 2 și 3 munte, 6, 8 și 9 
cavalerie, flotilele 1 și 2 bombarda
ment. școli militare etc. care au a- 
tacat trupele hitleriste. Concomitent, 
unitățile romîne și formațiunile pa
triotice, cu sprijinul larg al popu
lației, au dus lupte și în alte părți ale 
țării. Acțiuni importante au avut loc 
la Brașov, Arad, Timișoara, Turnu 
Severin, Slobozia, Călărași, în Do- 
brogea și în multe alte localități.

Pînă la 31 august, unitățile mili
tare și formațiunile patriotice au 
provocat inamicului pierderi care 
s-au cifrat la peste 61 000 de oameni 
(prizonieri și morți), printre care 14 
generali și 1 224 ofițeri.

Ca și întreaga armată romînă, 
trupele pe care le comandam, de 
la ofițeri pînă la cel din urmă ostaș,, 
au întors armele împotriva hitleriș- 
tilor. In zona Moinești, după 
ce am luat legătura cu Armata 
7 de gardă sovietică, ne-am alăturat 
acesteia. Cu sprijinul comandantului 
ei, general colonel M. S. Șumilov, am 
regrupat și reorganizat o puternică 
divizie — 103 munte — denumită o- 
perativ „Steluța“, în componența 
căreia au intrat toate trupele și for
mațiunile de munte din zonă, plus 
brigada a 6-a artilerie, care a con
stituit artileria diviziei noastre. La 
26 august au primit botezul focului 
pe frontul antihitlerist divizia 1 ca
valerie, iar în zilele care au urmat 
diviziile 2, 5, 18, 21 infanterie, 4 
munte și comandamentul 101 munte.

Din primele momente am fost pri
miți cu căldură de către ostașii și o- 
fițerii sovietici, cu care în cel mai 
scurt timp am pornit pe drumurile 
de luptă și de victorii, contribuind, 
prin sîngele vărsat în comun, la 
făurirea frăției de arme romîno-so- 
vietice, la cimentarea prieteniei ce 
unește popoarele noastre.

După ce trupele pe care le coman
dam au executat curățirea masivului 
Berzunți, făcînd peste 600 de prizo
nieri, am trecut din valea Trotușu- 
lui în valea Sultei. Acest drum a- 
proape impracticabil, l-am străbătut 
cu mari eforturi ajungînd la linia de 
despărțire a apelor din Munții Car- 
pați. Aici am avut de înfruntat o 
dîrză rezistență din partea hitleriști- 
lor chiar pe culmea munților. 
Am reușit totuși să debușăm în va
lea Oltului în Transilvania.

In sfîrșit, după ce ajutați de popu
lația civilă am învins nenumăratele 
obstacole, am ajuns în valea Niraju- 
lui (la vest de Sovata), în fața pozi
ției principale a rezistenței inamicu

lui. Atacul dezlănțuit a doua zi a fost 
un iureș impetuos. Sute și sute de 
prizonieri au căzut în mîinile noas
tre, în afara grelelor pierderi sufe
rite de hitleriști pe cîmpul de luptă.

Tot timpul trupele noastre au lup
tat în strînsă frăție de arme cu os
tașii sovietici. Citez — din noianul 
de amintiri — doar un singur exem
plu. Ne aflam încleștați în lupta de 
la est de Reghin — Tg. Mureș. Eram 
în plină înaintare cînd, din cauza ți
nui contraatac inamic executat cu 
forțe numerice masive și tancuri, u- 
nitățile noastre au fost silite să se 
replieze din acel sector. Fulgerător 
a intervenit un regiment sovietic 
din Corpul 24 de Gardă care se afla 
în flancul nostru drept. Dotați cu tu
nuri antitanc, ostașii sovietici au 
reușit să stăvilească atacul dușman 
și. imediat după aceea, ostașii noștri 
s-au repezit. înainte, cu un elan de 
nestăvilit, recucerind poziția.

Emoționante au fost clipele petre
cute după izbîndă. Ostașii romîni și 
sovietici șe îmbrățișau, se felicitau 
reciproc. După eliberarea Reghinului 
și Tîrgu Mureșului. Divizia 103 Mun
te a trecut în cadrul Armatei 4 ro
mîne.

Ulterior am fost numit șef adjunct 
al Marelui Stat Major. In această 
calitate, am cunoscut îndeaproape 
luptele purtate cu eroism de unită
țile armatei romîne, împreună cu 
cele sovietice, pentru eliberarea în
tregului teritoriu al țării.

La operațiile care au avut loc în 
partea de nord a Transilvaniei între 
20 septembrie și 25 octombrie, ar
mata romînă a participat cu un efec
tiv total de 260 000 oameni ; printre 
marile unități amintesc diviziile 2, 
3, 4, 6, 9, 11, 15, 19, 21 infanterie, 
„Tudor Vladimirescu“, 1, 2, 3, 4,- 
103 munte, 1, 8, 9 cavalerie, Detașa
mentul blindat, Corpul 1 aerian, di
viziile 1, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 20 infan
terie instrucție și altele. în cursul 
acestor operații, au fost forțate prin 
lupte sîngeroase Mureșul, Tîrnavele 
și alte cursuri de apă, au fost stră
bătute înălțimi pînă la 1 800 m. 
Pierderile noastre s-au cifrat la 
69 000 soldați și ofițeri — morți, ră
niți și dispăruți.

La 25 octombrie 1944, prin elibe
rarea de către armatele 40 sovietice 
și 4 romînă a orașelor Satu Mare și 
Carei, ultimele rezistențe hitleriste 
pe ,tei;iițpȚjLjJmțării. noastre au fost 
.șjfă^îpjate^j fșjjJpgp^eli^ȚȘe . astfel în
tregul teritoriu, al patriei.

Au trecut..20 de.ani din vara lui 
august 1944.

Astăzi, cînd străbat acele locuri 
de luptă, pe atunci lovite de urg’..i 
războiului, văd o țară în plină în
florire.

Poporul nostru dezvoltă cuceririle 
pe care le-a obținut pe drumul des
chis de insurecția armată victorioasă 
din august 1944, inițiată, organizată 
și condusă de Partidul Comunist Ro
mîn, înfăptuiește idealurile pentru 
care au luptat și s-au jertfit cei mai 
buni fii ai săi.

Iiie CRE'fULESCU
general colonel în rezervă

PÎNĂ LA 
ASUPRA

Insurecția armată victorioasă din 
august 1944, inițiată, organizată și 
condusă de partidul comunist, a dus 
la răsturnarea dictaturii militare- 
fasciste, la ieșirea Romîniei din răz
boiul hitlerist și alăturarea ei la coa
liția antihitleristă. Răspunzînd che
mării partidului comunist, întreaga 
armată romînă a întors armele îm
potriva trupelor naziste, luptînd vi
tejește, cot la cot cu armata sovie
tică, pentru izgonirea de pe terito
riul patriei a cotropitorilor fasciști 
ți apoi dincolo de granițele țării, pe 
pămîntul Ungariei și Cehoslovaciei, 
pînă la zdrobirea definitivă a Ger
maniei hitleriste.

Concomitent cu lichidarea forțelor 
dușmane în interiorul țării, s-au 
desfășurat — începînd din 24 august 
— acțiunile menite să împiedice pă
trunderea trupelor fasciste din exte
rior, în special din Ungaria și Iugo
slavia. Inițial, misiunea de a opri 
ofensiva inamicului spre trecătorile 
și defileele Carpaților meridionali 
a revenit Armatei 1, care avea 
comandamentul la Sibiu. Apoi, în 
primele zile ale lunii septembrie 
s-a concentrat în Transilvania Ar
mata 4, cu trupe care veniseră de 
pe frontul din Moldova, căreia i s-au 
subordonat și alte mari unități din 
interior. De la 4 septembrie, acope
rirea graniței impuse Romîniei prin 
dictatul de la Viena a revenit Ar
matei a 4-a, Armata 1 regrupîndu-se 
în zona dintre Munții Apuseni și 
Dunăre.

împreună cu celelalte mari uni
tăți romîne și sovietice, drumu
rile de luptă și victorii pe fron
tul antihitlerist au fost străbă
tute șl de divizia de voluntari ro- 
mînl „Tudor Vladimirescu“, con
stituită pe teritoriul U.R.S.S. din 
foști prizonieri romîni care și-au 
manifestat dorința de a lupta cu 
arma în mînă împotriva Germaniei

VICTORIA FINALA
FASCISMULUI

naziste. Ajutați de comuniști, pri
zonierii romîni, soldați și ofițeri, au 
înțeles că salvarea țării poate fi 
dobîndită numai prin lupta hotărî- 
tă împotriva fascismului, în strînsă 
prietenie și alianță cu Uniunea So
vietică.

In opoziție cu aceasta, grupul an
tipartinic Pauker-Luca, străin de 
realitățile din Romînia, de năzuințe
le poporului, încerca să imprime sol- 
daților și ofițerilor panduri un spirit 
defetist, nu de luptă, ci de așteptare 
pasivă, susținînd că rolul diviziei ar 
fi de a deveni un fel de „trupe jle 
ordine“ după eliberarea țării. Pla
nurile lor au dat însă greș. Divi
zia a acționat ca o rhare unitate de 
luptă, făcîndu-și pe deplin datoria 
față de patrie și popor, luptînd 
eroic alături de celelalte unități și 
mari unități ale armatei romîne, în 
strînsă frăție de arme cu armata 
sovietică, pînă la victoria finală 
asupra Germaniei hitleriste.

La 5 septembrie 1944, inamicul a 
dezlănțuit, cu forțele a 6 divizii hit
leriste și horthiste, o puternică o- 
fensivă cu scopul de a pune stăpî- 
nire pe trecătorile Carpaților meri
dionali. Comandamentul hitlerist 
spera să-și refacă astfel apărarea pe 
lanțul Carpaților. Armata romînă a 
dus grele lupte- în zonele Turda, Lu
duș, Tîrnăveni, Arad, Timișoara, 
Oravița, Reșița, Sfîntu Gheorghe, 
zădărnicind încercările inamicului, 
înfrîngîndu-i rezistența.

Nenumărate sînt faptele care ilus
trează eroismul colectiv al unități
lor și subunităților. Detașamentul 
Păuliș, bunăoară, atacat în ziua de 
14 septembrie 1944 de forțe ina
mice superioare, a rezistat timp de 
patru zile, provocînd hitleriștilor 
pierderi grele. în timpul acestor 
lunt.e compania de elevi de sub co
manda căpitanului loan Fătu, atacată 

de un regiment fascist, sprijinit de 
tancuri, nu a cedat nici un pas. 
Căpitanul Fătu și elevul sergent 
Lera Slobodan s-au apărat cu 
arme și grenade, căzînd la datorie. 
Sprijinită de o subunitate sovietică, 
sosită în timpul luptei, compania de 
elevi a trecut la contraatac și i-a 
respins pe fasciști.

După ce au rupt puternica apă
rare a hitleriștilor de pe Mureș și 
Arieș, trupele sovietice și romîne au 
continuat înaintarea pe direcția Tur- 
da-Cluj. în ziua de 11 octombrie 
trupele Corpului 104 din Armata 27 
Sovietică, împreună cu trupele 
Corpului 6 din Armata 4 romînă, 
au eliberat Clujul.

Unul din episoadele cele mai me
morabile din drumul parcurs prin 
lupte de ostașii noștri a fost tra
versarea munților Bihorului. Pentru 
a nu da răgaz hitleriștilor să se re
grupeze, trebuia găsită calea cea 
mai scurtă pentru a se ajunge la 
Beiuș iar de aici la Oradea. S-a ho- 
tărît să fie tăiat drumul de-a drep
tul peste munte. Cu eforturi supra
omenești, soldații și ofițerii duceau 
cu ei întregul armament, trăgînd cu 
funii tunurile peste creste noaptea, 
la lumina torțelor.

In ultimele zile ale lunii septem
brie, trupele romîne împreună cu 
unitățile sovietice ale Corpului 33 
armată au înaintat în lungul Crișu- 
lui Negru ajungînd la marginea de 
sud a orașului Oradea. Crîncene au 
fost luptele pentru eliberarea orașu
lui de pe Criș. Bravii noștri ostași 
au zdrobit împotrivirea hitleriștilor, 
eliberînd în ziua de 12 octombrie 
Oradea. Pierderile trupelor romîne 
au fost grele. Pe cîmpurile de luptă 
din jurul Oradiei a căzut eroic, îm
preună cu alți viteji, locotenent co
lonelul Ion Buzoianu.

Cu privire la acțiunile desfășurate 

de trupele romîne în această pe
rioadă, în Ordinul de zi nr. 0346 al 
Comandamentului Grupului de Ar
mate Sovietice, generalul Managa- 
rov arată că „Unitățile armatei I-a 
romîne au oprit năvala germano- 
maghiară acoperind mișcarea tru
pelor sovietice spre Ungaria și luînd 
parte activă la cucerirea Aradului, 
în condițiuni grele de regrupare, au 
dovedit bărbăție și dîrzenie și au 
îndeplinit cu cinste misiunea înaltă 
ce li s-a încredințat“.

Prin lupte pline de eroism și 
jertfe, a fost desăvîrșită eliberarea 
întregului teritoriu al Romîniei de 
sub jugul fascist. Trecînd dincolo de 
frontierele patriei, unitățile armatei 
romîne au participat, alături de 
trupele sovietice, la bătăliile de pe 
teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei.

înfrîngînd rezistențele opuse suc
cesiv de inamic, în după-amiaza zi
lei de 19 octombrie ostașii noștri au 
intrat în Debrețin, important centru 
și nod de comunicații din nord-estul 
Ungariei. Pentru faptele deosebite de 
arme în luptele din oraș, divizia 
„Tudor Vladimirescu“ a fost citată 

Ofițeri romîni și sovietici studiind pianul de operații înaintea atacului

prin ordin de Comandamentul su
prem sovietic, acordîndu-i-se cinstea 
de a purta denumirea orașului la a 
cărui eliberare a contribuit. Prin 
ordine de zi ale Comandamentului 
Suprem al armatei sovietice au mai 
fost elogiate contribuția și victoriile 
armatei I romîne pentru eliberarea 
orașului Banovce din Cehoslovacia, 
ale armatei a IV-a pentru eliberarea 
orașului Banska Bistrița din Ceho
slovacia, precum și faptele de arme 
ale altor unități romîne.

La luptele pentru eliberarea Bu
dapestei a luat parte Corpul 7 ar
mată romîn cu 3 divizii, întărit cu 
Regimentul 195 artilerie antitanc 
sovietic. Intre 29 octombrie și 15 ia
nuarie, Corpul 7 armată a străbătut, 
cot la cot cu trupele sovietice, 120 
km de la trecerea peste Tisa pînă 
în centrul Budapestei, a participat 
la străpungerea celor 3 fîșii fortifi
cate de apărare a capitalei Ungariei 
și la luptele de stradă din oraș, cu- 
rățind de inamic peste 1 000 de case 
și blocuri.

Printre obiectivele puternic întă
rite la Budapesta ale dușmanului 

se afla și cazarma „Franz Iosef“. în 
ziua de 9 ianuarie 1945, la orele 6 
după-amiază, regimentul 31 Doro
banți, vecin cu o unitate sovietică, 
dezlănțuie un nou atac. Comandan
tul de companie, sublocotenentul 
Nicolae Belerciu, își conduce ostașii 
peste rambleul căii ferate din fața 
cazărmii. Unitățile hitleriste și hor
thiste se apără cu disperare. Simul
tan cu atacul unității noastre por
nesc la luptă și ostașii sovietici. în 
timpul atacului, sublocotenentul pu
ne mîna pe mitralieră deoarece ser
vantul acesteia căzuse și trage tot 
timpul pentru a acoperi înaintarea 
trupelor proprii. Un glonte vrăjmaș 
îl lovește mortal. Peste puțin timp, 
cazarma hitleristă era cucerită.

Participînd la luptele din nor
dul Ungariei împreună cu uni
tățile sovietice, armata 4 romînă 
a cucerit munții Hegyalja. în Unga
ria, efectivele trupelor noastre an
gajate în acțiuni erau de 178 000 de 
oameni, iar pierderile suferite de 
noi în morți și răniți se cifrează la 
peste 42 000.

Pe teritoriul Cehoslovaciei, unită
țile romîne luptau în condiții deose
bit de grele, în teren muntos acope
rit cu zăpadă, forțau cursuri de ape, 
întîmpinînd o rezistență dîrză din 
partea hitleriștilor. Tn luptele dintre 
Dobra Niva și Gron, în timp ce Re
gimentul 31 Dorobanți era în plin 
atac, compania 7 è oprită cu foc pu
ternic de dușman. Soldatul Gheor
ghe Meltea, din acea companie, deși 
avea mîna stingă zdrobită de un 
proiectil, nu se oprește și cu mîna 
dreaptă trage necontenit cu pistolul 
automat pînă la terminarea încărcă
torului, oprind astfel atacul hitleriș
tilor.

în zilele de 6 și 7 aprilie 1945, 
Divizia 2 infanterie avea misiunea 
de a ataca împreună cu unitățile so
vietice pentru a cuceri malul drept 
al rîului Vag, între Pestiany și Nove 
Mesto. în acele bătălii crîncene se 
acoperă de eroism Regimentul 1 Do
robanți, care în timp de două zile 
eliberează 6 localități, printre care 
orașul Nove Mesto, pătrunzînd 12 
km în adîncul dispozitivului inamic. 
Acesta este forțat să cedeze înălți

mile. Cu puțin timp înainte de Ziua 
Victoriei, cînd se mai duceau lupte 
înverșunate, comandantul Regimen
tului 38 infanterie, aflat în fruntea 
trupelor, atacă în timpul nopții po
ziția hitleriștilor și ajunge primul la 
podul de peste Morava, după ce os
tașii în subordine cuceriseră, casă 
cu casă, centrul orașului Koetin. Și
rul acestor strălucite fapte de arme 
ar putea continua.

Luptînd cot la cot cu trupele so
vietice, cu ostașii corpului ceho
slovac, trupele romîne au înaintat 
pe teritoriul Cehoslovaciei pe o a- 
dîncime de 400 de km, au traversat 
în condiții grele masivi muntoși, eli-r 
berînd 1 722 localități, dintre care 
31 orașe. Pe pămîntul Cehoslovaciei 
armata romînă a pierdut peste 55 000 
oameni — morți, răniți, dispăruți.

De-a lungul a 260 de lupte glo
rioase pe frontul antihitlerist, ar
mata romînă a străbătut peste 1 000 
km de la Mureș pînă în Boemia, eli
berînd 3 831 de localități, dintre care 
53 de orașe, și pricinuind dușmanu
lui pierderi importante, dintre care 
aproximativ 118 000 prizonieri și 
18 000 morți. Pe frontul antihitle
rist, armata romînă a participat la 
operațiunile de luptă cu un efectiv 
de peste 360 000 de oameni.

Pentru vitezele lor fapte de arme, 
diferitele unități romîne au fost e- 
vidențiate prin 7 ordine ale Coman
damentului suprem sovietic și 21 de 
comunicate de război sovietice. Pes
te 300 000 de soldați, subofițeri și 
ofițeri romîni au fost decorați cu 
ordine și medalii romîne, sovietice 
și cehoslovace.

Evocînd luptele de pe frontul an
tihitlerist, gîndu) nostru plin de dra
goste, ca și al tuturor veteranilor 
din războiul purtat împotriva Ger
maniei fasciste, se îndreaptă, în a- 
ceste zile din preajma marii sărbă
tori, spre Partidul Muncitoresc Ro
mîn, care în cele două decenii tre
cute de la 23 August 1944 a condus 
poporul romîn spre culmile însorite 
ale socialismului.

Radu NICULESCU-COCIU 
general-colonel în rezervă 
Nicolae CAMBREA 
general-Iocotenent în rezervă
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Cresc verticalele îndrăznețe ale Combinatului de îngrășăminte chimice de la Tîrgu Mureș

Aici, în cîmpie, apele curg molatic, 
purtînd parcă în unda lor nostalgia 
locurilor do obîrșie, din inima mun
ților. Privind albia largă a Mureșu
lui nici nu-ți vine să te gîndești la 
izvorul său de departe, un firișor 
limpede, în oglinda căruia zadarnic 
încearcă să-și vadă chipul vîrful 
Măgușa.

Povestea Mureșului a început-o 
cîndva Herodot, amintindu-1 în 
scrierile sale sub numele de Maris, 
în jurul rîului s-au țesut atîtea legen
de, el a fost martorul unor întîmplări 
și evenimente înscrise în filele isto
riei, devenind cu timpul și muză 
pentru creatorii cîntecelor populare. 
Dar cel mai înălțător și mai frumos 
poem despre Mureș l-au scris și-1 
scriu prin munca lor harnică, însu
flețită, oamenii zilelor noastre, fău
ritorii vieții noi, socialiste. Pe me
leagurile udate de apele sale, oa
menii muncii romîni; maghiari, ger
mani și de alte naționalități,'însufle
țiți de aceeași dragoste'fierbinte față 
de patria socialistă, au adus prin 
munca lor înfrățită, profunde schim
bări înnoitoare. Politica înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn, de 
dezvoltare armonioasă a tuturor re
giunilor țării, a rodit și în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară, a cărei 
viață economică și social-culturală 

Artiștii amatori aduc pe scenă frumusețea și bogăția folclorului

a crescut impetuos în anii puterii 
populare. I-a dăruit forță și avînt șl 
acestei regiuni, odinioară'înapoiate, 
economia Romîniei socialiste, în pli
nă înflorire.

O călătorie pe valea Mureșului 
spre izvoare îți prilejuiește nu nu
mai întîlnirea cu farmecul peisaju
lui natural ci, înainte de toate, cu 
frumusețea de astăzi a locurilor îm- 
pînzite cu fabrici și mari șantiere, 
cu puzderia caselor noi, unde simți 
cum bate puternic pulsul industria
lizării socialiste. Cîteva cifre sînt 
mărturie grăitoare. Prin sporirea an 
de an a potențialului industrial, va
loarea producției globale industriale 
a regiunii a fost în 1963 de 10 ori 
mai mar9 față de 1938. Pentru con
struirea noilor fabrici și combinate 
și modernizarea întreprinderilor e- 
xistente, statul nostru democrat- 
popular a alocat an de an fonduri 
de investiții importante, volumul lor 
ridicîndu-se în 1963 la peste 1,5 mi
liarde lei.

Side m dmpie

Abia lași în urmă Ludușul, pe care 
hărțile de acum un deceniu îl con
semnau doar ca un sat oarecare, 
unde gara mică și o singură casă cu 
etaj nu lăsau să se întrevadă orășe
lul de astăzi intrat în marele circuit 
al economiei naționale prin moderna 
sa fabrică de zahăr — și iată, 
în plină cîmpie, centrala ter
moelectrică de . la Iernut. Aici 
oamenii au stăvilit Mureșul, pu- 
pîndu-1 la lucru. Silite să-și pă-

SPR
răsească vremelnic albia, apele trec 
prin clocotul uriașelor cazane, sînt 
stoarse de forță în sala mașinilor, 
transformîndu-se în energie electri
că. Două dintre grupurile elec
trogene — fiecare de cîte 100 

de megawați — își și revarsă 
forța în marea albie a sistemului 
energetic național. In aceste zile din 
ajunul celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, harnicul colectiv 
de aici execută ultimele lucrări la 
cel de-al treilea grup de 100 mega

Centrala termoelectrică de la Iernat«

wați, pentru a-1 da în funcțiune îna
inte de termen, așa cum s-a an
gajat.

Oamenii muncesc cu pasiune, cu 
entuziasm și cu oricare dintre ei 
stai de vorbă — fie că sînt beto- 
niștii din echipa lui Ion Ciungan, 
dulgherii lui Peter Kissfalodi, ori 
tinerii operatori Ioan Suta și Iosif 
Oloy — fiecare îți va vorbi cu mîndrie 
despre faptul că prin efortul co
lectiv vor îndeplini cu cinste an
gajamentul luat. Stăruie și as
tăzi în mintea și-n inimile tuturor 
momentele sărbătorești prilejuite de 
vizita făcută la termocentrală, în 
toamna anului trecut, de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și de alți 
conducători de partid și de stat. 
Stînd de vorbă atunci cu numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
oaspeții dragi au subliniat însemnă
tatea deosebită a acestui obiectiv 
industrial, atenția care trebuie să se 
acorde punerii în funcțiune a agre
gatelor termocentralei. îndemnurile 
primite, îndemnuri ale partidului, au 
fost urmate de oameni, care prin 
fapte își dovedesc înalta conștiință 
patriotică.

Pătrunzi în clădirea înaltă de 7 
etaje și pretutindeni te întîmpină 
culorile ce încîntă privirile, glastre
le cu flori care aduc în interior far
mecul șl gingășia. Treci pragul unei 
săli și, deodată, te simți obligat să-ți 
oprești pașii. In fața ta se desfă
șoară panoramic imaginea automa
tizării. Pereți întregi sînt acoperiți 
cu tablouri de comandă și butoane 

de diverse culori. Instalațiile de înal
tă tehnicitate sînt dirijate cu sigu
ranță și precizie doar de cîțiva ti
neri îmbrăcați în halate. Pe un pe
rete apare un ecran de televizor. A- 
paratul de luat vederi transmite me
reu una și aceeași imagine : a ni
velului apei dintr-un mare cazan.

Colindînd pe zecile de hectare 
unde sînt amplasate cele 17 prin
cipale obiective ale termocentralei, 
te surprinde plăcut nu numai aspec
tul modern al construcțiilor, gradul 
înalt ’ de automatizare, ci și faptul 
că aici se împletește strîns munca 
energeticienilor cu cea a constructo
rilor și montorilor. în vreme ce agre
gatele 1 și 2 funcționează din plin, 
montorii, cu binecunoscutele lor căști 
de culoare gri, încheagă bucată cu 
bucată complicatele utilaje ale celui 
de-al treilea agregat, iar afară, sub 
cerul liber, excavatoarele croiesc 
drum pentru dulgheri și zidari, pen
tru fierarii betoniști care lucrează la 
extinderea termocentralei.

Dincolo, peste Mureș, pe malul 
împlîntat parcă în apă, se află un 
loc numit Oarba. Acum 20 de ani, pe 
aceste meleaguri s-au dat crîncene 
bătălii împotriva trupelor hitleriste. 
în amintirea eroilor romînl șl sovie
tici, ale căror morminte stau mărtu
rie acelor vremi, se înalță un simplu 
monument. Dar un simbolic șl măreț 
monument, pe care constructorii so
cialismului îl ridică în semn de 
veșnică recunoștință celor ce s-au 
jertfit pentru libertatea patriei, este 
însăși termocentrala care la ceasu
rile înserării presară cu stele 
cîmpla.

Dacă al avea putința să însoțești 
în lunga sa călătorie pe întinsul re
giunii, energia electrică produsă 
aici, și care și-a unit forța cu aceea 
trimisă din alte colțuri de țară în 
sistemul energetic național, țl-ai In
cinta privirile și ți-ai bucura inima 
în fața noilor obiective industriale 
sau a celor dezvoltate și moderni
zate în anii puterii populare. Uzi
nele de fier de la Vlăhița și-au 
lepădat straiele de cenușăreasă de 
odinioară, întîmpinîndu-te astăzi cu 
utilajele și instalațiile lor modeme, 
în clocotul minereului, din care fur
nalele dau patriei tot mai multă 
fontă, deslușești munca plină de 
avînt a oamenilor de aici care 
produc carcase pentru motoare 
electrice, cilindri pentru laminoarele 
de oțel ale combinatelor siderurgice 
și ale fabricilor de țevi. La poalele 
Harghitei, cu piscurile învăluite în 
nori, străvechea mină, pe care ca
pitaliștii o inundaseră considerînd-o 
neproductivă, a renăscut din pro
pria-! cenușă. Exploatarea minieră 
Bălan cu stația sa de preparație 
cunoaște o adevărată înflorire. De la 
Bălan vor porni anual 600 000 tone 
minereu.

Sau iată marele combinat chi
mic din Tîrnăvenl, al cărui chip nu 
are cîtuși de puțin asemănare cu 
fosta fabrică „Nitrogen', unde oa
menii lucrau în condiții care cu 
greu puteau fi socotite omenești. 
Combinatul — o adevărată mîndrle 
a industriei regiunii — realizează 
produse despre care nici nu se po
menea în anii dinaintea eliberării. 
Pe porțile sale ies zilnic sute și sute 
de vagoane de produse clorosodi- 
ce, insecto-fungicide, carbid, poli- 
clorură de vinii, conducte și apara
tură anticorosivă, faianță și altele.

Evident, șirul exemplificărilor ar 
putea continua. Ca o urmare fireas
că a dezvoltării potențialului In
dustrial, prin construirea de noi fa
brici și modernizarea celor existente, 
producția globală industrială a re
giunii a fost în 1963 de 6,6 ori mai 
mare decît în 1950.

...Panglica de asfalt a șoselei ține 
parcă tovărășie firului Mureșului, 
rămas în dreapta. De o parte și de 
alta se întind, cît cuprinzi cu privi
rile zarea cea largă, pămîntu- 
rile gospodăriilor colective și de 
stat. în locul mării de aur a holde
lor, în care pînă mal ieri pluteau 
combinele, se înșiruie acum braz
dele negre trase de tractoare. Bo
gate șl roditoare sînt astăzi ogoare
le din valea Mureșului. Pe pămîntu- 
rile fără haturi, arate în trecut de 
plugurile de lemn trase de animale, 
duduie tractoarele. Prin înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare in
tensivă și multilaterală a producției 
agricole, folosirea tractoarelor șl 
mașinilor, a îngrășămintelor naturale 
șl chimice, aplicarea agrotehnicii 
înaintate, au fost create condiții fa
vorabile pentru sporirea produc
ției animale și vegetale, pentru 
îmbunătățirea continuă a traiului 
țărănimii colectiviste. Birișii și dij- 
mașii de altădată, astăzi oameni 

stăpîni pe rodul muncii lor, trăiesc 
cu adevărat altă viață. Cît de fru
mos își află oglindire simțămintele 
colectiviștilor în folclorul nou: 
ce-n lume / Holde bune / Griu 
vară/ Vin la toamnă/Viața-n 
să/Mai frumoasă / Colectiva să 
iască".

Pa
la 

ca- 
tră-

CONCURSUL 7/

A

Miluire cu oamenii 
șantierului

o suprafață de 20 de 
halele, spectaculoasele 

gra- 
atît 
îm- 
So- 
de

In zare, se profilează orașul Tîrgu 
Mureș. La hotarul său, în mijlocul 
lanurilor, se văd construcțiile viito
rului combinat de îngrășăminte azo- 
toase care va valorifica superior 
unele din resursele naturale ale 
regiunii. S-au întîlnit aici con
structori, care au ridicat Rozno- 
vul și Borzeștii, Oneștiul și com
binatul de industrializare a lem
nului de la Suceava și împreună 
cu sutele de localnici, și ei construc
tori pricepuți, au pornit să săvîr- 
șească și aici opera verticalelor în
drăznețe. In urmă cu un an și ju
mătate numai, prin aceste locuri 
era doar cîmp. Rămîi uimit 
cînd vezi că într-un interval de 
timp atît de scurt au prins con
tur, pe 
hectare, 
gazomètre și turnurile de 
nulare cu linia lor suplă. Cu 
mai mult cu cît șantierul nu e 
pînzlt de furnicarul oamenilor, 
cialismul a adus un înalt grad 
industrializare a lucrărilor, metodele 
înaintate de lucru simțindu-se aici 
în largul lor. Politica Partidului 
Muncitoresc Romîn de a se concen
tra fondurile de investiții spre ma
rile șantiere, în vederea accelerării 
ritmului de construcții și grăbirii 
intrării unităților industriale în sfera 
producției naționale, capătă o grăi
toare ilustrare și pe șantierul Combi
natului de îngrășăminte azotoase 
din Tîrgu Mureș. Povestește ingine
rul Ștefan Tănăsescu, un adevărat 
veteran al marilor construcții : „Dacă 
ar fi să se acorde insigna de frun
taș nu numai oamenilor, apoi, de 
bună seamă, tehnica nouă ar meri
ta-o cu prisosință. Cîteva exemple: 
turnarea betonului la conductele 
pentru cabluri o facem cu ajutorul 
cofrajelor orizontale. Aceasta în
seamnă economii de material lem
nos și mînă de lucru în valoare de 
peste 100 000 lei. Pentru turnurile de 
răcire hiperbolice folosim cofrajele 
cățărătoare, scurtînd astfel termenele 
de execuție cu circa 3 luni. Și aici, 
economiile ating sute de mii de lei. 
Adăugind faptul că pe șantier mun
cesc oameni cu bogate biografii de 
constructori, veți înțelege de unde 
izvorăște certitudinea noastră că 
termenul de execuție va fi redus la 
Jumătate în comparație cu construc
ția unor uzine mai vechi".

De sus, de pe unul din gazomè
tre, poți cuprinde ca în palmă în
tregul șantier. Pe dantelăria grinzi
lor metalice se zăresc fulgerele apa
ratelor de sudură. Proiectați pe cer, 
apar dulgherii din brigada lui loan 
Kantor care suie temerar spre înăl
țimi. Sub mîinile lor, cofrajele 
cățărătoare se supun. în aceste zile, 
pe grafice și panouri se oglindesc 
realizările dobîndite în întrecerea 
socialistă care se desfășoară în 
cinstea zilei de 23 August. Numai în 
ultima lună 143 de muncitori și teh
nicieni și 34 de echipe au fost evi- 
dențiați în întrecere. Spune maistrul 
Jozsa Francise : „Pe șantierul nostru 
toată lumea caută acum, în întrece
rea în cinstea marii sărbători a eli
berării patriei noastre dragi, să facă 
ceva mai deosebit*.

Muncesc aici laolaltă, ca buni to
varăși, romînl șl maghiari, pe care 
coordonatele socialismului i-a unit 
în marea familie a constructorilor. 
Montorul sudor Alexandru Szekely 
cu băieții din brigada sa a legat o 
strînsă prietenie cu brigada lui Leo- 
tescu, iar dulgherii lui Arpad Dropa 
al căror front de lucru este la înăl
țime, pe fruntea turnurilor de răcire, 
prețuiesc ajutorul și colaborarea to
vărășească cu montorii din echipa 
lui Nicolae Petcu.

în vecinătatea șantierului combi
natului de îngrășăminte azotoase, 
lanurile au fost de mult secerate. Au 
mai rămas, cine știe cum, doar cîte
va spice. Simbolică prezență a rodu
lui pămîntului, lîngă combinatul de 
la porțile agriculturii. Ogoarele ne
gre și fertile scăldate de apele Mu
reșului, și nu numai ele, ci șl altele 
de pe cuprinsul țării, vor primi în
tr-un viitor apropiat un îngrășămînt 
de bază care se naște încă de pe a- 
cum, de sub scăpărările de fulger 
ale sudorilor, din betonul turnat cu 
pasiune și pricepere, din îndemâna
rea montorilor. Prezentul iese în ca
lea viitorului.

Chspd tîuăr al orașului

cea mai bună fotografie

Natură $1 arfă

Tăiat de apa Mureșului, orașul își 
răsfiră casele asemeni unui evantai 
pînă spre panta domoală a dealului 
Somoș. Privit din rotirea lină a 
avionului, Tîrgu Mureș îți surîde cu 
chipul său tînăr.

într-unul din rapoartele primă
riei, purtînd ca an 1930, se scria că 
jumătate din străzile orașului a- 
rătau ca niște ulițe de sat, ne- 
fiind pavate, că în peste 2 000 
de case se folosea lampa cu gaz. 
Cine vine astăzi la Tg. Mureș vede 
un oraș înfloritor, în continuă dez
voltare. Nu numai în centru, dar și 
în cartierele mărginașe s-au înălțat 
frumoase ansambluri arhitectonice, 
încadrate armonios în stilul specific 
construcțiilor de aici. Ele in
clud cele peste 4 500 de aparta
mente construite din fondurile sta
tului în regiune, numai între anii 
1959—1963. Creșterea orașului a fost 
condiționată în mod firesc de avîn- 
tul pe care l-a luat industria în anii 
puterii populare. Au dispărut făbri- 
cuțele mizere de odinioară, locul lor 
luîndu-1 unități moderne : fabrica de 
mobilă „23 August", întreprinderea

Ion MĂRGINEANU

A. HAȘHAȘ1AN
București

NocturnăM. BUZOIANU
București

(Continuare în pag. IV-a)
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N CORPORE SANO“
Din ziua aceea luminoasă de au

gust care a marcat o cotitură radi
cală în istoria poporului nostru, s-au 
scurs două decenii. Ani de luptă și 
muncă rodnică. Condus de partid, 
poporul nostru a devenit stăpîn al 
propriului său destin, și-a clădit o 
patrie nouă, socialistă. Ocrotirea 
sănătății publice, apărarea sănătății 
maselor, și nu doar a unei subțiri 
pături suprapuse, a devenit un o- 
biectiv esențial al politicii de stat. 
Obiectiv pentru realizarea căruia 
sînt destinate fonduri mari, sînt 
puse în mișcare forțe însemnate.

Este adevărat, au fost și în trecut 
oameni cărora nu le era indiferentă 
starea de sănătate a poporului. Erau 
printre aceștia remarcabili oameni 
de știință și medici eminenți — V. 
Babeș, Gh. Marinescu, C. Levaditi, 
T. Iohescu, I. Cantăcuzino, C. Teo- 
hari, A. Zotta, A. Stroe, D. Danielo- 
polu, C. Parhon și mulți alții. Con
dițiile în care erau nevoiți să lucre
ze acționau ca o frînă în calea valo
rificării posibilităților lor de creație 
științifică ; rezultatele cercetărilor 
lor își croiau numai cu greu drum 
spre aplicarea în practica medicală 
care, adeseori, întîrzia decenii. Dar 
înfruntînd nepăsarea și uneori duș
mănia oficialităților, ei avertizau 
împotriva primejdiilor bolilor so
ciale, cereau acțiuni hotărîte împo
triva epidemiilor și endemiilor, de
nunțau public crîncena exploatare 
care storcea vlaga, secera viețile 
oamenilor din popor.

Ce reprezenta in trecut ocroti
rea sănătății ? Aproape totala in
diferență a statului față de boli
le cu extindere în masă. Ma
laria, tuberculoza, pelagra, tifosul 
exantematic, gușa endemică, toate 
bolile generate de mizerie și subali- 
mentație, nu întîmpinau replică ba
zată pe o activitate organizată. Căci 
desființarea condițiilor care le ge
nerau și favorizau, ar fi însemnat 
un atac la înseși bazele regimului 
burghezo-moșieresc. De altfel o com
batere pe scară de masă și cu toată se
riozitatea a acestor boli nici nu oferea 
claselor stăpînitoare perspectiva vre
unui cîștig, ci doar a unei inu
tile irosiri de capitaluri. Și ast
fel, Romînia și-a „cucerit“ în do
meniul mortalității unul din primele 
locuri din lume. în perioada dintre 
cele două războaie, mortalitatea ge
nerală se menținea la un nivel con
stant de 19—20 la mie, care în me
diul rural era și mai ridicat; cea in
fantilă, la rîndul ei, oscila între 17— 
19 la sută. Iarna — din cauza afec
țiunilor respiratorii, vara — din 
tauza celor intestinale ea sălta 
brusc, în unele județe mai înapoiate, 
pînă la 65—68 la sută. Numai în 
orașele mari, oamenii muncii puteau 
nutri oarecare speranță de a fi pri
miți în spitale de stat, de a obține 
un ajutor drămuit cu zgîrcenie al 
așa-ziselor asigurări sociale, la între
ținerea cărora participau cu venitu
rile lor. La sate nici măcar atît. Pe 
teritorii întinse nici un spital, iar 
puținele cîte existau serveau 
în general ca izolatoare pentru ca
zurile de boli transmisibile. La sate, 
nașterile aveau loc aproape în tota
litatea lor la domiciliu, în condiții 
pe care ni le putem lesne imagina.

Pe vremuri, cînd eram studenți, 
profesorii ne vorbeau de vechiul 
dicton latin : „mens sana, in corpore 
sano“ — „minte sănătoasă, în 
corp sănătos“. Dar abia în ultimii 
douăzeci de ani s-au creat condi
țiile pentru ca aceste cuvinte să de
vină din deziderat realitate. Prin 
grija partidului se înfăptuiește în 
prezent o politică sanitară de stat, 
orientată consecvent și conștient 
spre ocrotirea sănătății maselor 
largi. Esențială în ansamblul acțiu
nilor de ocrotire a sănătății poporu
lui a fost grija permanentă a parti-

Acad. Stefan S. NICOLAU
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dului pentru ridicarea nivelului 
trai al tuturor celor ce muncesc, 
orașe, la sate, oamenii se hrănesc 
mai consistent, se îmbracă mai bine 
decît în trecut. A apărut pe prim 
plan, alături de măsurile cu caracter 
curativ, de tratare a bolilor declara
te, și profilaxia bolilor, adică preo
cuparea pentru crearea de con
diții ca ele să nu mai poată lua 
naștere, ca omul să nu se îmbolnă
vească. Crearea de întreprinderi 
moderne, cu locuri de muncă sănă
toase, respectîndu-se principiile de 
igienă și tehnica securității, trece
rea multor munci grele asupra ma
șinilor, organizarea de largi acțiuni 
sanitare profilactice, marea amploa
re a construcțiilor de locuințe au 
făcut să dispară nenumărate focare 
de boală, contribuind într-o impor
tantă măsură la prevenirea bolilor 
și la îmbunătățirea stării sănătății 
generale. In același timp, fonduri 
mari au fost alocate pentru îngriji
rea sănătății publice, construindu-se 
spitale, policlinici, maternități ; nu
mărul paturilor de asistență medi
cală a crescut de la 33 763 în anul 
1938, la 139 858 la sfîrșitul anului 
1963, adică de peste 4 ori. Ocrotirea 
sănătății a răzbit pînă la locurile de 
muncă, luînd ființă pentru asisten
ța medicală directă a muncitorilor 
peste 80 spitale de întreprindere și 
de șantier, 620 dispensare medicale 
de întreprindere etc.

Ocrotirea mamei și copilului, mai 
ieri noțiune inimaginabilă în accep
țiunea largă de astăzi, privește astăzi 
pe toate mamele, pe toți copiii. Su
pravegherea medicală a gravidității, 
concediile plătite înainte și după 
naștere, o întreagă rețea de insti
tuții medico-sanitare, creșele, cămi
nele — toate vin în ajutorul femeii- 
mame. Noul născut crește sub supra
vegherea pediatrului. Medicamen
tele necesare sînt distribuite gratuit, 
iar cînd copilul se face mai mare — 
în școlile deschise tuturor creș
te observat de medic. Apoi, în 
colonii și tabere de vară se bucură 
de efectele salutare ale aerului, soa
relui, apei. Tînăra generație de as
tăzi crește sănătoasă, călită.

Susținerea acestei ofensive gene
rale împotriva bolilor a necesitat 
însă cadre. în loc de trei facultăți de 
medicină și una de farmacie, avem 
astăzi 5 institute medico-farmaceu- 
tice cu 20 de facultăți. Ca urmare, 
numărul medicilor s-a triplat față 
de 1938, un medic revenind astăzi la 
699 de locuitori. In această privință 
țara noastră se situează înaintea 
unor țări ca Franța, R. F. Germană, 
Italia etc.

Tînărul medic de astăzi este cres
cut în cu totul alt spirit, munca lui 
este călăuzită de o etică nouă. Sînt 
nenumărate, pe tot cuprinsul țării, 
exemplele de slujire devotată a 
bolnavilor, de luptă încordată, plină 
de abnegație pentru apărarea sănă
tății și vieții lor. Medicamentele, 
produse de industria noastră farma
ceutică creată în acești ani, sînt 
larg accesibile. Iar stațiunile balneo
climaterice și de odihnă, altădată 
rezervate protipendadei, sînt puse 
azi la dispoziția oamenilor muncii ; 
în 1963 s-au folosit de ele 740 000 
oameni. Politica în domeniul ocroti
rii sănătății a făcut să cadă bariera 
care în trecut îl separa pe omul 
muncitor de medic, de medicament, 
de cură în stațiunile balneo-clima- 
terice.

Lipsite tot mai mult de mediul 
care le favoriza dezvoltarea și fiind 
combătute cu hotărîre, bolile infec- 
țioase au fost considerabil stăvilite. 
Malaria (paludismul), care încă în 
1948 dădea 210 000 cazuri noi, a fost

a-practic lichidată. (Elocvente în 
ceastă privință sînt cuvintele profe
sorului E. Pampana, directorul era
dicării paludismului din Organizația 
Mondială a Sănătății: „Romînia a fă
cut muncă de pionier, deschizînd 
drumul eradicării paludismului, da
torită guvernului său și savanților 
săi“). Au dispărut tot astfel febra 
recurentă, febrele tifoide și parati- 
foide ; milioane de copii sînt vacci
nați împotriva poliomielitei. Numă
rul cazurilor de tuberculoză a scă
zut de cinci ori față de anul 1948, 
gușa endemică — altă dată larg răs- 
pîndită în zonele submuntoase — 
a fost redusă cu 40 la sută, iar la 
copii chiar eradicată. Mortalitatea 
generală a scăzut mult sub jumăta
te față de trecut. Mortalitatea 
infantilă s-a redus și mai mult, 
la 4,8 la sută. Iar durata me
die de viață în țara noastră a 
urcat de la 42 de ani (în 1932) la 66 
de ani astăzi ! Ce minunată realiza
re a regimului nostru, a poporului 
nostru eliberat, realizare ce nu poa
te fi exprimată prin nici o unitate 
obișnuită de măsură și nici în bani 
nu poate fi evaluată. Sînt 24 de ani 
în plus, ani în care omul poate be
neficia de viața nouă, liberă, de 
multiplele satisfacții pe care ea le 
oferă, își poate consacra forțele în
floririi economiei, științei, culturii 
socialiste. îar între dezvoltarea cul
turală a întregului popor și starea 
lui de sănătate există o strînsă și 
semnificativă legătură. în aceste 
două decenii milioane de cetățeni, 
tineri sau mai vîrstnici, au învățat 
în școli, facultăți, institute, însușin- 
du-și din comorile științei și cultu
rii, devenind oameni instruiți.

La îmbunătățirile atît de esenția
le, intervenite în starea generală a 
sănătății; au adus și aduc o valo
roasă contribuție oamenii de știință. 
Mi se pare demn să relev, cu acest 
prilej, că niciunul dintre acei care 
în trecut s-au dovedit valoroși în 
creația lor științifică, nu a pre
getat să-și consacre, în noile condi
ții, munca și energia intereselor po
porului. Ei au dezvoltat tradiția 
școlii medicale romînești, în ju
rul lor s-au grupat sute de tineri 
harnici și dornici să participe la 
munca de cercetare, de învățămînt, 
de organizare sanitară și de amelio
rare a sănătății poporului lor. în 
noul climat social, cînd cercetarea 
științifică este sprijinită cu genero
zitate de către stat, ei au găsit con
diții deosebit de prielnice, cu totul 
diferite de cele din Romînia veche,

cînd cercetarea reprezenta doar un 
accesoriu benevol al unora dintre 
cadrele didactice din facultățile de 
medicină. Pe atunci, institutele de 
cercetări erau puține la număr (doar 
cinci, dintre care unul chimico-far- 
maceutic), sărace, slab dotate, cu 
personal redus șl bugete derizorii. 
Vechea Academie Romînă nu avea 
nici o unitate de 'lucru, nici un insti
tut. Astăzi Academia R.P. Romîne are 
în Capitală și în centrele știin
țifice ale țării 10 unități de cer
cetare medicală, dintre care 6 insti
tute. Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale, la rîndul său, a re
organizat și modernizat vechile in
stitute și a creat altele noi, așa îneît 
numărul lor se ridică în prezent la 
18, între care 13 institute și 5 centre 
de cercetare științifică.

Dispunînd de o puternică bază 
materială și clădită pe temelia con
cepțiilor materialismului dialectic, 
cercetarea științifică a luat în acești 
ani un deosebit avînt, îmbrățișînd 
un larg cerc de probleme. Astfel, 
cercetătorii noștri au putut prezenta 
numeroase lucrări valoroase la con
gresele, simpozioanele, conferințele, 
sesiunile organizate în țară și în 
străinătate. Momente importante 
au fost cele cinci congrese medi
cale ținute la București (Congre
sul național de medicină — 1957, 
Congresul al III-lea internațional de 
patologie infecțioasă — 1962, Con
gresele naționale de igienă — 1963, 
de medicină internă — 1964, de 
chirurgie — 1964) la care oamenii 
de știință și cercetătorii noștri au 
prezentat lucrări originale, confrun- 
tînd rezultatele cu cele obținute de 
numeroși savanți din alte țări.

în zilele noastre se confirmă din. 
plin cuvintele lui Pasteur : „Dacă 
știința nu are patrie, omul de știință 
trebuie să se preocupe de tot ceea ce 
poate face gloria patriei sale. In 
orice mare învățat veți găsi totdea
una un mare patriot“. într-adevăr, 
realizările înfăptuite cu perseveren
ță stăruitoare în laboratoarele și 
clinicile noastre au contribuit la 
creșterea prestigiului științei romî- 
nești, reprezentînd, alături de acelea 
care sînt rodul muncii oamenilor de 
știință din alte țări, o însemnată 
contribuție la progresul general al 
științei medicale. Profund recunos
cători partidului pentru sprijinul dat 
muncii de creație, oamenii de știin
ță din țara noastră întîmpină marea 
sărbătoare de la 23 August cu jus
tificată bucurie, animați de dorința 
vie de a munci mai departe, cu toa
te forțele, pentru înflorirea și pros
peritatea patriei socialiste, a poporu
lui nostru.

Pe malul lacului Drateș

Ne scriu corespondent voluMari

Ânii .mei, anii uzinei
Ca orice corespondent, obișnuiesc 

să decupez din publicații colaboră
rile ce-mi aparțin. Pe toate le-am 
strîns într-un dosar. Și uneori îl 
răsfoiesc. Retrăiesc atunci întîmplări 
petrecute cu ani în urmă...

Dosarul acesta cu tăieturi din zia
re este, în felul său, și o istorie a 
uzinei. Vn vînt întineritor bătea 
prin atelierele fostei fabrici „Rien- 
ger" din Sibiu — după naționalizare 
Uzina „Independența“. Produse 
noi, necesare tinerei noastre indus
trii socialiste, luau locul în fabrica
ție celor cîtorva produse vechi de in
dustrie casnică. Atelierele erau mă-

Noua maternitate din Bacâu Foto : Gh. Vințilă

PE MURES SPRE IZVOARE
tata Japonie, spre bucuria și mîn- 
dria muncitorilor din micul oraș de 
lingă Mureș, a tuturor iubitorilor de 
sport din țara noastră.

rite, se construiau hale noi, încăpă
toare, se aduceau utilaje moderne. 
Iar oamenii trebuiau să-și însușeas
că temeinic, într-un timp relativ 
scurt, tehnica avansată. Munca de
venea tot mai mult o îndatorire ce
tățenească de prim ordin. O dove
desc, între altele, portretele de frun
tași în producție trimise de mine șt 
publicate pe primele pagini ale zia
relor. Numele lăcătușului Ion Fe- 
rentzi, ale turnătorilor Vasile Bat
eau și Isaia Oprișor sînt legate de 
începuturile mișcării de inovații în 
uzină.

Vechiului ritm de lucru — înceti
nit, meșteșugăresc — i-a luat în 
scurt 'timp locul un altul, caracteri
zat prin pulsațiile vii ale industria
lizării socialiste. Uzina începuse să 
producă în serie instalații și agre
gate moderne cu care urmau să fie 
înzestrate mari obiective industriale.

...Răsfoiesc dosarul cu tăieturi din 
ziare. Ultima corespondență mă en
tuziasmează la fel ca și prima. E o 
comparație pilduitoare între trecut 
și prezent. Acum 20 de ani, în toată 
fabrica existau numai 8 muncitori 
cu școala profesională și nici unul 
cu școala medie. Astăzi, 70 la sută 
din muncitorii uzinei au pregătire 
tehnico-profesională ; 249 urmează 
cursurile școlii medii serale, iar 66 
școala de maiștri ; numărul cadrelor 
cu studii medii și superioare din 
uzină este de 721. Cei mai mulți au 
urmat școli și facultăți fără să-și 
părăsească locul de muncă. Printre 
aceștia mă număr și eu.

Anii mei, anii noștri se împletesc 
strîns cu anii uzinei. Am crescut îm
preună.

Ion IORDACHE
inginer
Uzinele „Independența“-Sibiu

In gospodăria colectivă hărnicia este 
răsplătită.

In acești ani, în satele comunei 
noastre s-au ridicat numeroase con
strucții de folos obștesc. Pentru 
copiii colectiviștilor s-au construit 
o școală nouă la Brusturi, unde în
vață 300 de elevi, alte două școli 
în satele Groși și Tîrzia. In satul 
Poiana colectiviștii au un dispensar 
nou. La Brusturi și Groși există ci
nematografe. Biblioteca are mii de 
cărți de tot felul. Comuna noastră 
este electrificată.

în trecut, puțini copii din comună 
au putut merge la școli la oraș. A- 
cum sînt zeci și zeci de copii ai co
lectiviștilor plecați pe la diferite 
școli. Eu am zece copii și toți au 
avut posibilitatea să învețe carte. 
Am o fiică felceră la un spital din 
Brașov, o altă fiică lucrează tot la 
Brașov, la uzina „Rulmentul“. Doi 
băieți, Petre și Vasile, sînt ofițeri în 
armata Republicii. Mai am o fată la 
școala pedagogică din Bacău. Peste 
un an va fi învățătoare. Și ceilalți 
copii învață.

Iată ce au însemnat pentru comu
nă și pentru fiecare familie în par
te acești 20 de ani. Pentru viața 
noastră nouă mulțumim partidului.

• ' ' :■> * -i

în

Pehe TĂRĂBOANȚĂ 
colectivist

(Urmare din pag. III-a)

de utilaje pentru industria ușoară, 
fabrica de zahăr, cea de produse 
lactate și altele. Industrializarea so
cialistă și-a pus puternic pecetea a- 
supra vieții bătrînului oraș, dăruin- 
du-i tinerețe și frumusețe.

în prefața scriitorului Kovacs 
György la noua monografie a Tîrgu- 
lui Mureș se spune : „Monografiile 
din trecut i-au atribuit, foarte ade
sea, denumirea de „oraș al școlilor", 
într-adevăr, orașul avea, în afară de 
cîteva școli elementare, și patru școli 
medii, dintre care una are o vechime 
de 400 de ani. Aceste școli erau frec
ventate de un număr redus de elevi, 
îndeosebi de copiii unor părinți cu 
stare, care-și puteau permite „luxul" 
învățăturii. Denumirea de „oraș al 
școlilor" abia azi și-a căpătat sensul 
ei real. Numeroasele școli medii sînt 
frecventate anual de mii și mii de 
elevi. în clasele lor învață alături, 
în deplină prietenie și frăție, copii 
ai muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor din rîndurile poporului romîn 
și ale minorităților naționale". Merită 
subliniat că în vreme ce în anul șco
lar 1938—1939 în școlile de cultură 
generală de pe cuprinsul actualei 
regiuni învățau 61 855 elevi, în anul 
1963-1964, numărul total al elevilor 
din aceste școli se ridică la 150 636.

Se cuvine a arăta în continuare 
că la cele 7 facultăți ale celor 3 in
stitute de învățămînt superior din o- 
raș au învățat în anul universitar 
1963/1964 peste 2100 studenți la 
cursurile de zi și fără frecvență, din
tre care 1 062 au fost bursieri.

Seară de seară, la Teatrul ma
ghiar de stat, la Filarmonică, la Tea
trul deApăpuși, la spectacolele An
samblului de stat de cîntece și dan
suri, 'sălile sînt totdeauna arhipline 
de un public nou, dornic să-și lumi
neze mintea. La recentul concurs in
terregional al artiștilor amatori, des
fășurat timp de trei zile la Tg. Mu
reș, echipe de dansuri și coruri, re
citatori și soliști din orașele și sate
le regiunii, oameni ai muncii romîni 
și maghiari, tineri ori vîrstnici, au a- 
dus pe scenă imagini ale vieții noi 
din patria noastră socialistă, au fă-

cut să răsune cîntece de slavă 
tru Partidul Muncitoresc Romîn, 
astfel glas simțămintelor de dragoste 
și proiund atașament ale oamenilor 
muncii din oraș și din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară față de pa
trie, de partid.

O bogată și rodnică activitate are 
loc la Filiala Academiei R. P. Romî
ne, la filialele uniunilor artiștilor 
plastici, compozitorilor și scriitorilor.

Spunea academicianul Dezideriu 
Miskolczy, la o consfătuire a intelec
tualilor din regiunea Mureș-Autono- 
mă Maghiară : „Munca savantului, a 
muncitorului și țăranului colectivist 
contribuie deopotrivă la simfonia u- 
nitară — construirea societății socia
listo. Prin grija partidului și guvernu
lui, Tg. Mureș a devenit un centru 
cultural înfloritor".

...în sus, spre izvoarele Mureșului, 
satele se înșiră ca o salbă de-a lun
gul șoselei și a văii mănoase a rîu- 
lui. Privirea se oprește, odihnindu-se 
parcă, la puzderia de case trainice, 
la școlile și căminele culturale 
din cărămidă și piatră, care poartă 
pe frontispiciu, ca dată de naștere, 
anii din urmă. Este grăitor faptul că 
între anii 1955—1960 s-au construit 
în satele regiunii peste 12 000 case 
noi și că numai în 1962 și 1963 au 
fost construite aproape 6 200 case. 
Iar pentru 
rale, statul nostru 
în 1963 suma 
Iată încă un 
semnificație, 
al țăranilor 
diționalul ' 
nut pe malul Mureșului, în comuna 
Brîncovenești, ceea ce te izbea îna
inte de toate era aspectul oameni
lor, îmbrăcămintea lor, puzderia de 
biciclete și motorete care invadase
ră de-a dreptul cîmpul tîigului.

Ținînd firul apei în itinerariul a- 
cesta al anului XX, m-am abătut 
cîțiva kilometri spre dealurile din 
împrejurimi. Aflasem că pe coastele 
pînă nu de mult neproductive, gos
podăria de stat din Batoș a creat 
un masiv pomicol pe o suprafață de 
mai bine de 530 ha. Este o adevăra
tă îneîntare să privești șirurile ne- 
siîrșite de pomi, dispuse în pitorești

pen- 
dînd

social-cultu- 
alocat numai 
milioane lei. 
cu grăitoare 

al nivelului de trai 
colectiviști. La 

,tîrg al cireșelor"

acțiunile 
a 

de 375 
semn.

tra-
u-

merii, perii, 
sînt încă fi- 
temeneli la 
a vîntului.

Oe treci codrii de aramă
amfiteatre. Deocamdată, 
piersicii, prunii și vișinii 
ravi, trunchiurile lor fac 
cea mai ușoară bătaie 
Dar în anii care vin, cei 135 000 de
pomi din soiuri, unele purtînd nume 
cu rezonanță exotică : „Contesa de 
Paris", „Buna Luiza", vor intra pe 
rod, iar pînă în 1968 li se vor adău
ga alte sute de hectare.

Un scurt popas la Reghin. Aici se 
„nasc" ambarcațiunile sportive care 
brăzdează pistele de apă din multe 
țări ale lumii.

Tn adîncul codrilor răsună cînteeul 
iierăstraielor electrice și mecanice

De la Reghin la Tokio, locul de 
desfășurare a Jocurilor Olimpice, este 
o cale lungă. Și totuși, ambarcațiu
nile sportivilor romîni vor încerca să 
cucerească noi medalii în îndepăr-

...Din nou la drum. Cîmpia se o- 
prește parcă în pragul munților aco- 
perițl cu păduri. Mureșul saltă peste 
stîncile în care 
că de-a lungul 
este de o mare 
musețe. Sus, pe 
grasă, se văd din loc în loc taberele 
de vară ale gospodăriilor colective, 
unde pasc cirezile de vite. Fie-ne 
îngăduită aici o mică paranteză. 
Călăuzindu-se după indicațiile par
tidului, cele 255 gospodării colective 
din regiune dezvoltă an de an sec
torul zootehnic. Numai în 1964 efecti
vele de bovine proprietate obștească 
au crescut cu peste 5000, iar numă
rul ovinelor cu 24 000. Vechea tradi
ție a locuitorilor de pe aceste me
leaguri, renumiți crescători de ani
male, este continuată și îmbogățită. 
Intrăm în împărăția codrilor de ara
mă, care constituie o mare bogăție a 
regiunii acoperind aproape 30 la sută 
din suprafața sa totală. Se mai ză
resc și astăzi pe spinările munților, 
ca niște, răni abia cicatrizate, locu
rile unde fostele societăți capitaliste 
„Lomaș" și „Foresta" au tăiat și au 
jefuit ca în... codru, molizii cei fal
nici, brazii șl fagii. Incintă privirile 
acum plantațiile tinere, menite să re
facă patrimoniul forestier distrus. 
Numai în raionul Toplița, pe care îl 
străbatem, au fost împădurite peste 
12 000 hectare. Întîlnim în cale mici 
localități — Deda-Bistra, Răstolița, 
Lunca Bradului, Corbu-Barasău — 
care amintesc de luptele muncitori
lor forestieri din valea Mureșului, 
desfășurate în anii 1925, 1929, la che
marea și sub conducerea Partidului 
Comunist Romîn. în anii aceia întu
necați, cuvîntul comuniștilor îmbăr
băta, dădea putere și încredere în 
viilor.

Urcînd spre izvoare, pe pitoreasca 
vale a Mureșului, te simți îndemnat 
să faci un popas la Combinatul 
de industrializare a lemnului de 
la Gălăuțaș, unul dintre cele mai mo
derne din țară, vlăstar al familiei ma
rilor combinate înălțate în diferite re
giuni ale patriei. Prezența lui în chiar 
inima munților, în preajma parchete
lor forestiere, este un indiciu sigur 
că lemnul pornit în lunga-i călătorie

a săpat albie adîn- 
veacuiilor. Peisajul 
și tulburătoare fru- 
tăpșanele cu iarbă

va cunoaște miraculoase metamor
foze trecînd prin halele înzestrate cu 
mașini și instalații de înaltă tehnici
tate, mînuite de oameni temeinic 
pregătiți. Plăci celulare, plăci aglo
merate, placaje... Sînt tot atîtea no
țiuni necunoscute odinioară, dar în
cetățenite astăzi și intrate în mod 
curent în vocabular.

Vechile manuale de geografie e- 
conomică erau tare zgîrcite cînd a- 
minteau despre Toplița. Și la drept 
vorbind, prea multe nu aveau ce 
spune. Replica prezentului este ca
tegorică. Toplița este acum 
orășel în plină 
blocuri noi 
de familii 
fieri. Mihai Kecsko a fost țapinar pe 
vremuri. De multe ori, în ceasurile de 
răgaz, povestește tovarășilor de 
muncă de la funicular cît de amară 
era pîinea de muncitor în pădure, 
cînd dormea pe cetini în coliba cu 
acoperișul spart. Astăzi Kecsko stă 
într-un apartament frumos, într-un 
bloc nou, munca îi este răsplătită 
după merit. într-un cuvînt, se simte 
om. Alături de el, fostul țapinar 
Gheorghe Cristea, astăzi mecanic, 
Vasile Coșărcar, Vidor Tanko și a- 
tîția și atîția au schimbat coliba cu 
apartamentul din bloc.

Deoparte și de alta a Mureșului, 
prin pădurile cu umbră deasă, răsu
nă din zori pînă la ceasurile înseră
rii cîntecele ferăstraielor electrice 
și mecanice. De pe vale răzbate șu
ierul prelung al trenuțului forestier. 
Prin peria pădurii a fost croită o po
tecă largă prin care trec, cu pași de 
șapte poște, stîlpii funicularului. Pe 
strunele sale răsună necontenit simfo
nia muncii. Buștean după buștean 
coboară într-o legănare lină. Indicii 
de mecanizare la lucrările de scos- 
apropiat și de transport în întreprin
derile forestiere din regiune au cres
cut de la an la an.

*
Un izvor firav, jucăuș ca argintul 

viu. Acesta este Mureșul la origine, 
cînd iese la lumină de la poalele 
vîrfului Măgușa. Cale lungă străba
te printre stînci pînă la întîlnirea cu 
cîmpia. De-a lungul văii sale, oame
nii și locurile se schimbă de la un an 
la altul. Viața nouă care a înflorit pe 
meleagurile scăldate de bătrînul 
Mureș în cei 20 de ani de la elibe
rarea Romîniei de sub jugul fascist 
își are izvorul în izbînzile întregului 
nostru popor care, condus de partid, 
a ridicat pe culmi de bunăstare și 
progres patria socialistă.

De mulți ani trimit scrisori redac
ției. Acum, în preajma zilei de 
23 August, m-am gîndit să vă scriu 
cîteva rînduri despre schimbările 
petrecute în comuna noastră, Brus
turi, din raionul Tg. Neamț, în via
ța colectiviștilor și a familiei mele 
în ultimii 20 de ani. La noi nu mai 
sînt case acoperite cu paie și feres
tre cît palma. Oamenii și-au făcut 
case frumoase din cărămidă, cu fe
restre mari și luminoase. în case 
vezi mobilă, aparate de radio. S-a 
schimbat mult traiul colectiviștilor.

Țesătoarea Niculina Coman se în
treabă deseori : Ce s-ar fi ales de 
cei 4 copii ai mei, dacă n-ar fi fost 
partidul ? Ar fi mai ajuns ei, în re
gimul burghezo-moșieresc, ceea ce 
sînt azi ? Pe atunci nu le-ar fi fost 
hărăzită altă viață decît aceea de a 
sluji 
calea 
nilor 
man 
tentă 
au învățat meserie. Niculina este fe
ricită că și-a văzut copiii in rîndul 
oamenilor.

Aceleași ginduri o însuflețesc și pe 
muncitoarea Maria Rădulescu, din 
secția finisaj. Și ea are 4 copii. Băia
tul cel mare e student la Iași, celă
lalt e contabil, iar fetele — surori 
medicale. Pentru marile schimbări 
care s-au petrecut în viața fiecăruia 
dintre noi, sintern recunoscători par
tidului.

Cecilia TUDOR
muncitoare 
întreprinderea „Textila‘‘-Pitești

la patroni. Partidul a deschis 
spre învățătură copiilor oame- 
muncii. O fată a Niculinei Co- 
este azi profesoară, alta asis- 
medicală, iar a treia și băiatul

un 
dezvoltare, cu 

în care locuiesc sute 
de muncitori fores- TEATRE : Teatrul de stat de operetă 

(la Teatrul de vară din parcul „Herăs
trău") : Plutașul de pe Bistrița — (orele
20) . Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(la Teatrul de vară din parcul ,,N. Băl- 
cescu") : O femeie cu bani — (orele 20). 
Teatrul satiric-muzical „C. Tänase“ (în 
grădina „Boema" — în caz de ploaie în 
sala „Savoy“) : Și băieții și fetele — (o- 
rele 20,15). Circul de stat : Sărbătoare la 
circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. Pagini de istorie ; 
Rominia orizont 04 : Patria (10; 15; 18;
21) . Rebelul magnific : București (9,30;
11,30; 13,30; 17; 19; 21), Grădina „Doina1 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 20). Seches
tratul din Altona: Republica (9; 11,30; 14; 
10,30; 18,45; 21,30), Stadionul „Dinamo"
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 20). Primul 
troleibuz : Carpați (10; 12; 14; 10; 18,15;
20.30) , Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21), la grădină (Pasajul ;,Eforie" — orele 
20), înfrățirea între popoare (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Bărbații : Capitol (10; 12; 14; 
16,45; 19; 21 — la grădină — orele 20), 
Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Fla
căra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Miorița (10; 
12; 14; 18; 18,15; 20,30). Cei șapte magni
fici — cinemascop: Luceafărul (9; 12,15; 
18; 21), Grivița (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Bucegl (9; 12; 15; 18; 21 — la gră
dină — orele 20), Tomis (8,30; 11; 13,30; 
10,15; 19 — la grădină — orele 20), Mo
dern (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Grădina 
„Vltan" (Calea Dudești — orele 20,45), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — 
20), Grădina „Progresul" (Str. Ion 
nr. 5 — orele 20). Un surîs în plină 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
duminici : Central (9,30; 11,45; 14; 
18,30; 20,45). Tudor — cinemascop (ambele 
serii) : Lumina (9,45; 13; 16,15; 19,30). Doi 
colonei : Union (15; 17; 19; 21). Program 
pentru copii (orele 10), Post-restant: Doi
na (11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Comoa
ra din lacul de argint — cinemascop : 
Giulcști (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Arta (14,30; 16,45; 19; 21,15 — la grădină 
— orele 20). După 10 ani — Combinatul 
chimid Borzești — Rominia pe meridia
nele lumii — Douăzeci de ani de pictură 
romîncască — Marile emoții mici — 
Meșteșug milenar : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). M-am îndrăgostit la Co
penhaga : Cultural (15; 17; 19; 21), Crîn- 
gași (16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 14; 
iș; 18,15; 20,30), Grădina „Buzești“ (Str. 
Buzeștl nr. 9—11 — orele 20,30). întuneric 
în plină zi : Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30), Fla

orele 
Vidu 
vară : 
Două 
16,15;

A
mura (10; 12; 14; 16; 18; 20). Temelii de 
oțel — Romînia pe meridianele lumii — 
Instalații de foraj — Tonitza — C-așa-l 
jocul în Făgăraș — Sîmbra oilor: Dacia 
(10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,15; 19; 21). Vara, 
în nordul sălbatic: Buzeștl (15; 17; 19). 
Căliți în foc — cinemascop : Unirea (16; 
18 — la grădină — orele 20), Drumul 
Sării (16; 18; 20). Dragoste lungă de-o
seară : Vitan (16; 18; 20). Ocolul pămîn- 
tulul în 80 dc zile — cinemascop (ambele 
serii) : Munca (13,30; 17; 20,30), Ferentari 
(10; 16,30; 20). Cuba ’58 : Popular (15; 17; 
19; 21). Codin : Moșilor (15; 17; 19 — la 
grădină — orele 20,15). Inspectorul și 
noaptea : Aurora (10; 12; 14; 16; 18,15 — 
la grădină — orșle 20,30). Taxiul morții : 
Cosmos (16; 18; 20). Asasinul din cartea 
de telefon: Viitorul (15; 17; 19; 21). Ko- 
zara : Colentina (15.30; 18; 20,30 — la gră- ” “ (15 30. 18 _ la 

împușcături în 
14; 16; 18; 20),- 
Cauze drepte —■

dină — orele 20), Lira 
grădină — orele 20,30). 
ceață : Melodia (10; 12; 
Progresul (15; 17; 19; 21). 
cinemascop ; Rahova (16; 18,30 — la gră
dină — orele 20,15). Vacanță la mare: Co- 
troceni (16; 18; 20). Liturghia de la mie
zul nopții — cinemascop : Pacea (16; 18; 
20). Omul din fotografie: Grădina „Mo
dern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele 20,30).

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

cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, din sectorul sudic. 
Temperatura a crescut, și la orele 14 în- j 
registra valori cuprinse intre 28 grade în I 
vestul țării și 20 grade la Petroșeni și 
Cimpulung Muscel. In București : Vre
mea a fost frumoasă, cu cerul variabil, ' 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 27 grade.,

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 
și 22 august. In țară : Vremea va fi căl
duroasă, dar va deveni ușor instabilă, 
începînd din vestul țării. Vor cădea ploi 
locale și sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice, mai ales în ves-. 
tul țării. Temperatura staționară la în
ceput, apoi în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 10 șl 20 grade, iar 
maximele între 22 și 32 grade. In Bucu
rești și pe litoral : Vreme în general fru
moasă și călduroasă, cu cerul variabil, ■ 
mai ales în prima parte a intervalului. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
în ușoară scădere.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Islandei in R. P. Romină 
Cuvîntârile rostite

Cu această ocazie, ambasadorul 
islandez a declarat: „Faptul că gu
vernele celor două țări ale noastre 
au căzut de acord să ridice reciproc 
legațiile lor la nivel de ambasadă 
constituie o confirmare plăcută a 
dezvoltării relațiilor dintre Romînia 
și Islanda în avantajul ambelor 
țări“. Vorbind despre dezvoltarea 
schimburilor comerciale și culturale 
dintre cele două țări, ambasadorul 
islandez a spus : „Este neîndoielnic 
că asemenea schimburi au contribuit 
la promovarea înțelegerii reciproce 
și contactelor prietenești, care con
stituie întotdeauna baza pentru re
lații bune și prietenie între națiuni“.

în încheierea cuvîntării sale, dr. 
Kristinn Gudmundsson a transmis 
președintelui Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, salutări 
din partea președintelui Islandei, 
precum și cele mai bune urări din 
partea guvernului și poporului islan
dez pentru un viitor fericit și pros
per al poporului romîn.

în cuvîntul său, vicepreședintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Ștefan Voitec, după ce a arătat că 
împărtășește aprecierile făcute de 
ambasadorul islandez cu privire la 
dezvoltarea favorabilă a relațiilor 
dintre cele două țări, a declarat : 
„Este și dorința noastră ca relațiile

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Uniunii Birmane in R.P. Romină 
Cuvîntârile rostite

Cu acest prilej, ambasadorul bir- 
manez a transmis din partea pre
ședintelui Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, generalul Ne Win, 
urări de sănătate și fericire pre
ședintelui Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
de bunăstare și prosperitate poporu
lui romîn.

„Este o înaltă cinste și un mare 
privilegiu pentru mine — a decla
rat ambasadorul birman — de a fi 
ales reprezentant al Birmaniei într-o 
țară, care, prin eforturile sale susți
nute, a obținut succese remarcabile 
în domeniul economiei și al vieții 
sociale“.

în încheiere, ambasadorul U Ba 
Saw a subliniat dorința sinceră a 
guvernului birman de a întări legă
turile de prietenie și colaborare în
tre Uniunea Birmană și Republica 
Populară Romină.

în răspunsul său vicepreședintele 
Consiliului de Stat, Ștefan Voitec, a 
exprimat mulțumiri pentru salutul 
adus și a transmis din partea po
porului romîn, a președintelui Con
siliului de Stat urări de sănătate și 
fericire președintelui Consiliului Re
voluționar, precum și de prosperita
te și progres poporului birman.

în continuare, vicepreședintele
★

La 18 august George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a primit în audiență în ve
derea prezentării scrisorilor de a- 
creditare pe dr. Kristinn Gudmunds-

SPORT

Finalele Spartachiadei republicane
Pe stadionul Republicii din Capi

tală, într-o atmosferă sărbătoreas
că, plină de voioșie și tinerețe, a a- 
vut loc ieri după-amiază festivita
tea de deschidere a finalelor Spar
tachiadei republicane, grandioasa 
competiție sportivă organizată în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei.

Numeroși spectatori se aflau în 
tribunele stadionului cînd trompeții

Din colțul tribunei ---------------

O zi plina
Unde să mergi mai întîi cînd 

opt baze sportive își deschid din- 
tr-odată porțile ? Desigur, nu-i 
deloc ușor de ales încotro s-o a- 
puci. înotul, jocurile de polo, ca 
să nu mai vorbim de săriturile 
de la trambulină, au frumusețea 
lor specifică, sînt atractive. Gim
nastica nu este cu nimic mai pre
jos ; întotdeauna un exercițiu co
rect la inele, o „ieșire“ mai în
drăzneață la paralele inegale sau 
la bîrnă, un salt în șurub la sol 
sînt urmate de ropote de aplauze 
și notate corespunzător de ar
bitri. Luptele și halterele solicită 
forța, îndemînarea, curajul chiar. 
Dar jocurile sportive ? Handba
lul e o pasiune veche (și totuși 
mereu nouă !) a publicului spec
tator, căruia nu-i displac deloc 
nici baschetul, nici tenisul de 
masă. Noroc că atleții, fotbaliștii 
și boxerii intră de-abia azi în 
concurs. Altfel...

Alegere grea, dar care totuși 
trebuie făcută. Parcul dinamoviș- 
tilor, gazdă a mai multor între
ceri, a primit un număr mare 
de spectatori. Să mergem într-a- 
colo. în sală, luptătorii de clasice 
susțin ultimele partide. Pe masa 
juriului, medaliile și tricourile de 
campioni atrag privirile tuturor. 
Sportivii își simt parcă forțele 
înzecite. Se observă din felul 
cum își dispută șansele. I. Baciu 
vrea să-i smulgă victoria lui I. 
Cernea, deși știe bine că adversa
rul său are o mult mai bogată 
experiență și un palmares strălu
cit. Pîrvulescu, campion olimpic 

dintre cele două țări, inclusiv 
schimburile comerciale, relațiile 
culturale și vizitele reciproce, să 
fie continuate în viitor, în in
teresul ambelor țări, al păcii și 
colaborării internaționale". în con
tinuare, l-a asigurat pe Kristinn 
Gudmundsson de sprijinul Consi
liului de Stat și al guvernului Re
publicii Populare Romîne și al său 
personal pe timpul misiunii sale ca 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Islandei la București.

în încheiere, vicepreședintele Con
siliului de Stat, Ștefan Voitec, a ru
gat pe ambasadorul islandez să 
transmită președintelui Islandei, gu
vernului și poporului islandez cele 
mai bune urări de fericire și pros
peritate din partea Consiliului de 
Stat și guvernului Republicii Popu
lare Romîne.

între vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Ștefan 'Voitec, și ambasado
rul Islandei, dr. Kristinn Gud
mundsson, a avut loc apoi o con
vorbire cordială.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare și la convorbire au 
participat Ludovic Takacs, membru 
al Consiliului de Stat, și George Ma- 
covescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

(Agerpres)

Consiliului de Stat a spus : „Dezvol
tarea multilaterală a economiilor ță
rilor noastre creează posibilități tot 
mai largi pentru extinderea relații
lor între Romînia și Birmania în 
domeniul economic, tehnico-științific 
și cultural. Guvernul romîn este a- 
nimat de dorința sinceră de a folosi 
din plin aceste condiții favorabile 
spre binele celor două popoare ale 
noastre, în interesul progresului și 
păcii în lume“.

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne a urat noului 
ambasador birman succes deplin în 
activitatea sa și l-a asigurat că se 
va bucura de sprijin deplin din par
tea Consiliului de Stat, a guvernului 
romîn și a sa personal.

între vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Ștefan Voitec, și ambasado
rul U Ba Saw a avut loc apoi o con
vorbire cordială.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare și la convorbire au 
participat Grigore Geamănu, secre
tarul Consiliului de Stat, Și George 
Macovescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

Ambasadorul Uniunii Birmane a 
fost însoțit de U Shwe Zin, secretar 
de ambasadă.

(Agerpres)
*

son, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Islandei la București, 
precum și pe U Ba Saw, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Birmane la București.

au vestit începerea festivității. în 
acordurile marșului Spartachiadei, 
pe pista stadionului își fac apariția 
coloanele multicolore ale sportivi
lor. Primiți cu însuflețite aplauze, 
defilează prin fața tribunelor re
prezentanții sportivi din toate re
giunile țării și din Capitală.

Sportivii se aliniază pe teren cu 
fața la tribuna principală. După in
tonarea Imnului de Stat al R.P. Ro

la Roma, luptă din greu cu Tur
turea, un tînăr excelent pregă
tit. Nici Bularca, fost „cel mai 
tare om din lume“ la categoria 
70 kg, nu pare scutit de emoții 
înaintea ultimelor asalturi. O 
constatare îmbucurătoare : titlu
rile au revenit, în majoritate, 
membrilor lotului olimpic, dar 
numeroși tineri sportivi, deși 
clasați în urma acestora, au ară
tat că sînt gata să preia ștafeta.

La bazinul de înot se întrec, de 
asemenea, actuali și viitori olim
pici. In prima categorie intră 
doar jucătorii de polo pe apă, 
însă există speranța (și chiar e- 
lemente capabile) că la Mexico 
în 1968 vor concura și înotători 
sau înotătoare din țara noastră.

Pe terenul de handbal am ur
mărit cu deosebită plăcere nu 
numai evoluția într-un joc ami
cal, de bună calitate, a campio
nilor mondiali, ci și dubla și tot
odată pasionanta dispută dintre 
reprezentativele regiunilor Banat 
și Mureș-Autonomă Maghiară. 
La băieți ca și la fete, echipele 
bănățene au obținut victoria și 
se pare că nu se vor opri aci. 
Luînd ca bune gîndurile mărturi
site ale jucătorilor, puterea de 
luptă manifestată de ei pe teren, 
nu-i exclus ca titlul de campion 
al Spartachiadei să-i încununeze 
pe handbaliștii Banatului. Dar 
să nu anticipăm prea mult pînă 
nu vom vedea la lucru și celelal
te formații.

Ion DUMITRIU

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

în cursul zilei de marți, membrii 
delegației de partid și de stat a 
R. P. D. Coreene, condusă de tova
rășul Kim Ir, au vizitat regiunea 
Ploiești.

Oaspeții au fost însoțiți de tova
rășii Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice, Dumitru 
Balalia, prim-secretar al Comitetu
lui regional Ploiești al P.M.R., 
Gheorghe Stan, președintele Sfatu
lui popular al regiunii Ploiești, și 
de alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Delegația a vizitat rafinăria de la 
Brazi și Combinatul petrochimic

Încheierea lucrărilor ședinței lărgite
? f

A SECȚIEI DE CEREALE Șl PLANTE TEHNICE

A CONSILIULUI SUPERIOR AL AGRICULTURII
Marți au luat sfîrșit lucrările șe

dinței lărgite a Secției de cereale și 
plante tehnice a Consiliului Superior 
al Agriculturii consacrată culturii 
griului.

Pe marginea referatului „Analiza 
rezultatelor obținute în cultura griu
lui de toamnă în anul agricol 1963— 
1964, în G.A.S. și G.A.C.“, prezentat 
în prima zi a lucrărilor, au luat cu
vîntul Mircea Ceaușescu, directorul 
Trustului Gostat Argeș, Vasile Ne- 
goiță, președintele Consiliului agri
col raional Medgidia, Gheorghe 
Danu, vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Iași, Atanasie Cior- 
lăuș, directorul Stațiunii experimen
tale Turda, Mircea Apostolescu, in
giner la G.A.C. Toporu, regiunea 
București, Nicolae Dogaru, Erou al 
Muncii Socialiste, directorul G.A.S. 
Giarmata, regiunea Banat, Ion Ne- 
goiță, Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele G.A.C. Pechea, regiunea 
Galați, Dumitru Semian, președinte
le Consiliului agricol raional Boto
șani, Alexandru Bărboi, președintele 
Consiliului agricol raional Negru- 
Vodă, Gheorghe Șipoș, directorul 
Stațiunii experimentale Oradea, Iu- 
liu Deac, inginer șef al Trustului 
Gostat Maramureș, Ion Toma, vice
președinte al Consiliului agricol re
gional București, Octavian Lambru, 
directorul Trustului Gostat Constan
ța, Florea Paulian, de la I.C.C.P.T. 
Fundulea, Gheorghe Rusu, vicepre
ședinte al Consiliului agricol raidnal 
Segarcea, Gheorghe Honu, vicepre
ședinte al Consiliului agricol regio
nal Banat, Teodor Ardeleanu, ingi
ner la G.A.C. Rîciu, raionul Luduș, 
Marin Dinu, vicepreședinte at Con
siliului agricol raional Ploiești, Ion 
Lungu de la Stațiunea experimenta
lă Secueni— Roman, Nicolae Topor, 
director adjunct al Direcției hidro- 
meteorologice a Comitetului de Stat 
al Apelor, Dezideriu Tor je, președin
tele Comisiei de Stat pentru încer
carea soiurilor, prof. Nicolae Hulpoi 
de la I.C.C.P.T. Fundulea.

Vorbitorii au prezentat noi rezul
tate ale cercetărilor științifice, au 

mîne, pe stadion sosesc 17 motoci- 
cliști, ultimii purtători ai ștafetei 
sportive „Cea de-a XX-a ani
versare“.

Tovarășul Aurel Duma, pre
ședintele Consiliului general al 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, 
adresează un călduros salut parti- 
cipanților și, urîndu-le tuturor 
succes, declară deschise întrecerile 
finale ale primei Spartachiade re
publicane.

Rezultate de ieri
LUPTE CLASICE. Titlurile de cam

pioni republicani și ai Spartachiadei 
au fost cucerite de următorii, în ordi
nea categoriilor: D. Pîrvulescu (Bucu
rești), I. Cernea (București), I. Po
pescu (București), V. Bularca (Bra
șov), I. Țăranu (București), Gh. Po- 
povici (București), N. Martinescu 
(București), V. Bușoiu (Oltenia).

BASCHET masculin : Banat—Cluj 
56—41 ; București—Bacău 116—58 ; fe
minin : Mureș—Banat 56—41 ; Bucu
rești—lași 82—47.

HANDBAL feminin : București — 
Brașov 12—8; Banat—Mureș-Autonomă 
Maghiară 9—7 ; masculin : București— 
Bacău 23—14 ; Banat—Mureș-Autono
mă Maghiară 17—13.

Pe stadionul Republicii, în timpul festivității de deschidere a finalelor Spartachiadei republicane

Ploiești. Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului industriei petrolului și 
chimiei, a făcut oaspeților o scurtă 
prezentare a dezvoltării extracției și 
prelucrării țițeiului din țara noastră 
și a industriei petrochimice. în 
continuare, membrii delegației au 
vizitat Uzinele de utilaj petrolier 
„1 Mai" din Ploiești, stațiunea ex
perimentală viticolă de la Valea Că
lugărească, Muzeul Doftana și sta
țiuni de odihnă de pe Valea Pra
hovei.

Seara, oaspeții au ajuns la Pre
deal.

(Agerpres)

împărtășit experiența dobîndită în 
acest an și au făcut propuneri valo
roase pentru aplicarea diferențiată 
a complexului de măsuri agrotehnice 
în vederea obținerii în anul viitor a 
unor recolte sporite de grîu.

Ședința a prilejuit un larg schimb 
de experiepță între oamenii de știin
ță din institutele de cercetări și sta
țiunile experimentale cu specialiștii 
de la consiliile agricole și din uni
tățile productive.

Participanții au adoptat recoman
dări privind cultura griului în anul 
1964/1965 și planul de măsuri pentru 
buna desfășurare a însămînțărilor 
și recoltărilor de toamnă, elaborate 
pe baza rezultatelor cercetărilor 
științifice, a experienței unităților a- 
gricole fruntașe și a propunerilor 
făcute în cursul ședinței.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul tovarășul Alexandru Moghio- 
roș, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

*
In continuare a avut loc festivita

tea premierii oamenilor de știință, 
autori ai unor noi soiuri și hibrizi de 
plante agricole. Au fost acordate 27 
diplome de autori și premii pentru 
soiurile omologate. Unele din acestea 
au fost în acest an larg răspîndite 
în producție.

Felicitîndu-i pentru rezultatele 
obținute, tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
le-a urat succese tot mai mari în 
munca lor științifică.

în numele celor premiați a mulțu
mit tov. Tiberiu Mureșan, directorul 
Institutului de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice Fundulea. El 
a arătat că aprecierea acordată cer
cetătorilor din domeniul ameliorării 
plantelor constituie un imbold deo
sebit în activitatea acestora pentru 
creșterea contribuției lor la dezvol
tarea agriculturii din țara noastră.

(Agerpres)

Programul de azi
Stadionul „23 August“. — Pri

mele probe atletice (de la ora 8 
la 10 și de la 15 la 18,30).

Patinoarul „23 August* *.  — În
tâlniri semifinale (de la ora 17).

Faza finală a celui de-al VII-lea 
Goncurs pe țară al formațiilor artis
tice de amatori de la orașe și sate 
s-a încheiat marți cu programul pre
zentat de artiștii amatori din Capi
tală.

Au evoluat pe scena Teatrului 
C.C.S. artiștii amatori de la Uzinele 
„23 August“, reprezentați de o for
mație corală și de una de dans, cei 
de la Uzinele „Grivița Roșie“ parti- 
cipanți la finală cu o formație de 
dansuri, o orchestră de muzică popu
lară și o fanfară. Au prezentat pro
grame brigăzile artistice dc agitație 
de la Direcția regională C.F.R. Bucu
rești, Institutul de cercetări chimice, 
Casa de cultură a raionului Grivița 
Roșie, ale cooperativelor meșteșugă-

★

Marți la amiază a părăsit Capitala 
artistul poporului Corneliu Baba, 
pentru a participa la deschiderea ex
poziției sale de pictură, organizată în 
capitala R. D. Germane, cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării țării noastre.

★
Marți dimineață a plecat spre 

Moscova Ansamblul „Perinița“ al 
Sfatului popular al Capitalei. Sub 
conducerea muzicală a lui Ionel Bu- 
dișteanu, artist al poporului, ansam
blul — format din 80 de persoane — 
întreprinde un turneu cu ocazia Zi-

Parcul sportiv Dinamo. — înot 
(9—11 și 17,30—18,30), lupte libe
re (16,30—21), polo pe apă (11,30— 
13,30), handbal (9—12 și 17,30— 
19), fotbal (CIuj-Dobrogea ora 15 
și Banat-oraș București ora 17).

Sala Floreasca. — Gimnastică 
(9—15 și 18—21).

Sala Recolta. — Haltere (ora 9 
categoria 60 kg, ora 19 categ. 67,5 
kg).

Terenurile Progresul. — Volei 
(de la ora 16).

Sala Politehnica (str. Ștefan 
Furtună). — Meciuri de tenis de 
masă (9—13 și 16—21).

Terenul Știința (str. V. Pîrvan). 
— Baschet (16,30—21).

Adunări 

festive 
în întreprinderi

în întreprinderi și instituții din 
întreaga țară au loc entuziaste a- 
dunări consacrate celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării patriei noa
stre de sub jugul fascist.

Sute de oameni ai muncii de la 
uzinele „Autobuzul“ din Capitală 
au ascultat expunerea tov. Ion Savu, 
membru al biroului Comitetului o- 
rășenesc București al P.M.R., care, 
relevînd succesele repurtate de po
porul nostru, a subliniat contribu
ția oamenilor muncii din întreprin
derile bucureștene la realizarea 
planului șesenal. Printre aceste în
treprinderi se află și uzinele „Auto
buzul“, care în cinstea marii sărbă
tori au depășit planul producției glo
bale pe șapte luni cu 2,2 la sută și au 
obținut economii peste plan în va
loare de 823 000 lei și beneficii su
plimentare de aproape 2 470 000 lei.

Intr-una din cele mai noi unități 
industriale ale Capitalei — între
prinderea de piese radio și semi
conductor! Băneasa — a avut loc, 
de asemenea, o însuflețită adunare, 
la care a luat cuvîntul Grigore 
Danciu, directorul întreprinderii. 
Vorbitorul a arătat că angajamen
tul de a realiza pînă la 23 August 
economii în valoare de 750 000 lei a 
fost realizat cu 10 zile înainte de 
termen, iar cel de a depăși pro
ducția globală și marfă cu 2 la sută 
a fost îndeplinit încă de la 1 au
gust.

A luat apoi cuvîntul tov. Ilca Me- 
linescu, directorul Editurii pentru 
literatura universală, care a înfăți
șat unele aspecte ale luptei parti
dului pentru pregătirea insurecției 
armate în zilele lui august 1944.

La întreprinderea textilă „Dacia“ 
din Capitală a vorbit despre apro
piata sărbătoare a poporului romîn 
tov. Gheorghe Jiga, secretar al Co
mitetului raional de partid Grivița 
Roșie. El a trecut în revistă succe
sele obținute de muncitorii și tehni
cienii acestei întreprinderi, care în 
cinstea măreței sărbători au realizat 
317 000 lei economii peste plan și au 
produs peste prevederi 11 800 kg 
fire și 307 000 m țesături finite.

în adunarea care a avut loc la 
Combinatul chimic Borzești și la 
care au luat parte peste 2 000 de oa
meni ai muncii, tov. Aurel Cali- 
mandric, secretar al Comitetului re
gional Bacău al P.M.R., a înfățișat 
cîteva din rezultatele obținute în a- 
ceastă mare unitate a industriei 
noastre chimice. Astfel, valoarea 
producției globale date peste plan 
în 7 luni trece de 7 milioane lei, iar 
angajamentul de a spori pînă la 23 
August productivitatea muncii cu 1 
la sută a fost depășit.

93 de țâri participă 
la Jocurile Olimpice 
de la Tokio

TOKIO 18 (Agerpres). — Comitetul 
de organizare al celei de-a 18-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de vară de la To
kio a anunțat oficial înscrierea a 93 de 
țări la cea mai mare competiție spor
tivă internațională a timpurilor noas
tre. Aceasta este cea mai importantă 
participare din istoria Jocurilor Olim
pice modeme, inaugurate în 1896 la A- 
tena. Pînă acum recordul de înscrieri 
l-a deținut olimpiada de la Roma cu 
84 de țări participante. Pentru prima 
oară vor lua parte la jocuri reprezen
tanții multor țări din Africa și Asia, 
ceea ce explică numărul mare de în
scrieri. Japonia, țara organizatoare, va 
concura la toate cele 20 de discipline 
incluse în program. Sînt prezente pen
tru a 18-a oară la Olimpiadă echipele 
S.U.A., Italiei și Germaniei.

berlin La catafalcul
lus M i h a i Ralea

BERLIN 18 (Agerpres). — în di
mineața zilei de 18 august a avut 
loc la Berlin o ceremonie funebră 
Ia catafalcul acad. M. Ralea, dece
dat în capitala R.D.G.

Au participat membrii delegației 
R. P. Romîne, compusă din Anton 
Breitenhofer, membru al Consiliu
lui de stat, Mircea Rebreanu, depu
tat al M.A.N., și Corneliu Bogdan, 
director în M.A.E., precum și amba
sadorul R. P. Romîne, dr. Ștefan 
Cleja, și membri ai ambasadei.

Au fost de față Manfred Gerhard, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al R.D.G., dr. Paul Wandel, pre
ședintele Ligii pentru prietenie din
tre popoare din R.D.G., Johannes 
Koenig, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al R.D.G., reprezen

VESTI III TÄRIIE SUCIALISTE
> ->

REALIZĂRI ALE MINERILOR
Minerii din bazinul carbonifer 

Pernik, R. P. Bulgaria, au extras 
de la începutul acestui an de 
peste două ori mai mult cărbune 
în comparație cu producția reali
zată aici în întregul an 1939. Re
zultate de seamă au obținut co
lectivele minelor „Republika“ și 
„Kladnica“, care și-au îndeplinit 
înainte de termen planul prevă
zut pentru primele opt luni ale a- 
cestui an la extracția de cărbune. 
Aceasta a permis ca în întregul 
bazin să fie extrase peste plan 
325 000 tone cărbune.

COMPLEX STUDENȚESC
In cartierul Dejvice din Praga 

se înalță de cîtăva vreme o con
strucție de mari proporții. Este 
vorba de un complex studențesc 
destinat facultății electrotehnice 
și de mașini, care va avea trei 
amfiteatre — două de cite 300 de 
locuri, iar al treilea de 430 locuri 
— laboratoare, ateliere, săli de 
studiu și o cantină. încălzirea se 
va realiza cu ajutorul unor in
stalații speciale fixate in pla
foane.

ÎN CASE NOI
In marele oraș industrial Ti

entsin (China de nord), peste 
1 000 de familii de muncitori s-au 
mutat recent în apartamente noi. 
In oraș și în împrejurimi sînt în 
curs de construire un număr și 

La uzinele de turbine din Harkov s-a construit o turbină acționată cu 
gaze, de 50 000 kilowați. în sala de mașini a uzinelor din Harkov, în 

timpul experimentării pieselor turbinei.

ȘTIRI CULTURALE

Al VII-I ea concurs al formațiilor 
artistice de amatori

tanți ai Prezidiului Academiei ger
mane de științe din Berlin, ai Co
mitetului german al păcii, ai Pre
zidiului Uniunii interparlamentare 
din R.D.G., precum și alte persona
lități.

La catafalc au fost depuse coroa
ne de flori din partea delegației R. P. 
Romîne, Consiliului de Stat al R.D.G., 
Academiei germane de științe din 
Berlin, Ligii pentru prietenie din
tre popoare din R.D.G., Ministerului 
Afacerilor Externe al R.D.G., pre
cum și Ambasadei R. P. Romîne la 
Berlin.

Ziarele „Neues Deutschland“, „Ber
liner Zeitung“ și alte ziare centrale 
din R.D.G. informează despre în
cetarea din viață a acad. M. Ralea.

Corpul neînsuflețit al defunctului 
a fost transportat la București.

mai mare de apartamente. In 
anii de după eliberare, la Tient
sin s-au construit locuințe avînd 
un spațiu de locuit egal cu ju
mătate din suprafața locativă din 
perioada antebelică. In afară de 
locuințele noi, statul a alocat 
mari sume pentru repararea sau 
reconstruirea a numeroase locuin
țe vechi.

INSTITUȚIE SANITARĂ 
MODERNĂ

Rețeaua sanitară a Republicii 
Cuba se extinde continuu. în pre
zent, în orașul Olghin (provincia 
Oriente), pe un fost teren viran, 
s-a înălțat frumoasa clădire cu 
șapte etaje a unui spital care ur
mează să devină una dintre cele 
mai mari instituții sanitare din 
provincie. Spitalul va avea 50 de 
paturi și o policlinică, unde vor 
putea primi asistență medicală 
800 de pacienți pe zi. El urmează 
să intre în funcțiune în prima 
jumătate a anului viitor și, con
form unei hotărîri a guvernului 
cuban, va purta numele lui Vladi
mir Ilici Lenin.

PRIMA PROMOȚIE DE CINEAȘTI
Institutul de cinematografie din 

R. D. Vietnam a fost absolvit re
cent de 67 studenți, dintre care 21 
scenariști și critici, 26 operatori, 
10 desenatori pentru filme de a- 
nimație și 10 decoratori de film. 
Este prima promoție care absolvă 
cele patru secții ale institutului.

rești „Arta aplicată“ și „Electrobobi- 
naj“. Amatorii de spectacole core
grafice au urmărit echipele de dan
suri ale uzinelor „Republica“ și „E- 
lectromagnetica“, ale fabricii de con
fecții „București“ și fabricii de bere 
„Rahova“. S-au mai prezentat în 
fața publicului tarafuri, orchestre de 
muzică populară, simfonică, de mu
zică ușoară, formații de estradă, nu
meroși soliști.

în seara aceleiași zile numeroși 
bucureșteni au asistat la spectacolele 
susținute de artiștii amatori pe es
trada din Piața Republicii.

La Muzeul satului a avut loc un 
spectacol de datini și obiceiuri popu
lare.

(Ageițpres)
*

lelor culturii romînești, organizate 
în U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Cu același avion a plecat o de
legație de cineaști romîni condusă 
de Francise Munteanu pentru a par
ticipa la Zilele filmului romînesc, 
organizate în U.R.S.S.

De asemenea, a mai plecat o de
legație condusă de Aurel Mihale, 
președintele Consiliului editurilor și 
difuzării cărții, care va lua parte la 
vernisajul expoziției de carte romî- 
nească de la Moscova.

(Agerpres)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CELEI DE A XX A
ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII ROMÎNIEI

La Geneva TREI SATELIT! „COSMOS“ LANSAȚI

BRUXELLES BUDAPESTA

BRUXELLES 18 (Agerpres). — Cu 
prilejul apropiatei aniversări a zilei 
de 23 August, ambasadorul R. P. 
Romine în Belgia, Ion Oancea, a o- 
ferit la 17 august, în sala „Shell Au
ditorium“ din Bruxelles, o gală de 
filme documentare romînești. Au 
fost prezentate filmele „Muzeul de 
artă“, „Trotușul și oamenii“, „Călă
torie în paradisul păsărilor“ și „Ur
sul carpatin".

Filmele au fost primite cu mult 
interes de un numeros public între 
care reprezentanți ai Corpului diplo
matic acreditați la Bruxelles, 
membri ai Parlamentului belgian, 
oameni de cultură și știință, ziariști. 
A fost oferit apoi un cocteil.

BUDAPESTA 18. — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite: Cu 
ocazia celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist, la Ambasada R. P. Romine din 
Budapesta a fost organizată marți o 
conferință de presă. Cu acest prilej 
Mihail Roșianu, ambasadorul R. P. 
Romine la Budapesta, a vorbit des
pre succesele obținute de poporul 
romîn în cei douăzeci de ani de la 
eliberarea țării.

Au participat reprezentanți ai pre
sei maghiare și corespondenți de 
presă străini acreditați la Buda
pesta.

Apoi a avut loc un cocteil care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de, prie
tenie.

Ședința conferinței 

pentru dezarmare
GENEVA 18 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva a avut 
loc marți dimineața, sub președinția 
lui M. Burns (Canada), o ședință a 
Conferinței pentru dezarmare. S-a 
discutat din nou problema așa-nu- 
mitului „grup de lucru“, care ur
mează să se ocupe de examinarea 
diferitelor aspecte ale distrugerii 
mijloacelor de transport al armelor 
nucleare.

Alegerea președintelui 
Republicii Liban

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 
— Luni, cinematica Muzeului de ar
tă modernă și Legația R. P. Romine 
din Rio de Janeiro au prezentat la 
„Maison de France“ o seară de fil
me romînești de scurt metraj. Au 
participat oameni de artă și cultură, 
cineaști, membri ai Corpului diplo
matic.

PHENIAN

PHENIAN 18 (Agerpres). — La 
cooperativa agricolă „Prietenia co- 
reeano-romînă“ din Sambon, pro
vincia Pyungan-ul de sud, a avut 
loc o adunare în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Ro
mîniei.

Luînd cuvîntul, Ba Nîn Von, pre
ședintele cooperativei, a urat oame
nilor muncii din R. P. Romînă noi 
succese în muncă pentru desăvîrși- 
rea construcției socialiste.

Ambasadorul R. • P. Romine la 
Phenian, Manole Bodnăraș, a urat 
succes poporului coreean în lupta 
sa pentru construirea socialismului 
și unificarea pașnică a țării.

în încheiere, cercul de artiști a- 
matori al cooperativei a prezentat 
un program artistic.

CAIRO

CAIRO 18 (Agerpres). — La 17 
august, Ambasada R. P. Romine la 
Cairo a organizat o conferință de 
presă urmată de un cocteil, cu pri
lejul celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist. Ambasadorul Mircea Nicolaes- 
cu a vorbit celor prezenți despre 
progresul economic și social-cultu
ral al R. P. Romine înregistrat în 
cei 20 de ani de la eliberare. Au par
ticipat directori și redactori șefi ai 
ziarelor locale, corespondenți ai pre
sei străine.

KIEV

KIEV 18 (Agerpres). — Cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a elibe
rării Romîniei de sub jugul fascist, 
la Kiev s-a deschis un festival al 
filmului romînesc. Vor rula filme
le „Lupeni ’29“, „Tudor“, „Poveste 
sentimentală“, „Alo, ați greșit nu
mărul“, „Soldați fără uniformă“ și 
alte realizări ale cinematografiei ro
mînești.

MONTEVIDEO

MONTEVIDEO 18 (Agerpres). — 
Televiziunea din Montevideo a pre
zentat un program consacrat celei 
de-a 20-a aniversări a eliberării 
Romîniei. în cadrul programului de 
60 de minute — care a reunit la o 
masă rotundă, alături de reprezen
tanții televiziunii pe prof. univ. 
Betancourt Diaz, pe muzicologul 
Francisco Musseti și pe însărcinatul 
cu afaceri al R. P. Romîne, Traian 
Moraru — a fost evocată lupta dusă 
de poporul romîn- pentru libertate 
și subliniate marile realizări ale 
poporului romîn în dezvoltarea eco
nomiei, învățămîntului, artei și 
culturii.

La sfîrșitul emisiunii, însărcinatul 
cu afaceri Traian Moraru a vorbit 
despre politica de pace și colaborare 
internațională promovată de guver
nul R.P. Romîne.

Vizita la Phenian a delegației 
Consiliului Național al Femeilor 
din R. P. Romină

PHENIAN 18 (Agerpres). — Toi 
En Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
R. P. D. Coreene, a primit marți 
delegația Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă, condu
să de Elena Ciocan, secretara Con
siliului Național și deputată în 
Marea Adunare Națională a R. P. 
Romîne, care se află într-o vizită 
de prietenie în R. P. D. Coreeană;

NOTE DE DRUM

MALT A AZI

CU 0 SINGURĂ RACHETĂ

BEIRUT 18 (Agerpres). — Cu 92 de 
voturi pentru (dintr-un total de 99), 
parlamentul libanez a ales astăzi in 
funcția de președinte al Republicii 
Liban pe Charles Helou. Charles 
Helou s-a născut la Beirut în 1912 și 
a studiat dreptul la Facultatea fran
ceză din Beirut. In 1947 el a început 
să participe activ la viața politică a 
țării. In acel an a fost, numit amba
sador al Libanului pe lingă Vatican, 
iar apoi a deținut funcții de minis
tru în diferite cabinete. In februarie 
1964, Charles Helou a fost chemat să 
participe la guvernul „neutru“ în
sărcinat, cu pregătirea alegerilor le
gislative care au avut loc în mai-iu- 
nie anul acesta. El a ocupat în acest 
guvern funcția de ministru al educa-, 
ției naționale și al artelor frumoase 
pînă în momentul alegerii sale ca 
președinte al Republicii.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Noul 
președinte al Libanului, Charles He
lou, a rostit în parlament.o cuvîntare 
în care a declarat că va urma poli
tica internă și externă a predeceso
rului său, generalul Faüd Șehab. ■

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 18 august, în U.R.S.S. 
au fost lansați sateliții artificiali ai 
Pămîntului „Cosmos-38“, „Cosmos- 
39“ și „Cosmos .40“. Ei au fost plasați 
cu toții pe orbită de o singură ra
chetă purtătoare de tip nou. La bor
dul sateliților a fost instalat apara- 
taj științific destinat continuării 
cercetării spațiplui cosmic. Potrivit 
datelor preliminare, mișcarea tu
turor celor trei sateliți se desfășoară 
pe orbite apropiate avînd următorii 
parametri inițiali : perioada de re
voluție 95,2 minute, distanța maxi
mă de suprafața Pămîntului (la apo
geu) 876 km, distanța minimă (la pe- 
rigeu) — 210 km, unghiul de în
clinație a orbitei față de ecuator — 
56 grade 10 minute. în afara a'para- 
tajului științific, la bordul sateliți
lor există radioemițătoare „Maiak“ 
care funcționează pe frecvențele de 
20,034 și 90,156 ; 20,084 și 90,378 ; 
19,800 și 89,102 Mg H. Aparatajul 
funcționează normal. Lansarea efec-

tuată a confirmat înaltele caracte
ristici tehnice ale noii rachete pur
tătoare. Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informațiile care 
se recepționează.

Ziua Flotei aeriene 
a U. R. S. S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova a a- 
vut loc o adunare festivă consa
crată Zilei flotei aeriene a U.R.S.S. 
Au fost prezenți comandanți mili
tari sovietici, în frunte cu ministrul 
apărării al U.R.S.S., mareșalul Ma- 
linovski, aviatori cosmonauți, renu- 
miți constructori de avioane, frun
tași în producție din întreprinderi. 
Cu acest prilej, mareșalul principal 
de aviație, Konstantin Verșinin, loc
țiitor al ministrului apărării, și co
mandant suprem al forțelor aeriene 
militare ale U.R.S.S., a vorbit des
pre starea actuală a flotei aeriene a 
U.R.S.S.

Situația din Congo
• Tratativele Williams - Chombe
• Un comunicat al Consiliului de eliberare

Sfarea sănâfăfii 
lui Palmiro Togliatii

ROMA 18 (Agerpres). — Serviciul 
de presă al Secretariatului Partidu
lui Comunist Italian a anunțat marți 
seara că în ultimele 24 de ore nu 
s-au înregistrat modificări în legă
tură cu starea sănătății lui Palmi- 
ro Togliatti.

Pe adresa Direcției P.C.I. continuă 
să sosească mesaje și telegrame con- 
ținînd urări de sănătate adresate lui 
Palmiro Togliatti.

LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres). — 
Secretarul de stat adjunct al S.U.A. 
pentru problemele Africii, Mennon 
Williams, și-a încheiat tratativele 
duse la Leopoldville cu primul mi
nistru congolez, Chombe. După cum 
precizează agenția Reuter, „Williams 
a discutat, începînd de vineri, cu 
reprezentanții guvernului congolez 
probleme legate de sporirea ajuto
rului militar și tehnic american".

★

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Agenția Associated Press anunță că 

• Ș1U.A. vor livra guvernului con
golez „un mic număr de avioane 
B-26“. Ministerul apărării al S.U.A. 
a- precizat că aceste avioane urmea
ză a fi folosite pentru „asigurarea 
securității interne“ in Congo. A- 
vioanële B-26 au o rază mare 
de acțiune și autoritățile militare a- 
mericane. afirmă că pot atinge fără 
escală orice punct din Congo.

★
BRAZZAVILLE 18 (Agerpres). — 

Consiliul național de eliberare a

Congoului (Leopoldville) a dat 
blicității un comunicat în care 
protestează împotriva ajutorului 
militar acordat în prezent de State
le Unite guvernului Chombe. Con
siliul național de eliberare cheamă 
toate țările care se pronunță pen
tru dreptate, pace și libertate să a- 
corde ajutor poporului congolez, 
punînd la dispoziția consiliului 
mijloace de luptă împotriva guver
nului central. Dacă forțele reacțiu- 
nii vor continua să aducă în Congo, 
sub firma așa-numitului ajutor 
tehnic, mercenari străini de care 
este plină armata lui Mobutu, con
siliul va apela la ajutorul volun
tarilor — se
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18 (Agerpres). — 
transmite TASS, în

BAMAKO 
După cum 
cadrul unei conferințe de presă, mi
nistrul afacerilor interne, informa
țiilor și turismului al Republicii 
Mali, Ousman Ba, a dat citire unui 
comunicat guvernamental, care res
pinge în mod categoric zvonurile di
fuzate de agențiile occidentale de 
presă, potrivit cărora guvernul Re
publicii Mali ar fi adresat primului 
ministru Chombe un document în 
care încredințează guvernul de la 
Leopoldville de sprijinul său în 
lupta împotriva răsculaților din 
Congo.

oiin
: ■

Presa internațională
VEHEMENTE

LA ORDINEA ZILEI
DESPRE

o Probleme economice 
în Piața comună

9

9

Aprecieri despre situ
ația din Rhodesia 
de sud

Cenzura spaniolă

Referitor la unele aspecte eco
nomice din țările Pieței comune, 
postul de radio Londra a anunțat 
într-o emisiune de marți :

Dacă nu se poate pune capăt ac
tualei inflații de care suferă țările 
Pieței comune europene, numărul 
șomerilor va crește. Acest avertis
ment a fost dat de Comitetul Exe
cutiv al Pieței în raportul său adre
sat parlamentelor celor 6 state. Ra
portul menționează sporirea necon
trolată a prețurilor și salariilor, ca 
fiind una din cauzele principale ale 
inflației. O altă cauză, afirmă rapor
tul, este sporirea, excesivă a chel
tuielilor guvernamentale în unele 
țări membre. Raportul cere din nou 
eforturi mari spre a se pune capăt 
inflației chiar dacă aceasta ar în
semna o oprire temporară a dezvol
tării economice.

Guvernul sud-rhodesian a a- 
nunțat că nu are intenția să-l e- 
libereze pe liderul alrican Josh
ua Nkomo, care de mai multe 
luni are domiciliu forțat, împre
ună cu cîțiva partizani ai săi. 
Hotărîrea se opune unei decizii 
a înaltei Curți a Rhodesiei de 
sud, care declară ilegală deten
țiunea lui Nkomo in lagărul in 
care se află.

Ziarul britanic „Times" scrie cu 
privire la aceasta :

Ministrul sud-rhodesian al justiției 
■apără acțiunea sa spunînd că Nko
mo și co-deținuții săi ar periclita 
ordinea publică dacă ar circula li
ber. S-ar putea. - Argumentul vine
însă din partea unui guvern care șl 
după ce i-a făcut inofensivi, nu 
poate păstra legea și ordinea. El 
trebuie să știe că prin înlăturarea 
lui Nkomo și Sithole, agitația poli
tică crește. Șomajul și lipsurile 
fac ca lucrurile să stea și mal 
prost. Și pentru 
foc, guvernul a 
țiile cu privire 
să nu facă școlile 
negri... Africanii 
tatea lor față de regimul din ce în 
ce mai aspru al lui Smith.

Referindu-s-3 la cenzura spanio
lă, care a interzis pătrunderea u- 
nui număr special al revistei „Re- 
sîdencia" ce apare în Mexic, co
tidianul parizian „Le Monde" 
scrie :

Acest număr cuprinde pagini ine
dite scrise de oameni de știință și 
cultură spanioli ca Menendez Pidau, 
președintele Academiei, poetul Jüan 
Ramon Jimenez, dr. Severo Ochoa, 
precum și directorul asociației stu
dențești, prof. Alberto Jimenez Fraud, 
recent decedat. Ziarul arată că nu
mărul revistei a apărut la împlini
rea a 50 de ani de la întemeierea 
societății universitare spaniole „Re- 
sidencia de Estudiantes",

Numărul special al revistei cu
prinde următoarele rînduri : „Răul 
regimului autoritar fără răspundere 
constă în faptul că el înăbușe sur
sele permanente de vitalitate spiri
tuală și etică a poporului. Cetățea
nul supus unei tutele absolute pier
de rapid și, uneori, iremediabil, 
orice preocupare directă pentru țara 
sa, preocupările sale mor și, cu ele, 
posibilitatea oricărui progres, căci 
este sigur că numai comandînd, nu 
poți învăța pe alții să asculte".

a pune gaz pe 
permis discu- 

la taxele care 
accesibile pentru 

sînt uniți în ostili-

Declarații de politică externa 
ale unor membri ai guvernului S.U.A.

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Deschizînd dezbaterile referitoare 
la platforma conferinței naționale a 
partidului democrat, Dean Rusk, 
secretarul de Stat al S.U.A., a 
afirmat între altele, referindu-se la 
relațiile est-vest, că „noi trebuie să 
căutăm terenuri de eventual acord 
cu privire la probleme de interes 
comun și care oferă avantaje re
ciproce“ (Associated Press). Mi-

Hotelul în care poposisem era 
desuet și totuși primitor, în pofi
da „vîrstei" lui de 360 de ani 1 O cli
pă am rămas descumpănit auzind 
că nu este 
a orașului.

Încercam 
lătorului în 
ru-mi, tenta sahariană a 
stîncos și a caselor din piatră sub 
soarele arzător încercau să mă con
vingă că mă aflu în Africa. Și to
tuși... Nu eram acolo. Mă aflam în
tr-o imensă cetate medievală pe 
cărei străduțe înguste auzeam 
netele arabei din nordul Africii, pre
sărată ici-colo cu cuvinte italienești 
și ongldzești. O limbă originală, care 
se trage din feniciană și cartagine- 
ză, dar foarte apropiată de arabă. 
Scrierea în schimb folosește alfabe
tul latin. Privești firmele băncilor, 
restaurantelor, magazinelor sau nu
mele străzilor și ești derutat, din nou. 
Totul este în engleză. Mașinile, în 
du-te-vino continuu, circulă pe stînga, 
ca în bătrînul Albion. Demodate 
„karrozzini" (birje cu cai cu pampon 
din pene de fazan și umbrelă de 
soare) plimbă la pas grupuri de 
marinari coborîți de pe navele mili
tare greoaie ce staționează în port. 
Pe aceste vase, cîte un cap de mort 
pictat semnalează de la distanță în
cărcătura lor primejdioasă.

Un indicator simplu îmi dezvăluie 
identitatea locului : La Valetta — 
important port și centru comercial și 
administrativ, capitala Maltei care 
cuprinde nu numai insula cu acest 
nume, ci și insulițele Gozo și Co
mino.

Este o țară ce se lasă cunoscută 
în timp record, ocolind-o cu, mașina 
(nu există nici căi ferate, nici 
munți) : 247 kmp — Malta, 68 kmp — 
Gozo și numai 1,5 km p Comino, toa
te împreună avînd o populație de 
peste 330 000. Pe mila pătrată tră
iesc 2 700 de oameni, fiind unul din 
cele mai dens populate teritorii din 
lume.

Indîpendenza I
Nicăieri poate trecutul nu-i atît de 

ancorat de prezent ca în Malta. Timp 
de 29 de secole s-au perindat pe aci

clădirea cea mai veche

senzația ciudată a că- 
„țara de piatră'. In ju- 

‘ ‘ ■ solului

romani, cartaginezi, bizantini, arabi, 
normanzi, aragonezi, castilieni 
mai ales, cavalerii ioaniți care 
stăpînit insula 268 de ani pînă la 

Maltei 
cea a im- 
colonie a

Șb 
au
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ale 
su-

venirea francezilor. Soarta 
s-a legat apoi, în 1800, de 
periului Britanic, a cărui 
devenit în anul 1814.

„Indîpendenza 1" Iva 1 
dența ! Da 1) e cuvîntul ce se poate 
citi pe nenumăratele afișe ce îm
podobesc zidurile La Valettei. Micul 
popor maltez se află în pragul u- 
nui mare eveniment din istoria sa. 
Proclamarea independenței, mult a- 
nunțată poporului maltez pentru 
data de 31 mai, a fost în cele din 
urmă fixată pentru luna septem
brie anul acesta.

în fața zidurilor palatului guver
natorului, două plăci memoriale a- 
trag atenția. Ele amintesc eroismul șl 
vitejia acestui mic, dar curajos po
por în timpul atacurilor sălbatice 
ale aviației fasciste italo-germane 
între anii 1940—1942. Peste 30 000 
de case au fost distruse ori avaria
te, urmele fiind și azi vizibile. Răz
boiul a încetat de mult, dar nu și 
importanța Maltei. In rada portului 
stau ancorate în permanență vase 
militare britanice. In cartierul Flo- 
riana din capitala insulei, pe o clă
dire masivă, a cărei imagine o reîn- 
tîlnești în multe ilustrate, flutură 
steagurile a șase țări membre ale 
N.A.T.O. Aci e sediul cartierului ge
neral al comandamentului N.A.T.O. 
din Mediterană.

învecinată cu insula Malta e șl 
„sora" ei mai mică — insula Gozo, 
care prin vegetația sa bogată îți 
amintește, de pădurea Băneasa ori 
Snagov. Renumele insuliței Gozo îl 
face grota faimoasei nimfe Calypso 
care vreme de șapte ani l-a ținut 
în mrejele ei pe Ulisse. Urmașele 
lui Calypso au adăugat cu mîinile

Unul din porturile insulei

noaște fumul și clacsonul șl este 
vizitată de mulți turiști pe care-i 
adăpostește un hotel modern.

La tîrgul din Naxxar
In Malta, satele sînt atît de aproa

pe de orașe încît totul pare o sin- 
•gură mare așezare. Intr-o după-a- 
miază toridă am pornit-o spre 
satul Naxxar (citiți Nașar), unde toc
mai se deschisese al 8-lea tîrg in
ternațional. Construcțiile pe care 
le-am întîlnit pe întregul parcurs — 
case, garduri, biserici — erau nu
mai din piatră, 
stîncos 
mat de 
teze le 
Africa, 
tochiate, cu .prăvălioarele lor și cu 
copiii ce se joacă printre ziduri. 
Mica lor recoltă țăranii o smulg cu 
greu pămîntului sărac. Prin multe 
părți încă, peste pămîntul galben 
uscat trece strămoșescul plug de 
lemn. Pămîntul cultivabil e atît de 
prețios încît spre a nu fi risipit de 
ploile iernii sau de vîntul pustiitor 
ce suflă adesea, e împrejmuit cu 
garduri din pietre.

La Naxxar, o lozincă aflată chiar 
la intrare se referă la „O economie 
în schimbare". Exponatele, dar mai 
ales graficele, machetele și fotogra
fiile prefigurează un stat care va 
face în septembrie primii săi pași 
pe calea independenței, și eforturi
le sale evidente de a-și adapta eco
nomia la noile cerințe. Preocupările 
guvernului în acest domeniu se în
dreaptă în special spre dezvoltarea 
industriei ușoare, turismului și agri
culturii. Cîteva cifre ilustrează unele 

lor harnice și iscusite o faimă în realizări ale tinerei economii mal- 
plus acestor locuri pitorești. Dan
tela fină croșetată de ele e renu
mită. Pe harta economică a 
țării, Gozo deține și ea un anumit 
loc. Aci se găsesc fabricile de con
serve, unde se prepară fructele și 
legumele. Minuscula insulă Comino 
cu cei 37 de locuitori ai ei nu cu-

(Indepen-

Un peisaj arid și 
te face să te simți depri- 
zgîrcenia naturii. Satele mal- 
amintesc pe cele arabe din 
cu labirintul străzilor întor-

teze. în 1963, producția industriei 
ușoare a adus unele venituri, iar 
încasările de pe urma turismului 
s-au dublat. Macheta noii politehnici 
avertizează că Malta, care are deja 
o universitate, își va pregăti și ca
drele tehnice necesare pentru dez
voltarea economiei sale.
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La întoarcerea de la tîrg, o copilă 
de vreo șapte ani, cu ochi isteți și 
zîmbet drăgălaș, m-a luat de mină. 
Mi-a spus că o cheamă Martes și 
vrea să o fotografiez. I-am îndepli
nit dorința, după care am auzit-o: 
„Plec la toamnă cu părinții mei în 
Australia și țineam să am o amin
tire din locurile în care m-am năs
cut'. Nu e singura persoană care-și ia 
rămas bun poate pentru totdeauna 
de- la locurile 
grează mii de 
la sută dintre 
câți în diferite 
cii. între anii 1947—1961, aproape 
80 000 de maltezi au plecat în cău
tare de lucru peste mări și oceane. 
Guvernul încurajează oficial emi
grația, mai ales în Australia și Ca
nada. Ziarele anunță mereu noi 
loturi care pleacă. Dar necazurile 
maltezilor nu se opresc aci. Cîteva 
mii de șomeri, creșterea costului 
vieții cu circa 8 la sută în ultimii 
doi ani — se adaugă tabloului unei 
economii aflate încă la începuturile 
dezvoltării sale.

natale. Anual emi- 
maltezi — circa 44 

ei fiind tineri califi- 
domenii ale mun-

★

Tocmai plecasem spre port pen
tru a mă îmbarca cînd, deodată o 
lungă coloană de manifestanți scan- 
dînd îmi taie drumul. Era o 
demonstrație organizată de Uniu
nea generală a muncitorilor mal
tezi și de partidul laburist. Mii 
de maltezi purtînd pancarte protes
tau contra șomajului și emigrației, 
împotriva „bazelor militare străine 
din insulă", demonstrînd pentru obți
nerea unei independențe reale, pen
tru pace.

De pe vaporul italian care mă 
ducea înapoi pe continent se ve
deau departe în noapte focurile de 
artificii de la Naxxar risipindu-se 
prodigios peste La Valetta, ca o 
imensă jerbă multicoloră, anticipînd 
parcă apropiata sărbătoare a pro
clamării independenței țării malte
zilor.

Al. GHEORGHIU

• ÎNTREVEDEREA PREȘEDINTELUI MAKARIOS CU GALO PLAZA
• DUPĂ HOTĂRÎREA GRECIEI DE A RETRAGE UNITĂȚI 

MILITARE DIN CADRUL N.A.T.O.
NICOSIA 18 (Agerpres). — Cu pri

lejul unei întrevederi pe care a a- 
vut-o cu Galo Piaza, reprezentantul 
special în Cipru al secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, președin
tele Makarios a declarat că „obiec
tivul guvernului cipriot este inde
pendența totală și dreptul la auto
determinare a țării, și nu este dispus 
să accepte o soluție negociată care ar 
fi elaborată în altă parte decît în 
Cipru“. El a reafirmat că „nu este 
ostil acțiunii reprezentanților O.N.U. 
în Cipru“. Galo Piaza urmează să 
aibă o întrevedere cu vicepreședin
tele Kuciuk, șeful comunității ci
priote turce.

★

NICOSIA 18 (Agerpres). — „Ciprul 
va reexamina politica sa față de Ma
rea Britanie și S.U.A., a declarat luni 
seara Clerides, președintele 
mentului cipriot. Statutul

Parla- 
bazelor

britanice în Cipru va fi, de aseme
nea, reconsiderat, avîndu-se în vede
re faptul că acordurile de la Zürich 
și Londra sînt caduce“.

★
ATENA 18 (Agerpres). — Primul 

grup de ofițeri greci atașați Co
mandamentului N.A.T.O. de la Iz
mir (Turcia) s-a reîntors în Grecia, 
ca urmare a hotărîrii guvernului 
grec de a retrage din cadrul 
N.A.T.O. o parte din forțele sale te
restre, maritime și aeriene. Comen- 
tînd hotărîrea Greciei, care ur
mează unei măsuri similare adop
tate de guvernul turc, agenția a- 
mericană Associated Press scrie : 
„Retragerea din N.A.T.O. a unor u- 
nități militare ale Greciei și 
Turciei pune alianța nord-atlantică 
în fața unei complicate și posibil 
grave probleme privind planurile 
militare occidentale.

nistrul apărării 
bert McNamara, 
cadrul ședințelor 
problemele militare ale S. U. A., 
a afirmat că Departamentul apără
rii „nu va precupeți nici un efort 
pentru a se asigura ca președintele 
Statelor Unite — și .numai el — să 
aibă dreptul de control deplin asy 
pra folosirii armelor noastre nuclea
re“. „Răspunderea dezlănțuirii for
ței atomice nu poate fi încredința
tă decît celei mai înalte oficialități 
alese de țară : președintele Statelor 
Unite“, a spus el. Referindu-se la a- 
ceste declarații, agenția France 
Presse menționează că ele constituie, 
de fapt, un răspuns la luarea de po
ziție a candidatului republican la 
președinție, senatorul Goldwater, 
care este de părere că președintele 
S.U.A. trebuie să transmită coman
danților N.A.T.O. și altoi- unități 
mari, autoritatea necesară eventua
lei folosiri a armei atomice.

al S.U.A., 
referindu-se 
comitetului

Ro- 
în 
la

Buletinul medical 
asupra bolii 
președintelui Segni

ROMA 18 (Agerpres). — în bu
letinul medical cu privire la starea 
sănătății președintelui Antonio 
Segni, transmis de agenția ANSA, 
se arată : După ce a petrecut o 
noapte liniștită, asistat în mod con
tinuu de medici, președintele Re
publicii a avut alternativ în cursul 
dimineții perioade de letargie și 
simptome de activizare a simțuri
lor. Această ușoară ameliorare a 
dus la o alimentație parțială pe cale 
bucală. Organismul, deși greu în
cercat de boală, răspunde totuși la 
măsurile terapeutice.

SCURTE ȘTIRI
VIENA, Luni s-a deschis la Viena 

Expoziția internațională „Grafica mo
dernă a națiunilor“ organizată de Cen
trul de cultură austriac cu sprijinul so
cietăților de prietenie austriacă. La 
expoziție sînt expuse lucrări de gra
fică din 12 țări. In cadrul acestei ro-greacă. 
expoziții au fost prezentate și lucrări 
semnate de graficienii romîni V. Do- 
brian, V. Celmare, C. Petrescu, C. 
Damadian, Gh. Ivancenco, L. Cosmes- 
cu, M. Olimescu.

care vor începe în septembrie au fost 
încredințate Ministerului Comunica
țiilor al R.D.G.

SOFIA. A început ședința ordinară 
a comisiei mixte de frontieră bulga- 

Lucrările conferinței se 
desfășoară intr-un spirit de înțelegere 
reciprocă.

cultat un raport prezentat de Henry 
Cabot Lodge, fostul ambasador al 
Statelor Unite în Vietnamul de sud, 
trimis special al președintelui Johnson, 
care s-a referit la politica americană 
în Asia de sud-est.

BUENOS AIRES. Luni seara s-a 
încheiat la Cordoba, în Argentina, 
Festivalul Internațional al filmului 
experimental și documentar, la care 
au participat 17 țări. Premiul pentru 
cel mai bun film al festivalului a fost 
acordat filmului italian „Furnica de
zamăgită“, al regizorului Giacomo 
Vacrari.

Filmul romînesc „Comoara", al re
gizorului Petre Sirin, a obținut pre
miul pentru cel mai bun film educa
tiv prezentat la festival.

BERLIN. După cum anunță agen
ția A.D.N., tratativele ce au avut loc 
între reprezentanții R.D.G. și R.F.G. 
cu privire la reconstruirea podului de 
la Hirschberg (la granița comună de 
sud) s-au încheiat cu succes. Lucrările

PRAGA. La 17 august a sosit în 
Cehoslovacia, într-o vizită oficială, Pe
ter Thomas, ministru de stat la Minis
terul Afacerilor Externe al Marii Bri
tanii.

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al N.A.S.A. — Administrația 
națională pentru problemele aeronau
ticii și spațiului — a anunțat că de la 
baza cosmică din Insulele Wallops, 
statul Virginia, a fost lansată o rache
tă de tip „Scout“ pentru experimen
tarea materialelor speciale destinate 
să protejeze echipajele navelor cos
mice împotriva temperaturii ridicate 
degajate în momentul reintrării lor în 
atmosferă.

PARIS. Marți s-a întrunit Consiliul 
permanent al N.A.T.O. Consiliul, pre
zidat de noul secretar general al A- 
lianței atlantice, Manlio Brosio, a as-

PARIS. La 19 august vor fi reluate 
tratativele franco-algeriene privind 
redevențele vărsate guvernului alge- 
rian de companiile petroliere fran
ceze, precum și problema eventualei 
participări a guvernului algerian 
exploatarea bogățiilor petroliere 
Algeria.

LONDRA. Marți a avut loc o 
dință extraordinară a Consiliului 
Miniștri. Au fost trecute în revistă o 
scrie de probleme, printre care criza 
din Cipru și situația din Asia de sud- 
est. Pe planul politicii interne, un loo 
important l-a ocupat programul electo
ral al partidului conservator și campa
nia electorală, care, după toate pro- 

începutulbabilitățile, va începe la 
lunii septembrie.

la 
din

șe- 
de

BONN. Asupra capitalei 
Bavaria-München s-a abătut__
viscol puternic ; viteza vîntului a atins 
120 kilometri pe oră. în unele părți 
ale orașului zăpada care s-a topit a 
inundat străzile.

landului 
marți un
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