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Industria 
chimica 
în plin

Mihail FLORESCU 
ministrul industriei petrolului lz 

și chimiei

De-a lungul anilor construcției so
cialiste, dezvoltarea în ritm susți
nut a industriei chimice a consti
tuit un obiectiv important al politicii 
economice a partidului nostru. Por
nind de la realizările obținute în pri
mele două cincinale, Congresul al 
Hl-lea al P.M.R. a atribuit industriei 
chimice iun loc de prim ordin în cadrul 
planului de dezvoltare a economiei 
pe perioada 1960—1965, stabilind o 
creștere a producției în această ra
mură de 3,3 ori — superioară creș
terii generale de 2,1 ori pe ansam
blul industriei — și alocîndu-i o 
Cincime din totalul investițiilor in
dustriale. Comparativ cu anul 1951, 
investițiile în industria chimică au 
fost în 1955 de 2,4 ori mai mari, în 
1959 de 7,7 ori, iar în 1963 de 18,1 ori 
mai mari. în perioada 1955—1959 
s-au pus în funcțiune 13 întreprin
deri noi și 26 secții noi în uzinele 
existente, ca în primii patru ani ai 
șesenalului să fie puse în pro
ducție 25 întreprinderi și 30 de 
secții noi. Drept urmare a inves
tițiilor făcute, a muncii colective
lor de întreprinderi și oamenilor de 
știință care au dat viață planurilor 
de dezvoltare a industriei chimice, 
producția în această ramură a fost 
anul trc-ut de 23 ori mai mare de
cît în 1938, în timp ce întreaga pro
ducție industrială a crescut în ace
eași perioadă de 7,4 ori.

Creșterile cele mai importante ale 
volumului producției s-au obținut în 
anii planului șesenal, țara noastră 
situîndu-se printre țările cu un ritm 
din cele rpai înalte de dezvoltare a 
producției chimice. Față de 1959, vo
lumul producției în industria chimi
că a fost în 1963 de 2,45 ori mai 
mare, ritmul mediu anual de creș
tere în perioada 1960—1963 fiind de 
25,1 la sută. Industria chimică ocu
pă azi în țara noastră locul al doilea 
în cadrul industriei grele, după con
strucția de mașini, ponderea ei în 
structura întregii producții indus
triale crescînd de la 2,7 la sută în 
1938 la 10,3 la sută în 1963.

Oricine a cunoscut situația exis
te ,ită pe vremea regimului burghezo- 
rr oșieresc își dă seama că în anii 
puterii populare s-a creat în reali
tate o industrie chimică nouă. Din 
vechile întreprinderi mici, care fa
bricau un sortiment redus de pro
duse chimice, a rămas doar aminti
rea. Țara noastră dispune azi de cele 
mai moderne ramuri ale chimiei : de 
îngrășăminte chimice, fire și fibre 
sintetice, cauciuc sintetic, mase plas
tice, coloranți organici, detergenți, 
medicamente de sinteză și altele, 
care fabrică peste 5 500 de produse 
industriale.

Pe meleagurile regiunii Bacău, 
pejsajul industrial de o mare frumu
seți și poezie este dominat de înal
tele coloane argintii, de rezervoarele 
masive înconjurate de condùcte — 
cartea de vizită binecunoscută a 
chimiei. Construcțiile instalațiilor 
combinatului chimic, combinatului 
de cauciuc sintetic și produse petro
chimice, rafinăriei și ale centralei e- 
lectrice de termoficare de la Onești— 
Borzești se întind pe o distanță de 
peste 8 km. La poalele munților, pe 
Valea Bistriței, au intrat în func
țiune alte două importante unități 
ale chimiei : Combinatul de îngrășă
minte azotoase Piatra Neamț și Uzi
na de fire și fibre sintetice Săvinești. 
în inima Dobrogei a fost construită 
Uzina de acid sulfuric și superfosfat 
de la Năvodari, iar în Transilvania 
a fost construit Combinatul chimic 
din orașul Victoria.

Noi și importante obiective ale in
dustriei chimice se află în plină con
strucție. La Craiova se profilează 
de pe acum construcțiile unui mare 
combinat de chimizare a gazului me
tan în îngrășăminte chimice, solvenți 
și mase plastice. în ritm susținut se 
ridică instalațiile Combinatului de 
îngrășăminte chimice de la Turnu

Graficul de mai sus oglindește creșterea producției globale a Industriei 
chimice (în procente)

Măgurele ; fabrica de acid sulfuric 
— prima din cele 11 unități ale com
binatului —a intrat recent în func
țiune. La Tg. Mureș se construiește 
un mare combinat, de îngrășăminte 
cu azot. Unități importante sînt în 
construcție și în regiunile Iași, Ga
lați, Argeș, Maramureș, Crjșana, 
Brașov, Suceava. Departe de a fi 
complet, tabloul acesta ăl marilor 
construcții oglindește dezvoltarea în 
ritm susținut a industriei chimice în 
anii puterii populare.

*
Creșterea producției de îngrășă

minte chimice pentru agricultură a 
ocupat și ocupă un loc important în 
cadrul dezvoltării industriei noastre 
chimice. în 1964 se voi' livra agri
culturii peste 1 000 000 tone de îngră
șăminte chimice cu azot și fosfor, 
față de 286 000 de tone în 1959 și 
doar 1000 de tone în 1948. (Clasele 
dominante din trecut, burghezia și 
moșierimea, declaraseră țara noas
tră „eminamente agricolă“ și, cu 
toate acestea, agricultura se zbătea 
în înapoiere). Punerea în func
țiune, în anii 1964—1965, a celor 
3 combinate de la Craiova, Tîrgu 
Mureș și Turnu Măgurele va per
mite realizarea unei producții spo
rite de îngrășăminte. Aceasta va 
contribui — împreună cu măsu
rile luate pe linia creșterii gra
dului de mecanizare a lucrărilor a- 
gricole și aplicării agrotehnicii înain
tate — la dezvoltarea intensivă a 
agriculturii, la creșterea continuă a 
recoltelor și a producției agricole.

Merită remarcat și faptul că, pa
ralel cu creșterea cantitativă a pro
ducției de îngrășăminte, se asigură 
lărgirea sortimentelor și îmbunătă
țirea calitativă ; crește producția de 
îngrășăminte mai concentrate în 
substanță activă, îngrășăminte cu 
mai multe elemente active (azot, fos
for, potasiu), precum și de îngrășă
minte lichide cu o mare eficiență 
economică în utilizarea lor. In ulti
ma vreme s-a extins fabricația de 
îngrășăminte granulate, urmînd ca 
în viitorul apropiat întreaga canti
tate de îngrășăminte solide să fie 
granulate și livrate în saci imper
meabili. Aceasta va permite o mai 
ușoară încorporare în sol, creînd tot
odată condiții mai lesnicioase de 
transport, manipulare și depozitare.

O dată cu îngrășămintele, indus
tria noastră chimică asigură, an de 
an, realizarea unui volum și a unui 
sortiment tot mai mare de produse 
pentru combaterea dăunătorilor în 
agricultură. Sectorul zootehnic este 
sprijinit cu medicamente, biostimu- 
latori, precum și cu uree și alte sub
stanțe care, folosite ca adaosuri în 
furajarea animalelor, contribuie la 
obținerea unei producții sporite de 
carne și lapte.

Se înaintează necontenit spre rea
lizarea sarcinilor trasate de partid 
cu privire la valorificarea superioa
ră a produselor petroliere și a ga
zului metan prin prelucrarea lor 
chimică. Această orientare a avut o 
importanță deosebită în dezvoltarea 
industriei de materiale sintetice din

Oamenii muncii

(Continuare în pag. V-a)

în legătură cu schimbul de vizite 
ale unor nave militare 

intre U, R. S. S. și R. P. Romînă
între guvernele Uniunii Sovietice schimb de vizite prietenești ale unor 

și Republicii Populare Romîne s-a nave militare, 
realizat o înțelegere privind un

raportează partidului 

ANGAJAMENTELE 
In întrecere 
AU FOST ÎNDEPLINITE
Hunedoara

Siderurgiștii hunedoreni raportea
ză că și-au îndeplinit angajamentele 
luate în întrecere. De la începutul a- 
nului ei au produs peste plan -71 500 
tone oțel Martin și electric, 43 493 
tone de fontă, 5 423 tone de cocs, 
26 958 tone aglomerat autofondant și 
mii de tone de laminate. Succese 
importante au obținut și siderurgiș
tii de la uzina „Victoria“-Călan, 
care au produs pînă în pre
zent 3 205 tone de fontă, față de 
2 500 tone cît prevedea angajamen
tul, și 3 448 tone semicocs,- cu 448 
tone mai mult decît angajamentul 
luat. Numeroase alte colective de în
treprinderi din regiune și-au înde
plinit angajamentele în întrecere. Pe 
ansamblul industriei regiunii Hu
nedoara s-a realizat o producție glo
bală peste plan a cărei valoare de
pășește 147 000 000 lei, iar planul la 
productivitatea muncii a fost depășit 
cu 3,5 la sută. S-au realizat, de ase
menea, economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 80 820 000 
lei și beneficii peste plan în valoare 
de 56 471 000 lei.

Mureș-Autonomd 
Maghiara

Colectivele întreprinderilor indus
triale din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară și-au îndeplinit angaja
mentele luate în întrecerea socialis
tă în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei. In pri
mele 7 luni ale anului, producția 
globală realizată peste plan pe an
samblul industriei regiunii se ridică 
la 106 702 000 lei, iar producția marfă 
— la 112 218 000 lei. La prețul de 
cost s-au realizat economii supli
mentare de peste 18 milioane lei, 
față de 16 771 000 cît prevedeau an
gajamentele luate pînă la 23 August. 
S-au realizat totodată beneficii peste 
plan în valoare de 14 347 000 lei. Cele 
mai însemnate realizări în întrece
rea socialistă au obținut colectivele 
Trustului minier Mureș, Uzinelor de 
fier Vlăhița, Fabricii de geamuri 
Tirnăveni, Combinatului pentru in
dustrializarea lemnului Gălăuțaș, Fa
bricii de mobilă „23 August“ și al
tele. Pe șantierul Combinatului de 
îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș 
constructorii au terminat glisarea 
turnului de granuläre și alte obiec
tive, îndeplinindu-și astfel angaja
mentele luate în întîmpinarea marii 
sărbători. Constructorii de la Trus
tul regional de construcții au dat în 
funcțiune înainte de termen o nouă 
linie tehnologică la Fabrica de con
serve Mureșeni, au terminat con
strucția a 40 de săli de clasă și a 
peste 700 apartamente.

La invitația Comitetului Central 
al ^Partidului .Muncitoresc .Romîn, 
Consiliului'de Stat'și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne a sosit 
miercuri dimineață în Capitală dele
gația de partid și de stat a R. P. 
Chineze, care va participa la sărbă
torirea celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Din delegație fac parte LI Slen- 
nien, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, conducătorul de
legației, Liu Ia-lou, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, adjunct al ministru
lui apărării naționale, Li Cian, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, Hou De-ban, adjunct al mi
nistrului industriei chimice, mem
bru al Academiei de științe din 
China, și Liu Fan, ambasadorul R. P. 
Chineze la București.

Pe aeroportul Otopenî erau arbo

rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne șl R. P. Chineze.

Membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, Alexandru Bîr- 
lă'deanu, Grigore Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, Cornel Ones- 
cu, membru al C.C. el P.M.R., An
drei Păcuraru, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., general colonel Ion 
T.utoveanu, adjunct al ministrului 
forțelor armate, Pompiliu Macovel, 
pdjunct. al ministrului afacerilor 
externe,'și de alte persoane oficiale. 

■ Au fost de față șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor so
cialiste acreditați în R. P. Romînă. 
Delegația a fost, de asemenea, în- 
tîmpinată de membrii ambasadei 
R. P. Chineze.

Numeroși oameni al muncii au 
făcut delegației o caldă primire. Un 
grup de pionieri a oferit oaspeților 
flori. (Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopenl

SOSIREA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl DE STAT A R. D. VIETNAM

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Con
siliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne a sosit 
miercuri dimineață în Capitală dele
gația de partid și de stat a R. D. 
Vietnam, care va participa la. săr
bătorirea celei dc-a 20-a aniversări 
a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Din delegația de partid și de stat 
a R. D. Vietnam fac parte Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreședin
te al Comitetului Permanent al A- 
dunării Naționale, conducătorul de
legației, Hoang Minh Giam, minis
trul culturii, secretar general adjunct 
al Partidului Socialist, membru în
prezidiul Frontului Patriei, Hoang 
Tu, ambasadorul R. D. Vietnam là
București.

Pe aeroportul Otopeni erau arbo-

A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAT A R. D. VIETNAM
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a primit la sediul 
C.C. al P.M.R. delegația de partid 
și de stat a R. D. Vietnam, condusă 
de tovarășul Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Comite

tului Permanent al Adunării Națio
nale, conducătorul delegației.

La primire au luat part» Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Dră- 
ghlcl, Leontin Sălăjan.

Au asistat Gheorghe Cioară și An
drei Păcuraru, membri «upleanți ai 
C.C. al P.M.R.

Au avut loc convorbiri oara «-au 
desfășurat într-o atmosferă de oaldă 
prietenie. (Agerpres)

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL Cil. GHEORGHIU DEJ
A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl DE STAI A R. P. CHINEZE

Miercuri după-amlază, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a primit la sediul 
C.C. al P.M.R. delegația de partid și 
de stat a R. P. Chineze, condusă de 
tovarășul LI Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat.

La primire au luat parte tovarășii

Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnă
raș, Nicolae Ceaușescu, Alexandru 
Bîrlădeanu.

Au asistat Cornel Onescu, membru 
al C.C. al P.M.R., șl Andrei Păcu
raru, membru supleant al C.C. al 
P.M.R.

Au avut loc convorbiri care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie.

(Agerpres)

rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R. D. Vietnam.

Membrii delegației au fost întîm- 
pi.nați de tovarășii Alexandru Dră- 
ghici, Leontin Sălăjan, Anton Brei
tenhofer, membru al C.C. al P.M.R., 
membru al Consiliului de Stat, acad. 
P. Constantinescu-Iași, membru al 
Consiliului de Stat, Gh. Cioară și 
C. Lăzărescu, membri supleanți ai 
C.C. al P.M.R., Ion Bucur, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., și de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați în R. P. Romînă.

Delegația a fost, de asemenea, în- 
tîmpinată de membrii ambasadei 
R. D. Vietnam.

Numeroși oameni ai muncii au
fäcüt delegățiăi o caldă primire. Un 
grup de pionieri a oferit oaspeților 
flori. (Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopenl

Acordarea Premiului de Stat 
al R. P. Romme pe anul 1964.

Potrivit Decretului nr. 170/1961, în 
ziarele din 1 august 1964 au fost pu
blicate recomandările pentru acor
darea Premiului de Stat al R. P. Ro
mîne pe anul 1964.

în scrisorile adresate Comitetului 
pentru Premiul de Stat și în presă, 
opinia publică a făcut aprecieri și 
observații în legătură cu aceste re
comandări. Ținînd seama de ele, Co

mitetul pentru Premiul de Stat a 
definitivat lista autorilor și lucrări
lor și a supus-o Consiliului de Mi
niștri spre aprobare.

Consiliul de Miniștri al R. P. Ro
mîne a hotărît să acorde Premiul de 
Stat pe anul 1964 după cum ur
mează : (Lista autorilor și lucrările 
premiate se publică în pagina a

Sesiunea Academiei R. P. Romîne 
consacrată celei de-a XX-a aniversări

DECRET
a eliberării patriei

pentru instituirea medaliei
„A XX-a Aniversare a Eliberării Patriei“

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, Consiliul 
de Stat al Republicii Populare Romîne decretează :

ART. 1. — Se instituie medalia „A XX-a Aniversare a Eliberării 
Patriei“. - .

Medalia „A XX-a Aniversare a Eliberării Patriei“ se conferă celor, 
care au adus o contribuție deosebită la construirea socialismului în Re
publica Populară Romînă.

ART. 2. — Se aprobă regulamentul privind descrierea, locul ierarhic 
și modul de purtare a medaliei „A XX-a Aniversare a-Eliberării Patriei“, i

Președintele Consiliului t de Stat 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ i

Academia R. P. Romîne a consa
crat celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei două sesiuni știin
țifice.

Prima sesiune, ținută în Capitală 
la 2 iulie, a avut ca temă „Marxism- 
leninismul și gîndirea științifică ro- 
mînească“.

La 19 august s-au desfășurat lu
crările celei de-a doua sesiuni, cu 
tema „Activitatea științifică în sluj
ba construirii socialismului“. Au 
participat academicieni și membri 
corespondenți ai Academiei, cerce
tători și alți oameni de știință.

In numele Prezidiului Academiei 
R. P. Romîne, acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei, a evocat 
memoria acad. Mihai Ralea, vasta 
activitate desfășurată de defunct pe 
tărîm științific și cultural, persona
litatea sa complexă și multilaterală, 
întreaga asistență a păstrat apoi un 
moment de reculegere în memoria 
acad. Mihai Ralea.

în continuare, acad. Ilie Murgu
lescu a ținut comunicarea „Activi
tatea de cercetare științifică a Aca
demiei R. P. Romîne în anii puterii 
populare“. Au mai prezentat comu
nicări acad. Miron Nicolescu —■ 
despre „Realizări și perspective în 
științele matematice“ ; acad. Horia 
Hulubei — despre „Cercetarea știin
țifică în domeniul fizicii. Realizări 
și perspective“ ; acad. C. D. Neni- 
țescu — despre „Realizări în cerce
tarea științifică în domeniul chi
miei“ ; acad. Elie Carafoli — despre 
„Realizări și perspective în științele 
tehnice“ ; acad. Nicolae Sălăgeanu 
— despre „Activitatea științifică în 
domeniul biologiei și agriculturii“ 
(autor acad. Emil Pop) ; acad. Al. 
Codarcea — despre „Realizări știin
țifice în domeniul geologiei și geo
grafiei“ și acad. Șt. S. Nicolau — 
despre „Contribuția științelor medi
cale la ocrotirea sănătății publice“.

(Agerpres)

Pe șantierul Complexului chimic 
industrial Brăila

GALAȚI. — De pe șantierul 
Complexului chimic industrial Brăila 
a sosit vestea că în cinstea marii săr
bători naționale a poporului romîn 
— 23 August — constructorii și 
montorii au încheiat lucrările unor 
noi obiective importante ale combi
natului de fibre artificiale. S-a pus 
complet în funcțiune fabrica de sul- 
fură de carbon, au fost terminate 
construcția și montarea utilajelor 
centralei termoenergetice cu o capa
citate de 25 MW și uzina de prepa
rare mecanică a apei. Au început

probele tehnologice și produc trei 
din cele șase linii mari industriale 
pentru fabricarea, celofibrei și linia 
pentru celofan. Noile obiective, ale 
căror procese tehnologice sînt in în
tregime automatizate, permit obți
nerea în faza finală a 35 000 tone 
celofibră, 14 000 țone sulfură de car
bon și 1 650 tone celofan anual. Ma
șinile și instalațiile cu care au fost 
dotate obiectivele sînt la nivelul teh
nicii mondiale.

(Agerpres)
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Acördärea Premiului de 
al R. P. Romine pe anul

A. ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI

In întîmpinarea marii sărbători R Ț I
1. — Acad. Prof. Dr. Ștefan Procopiu
„Cercetări ale magnetismului atomic“ concretizate 

în 1962/1963, în continuarea lucrărilor inițiate în 1912.
2. — Candidat în științe fizico-matematice Aretin 

Corciovei
„Ansamblul lucrărilor de teoria corpului solid sub 

formă de pelicule subțiri și a modificărilor structu
rale sub acțiunea radiațiilor nucleare“.

3. — Dr. State Dfăgănescu
Aportul hotărîtor în lucrarea „Encefalite virotlce 

umane“.

4. — Acad. Prof. Dr. Gherasim Constantinescu, îng. 
Elena Negreanu, ing. Victor Lăzărescu, ing. Ilie Poe- 
naru și ing. Gh. Mihalca

„Ampelografia R. P. Romîne", vol. II, III, IV, V,
5. — Prof. Dr. Alexandru Roșea, membru cores* 

pondent al Academiei, Dr. Beniamin Zörgö și Dr. Va
sile Pavelcu

„Tratat de psihologie experimentală“.
6. — Prof. Taché Papahagi
„Dicționarul dialectului aromîn", general șl etimo* 

logic.
B. ÎN DOMENIUL TEHNICII Șl INVENȚIILOR

1. — Ing. Nicolae C. Petcu
„Procedeu, aparat și instalație pentru separarea de 

componenți dihtr-un amestec gazos, prin adsorbenți în 
strat fix“.

2. — Ing. Marcel Timuș, ing. Aurel Hotopeleanu, 
prof. dr. ing. Gheorghe Suciu, membru corespondent al 
Academiei, ing. Ștefan Tcödorescü, ing. Gheorghe lö- 
niță și ing. Teodor Moisuc.

„Instalație de distilație atmosferică și sub Vid com
binată cu desaliriare electrică — pentru o capacitate 
de 3 mii. tone/an“ (Rafinăria Brazi).

3. — Sava Costache, ing. Aurel Teodoru, ing; Gheor
ghe V. Neculau, ing. Nicolae Petcov și ing. Vasile 
Ganea.

„Concepția de profil și organizarea Combinatului 
Chimic Borzeșți.

4 — Ihg. Nicolae Rusii, ing. Adrian Päladescü, ing. 
Cristian RăduîeSeit Și lüg. Virgil Aldéà.

„Extinderea sectorului de laminoare Pestiș de la 
Combinatul Siderurgic Hunedoara'';

C. ÎN DOMENIUL

Colectivul a fost condus de ing. Peisa Wechsler, lau
reat al Premiului de Stat din anul 1954.

5. — Ing; Vasile Hösu, ing. Gheorghe Petrescu, ing. 
Paul Petrescu, ihg. Nicolae Gaiță, ing. Gheorghe Do- 
brian și ing Ion Bărăscu.

„Fabrica de aglomerare cu mașini de 100 mp de la 
Combinatul Siderurgic Hunedoara".

6. — Prof. Nicôlae Glosan, membru corespondent al 
Academiei, ing. Tiberiu Mureșan, dr. ing. Nicolae 
Hülpoi Și dr. ing. Grigore CoculescU.

„Crearea unor hibrizi dubli de porumb autohtoni și 
stabilirea agrotehnicii lor în cultura irigată și ne
irigată".

7. — Candidat în științe tehnice ing. Nicolae G. V. 
Constantinescu

„Lubriflcația cu gaze“.
8. — Ing. Nicolae N. Patraulea, membru corespon

dent al Academiei
„Studii de aerodinamica hipersustentației".
9. — Conferențiar ing. Mihai Drăgătiescu
„Procese electronice în dispozitive semiconductoare 

de Cifcüit“.

LITERATURII Șl ARTEI

1. — Acäd. Prof. Geöfge CălineSCu
Pentru activitatea literară și publicistică din ultimii 

ani.
2. — Ion Lăricrănjan
;;Cördovanii“ — roman.
3. — Ion Vlad
Pentru lucrările de sculptură realizate în ultimii arii 

(„Vînturile", ,,23 August“, „Muzică", ,;Mihail Sado- 
■Vèahu“ și altele).

4. — SzèivàtiuSz Jënô
Pentru lucrările de sculptură realizate în ultimii ani 

(„Cariatide", „Țăran din Rodna“, „Iubire“, „Mafnă cu 
copil“ și altele).

5. — Atirel Ciiipe
Pentru iUcrările de pictură realizate în Ultimii arii 

(„Chiori de toamnă''; .Jnteriot", uBalConül“, 3 peisaje 
și altele}; z-

6. — Pascal Bentoîii
PenttU lUctările „COnCert pëhtrü vioară șl Orches

tră" șl jiCoricett hr. 2 pehtru piăh și Orchestră“.
7. — Nicolae Hërlèa
Pentru merite excepționale în afirmarea artei iti- 

-tërprètâtivë rOrhînești îh Ultimii ârti.

8. — Mifcea Drăgaii, Nicolae 'jiC, Bügen Mândrie, 
Teodor Grigoriii, Ăiirel Sainsori, ing. Oscar Cotnari, 
Liea Ghëorghiu și Coieă RălitU

Pentru filmul „Ltipeni 29“.
Lfi realizarea acestui film au avut o contribuție 

însemnată și G.. Calboreanu și Șt. CiubOtătășU, care 
sînt iaUreațl ai Premiului de Stat .din anii trecuți.

9. — LUcian Bratu, Mihnea Gheorghiu și Constan
tin Ciuböiäfit, péntru filmul „Tüdor“.

La realizarea_Läcestüi film au aVut o contribuție în
semnată șil.Qeorge Vraca.g Gheorghe Dümitfesfcu, Ema- 
noil Petruț, Alexandru GiUgarU; Gëo Bartoh, Toma 
DiiriitriU, laureați ai Premiului de Stat din anii tre- 
cUți; precum Și Lica Gheorghiu care primește Premiul 
de Stat pentru rolul interpretat în filmul .LUpeni 29“.

10. — Arh. Gheorghe DtimitraȘCtt, ihg. Constantin 
PopOVicl; arh. TheoniC SăvrilescU, arh. Șerban Măno- 
icscti și arh. ion Rădticanu

„Ansamblul construcției noii gări și ansamblul de 
blocuri dé locuințe din zona gara veche — gara nouă 
Constanță“;

Lucrarea DEZVOLTAREA ECONO
MICĂ A ROMÎNIEI 1944—1964, apăru
tă în Editura Academiei R. P. Rorrilne, 
se deschide cu un cuvint Înainte de 
prof. Roman Moldovan, mèmbtu cores
pondent al Academiei R. P. Rdrh1ne( re
dactorul responsabil al cărții.

Volumul cuprinde cinci părfi : Dru
mul dezvoltării economiei nationale în
tre 1944 și 1964; Resursele naturale și 
de muncă ; Organizarea și perfecționa
rea conducerii planificate a economiei 
nationale ; Principalele direcții și rezul
tate ale dezvoltării economiei natio
nale ; Politica R. P. Romîne de dezvol
tare a relațiilor sâle economice interna
tionale.

Colectivul de coordonare și redâcfié 
al ItlOrătii à fost format din f prof; 
Mircëa Biji, acad. prOf. Vàsilê Mälin- 
sthi, prof. Manea Màriëscu; membru to- 
respohdëfit al Academiei R. P. Romîne, 
Costin Murgescu, membru corespondent 
ăl Academiei R. P. Romîne, prof, h 
Rachmufh, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romîne, Gheorghe Belu, 
candidat îh științe economicei lori Dës- 
mitëaiîüi Constantin Grigorësëu.

La elaborarea celor 20 de capitole 
ale lucrării și-a adus contribuția un larg 
colectiv de economiști — cercetători 
știinfitici, cadre de conducere din or
ganele economice centrale, cadre din 
Învătămîntul superior; specializate în 
studierea diferitelor probleme abor
dată; munca lor fiind cootdonafă de 
Institutul de cercetări economice al A- 
cadëmiei R. P. Romîne.

Lucrarea INDUSTRIA ROMÎ- 
NIEI, ti-pcLrită de Editura Acade
miei, cuprinde următoarele capito
le : Politica P.M.Ît de construire' a 
socialismului de acad. prof. V. Ma- 
linschi, industrializarea socialistă — 
temelia trainică a mărilor transfor
mări în procesul construirii socia
lismului de prof. V. Ratisser, Poli
tică de investiții în industrializarea 
Socialistă de prof. irig. Emanoil Fto- 
tëscu, Dezvoltarea economica ä re
giunilor relativ rămase în Urmă în 
trecut de prof. Roman Moldovan, 
membru corespondent di Acade
miei, Pregătirea Cadrelor nece
sare industriei socialiste de dead.

Editura agro-silvlcă publică 
lucrarea AGRICULTURA ROMÎ- 
N1ÈI 1944—1964; Cariea sö des
chide cu Uii cUvînt înăiriie sem
nat de Mihai Dălea, sëëretdr al 
C.C. dl P.M.R.; președintele Consi
liului Sùpétior dl Agriculturii, după 
care urmează studiul „Locul și ro
lul agriculturii in economia ndtia- 
rtală". Volumul cuprinde cinci 
părți : Victoria sdcldlismUlui ld 
sate, confirmare strălucită a jus
teței politicii Partidului Muncitoresc 
Homîn ; Dezvoltarea bazei tehnice- 
materiale a socialismului în agri
cultură; Dezvoltarea producției a-

prof. ing. Șt. Bălan, Creșterea 
nivelului de trăi material șl ÖÜ1- 
iUfäl fii populației de prof. Maned 
Mănescu, membru corespondent al 
Academiei, Baza energetică și elec- 
trificareä țării de dead. Remus Ră- 
duleț și conf. ing. N. Gheorghiu, 
industria pètrolülüi ds ing. N. 10-
îiescU, Industria minieră dé prof, 
irig. Bujor Almășan, industria fil- 
derurgică dé ing. Constantin Tuzu, 
industria construcțiilor de mașini 
și fi prelucrării metalelor de ing. 
Gh. Radöi) industria chimică 
de ing. Mihail FlorescU, Industria 
de exploatare și prelucrare a lem
nului de ing. Mihăi Suder, indus
tria materialelor de construcții de 
ing. Dumitru Mosora, Industria U- 
șoară dé Al. SéncoVici, Industria 
alimentară de Ianoș Fazekaș.

gtiôolë-; Consolidarea econoiriică- 
otgdtiizatOfică d întrOpiiridëriiôr a- 
gticole socialiste din ÜI.P.R. ; D'éz- 
Völtöteä detestărilor științifice, d 
irivăfămîhtulul agricol și conduce
rea agriculturii;

Rod dl colaborării Uriui larg co
lectiv . dé autori — cercetători 
științifici, profesori; ingineri eco
nomiști; lucrarea apare SUb 
redacția prof uniV. N. Glosări;
membrü corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, proi. Uriiv. Bucur 
Șchiopii, ptim-vicepreședihte ai 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
și prof. univ. David Ddvidescü, 
membru corespondent ăl Acade
miei R. P. Romitte, membru în co
mitetul executiv al Consiliului Su
perior al Agriculturii.

Volumul al III-lea al tratatului 
de ISTORIE A ROMÎNIEI, apărut 
în Editura Academiei R. P. Romi
ne, este, cöhsäcrat perioadei cu
prinse între primele decenii filé 
secolului al XVII-lea și revoluția 
de la 1848. Redactorul responsabil 
al volumului este acad. A. Oțetea ; 
din colectivul 'de coordonare au 
mai făcut parte acad. D. Pțodan, 
prof; Univ. M. Berza, nîembru co
respondent al Academiei-R. P. -Ro
mine, FI. Constantiniu și L. Ște- 
făriescu. îh lucrare esté - înfăți
șată dezvoltarea economică și so-, 
cială a Țării Romînești, a Moldovei 
și a Transilvaniei în • perioada- ■ 
amintită. Pe acest fundal autorii 
prezintă numeroase manifestări și' 
episoade ale luptei de clasa care 
au exercitat o influență hotărîtoa- ; 
re asupra întregului curs al. de.z-, 
voltăfii istoriei noastre medievale, 
ca : răscoala populară- din- 1655, 
răscoăla condusă de Horiă, Cloșca 
și Crișan din 1784, mișcarea revo-' 
luțioriară din 1821 de sttb cöhdu- 
cerea lui Tùdor Vladimirëscu ș.a.' 
Numeroase pagini din Volum sînt, 
consacrate luptei antiotomanè pur
tate de țările romîne.- Problemele 
de isiorie ä editurii Și artei diil 
această perioadă sînt, de asemenea, 
prezentate în lucrare în strînsă le
gătură cu ansamblul dezvoltării is
torice a poporului nostru...

Ps écrane a îhCeput să fie prezen
tat Un program alcătuit din dOUă e- 
moțiohante filme documentare, rea
lizate de studioul „Al, Săhia" în îh- 
tîmpinărea celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării : „Pagini de istorie" 
și „Romîriiă, orizont 64";

Difëritë ca factură, dCeSte fil
mte se completează între elé, o- 
ferind o imagine vie a luptei po-

film au 
cinemdto-

„PR 6INI SE
La realizarea acestui 

fost folosite documente 
grafice autentice, filmate de-a lungul 
anilor de operatori romîni și străini, 
într-o foarte sugestivă confruntare 
cu imagini ale Romîniei contempo
rane, pe ecran se înlănțuie, pentru 
început, aspecte ale Bucureștilor de 
pe vremuri, cu izbitoarele sale con
traste, cu mizeria fostelor periferii. 
Iată, perioada premergătoare izbuc
nirii celui de-al doilea război mon
dial. Memoria necruțătoare a pelicu
lei cinematografice condamnă ex
ploatarea, jaful, teroarea din anii re
gimului burghezo-moșieresc, ne face 
să retrăim evenimente de tristă a- 
mintire care au pregătit fascizarea 
țării, tîrîrea Romîniei în răz
boiul hitlérisi. Ëvocînd politica 
trădătoare, nefastă a aventurierului 
Carol și a guvernanților vremii, a- 
pbi a dictaturii militaro-fasciste, fil
mul aduce în prim plan replica ho- 
tărîtă a clasei muncitoare, a maselor 

Aspect de Ia o mare demonstrație pentru instaurarea puterii populare
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populare care s-au ridicat la luptă 
împotriva fascismului și războiului.

Această luptă, condusă din adîncă 
ilegalitate de Partidul Comunist Ro- 
mîn, străbate ca un fir roșii evocarea 
cinematografică. Fragmentele de cro
nică filmată, documente sau fotogra
fii ce se succed pe ecran redau, cu 
forța de convingere a adevărului 
vieții, amplodrea crescîndă a mișcă
rii revoluționare. Vedem — înregis
trat pe peliculă — un moment tra
gic din toamha anului 1940 : prăbu
șirea Doftanei, unde erau închiși unii 
din cei mai buni fii ai țării. 
Aici — ca, de altminteri, de-a lUngul 
întregului film — comentariul face 
corp comun cu imaginea, contribuie 
la unitatea, la legătura diferitelor 
secvențe. Bogat în idei expuse clar, 
comentariul completează materialul 

porului noitru, sUb conducerea par
tidului, pehtru pregătirea șt înfăp
tuirea insurecției armate, o imagine 
d drumului glorios parcurs de patria 
noastră în decursul dèlôr două de
cenii care aii treeut de la eliberare, 
un tablou desfășurat ăi muncii crea
toare și al mărețelor înfăptuiri ale 
constructorilor Romîniei socialiste.

!ST0RIE“
filmat pe care l-au avut la dispozi
ție autorii (scenariul și regia — Eu
gen Mândrie ; regizor asistent — 
Dumitru Fernodgă ; filmarea docu
mentelor și imagini contemporane — 
Emeric Ghidali), îi subliniază sem
nificațiile — ca și ilustrația muzi
cală, un sugestiv montaj de cîntece 
muncitorești.

Imagini impresionante readuc în 
fața noastră anii crunți ai războiu
lui, durerea și mizeria Ce se așter
nuse asupra țării, mîhid și ura moc
nită a celor rnulți. Filmul scoate în 
evidență creșterea nemulțumirii 
populare și a acțiunilor antifasciste, 
faptul că în țară „se pregătea lupta 
cea mare, clocotea nădejdea organi
zată, se înarmau speranțele".

Urmărești cu emoție și cu recu
noștință evocarea momentului din 
data ahülüi 1943', etnd cadrele de 
bază ale partidului din închisori și 
de afară, în frunte Cil tovarășul

Gheorghe Gheorghiu-Dej, au elabo
rat planul răsturnării dictaturii mi- 
litaro-fasciste. înlănțuirea imagini
lor ne vorbește despre intensificarea 
luptei ilegale, dducè documente și 
mărturii despre incendierea vagoane
lor de pettöl și alte acte de sabotaj, 
organizarea forțelor patriotice, ma
nifestele răspîndite de partid etc.

...August 1944. Zilele fierbinți ale 
insurecției armate. Privești cu un 
sentiment de puternică mândrie ima
ginile înfățișînd pe muncitorii îhar- 
mați, membri di formațiunilor pa
triotice, iüptîhd cot la cot cu uni
tăți die armatei, Ocupihd idstitUțiile 
publice, alungind pe hitlerlșii sdU 
scoțîhdU-i din bîrlogurilë lor și fă- 
cîndu-i prizonieri. InsUrecția cuprin
de întreaga țară și iată trupele ro
mîne, după cè au înftînt unitățile 

hitleriste dizlocate în interior, por
nind către frontul din Apus. Frag
mente din jurnale de actualități re
prezintă pe locuitorii Capitalei eli
berate făcînd o sărbătorească primi
re ostașilor sovietici. Apoi din nou, 
pe front, armata romînă ducînd ală
turi de armata sovietică bătălia vic
torioasă contra Germaniei hitleriste.

Filmul evocă, în continuare, anii 
de luptă aprigă dusă, sub con
ducerea partidului, pentru cuce
rirea puterii de către popor, pen
tru instaurarea Și consolidarea re
gimului dehloctat-popular. imagini 
filmate cu prilejul Uriașelor de
monstrații populare umplu adesea 
ecranul, rëlevîhd conștiința politică 
și forța irezistibilă a maselor descă
tușate care, pe drumul arătat de 
partid, făuresc istoria nouă a patriei.

Imagini cinematografice puternic 
evocatoare reconstituie evenimente 
memorabile : formarea la 6 martie a 
primului guvern democratic, re
forma agrară, ziua victoriei im-

ROMÎNE, ORIZSNT 64“
Imaginile acestui film alcătuiesc 

un poem consacrat frumuseților țării 
noastre, bogățiilor ëi scoase la lumi
nă, talentului și hărniciei, geniului 
Creator al poporului romih, con
structor al socialismului. Cineaștii 
(scenariul — Eugen Mândrie, Al. 
Boiangiu, Virgil Calptescu, Ion 
Moscu ; regia — Al. Boiangiu, 
V. Calotescu, I. Moscu ; operatori —
C. Ionescu Tondu, W. Goldgräber, 
C. Covaci ș.a.; comentariul — Radu 
Cosașu), ne invită la o călătorie de-'a 
lungul și de-a latul patriei, pentru a 
cunoaște, într-o amplă perspectivă, 
înfățișarea ei de astăzi, pentru p ne 
putea reprezenta tabloul multilate
ral al înnoirilor, al marilor succese 
obținute îh diferitele domenii ale 
economiei și culturii.

Filmul începe Cu o scurtă incursi
une în istorie, evocă apoi luptă ma
selor populare, COndUse de partid, 
pentru eliberarea țării, drumul as
cendent pe care l-am parcurs îh 
cele două decenii care ne despart de 
gloriosul 23 August 1944. Și iată-ne 
ajunși în prezent, la „orizontul 64", 
unde se desfășoară călătoria noăstră 
cinematografică.

Minunatul peișdj românesc S-a îm
bogățit și se îmbogățește mereu cu 
noi podoabe : cetăți ale industriei 
socialiste, orașe noi sau renăscute, 
sate cu o hoUă înfățișare — sim
boluri ale Vieții noi. Totul este 
filmat în culori, iar frumusețea Co
loritului, a fotografiei, pune în Pa
loare liniile moderne ale construc
țiilor care înfloresc pretutindeni. 
Iată-ne în hala Uriașă a noii fabrici 
de mașini, Utilaje și agregate din 
București sau în fața locomotivei 
Diesel, realizate la „EléCtroputeré"- 
Craiova. La Slatina se naște uh 
mare combinat de aluminiu, la Ga
lați Orizontul é străjuit de Sche
lele puternicului combinat side
rurgic. Tehnica nouă a pătruns și în- 
tf-un străvechi centru de cultură — 
Iași, Uhde vizităm modernă fabrică 
de țevi.

.„Apărînd pe ecran, instalațiile 
complexe ale industriei petrochimice 
ne vestesc că am pătruns într-un 
domeniu îh care știința contempora
nă înfăptuiește adevărate miracole : 
Brazi, Borzeșți, Săvineștl. Avîntul 
industriei chimice este caracteristic 
„orizontului 64“ — și aVérrt o iraa- 

potriva fascismului, proclamarea 
Republicii, naționalizarea, lansarea 
primului plan général economic, 
inaugurarea primelor gospodării co
lective... Cronică filmată scoate în 
evidență Uriașă și neobosita activi
tate a conducerii partidului, forță 
transformatoare a politicii sale mar- 
xist-lenlhisțe, legătura indisolubilă 
dintre partid . și, măsele largi, legă
tură consolidată în viitoarea Unor 
profunde prefaceri revoluționare.

Ne simțim astfel, din nou, părtici- 
panți la evenimentele pe care le-am 
trăit în toți acești ani, ta Victoriile 
istorice și la realizările care au ja
lonat drumul Romîniei Spre socia
lism. Cu emoție ascultăm, Ca o în
cununare à acestor „Pagini dé isto
rie“ contemporană, cuvintele rostite 
dé tovarășul Ghëorghe GhéorghiU- 
Dej là sesiunea extraordinară a Ma
rii Adunări Naționale din 27 aprilie 
1962 : „în Republica Populară Ro
mână socialismul a învins definitiv 
la orașe și sate".

Filmul se încheie cU imagini sem
nificative, ale realității de azi, care-și 
găsesc o contlnuaré cuprinzătoare în 
cel de-al doilea documentar, intitu
lat : 

gine concludentă a acestui avînt 
cînd ajungem, de pildă, la Turnu 
Măgurele, unde se înalță unul din cele 
mai mari combinate de îngrășăminte 
chimice din țară.

Cohtinuîndu-he călătoria pe alt 
plan, dar là aceiași „orizont", pășim 
pe tărîmul agriculturii. Vizităm 
mari unități socialiste, aflăm ă- 
mănUnte semnificative privind via
ța satului colectivizat. Știința și 
tehnica aU un rol din ce în ce 
mai însemnat în dézboltarea produc
ției agriculturii romînești. Iată ima
gini din bătălia pentru valorificarea 
terenurilor din lUnCa Dunării; la 
Institutul de cercetări agricole Fun- 
dulea se pun bazele unor viitoare 
sporuri de retioltă ; și töt o imagine 
a viitorului o constituie prezența — 
la ,,orizontul 64“ — à primelor com
binate specializate zootehnice. In 
film există multe imagini și sînt 
citate multe date comparative căre 
ilustrează roadele bogate ale politi
cii partidului la sate, transformările 
pe care colectivizarea le-a aduS în 
viață țărănimii hoăstre.

Dezvoltării economice armonioase 
a patriei îi corespunde dezvoltarea 
artei și culturii, a științei și învăță
mântului. Și aici, călătoria noastră 
este edificatoare — fie că ne înfăți
șează opere ale unor creatori de 
seamă, fie că ne punë în contact cu 
maèstria artiștilor populari, fie că he 
face să străbatem săli de curs, și 
labbrdtoâre.

imagini filmate la BucUrești și la 
Cliij, la Brașov sau. la Iași prezintă 
diverse aspecte ale înfloririi cUitUtii 
socialiste. Un peisaj ce pare d'ê do- 
meiiiiil științifico-fantăstic — reac
torul atomic — sta mărturie preocu
părilor noi ale Oamenilor noștri de 
știință, continuatori ai Uhor bogate 
tradiții intelectuale..

...Bésigur că România Oferă, là 
„orizontul 64“, încă tnùltë alte as
pecte ale propășirii ei multilaterale. 
Cuprinzător, filmul înmănunchează 
imagini dintre cele mai reprezenta
tive, adùOînd pë écràh bucuria muti
cii, cinstind talentul, strădania și 
spiritul cUtezgtor dl constructorilor 
vieții noi, al oamenilor cate făuresc 
și stăpînesc mașinile și agregatele 
perfecționate, ăl specialiștilor care 
ridică economia noastră la „Orizontul 
64“ al tehnicii contemporane.

O, COSTIN

ENCICLOPEDIC ROMiN
VOL. 19

Zilele acestea à ieșit de sub ti
par al doilea volum (D—J)( din cele, 
patru proiectate, al Dicționarului-en
ciclopedic romîn, întocmit de un co
lectiv al Academiei R. P. Romîne și 
al Editurii politice, cu sprijinul a 
peste 400 de oameni de știință și cul
tură. AStffel s-a făcut un nou pas 
pe caieâ realizării Celei dintîi lucrări 
de acest gen din țara noastră ela
borata pe baza concepției marxist- 
leniniste despre natură și societate, 
lucrare ce inforrneâză cititorii despre 
formele de existență a materiei, 
înfățișarea planetei și a țărilor, e- 
venimentéle istorice, realizările 
minții omenești și viața creatorilor 
culturii naționale și internaționale. 
Folosind experiența acumulată la e- 
laborarea volumului întîi, autorii au 
izbutit să pună la îndemîna citito
rilor o lucrare utilă șl valoroasă, în 
care sînt incluși circă 12 000 de ter
meni. în selectarea acesiora s-ă ți
nut seama de rolul științelor natufii 
și tehnicii în viața societății tioastre, 
în dezvoltarea bâzei tehnico-tnäte- 
riale â socialismului, precum și de 
importanța deosebită a cunoștințelor 
din domeniul științelor sociale și ăi 
disciplinelor umaniste în geriere îi! 
formarea noii conștiințe socialiste a 
oahieniior muncii.

Dicționarul rețihe din domeniul 
culturii Universale cëea cë s-ă impus 
ca văiorOs Și progrèâist îh isțofiâ o- 
menirii. Uri loc important îi OcUpă 
prezentarea unor personalități proe
minente, Că de pildă, marele dascăl 
al proletariatului revoluționar, F. 
Engéls. Un spațiu märe a föst acor
dat reprezentanților filozofiei mate
rialiste premarxiste, precum și uma
niștilor, raționaliștilor, enciclopediș- 
tilor, socialiștilor utopici și democra
ților revoluționari. Un număr însem
nat de articole este consacrat unor 
savanți, descoperitori și cercetători 
din domeniul științelor naturii, (Eu
clid, Galilei, Darwin, Faradäy, Ein
stein, Ihféld; Jukovâki, Iliușin, Hei- 
sehbërg, Haeckél, Joliot-Curie ș.a.), 
precum și prezentării unor cürenté 
de idei, perioade ale istoriei șl istoriei 
culturii; evenimente politice interna
ționale, formațiuni statăle, popoare 
vechi etc. Numeroase articole sînt 
dedicate unor mari personalități ale 
culturii mondiale ca: Fidias; A. Du
rer, Goya, Händel; Delacroix, Van 
Gogh, Debussy, Eisenstein, precum 
și unor mari figuri ale literaturii 
universale: Homer, Dante; Goethe, 
Hügo, Dickens, Ibsen, Dostoïevski, 
Gogol, Gorki, Jozsëf Attila, Garcia 
Lotcă, Hemingway ș. ă. Cititorii vor 
găsi în acest volUm informații utile 
cu privire la geografia fizică și eco
nomică și la istoria a 29 dë State, 
printré care: Franța, Gambia, Ger- 
mania, Ghana, Guineea, Guyana, In
dia, Indonezia, Italia, Iugoslavia, Ja
ponia.

Sînt demne de remarcat și o serie 
dë articolé care dëfinèsc și explică 
diferiți tèrmeni privind științele și 
ramurile lor ca: filozofia, economia 
politică, éticâ, ëstetità, etnografia, 
dreptul, geografia, geologia, geofi
zică; geometria, fizica, electronica; 
defectoscopiă; genetica, endocrino
logia, fiziologia etc. Un deosebit 
interes prezintă articolele a că
ror temă o constituie probleme 
ale științelor contemporane ale 
naturii Cum sînt : darwinismul, e- 
reditatéa, evoluționismul, element, e- 
lectron, izotop, forță, fuziuné fiuCle-

Acad. Ștefan MILCU

ară, fisiune nucleară, energie, elec
tricitate, galaxie etc., probleme ce 
sînt prezentate în lumina stadiu
lui actual al cercetărilor și ai dis
cuțiilor. rodind fie ceea ce reprezin
tă o concluzie în momentul de față, 
fie pozițiile care diferă sau se în
fruntă. Articolele despre categoriile, 
noțiunile, legiië obiective și fenome
nele care fac obiectul științelor mo
derne contribuie la completarea 

cunoștințelor cititorului despre ta
bloul științific al lumii, la forma
rea unor idei précise despre preface
rile din societatea contemporană, 
despre progresele și cuceririle noi 
alé științei; Printre articolele cu te
matică comună științelor sociale și 
ale naturii notăm pe cele referitoare 
la dialectică, determinism, dezvol
tară, esență și fenomen, finit și infi
nit, general și particular, definiție, 
ipoteză ș.a.

pe pe pozițiile uriei critici știin
țifice combative sîrit prezentate 
principalele curentë ale idëoldgiei și 
artei burgheze, ca : idealismul, em- 
piriocriticlshiül; eclectismul, empi
rismul, economismul, existenția
lismul, geopolitica, indetèrmiriis- 
niUl, fascismul, dadaismul, expre
sionismul, dodecafonismüi etc. Unele 
articole însérate în VolUm cu
prind date referitoare là instituțiile 
social-politicë aie diferitelor țări, 
tratatele sad documentele politice de 
mațe însemnătate internațională.

Mișcărea comunistă și muncito
rească, cea mai influentă forță a 
contemporaneității, este prezentă în 
acest volum prin articole substanți
ale despre organizațiile muncito
rești, despre frontul unic muncito
resc și frontul popular, despre 
militanți de seamă ai acestei miș
cări.

Volumul cuprinde pagini cu tema
tică social-economică și politică de 
mare însemnătate cUm sint ceie des
pre existența și conștiința socială, e- 
voluție și revoluție; formațiune so
cial-economică, formele conștiinței 
sociale, gîndiret ideologie, judecată, 
dezvoltare planică, diviziunea mun
cii, educație, exploatare, forțe de 

producție, industrializare, electrifi
care, dezarmare;' démocratie,-, dirta-’ 
tură, ihtëlectiiàlitàtë; iriternațioriă-- 
lism prtiletar etc,

ColectivUl de rëdâéfië' ăiJDicțÎ0na^ 
rului enciclopedic romîrț -a....acordat 
și în acest volum o atenție spëçiala.-. 
oglindirii transformărilor adinei care - 
au avut loc în țara noastră ih':iahii.i 
regimului democrai.-popüi’àr,:,.'expe-' 
rienței partidului și stă tuiul ■nostru' 
în aplicarea principiilor general va- , 
labile ale tnarxism-leriinisrriului la;;, 
condițiile concrete din țară noastră,'.' 
succeselor înregistrate dë popofulg 
romîn pe drumul desăvirșirii con-.-' 
strucțiel socialismului. Articolele ' 
cafe tràtëaza despre indüstfializäre,: 
investiții, finanțe, electrificare, des
pre marile Unități industriale, gos-> 
ppdaria agricolă Colectivă, . învăță- ; 
mint etc. sint ilustrate cu tabele sta-; 
tistice. planșe, grafice,' hărți care o-g 
glindesc înflorirea patriei noastre în? 
anii de după eliberarea de sub ju-; 
gul fascist. ■ : ' f

VolUmul cuprinde numeroase arfc-Țf 
coie privind trecutul de luptă al peț 
porului nostru. Sînt prezentate figu
rile Unor conducătoride-răscoale ță
rănești, ai luptei pentru ■ eliberarea 
națională și socială a rriaseior, eroi 
ai clasei muncitoare, acțiuni și eve
nimente revoluționare de .mare- în- . 
seninătate din istoria patriei noastre, 
ca de pildă greva gerierala dîri 1920, 
insurecția armată din august 1944, . 
instaurarea R. P. Romîne la 30 de
cembrie 1947 ș,a. în paginile lucrării 
sé întîlnésc date cuprinzătoare des
pré localități și rnOnümènté istorice, 
informații în legătură cu resursele, 
și frumusețile patriei, centrele eco
nomice diri țară, precum șr cifre j;Fu 
fapte privind dezvoltarea economic^ 
și culturală a unOr regiuni în'anii 
puterii populare ■ . • • - ,

în acest volum este evidențiată 
contribuția adusă là dezvoltarea cul
turii naționale de unele din marile . 
personalități ale'științei, artei’șl li
teraturii -romîne. dintre -care- men
ționăm pe Mihail Eminescu, Geor
ge Ehèscu, Nicolae' Grigorescu, L. 
Edeleanu, C. I. .Istrati, C. Davilla, ? 
Nicolae Filimpn, Spiru Hare,t, Barbu 
Delavrancea. Bogdan Petriceicu Haș- 
deü. Ion Heliade Radulescu. C. Dd- 
brogeanu-Ghefeaj-G- Ibrăllea-riu, Ni
colae Iorga. George Georgescu, A. 
Jiquide, I. Ièèr, N. Dărăscii, Paul 
GtiSti ș.a.? - s

Reconsiderarea critică, în spiritul 
marxism-leninismuîui a trgeutu-, 
lui și în special a moștenirii cultu
rale. oglindirea realităților de azi 
ale țării noastre sint caracteristice - 
și noului volum al dicționarului.. 
Modul de interpretare a diferitelor 
noțiuni sau probleme. Interesul deo-’ 1 
sebit acordat alegerii termenilor de • 
însemnătate actua.iă, redactarea tex
telor într-un stil concis și accesibil', 
amplul material ilustrativ ' și ținuta ' 
grafică superioară au contribuit la 
realizarea unei lucrări cu (un. bogat 
conținut și de larg interes.

Apariția noultli volum al Dicțio-' 
harului ehCiclopedic romîn se în- ' 
sCrie, fără îndoială., printre eveni
mentele editoriale de seamă ale a- 
nului 1964 ;. alături de primtil volum 
și de cele ce vor apârèai el își va 
găsi locul cuvenit între lucrările 
fundamentale ale cultufii noastre.
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Cu douăzeci de ani în urmă nu exista nici una dintre ima-

acordă alocația de stat pentru copil.

Parcurgînd această pagină, cititorul va remarca, fără în»

■ 12000000000 lei

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

partea statului de alte categorii de 
ajutoare sociale. In ultimii 15 ani, 
destinate pensiilor au crescut de

• 25 300 000 de vaccinări șl revacdnări au fost făcute nu
mai In 1963, profilaxia constituind principiul de bază 
al întregii acțlvltăfl de ocrotire a sănătății-

4 MILIARDE 114,5 MILIOANE LII 
pentru ocrotirea sănătății

In 1963 existau 140 000 de paturi de asistentă medicală, 
față de circa 33 800 existente în 1938.

5 MILIARDE 500,7 MILIOANE LII

pentru învăfămînt

bugetelor anuale scoate In evi

• LA 24 600 
cut numărul 
unităților de 
din mediul rural, față de 15 900 cite 
existau în 1950.

clasele 
școlare 
școlare 

1964 trece 
In toamna a-

reprezintă investițiile pentru 
construcții de locuințe și gospo
dăria comunală în anii 1960— 
1963, din care aproape 8 miliarde 
lei au fost destinați locuințelor.

Un medic revine astăzi la 699 de locuitori. Tn 1938 un 
medic revenea la 1895 de locuitori.

In anii puterii populare, comerțul 
socialist a luat o largă dezvoltare 
la orașe și sate. Magazinele mo
derne, complexele și unitățile de a- 
limentație publică recent construi
te sau amenajate, cu interioarele și 
vitrinele lor largi și luminoase, s-au 
integrat organic în noul peisaj al 
orașelor și satelor. Ele pun la dis
poziția populației cantități din ce în 
ce mai mari de mărfuri în sorti
mente tot mai variate.

și-a construit, din fonduri pro 
prii, populația de la sate în pe
rioada 1951—1963.

e Desfaceri de mobilă : 1957 —
542 milioane lei; 1963 — 1,7 miliarde 
lei.

822,7 MILIOANE LEI 

pentru prevederi sociale

Partidul șt guvernul au alocat 
fonduri însemnate pentru finanțarea 
acțiunilor șocial-culturale, în 1963, 
ele au reprezentat aproape un sfert 
din întregul buget al statului, adică 
aproape ÎS miliarde lei, de 5,5 ori 
mai mult decît tn 1950. Au fost 
destinate :

744 000 persoane 
au tost găzduite In 1963 in 
case de odihnă, tabere și co
lonii de copil.

A sosit poștașul cu pensia. O Imagine obiș
nuită tn casele de oameni vîrstnici. Peste 
610 000 pensionari de asigurări sociale pri
mesc, tn fiecare lună, pensia la domiciliu. La 
fel ca și cel cca 270 000 cetățeni care benefi
ciază din 
pensii și 
fondurile
7 orL

1963 volumul vînzărilor prin co
merțul socialist față de anul 1950.

Numărul medicilor se ridica, la începutul acestui an, 
la cca 27 000. în 1938 existau în înfreaaa tară doar 
8 234 de medici.

® Circa 4 000 DE UNITĂȚI 
construit între 1960—1963, în c 
țul de stat.

s-a ridicat anul tre- 
magazinelor și al 

alimentație publică-

pentru construcția de nai pa
vilioane, complexe de o- 
dihnă, restaurante-cantlnă, 
blocuri alimentare și alte lu
crări menite să asigure con
fortul in stațiunile de odihnă 
și tratament.

Copilăria iericltă, asigurarea unor 
condiții tot mai bune de viată și în
vățătură pentru cei mai tineri cetă
țeni constituie obiectul unei griji 
deosebite din partea partidului și gu
vernului. Familiilor cu copii li se a- 
cordă alocație de stat. Numai în anul 
1963, cuantumul acestor alocații s-a 
ridicat la suma de 2 miliarde 407,2 
milioane lei. Recenta Hotărîre a C.C. 
a! P.M.R. șl a Consiliului de Miniștri 
cu privire la majorarea salariilor pre
vede, printre altele, și majorarea pla
foanelor de salarii tarifare în luncție 
de care se acordă alocația de stat 
pentru copil. An de an, mii de copii 
sînt trimiși să-și petreacă vacanța în 
tabere și colonii. In 1963 numărul for 
s-a ridicat la peste 85 000.

In țara noastră, elevii din 
I—VIII primesc manualele 
gratuit. Valoarea cărților 
distribuite între anii I960- 
de 300 milioane lei.
cestui an, elevii șl elevele din cla
sele I—VIII vor primi gratuit 20 mi
lioane de exemplare în valoare de 
104 milioane lei.

• Tn anul 1938 erau în țară 300 000 de bolnavi de mala 
rle. Astăzi malaria, ca ll febra recurentă, au fost com

plet eradicate.

de apartamente
a-au construit din fondurile sta
tului între 1951—1963.

o 1963 : ăe 14 ori mai multe 
frigidere electrice, de 6,8 ori mai 
multe televizoare și de 3 ori mai 
multe mașini de spălat vîndute, în 
comparație cu 1959.

Apărarea sănătății populației se bucură de o mare aten
ție din partea partidului și guvernului. Numai Intr-un sin
gur an — 1963 — s-au cheltuit în acest sector peste 4 mi
liarde lei. Asistența medicală calificată, larg accesibilă în
tregii populații, este gratuită.

Locuințe noi
Prin ampla construcție de locuințe desfășurată în anii 

puterii populare, orașele noastre cuceresc noi înălțimi și noi 
suprafețe pe seama periferiilor părăginite de altădată. 
Orașul modern începe acum chiar de la marginile sale, în- 
cîntînd ochiul cu fațade dispuse generos atît pe orizontală 
cît și pe verticală. Cheile înmînate locatarilor la mutare 
deschid uși spre confortul gîndit minuțios de arhitecțli pro- 
iectanți și realizat de constructori. Pervazurile și balcoanele 
se încarcă de flori.

Și-au schimbat în anii noștri înfățișarea și satele, în care 
au apărut sute de mii de case noi, trainice, arătoase ale 
colectiviștilor.

608 spitale, peste 400 de policlinici, 99 sanatorii $1 
preventoril, peste 2 000 de case de naștere, peste 3 800 
de circumscripții sanitare urbane șl rurale șl peste 1 000 
de dispensare de specialitate și de întreprindere asi
gură asistența medicală a populației ,* alte unită(i si
milare tînt în construcfie sau în curs de amenajare.

Romln și o Consiliului de Miniștri al Republicii Popular* 

Romîne cu privire la majorarea salariilor la toate catego

riile de salariați, reducerea unor cote ale impozitului pe sa

larii și creșterea plafoanelor de salarii în funcție de care s*

doială, că lipsesc din cuprinsul ei o serie întreagă de ima

gini, Și-ar fi găsit locul aici aspecte care ilustrează condi

țiile civilizate de muncă din Întreprinderi și instituții, în- 
tregul ansamblu de măsuri luate pentru protecția muncii, 

ocrotirea femeii mame, asistența medicală a copiilor, a ti

neretului școlar, a pensionarilor, imagini ale nenumăratelor 

construcții de școli de la orașe și sate, de complexe stu

dențești, ale progreselor pe tărîm edilitar Înregistrate în 

ultimii ani. Dar cite n-au mai Încăput aici I

Oamenii muncii, conduși de partid, sînt în același timp 
șl constructorii șl beneficiarii civilizației materiale a noii 
orînduiri. De la 23 August 1944 Încoace..,

muncii, înfăptuite în anii noștri sub conducerea partidului 
Simpla cercetare 

dență curba ascendentă a importantelor resurse mate 

riale destinate acestui scop. Îndărătul fiecărui leu cheltui 
Ișl, cum o arată graficele alăturate, e vorba de zeci d< 

miliarde) se Întrevede marea grijă a partidului șl guvernu 
lui de ridicare continuă, pe toate planurile, a nivelului d< 
trai. Așa se materializează consecvența unei politici propr! 
orînduirii socialiste. Cea mai recentă expresie a el, lntîmpl 

nată cu un sentiment de fierbinte dragoste pentru partid, 
este Hotărîrea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc

ginile prezentate în această pagină, după cum erau de ne

conceput datele și cifrele statistice publicate în coloanele 
alăturate. Asemenea aspecte fac parte din obișnuitul peisaj 
al anului 1964 — peisajul socialist al grijii față de om.

Multiplicați fiecare dintre imagini pentru a putea cuprin 

de în totalitatea lor marile realizări în folosul oamenilo

ma

în fiecare familie se resimt 
efectele pozitive ale măsurilor 
luate de-a lungul anilor de partid 
și guvern pentru îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de viață 
ale populației. Majorările de sa
larii din anii 1960-1962, bunăoară, 
au făcut ca veniturile salariaților 
să sporească, în 1963, cu aproape 
5 miliarde de lei. S-au efectuat, 
de asemenea, reduceri de prețuri 
la diferite bunuri de consum și 
reduceri de tarife, pentru o serie 
de categorii de salariați s-a des
ființat sau s-a redus impozitul pe 
salarii. Ca urmare, salariul real 
a fost în 1963 mai mare decît 
dublu în comparație cu anul 
1950.

Ansamblul de măsuri luate re
cent de partid și guvern prin Ho- 
tărîrea cu privire la majorarea 
salariilor la toate categoriile de 
salariați, reducerea unor cote ale 
impozitului pe salarii și creșterea 
plafoanelor de salarii în funcție 
de care se acordă alocația de stat 
pentru copii vor marca o nouă 
ridicare a nivelului de trai al oa
menilor muncii. Prin aplicarea 
prevederilor Hotărîrii, veniturile 
salariaților vor spori cu circa 400 
milioane lei în 1964 și cu 3,8 mi
liarde Iei în 1965. Cuprinzînd 
toate ramurile și activitățile din 
economia națională, sporul de 
venituri la nivelul unui an întreg 
va Însuma 6,8 miliarde Iei.

/
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IN VlLTOAREA MARILOR TRANSFORMĂRI
în anii Care au trecut de la eliberarea 

patriei, realizări importante s-au obținut 
în orașele bănățene, îh centrele munci
torești, ca și în comunele și satele regiu
nii. Să urmărim un itinerar pe aceste pi
torești meleaguri ale țării.

★
Reșița. Bătrîna cetate a oțelului te în- 

tîmpină încă de departe cu noul ei car
tier, unde s-a ridicat, în acest an, al 
1 000-lea apartament. Ritmul prefaceri
lor urbanistice ține pasul cu al celor in
dustriale — noi furnale de 700 m c, 
turnătorii la Möciur, oțelăria, hala de uti

Furnalele nr. 1 și 2 de 700 mc de la Reșița

IAȘI

O NOUÀ TINEREȚE
îmi spunea deunăzi un pensionar ie

șean : „în vremea tinereții iubeam lașul 
mai mult pentru trecutul lui. Ne mîngîia 
inima că aici se află bojdeuca lui Creangă 
și teiul lui Eminescu, ne făleam cu mă
reția lui Vodă Ștefan și CU Trei Ierarhi, 
cu oamenii de știință și culfură pe care 
orașul nostru i-a dat. țării. Fiecare visa 
la o nouă ridicare a lașului, dar nu ve
deam cum s-ar face minunea asta. Cine 
și cum a făcut-o, cred că nu-i nevoie 
să-ți spun”.

S-au înălțat mari fabrici 
și uzine

Este greu de Cuprins în aceste rînduri 
ceea ce s-a schimbat în lași și în re
giune în cei 20 de ani care au trecut de 
la eliberarea patriei. Se știe că toată in
dustria orașelor de pe teritoriul actualei 
regiuni lași era formată din Atelierele 
C.F.R. de la Nicolina și Pașcani, citeva 
făbricuțe textile, ateliere meșteșugărești. 
Anii noștri au marcat intrarea în produc
ție a unor mari fabrici și uzine. Amin
tim în primul rînd Fabrica de rulmenți 
de la Bîrlad, intrată în funcțiune în 
1953, ale cărei produse se bucură de 
O bună apreciere îh țară și peste hotare. 
Cu doi ani mai ttrziu a început să pro
ducă Fabrica de antibiotice de la lași. 
Rînd pe rînd intră in funcțiune fabrica 
de mobilă cu o capacitate de 12 000 
garnituri pe an — căreia i s-a adăugat 
anul acesta o secție de mobilă curbată — 
o fabrică de produse lactate și alte de 

Piața Unirii din Iași

laj greu, halele în care se nasc miile 
de cai putere ăi motoarelor Diesel elec
trice, Stafia de granulate a zgurii și 
multe alte asemenea consfrucfii —- apă
rute pe harta orașului doar în ultimii 
5—6 ani. Reșița și Oțelul Roșu vor da 
în acest an de 2,6 ori mai muif oțel, de 
4 ori mai multă fontă și aproape de 2 ori 
mai multe laminate decît producea în
treaga siderurgie romînească în 1938.

★
Timișoara. Vechiul și pitorescul oraș de 

pe malurile Begăi este astăzi mai finăr 
și mai frumos ca oricînd. Au apărut aici 

pîine cu o capacitate de 32 tone pe zi, 
Fabrica de ulei „Unirea" cu o capaci
tate de prelucrare de 420 de tone de 
floarea-soarelui în 24 de ore, Uzina me
talurgică, întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice, Fabrica de tricotaje 
„Moldova”, o nouă hală pentru cazan- 
geria Atelierelor Nicolina etc. In momen
tul de față se apropie de sfîrșit lucrările 
de construcții ale centralei electrice de 
termoficare. în partea de sud-est a ora
șului, unde nu exista nimic, crește rapid 
o zonă de fabrici și uzine, a căror pro
ducție are o mare însemnătate nu numai 
pentru regiune.

Pentru dezvoltarea 
agriculturii

Pe cît de lipsite de industrie erau 
orașele regiunii, pe atît de rudimentare 
erau mijloacele de lucru ale gospodă
riilor țărănești. De altfel, în Moldova 
nici moșierii nu foloseau tractoarele și 
mașinile, socotind că-i costau mai ieftin 
brațele și vitele dijmașilor. Deși majori-' 
tatea covîrșitoare a populației fostelor 
județe era ocupată în agricultură, bur
ghezia și moșierimea n-au întreprins ni
mic pentru combaterea eroziunii solu
lui, care în această zonă deluroasă își 
arătase de multă vreme efectele distru
gătoare, prefăcînd zeci de mii de hec
tare in locuri sterpe sau foarte slab pro
ductive. Unită în gospodării colective, 
țărănimea din regiune a început bătălia 
pentru stăvilirea eroziunii solului, pèntru 

întreprinderi noi, moderne — creații ale 
socialismului — ca Uzinele mecanice, fa
bricile „Electromotor", „Dermatina", „Vic
toria”, cea de produse lactate, au fost 
construite blocuri de locuințe, școli etc.

în anii puterii populare, Timișoara a 
devenit și un important centru universitar. 
Aici funcționează Institutul politehnic, eu 
5 facultăți, Institutul agronomic, cu fa
cultăți de agronomie și medicină vete
rinară, universitatea, un institut de me
dicină și altul pedagogic de trei ani. în 
1951 a luat ființă Baza de cercetări știin
țifice a Academiei R. P. Romîne. La dis

sporirea producției agricole. In ultimii 
trei ani, pe o suprafață de peste 104 000 
ha s-au executat diferite lucrări de îm
bunătățiri funciare, iar pe 15 400 ha te
ren neproductiv s-au plantat vii și pomi. 
Un puternic ajutor dat țărănimii in spo
rirea producției agricole îl consti
tuie cele 16 S.M.T.. care pun la dis
poziția gospodăriilor colective peste 
3 500 de tractoare, 2 500 de semănători, 
1 160 combine.

30 000 locuitori 
în apartamente noi

Ritmul rapid al construcțiilor de locuințe 
schimbă cu totul înfățișarea lașului. Car
tierele Păcurari. Copou, Piața Unirii, Tu
dor Vladimirsscu și mai cu seamă partea 
dreaptă a Bahluiului — cartierul Socola- 
Nieolina — sînt de nerecunoscut. Locul 
căsuțelor povîrnite l-au luat blocurile mo
deme, unele cu 8—10 etaje. In ultimii 4 
ani s-au construit în oraș peste 7 300 de 
apartamente. Asfaltarea străzilor, amena
jarea de zone verzi și alte lucrări gospo
dărești înfrumusețează orașul. Și în cele
lalte orașe ale regiunii s-au construit sute 
de blocuri de locuințe, școli, iar la sate, 
în ultimii trei ani, 25 000 dé case. Ora
șele lași, Pașcani, Vaslui, Huși, Hîrlău 
și Negrești au fost racordate la sistemul 
energetic național. Totodată au fost elec
trificate peste 250 de sate.

Aproape de 6 ori 
mai mulți studenți

lașul își merită denumirea de cetate 
a culturii. Vechile instituții cultu
rale, cu o valoroasă tradiție, au fo$t 
dezvoltate și s-au creat altele noi. 
Teatrul Național „Vasile Alecsandri", Ope
ra de stat, Filarmonica de stat Moldova, 
teatrul de păpuși prezintă un bogat re
pertoriu nu numai în fața ieșenilor, ci și 
în celelalte orașe și în multe comune din 
regiune. Bibliotecile din lași și din regiu
ne dispun de milioane de cărți ; la sate 
există 807 cămine culturale și 240 cine
matografe,

O statistică a anului 1938 arată că la lași 
învățau 2 500 de Studenți. Astăzi, la Uni
versitatea Al, I. Cuza, Institutul politehnic, 
Institutul agronomic, Institutul pedagogic. 
Institutul de medicină și Ja Conservator 
învață 14 000 de studenți. Aproape 9 000 
de studenți locuiesc în cămine, iar 10 000 
Iau masa la cantină.

*
Statistica zilelor noastre ne arată că în 

slujba ocrotirii sănătății publice sînt în 
regiune 12 Spitale urbane și 22 spitale 
rurale, 190 case de nașteri și 202 cir
cumscripții sanitare. Numai în rețeaua sa
nitară a sfatului popular regional activea
ză aproape 1 100 medici și 3000 cadre 
medii sanitare.

Manele CORCACI 
coresp. „Scînteii“ 

poziția ei și a institutelor de învățămînt 
superior stau zeci de laboratoare bine 
utilate, îh care își desăvîrșeSc cunoștin
țele cei aproape 10 000 de studenți. Re
zultatele activității științifice sînt concre
tizate, printre altele, în cele peste 1 000 
de lucrări, din diferite domenii, publicate 
în ultimii 10 ani în reviste și buletine 
științifice care, pe baza schimburilor, au 
fost difuzate la peste 300 de instituții 
științifice din diferite țări ale lumii.

★
Arad. De aici pornesc pe magistra

lele de oțel ale patriei suie de va
goane, spre uzine mii de strunguri, 
spre magazine milioane de metri 
de țesături — produse ale industriei a- 
rădene. în mai puțin de o lună, con
structorii de vagoane realizează iot atî
tea vagoane marfă cîte s-au produs în 
întreg anul 1938 îh Romînia burghezo- 
moșierească. Cele 15 tipuri de strun
guri fabricate în prezent la Arad, de 
foarte bună calitate, sînt cunoscute și 
mînuite de numeroși muncitori din peste 
30 de țări ale lumii. Din fabricile in
dustriei textile arădene provine aproape 
un sfert din producția respectivă pe țară. 
Create în änii puterii populare sînt și fa
brica de ceasuri, cea de mobilă,

★
Anina. Inițiativele, depășirile de plan, 

economiile au devenit fapte obișnuite și 
în munca de zi cu zi a minerilor, în lo
cul sculelor rudimentare folosite pe vre
mea burgheziei, minele Aninei sînt do
tate azi cu screpere, ciocane pneumatice 
și cu alte unelte de mare tehnicitate. De 
la începutul anului, minerii de aici au 
dat peste prevederile planului mai bine 
de 5 000 tone cărbune de calitate,

*
Realizări însemnate s-au obținut în 

dezvoltarea agriculturii regiunii. Din cele 
382 gospodării agricole colective, aproa
pe 300 sînt milionare și multimilionare. 
Fondul de bază al gospodăriilor colec
tive din Banat se ridică, în total, la peste 
un miliard de lei. Acolo unde odinioară, 
din cauza inundațiilor, pămînful nu ro
dea, astăzi sînt lanuri mănoase. Supra
fețe întinse au fost redate agriculturii 
prin munca a mii de colectiviști și cu 
ajutorul statului. Așa s-au cîștigat pentru 
producție, în ultimii ani, mai mult de 
160 000 ha. Colectiviștii din Banat înva
ță sîrguincios să smulgă pămîntului roa
de din ce în ce mai bogate. Ei sînt spri
jiniți în munca lor de numeroși specia
liști, iar ogoarele le sînt lucrate de 6 000 
de tractoare și mii de alte mașini agri
cole.

Crește mereu nivelul de frai a colecti
viștilor. Tot mai mulți dintre ei își con
struiesc case noi, își cumpără mobilă, 
aparate de radio, televizoare, mașini de 
cusut, motorete. în 506 comune și sate 
bănățene s-a introdus lumina electrică 
(doar 62 erau iluminate astfel cu numai 
20 de ani în urmă).

★
Realizările regiunii sînt oglindite și de 

frumoasele cîntece și jocuri bănățene. 
Meșterii metalului din Reșița și de la O- 
țelul roșu, constructorii din Arad, țesă
toarele din Lugoj, muncitorii și studenții 
din Timișoara, ca și miile de colectiviști 
cîntă partidul, viața nouă pe care, sub 
conducerea lui, și-o făurește întregul 
nostru popor. în regiune activează 463 
de formații instrumentale și aproape tot 
atîtea coruri, peste 600 echipe de dan
suri și mai bine de alte 700 echipe ar
tistice — cuprinzînd în total mai mult 
de 60 000 de interprefi amatori.

întinerește mereu Banatul, oferind ce
lui care îl cutreieră imagini noi la fie
care pas î orașele și satele sînt tot mai 
frumoase, uzinéle — mari și bine înzes
trate. Urmînd cuvîntul partidului, oame
nii muncii romîni și de diferite minori
tăți naționale pășesc înainte, strîns uniți, 
pe drumul desăvîrșirii construcției socia
liste, al înfloririi patriei.

Ion CHIUJPEA
coresp. „Scînteii”

OLTENIA

Evocări și realități contemporane
Vizîtînd expoziții și muzee din Cra

iova, am văzut documente revelatoare 
despre lupta pentru libertate a poporu
lui din această parte a țării. Unele amin
teau cuvintele lui Tudor : „Patria este 
norodul, nu tagma jefuitorilor”. Altele, de 
evenimentele din 1848: la sediul gu
vernului revoluționar, care se stabilise 
doar de citeva zile la CraiOva, se Citea 
Proclamația de la Izlaz. Entuziasmul mul
țimii din acest oraș pentru actul Unirii 
Principatelor i-a inspirat lui Theodor A- 
man cunoscuta pînză „Hora Unirii". Un 
impresionant monument din marmură și 
bronz, înălțat la intrarea în parcul ora
șului, evocă amintirea celor 4 000 de ță
rani din Oltenia răpuși de gloanțe în 
1907, în urma „pacificării” ordonate de 
rege și guvern.

Care era înfățișarea „orașului Bani
lor” ? Aproape 900 de vile luxoase 
pentru protipendada Craiovei — mo
șierii și marii negustori — mii de 
cocioabe pentru oamenii muncii. Indus
tria de pînă la eliberare ? O uzină elec
trică, cîteva mori, făbăcării, ateliere. Un 
ziar local din 1936, un fel de curier bi
lunar al Olteniei, scria cu lux de amă
nunte despre pregătirile ce se fac pen
tru expoziția internațională ce urma să 
se deschidă la Paris în 1937. Se arăta 
că industria Craiovei va prezenta o față 
de masă cu crizanteme, un serviciu de 
înghețată din lemn de stejar, o candelă 
de argint, țesături de borangic. Oricît ai 
prețui arfa populară nu se poate să nu 
te întristeze faptul că, în al 4-lea dece
niu al veacului 20, se pregăteau pentru 
o expoziție internațională, menită să în
fățișeze progresele omenirii, doar o- 
biecte pe care țărăneile și meșteșugari! 
le confecționau cu aceeași Iscusință, cu 
multe sute de ani în urmă.

GEANTUL DE LA PORȚILE
CRAIOVEI

Dar lată-ne în ani) noștri. Am în
față o fotografie din 1948, păstrată
în albumul unui prieten. Reprezintă
un grup de tineri la muncă voluntară, ni- 
velînd un teren din marginea Craiovei. 
Pe acel loc s-a înălțat uzina „Electro-' 
putere”. Prima hală a intrat în produc
ție în 1949. De atunci producția uzinei 
a crescut necontenit. Ea fabrică în pre
zent locomotive Diesel electrice de 2 100 
cai putere, transformatoare pînă la 60

SHE aa mai tarn.
La 17 august 1945 publicam în- 

tr-unul din ziarele noastre un articol 
intitulat „Secolul omului de jos“.

Partidul nostru comunist, clasa 
muncitoare și toți oamenii progre
siști ai țârii pregăteau cu ardoare, 
în acele zile, sărbătorirea împlinirii 
unui an de la eliberarea patriei. 
Războiul cumplit, care lăsase în 
urma lui milioane de morminte, ruine 
și cenușă, sărăcie și pustiu, lacrimi 
și jale, abia luase sfîrșit, ultimul Ho- 
henzollern se afla încă pe spurcatul 
lui tron de aur și mai semna încă 
decrete, iar vechile partide politice 
burghezo-moșierești se zbateau încă 
să nu piardă de tot puterea. Toți cîinii 
grași ai țării lătrau la noi, ne calom- 
niau, ne amenințau și ne preziceau 
pieirea. „Nu, strigau pe la toate col
țurile reacționarii, ' comuniștii nu-și 
vor realiza țelurile, nu vor ști să gu
verneze, nu au experiența guvernă
rii 1 Și fără experiență... Fără expe
riență nu se poate guverna”.

Auzeam aceste cuvinte, cum le 
mai auzeau și alții, și uneori, într-o 
formă sau alta, le citeam scrise șl 
tipărite în gazete. „Comuniștii sînt 
Oameni ds jos iar oamenii de jos 
sînt tăcuți să muncească, nu să con
ducă”. Mă mir.grn. Cei ce susțineau 
asemenea idei nu erau niște oare
care, ci persoane Ori chiar personali
tăți trecute prin înalte școli. Se vădea 
însă că școlile pe care le absolvi
seră nu-1 învățaseră să deslușească 
limpede paginile istoriei și nici să 
privească și să priceapă realitățile 
din jur. Secolul cunoscuse în anii de 
început strălucirea falsă a cîtorva 
imperii care păreau a fi fără moarte. 
Primul război mondial se Isprăvise 
cu prăbușirea imperiilor. Fusese 
atunci, prin 1917—1918, o adevărată 
cascadă de răsturnări de regi și îm
părați. Și tot atunci ieșise pentru în- 
tîia oară la iveală forța organizată 
a oamenilor de jos, a oamenilor 
muncii. Carul istoriei, este adevărat, 
nu merge înainte cu aceeași viteză, 
dar chiar atunci cînd înaintează cu 
pași de melc el totuși înaintează și 
ceea ce a fost odată nu poate dăi
nui la nesfîrșit, iar ceea ce a fost și 
a murit nu mai înviază. Este, aceas
ta, o lege a firii și în același timp 
o lege a istoriei.

Cu toate că în acel august al anu
lui 1945 întrevedeam greutățile pe 
care le aveam în față, și de care ne 
Izbeam la tot pasul, avînd o pro
fundă încredere în biruința noastră 
mi-am intitulat articolul, așa cum a- 
rătam mai sus, „Secolul omului de 
jos", socotind atunci, cum socotesc 
și astăzi, că acest secol al nostru nu 
va putea primi alt nume.

Spuneam, între altele, în acel ar
ticol : „Noi, cel mulți, cînd mergem 
pe străzile orașelor, sau cînd călăto
rim de-a lungul țării, băgăm de sea
mă că nimic din ceea ce vedem nu 
ne aparține. Totul, sau aproape to
tul, aparține unei mărunte și putrede 
și prea îmbuibate minorități".

Și adăugam : „Este cinstit să spu
nem că noua expropriere a moșieri
lor și împroprietărire a țăranilor în
făptuită în primăvara acestui an 
(1945 — n. n.) a mai împuținat cu 
ceva bunurile îmbuibatei minorități 
reacționare. Mai sînt însă atîtea de 
făcut și nu numai la noi”.

într-adevăr, multe avea de făcut 
poporul nostru în frunte cu comu
niștii în toamna acelui an 1945 și în 
anii care aveau să urmeze. Trebuia 
să crezi profund în partid, Bă crezi 
profund în oamenii de jos, în forța 
lor, în capacitatea 1er de organizare * 
și de conducere, în priceperea și în 
înțelepciunea lor, în cauza socialis
mului, în viitorul patriei și al po-

MVA, autofransformatoare de 200 MVA, 
motoare electrice pînă la 1 600 kilo- 
vați. Industria constructoare de ma
șini este reprezentată în Oltenia 
și prin alte două mari uzine. Fostele ate
liere Brătășanu din Craiova au devenit o 
modernă uzină specializată în producția 
de mașini agricole. La Turnu Severin, 
uzina mecanică produce nave fluviale și 
diferite tipuri de vagoane.

Gorjul era în trecut cea mai săracă 
parte b Olteniei. In anii puterii populare 
au fost prospectate și date în exploatare 
în apropiere de Tîrgu Jiu importante ză
căminte de țiței și cărbune. La Țicleni, 
Bîlfeni și la Zătreni întîlnești păduri de 
sonde. Au fost puse în valoare și zăcă
mintele de lignit de la Rovinari. La Tîrgu 
Jiu s-a construit un mare combinat de 
industrializare a lemnului, care produce 
cherestea, placaj, plăci aglomerate, par
chet, mobilă.

Oltenia este azi un imens șantier. Foști 
cobilițari și meșteșugari olteni, care cu
treierau țara, au devenit mineri, petro
liști, constructori, chimiști. La poarta Cra
iovei se înalță un gigant al industriei 
chimice. Ce se va produce aici ? 
In primul rînd 300 000 tone azotat

Sala de montaj a uzinelor Electroputere Craiova

Zaharla STANCU

porului nostru, ca să nu te îndoiești 
și să dai îndărăt.

Trebuia dată bătălia zi de zi și 
noapte de noapte, ceas de ceas și 
minut de minut pentru ca partidul 
clasei muncitoare să cucerească pe 
deplin puterea în stat și după aceea 
trebuia dată bătălia — tot atît de 
grea ori poate și mai grea pentru 
că avea sa fie îndelungă — pentru 
construirea unei țări noi, socialiste, 
și pentru făurirea omului nou, al 
epocii noastre, a omului de jos stă- 
pîn al rodului muncii sale, a omului 
de jos înzestrat cu știință de carte, 
capabil să construiască și să con
ducă. Țara cea nouă trebuia să de
vină un fericit cămin, plin de belșug 
și de lumină, al tuturor celor ce 
muncesc.

Mă uit în urmă. Amintirile trec prin 
fața mea. Și pot mărturisi că inima 
mi-e plină de bucurie și de încre
dere. Bucurie pentru tot ce s-a în
făptuit în acești ani, care s-au scurs 
de la eliberare pînă astăzi. încre
dere pentru tot ceea ce avem de 
înfăptuit — toți laolaltă- și fiecare 
în parte — de acum înainte.

în anii, douăzeci la număr, care 
s-au scurs de la eliberare și pînă 
astăzi, au fost înlăturate una după 
alta toate piedicile care ni se așezau 
în cale. Monarhia a fost dărîmată, 
vechile șl coruptele partide politice 
sfărîmate, domnia burghezo-moșie- 
rimii strivită, ruinele războiului înlă
turate, vechile răni vindecate. „Oa
menii de jos", oamenii cei mulți al 
acestui vechi, harnic și mîndru po
por au înțeles că partidul comuniști
lor este partidul lor, al celor de jos, 
și că țelurile acestui partid sînt, toa
te, propriile lor țeluri : făurirea unui 
stat nou, liber, independent, suveran 
— un cămin al tuturor, un cămin lu
minos, îmbelșugat, fericit. In de
cursul acestor douăzeci de ani cîți 
au trecut de la eliberare, „oamenii 
de jos” ai poporului nostru au avut 
satisfacția de a vedea că încrede
rea pe care ei au acordat-o comu
niștilor a fost îndreptățită, că munca 
lor a dat roade, că drumul trasat în 
istoria poporului nostru de către co
muniști este singurul drum care 
putea să fie urmat, singurul drum 
care duce la pace, la bunăstare, la 
mulțumire, la fericire.

Am trăit mult. Am trăit și în alte 
vremuri. în tinerețe am cercetat în
delung istoria patriei noastre șl a 
poporului nostru și pot mărturisi și 
aci că niciodată, în tot timpul exis
tenței sale, acest popor al nostru 
nu a avut o forță politică care să se 
bucure de întreaga adeziune a în
tregului nostru popor ca partidul 
comuniștilor și că niciodată, în tot 
timpul existenței sale, acest popor 
al nostru nu a avut o conducere pe 
care s-o asculte, s-o stimeze și s-o 
iubească cum ascultă, cum stimează 
și cum iubește, din adîncul inimii, 
conducerea pe care o are astăzi 
partidul nostru, statul nostru. Pentru 
întregul nostru popor, numele tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej este 
numele cel mai drag, cel mai scump, 
cel mal iubit.

Mă gîndesc la anii — și n-au fost 
puțini — în care partidul nostru era 
lovit și denigrat, la anii în care 
orînduirea noastră nouă de stat era 
atacată de dușmanii dinlăuntru și 
din afară. Dar orînduirea noastră de 
stat, care prin însăși esența ei este 
bazată pe activitatea creatoare a 
„oamenilor de jos", a oamenilor 
muncii, a dus Romînia la o ase

de amoniu, apoi uree — un a't îngră- 
șămînt chimic valoros — acetilenă, acid a- 
zotic, acefat de vinii și alte produse re
zultate din metamorfoza gazelor natu
rale extrase din subsolul regiunii. Alături 
de combinatul chimic se înalță centrala 
electrică de termoficare a cărei putere 
instalată va fi în prima etapă de 350 
MW, urmînd să crească apoi la 750 
MW. Un alt obiectiv al șesenalului 
se află in construcție la Bîrseșfi-TîrgU 
Jiu. Esté fabrica dé ciment a cărei 
producție anuală va fi de două mi
lioane tone, de aproape 4 ori pro
ducția de ciment a țării din 1938. Pentru 
a completa tabloul industrializării Olte
niei reamintim că între anii 1964—1971 
se va construi de către țara noastră, în 
colaborare cu R.S.F. Iugoslavia, uriașul 
sistem hidroenergetic de ia Porțile de 
Fier.

ÎN ORAȘE Și LA SATE
Se schimbă de la o zi la alta 

urbanistica orașelor. La Craiova, Turnu 
Severin, Tîrgu Jiu și în alte centre mun

menea înilorire încît astăzi nu 
există un singur om cinstit pe lume 
care, cunoscîndu-né, să nu declare:

—- Stimez orînduirea voastră și vă 
felicit pentru realiziferile voastre.

Despre partidul nostru și despre 
conducerea partidului nostru sînt 
rostite astăzi pretutindeni cuvinte 
de respect, cuvinte de stimă, cuvinte 
de admirație.

Muncitorii și țăranii erau și altă
dată — în acel trecut care acum ni 
se pare atît de îndepărtat — creato
rii bunurilor. Dar ei nu se bucurau 
de bunurile pe care le creau. In ve
chea piramidă socială, toate drumu
rile muncitorilor și țăranilor erau în
chise. Orînduirea noastră a rupt în 
bucăți vechile bariere. Pentru oame
nii muncii au fost deschise toate 
ușile șl toate drumurile.

Ca scriitor sînt chemat uneori să 
duc lungi convorbiri cu studenții. La 
vederea lor rămîn totdeauna emo
ționat. Nu mă întreb nici cine le-a 
dăruit inteligența, hărnicia, setea de 
cunoaștere și adîncul lor devotament 
pentru patrie șl pentru partid, încre
derea lor nemărginită în viitorul pa
triei și în propriul lor viitor. Și nu 
mă întreb pentru că știu. Acești ti
neri frumoși și vînjoși, și aceste ti
nere frumoase și sprintene ca argin
tul viu s-au ridicat din mijlocul „oa
menilor de jos", au plecat la învă
țătură din casele celor ce muncesc. 
Și aceasta — o știm noi și o știu și 
ei — a iost posibil numai pentru că 
partidul nostru și orînduirea noastră 
de stat au înlăturat vechile bariere, 
au creat noi condiții de viață pentru 
tineretul patriei noastre căruia i-au 
deschis într-adevăr toate drumurile. 
Fiind eu om de la sat, am continuat 
să țiu legătura cu satul. Am fost deci 
martorul tuturor schimbărilor care 
s-au petrecut nu numai la orașe, ci 
și la sate. Nu mă mir că-i văd pe 
muncitori în lojile teatrelor noastre 
gustîndu-i pe Caragiale, pe Davila, 
pe Delavrancea și pe mulți dintre 
tinerii noștri autori dramatici sau pe 
oricare dintre marii clasici ai litera
turii universale, dar am ajuns să 
nu mă mir nici cînd într-un sat pier
dut în nesfîrșita cîmpie a Bărăga
nului întîlnesc un țarănuș care poar
tă subsuoară un roman de Rebreanu 
sau de Balzac. Cultura a devenit în
tr-adevăr, datorită orînduirii noastre, 
un bun al întregului popor. Stațiu
nile de odihnă, litoralul sînt pline de 
oameni ai muncii. Noile și conforta
bilele cartiere construite în anii din 
urmă sînt locuite de „oamenii de 
jos" ai acestui „secol al omului de 
jos".

Deseori cite un călător străin îmi 
spune :

— In țăra dumneavoastră s-a pe
trecut o minune.

N-am crezut niciodată în minuni și 
cu atît mai mult , nu sintern dispuși 
astăzi să credem. Schimbarea din 
temelii a țârii noastre se datorește 
conducerii înțelepte a partidului no
stru, orînduirii noastre de stat socia
liste, clasei noastre muncitoare, pri
ceperii tehnicienilor noștri, hărniciei 
și iscusinței poporului nostru, încre
derii lui nemărginite în partid, în 
pace, în progres, faptului că po
porul nostru se știe șl se simte deplin 
stăpîn la el acasă și în patria lui 
pe care și-a făurit-o să fie mereu și 
mereu liberă, independentă, suvera
nă. „Secolul omului de jos" va ră- 
mîne în istoria patriei noastre ca se
colul în care s-a sfîrșit ceva și a în
ceput altceva. Acest altceva este 
așezarea „oamenilor de jos" pe cul
mile cele mai înalte, ale socialismu
lui, ale comunismului.

citorești s-au înălțat cartiere noi. S-au 
și dat în folosința aproape 10 000 de a- 
partamente, precum și școli, complexe 
comerciale, cinematografe, unități me- 
dico-sanitare etc.

Dar regiunea Oltenia este și unul din 
principalele grînare ale țării. Cîmpiile ro
ditoare se întind de la .Dunăre și pînă la 
poalele Carpaților. Țărănimea colecti
vistă, lucrătorii din G.A.S. și S.M.T. obțin 
succese însemnate în sporirea producției 
agricole. Pe ogoarele regiunii lucrează 
azi 6 000 de tractoare, 3 700 combine, 
7 500 semănători și alte mașini. Se dez
voltă ramuri de producție neglijate în 
trecut ca pomicultura, legumicultura și 
creșterea vitelor.

Transformarea socialistă a agriculturii 
a adus schimbări profunde în viața sate
lor. Colectiviștii înalță în fiecare an mii 
de case, le refac pe cele existente. Peste 
400 de sate au fost electrificate. Există 
azi în satele regiunii sute de cămine 
culturale, biblioteci, peste 460 de cine
matografe. Mișcarea artistică de amatori 
cuprinde circa 40 000 de tineri și vîrst- 
nici. Formațiile de amatori, instituții de 
artă ca Teatrul Național, Filarmonica, An
samblul artistic de stat, muzeele regio-.- 
nale și altele aduc o contribuție tot mai 
însemnată la culturalizarea maselor.

Radu APOSTOL 
coresp. „Scînteii“
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Adunări festive 
în întreprinderi

Funeraliile lui Mihai Ralea

în întreaga {ară au continuat să aibă 
loc miercuri adunări ale oamenilor 
muncii închinate aniversării eliberării 
patriei.

La adunarea de la Combinatul de 
cauciuc sintetic și produse petrochimi
ce Onești a luat cuvîntul tov. Gheor
ghe Roșu, prim-secretăr al Comitetului 
regional Bacău al P.M.R. în regiunea 
Bacău au mai avut loc adunări și la 
Uzina de fire și fibre sintetice dé la 
Săvineștij uiidé a lüàt cüvîntul tov. 
Gheorghe Ungurașu, secretar al Comi
tetului régional Bacău aî P.M.R., la în
treprinderea dé hîrtie și celuloză 
„Steaua Roșie“; la care a vorbit tov. 
Ioan Jiva, președintele Consiliului re
gional Bacău al sindicatelor.

Sute de metălțirgiști de lă marea Uzi
nă bucureșteană care poartă numele 
măreței sărbători a poporului nostru, 
„23 Augüst“, au ascultat expunerea tov, 
Traian Dudaș, secretar ai Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., câté a 
relevat aportul deosebit adus de întregul 
colectiv al Uzinei la îndeplinirea anga
jamentelor luate în cinstea Zilei dè 23 
August. La uzinele „Semănătoarea“ a 
luat cuvîntul tov. Marin Rădoi, secretar 
al Comitetului orășenesc BUcUrești al 
P.M.R. La adunarea care s-a ținut la 
uzinele „Grivița Roșie“, verbind despre 
însemnătatea eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist, tov. Ionică Crlstëa, 
prim-sôcretar al Comitetului râioiiâl de 
partid Grivița Roșie; a înfățișat princi
palele rezultate obținute de această 
mare întreprindere bucureșteană.

spoBT Finalele

Recorduri și surprize

8

La bazinul Dinamo, în timpul finalei de 100 m llbër- 
bărbațl (fotografia de sus) : Viorica Vfscopoleanu 
și Șerban Ciochină au stabilit noi recorduri atle

tice (fotografia din dreapta)

De bună seamă, nimeni n-ar ur
mări ou atîta pasiune întrecerile 
sportive dacă, de exemplu, cîștigă- 
torul ar fi dinainte cunoscut. în mod 
normal sportivii pornesc la luptă cu 
aceleași șanse. E drept că unii au 
un plus de pregătire și slnt fcivoriji. 
Dar nu calculele hîrtlei asigură vic
toria. Contează mai ales voința cu 
care îți aperi șansele ; dîrzenia și 
perseverența de a lupta cu tine în
suți pentru un rezultat cît mai bun, 
mereu superior performanțelor ante
rioare. Desfășurarea întrecerilor de 
ieri, rezultatele înregistrate au con
firmat din nou cele de mai sus.

Debutul atletismului în cadrul 
finalelor Spörtächiadei ă fost mat- 
cat de 0 sérié de rezultate dé Va
loare europeană. Mai mult, lolanda 
Balaș șl-a văzut încununate efortu
rile cu un remarcabil 1,90 m ia să
ritura în înălțime, ceea ce-i asigură 
de departe supremația mondială în 
această probă. Populara noastră 
atletă s-a apropiat la numai 1 cm 
de recordul ei și al globului, mă- 
rindu-ne speranțele că ia Tokio va 
obține titlul olimpic în „tandem" cu 
o performanță vecină lui 1,91 m. Am 
dori, firește, egalarea sau (nu-i im
posibil 1) depășirea supremului re
cord. Ôé'jpë acrim, succes, Ioli 1

Töt la sărittlri s-au îriregistrdt și 
alte cifre pé care Statisticienii atle
tismului și le-au notat, desigur. Là 
iungimé, Vioriéà Visôôpbléahu à măi 
adăugat 4 cm recordului țării. Ieri 
ea a sărit (de două ori) 6,44 rii. Șer
ban Ciochină manifestă, de aseme
nea, o formă remarcabilă. în spe
cialitatea lui sportivă — proba de

ALTE REZULTATE
înot — campioni republicani și 

ai spartachiâdei : feminin : 100 m 
liber — Ingrid Ungur (București) 
1’ 06” 9/10 ; 200 m bras — Maria 
Klosz (Mureș) 3' 02” 2/10 ; ștafeta 
4 X 100 m liber — Clubul sportiv 
școlar București 4’ 51” 4/10 ; mas
culin : 100 m liber — Emil Voicu 
(București) 58” 7/10 ; 400 m mixt — 
Nagy Deneș (Mureș) 5’ 35”.

Polo pe apă : Crișarja — Banat 
3—2 ; București — Cluj 4—0.

Handbal feminin : Banat — Bra
șov 7—7 ; Miireș-Autonomă Maghiâ- 
ră — Ploiești 9—5 ; masculin : Ba
cău — Banat 24—13 ; Ploiești — 
MureȘ-Autonoihă Maghiară 19—13.

Fotbal : Cluj — Dobrogea 3—1.
Volei masculin : Cluj — Dobro- 

gea 3—1 ; București — Galați 3—0 ; 
feminin : Cluj — Brașov 3—1 ; 
București — Iași 3—0.

Cîștigătorii celorlalte finale de

La adunarea de la Uzinele construc
toare de utilaj petrolier „1 Mai“ din 
Ploiești a vorbit tov. Gheorghe Alecu, 
prim-secretar al Comitetului orășenesc 
Ploiești al P.M.R., iar în față a nume
roși constructori de pe șantierele Hune
doarei adunați la clubul întreprinderii 
de construcții Siderurgice a luat cuvîn
tul tov. Vlchente Bălan, președintele 
Consiliului regional al sindicatelor.

Despre însemnătatea marii sărbători, 
Ia minele de fier Ghelar a vorbit tov. 
Poja Brîncovéanu, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Hunedoara al 
P.M<R„ iar la exploatarea minieră Te- 
liuc- a luat cuvîntul tov. ing. Nicolae 
Agathe, director general al Combina
tului siderurgic Hunedoara.

Despre cea de-a XX-a aniversate a e- 
llberării patriei noastre și despré reali
zările obținute dé poporul romîn în 
anii puterii populare, la Fabrica de pie
le și încălțăminte din Cluj a vorbit tov. 
Aurel Ducă, ptim-sécrétàr al Comitetu
lui orășenesc Cluj al P.M.R. Asemenea 
adunări au mai avut loc là Fabrica de 
ciment, var și ipsos „Victoria socialistă“ 
din Turda, la întreprinderea „Steaua 
Roșie“ din Zală*i și in alte întreprinderi 
din regiunea Cluj.

Numeroși ceferiști au ascultat, în ca
drul adunării câté a avut loc là clubul 
Complexului C.F.R; din Cîmpuiung, pe 
tov. Teodor Badalë, secretar ăl Comite
tului régional Sücéàva al P.M.R., care 
a vorbit despre transformările revoluțio
nare din țară HOâstrâ îh cei 20 dé ani 
de la eliberare.

triplu salt — tînărul inginer de la 
Ï.C.S.I.M. a realizat 16,28 m, ceea ce 
n-a putut face în acest sezon nici 
un atlet din Europa. Rezultat valo
ros — egal recordului republi
can — a obținui apoi Valeriu Jur- 
că : 51"l/10 la 400 m garduri. De 
la bazinul Dinamo ni s-a anunțat 
că înotătorul Șerban Tiberiu și-a 
trecut în palmares un nou record : 
2'25” 1/10 la 200 m spate, iar Anghel 
Șoptereanu se află acum în fruntea 
juniorilor specialiști la 400 m mixt. 
Micul înotător, care are numai 15 
ani, a parcurs distanța respectivă în 
5'38”4/10. Ün nou record republican 
și la haltere 1 Fiți Balaș a „împins" 
122,5 kg și trebuie să recunoaștem că 
e vorba dé o gieutate cate contra
zice serios titulatură de „ușoară" ä 
categoriei din care face parte tînăful 
nostru halterofil.

Iată și surprlzelè. Séria lôf, des
chisă cü ö zi înainte dé atletul Con
stantin Bloțiti — cate i-a învins, îh 
mod neașteptat, dar cu deplin 
merit, pe faVoriții probei de 1 500 fti 
•— a continuat ieri la fotbal. Fără a 
avéa vreo circumstanță atenuantă, 
echipă Capitalei a pierdut iii fața 
reprezentativei Banatului. Formația 
BucUreȘtiultii â cuprins mUltë nume 
sonate din fotbalul nostru, ceea ce 
însă n-d lost și nici nu esté sUficiëüt 
pentru a învinge. în 25 de minute, 
fotbaliștii bănățeni âu însetiâ 3 
punété. Dadă apoi n-ăU primit dédit 
un gol, meritul lș aparține, ĂU lup
tat ferm, cu voință, sètvindü-i advêr- 
sârului Uh éxêmplu dé urmat.

len DÜMlTRlIÙ

àtlètism : masculin : 100 m plat — 
Gh. Zamfirescu 10” 5/10 ; 400 m
plat — I. OsöiänU 48” 9/10 ; greu
tate — C. Crețu 16,83 m ; suliță — 
A. Bizim 76,37 m ; 10 000 m plat 
— N. Mustață ; 20 km marș — ï. 
Popa.

Feminin : 1Ö0 m plat — Iôana Pe
trescu 11” 9/10 ; disc — Lia MartoliU 
53,51 m.

Haltere : categoria pană : 1. — A. 
Toma (București) 307,5 kg ; 2. — D. 
Niculescu (București) 295 kg ; 3. — 
î. Birău (Banat) 295 kg.

Baschet feminin : Iași — Banat 
71—52 ; Mureș-Autonomă Maghia
ră — Dobrogea 69—47 ; masculin : 
Banat — Bâcău 82—71 ; Cluj — Bra
șov 70—44.

Box. Argeș — Brașov 21—19 ; 
București — Galați 23—17.

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. 0. Coreene

Delegația de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, condusă de tovară
șul Kim Ir, membru al Biroului Po
litic, vicepreședinte al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, prim-vl- 
cepreședintfe al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, împreună 
cu tovarășul Bujor Almășan, mem
bru al C.C. al P.M.R., ministrul mi
nelor și energiei electrice, au fost 
miercuri Oaspeții orașului Brașov.

INFORMAȚI!*
La invitația Asociației de prietenie 

sovieto-romină, miercuri la amiază 
a plecat la Moscova o delegație a 
Consiliului general A.R.L.U.S., con
dusă dé acad. Gheorghe Mihoc, rec
torul Universității București. Din 
delegație fâc parte Ion Cîrje, redăc- 
tor-șef adjunct al ziarului „Romînia 
Liberă", Petru Despot, prim-adjunct 
al Comisiei economice a C.C.S., Ște
fan Tripșa, Erou al MUHcii Socia
liste, Alexandru Român, director 
adjunct al TeâtfUlUi Gâlâți, Sütö 
Andras, scriitor. La aeroport, de
legația a fost condusă de Marin Flô- 
rea Ionescu, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S., și de alți membri ai con
ducerii A.R.L.U.S. AU fôst de față 
reprezentanți ai Ambasadei U.R.S,S. 
în R. P. Romînă.

în aceeași zi, delegația a sosit la 
Moscova. Pe aeroportul „Șeremetie- 
vö“ ea a fost întâmpinată dé É. I. 
Afanasenko, ministrul învațămintu- 
lui al R.S.F.S.R., președintele Aso
ciației de prietenie sôvieto-romîné, 
A. V. Reabinin, Vicepreședinte al So
vietului Orășenesc Moscova, și A. V.

republicane

Programul de azi
Stadionul „23 August“. — Atle

tism (dë la ora 8,30 la 12,30).
Parcul sportiv Dinamo. — Hand

bal (9—12), înot și polo pe apă 
(9—13,30), lupte libere (10—13).

Sala FloreaSca. — Gimnastică (de 
la ora 9).

Sala Recolta. — Haltere, categ. 
75 kg (9—12).

Ștrandul Tineretului. — Sărituri 
de pe platformă (ora 11,45).

Saia Politehnica (str. Șt. Furtună). 
— Tenis de masă (ora 9).

Parcul sportiv Progresul. — Vo
lei masculin și feminin (8—10).

Industria
(Urmare din pag. I-a) 

țara noastră, înainte vrèthê, êùrsélè 
de sintêzè ôrgâhidé ëi‘àü prôdüsëlè 
din güdrôahë de côCsafil, cârbünêiê, 
lemriül și plhdüSélë agricole.

Industria petrochimică s-a dezvol
tat là noi intr-üh ritm foàrté rapid, 
întreaga- producție de amoniac și dè 
îngrășăminte cu azot de la Făgăraș, 
Victoria și Piatra Neaiiiț, iar îh vii
torul apropiat de la Crâiovâ, TUrhu 
Măgurele și Tirgu Mureș, ai-e iâ bâză 
gazul metan. Combinatul dhimic de 
la Bofzești,. Combinatul dé dâücîüc 
sintetic Și prodüéê petrochimice de lä 
Onești, Uzina de fire și fibre slfitê- 
ticë dë là SăViheȘti ëîht pUtëriildê 
unități pettöchimiee, câi‘ë s-äli ridi
cat in àiiii pUtëfil populate. Ü*i ribii 
combinât pe.lfochiniit! se află în coh- 
Ștrudție la FloleȘtl, bäte îttipteünâ du 
Combinatul chimie de ïâ Ci'aiôVa VÖF 
asig-UPa pfiii dhiihizäreä hidrôdàfbü- 
filor pêtfôiiëfë êâiî a gàzUlüi fiiêtâri 
produse de mare importanță pentru 
economia națională. Cauciucul sin
tetic; produs là Onești; prelucrat de 
către Uzinéle „Dämtbianä“ din Ca
pitală și „Victoria“-FÎ0feștit bontri- 
buie la asigurarea necesităților de 
anvelope pentru industria construc
toare de autocamioane și tractoare, 
în plină dèzvoltâfê, că și pehttu 
transportul riitiér.

Chimia modernă exercita dé altfel 
o märe influență asupra tuturor ra
murilor industriei. Prin uzina de 
aluminiu, în curs de construcție lă 
Slatină, cu o capacitate ăntială de 
50 000 tone dé aiiifhiniu și aliaje, 
se créëazâ la noi în țară o hbtiă ra
mură à metalurgiei nêféi’ôasë. Pro
dusele realitate âici vor fi îndrep
tate spre industria constructoare de 
mașini, ca și spre alte sectoare ale 
economiei naționale. Noile fabrici de 
cupru de la Baia Märe, dë plumb

In timpul vizitelor făcute, membrii 
delegației au fost însoțiți de tovară
șul Aldea Militaru, prim-secretar al 
Comitetului regional Brașov al 
P.M.R., Ion Mărcuș, președintele 
Sfatului popular al regiunii Brașov, 
și de alți reprezentanți ai organelor 
locale.

Au fost vizitate Uzinele de autoca
mioane „Steagul roȘu“ și Uzinele 
„Tractorul“.

(Agerpres)

Grebnev, vicepreședinți ai. Asociației 
de prietenie soviètô-rémîne,

★
Miercuri a părăsit Capitala o de

legație de scriitori romîni, compusă 
din Eugen Barbu, Dan DeȘliU și 
Tiberiu Utan, care, la invitația Uniu
nii scriitorilor sovietici, vor participa 
între 20 și 30 august la „Zilele cul
turii romînești", organizate în 
U.R.S.S. cu prilejul celei de a 20-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist. Cu același avion 
au plecat prof. dr. Alexandru Bă
lăci și conf. univ. Ilie Zaharia, care 
vor ține o serie de conferințe. De
legațiile aU fost conduse de repre
zentanți ai Comitetului dè Stat pen
tru Cultură și Artă și ai Uniunii 
scriitorilor. Au fost de față repre
zentanți ai Ambasadei U.R.S.S. în 
R. P: Romînă.

★
Miercuri dimineață au plecat 

spre S.U.A. acad. Al. Graur și prof.
D. M. Pippidi, pentru a participa la 
cel de-âl IV-lèa Congréè internațio
nal dè Studii clasice, care vâ avea 
loc între 24 și 29 august la Phila
delphia.

In Editură U. G. F. S. a apărttt :

„Două decenii 
de a vînt sportiv"

Volumul „Două decenii de avînt 
sportiv“, tipărit sub îngrijirea Editurii 
U.C.F.S., cuprinde o trecere în revistă 
à succeselor repurtate dé spörtul romî- 
nesc în cei douăzeci de ani care au tre
cut dé la eliberarea patriei. Autorii (D. 
Gîrlestéanu, H. Naum, R, Urziceanil) au 
retișit să cuprindă aspectele sémnifiéàtiVe 
ale dezvoltării mișcării sportive din țara 
noastră. Cartea confine numeroase 
tabele statistice, portrete ale celor mai 
buni spOrtlvi din țâră, binecunoscuți și 
pe arena internațională, fotografii de la 
principalele manifestații sportive in
terne și internaționale, cronici și ànà- 
lizë ale diferitelor întreceri là cäre 
sportivii noștri au cucérit laurii victo- 
ției.

In cîteva rînduri
• Federația japoneză de volei a 

stabilit programul de desfășurare a 
turneelor olimpice de volei. La com
petiția masculină participă 10 echipé: 
U.R.S.S., R. P. Romînă, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Ungară. Olanda,. 
S.U.A., Brazilia, R.A.U. Coreea de 
Sud, Japonia. întrecerea se dispută 
sistem turneu, fiecare echipă, urmînd 
să joace cu toate celelalte. Selecțio
nata R. P. Romîne vâ susține primul 
joc ia 13 octombrie, la Yokohama, cu 
echipa U.R.S.S.

Là turneul féminin, care începe Ia 
11 octombrie, participă 6 echipe : Ja
ponia, U.R.S.S., R. P. Polonă, R. P. 
Romînă, S.U.A., R.P.D. Coreeană. Ë- 
chfpa R. P. Rôniînè va îfitîlhi în pri
miți meci echipa U.R.S.S.

© JtlcătOtii romîni Alésé Bärdäh și 
Günther Bosch au répüttàt viçtôrii là 
turneul internațional de tenis de cîmp 
dè la Büdàpèstà. Bàrdah 1-à îïivilis eu 
7—5, 6--4 pé Novak, iàr Bosch â ciș- 
tigat eu 6^4, 6—0 la Szabàdos.

chimică în
și de zinc de la Conșa Mică vor livra 
cantități sporite cfè niêtalè ftéféroasé 
ftéêêsârê ëcôhôitiiêi hâțiphăle. Utili
zarea prôcèdëéiôr chimîcë îii Vâlô- 
rificâréâ mirlëfèuriiof a perhiis ëx- 
irâcțiâ ttitUrôf élémëiltëlôi' activé, 
ridicarea randamentelor de extrac
ție a mêtâlèlor, creșterea producti
vității muncii și scăderea pi-ețiilui 
de Cost. îri același timp à dat posi
bilitatea creării în țâra noastră â 
ihdiistriéi mètâlélôr râré, atît dë rié- 
cësàrë oțeiuriior aiiäte, ihdustfiei 
êlèctrOriiée și èlëbtrôtélifiicê iri gèrië- 
ràl, Pfbducëm câdmitl, sêlëniU; têlür, 
gêriïiâhiti; ihdiii;

Producția Unül âït sector âï itidu- 
ëîrlëi çhiihicê — ftîâtëriâiéiôr plâëti- 
6ë și rdșifliior sihtêticë este utiü= 
2àta cil măre êfibaOitâtè; iiti nlimai 
cà îôiôôUitôti äi m.ëtâ-lèlçf fêfôasë Și 
fiêfërOââë; lëtiiftlilül și piêîii; Ci și îh 
făbhicâțiâ dé màtêfiàlë sintetice cü 
ô Iàrga ütüizafé, îh töäte famürÜë 
ihdUsti'i-àlè. Âri.ùl âcèsta industria 
chimică lîVfeâZă 53 ÖOÖ totie de mà- 
tëriale plastice, într-o gamă variată 
de sortimente.

Crește continuu producția dë fire 
și fibre chimice. Pe această bază in
dustria textilă produce o cantitate 
tot mai mare de bunuri variate, fru
moase și trainice, destinate consu
mului populației. în 1959 a intrat în 
funcțiune la Săvineștl prima fabrică 
de fire și fibre sintetice poliamidiCe 
(relon), iar în 1963 a început produc
ția fibrelor înlocuitoare de lînă (me- 
lana), NOUâ fabrică producătoare de 
melană din cadrul uzinei de la Săvi- 
nești va asigura anual o cantitate 
de fibre sintetice échivalénte cu pro
ducția de lînă a circa 4 000 0Ö0 dë oi.

O ramură importantă a industriei 
chimice ëste industria dë celuloză. 
Intrarea în funcțiune a noilor uni
tăți de mare capacitate, cum sînt : 
FäbriCä dë celuloză din pàiê Päläs- 
Constanța, fabricile de celuloză și 
cartoane din stuf dë lä Brăilă șl 
Combinatul dé celuloză, hîrtie dè

Miercuri, 19 august, cetățenii Ca
pitalei au condus pe ultimul său 
drum pe academicianul profesör 
Mihai Ralea, membru al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro
mmé,

Îîică dé la ora 8 dimineața, nu
meroși oameni ai muncii, studehți, 
academicieni, personalități ale cul
turii și artei, care l-au cunoscut și 
apreciat pe eminentul om de știință 
și cărturar, patriot devotat socialis
mului și păcii, i-au adus un ultim 
dmaglu, trecînd prin fâțâ catafalcu
lui așezat în holul îndoliat al Pala
tului Marii Adunări Naționale. în 
jurul sicriului au . fost depuse co
roane de flori din partea Comitetu
lui Central al P.M.R., a Consiliului 
dé Stat al ÏL P. Rômîrié și Consi
liului dè Miniștri, Aéâdëmîei 

,R. F. Romîne, Ministeriliui îh- 
vățâmîritulUi, Ministerului Afacêfilor 
Sxtéime, Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, comitetului național 
pentru apărarea păcii, Institutului 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Comisiei naționale pen
tru U.N.E.S.C.Ö., Grupului național 
l’ômîn ai Uniunii interparlamentare 
și a altor instituții, precum și din 
pârtéâ corpului diplomatic acre
ditat îîi R. P. Romînă.

îh jurul câtàfaléulüi au stat de 
gardă academiciéni, scriitori și alți 
oameni de artă Și cUltură, deputați, 
reprezentanți ai organizațiilor obș
tești. Din ultima gardă de oboare au 
făcut parte tovarășii Ion Ghëôrghe 
Mâurëf, Ștefan Voitec, Alexandru 
BîrlădeahU, ïliè MUrgUlcscU, GrigOfe 
Geamăhu, Ștefan Bălan, Ion Pas, 
Athànasè Jbjà.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
lui Mihai Ralea este purtat pe brațe 
de membrii gărzii de onoare și așe
zat pé carul fnofiuar. O companie 
militară, cü dfäpeiul îndoliat, pfê- 
zihtä ohbrUl.

începe mitingul de doliu. Sînt prë- 
zenți membri ai C.C. al P.M.R., ăi 
Consiliului dé Stat și ai guvernului, 
reprezentanți ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor de masă, academi
cieni și alți oameni de cultură și 
știință, membrii familiei defunctului.

Evocînd figura lui Mihai Raléa, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului dé Stat, a spus printre al
tele : Este neînchipuit de greU să 
redai personalitatea multilaterală a 
lui Mihai Ralea, care, timp dè 
aproape o jumătate de veac, a fost 
unul dintre cei mai proeminenți re
prezentanți ai intelectualității ro
mîne. Dascăl cu adînci resurse spi
rituale, scriitor erudit, dotât Și fin, 
filozof și estet, militant pentru con
diția ilĂiâhă, pentru civilizație și 
progrès, om politic de atitudine și 
dé üb democratism necontestat, căr
turarul Raléa s-a manifestat din 
primele salé scrieri ca un cercetător 
al adevărului științific dé pe poziții 
materialiste. El a cultivat întotdea
una ideàlürile dé genërozitaté, de 
justiție și dé ümâhitâté. Fidël prin
cipiilor democratice care l-au însu
flețit de timpuriu, Mihăi Ràlëà s-à 
împotrivit din toată ființa Sä cu
rentelor extremiste de . dreapta, 
în timpul dictaturii fasciste a scă
pat de masacrul legionar datorită 
urtei întimplări. A süférit apoi rigo
rile lagărului dé la Tirgu Jiu. 
Orientarea sa profund democratică 
îl apropie astfel de Pärtidül Comu
nist Romîn caré luminează ■ càlëâ pe 
care Mihai Ralea își consacră voca
ția Sa de Om politic progresist.

Fondator al Partidului Socialist 
Țărănesc, Mihai Ralea s-a alăturat, 
în 1943, Frontului Patriotic Antihit
lerist realizat . datorită inițiativei 
P.C.R.

într-o Romînié liberă, gîhditôrùl 
Ralea, avid să-și împletească ideile 
lui înaintate cu acțiunile generoase 
ale clasei muncitoare, își găsește 
condițiile prielnice pentru valorifi
carea aptitudinilor sale multilatera
le. Astfel Së explică titiftierôâSêlé 
sàlê sarcini și miSiuhi câte i-âli föst 
înctedințăte în âceăstă pefiöädä, în
zestrat cu clarviziunea çé caracteri
zează pe oamenii politici de àvàh- 
gardă, Raléa à fost prëzént după e-

plin avint
ambâlâj și saci de hîrtié dë îâ Su
ceava — alături de mârirèa și mö- 
dêïnizârëà fabriëilôr ëxigtèflié, de 
constftiifëà unor hôi fâbriél dë ce
luloză Și hîrtié là dalărăși; Dêj și 
Bi’ălla vor permite 0 Creșteite sub
stanțială a producției dë céiûlOzâ, 
ceea ce va asigura necesitățile crës- 
cînde de hîrtie Și cartôanê, firê Și fi
bre artificiale. Merită să fie subli
niat că industria dé celuloză din țâra 
noastră à trecut în möd hotărît la 
Utilizarea Unei baze largi dè niatérii 
prime, fără de care nici nu âh fi fost 
posibilă creșterea producției dë celu
loză. Dacă îh 1948 toată celuloza së 
fabric® dlh leton rotünd de rășinoa- 
se, in 1965 hïàtëriiilè primé vor fi : 
34 la sută leton, 26 la sută deșeuri 
dè lénïn și 41 là sUtă planté anuale, 
stuf și pâiëi în viitor sé prevédê dè 
asemenea tteceréâ masivă lä Utili
zarea lemnului de fag și plop.

Tînăra noastră industrie de colö- 
ranți organici à ajuhs sa satisfacă 
în mate măsură nëVoilê interne. Ré
cent. aü fost daté îh exploatare hôi 
capacități, Câré pfactiç asigufă îh 
1964 fabricarea Celor 6 4ÖÖ de tone 
coloranți, nivel ' prevăzut pentru a- 
nul Viitoi'. Industria de medicamen
te și dë SUbStânțe fârmàëëUtiCë pi‘0- 
duce, în prëzént, aproape 2 000 sor
timente — extracte animale și ve
getale, medicamente de sinteză, vi
tamine, antibiotice, reactivi chimici.

★
O trăsătură esențială a industriei 

chimice dezvoltată în anii construc
ției socialiste este înalta tehnicitate, 
gradul ridicat de âutômâtizafé. A- 
ceasta este o expresie a politicii, 
consecvente a pariidUlui și gUver- 
nUlüi dé ihtfôdüâëré îii pfdductie à 
töt Cê é hou și înaintai în tehnica, 
mondială. Orientarea dezvoltării in
dustriei chimice pe baza tehnicii 
môdernè. dotarea marilor combinate 
și uzine cu instalații de mare capa
citate și un înâlt nivel tehnic, âü 
procësé tëhnôlogicè perfecționate 

liberare în toate momentele de cul
me ale luptei duse de clasa mimci- 
tôàre, călăuzită dè partid, pénttfu 
viața nouă trăită azi de poporul ro
mîn. El a desfășurat o vastă acti
vitate închinată patriei socialiste, 
pè care ă slujit-ö cu un nesfîrșit 
devotament. Prezența sa în fruntea 
unor însemnate instituții culturale 
și obștești a făcut din Mihai Ralea 
Uh valoros ambasador al culturii și 
politicii țării nöastte peste hotare. 
Din Cuvîntul său, din faptele sale, 
din îhtfêàga sä atitudine se desprin
de acea nestrămutată credință îh so
cialism, în cauza poporului munci
tor, în justețea și înțelepciunea po
liticii partidului nostru.

Dureroasa pierdere se împletește 
cu alinarea de a putea păstra de la 
Mihal Ralea imaginea savantului și 
A luptătorului pentru progresul so
cial Și cultural al țării, figura pa
triotului devotat socialismului și 
păcid.

în nuihèle Consiliului de Stat, âl 
guvernului și al Marii Adunări Na
ționale, fie-mi îngăduit să aduc un 
ultim salut lui Mihài Raleà, fiü de
votat âl poporului romîn.

ÈVocînd activitatea lui Mihâi 
Ràléa, oaVe â fost președintele 
Grupului hâțiOnâl tômîh al Uniunii 
interparlamentare, Ion Pas, vicepre
ședintele Grupului, a spus : Perso
nalitatea înzestrată cu însușiri mul
tiple dé talent și cultură, om dé ști
ință și scriitor, mult respectatul și 
iubitul nöStfü pfiëtéri Și tovarăș a 
desfășurat totodată ö activitate pèr- 
mâhentă, însuflețită, pe tătimul 
muncii politice și obștești, ca o fi
gură de seamă a intelectualității le
gate dè interesele superioare ale 
patriei noastre socialiste. Tovarășul 
Mihâi ftaléà à fost conducătorul délê- 
gâțiilOr R.P. Rotoïhé la toàtë sêsitihile 
Uniunii interparlamentare, susțihîhd 
CÜ prestigiul personalității sale, cu 
tâlent, claritate Și fermitate ideile 
Și pozițiile reprezentanților poporu
lui romîn îh Marea Adunare Națio
nală, idei și poziții axate pe politica 
de pace a partidului și statului nos
tru, dé promovare a coexistenței 
pașnice, prieteniei, colaborării cu 
toate popoarele.

Figura eminentului om de știință 
care a fost Mihâi Raléa a fost evo
cată de acad. Athànasè Joja, mem
bru al Prezidiului Academiei R. P. 
Romîne, președintele Secției de ști
ințe ëcàhômicé, filozofice șl juridice 
à Academiei. Moartea a frînt dina
mismul bogat și crèàtôf âl lui Mi
hâi Râlea — à spUs vörbitöfül — dar 
imâginêâ lUi va ătărili îh àmintifëa 
noastră.. Iubitorii- de literatură se 
Vôr aplëéâ äsupra adthiràbilèi prdàe 
à notêlôr sale dè călătorie. Ei vor 
gusta, dé àsêmenèà, subtilitâtéa și 
pîospețimââ éfiticii sale literare Și 
artistice. Sociologii, psihologii și fi
lozofii Vôr céi'ëêtâ cu ihtêrés giri- 
dirëà Sä, cafe s-ă éxêfcitâf cü àcüi- 
tàtê àsüpra inëpüizàbilülui fénomén 
umàp. Cêfcétàrêa și éxplicâféâ Omu
lui : lată obiectul, fundamental âl 
meditației și investigației șociologU- 
1U1, psinôlôgülui și êtlciâhüiui Raléa.

Mihâi Râlêà și-a adüé contri
buția là construirea v'ctôrioâéâ a 
socialismului în Rômîhia atît pe tä- 
fîm obștesc, dît și pe cél științific Și 
f’ilôzôfic. É1 efă din tinerețe uh cer
cetător pasionat al condiției uma-tté, 
créZÎnd m umartiém, îh posibilitățile 
dë dezvoltare aie ôhiulüi și societă
ții. îii chip firesc, marxismul a de
venit călăuza gîndirii lui Ralea, cäre 
în ultimele două decenii à ädils o 
contribuție valoroasă la răspîndirea 
marxismului în psihologia socială, 
în istoria psihologiei și psihologia 
àrfêi.

Prin ^moartea pfOfesofului Mihai 
Râlèà, îrivățămîntUl superior șl cul- 
tUhâ rôtoîhëàSââ înââăPcă 0 ihafë 
pierdere — a spus îh cuvîntul său 
toihistrul învățămîntuiui, Ștefan 
Băl-an. Timp dé peste 40 de ani, pro
fesorul Râlea a împărtășit dë là câ- 
tedfă tirièréiôr generații dé studenți 
vastele ââlë ôùfiô^tinfê dë pSihöiö- 
glë, êôcidlôgié și êstétieâ, à cultivât 
päsiUheä pëhtfU Știință și cul tufă, 

au constituit condițiile hotâfitoafê. 
café aü àsigüràt fitmUrilë sustihuté 
de creȘteite â pïôdUâtiêi, spOriféâ 
productivității muncii; realizarea dé 
prôdtisê dê ââliiâtê tôt fiîâi iilăltă.

Multe dintfé instalațiile moderne 
âlë flôilôf côieetivè irtdUstfiâlè in
trate îh funcțiune sau în -curs de 
consttucție àü fO6t pfôiëctatë îh în- 
tfêgihie îți țâță de cătfe speâiâliști 
de lâ institutele de proiectări și au 
fôât fëâlizàtë îii Uâiflê àlé industriel 
noastre éonstrucf.ôâfè de mașini. în 
acești ani, întreprinderi cü o mare 
capacitate dé producție cà Üzinèlè 
cohstructoàfè de mașini din Reșița, 
üzinélé „VUlcah“, „Grivița roșie“ și 
„23 August“ din București, „Progre
sul "-Brăila, „independența“-Sibiu, 
Uzina de utilâj chimic și petrolier 
nf. 2 Ploiești și altele au fost fe- 
ôrgàhiàate și spëâlàlizâte parțial sâu 
îh_ întregime pentru fâbriéarèâ Uti- 

Tàjéïôf âhitflifeé, Éïë ptodUé astăzi 
mașini, utilaje și instâlațîi perfec- 

‘țtoiiâte, de bună ealitate și eu per
formanțe corespunzătoare cerințelor 
tehnicii moderne, fiind in măSUVă să 
satisfacă o mare parte din nevoile 
industriei' chimice în plină dèzvol- 
târë : rtiultê dihtfê acëstë mașini și 
Utilaje Sînt apreciate și pé piața ex
ternă.

Necesitățile de produse chimice 
mefeu créscînde aie economiei na
ționale; ritmul rapid stabilit pentru 
dézvôltàrèa acestei ramuri au făcut 
să sé acorde o âtenție deosebită in- 
ti-ăfii îh producție in cel mai scurt 
timp â noilof unități ale industriei 
chimice. Vizitele făcute de conducă
torii de partid și de stat pe nume
roase Șantiere, îh diferite regiuni 
àlé țării au avut drèpt scop analiza 
concretă, la fața locului, a felului 
cum sé desfășoară lucrările la noile 
obiective. Organizarea construcțiilor 
pe ramuri industriale și, îh conse
cința. specializarea acestei activități, 
introducerea pe scară iargă pé șan
tiere a metôdéiôr industriale de 
eonătfUâții, inundă fodnică ä colec
tivelor de constructori și montori — 
toate acestea au avut ca rezultat re
ducerea duratei de execuție a mul
tor obiective, atingîndu-se adevăra
te fécôïdüri : instalația dé formàl- 

pentru valorile înàlte ale umanită
ții și a constituit uh exemplu de ți
nuta intelectuală, de dragoste și Spri
jin față de tineret.

Gîhdltof ptofUiid șl original, Scrii
tor Subtil, Mihai Râlea lâsă nu
meroase opefe științifice de speciali
tate, dé mâré vàloàfe, pline dë uma
nism generos.

Ministerul învățămîntuiui a găsit 
îhtôtdéauha îh pêfsôâha profêsofu- 
lUi Mihai Raleà Uh colaborator de 
sèamâ în problemele numeroase Și 
complexe, pè càré lé-a avut dé r.ér 
zolvat în opera de construcție a șco
lii noi din țara noastră.

Mitingul de doliu là sfîtșit. Carul 
funebru, însoțit dé cei prezenți lâ 
miting,, pornește spre Cimitirul 
Bellu. în fruntea cortegiului se^află 
pôftfétul îndoliat âl celui dispărut. 
Pé pêrrtë purpurii Siht așezate ordi
nele Și mêdaliilè cü dàfë â fost dé
corât Mihâi Raléa.

Dé-a lungül străzilor se aflau mii 
dé cetățeni, veniți Sa-și ia rămas 
buh de la Mihai Râlea.

Lä citoitir, în fața criptei déschise, 
Octav Livézéanü, Vicepreședinte al 
Î.R.R.C.S., a spus : Marele prestigiu 
intelectual, legăturile cu personali
tăți de pesté hotare, acțivitateâ 
bogată pe linié de stat sau obștească 
au făcut din Mihâi Raléa un démrt 
Și préstigiôs fëpfézëntâpt âl țării 
noâstre îh străinătate. Vorbitorul a 
réléVât adtivitâteâ neobosită desfă
șurată de defunct pe liniă luptei 
pentru apărarea păcii atît îh ca
drul Comitetului național pentru a- 
parâfëa păcii din R, P. Romînă, cît 
și în Biroul Consiliului Mondial âl 
Păcii. Contribuția lui îh conferințele 
Științifice inteiUîâționâie, lâ Sésiuhi- 
le U.N.E.S.C.O., la uniunile inter
parlamentare, în Biroul Consiliului 
Mondial al Păcii, la tratativele pen
tru acorduri culturale la càrè a par
ticipat ca delegat oficial, la confe
rințe și comunicări unde era invitat 
personal a fost deosebit dé impor
tantă, iar serviciile adusé țării noas
tre foarte mari.

Prestigiul de care se bucura, da
torită nu numai omului de știință și 
omului du ö vastă experiență poli
tică, ci și fâfmècülüi pêfsônâl jJè 
cate Mihâi Ralea îl àvéa în contac
tele salé cü oamenii, i-a îngăduit 
ăni îndelungați să întreprindă un 
dialog rodnic în forurile ihterha- 
ționale și să-și aducă astfel o contri
buție de piteț là dezvoltarea rela
țiilor culturale ale țarii noastre cu 
célélàlte țări àïè lufhii.

Luînd apôi cuvîntul, prof. Teodor 
ëugnàriü, membru corespondent âl 
Adadêmiéi R. P. Rômîhë, . dêcanül 
Facultății dë filozofie à Universită
ții dih Budiirești, â spiis : Càdréle 
didactice și Studenții fâcUÎtății 
noastre deplîng piefderéâ neaștepta
tă a eminentului profesor Mihai Ra- 
léa. Dascăl cu generoase, resurse 
spirituale, câre știa să sé apropie și 
să se facă înțeles de studenți, ’cer
cetător original, om de o remarcabi
lă cultură, Mihai Raléa a influențat 
puternic numeroase generații de 
studenți înainte dè eliberare, dez
voltând în ei, prin umanismul con
cepției sale, prin erudiția sa enci
clopedică și prin prelegerile sale 
scîntéiétoare, nu numai . pasiunea 
pentru cercetarea științifică, ci și 
cürâjül civid âl îinpofriviîii spiri- 
tüàlé față dé tôt dé êta rétrôgrâd în 
vëchêâ Rômîhiê, După êlibêïàïé, 
prin prestigiul personalității sale și 
prin exemplul Unei activități labo
rioase puse în slujba marilor inte- 
rése ale construirii noii societăți, 
profesorul Ralea a contribuit la o- 
rientarea cadrelôt didactice șl a 
studenților în spiritul atașamentu
lui față de politica Partidului Mun
citoresc Romîn.

în acordurile Imnului de Stat al 
R. P. Romîne, sicriul esté coborît in 
mormînt. Se trag salve de arme, în 
memoria lui Mihâi Ralêà, unul din 
cél mai Valoroși cărturari ai pö- 
pôfülili nostru, càrè și-a slujit pa
tria éûéiàlistâ cu ufl nesfîrșit devo
tament. (Agerpres) 

dehidă dè là combinatul chimic 
„Victoria“ — îh 10 liinl, Üâma dé 
anvelope „Danubiană" — îh 26 luni, 
instalația de electroliză a sării pe 
catod dé mercur de la Bofzești în 
12 luni, uzină de aluminiu dé lâ Sla
tina va fi realizată în numai un an 
și jumătate, față de 5 ani, cît eră 
nêdésar pentru construcții similare 
cü puțină vreme în urmă. Fabrică 
de acid sulfuric dih cadrul Combi
natului Tiirmi Măgurele a intrat în 
fuhețiune la Un ah de la âșeZarea 
primilor plloți — cu patru luni Și 
jumătate ihai devrêhié față dé ter- 
mèhéîe Stabilite pfih plàhül dë stat 
— îh timp cé pentru construirea în 
trecut a unor fabfici dë àcid sülfu- 
fic a fost nevoie dé patru àhi. Cu 
patru luni mai devreme a intrat îh 
funcțiune și instalația dë silicât dé 
sodiu de la Uzinà Gôvôrà.

Rezultatele obținute în dezvolta
rea industriei chittüdé; câ și a în
tregii édônômii hâțîPhale, ilustrează 
forța creatoare à popôrUlüi nöstru, 
talentul și häthiöiä sa. Dragostea dé 
meserie, strădânis. dè a și-O Însuși 
la del mai înalt nivel, de a merge 
îh păs cU tehnică Houă aü fost din- 
totdeauna caracteristice clasei noas
tre muncitoare. Alături de vechile 
cadre de muncitori, cu înaltă califi
care, au crescut noi și noi contin
gente de muncitori și tehnicieni, 
chimiști și ingineri, oameni cu O 
înaltă conștiință socialistă,, bine pre
gătiți; capabili să stapînéàâdà teh
nica houă. Numai în 1Ô63, în Unită
țile industriei petrolului și chimiei 
âü absolvit cursurile dé specializare 
și dê ridicare a calificării pesté 
29 000 de muncitori, iar numeroase 
cadre cu pregătire medie și superi
oară au urmat cursurile de perfec
ționare.

Creșterea industriei noastre chi
mice constituie încă o mărturie a 
justeței politicii partidului de dez
voltare armonioasă, echilibrată, pè 
ô lihiê mêrêü ascendentă, a întregii 
economii naționale, o contribuție în
semnată la desăvîrșirea construcției 
sôciàliste în țara noastră.
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ÎN INTÎMPINAREA CELEI DE-A XX-A SITUAȚIA DIN CONGO
Lupte în capitala provinciei Kivu

În studiul O.N.U.

ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII ROMlNIEI
Manifestări în capitala U. R. S. S.

La Moscova, la 18 august, la Casa 
„Prieteniei popoarelor“, a avut loc o 
ședință închinată celei de-a 20-a a- 
niversări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist. Ședința a fost organi
zată de Institutul de Istorie al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., și Aso
ciația de prietenie sovieto-romînă.

în sala pavoazată cu drapelele de 
stat sovietic și romîn, au luat loc în 
prezidiu E. I. Afanasenko, ministrul 
învățămîntului al R.S.F.S.R. și pre
ședintele Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne, N. Guină, ambasado
rul R. P. Romîne în U.R.S.Ș., acad. 
V. M. Hvostov, directorul Institutu
lui de istorie al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., mareșalul F. I. Goli
kov, I. A. Kocetkov, consilier în Mi
nisterul de Extetne al U.R.S,S., 
membri ai conducerii Asociației de 
prietenie sovieto-romîne și colabo
ratori ai Institutului de istorie al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S.

TIRANA

TIRANA 19 (Agerpres). — Cu oca
zia celei de-a XX-a aniversări a eli
berării Romîniei, la 18 august a.c., 
ambasadorul R. P. Romîne la Tirana, 
Gheorghe Velcescu, a organizat o 
gală cu filmul „Pisica de mare’ la 
care au participat Vasil Nathanaili, 
prim-locțiitor al ministrului afa
cerilor externe, Misto Treska, pre
ședintele Comitetului pentru relații 
culturale și prietenești cu străină
tatea, Hasan Alimerko, secretar al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Albania, alte personalități ofi
ciale, oameni de artă și cultură.

Au fost prezenți șefii misiunilor 
diplomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

RABAT

RABAT 19 (Âgerpres). — Amba
sada R. P. Romîne de la Rabat a 
organizat în seara zilei de 18 august 
a. c. la unul din marile cinemato
grafe din capitala Marocului o gală 
de filme documentare românești. La 
gală au participat personalități po
litice și culturale din capitala Ma
rocului, un mare număr de șefi de 
misiuni și numeroși alți diplomați, 
oameni de afaceri, ziariști. Cei pre
zenți au urmărit cu deosebit interes 
filmele prezentate.

ACCRA

ACCRA 19 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 20-a aniversări a eli
berării Romîniei, în clădirea Clubu
lui Internațional din orașul Sunyani 
(Ghana centrală) s-a deschis o ex
poziție de fotografii înfățișînd as
pecte din Republica Populară Ro- 
mînă. A luat cuvîntul Ion Dumitru, 
Însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Ro- 
mîne in Ghana.

ALGER. în piața Africii din Alger a 
avut loc un miting de masă, ca pri
lejul vizitei oficiale în Algeria a pre
ședintelui Republicii Mali, . Modibo 
Keyta. în cuvîntarea sa, președintele 
Keyta s-a referit în special la priete
nia care leagă popoarele algerian și 
malian. El s-a pronunțat, de asemenea, 
în sprijinul popoarelor care luptă pen
tru independență națională. în cuvîn
tarea de răspuns, președintele Ben 
Bella a declarat că poporul algerian 
va acorda și în viitor un ajutor deplin 
poporului malian.

PARIS. 28 de autocamioane livrate 
de fabrica franceză „Berliet“ au lost 
încărcate pe motonava cubană „Ha
vana“, ancorată în portul Marsilia. A- 
nunțînd aceasta, ziarul „Paris Press- 
l’Intransigeant“ amintește că aceasta 
este cea de-a doua serie de autocami
oane franceze de tip „Berliet“ expe
diate în Cuba.

GEORGETOWN. Autoritățile en
gleze au arestat 30 de membri ai par
tidului de opoziție din Guyana Brita
nică, Congresul național al poporului, 
printre, care și liderul acestuia, Forbes 
Bumham. Agenția Reuter menționează 
că arestările se datoresc descoperirii 
de către poliție de arme și documente 
compromițătoare într-o locuință situa
tă la periferiile orașului Georgetown.

ATENA. La palatul regal din Atena 
a avut loc miercuri o reuniune minis
terială extraordinară, sub președinția 
regelui, la care a fost invitat pentru 
prima oară și Panayotis Canellopoulos, 
președintele Uniunii naționale radica
le, principalul partid de opoziție. La

La ședință au luat parte cercetă
tori în domeniul istoriei, cadre di
dactice, studenți, reprezentanți ai 
vieții științifice și culturale din 
Moscova. Acad. I. M. Maiski, doctor 
în științe istorice, N. M. Minasian și 
candidat în științe istorice A. A. 
Iazîkova, au rostit cuvîntări.

între 19 și 30 august la Moscova 
se desfășoară „Zilele culturii romî- 
nești“ în cadrul cărora au loc nume
roase manifestări închinate celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Miercuri dimineață, în clădirea 
bibliotecii de stat „V. I. Lenin“ a 
avut loc deschiderea expoziției „Car
tea romînească la Moscova", organi
zată de Comitetul de Stat pentru 
presă al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și Uniunea asociațiilor de 
prietenie și relații culturale cu ță
rile străine, în colaborare cu Comi
tetul de. Stat pentru Cultură și Artă 
al R. P. Romîne.

în standurile expoziției sînl pre
zentate peste 2 000 de volume de 
științe sociale, tehnico-științifice, li
teratură beletristică, albume de artă,

Reportaje despre
Acum, în preajma, lui 23 August, 

sintern martorii interesului crescînd 
al opiniei publice italiene față de 
țara și poporul nostru. Am in față 
„Gazetta del Mezzogiorno“, unul din 
cele mai mari cotidiene din sudul 
Italiei. In ultima lună, în el s-au 
publicat 6 reportaje sub titlul : „Că
lătorie prin regiunile Romîniei". Că
lătoria cuprinde Bucureștiul, Con
stanța, drumul spre Focșani și Su
ceava, Valea Trotușului, Valea Pra
hovei. Autorul evocă vechile legă
turi dintre popoarele romîn și ita
lian, descrie Romînia de azi. Iată câ
teva secvențe din itinerar : „Bucu
reștiul e un oraș foarte animat și în 
centru și la periferie. Peste tot se 
înalță noi cartiere de blocuri cu mai 
multe etaje, case pentru muncitori, 
pentru funcționari, un stup de fe
restre și balcoane, Sînt construcții 
moderne, cu multe antenă de televi
ziune. Capitala este în plină dezvol
tare. Vechiul și noul se întîlnesc 
dar sensul vechiului e destinat să 
dispară". Sau prin Moldova : „Impu
nătoarele instalații petrochimice, 
noile orașe atestă progresul indus
trializării. Pe șoseaua spre Suceava, 
tractoarele de fabricație romînească 
sînt numeroase, adevărați protago
niști ai unui peisaj agricol modern". 
Și acum la Bicaz : „Două vaporașe, 
plutind în perimetrul albastru-verzui 
al lacului, apar ca două jucării tu
riștilor care admiră proporțiile marii 
centrale hidroelectrice. Barajul din
tre fagii și stejarii acestei zone car
patice unește în același timp, în mod 
evident, poezia cu tehnica“.

Semnatarul reportajului conchi
de : „Originea comună de limbă, 
tradițiile de prietenie ale celor două 
popoare sînt o bază stimulatorie 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
Romînia și Italia, atît pe plan cultu
ral cît și pe plan economic".

SCURTE ȘTIRI
această reuniune s-a discutat situația 
internațională și, în special, evoluția 
evenimentelor legate de situația ci
priotă. La sfîrșitul acestei reuniuni, 
primul ministru, G. Papandreu, a a- 
nunțat că întrucît Turcia a hotărît să 
pună din nou la dispoziția N.A.T.O. 
forțele sale armate, și Grecia va pune 
din nou la dispoziția N.A.T.O. unită
țile retrase anterior.

CARACAS. Peste 70 000 de semnă
turi sprijină proiectul de lege privitor 
la amnistierea deținuților politici din 
Venezuela, prezentat Congresului de 
senatorul Miguel Acosta Saigne și 
deputatul Jose Herrera Oropeza. 
Proiectul va fi discutat în viitoarea 
sesiune a Congresului, care se deschi
de în octombrie.

DELHI. Șeicul Abdullah din Kaș- 
mir, care- a dus tratative la Delhi cu 
înalte autorități ale guvernului indian 
în problema rezolvării conflictului 
indo-pakistanez în legătură cu Kașmi- 
rul, a declarat că acestea s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere. El a spus că partea in
diană manifestă interes în rezolvarea 
pașnică a conflictului dintre cele două 
țări. Potrivit declarației făcute de 
șeicul Abdullah, se prevede într-un 
viitor apropiat o întrevedere între pri
mul ministru indian, Lal Bahadur 
Shastri, și președintele Pakistanului, 
Ayub Khan.

ROMA. Federația din provincia 
Trapani (Sicilia) a Partidului social
democrat italian (condus de Saragat) 
a exclus din partid doi membri ai

literatură pentru copii. Au luat cu
vîntul K. M. Bogoliubov, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru presă al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. și Aurel Mihale, pre
ședintele Consiliului editurilor și 
difuzării cărții din R. P. Romînă.

încă din primele ore expoziția 
cărții romînești a fost vizitată de 
numeroși moscoviți.

*
în seara zilei de 19 august, An

samblul de cîntece și dansuri „Pe- 
rinița“, condus de maestrul I. Bu- 
dișteanu, artist al poporului, și-a 
început turneul în Uniunea Sovie
tică cu un spectacol de gală, dat la 
Teatrul din Kremlin.

La spectacol au luat parte E. 
A. Furțeva, ministrul culturii al 
U.R.S.S., A. N. Kuznețov, ministru 
adjunct al culturii, N. P. Firiubin, 
ministru adjunct al afacerilor ex
terne al U.R.S.S., numeroși repre
zentanți ai vieții culturale și artisti
ce din capitala Uniunii Sovietice.

Primul spectacol al „Periniței“ la 
Moscova s-a bucurat de un mare 
succes. La sfîrșitul spectacolului,
E. A. Furțeva i-a felicitat călduros 
pe artiștii ansamblului pentru în- 
cîntătorul spectaco.l oferit.

Silviu PODINĂ

Asemenea opinii am întîlnit și în 
alte ziare de aci. Cunoscuta publica
ție economică „II Globo“ scria de 
exemplu nu demult : „Contactele 
comerciale cu Romînia sînt reciproc 
avantajoase. Dezvoltarea economiei 
romîne face să crească posibilitățile 
de extindere a acestor contacte". 
Participarea unor întreprinderi 
romînești la tîrgurile internațio
nale de la Milano, Padova, Bari, 
vizitele făcute de delegații eco
nomice din țara noastră au creat noi 
premize pentru lărgirea schimburilor 
economice și culturale, pentru dez
voltarea relațiilor romîno-italiene, 
pe baza tradițiilor de prietenie, a 
principiilor coexistenței pașnice în
tre țări cu orînduiri sociale diferite.

Iată și cîteva fapte din domeniul 
schimburilor culturale. Expoziția 
cărții romînești, organizată anul 
acesta la Roma și Milano, s-a 
bucurat de o largă apreciere. 
Volume traduse și apărute re
cent din operele lui Eminescu, 
Caragiale, Creangă, Sadoveanu, Ar- 
ghezi au îmbogățit numărul cărților 
din literatura noastră, tălmăcite în 
limba lui Leopardi. Pe scenele ita
liene, soliști și ansambluri artistice 
din Romînia au cunoscut numeroase 
seri de succes, au fost elogiate de 
aplauzele publicului. Schimburile de 
delegații între universitățile din 
Roma, Bologna, Florența și Padova, 
cu cele din București, Iași, Cluj, și 
Timișoara au devenit tradiționale.

Cînd închei această corespondență, 
observ în publicația posturilor de 
radio italiene, aflată alături pe masă, 
înscris în programul din ziua de 23 
August „Oratoriul Tudor Vladimi- 
rescu" de Gheorghe Dumitrescu“.

Octavian PALER

Consiliului municipal al orașului Mar
sala, care s-au pronunțat pentru in
cluderea în Comitetul Executiv al 
Consiliului a reprezentanților partide
lor comunist și socialist.

HAVANA. Pianistul romîn Cornel 
Gheorghiu a sosit la Havana, la invi
tația Consiliului național al culturii 
din Cuba. El va da mai multe con
certe împreună cu orchestra simfonică 
națională cubană.

CAPE KENNEDY. N.A.S.A. a 
anunțat că o violentă furtună.s-a abă
tut asupra poligonului de la Cape 
Kennedy. Ansamblul de sisteme pen
tru proiectul „Gemini“ privitor la 
lansarea a doi oameni în spațiu a fost 
lovit de trăznet suferind avarii. A mai 
fost avariată o rachetă de tip „Titan- 
2“ destinată plasării pe orbită a unei 
capsule fără ocupanți. Datorită acci
dentului, proiectul „Gemini“, prevă
zut pentru decembrie, va trebui să 
fie probabil amînat pentru anul viitor.-

BEIRUT. Frontul de eliberare al 
Arabiei Saudite a dat publicității un 
apel în care se spune ; Chemăm pe 
toți oamenii cinstiți din lume să cea
ră autorităților din Arabia Saudită să 
înceteze arestările în rindurile patrio- 
ților. în apel se arată că patrioții în
temnițați sînt supuși unor torturi inu
mane, din a căror cauză o parte din 
ei și-au pierdut viața.

PARIS. In portul Bayonne au sosit 
marți peste 30 de cetățeni portughezi 
care și-au părăsit țara în căutare de 
lucru.

LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). — 
Agențiile de presă occidentale trans
mit că în cursul zilei de miercuri 
răsculații congolezi au atacat capi
tala provinciei Kivu, Bukavu. Lupte 
grele s-au desfășurat pe străzile o- 
rașului și, potrivit ultimelor știri 
transmise de agenția Associated 
Press, trupele guvernamentale se re
trag spre frontiera cu Ruanda. Ora
șul se află așezat pe o peninsulă 
care pătrunde în lacul Kivu, fiind 
dominat de munți înalți.

Agenția Reuter arată că Bukavu 
este orașul cheie în nord-estul Con- 
goului și pierderea sa ar fi o lovi
tură grea pentru trupele guverna
mentale. în oraș se afla o numeroa
să garnizoană cu Un efectiv, de 800 
de oameni, inclusiv o companie de 
parașutiști.

Starea sănătății 
lui Palmiro Togliatti

ROMA 19 (Agerpres). — Biroul de 
presă al Partidului Comunist Italian 
a comunicat buletinul medical asu
pra stării sănătății lui Palmiro To
gliatti, primit în dimineața zilei de 
miercuri.

Consulturile de medici care au a- 
vut loc au confirmat în unanimitate 
că Palmiro Togliatti a suferit un 
ictus, care s-a dezvoltat ca urmare 
a hemoragiei cerebrale. Boala de
curge în condiții grele, îndeosebi 
pentru faptul că în ultimele zile s-a 
ivit o complicație bronhopulmonară. 
Starea de comă a devenit, mai puțin 
profundă. Există o deplină concor
danță în ce privește tratamentul a- 
plicat și cel stabilit în continuare.

Presa internațională 1. Relotii)e Greciei cu NAT.O. 
despre evenimente • Discuțiile politice de la Bonn 

LA ORDINEA ZILEI I*Sltuotia din Brazilio
Aspectele problemei cipriote au 

o serie de repercusiuni asupra rela
țiilor Greciei cu ceilalți membri al 
N.A.T.O. în legătură cu aceasta, 
agenția France Fresse transmite :

„La Atena se consideră că există 
primejdia unei noi și serioase crize 
greco-turcești. Se crede că anunța
rea noilor manevre ■ navale turcești 
este un simptom îngrijorător, care se 
adaugă declarațiilor conducătorilor 
armatei turcești... In unele cercuri, 
hctărîrea guvernului grec de a re
trage din N.A.T.O. o parte din uni
tățile sale și de a rechema pe ofi
țerii de la cartierul general de la 
Izmir este interpretată ca începutul 
unei revizuiri a politicii externe gre
cești, astfel îneît colaborarea Gre
ciei cu aliații occidentali va deveni 
în viitor mai nuanțată.

Papandreu, decepționat de brita
nici și americani care, după părerea 
lui, l-au părăsit în chestiunea Cipru
lui, ar înclina din ce în ce mai mult 
spre o politică ce ar pune interesele 
naționale grecești mai presus de in
teresele aliaților’.

Re!erlndu-se la divergențele apă
rute între cancelarul Erhard și mini
strul de externe, Schröder, pe de o 
parte, și Adenauer și Strauss, pe da 
altă parte, ziarul vest-german „Frank
furter Allgemeine" scrie :

„Partidul lui Erhard nu este condus 
de Erhard. Uniunea creștin-demo-

Luni noapte. Ia Chinon, pe malurile Loarei, a început procesul de pu
nere în producție a primei centrale electrice nucleare din Franța. Ea va 
atinge întreaga sa capacitate (170 000 de kW) Ia începutul anului 1965. 

în clișeu : vedere exterioară a centralei

alți 22 de africani, dintre care patru 
au fost trimiși într-un lagăr de con
centrare din apropierea graniței cu 
Mozambicul, unde se află cu domici
liul forțat Joshua Nkomo, lider al popu
lației africane din Rhodesia de sud.

ACCRA. La Universitatea din Accra 
și-a deschis lucrările conferința pen
tru problemele educației la care par
ticipă conducători ai centrelor de cul- 

sud-rhode- tură a institutelor de cercetări știin
țifice din 34 de țări africane.

CAIRO. Potrivit zi aiului „Egyptian 
Gazette“, în primul trimestru al aces
tui an veniturile obținute de admi
nistrația Canalului Suez din taxele 
de trafic s-au ridicat la 19 316 000 
lire egiptene, față de 16 931 000 lire 
egiptene — în aceeași perioadă a 
anului trecut. Numărul navelor care 
au trecut. prin canal a sporit de la 
4 626 la 5 051.

SALISBURY. Poliția
siană a arestat în ultimele două zile

Mennen Williams, subsecretar de 
stat al S.U.A. însărcinat cu proble
mele africane, a fost primit miercuri 
dimineața de președintele congolez, 
Kasavubu, căruia i-a remis un me
saj din partea președintelui John
son.

Corespondentul agenției France 
Presse anunță că la Leopoldville au 
sosit trei avioane de recunoaștere 
americane de tip „B-26", livrate gu
vernului congolez în cadrul „ajuto
rului“ S.U.A.

Agenția France Presse relatează 
că guvernul condus de Moise Chom- 
be a hotărît să expulzeze pe toți ce
tățenii din Congo (Brazzaville) și 
.Burundi care locuiesc în Congo. Toa
te bunurile acestor persoane vor fi 
sechestrate.

Hamburg

Adunare In memoria 
lui Ernst Thälmann

BONN 19 (Agerpres). — La Ham
burg a avut loc o adunare consacra
tă memoriei președintelui Partidului 
Comunist din Germania, Ernst Thäl
mann și cunoscutului activist al 
Partidului social-democrat, Rudolf 
Breitscheid, care au fost uciși cu 20 
dé ani în urmă de către hitleriști.

Luînd cuvîntul la această adunare, 
Josef Rosen, președintele Uniunii 
persoanelor persecutate de naziști, a 
subliniat că Ernst Thälmann și Ru
dolf Breitecheid au întruchipat cele 
mai bune tradiții ale mișcării mun
citorești din Germania.

crată nu mai este „partidul cancela
rului", ca altă dată, deși cancelarul 
face parte din această uniune. Cele 
două partide — Uniunea creștin-de- 
mocrată și Uniunea creștin-socială 
— și cele două tracțiuni parlamen
tare, a căror legătură nu mai este 
astăzi;așa de strînsă ca înainte, ur
mează vocile altora, Președinții lor 
stau (deoparte de cabinet. Dar nu nu
mai atît, ambii președinți fuseseră 
în guvern, și nici Adenauer și nici 
Strauss nu au părăsit de bună voie 
posturile lor guvernamentale, oricît 
de diferite ar fi fost motivele, proble
mele și modalitățile în care ei și-au 
părășit funcțiile... Adenauer nu este 
de acord în puncte esențiale cu po
litica externă a succesorului său șl 
a ministrului de externe, care s-a 
bucurat cîndva de simpatia sa ; el 
face simțită poziția sa diferită și în
cearcă să corecteze linia guvernu
lui. Dat fiind că Adenauer este pre
ședintele U.C.D., activitatea sa ca
pătă uneori caracterul unei activi
tăți guvernamentale alături de cea 
a guvernului. Se întîmplă pentru 
prima, oară în istoria R.F.G. că func
ția cancelarului nu coincide cu cea 
a conducătorului partidului guver
namental".

Intr-un comentariu consacrat si
tuației politice din Brazilia, publica
ția britanică „The Scotsman" men
ționează :

„O ciocnire destul de semnificati

Un program de supunere 
a forțelor naturii

GENEVA 19 (Agerpres). —In ra
portul dat publicității asupra recen
tei sesiuni a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. se arată că Orga
nizația Națiunilor Unite studiază în 
prezent un vast program de supu
nere a forțelor naturii, cuprinzînd, 
între altele, desalinizarea apei mari
ne, irigarea unor regiuni lipsite de 
apă, precum și folosirea energiei so
lare, de care se va ocupa un centru 
experimental din Niger. Se prevede, 
de asemenea, convocarea în 1967 a 
unei conferințe internaționale care 

La una din ședințele Consiliului Economic și Social al O.N.U.

vă s-a produs între președintele Bra
ziliei, Branco, și guvernatorul de 
dreapta al statului Guanabara, La- 
cerda, care în momentul loviturii de 
stat militare era unul din cei mai 
puternici sprijinitori ai săi. Sciziunea 
s-a ivit atunci cînd s-a anunțat că 
alegerile prezidențiale vor fi ami
nate pînă in 1967, cînd pentru a 
obține victoria, candidatul va avea 
nevoie de o majoritate absolută, 
în locul actualei majorități sim
ple... Șansele guvernatorului nu 
au fost niciodată mai mult decît 
mijlocii, in ciuda măsurilor pena
le care au îndepărtat pe cei mai 
puternici concurenți de pe arena 
luptei. Importanța rezidă în faptul 
că Lacerda controlează o pătură 
largă a importantului partid al uniu
nii democrate naționale și cu greu 
este de așteptat actualmente să fie 
tot atît de dispus să sprijine politica 
președintelui Branco, pe cit era în 
trecut.

Ce se va Intîmpla acum șl în 
viitoarele șase luni este foarte greu 
de prevăzut și de o importanță 
acută".

TEATRE ® CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE : Teatrul de stat de operetă 

(la Teatrul de vară din parcul „Herăs
trău“) : Lăsați-mă să cînt — (orele 20). 
Circul de stat : Sărbătoare Ia circ — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE : Pagini de Istorie ; 
Romînia, orizont 64 : Patria (18; 21). Re
belul magnific: București (0,30; 11,30;
13,30; 17; 19; -21). Grădina „Doina" (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20). Sechestratul 
din Altona : Republica (9; 11,30; 14; 16,30; 
18,45; 21,30), Stadionul „Dinaino“ (ȘoS.
Ștefan cel Mare — orele 20). Primul tro
leibuz : Carpați (10; 12; 14; 16; 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; 16; 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) , Bucégi (9; 12; 15; 18; 21 — la gră
dină — orele 20), Tomis (8,30; 11; 13,30; 
16,15; 19 — la grădină — orele 20), Mo
dern (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Grădina 
„Vitan“ (Calea Dudești — orele 20,45), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 
20), Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5 — orele 20). Un surîs în plină vară: 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Două 
duminici : Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
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-rcstant: Doi
na (11,30; 14,30; 16,30; 13,30; 20,30). Comoa
ra din lacul de argint — cinemascop : 
Giulești (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30). 
Arta (14,30; 16,45; 19; 21,15 — la grădină — 
orele 20). După io ani — Combinatul chi
mic Borzești — Romînia pe meridianele 
lumii — Douăzeci de ani de pictură ro- 
mînească — Marile emoții mici — Meș
teșug , milenar : Timpuri Noi (10—21 în 
continuare). M-am îndrăgostit la Copen
haga : Cultural (15; 17; 19; 21). Crîngasi 
(16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). Grădina „Buzeștl“. (Str. Bu- 
zești nr. 9—11 — orele 20,30).- întuneric in 
plină zi : Fe’roviar (9,45: 12: 14,15; 16,36; 
18,45; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30), Fla
mura (10; 12; 14; 16: 18; 20). Temelii de 
oțel — Romînia pe meridianele lumii — 
Instalații de foraj — Tonitza — C-așa-i 
jocul în Făgăraș — Sîmbra oilor : Dacia 
(10; .11,45; 13,30; 15,30: 17.15; 19; 21). Vara 
în nordul sălbatic : Buzești (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 pamîn- 
tului în 80 de zile — cinemascop (ambele 
serii) : Munca (13,30: 17; 20,30), Ferentari 
(10; 16,30; 20). Cuba ’58: Popular (15; 17; 

să ia în dezbatere problema numelor 
geografice, precum și un proiect de 
unificare pe plan mondial a semna
lizărilor rutiere și o campanie de 
intensificare a înfrățirii orașelor. .

Consiliul 'Ehb'nomic și Social al 
O.N.U. preconizează crearea unui 
fond de ajutorare a țărilor care suferă 
de pe urma calamităților naturale și 
proclamarea anului 1968 ca „An in
ternațional al drepturilor omului“.

Aceste diferite proiecte vor fi su
puse aprobării la viitoarea Adunare 
Generală a O.N.U.

„S y neom 3“
CAPE KENNEDY 19 (Agerpres) — 

Administrația națională pentru ae
ronautică și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că miercuri 
la baza Cape Kennedy a fost lansat 
satelitul de telecomunicații „Syncom 
3“, cu scopul de a asigura transmi
terea pe teritoriile S.U.A. și Cana
dei a imaginilor televizate de la în
trecerile Jocurilor Olimpice de vară 
de la Tokio. Prin intermediul a- 
celuiași satelit, telespectatorii euro
peni vor putea recepționa filme ale 
imaginilor televizate care vor fi a- 
duse cu avionul la un centru euro
pean de emisie, cu 12 ore ma?. de
vreme decît dacă ele ar.fi fost tri
mise cu avionul direct de la Tokio în 
Europa. La aproximativ o oră după 
lansare, „Syncom 3“ s-a situat pe o 
primă orbită, denumită de „trans
fer“. după care, prin efectuarea 
unor manevre complicate, care vor 
dura 12 zile, satelitul urmează să 
atingă un punct fix situat la 35 800 
km deasupra Oceanului Pacific cînd 
va putea să intre în funcțiune. 
„Syncom 3“ va rămîne un satelit 
fix, întrucît viteza sa de deplasare 
va fi aceeași cu viteza de rotație a 
Pămîntului. Un purtător de cuvînt 
al N.A.S.A. a declarat că instrumen
tele aflate la bord transmit semnale 
puternice.

19: 21). Codln : Moșilor (15; 17; 19 — la 
grădină — orele 20,15). Inspectorul șl 
noaptea : Aurora (10: 12; 14; 16; 18,15 — 

:1a grădină — orele 20,30), Adesgo (15; 17; 
.19; 21). Comisarul; Cosmos (16; 18; 20).

Asasinul din cartea de telefon : Viitorul 
(15; 17; 19; 21). Kozara : Colentina (15,30; 
18; 20,30 — la grădină — orele -20). Lira 
(15,30; 18 — la grădină — orele 20,30). 
împușcături în ceață : Melodia (10; 12; 
14; 16; 13; 20), Progresul (15; 17; 19; 21). 
Căușe drepte — cinemascop:.Rahova (16: 
18,30 — la grădină — orele 20,15). Vacanță 
Ia mare: Cotroceni (16; 18;' 20). Liturghia 
de la miezul nopții — cinemascop: Pacea 
(16: 18; 20). Omul din fotografie : Grădl 
na „Modern*- (Str. 11 Iunie nr. 75 — orele
20,30).  .

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Sub soarele lui Au
gust : Grija față de sănătatea poporului 
— obiectiv important al politicii P.M.R. 
Vorbește dr. Sandu loan, adjunct al mi
nistrului sănătății’ și prevederilor so
ciale. 19,25 — Clubul tinereții. 20,40 — A- 
genda finalei celui de-al VII-lea concurs 
al artiștilor amatori. 21,05 — Filmul ar
tistic „Un surîs în plină vară". In în
cheiere : Buletin de știri, buletin meteo
rologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut în 

general frumoasă, exçeptînd vestul ță
rii, unde a . devenit, instabilă, iar cerul 
Sra acoperit treptat și au căzut ploi mal 
ales sub formă de averse însoțite de des
cărcări electrice. In celelalte regiuni ce
rul a fost variabil. Vintul a. suflat potri
vit cu intensificări locale pînă lă tare, 
predominînd din sectorul sud-estic. Tem
peratura aerului la ora -14 înregistra va
lori cuprinse între 27 grade la Sf.L Ghedr- 
ghe-Deltă, Giurgiu, Budeștl și Tr. Măgu
rele și 16 grade la Petroșeni, In Bucu
rești : Vremea s-a menținut în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul a su
flat potrivit din sud-est, temperatura 
maximă 27 grade Timpul probabil pen
tru zilele de 21, 22 și 23 august. In țară : 
După o .instabilitate trecătoare, vremea 
se va arneliora din nou. Cerul va fi va
riabil, mai, mult senin, noaptea și dimi
neața. Vînt potrivit, temporar tare din 

„sectorul vestic. Temperatura în scădere 
ușoară la început, apoi în creștere. Mi

nimele vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar maximele între 20 și 30 grade. 
In București și pe litoral: Vreme ușor 
instabilă la început, apoi în ameliorare, 
cu cer temporar noros. favorabil ploii 
de.scurtă durată. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere ușoară mai ales în 
prima parte a intervalului, apoi stațio
nară.
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