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Cfflf erirea titlului
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al R. P. Romine, pentru activitate 
îndelungată în mișcarea muncito
rească și merite deosebite în făuri
rea statului democrat-popular și 
construirea socialismului a fost con
ferit titlul de „Erou ab Muncii So
cialiste din Republica Populară Ro- 
mînă“ și medalia de aur „Secera și 
Ciocanul“ tovarășilor Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Bîrlădeanu, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat au fost de asemenea decorați 
cu ordine și medalii ale R. P. Ro- 
mîne membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului, prim-secre- 
tari ai comitetelor regionale de par
tid și alți activiști pe tărîmul mun
cii de partid și de stat, în economie 
și cultură, în organizațiile obștești.

Joi dimineața, la Consiliul de Stat, 
a avut loc solemnitatea înmînării 
diplomeloi- și medaliei de aur „Se
cera și Ciocanul" tovarășilor dis
tinși cu titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și a înmînării de ordine 
și medalii ale R. P. Romîne.

La solemnitate ,au luat parte to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon
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tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea.

în aplauzele puternice ale celor 
prezenți, președintele Consiliului de 
Stat a înmînat înaltele distincții. 
Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer au felicitat 
călduros și i-au îmbrățișat pe tova
rășii distinși cu titlul de Erou al 
Muncii Socialiste. Luînd cuvîfttul, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus :

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn, al 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al meu personal, felicit călduros pe 
toți tovarășii distinși cu, ordine ale 
Republicii Populare Romîne și Me
dalia „A XX-a aniversare a elibe
rării patriei“. Am înmînat astăzi 
Steaua de Erou al Muncii Socialiste 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec. Acest titlu este o expre
sie de înaltă prețuire a meritelor pe 
care le-au cîștigat în îndelungata 
lor activitate pusă în slujba socia
lismului și patriei, a devotamentu
lui, perseverenței în îndeplinirea 
sarcinilor care Ie sînt încredințate în 
cadrul conducerii de partid a cărei 
strînsă coeziune constituie o mîn- 
drie pentru fiecare dintre noi, pen
tru întregul nostru partid.

Cu sărbătorescul prilej al celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării

noastre naționale au fost decorați 
astăzi membri ai Comitetului Cen
tral, membri ai guvernului, prim- 
secretari ai comitetelor regionale și 
alți activiști care muncesc pe tărî
mul muncii de partid și de stat, în 
economic și cultură, în organizațiile 
de masă. Activul nostru, crescut și 
educat în spiritul marxism-leninis- 
mului, în spirit de nețărmurită fide
litate față de partid și popor este 
cea mai mare bogăție a partidului.

Vă urez din toată inima, dragi to
varăși, fericire și sănătate, noi 
succese în muncă și satisfacția su
premă a îndatoririi îndeplinite.

Cu prilejul marii noastre sărbă
tori, vor fi de asemenea distinși cu 
ordine, medaiii și titluri numeroși 
tovarăși care lucrează în diferite 
domenii de activitate : organe de 
partid și de stat, muncitori, țărani, 
ingineri, tehnicieni, oameni de cul
tură, membri și nemembri de partid. 
Rezultatele muncii lor sînt de nedes
părțit de cele ale muncii entuziaste 
pe care o desfășoară întregul popor 
pentru a face țara tot mai frumoasă 
și mai bogată.

Tuturor le adresez felicitări și 
calde urări de succes în munca lor 
rodnică.

După solemnitate, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
s-au întreținut într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, cu cei deco
rați.

ORDINUL „23 AUGUST"

ale R.P.Romin

ABfLMOfMTIDSl Of STAT A R. P. BULGARIA
La invitația Comitetului Central a 

Partidului Muncitoresc Romîn, Con
siliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri, joi dimineața a sosit în Ca
pitală'delegația de partid și de sta1 
a R. D. Germane, care va participa 
la sărbătorirea celei de-â 20-a ani
versări a eliberării Romîniei de 
jugul fascist.

Din delegație fac parte : Hermann 
Matern, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., locțiitor al preșe
dintelui Camerei Populare, conduc;“ 
torul delegației, dr. Heinrich Ho 
mann, locțiitor al președintelui Con 
siliului de Stat, locțiitor al președin
telui Partidului Național Democrat 
din Germania, Alexander Abusch, 
membru al C.C. al P.S.U.G. și vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
și Anton Ruh, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R. D. Germane.

Mcmbriî delegației au fost întîm- 
pinațide tovarășii Emil Bodnăraș, 
Ștefan Voitec, Gogu Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Stoica, membru al 
C.C. al P.M.R., Alexandru Sencovici, 
ministrul industriei ușoare, mem- 

C.C. al P.M.R., Ghizela 
ass, membru al C.C. al P. M. R., 

Roman Moldovan, prim-vicepre- 
ședinteal C.S.P., și acad. P. Constan- 
tinescu-Iași, membri ai Consiliului 
de Stat, Pompiliu Macovei. adjunct 

ministrului afacerilo: 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi și memDri 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați în R. P. Romînă. 
Delegația a fost, de asemenea, în- 
tîmpinată de membrii Ambasadei 
R. D. Germane.

Numeroși oameni ai muncii au 
făcut delegației o caldă primire. Un 
grup de pionieri a oferit oaspeților 
flori.

Joi după-amiază, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului 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. Bulgaria condusă de tova
rășul general de armată Ivan Mihai
lov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria.

La primire au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, 
Leonte Răutu.

Au asistat tovarășii Costin Nă
dejde, Andrei Păcuraru, membri su- 
pleanți ai C.C. al P.M.R.

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

M» Of CĂTRE TOVĂRĂȘII! GH. fiiWWfJ
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La sosire, pe aeroportul Băneasa

SOSIREA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl DE STAT Â R. È BOLGAIIA

Pentru merit? deosebite în opera 
de construire a socialismului, cu 
prilejul celei d?-a 20-a aniversări a 
eliberării patriei, prin Decret al Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne s-a conferit :

ORDINUL „STEAUA REPUBLICII 
POPULARE ROMÎNE"

CLASA I tovarășilor: Constantin 
Daic,. viciu, Gheorghe Gaston Marin, 
Ion Pas, Gogu Rădulescu, Constan
tin Tuzu, Ștefan Voicu.

CLASA A II-A tovarășilor: Du
mitru Balalia, Ștefan Bălan, Nicolae 
Bădescu, Ion Cozma, Constantin 
Drăgan, Grigore Geamănu, Ni
colae Gheorghiu, Nicolae Guină, 
Martin Isac, György Kovacs, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Teodor Ma
rinescu, Corneliu Mănescu, Roman 
Moldovan, Gheorghe Necula, Paul 
Niçulescu-Mizil, Stelian Nițulescu, 
Cornel Onescu, Andrei Păcuraru, 
Constantin Scarlat, Dumitru Simu- 
leșcu. Ana Toma, Virgil Trofin, Si- 
mion Țaigăr, Ghizela Vass, Ilie Ver- 
deț, Barbu Zaharescu.

CLASA A III-A tovarășilor : Pe
tre Blajovici, Ion Bucur, Virgil Ca- 
zacu, Dumitru Cristescu, Ion Crean
gă, Alexandru Codarcea, Dumi
tru Cișmaș, Vasile Dinu, Aurel 
Duma, Dumitru Dumitrescu, Vasile 
Daju, Constantin Dumitrache, Du
mitru Dej eu, Petru Furdui, Dumi
tru Gheorghiu, Suzana Gîdea, Mi
hai Gere, Victor Ionescu, Elena 
Lascu, Vasile Lixandru, Vasile Ma- 
teescu, Ion Mărcuș, Aldea Militaru, 
Dumitru Mosora, Costin Nădejde, 
Constantin Nistor, Vasile Patilineț, 
Nicolae Petre, Ion Predescu, Gheor
ghe Roșu, Sanda Rangheț, Constan
tin Sandu, Ion Stănescu, Gheorghe 
Stan, Ene Țurcanu, Iosif Uglar.

CLASA A IV-A tovarășilor : Pe
tru Enache, Petre Golea, Traian 
Gîrba, Constantin Ionescu, Vasile 
Ionescu, Aspazia Vrabie.

CLASA I tovarășilor: Simion Bu- 
ghici, Dumitru Dămăceanu, Mihail 
Florescu, Marin Florea Ionescu, Ilie 
Murgulescu, Ion Popescu-Puțuri, 
Gheorghe Rădoi, Vasile Vîlcu.

CLASA A II-A tovarășilor : Au
gustin Alexa, Iosif Banc. Gheorghe 
Hossu, Ion Ioniță, Miron Șerban.

CLASA:1 A III-A tovarășilor : Emil 
Bobu, Ion Cotoț, Aurel Duca, Gheor
ghe Dindere, Ștefan Duduman, Ma
nea Ionescu, Vasile Malinschi, Ște
fan Matei, Vasile Modoran, Constan
tin Mateescu, Dumitru Popa, Gheor
ghe Pop, Clement Rusu, Constantin 
Simion, Alexandru Voitinovici, Tă- 
nase Zaharia.

CLASA A IV-A tovarășilor : 
Gheorghe Arsene, Ștefan Boboș, 
Teodor Haș, Petre Ionescu, Con
stantin Lăzărescu, Adam Leica.

ORDINUL „APĂRAREA PATRIEI"

CLASA A III-A tovarășului Ni
colae Alexe.

„ORDINUL MUNCII"

CLASA I tovarășilor: Bujor Al- 
mășan, Stan Marin Arsene, Maxim 
Bergheanu, Iosif Bayerle, Gheorghe 
Cioară, Mihai Dalea, Florian Dănă- 
lache, Janos Fazekaș, Ion Gluvacov, 
Mihail Levente, Voinea Marinescu, 
Panait Stelian Melisaratos, Mihail 
Roșianu, Ludovic Takacs, Aurel Vi- 
joli, Ion Vințe, Ladislau Vass.

CLASA A II-A tovarășilor : 
Ioniță Apostol, Mircea Biji, Mir
cea Mihai Bîlea, Gheorghe Gh. 
Chiș, Leonard Constantin Ca- 
zacu, Dumitru P. Cazacu, Mircea Sa- 
moilă Cioclei, Alecu Dumitrache 
Crăciun, Ioan Ioan Caman, Petru A. 
Crișan, Ion Ioan Demeter, Gheorghe 
Pop, Francise Adalbert Foltieska, 
Petre Ghelase, Gheorghe Idu, Gheor
ghe Ionescu, Grigore M. Ivanov, Ioan

Jiva, Ștefan L. Kis, Iosif König, 
Dumitru Leonte, Nicolae Amoș Las
cu, Ion Constant Manoliu, Ion Ma
rinescu, Tiberiu Morariu, Atanasiu 
Mercea, Ioan Murășan, Gligor Mun- 
teanu, Nicolae Rogoz, Dumitru Spiță, 
Vlad Stănescu, Fătu C. Socariceanu, 
Iordan Sterian, Dumitru Tomozei, 
Wilhelm Vagner. Marcu Witzman.

CLASA A III-A tovarășei Maria 
Ciocan.

Tuturor tovarășilor menționați 
mai sus le-a fost conferită și „ME
DALIA „A XX-A ANIVERSARE A 
ELIBERĂRII PATRIEI". Medalia 
„A XX-a aniversare a eliberă
rii patriei“ a mai fost confe
rită tovarășilor : Iosif Ardelea- 
nu, Eugen Alexe, Anton Breiten- 
hofer, Avram Bunaciu, Mihai Bur
că, Constanța Crăciun, Ludovic 
Cșupor, Elvira Cincă, Ion Constantin, 
Dumitru Diaconescu, Petre Drăgoes- 
cu, Radu Dulgheru, Cornel Fulger, 
Nicolae Giosan, Ion Guran, Atha- 
nase Joja, Nicolae Marchian, 
Gheorghe Marusi, Radu Mănescu, 
Anton Moisescu, Iosif Mogoș, Mi
hai Mujic, Valeriu Novacu, Nicolae 
Roman, Zoe Rigani, Alexandru 
Sencovici, Barbu Solomon, Gheor
ghe Stoica, Anton Stoianovici, Mi
hai Suder, Gheorghe Ungurașu, 
Vasile Vaida, Gheorghe Vasilichi.

★
Cu prilejul zilei de 23 August, 

prin decrete ale Consiliului de Stat 
au fost distinși cu ordine ale R.P. 
Romîne peste 7 000 de tovarăși și a- 
proape 7 500 cu medalii.

In cursul zilei de joi, în Capitală 
și în alte orașe din țară au avut loc 
festivități de înmînare a distincții
lor acordate.

Tot în cursul zilei de joi a fost 
înmînată Medalia „A XX-a ani
versare a eliberării patriei“ unui 
mare număr de tovarăși.

(In pagina a IlI-a—Solemnita
tea înmînării unor titluri și dis
tincții ale R.P. Romîne).

Joi după-amiază, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a primit la se
diul C.C. al P.M.R. delegația de par
tid și de stat a R. D. Germane, con
dusă de tovarășul Hermann Matern, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G.,. locțiitor..al președinte-. 
Iui Camerei Populare. .

La primire au luat parte tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod
năraș, Ștefan Voitec.

Au asistat Alexandru Sencovici, 
membru al C.C. al P:M:R., Andrei 
Păcuraru, membru supleant al C.C. 
al P.M.R.

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

La invitația . Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat , și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, joi a sosit 
în Capitală delegația de partid și 
de stat a R. P. Bulgaria, care va 
participa la sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

Din delegație fac parte general de 
armată Ivan Mihailov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, conducăto
rul delegației, Apostol Pașev, mem
bru al C.C. al P.C.B., președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
general-locotenent Slavcio Trînski, 
membru al C.C. al P.C.B., adjunct al 
ministrului apărării populare, Na
dia Vasileva-Jivkova, secretar al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Bulgaria, și Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R. P. Bulgaria.

Membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Chivu Stoica, 
Leonte Răutu, Constantin Tuzu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Anton Breitenhoi'er, membru 
al C.C. al P.M.R.. și general de ar
mată Iacob Teclu, membri ai Consi
liului de Stat, Ghizela Vass, membru 
al C.C. al P.M.R., Costin Nădejde, 
adjunct al ministrului învățămîntu- 
lui, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., Gh. Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, general co
lonel Floca Arhip, adjunct al minis
trului forțelor armate, și 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. P. Bulgaria.

Numeroși oameni ai muncii au fă
cut delegației o caldă primire. Un 
grup de pionieri a oferit oaspeților 
flori.

PRIMIRIA Of CĂTRE TOVARĂȘUL a GHEORGHIU DEJ 
liiii DE PARTID Șl DE STAT A U. R. S. S.

Joi după-amiază, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar 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. de
legația de partid și de stat a 
U.R.S.S., condusă de tovarășul A. I. 
Mikoian, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La primire au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, 
Alexandru Bîrlădeanu.

Au asistat Vasile Patilineț, mem
bru al C.C. al P.M.R., și Andrei 
Păcuraru, membru supleant al C.C. 
al P.M.R.

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

La Consiliul de Stat al R. P. Romîne

La sosire, pe aeroportul Băneasa

SOSIREA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl DE STAT A Ù; R. Ș. £

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, joi a sosit 
în Capitală delăgația de partid și de 
stat a Uniunii Sovietice, care va par
ticipa la sărbătorirea celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Din delegație fac parte A. I. Mi
koian, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., con
ducătorul delegației, I. P. Kazaneț, 
membru al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene, mareșal S. S. Bi- 
riuzov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-locțiitor al ministrului apărării 
al U.R.S.S., și I. K. Jegalin, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și Uniunii Sovietice.

La sosire, membrii delegației au 
fost întîmpinați de tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor

ghe Maurer, Chivu Stoica, Alexan
dru Bîrlădeanu, Avram Bunaciu; 
vicepreședinte al Consiliului de Stat< 
Mihail Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, Ghizela Vass și 
Vasile Patilineț, membri ai C.C. al 
P.M.R., Roman Moldovan, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, -membru al Consiliului 
de Stat, Andrei Păcuraru, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., general
colonel Ion Tutoveanu, adjunct al 
ministrului forțelor armate, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Vasile Dinu, 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 so
cialiste acreditați în R. P. Romînă. 
Delegația a fost, de asemenea, în- 
tîmpinată de membrii Ambasadei 
U.R.S.S.

Numeroși oameni ai muncii au fă
cut delegației o caldă primire. Un 
grup de pionieri a oferit oaspeților 
flori.

La sosire, pe aeroportul Băneasa

Tot ieri au sosit în Capitală delegațiile de partid și de stat ale 
R. P. Mongole, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Polone, R. S. Cehoslovace, 
R. P. Albania. (In pagina a III-a relatări de la sosirea delegațiilor).
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Pentru ct doua oară în cursul ace
luiași deceniu istoria îi chema pe 
comuniști să-și spună cuvîntul în 
viața poporului romîn. Pentru a doua 
oară punctul lor de vedere, conform 
cu cele mai profunde aspirații ale 
maselor și cu imperativele istoriei, 
se concretiza în planul unei bătălii 
îndrăznețe și hoiărîte. Dar de data 
aceasta avea să triumfe.

întîia oară, la 16 Februarie 1933 
■— am văzut de curînd pe Valea Ar
geșului cuibul de vulturi de cel mal 
înalt nivel tehnic, cutezătoarea hi
drocentrală încastrată în munte ce 
va purta drept nume această eroică 
dată — într-un moment hotărîtor 
pentru viața maselor din Romînia, în 
momentul unei grave crize econo
mice și în momentul în care reac- 
țiunea, luînd chipul feroce al fascis
mului, înregistra o deșănțată și alar
mantă biruință prin venirea lui Hitler 
la putere, în acel moment extrem de 
grav și extrem de primejdios, comu
niștii romîni și-au afirmat prezența 
pe arena națională șl internațională 
organizînd marea bătălie de clasă 
de la Grivița. Atunci, cînd poporul 
suferea pînă în pîinea de pe masă 
și pînă la gazul din lampă, pînă Ia 
Cămașa de pe trup și pînă la golo
ganii de tramvai, consecințe ale crizei 
economice mondiale, iar miile de 
piepturi ale fiilor lui începuseră să 
intre în calculele scelerate ale celor 
ce urzeau războiul, muncitorimea ro
mînă călăuzită de comuniști și-a 
spus prin uriașe greve cuvîntul îm

Cu planul pe 8
BRAȘOV

40 de întreprinderi 
industrie

BRAȘOV (coresp. „Scînteii").
în întrecerea socialistă pe care o 
desfășoară în cinstea celei ,de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, 
40 de întreprinderi din regiunea 
Brașov și-au îndeplinit planul pe 
primele 8 luni ale anului. Printre 
unitățile industriale care și-au înde
plinit sarcinile de plan înainte de 
termen se numără Uzinele „Inde
pendența“ din Sibiu, Uzinele chimi
ce, din Rișnov, Uzina chimico-metii- 
lurgică din Copșa Mică, Fabrica de 
hîrtie și celuloză Zărnești, întreprin
derile forestiere din Brașov și Tirgu 
Secuiesc, fabrica „Răsăritul'* și al
tele.

★
DEVA- — Colectivul oțelăriei e- 

lectriee de la Combinatul siderur

gic Hunedoara a îndeplinit cu 14 zi
le înainte de termen planul produc
ției pe 8 luni. De la începutul anu
lui, oțelarii de aici au produs Zilnic, 
în medie, cu 900 kg de oțel special 
pe fiecare mp vatră de cuptor și zi 
calendaristică mai mult decît în a- 
nul premergător șeșepalulul. La 
prețul de cost planificat ș-a înre
gistrat o economie de peste 30 lei 
pe tona de oțe] elaborat. A îndepli
nit cu mult înainte de termen pla
nul pe 8 luni și colectivul secției a 
2-a furnale de la Hunedoara.

★

Știrile sosite aseară la redacție a- 
nunță că au mai îndeplinit planul 
pe 8 luni întreprinderile din cadrul 
Direcției, regionale a economiei fo
restiere Suceava, numeroase fabrici 
și uzine din regiunea Ploiești, Com
binatul pentru industrializarea lem
nului — Rm, Vîlcea, fabrica de ci
ment din Bieaz, exploatarea minieră 
Șăsar din regiunea Maramureș și 
altele, •

MARAMUREȘ

1050 de apartamente
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). 

Constructorii de pe șantierele T.R.C, 
Maramureș au terminat și dat în 
folosință zilele acestea noi blocuri 
de locuințe la Baia Mare, Carpi, 
Negrești și Cehu Silvaniei, însumînd 
peste 120 de apartamente. Cu aces
tea, numărul apartamentelor date 
în folosință oamenilor muncii din 
regiunea Maramureș în anul 1964 
se ridică la 1 050.

de lucru pe 
în primul 

a metodelor 
Pe unul din

potriva fascismului și a războiului, 
pentru pîine, pace și libertate,

în acel moment, cînd cei mai mari 
rechini ai istoriei alimentau fascis
mul și pregăteau războiul, amenin- 
țînd pacea, diminuînd pîinea, des- 
ființînd libertatea, cei ce s-au ridi
cat la luptă au plătit cu mult sînge 
și cu mulți ani de închisoare cute
zanța lor. Dar numai după unspre
zece ani, în 1944, istoria s-a arătat 
deodată foarte receptivă, foarte în
setată de punctul de vedere al co
muniștilor. Ca și întîia oară, el era 
la fel de cutezător, preconizînd răs
turnarea dictaturii care împinsese 
țara în război și întoarcerea armelor 
împotriva cotropitorilor hitleriști.

Dacă ar fi fost după Antonescu, 
militar megaloman, armata romînă 
ar ii trebuit să lupte pînă la ultimul 
om, iar poporul să-și dea ultima su
flare, numai ca el să-și poată ține 
cuvîntul dat căpeteniilor hitleriste. 
Dar poporul, care nu încheiase nici 
un fel de pact cu hitleriștii, așa cum 
niciodată mîinile prinse in cătușe nu 
înoheie vreun pact cu cătușele, așa 
cum niciodată firul de iarbă nu în
cheie vreun pact cu bulgărele de 
pămînt care îi astupă calea spre 
lumină, a ales altă cale.

Din funesta vară a anului 1940 
cînd, o dată cu instaurarea dictatu-

GEO BOGZA

rii militare, hitleriștii și-au făcut rîn- 
jind apariția în țara noastră, insta- 
lîndu-și în toate orașele diviziile 
blindate și birourile Gestapoului, în 
inima poporului nu încetase să se 
adune umilința, scîrba și mînia. 
Apoi, nu după multă vreme, fără 
nici un fel de consultare, fără măcar 
simulacrul unei consultări, romînii 
au aflat din ziare — așa cum ar fi 
aflat despre o catastrofă de cale fe
rată — că sînt tîrîți în aventura mi
litară a lui Hitler.

Din acel moment, cei mai buni fii 
ai poporului, de la cei ce înroșeau 
fierul în cuptoare și pînă la cei ce 
predau filozofia în universități, au 
început să se adune, să se organi
zeze, să se opună criminalului răz
boi. în această luptă, care a avut 
tot țelul de forme, clasa muncitoare 
a plătit un greu tribut de sînge. Par
tidul comunist era de mult scos în 
afara legii, cei mai de seamă mili- 
tanți ai săi se aflau în lagăre și în
chisori, dar el nu încetase nici o 
clipă să fie cel mai cutezător inter
pret al năzuințelor ce se nășteau în 
stnul maselor populare.

Dînd glas acestor năzuințe, din 
prima clipă a nenorocirilor, din fu-

nesta și rușinoasa vară a anului 
1940, comuniștii arătaseră că singura 
cale prin care Romînia își poate re
căpăta demnitatea și independența 
națională, singura cale ce ar îngă
dui poporului romîn să înceapă via
ța mai bună la care avea dreptul, 
nu putea fi decît răsturnarea prin 
forță a dictaturii militare și întoar
cerea armelor împotriva ocupanților 
hitleriști.

Acesta era punctul de vedere al 
clasei muncitoare din rîndurile că
reia ieșiseră cei mai căliți luptători 
împotriva dictaturii, și pe care isto
ria o chema să joace un rol hotă
rîtor în actul îndrăzneț al eliberării, 
acesta era punctul de vedere al tot 
mai multor soldați, al tot mai multor 
țărani, al tot mai multor intelectuali. 
Era punctul de vedere al întregului 
popor.

Așa a fost cu putință alcătuirea 
formațiunilor patriotice, așa a fost 
cu putință evadarea din lagăr a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și a altor cadre de conducere ale 
partidului, așa a fost cu putință pre
gătirea insurecției armate, așa a fost 
cu putință declanșarea ei și rezultatul 
ei fulgerător. Hitleriștii au fost foarte 
surprinși, dar dacă n-ar fi văzut în 
Romînia numai o țară de materii 
prime, dacă n-ar fi văzut în poporul 
romîn numai carne de tun pentru

criminalul lor război, dacă s-ar fi 
aplecat puțin spre sufletul acestui 
popor, dacă ar fi știut că ei au un 
poet cu numele de Mihail Eminescu, 
care a pus în gura unuia dintre 
voievozii romîni aceste cuvinte către 
un cotropitor de pe vremuri :

...tot ce mișcă în țara asta, rîul, 
ramul

Mi-e prieten numai mie, iară ție 
dușman este..

nu s-ar mai fi mirat atîta de ce li 
s-a întîmplat între Dunăre și Car- 
pați, în ziua de 23 August 1944.

Glonțul pe care și l-a tras singur 
în frunte baronul von Killinger — 
care atîția ani făcuse pe stăpînul la 
noi în țară, bazat pe baionetele ar
matelor hitleriste și pe rețeaua de 
spioni ai Gestapoului — reprezintă 
o drastică sentință a istoriei împo
triva cotropitorilor.

Iar ziua de 23 August rămîne cea 
mai luminoasă zi din istoria poporu
lui romîn, cea mai încărcată de se
mințe și de roade. Din acea vară 
fierbinte și hotărîtoare, cînd vechile 
aspirații și cele mai noi mînii din 
inima maselor și-au găsit în parti
dul comuniștilor cel mai bun cata
lizator, istoria poporului romîn a fă
cut uriași pași înainte, iar după 
douăzeci de ani de mari transfor
mări politice, economice și sociale, 
după douăzeci de ani de muncă în- 
dîrjită, care a cerut și abnegație, și 
eroism și sacrificii, țara noastră a 
ajuns la forța și frumusețea de azi.

acad. Gr. C. MOISiL

azi .
tehnica nouă este fundată pe auto
matizare și pe mașinile de calcul. 
Dezvoltarea ei este condiționată ast
fel de progresele unei ramuri noi a 
științelor matematice : cibernetica. 
Fie că e vorba de a rezolva o pro
blemă de planificare economică, de 
a studia un sistem complex (un ma
re complex industrial sau un orga
nism viu sau o mare mașină de cal
cul), de a pregăti o traducere au
tomată — în toate preocupările ti
pice ale tehnicii foarte noi e vorba 
de automatizarea unul proces inte
lectual folosind o mașină electronică 
de calcul. Aceasta înseamnă : ela
borarea unei teorii matematice care 
să constituie fundamentul folosirii 
mașinilor de calcul.

O ilustrare a atenției pe care par
tidul nostru o acordă dezvoltării cer
cetării este crearea unor instituții în 
domenii moderne ale matematicii. 
Institutele de matematici din 
București și Iași ale Academiei 
R. P. Romine, Institutul de calcul 
al filialei Cluj a acestei Academii, 
secțiile de mașini de calcul și cele 
de statistică ale facultăților de 
matematici și mecanică sînt creații 
mai noi de douăzeci de ani. De doi 
ani s-a creat Centrul de calcul al 
Universității din București. în acest 
an s-a creat Centrul de logică și 
Centrul de statistică matematică ale 
Academiei. Toate aceste instituții 
reprezintă focare matematice din 
care țîșnesc flăcări ale tehnicii noi.

Facultatea de matematici instruia 
înainte pe studenții săi în algebră și 
geometrie, în calcul diferențial și in
tegral Din inițiativa partidului și 
guvernului nostru, azi avem și spe
cialiști în mecanica fluidelor și în 
cep a solidelor deformabile. în sta
tistică matematică și mașini de cal
cul; ei știu nu numai să demonstreze 
teoreme, ci și să le întrebuințeze re- 
zolvînd probleme puse de dezvolta
rea economiei naționale.

Perspectivele deschise de cercetă
rile moderne de matematici ne ara
tă dît de mult servesc în practică 
teoriile foarte abstracte.

Dar știința nu trebuie concepută 
numai ca o unealtă sau un îndru
mător al tehnicii- Poporul nostru, 
trezit la viața nouă, dorește nu nu
mai bunuri materiale ci și bucurii 
spirituale. Știința noastră s-a afir
mat toț mai viguros în acești ani ca 
o componentă a culturii, care fon
dează înțelegerea pe care omul o 
capătă despre lumea în care trăiește.

De douăzeci de ani Partidul Mun
citoresc Romîn îndrumă viața știin
țifică a țării pe un făgaș fot mai 
fructuos. Oamenii de știință, a că
ror muncă contribuie la înflorirea e- 
conomiei naționale și a culturii, pă
șesc mai departe pe acest făgaș lu
minos deschis de partid în fața în
tregului popor.

marea
E drept să te oprești o clipă, să 

te mîndrești de drumul făcut, să 
te desfeți de perspectivele ce ți se 
deschid, să chibzuiești cum vei mer
ge mai departe, Știința noastră, pe 
bună dreptate, se poate mîndri cu 
roadele ce le-a obținut în ultimii 
douăzeci de ani.

Oameni de seamă, înaintați, care 
să contribuie la progresul matema
ticii sau medicine!, geologiei sau ar
heologiei, chimiei, istoriei sau biolo
giei, poporul nostru a mai dat și 
înainte. Au lucrat, au gîndil, au 
creat, au tipărit, au făcut cunoscută 
lumii temeinicia culturii romînești.

Atunci răzbeau puțini. Azi, avem 
școli multe, în care pot pătrunde toți 
tinerii înzestrați ce vin din toate 
colțurile țării, din fabrici și de pe 
lanuri, din creierul munților. în a- 
ceste școli pot trăi și învăța toți cei 
ce vor să trăiască spre a învăța și 
crea, avînd la îndemînă laboratoa
re și biblioteci, cursuri și seminarii, 
sprijinul și pilda' profesorilor : 'oa
meni de știință învățați care cu 
drag învață pe alții, cunoscuți în lu
me pentru contribuția adusă la pro
gresul științei.

Cei mai buni dintre oamenii noș
tri de știință au fost întotdeauna 
alături de popor. Noi am tras toate 
învățămintele din experiența dure
roasă a dictaturii fasciste .și a 
odiosului război antisovietic. Iată 
de ce oamenii de știință s-au a- 
propiat din ce în ce mai mult) de 
partidul comunist și clașș muncitoa
re, și-au însușit idealul lor și au 
putut fi folositori în lupta pen
tru progresul patriei. De la început 
nj s-au dat sarcini de încredere. A 
fost o vreme, încă în primii ani 
după 23 August, cînd în marile ca
pitale ambasadorii țării noastre e- 
rau oameni de știință, care și-au 
puș în serviciul patriei prestigiul 
lor, dovedind că la noi s-a croat de 
la început o adîncă unitate între 
muncitor și savant,

Una din problemele esențiale ce 
trebuiau rezolvate era realizarea re
voluției culturale, Poporul nostru 
s-a putut bizui pe oamenii lui de 
știință, Ei și-au pus întreaga lor pu
tere de muncă în slujba marii revo
luții culturale, parte integrantă a 
construirii socialismului. Ne-am dă
ruit ca profesori, învățători ai tine
relor generații, ca oameni de știință, 
descoperind fenomene noi, teoreme 
noi, noi metode de calcul, Astfel am 
participat activ la munca dusă pe 
liniile arătate de partid,

Cercetările oamenilor de știință 
romîni sînt cunoscute și stimate in 
lume; foruri științifice internațiO’ 
nale de mare prestigiu fac loc în si
nul lor oamenilor de știință din Re
publica Populară Romînă. Făcînd 
cunoscute prin lucrările lor realiză-

Dumitru TUDOSE
Erou al Muncii Socialiste 

președintele gospodăriei colective 
Stoicănești, raionul Drăgănești-Olt cole.

---------- Noi
rile științei romînești, oamenii noș
tri de știință au contribuit la ridica
rea pe plan internațional a presti
giului țării.

Ne-am îngrijit mult de cadre pen
tru viitor. A crescut în douăzeci de 
ani un schimb nou. Numeroși tineri 
cercetători s-au făcut și ei cunoscuți 
în lumea întreagă prin lucrările lor; 
sînt chemați să-și expună cercetările 
în congrese internaționale, sînt so
licitați să publice cărți în editurile 
străine, sînt invitați să țină cursuri 
în universități de mare renume. 
Prestigiul poporului nostru crește.

Știința nu e numai o podoabă. U- 
nitatea teoriei cu practica este unul 
din fundamentele materialismului 
dialectic, Oamenii de știință din 
țara noastră ap înțeles că ei nu pot 
lucra pe tărîm științific rămînind 
indiferenți la nevoile tehnicii noas
tre, care era la începutul dezvoltării 
ei. Știința teoretică a trebuit și tre
buie să ajute dezvoltarea tehnicii in 
țara noastră.

Astfel știința noastră a fost pre
gătită să-și ducă munca în situația 
nouă ce a devenit tot mai evidentă 
în ultimii ani. Azi știința este nu 
numai o unealtă folositoare tehnicii.

Ritmul progresului' tehnic a'doye- 
nit astăzi atît de impetuos incit 
înnoirea tehnicii este astăzi continuă. 
Această înnoire cere nu numai o 
continuă cunoaștere a legilor na
turii, ci descoperirea de legi noi. Nu 
mai este suficient, pentru' tehnica 
nouă, sg se utilizeze cunoștințele ce 
le avem asupra legilor naturii și for
mulării lor matematice, pentru ca 
prin aceasta să ținem la curent teh
nica cu starea actuală a cunoștințe
lor științifice, Știința este astăzi for
ță de producție, servește nemijlocit 
economiei țării, Ce înseamnă aceas
tă afirmație ? în ce mod se schimbă 
rolul omului de știință în aceste 
condiții ?

înainte vreme, din noianul de 
fapte științifice și tehnice cercetăto
rul alegea unele : șl anume teoriile 
care conduceau la calcule mai 
ușoare, alegea fenomenele pe bază 
cărora aparatele și dispozitivele erau 
mai ușor construite,

A-stăzi mașinile electronice de 
.calcul permit ca orice teorie să poa
tă fi confruntată cu practica, oricît 
de mare ar fi volumul de calcule ca 
trebuie executat, Matematica a de
venit atît de bogată și de fină îneît 
nu-i mai scapă nici un fel de feno
mene,

Azi știința indică drumul pe care 
trebuie să meargă tehnica nouă, Lo
cul omului de știință este astfel a- 
pela de inițiator și propagandist al 
tehnicii noi, Iată un exemplu. Azi

partid, de dezvol
tare intensivă și 
multilaterală a 
producției agri-

înțelegem
foarte bine că pro

gresele continue pe care le înre
gistrăm în consolidarea economică a 
gospodăriilor colective. în sporirea 
producției agricole, în creșterea ni
velului de trai al țărănimii sînt re
zultatul faptului că partidul nostru 
a dus și duce o politică consecventă 
de dezvoltare a industriei socialiste, 
de valorificare superioară a re
surselor țării. Fără tractoarele și 
mașinile agricole moderne pe care 
le avem la dispoziție astăzi (numai 
în gospodăria noastră lucrează 20 
de tractoare, 16 combine, 24 de se
mănători etc.), fără cantitățile spo
rite de îngrășăminte și alte produse 
pe care ni le pune la dispoziție in
dustria noastră socialistă, ar fi fost 
de neînchipuit să putem pune ip 
valoare posibilitățile concrete, lo
cale de sporire a producției.

Se știe de asemenea că statul nos
tru face eforturi susținute pentru 
dezvoltarea cercetărilor agricole, 
pentru pregătirea specialiștilor. Fap
tul că la noi, la Stoicănești, lucrează 

.astăzi 3 specialiști agricoli cu stu
dii superioare, că folosim semințe 
selecționate și animale de ra’.L este 
tot un rezultat al acestor eforturi.

Un sprijin puternic am primit noi, 
lucrătorii de pe ogoare, prin crearea 
consiliilor agricole. Deși înființate 
numai de doi ani consiliile agricole 
își dovedesc tot. mai mult efica
citatea. Fiind alcătuite din cadrele 
cele mai competente de specialiști, 
din conducători ai unităților socialis
te, ele asigură valorificarea tot mai 
deplină a posibilităților mari de 
care dispun gospodăriile colective 
pentru dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a producției pentru 
creșterea ei necontenită.

Munca în ’ gospodăria colectivă, 
folosirea mai bună a ajutorului dat 
de către stat, sporirea cointeresării 
materiale a colectiviștilor în creș
terea producției au o dublă însem
nătate. în primul rînd, a crescut 
mereu nivelul de trai al colectiviș
tilor. Poftiți la noi. la Stoicănești ! 
Intrați în orice casă doriți Vă veți 
convinge că ne îmbrăcăm bine, ne 
hrănim bine, ducem o viață tot mni 
înstărită. Din 1959 încoace aproxi
mativ 400 de colectiviști și-au con
struit case noi ; peste 600 și-au luat 
aparate de radio ; mal mult de ju
mătate și-au cumpărat garnituri de 
mobilă ; sute de oameni și-au luat 
biciclete și motociclete. In co
muna noastră există un maga
zin universal nou, casă de na - 
tere, dispensar, cămin cultural, 
lumină electrică etc. Astăzi, toate 
acestea, de neînchipuit în trecut, iți 
par lucruri firești în al doilea rînd, 
a sporit contribuția- pe care o dă 
gospodăria colectivă la satisfacerea 
nevoilor economiei naționale și ale 
populației (anul acesta la fiecare 100 
hecta. noi vindem statului pe b ă 
de contract 20 000 litri lente 5 233 
kg de carne, aproape 40000 kg ce
reale etc,),

Altul este și țăranul nostru 1 a- 
tent la tot ce e nou, însetat de cul
tură, dornic de învățătură Aproape 
nu-ți vine să crezi că cei 350 de co
lectiviști care participă la învăță- 
mintul agrozootehnic de 3 ani, «ei 
vreo 400 de oameni care fac parte 
din brigăzile de agitație, din echi
pele de dansuri si de teatru, sutele 
de țărani care seara, după termi
narea lucrului, vin la cinematograf 
sau la programele prezentate de ar
tiști amatori, sînt țăranii noștri de 
Ieri, care nu deslușeau buchea căr
ții. Dragostea de viațăl de cultură, 
munca unită în gospodărie au des
chis perspective nebănuite ță
rănimii.

Treeînd în revistă realizările ob
ținute în acești ani. manifestîndu-și 
recunoștința față de partid, țărăni
mea colectivistă, alături de aliatul 
său încercat — clasa muncitoare, de 
întregul popor își încordează efor
turile pentru înfăptuirea, programu
lui de desăvîrșire a construcției so
cialiste. pentru înflorirea patriei 
noastre iubite.

Alături de mun
citorimea orașelor 
și de cărturarii 
țării, împreună cu 
întregul popor, ță
rănimea colecti
vistă participă cu
entuziasm la sărbătorirea a 20 de 
ani de la eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist. Pentru noi toți 
este limpede că fără cotitura de la 
23 August 1944, înfăptuită sub con
ducerea partidului, fără aplicarea 
politicii sale de construire a socialis
mului nu ar fi fost cu putință trans
formările atît de mari care se întîl- 
nesc la tot pasul în întreaga țară 
și din care fac parte și adîncile în
noiri din viața satelor noastre.

Scăpată de exploatare, țărănimea 
noastră. îndrumată și ajutată de 
către partid, a trecut de la munca 
grea pe ogoare mici, fărîmițate, 
care nu-i asigura traiul de la o zi 
la alta, la o activitate organizată 
pe baze noi. în cadrul gospodării
lor agricole socialiste, făurindu-și o 
viață tot mai bună,

Noi, la Stoicănești, am făcut acest 
pas încă în 1949, la cîteva luni de la 
Plenara CC. al P.M.R., care a tra
sat, linia politică a partidului în do
meniul transformării socialiste a a- 
griculturii. Eram puțini — doar 72 
de familii — și eram ■ săraci. Do
ream însă din toată inima să pu
nem capăt nevoilor, să dovedim tu
turor că drumul pe care pornisem 
este drumul belșugului învingînd 
greutățile începutului, am obținut 
din an în an rezultate tot mai bune- 
Oameni care de cind se știau fuse
seră slugi pe la moșieri și chiaburi, 
care umblau cu ciurul prin vecini 
să împrumute mălai pentru o mă
măligă, au jneep.ut să pună capăt 
nevoilor, așjgurîndu-și prin muncă 
unită cele necesare unui trai ome
nesc. Așa se face că treptat, pe mă
sură ce sporeau realizările noastre, 
ni s-a alăturat întregul sat. Astăzi 
avem o gospodărie puternică, ou 
ale cărei rezultate ne mîndrim. 
înainte vreme, cînd se scoteau la 
hectar 1 000 kilograme de grîu 
sau porumb, se spunea că a fost un 
an bun, Anul acesta producția de 
grîu a depășit 2 000 kg la hectar, 
iar porumbul este foarte bine dez
voltat și promite o recoltă mare. 
Rezultate bune obținem și de la cele 
450 de vaci și juninci, 2 800 de oi 
și 1 300 porci. Dezvoltarea multila
terală a gospodăriei (avutuj obștesc 
a ajuns la 14 milioane lei), sporirea 
producției au dus la realizarea unor 
venituri bănești mari (7 milioane în 
1963), la retribuirea tot mai bună a 
muncii colectiviștilor,

Rezultatele gospodăriei noastre 
colective sînt un exemplu printre 
alte multe exemple de acest fel, Ca 
deputat în Marea Adunare Națio
nală și membru în Consiliul Su
perior a] Agriculturii, am avut po
sibilitatea să cunosc realizările ob
ținute de colectiviștii din multe alte 
locuri ale țării, Ceea ce se întâl
nește astăzi la Sțoicănești se poate 
vedea peste tot. Cîteva date din ra
ionul nostru vor fi grăitoare în a- 
ceastă privință, Deși pămîntul nu e 
prea fertil — în mare parte podzol 
— producția de grîu și porumb a 
fost chiar șj anul trecut, în condiții 
foarte nefavorabile, mai mult decît 
dublă față de 1938 S-a dezvoltat 
mult zootehnia în comparație cu 
întregul efectiv de animale existent 
în raion în 1938, în momentul de 
față, numai in proprietatea ob
ștească a gospodăriilor colective 
sînt eu peste loooo de bovine, din 
care 5180 vaci, cu 43 000 de oi și eu 
12 000 de porci mai mult, Punîn.d in 
valoare terenurile mai slab produc
tive, gospodăriile colective din ra
ion au plantat în ultimii ani peste 
80Q ba eu pomi șl l 600 hectare cu 
viță de vie, Fondul de bagă al gos
podăriilor din raion a depășit 56 mi
lioane lei, iar veniturile bănești 
au trecut de 70 milioane lei. Putem 
spune că toate gospodăriile colecti
ve merg pe un drum sănătos, de 
consolidare economică, de înflorire 
continuă. Aceasta ilustrează în nmd 
grăitor justețea căii pe care o ur
măm. cale înțeleaptă, indicată de

crări de finisaj la alte aproape 80 
de apartamente ; acestea vor fi pre
date, in plus față de angajament, în 
următoarele zile, Și alta obiective 
cum sînt maternitatea și restauran
tul din parcul Libertății au fost 
construite în termenele prevăzute 
de angajamente,

La grăbirea ritmului 
șantiere a contribuit, 
rînd, extinderea largă 
industriale de execuție,
șantierele de locuințe din localitate 
se aplică, peptru prima dată, me
toda cofrajelor glisante la ridicarea 
blocurilor cu un număr redus de ni
vele. Bloçul 8/V, format din două 
tronspane eu 60 de apartamente, era 

suplimentare în valoare . prevăzut, să se ridice în 35 de zile.
„„„ prjn anjjcarea acestui procedeu, tur

narea'blocului s-a realizat în numai 
19 zile.

Constructorii 
și-au îndeplinit astfel angajamentul 
luat în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, Totoda
tă, ei au .realizat la prețul de eosț 
economii 1 
de 346 0.0q lei —■ c'u 134 PRO lej mai 
mult deçît prevedea angajamentul.

BACĂU

700 de apartamente
BACĂU (cpreșp, „Șeîpteii'*). — 
Constructorii de locuințe din ora

șul Bacău și-au îndeplinit angaja
mentul luat În cinstea Zilei de 23 
August. Dp la începutul anului, ei 
au predat în folosință blocuri de 
locuințe cu-7Q0 de apartamente. In- 
tenșificînd întrecerea socialistă, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de pe șantierele din aepastă loogli- 
tate execută în prezent ultimele lu-

Leșul Ursului

Astăzi s© va termina 
strlpimprea tmHid 
Ataiș

SUCEAVA (egreșp, „Șciuțeii"), — 
Pe șantierul tunelului Aluni? dintre 
Ostra «i Leșul Ursului, minutele 
orele, șînt drfimwtte çu cea mai 
mare preeisie, Joi dimineață, la p- 
rele 6, mal erau de străpuns, din 
ambele părți, mai puțin de 30 metri, 
în ziua de. Id august brigada lui Pe
tru Crișan a înaintat ou 10 metri, 
iar a lui Ulster Flutur ou s metri. 
Ieri, 20 august, la fiecare pușoătură 
s-a înaintat cile 2—3 metri- în 
cursul silei de vineri au mai rămas 
de străpuns numai 10 metri. Mine
rii din cele două brigăzi se vor în- 
tîlni astăzi sub munte, după o mun
că dîrză cu stipca, îndeplinindu-și 
cu cinste angajamentul luat in în
tâmpinarea marii sărbători, de a exe
cuta cu 4 luni înainte de termen 
străpungerea tunelului.

V. BOGDANEȚ
Bacău

Deeantări la preparafia cărbuneluiColoane contemporana

Fotografii primite în

Iosif TELLMANH
Lupeni

cadrul concursului nostru
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SOSIREA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl DE STAT A R. P. MONGOLE

SOSIREA DELEGAȚIEI DE PARTID
SI DE STAT À R.P. POLONE

La Consiliul de Stat al R, P. Romîne

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, joi a sosit 
în Capitală delegația de partid și de 
stat a R. P. Mongole care va parti
cipa la sărbătorirea celei1 de-a 20-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Din delegație fac parte D. Molom- 
jamt, membrii al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, conducătorul delegației, 
general-maior S. Ravdan, adjunct al 
ministrului pentru problemele Ar
matei Populare a R. P. Mongole, T. 
Ghenden, ambasadorul R. P. Mongo
le în R. P. Romînă, și D. Cimiddorj, 
director în Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Mongole.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R. P. Mongole.

La sosire, pe aeroportul Băneasa

MiREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL GH. GHEORGHIU DEJ 
A BEIEDAIIEIDE PARTI» Șl UE STAT A R. P. MONGOLE

Joi după-amiază, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului 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. Mongole, condusă de to
varășul D. Molomjamt, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol,

SOSIREA DELEGAȚIEI DE PARTID
SI DE STAT A R. S. F. IUGOSLAVIA

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, a sosit joi 
în Capitală delegația de partid și de 
stat a R.S.F. Iugoslavia, care va par
ticipa la sărbătorirea celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Din delegație fac parte Lazar Ko- 
lisevski, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, președinte al 
Comitetului Federativ al Uniunii 
Socialiste a poporului muncitor din 
Iugoslavia, deputat, conducătorul de
legației, Svetislav Stefanovici, mem
bru al C.C. al Uniunii .Comuniștilor 
din Iugoslavia, membru al Vecei E- 
xecutive Federative, președintele Co
mitetului pentru politica internă a 
Vecei Executive Federative, Ivan 
Bozicevici, membru al C.C. al U.C.I., 
secretar general al Uniunii Asocia
țiilor luptătorilor din războiul de 
eliberare națională a • Iugoslaviei, 
Șașici Jefte, general colonel, șeful 
Direcției Politice a Armatei popu
lare iugoslave, și Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă.

La sosire, pe aeropor'ul Băneasa

Membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Petre Borilă, Mi
hai Dalea, Vasile Vaida, membru al 
C.C. al P.M.R., Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.M.R., și general 
de armată Iacob Teclu, membri ai 
Consiliului de Stat, general-locote- 
nent Mihai, Burcă, membru al C.C. 
al P.M.R., adjunct al ministrului for
țelor armate, C. Lăzărescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., Gh. Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Bucur, șef de secție là 
C.C. al P.M.R.

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. Mongole.

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

prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole.

La primire au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Petre Borilă, 
Mihai Dalea.

Au asistat V. Vaida, membru al 
C.C. al P.M.R., și A. Păcuraru, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R.

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

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R.S.F. Iugoslavia.

Membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Chivu Stoica, A- 
lexandru Moghioroș,. Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Vasilichi, An
ton Breitenhofer, membru al Consi
liului de Stat, și Virgil Trofin, 
membri ai C.C. al P.M.R., general de 
armată Iacob Teclu și Constantin 
Daicoviciu, membri ai Consiliului de 
Stat, C. Lăzărescu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, general maior Ion Dincă, secre
tarul Consiliului Politic superior al 
forțelor armate.

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.S.F. Iugoslavia.

Numeroși oameni ai muncii au fă
cut delegației o caldă primire. Un 
grup de pionieri a oferit oaspeților 
flori.

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc ■ Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, a sosit joi 
delegația de partid și de stat a R. P. 
Polone, care va participa la sărbăto
rirea celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist.

Din delegație fac parte Franciszek 
Waniolka, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, condu
cătorul delegației, Julian Horodecki, 
secretar al Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, și Wieslaw Sobierajski, 
ambasadoiml R. P. Polone în R. P. 
Romînă.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R. P. Polone.

Membrii delegației au fost întîm-

La sosire, pe aeroportul Baneasa

SOSIREA DELEGAȚIEI DE PARTID
SI DE STAT A R. S. CEHOSLOVACE

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Con
siliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, a sosit joi în 
Capitală delegația de partid și de 
stat a R. S. Cehoslovace, care va 
participa la sărbătorirea celei de-a 
20-a aniversări a eliberării Romî- 
niei de sub jugul fascist.
' Din delegație fac parte Otakar Si- 
munek, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, vicepre
ședinte al guvernului R. S. Ceho
slovace, conducătorul delegației, 
Frantisek Dvorsky, membru al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, general- 
maior Martin Korbela, membru al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Ja
roslav Sykora, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace în R. P. Romînă.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R. S. Cehoslovace.

La sosire, pe aeroportul Băneasa

SOSIREA DELEGAȚIEI DE PARTID
SI DE STAT A R.P. ALBANIA

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, a sosit joi 
seară în Capitală delegația de partid 
și de stat a R. P. Albania, care va 
participa la sărbătorirea celei de-a 
20-a aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

Din delegație fac parte Manush 
Myftiu, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Al
bania, prim-vicepreședinte al Consi7 
liului de Miniștri, conducătorul de
legației, general-maior Dilaver Poci, 
membru supleant al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, Vasil 
Nathanaili, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și Răpi 
Gjermeni, membru supleant al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania, 
ambasadorul R.P. Albania la Bucu
rești.

Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și R. P. Albania.

Membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Nicolae Ceaușes- 

La sosire, pe aeroportul Băneasa

pinați de tovarășii Gheorghe Apos
tol, Dumitru Coliu, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Anton Breitenhofer, 
membru al Consiliului de Stat, Paul 
Niculescu-Mizil și Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere, membri 
ai C.C. al P.M.R., C. Lăzărescu, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

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. P. Polone.

Numeroși oameni ai muncii au fă
cut delegației o caldă primire. Un 
grup de pionieri a oferit oaspeților 
flori.

Membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Alexandru Dră- 
ghici, Dumitru Coliu, Gheorghe Gas
ton Marin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Petre Lupu și Isac 
Martin, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, membri ai C.C. 
al P.M.R., Mihai Levente, ministrul 
comerțului interior, și Constantin 
Lăzărescu, membri supleanți ai C.C. 
al P.M.R., Gheorghe Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene
ral locotenent Marin Nicolescu 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, întîm- 
pinată de membrii ambasadei R. S. 
Cehoslovace.

Numeroși oameni ai muncii au fă
cut delegației o caldă primire. Un 
grup de pionieri a oferit oaspeților 
flori.

cu, Leontin Sălăjan, Gogu Rădules- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Roman Moldovan, prim-vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, membru al Consiliu
lui de Stat, Constantin Drăgan, 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, general-locote- 
nent Ion Ioniță, adjunct al minis
trului Forțelor Armate, și Constan
tin Lăzărescu, membri supleanți ai 
C.C. al P.M.R., Vasile Dinu, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice ale țărilor so
cialiste acreditați în R. P. Romînă. 
Delegația a fost întîmpinată, de ase
menea, de membrii ambasadei R. P. 
Albania.

Numeroși oameni ai muncii au fă
cut delegației o caldă primire. Un 
grup de pionieri a oferit oaspeților 
flori.

Prin decret al Consiliului de Stat 
au fost conferite titluri ale R. P. 
Romîne de „Om de Știință Emerit“, 
„Profesor Emerit“, „Artist al Po
porului“, „Maestru Emerit al Artei", 
„Artist Emerit“, „Medic Emerit“ 
unor oameni de știință, artă și cul
tură, cadre didactice și medici.

Joi, la Consiliul de Stat, au fost 
înmînate diplomele celor distinși.

De asemenea, au fost înmînate di
plomele de „LAUREAT AL PRE
MIULUI DE STAT.“ creatorilor în 
domeniile științei, tehnicii și inven
țiilor, literaturii și artei cărora le-a 
fost acordată această înaltă distinc
ție pe anul 1964 prin hotărîrea Con
siliului de Miniștri.

La solemnitate a participat tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, care, în 
numele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, al Con
siliului de Stat și guvernului Repu
blicii noastre și personal în numele 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a felicitat pe cei care au primit 
distincții și le-a urat noi succese în 
activitate.

Prin decret al Consiliului de Stat 
s-a conferit :

Pentru merite deosebite în activi
tatea științifică titlul de „OM DE 
ȘTIINȚĂ EMERIT AL REPUBLI
CII POPULARE ROMÎNE“ urmă
torilor oameni de știință : acad. Au
rel Beleș, acad. Elie Carafoli, acad. 
Petre CQnstantinescu-Iași, acad. 
Emil Condurachi, acad. Constan
tin Daicoviciu, acad. Alexan
dru Graur, acad. Horia Hulubei, 
prof. Traian Ionașcu, acad. Gheor
ghe Macovei, acad. Grigore Moi- 
sil, prof. Constantin Motaș, acad. 
Costin Nenițescu, acad. Ștefan Gh. 
Nicolau, acad. Miron Nicolescu, 
acad. Erasmus Nyaradi, acad. Ghe
orghe Oprescu, acad. Andrei Oțetea, 
acad. Emil Petrovici, acad. Emil Pop, 
acad. Raluca Ripan, acad. Alexandru 
Rosetti, acad. Șerban Țițeica.

Pentru activitate deosebită în do
meniul cercetării științifice și con
tribuție la dezvoltarea învățămîntu- 
lui superior, titlul de „PROFESOR

MAREA ÎNTÎLNIRE A ARTIȘTILOR AMATORI

In cintec si joc
Printre atîtea file de bilanț, iscălite de 

muncitori, colectiviști, oameni de cultură, 
specialiști, ziarele din ultimul timp au 
consemnat și un alt eveniment : desfășu
rarea finalei pe țară a Concursului al 
Vll-lea al artiștilor amatori. A fost tot un 
bilanf de două ori tulburător. O dată în- 
frucîf pe scenă au vorbit despre marile 
lor realizări cele mai diferite categorii de 
oameni ai muncii de la orașe și sate 
creînd un tablou profund agitatoric al 
patriei, a doua oară, întrucit prin pro
porții, amploare și măiestrie spectacolele 
au ilustrat succesele înregistrate de arta 
amatorilor, au dezvăluit ca niciodată pină 
acum, uriașa bogăție a folclorului, parte 
integrantă a culturii socialiste. Aceste 
două imagini ale bilanțului artei ama
toare au stat ca două oglinzi paralele în
tre care s-au amplificat, vibrînd pînă la 
incandescență, luminile și temperaturile 
prezentului.

Am văzut în zilele finalei poemul dra
matic „Trandafirii Doffanei", interpretat 
de creatorii tractorului romînesc. In ro
lurile principale apar Vasile Ionuț, lăcătuș 
mecanic, Nicolae Brafu, lăcătuș, Traian 
Nanu, maistru, loan Pepine, rectificator. 
Regizorul spectacolului afirma că a cău
tat să valorifice bogata comoară de sen
timente firești, sincere, ale omului. Aceas
tă comoară de sentimente artiștii de la 
„Tractorul" au dăruit-o cu fierbinte ge
nerozitate partidului, evocînd cu patos, 
lirism și măreție lupta comuniștilor pen
tru fericirea poporului.

Am început și vom începe întotdeauna 
cronica, unui asemenea spectacol cu a- 
cele imagini care surprind cel mai preg
nant acest sentiment, care izvorăsc di
rect și clocotitor din imediata actuali
tate. Aceste imagini, încărcate de fiorul 
„ultimei ore" a patriei, au fost aduse de 
marile ansambluri muncitorești, de co
ruri, ca și de mereu proaspetele brigăzi 
artistice de agitație.

Credem că suprema reprezentare a 
Hunedoarei de azi a constituit-o corul 
siderurgiștilor. Au fost cîteva minute în 
care cei de față s-au simțit ei înșiși 
uriași spectatori în amfiteatrul grandios 
de pe dealul Chizidului.

„E Hunedoara, orașul fără noapte 
Cu flăcări vii ce cresc'mereu 
Și luminează visuri mari..." ' 1

Așa am ascultat, sub o boltă de oțel 
și foc, suita-poem „Hunedoara" de Mau- 
riciu Vescan, în primă audiție.

Este, dacă nu ne înșelăm, pentru pri
ma oară cînd în geografia acestui festi
val final apare o brigadă artistică din 
Slatina. De ce, de unde tocmai Slatina ? 
Pentru că la talentul amatorilor slătineni 
se adaugă un mesaj strict actual, Slatina 
anonimă de ieri are de transmis azi o 
mîndrie emoționantă. Fostul tîrg uitat pe 
malul Oltului, denumit „oraș agrar" pînă 
in penultimul manual de clasa a lll-a, 
plictisit de praf și monotonie, se trans
formă sub ochii noștri în oraș industrial.

Constructorii autocamioanelor din Bra
șov, colectiviștii din Babșa-Banat, con
structorii barajului de pe Argeș, tracto
riștii din Sînfana, țesătoarele de covoare 
din Tismana, metalurgișfii uzinei „Vul
can" din București și alte zeci de bri
găzi artistice au alcătuit pe scena fina
lei o bogată și concludentă priveliște a 
țării în plin avînt constructiv.

...Au existat în această desfășurare ca- 
leidoscopică de talent și pasiune artis
tică momente tumultuoase și liniști adînci, 
atingînd intime strune ate sensibilității ori 
zguduindu-ne prin forța monumentală a 
marilor construcții ale naturii sau ale 
omului.

Este o arfă care vorbește în aceeași 
măsură despre om și despre univers. Am 
văzut și am auzit corul din Alămor-Bra- 
șov, o sută de bărbați înalți și mîndri ca 
brazii. Cînd dirijorul a ridicat mîinile, o 
sută de piepturi s-au înălțat o dată, 
brusc, într-o tăcere de-o clipă, creînd o 

EMERIT AL REPUBLICII POPU
LARE ROMÎNE“, următoarelor ca
dre didactice din ' învățămîntul 
superior : prof. dr. Ion Agîr- 
biceanu, prof. dr. Eugen An- 
gelescu, prof. dr. Ion Atanasiu, 
prof. Vasile Biänu, prof. dr. Cornel 
Bodea, prof. dr. Ștefan .Bîrsănescu, 
prof. Nicolae Bucur, prof. Gheorghe 
Bujoreanu, prof. Bogdan Catul, prof, 
dr. Nicolae Constantinescu, prof. dr. 
Gheorghe Călugăreanu, prof. Mihai 
Constantineanu, prof. Alexandru 
Domșa, prof. dr. Gheorghe Gheor- 
ghiev, prof. Constantin Ionescu-Bu- 
jor, prof. Alexandru Ionescu, prof, 
dr. Dumitru Ionescu, prof. Tudor Io
nescu, prof. dr. Elemer Jancso, prof, 
dr. Dimitrie Macrea, prof. dr. Vic
tor Marian, prof. dr. Ilie Matei, prof, 
dr. Constantin Mihul, prof. Emil 
Negruțiu, prof. dr. Dorin Pavel, prof, 
dr. Eugen Pora, prof. Constantin 
Papp, prof. Margareta Poni. prof, 
dr. Dumitru Roșea, prof. dr. Ale
xandru Steopoe, prof. Lazăr Stoi- 
cescu, prof. dr. Gabriel Sudan, prof, 
dr. Virgil Vătășeanu, prof. dr. Va
sile Velican, prof. Nicolae Zamfi- 
rescu.

Pentru merite deosebite în activi
tatea desfășurată în domeniul tea
trului, muzicii, artelor plastice și 
cinematografiei, titlul de „ARTIST 
AL POPORULUI DIN REPUBLICA 
POPULARĂ ROMÎNĂ" tovarășilor : 
Marcel Anghelescu, Niki Atanasiu, 
Jean Bobescu, Henri Catargi, Anto
nin Ciolan, Ion Dacian, Mihai (Milu
ță) Gheorghiu, Lucian Grigorescu, 
Mihail Jora, Geza Vida ; titlul de 
„MAESTRU EMERIT AL ARTEI 

DIN REPUBLICA POPULARĂ RO- 
MîNĂ" tovarășilor : Mircea Basa- 
rab, Dumitru Botez, Tudor Ciortea, 
Ștefan Constantinescu, Paul Erdös, 
Oscar Hann, Romulus Ladea, Jean 
Rînzescu, Niculae (Nicu) Stănescu ; 
titlul de „ARTIST EMERIT AL RE
PUBLICII POPULARE ROMÎNE" 
tovarășilor : Marga Anghelescu, Zoe 
Băicoianu, Eftimie Bîrleanu, Paul 
Bortnovschi, Constantin Bugea- 
nu, Ilie Cernea, Mihai Constan

uluitoare senzație de forță și mișcare 
zvîcnite din adîncuri.

,,Tot ce are țara mai frumos
în cîntul meu (i-aduce azi prinos" 

Una din frumusețile țării este și acest 
munte sonor coborît la București.

...Văzînd superba gravitate a maramu
reșenilor cineva a descoperit un șir de 
împărați și împărătese urcați pe scenă 
împreună cu cuconii lor. Altcineva, re- 
ferindu-se la „purtata" fetelor mureșene 
le-a numit „zînele de la Căpîlna”. De 
unde această nevoie de a face apel la 
personajele basmului și ale mitologiei ? 
Pentru că „tropotită", „întorsul peste 
cap", „roata feciorilor" sau „horele-n gru
maz" urcă spre noi dintre negurile și 
strălucirile legendei. Dar apelul la mito
logie e justificat doar pe jumătate. Pen
tru că „împărații și împărătesele" sînt 
colectiviștii din Mireșu Mare, iar „cuco
nii" lor — pionierii zilelor noastre. 
„Asfa-i floarea soarelui / Din lanu’ Mi- 
reșului / Galbenă-i ca auru’ / Cu sămînța 
ca bobu’ " — strigă „împărăteasa" Elena 
Cîrc, fruntașă în brigada legumicolă, iar 
dumnealui „împăratul" Vasile Dorea, 
președintele gospodăriei, urcă pe scenă 
în carne și oase și înmînează steaguri la 
fruntași în muncă și la joc. Cît despre 
„zînele de la Căpîlna" sau de prin alte 
locuri, ele chiuie foarte realist :

,,Zestrea mea și-a mirelui — 
Darul colectivului"

Am reținut în cele opt zile ale acestui 
spectacol nenumărate imagini de o fru
musețe vibrantă, de o înaltă măiestrie ar-

„E Hunedoara, orașul fără noapte" — Corul siderurgiștilor din „cetatea 
de foc"

fistică, stăruitoare în memorie ca ecourile 
îndelung amplificate între munți. Mari an
sambluri folclorice au reprezentat case de 
cultură ori cămine culturale cu spectacole 
de o amploare rar întîlnită, în care jocul 
și soliștii vocali, strigătura și corul s-au 
întrecut în celebrarea vieții și a muncii 
pașnice.

Am mai văzut tablouri din operete și 
fragmente din balete clasice, am aplaudai 
acel poem coregrafic „Aniversarea", in
terpretat de artiștii rafinăriei Ploiești, am 
ascultat armoniile senine ale lui Pergolesi 
și Mozart. Acordurile muzicii simfonice 
ne-au sugerat cu acuitate un gest de cul
tură al prezentului.

Cînd și cum ar fi pătruns Enescu, Te
lemann, Wagner în sălile cluburilor mun
citorești dacă nu s-ar fi desfășurat în 
acești ani sub îndrumarea însuflețitoare 3 
partidului atît de vasta și profunda revo
luție culturală ? De o largă apreciere s-a 
bucurat muzica romînească contemporană. 
Lucrări simfonice și corale de Mihail Jora, 
Achim Stoia, Ion Chirescu și mulți alții au 
vibrat puternic în strunele și alămurile or
chestrelor, în pieptul și inima coriștilor. 

tinescu, Iosif Conta, Florica Cor- 
descu Jebeleanu, Mircea Cristescu, 
Mircea Crișan, Vasile Dobrian, Ilea
na Dorian, Vasile Dinicu, Traian Ga- 
nea, Aurelia Ghiață, Marieta Grebi- 
nișan, George Groner, Nunuța Ho- 
doș, Ileana Iliescu, Victor Iliu, Tu
dor Jarda, Ladislau Konya, Lorant 
Lohinszky, Ion Lucian, Valentina 
Massini, Iosif Milu, Dan Nasta Po
pescu, Ileana Predescu, Horia Po
pescu, Aurelia Fătu Răduțiu, Ștefan. 
Ruha, Henri Selbing, Ottmar Stras
ser, Paul Stratilat, Magda Tîlvan, 
Nicolae Tomazoglu, Liliana Tomes- 
cu, Dorel Urlățeanu, Ion Vlasiu.

Pentru merite excepționale și rea
lizări deosebite în domeniul ocrotirii 
sănătății oamenilor muncii, titlul de 
„MEDIC EMERIT AL REPU
BLICII POPULARE ROMÎNE" 
următorilor medici : dr. Constantin 
Andreoiu, dr. Virgil Anghelescu, dr. 
Alexandru Augustin, dr. Constantin 
Arseni, dr. Oreste Alexiu, dr. 
Zeno Borza, dr. Alexandru Bulla, 
dr. Cornel Cărpinișan, dr. Ne- 
culae Comarovshi, dr. Gheorghe 
Comșa, dr. Eugen Costa, dr. O- 
vidiu Constantinescu, dr. Victor 
Coroi, dr. Octav Costăchel, dr. Emil 
Crăciun, dr. Ștefan Iosif Csidey, dr. 
Nicolae Georgescu, dr. Dumitru 
Gheorghiu, dr. Mihai Gheorghițoiu, 
dr. Ioan Gheorghiță, dr. Emil Graur, 
dr. Pincu Herșcovici, dr. Theodor 
Ilea, dr. Gheorghe Iliescu, dr. Gheor
ghe Jelezov, dr. Leon Kafé, dr. Ioan 
Menaide, dr. Augustin Manu, dr. Iu
lian Manu, dr. Ștefan Martonfi, dr. 
Mihail Maurer, dr. Ion Mesrobeanu, 
dr. Emil Mora, dr. Eugen Mareș, dr. 
Nicolae Nestorescu, dr. Nicolae Pă- 
cescu, dr. Valerian Popescu, dr. Vic
tor Popescu, dr. Stelian Popa, dr. Iu- 
liu Pora, dr. Jeronim Aurel Puia, dr. 
Ioan Stoia, dr. Gheorghe Speranța, 
dr. Vasile Teodorescu, dr. Sergiu Tă- 
rîță, dr. Grozdana Truia, dr. Ștefan 
Ulpiu, dr. Gheorghe Vîja.

Lista tovarășilor cărora le-au fost 
înmînate diplomele de „Laureat al 
Premiului de Stat, a fost publicată 
în ziarele din 20 august. (Agerpres)

Nu a fost un spectacol obișnuit. Prin 
scenă am privit departe descoperind noua 
geografie și noua istorie a țării, descifrînd 
înnoirea arfei și a omului. Dar spectaco
lul acesta a fost neasemuit de emoționant 
și prin alt mesaj : acea chemare la cîntec 
și la joc adresată întregii țări, acea am
ploare artistică nemaiîntîmplafă în istoria 
noastră.

Un oaspete, folcloristul englez dr. A. 
Lloyd, autor al unor apreciate studii des
pre folclorul romînesc, declara: „Numă
rul uluitor a! participant lor la finala con
cursului m-a copleșit. Dacă peste 17 000 
de persoane au fost selecționate — cu 
destulă dificultate îmi închipui — atunci 
am impresia că întreaga țară s-a prins în 
această întrecere a amatorilor. Vă întreb: 
nu cumva fiecare casă, fiecare sat, fieca
re întreprindere și-a trimis aici ambasado
rii artei ?"

Cine poate ști. Dar ceea ce știm cu cer
titudine este că fiecare casă, fiecare sat, 
fiecare întreprindere a văzut și a aplaudat 
spectacolele acestor ambasadori ai artei, 
o dată, de două ori, de patru ori. 80 de 
milioane de spectatori au apreciat crea
ția amatorilor în ultimul lor concurs.

Peste 29 000 formații au participat la 
marea întrecere artistică. Unde și cum 
s-au pregătit, unde s-au întîlnit cu publi
cul ? Pentru aceasta s-au ridicat în ultimii 
ani mii de cămine culturale, sute de case 
de cultură și cluburi muncitorești, s-au lu
crat mii de costume și mii de instrumen
te de la fluier la violoncel. Dar toată a- 
ceastă operă, pe care o numim adesea, 
concret și exact, „bază materială", nu ar 

fi fost de ajuns dacă n-am fi transformat 
cluburile și căminele culturale în adevă
rate laboratoare ale valorificării artistice.

Mii de instructori și mefodiști, mii de 
însuflețiți activiști obștești, numeroși ac
tori și compozitori de prestigiu au lucrat 
și au creat pentru și împreună cu artiștii 
amatori. Zeci de școli populare de artă 
împînzesc țara dezvoltînd aptitudini, vo
cații, talente, insuflînd pasiune pentru 
artă și cultură. Numai așa se poate în
țelege cum s-a ajuns la măiestria tarafu
rilor, sau a corurilor, la armonia baletu
lui, la forja și amploarea operei.

Da, am văzut în sala Teatrului de Operă 
și Balet, poemul dramatic „Trandafirii 
Doffanei" interpretat de creatorii tracto
rului romînesc. Aceeași comoară de sen
timente pe care ei au dăruit-o partidului, 
cu aceeași firească sinceritate au dăruit-o 
toți artiștii marelui spectacol din Capitală, 
celebrînd efortul și înțelepciunea, demni
tatea și înaltul patriotism al comuniștilor, 
creatori ai noii geografii și istorii a pa
triei.

Paul DIACONESCU
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Resurse puse în valoare

In întîmplnarea marii sărbători

DE 8,7 ORI MAI MULT
DECÎT ÎN 1938

O monografie a regiunii Argeș, proas
păt ieșită de sub tipar, ne informează că 
industria regiunii dă în șase săptămîni o 
producție egală cu cea realizată aici în 
întregul an 1938. Adică, de aproape 
nouă ori mai mult. Dar nu este vorba 
numai despre volum, ci și despre im
portanța acestei producții pentru econo
mia națională, pentru creșterea nivelului 
de trai al poporului nostru.

Pe timpul regimului burghezo-moșie- 
resc, această parte a țării, cu pei
saje de-o rară frumusețe, se număra 
printre cele mai înapoiate din punct de 
vedere economic. înfăptuirea politicii 
partidului de industrializare socialistă a 
țării a dus la punerea în valoare și a 
bogățiilor naturale ale acestei regiuni. 
Au apărut ramuri industriale noi: con
strucția de mașini, industria pétrolier^, 
chimică și altele. In dezvoltarea indus
triei accentul a fost pus pe acele ramuri 
care au o bază de materie primă chiar 
în regiune. Complexele de valorificare 
a lemnului de la Rm. Vîlcea și Pitești, 
fabricile de cherestea de la Curtea de 
Argeș și Băbeni au fost ridicate la în- 
mănuncherea drumurilor ce vin din ex
ploatări forestiere vecine. De multă vre
me locuitorii satelor de deal se îndelet
nicesc cu pomicultura, iar cei din satele 
de pe luncile Argeșului și Oltului cu cul
tura legumelor. In apropierea acestor 
locuri — la Băiculești și Rîureni — au 
fost construite fabrici de industrializare a 
fructelor și legumelor. Sarea de la Ocne
le Mari și calcarul de la Piefreni sînt 
transformate, la uzina chimică de la Go
vora, în sodă caustică și calcinată.

Adînci prefaceri s-au petrecut în bazi
nul carbonifer Schitu Golești. „Lucrul în 
mină era aici un iad", își aminfește bă- 
trînul miner Ion Andrița. In anii noștri 
au fost deschise noi mine moderne, iar 
cele vechi au fost dezvoltate și perfec-

Combinatul pentru industrializarea lemnului din Pitești

M A R A MUR E Ș

Din Cărei
anii

Maramureșul, cunoscut înainte pentru 
înapoierea economică, pășește în 
noștri — în rînd cu toate celelalte re
giuni ale fării — pe drumul marilor pre
faceri socialiste.

Adevăratul tablou 
industrial

Cîteva uzine la Satu Mare, Baia Mare, 
3—4 exploatări miniere și cîteva fabrici 
de cherestea — iată tabloul „industrial" 
de altădată al Maramureșului. Drumuri de 
zeci și zeci de kilometri nu fuseseră 
nicicînd străbătute de mașini.

In cei 20 de ani de la eliberare, pe 
harta industrială a regiunii au apărut 30 
de întreprinderi și secții noi, alte 
unități economice au fost reutilate și mo
dernizate. Amintim dintre acestea exploa
tările miniere de la Borșa, Valea Roșie, 
Șuior, llba, Uzinele de preparare a mi
nereurilor de la Cavnic, Baia Mare și Ba
iu), I.R.A.-7, Combinatul „1 Mai", fabri
cile I.T.A., „Mondiala", „1 Septembrie" 
de la Satu Mare, „Unitatea" din Sighet, 
fabricile de cherestea de la Borșa și Tău- 
jii de Sus etc. S-au creat astfel și ramuri 
industriale inexistente pe aici în trecut : 
industria constructoare de mașini și de 
prelucrare a metalelor — reprezentată 
prin Uzina „Unio", I.R.A.-7 și Fabrica „1 
Septembrie" din Satu Mare, U.M.M.U.M. 
din Baia Mare, industria extractivă a ma
terialelor de construcție, industria de 
tonfecții și tricotaje. Trei mari obiective 
aflate în prezent în construcție : 
Uzina de cupru din Baia Mare, hidrocen
trala de pe Firiza, Combinatul de indus- 
rrializare a lemnului din Sighet.

Gospodării 
multimilionare

»"•ritul înregistrat în industrie caracte- 
Ife-ează și agricultura regiunii. Dacă în 
.738 în Maramureș existau aproximativ 

fionate. In subteran a pătruns mecaniza
rea: perforatorul electric, haveza, loco
motiva Diesel, iar aerajul a fost îm
bunătățit. Harnicii mineri au extras din 
subteran în 1963 o cantitate de lignit re- 
prezentînd 16,5 la sută din producția de' 
lignit a țării. In 1955 se pun bazele u- 
nei noi ramuri industriale : cea extractivă 
de țiței. La Băbeni, . Ciurești, Moșoaia, 
Găești întîlnești sute și sute de sonde. 
Petroliștii aplică metode moderne de fo
raj și extracție. A devenit vestită briga
da de foraj condusă de Dumitru Mălines- 
cu. La sonda 451, pe care a săpat-o cu 
electroburul, s-a redus timpul de forare 
cu 23 de zile, realizîndu-se economii de 
850 000 lei. In apropierea sondelor au 
apărut adevărate orășele ale petroliști
lor. Valea Caselor este 
moderne.

o vale a caselor

ELfCTRSCITATE SI ALUMINIU
Alte noi obiective se

peciivă, în peisajul industrial al regiunii. 
Prin Cheile Argeșului, pe locul unde se 
cațără cu greu chiar caprele sălbatice, 
constructorii dau o nouă măreție locuri
lor, dăltuiesc în roca dură noua cetate a 
luminii — Hidrocentrala „16 Februarie". 
Reamintim că puterea instalată a aces
teia va fi de 220 MW, peste o treime din 
puterea instalată a centralelor electrice 
existente în Romînia anului 1938. Prin 
construirea barajului înalt de 165 metri 
și lung de 307 metri, se creează posi
bilitatea irigării a zeci de mii de hec
tare în bazinul Argeșului și o mărire în
semnată a surselor de alimentare a Ca
pitalei cu apă.

La Slatina se ridică un alt obiectiv — 
uzina de aluminiu, prin care se pun ba
zele unei noi ramuri industriale în țara 
noastră. Aci se vor produce anual 50 000 
tone de aluminiu. Constructorii dau zor 
să termine uzina într-un timp mai scurt 
decît cel prevăzut inițial.

Celor 6 fabrici intrate în producție ale 
combinatului de industrializare a lemnu
lui din Pitești, li se vor mai adăuga pînă

înscriu, în pers-

superioa-
mai trebuie adăugate 

specialiști agricoli din

100 de tractoare aparținînd moșierilor și 
chiaburilor, astăzi pe ogoarele fără haturi 
ale regiunii lucrează aproape 2 400 de 
tractoare (convenționale), 1 800 semănă
tori, peste 800 combine. Înainte vre
me, în agricultura regiunii lucrau 55 ca
dre de specialitate. In prezent pe ogoare
le gospodăriilor colective și în circum
scripțiile veterinare muncesc peste 360 
de specialiști cu pregătire 
ră, la care 
cadrele de
cele 7 S.M.T.-uri, 14 G.A.S.-uri și 2 sta
țiuni experimentale. Ca urmare a 
aplicării unei agrotehnici superioare, 
a sporit producția agricolă a regiunii. Re
zultate tot mai bune se înregistrează și 
în creșterea animalelor.

Creșterea producției agricole și valo
rificarea ei către stat au adus colectiviști
lor însemnate venituri. Gospodăriile 
colective din regiunea Maramureș au 
acum un fond de bază de peste 
250 milioane lei. Unele gospodării co
lective, ca acelea din comunele Pău- 
lești, Berveni, Foeni, Livada, Urziceni, 
Mireșul Mare și altele au intrat de mult 
în rîndul multimilionarelor.

Ce spun cifrele
Importante realizări au fost obținute și 

în domeniul social-cultural. Astfel, pen
tru populația din orașele și centrele mun
citorești s-au construit din fondurile sta
tului peste 7 000 apartamente, iar 13 000 
familii și-au construit case proprii în orașe 
și peste 20 000 la sate. In anii puterii 
populare, în orașele și satele regiunii s-au 
ridicat circa 300 de școli, din care 9 
școli medii, un institut pedagogic de 3 
ani la Baia Mare, 8 case raionale de cul
tură, peste 400 de cămine culturale, 2 
teatre, precum și 2 sanatorii, 9 policli
nici teritoriale și 16 staționare de cir
cumscripții etc.

la sfîrșitul anului alte două — de che
restea de foioase și de rășinoase. Se dez
voltă și alte întreprinderi din regiune : 
întreprinderea de poduri metalice și fa
brica de beton Pitești, Uzinele metalurgi
ce de la Colibași și Cîmpulung Muscel.

P£ DEALURI STERPE
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un puternic sprijin din 
colectiviștii transformă 

vii, prefac 
Pe

Dră- 
iy 

ulti- 
fruc- 
ferti- 
prin 

caroa-

Roadele înfăptuirii politicii partidului 
se fac simțite și în viața satelor argeșe- 
ne. Muncind uniți în gospodăriile colec
tive și primind 
partea statului, 
dealurile sterpe în livezi și 
podzolurile în pămînturi roditoare, 
dealurile Muscelului, Argeșului, 
gășanilor, Horezului, Vedei, Găeștiului 
Vîlcii. colectiviștii au plantat în 
mii ani 44 000 hectare cu pomi 
tiferi și viță de vie. Acțiunea de 
lizare a solurilor podzolice, 
administrarea de amendamente cal 
se și îngrășăminte organice și chimice, 
își arată roadele. La Scornicești, de pil
dă, colectiviștii au realizat anul trecut de 
pe soluri podzolice recolte de trei ori 
mai mari decît înainte.

Statul democrat-popular a pus în mîi- 
nile oamenilor muncii din agricultura re
giunii o puternică armă în lupta pentru 
sporirea producției agricole — mijloa
cele mecanizate. In momentul de 
față în regiune există 5 201 tractoare. 
3 332 semănători, 1 773 combine. In 
școlile de pe lîngă cele 10 S.M.T.-uri în
vață în prezent circa 4 000 elevi, în mare 
parte fii de colectiviști, spre a deveni 
mecanici agricoli și tractoriști.

Semnele înnoirii sînt pretutindeni pre
zente în traiul și viața colectiviștilor. Ei 
și-au construit în ultimii ani 14 000 case 
noi, iar numărul satelor electrificate a 
ajuns la 500 față de numai 24 înainte de 
eliberarea patriei de sub jugul fascist.

Gheorghe CÎRSTEA
coresp. „Scînteii"

In 1938 existau în regiune circa 100 
de medici; astăzi, numărul lor este de 
aproape 800, iar cel al cadrelor medii 
sanitare de peste 2 000.

Acestea sînt, în limbajul laconic al ci
frelor, cîteva din marile realizări înfăp
tuite în 
reșene.

noștri pe plaiurile maramu-anii

Ioan VLANGA
coresp. „Scînteii“

Foto : Gh. Vințilă

se tipărește la 
care cuprinde 
privind cîteva 

iundamentale

MOMENTE ALE REVOLUȚIEI 
CULTURALE DIN ROMÎNIA sé in
titulează volumul ce 
Editura științifică, 
următoarele studii 
dintre problemele
ale revoluției culturale din țara 
noastră : „Dezvoltarea învățămîn- 
tului — veriga principală a re
voluției culturale în țara noas
tră" de acad. Ștefan Bălan, ministrul' 
învățămîntului ; „Douăzeci de ani 
de dezvoltare a științelor în Romî
nia" de acad. Ilse Murgulescu, pre
ședintele Academiei R. P. Romîne ; 
„Dezvoltarea literaturii în cele două 
decenii de la eliberare" de George 
Ivașcu, șeful catedrei de istorie a 
literaturii romîne a Universității 

. București ; „Teatrul azi" de Radu 
Beligan, artist al poporului, preșe
dintele Consiliului teatrelor ; „Ci
nematografia națională și probleme
le ei actuale" de prof. dr. Mihnea 
Gheorghiu, președintele Consiliului 
cinematografiei ; „Artele plastice în 
Romînia în ultimii douăzeci de ani" 
de acad. George Opréscu, directorul 
Institutului de istorie a artei -, „Cul
tura muzicală în Romînia în anii 
puterii populare" de Ton Dumitres
cu, maestru emerit al artei, preșe
dintele Uniunii Compozitorilor din 
R. P. Romînă ; „Cultura și masele" 
de Ion Moraru, vicepreședinte al 
Comitetului de. Stat pentru Cultură

REPEDE

■ '

© Un drum spre Oradea ® La capitoJuS î industria 
© Prefață ia peisajul Romîniei

De la Arad șoseaua suie către Oradea 
prin cîmpia Crișurilor. Spre răsărit se află 
raionul Gurahonț, de unde Apusenii co
boară în dealuri tot mai line spre șes. 
„Se cheamă dealu-acela Gurahonț. Și 
i-am suit pieptiș, din glonț în glonț...". 
Pe aici amintirile războiului sînt încă 
proaspete. Nu departe se află Ineul. Era 
acolo o școală de ofițeri de rezervă care 
au luptat eroic împotriva fasciștilor pe 
valea Mureșului, la Păuliș, Ghioroc.

Suim spre Țara Crișurilor și a Bihoru
lui, țară veche, cu legende adevărate și 
întîmplări încă vii. La Beiuș era un tîrg 
al slugilor, cu tocmeală și arvună pe un 
an sau mai mulți. A rămas în cîntece și 
comuna Olcea, din raionul Salonfa : 
„Mere dracu’ la Olce I Că nu-i apă d’in 
ghe be". In ultimii ani statul nostru a 
alocat peste trei milioane lei pentru lu
crările de aici de alimentare cu apă.

Trecem prin sate mari cu gospodării 
îmbelșugate, Sîntana, Șimand, Mădăras. 
Să ne oprim aici, la Mădăras, pentru cî
teva ceasuri. La 11 septembrie 1949, 240 
de familii s-au unit într-o gospodărie co
lectivă și l-au ales președinte pe Teo
dor Maghiar. După 15 ani, fondul de 
bază atinge 11 milioane lei, iar preșe
dintele este Erou al Muncii Socialiste ; 
toate casele din sat sînt ori noi, ori re
novate.

Socializarea agriculturii a însemnat la 
Mădăras o dublă valorificare : a pămîn- 
tului și a oamenilor. Pînă și o mlaștină a 
devenit productivă. Diguri de pămînt au 
transformat-o înfr-un eleșteu care aduce 
pînă la 300 000 lei venit anual.

— Legumicultura nu era cunoscută la 
noi — spune președintele, iar creșterea 
vitelor se făcea după cum se nimerea, 
în anul trecut, 44 la sută din veniturile 
gospodăriei au fost obținute de pe urma 
animalelor, iar grădina de legume a adus 
în acest an,, numai pînă la 1 august, 
aproape 1 milion lei venit.

Am luat apoi un registru de evidență

Centrul orașului Baia Mare

In Editura Academiei R.P.R. apare 
primul volum din ISTORIA LITERATURII 
ROMÎNE, tratat proiectat în cinci vo
lume, al cărui comitet general de coor
donare este format din acad. G. Căli- 
nescu, redactor șef, acad. M. Beniuc, 
acad.
prof.

și cu- 
cercetării 

„Poezia o- 
„Teatrul popular", „Proza 
„Poezia epică", „Lirica"

Al, Rosetti, j acad. T. Vianu, | 
univ. Al. Dima, cont. univ. 

G. ivașcu, prof. univ. M. Novicov, 
prof. univ. I. Pervain.

Partea întîi a volumului este intitu
lată „Folclorul literar romînesc 
prinde capitole consacrate 
unor genuri ale acestuia : 
biceiurilor", 
populară", 
etc., precum și un capitol despre „Arta 
literară a folclorului". Partea a doua a 
lucrării urmărește dezvoltarea istorică 
a literaturii romîne în perioada feudală 
— de la începutul secolului al XV-lea 
pînă la 1780. In afara capitolelor de
dicate problemelor generale ale dez
voltării culturii romînești din această 
epocă, este studiată contribuția adusă 
de personalitățile importante ale vre
mii, cum ar fi marii cronicari moldo
veni: Grigore Ureche, Miron Costin, 
Ion Neculce sau de alți cărturari de 
seamă : Nicolae Milescu, stolnicul 
Constantin Cantacuzino, Dimitrie Can- 
femir etc. Fiecare capitol este însoțit 
de o bibliografie cronologică a izvoa
relor, iar la sfîrșit se dă o bibliogra
fie generală.

Comitetul de redacție al volumului 
a fost alcătuit din acad. Al. Rosetti, 
redactor responsabil, prof. univ. Mihai 
Pop, prof. univ. I. Pervain, redactori 
responsabili adjuncți. Secretar: conf. 
univ, Al. Piru.

și am descoperit cîțiva tineri născuți în 
1944. Hasas Alexandru e mulgător, Trif 
Maria, crescătoare de viței, Rus losif, fîm- 
plar în gospodărie, Crișan Ion, mecanic 
la C.F.R., Onaca Ion, elev la școala sa
nitară din Oradea. Peste 300 de tineri 
din Mădăras au absolvit în ultimii ani 
școli medii și profesionale, cîțiva au ajuns 
profesori sau ingineri.

A mai trebuit să-l văd pe Teodor Ma
ghiar impresionat și mîndru totodată la 
acel loc numit „la cracuri", unde porum
bul gospodăriei atinge 2,5 m înălțime, ca 
să-mi dau seama ce-a însemnat aici, ca 
și în atîtea alte locuri, eliberarea pămîn- 
tului și a oamenilor.

...La Oradea, Crișul Repede oglindește 
în apele sale două orașe. Un oraș vechi, 
cu clădiri uneori masive, puțin greoaie, 
rod al tranzacțiilor negustorești ori al 
moșiilor întinse în cîmpia Crișurilor sau 
pe dealurile Bihorului. Un oraș nou în 
care pulsează tot mai intens ritmurile in
dustriei, qu hale moderne și siluetele 
blocurilor-turn. Părăsind orașul, Crișul 
Repede întîlnește apoi șantierul unui ba
raj care îi va liniști și limpezi apele. De • 
aici vor porni. conductele de alimentare 
cu apă a uzinei de alumină.

Autorii monografiei Almanah „Cri- 
șana", apărută în 1936, consemnau exis
tența industriei la capitolul XV. Dacă 
cineva ar încerca să alcătuiască azi o mo
nografie a Crișanei va trebui să înceapă 
cu industria. Mai întîi : industria extrac
tivă. La trustul minier „Ardealul" se în
registrează de la o lună la alta recorduri 
și viteze subterane care merg mînă în 
mînă cu procentele mecanizării. Peste 93 
la sută din transporturi sînt mecanizate.

Comparațiile statisticii sînt, ca întot
deauna, mai plastice și mai sugestive. 
Producția totală de lignit a anului 1938 
a fost realizată în 1963 în numai 18 zile, 
iar producția industrială globală, in 60 
de zile. De la capitolul XV, la capitolul I.

Ca și la Bacău sau la Hunedoara, ca

După culegerea „Dramaturgia 
romînă contemporană", apărută 
recent, Editura pentru literatură 
tipărește în cadrul colecției „Bi
blioteca pentru toți" alte două 
noi culegeri, reunind unele din 
cele mai de seamă creații ale lite
raturii noastre contemporane în 
domeniul nuvelisticii și al poeziei.

Culegerea intitulată „NUVELA 
ROMÎNĂ CONTEMPORANĂ", în
mănunchează în cele trei volume 
ale sale nuvele, schițe și povestiri 
semnate de 42 de scriitori, oferind

In vitrinele
® în Editura politică a apărut lu

crarea „INDUSTRIA SOCIALISTĂ — 
TEMELIA ECONOMIEI R.P.R." de 
Constantin Tuzu. Primul capitol tra
tează despre industrializarea so
cialistă ca linie generală a dezvol
tării economice a R. P. Romîne. In 
continuare, autorul se ocupă pe 
larg de dezvoltarea cu precădere 
a industriei grele, cu pivotul ei — 
industria construcțiilor de mașini, 
iar ultimul capitol este consacrat 
progresului multilateral al indus
triei ca temelie a dezvoltării com
plexe și echilibrate a economiei 
noastre naționale, 
unui cerc larg de 
cuprinde un amplu 
mentar — cifre și 
ilustrații care înfățișează succesele 
obținute în cei douăzeci de ani de 
la eliberare în dezvoltarea indus
triei noastre.

® Editată sub egida Institutului 
de filozofie al Academiei R. P. Ro
mîne, sub redacția prof. univ. Mar
cel Breazu, lucrarea „EDUCAȚIA 
ESTETICĂ PRIN ARTĂ ȘI LITERA-

Adresîndu-se 
cititori, cartea 
material docu- 
date, grafice,

Pe șantierul Uzinei de alumină din Oradea
și în Oltenia sau în Maramureș, produc
ția unor ramuri industriale a crescut în 
Crișana nu cu semnul adunării, ci cu 
semnul înmulțirii. Față de 1950, produc
ția construcțiilor de mașini a crescut în 
1963 de 18,6 ori, a industriei chimice de 
15,7 ori, a industriei ușoare de 4,4 ori, a 
energiei electrice de 4,11 ori. Sînt cifre 
în fața cărora orice metaforă pălește.

De la capitolul XV la capitolul 1 ; de 
la agrafe, cîntare, cărucioare pentru copii, 
lacăte și sobe, la mașini-unelte exportate 
în 35 de țări. Freze universale, mașini 
de rabotat, ciocane pneumatice pentru 
forjă și alte mașini de precizie au re
prezentat — împreună cu utilajele mo
derne produse de alte uzine ale țării 
— industria romînească la tîrgu- 
rile internaționale de la Leipzig, Göte
borg, Izmir, Viena, Budapesta, New Delhi.

Dacă „înfrățirea" este o uzină nouă în
tr-o ramură de producție de asemenea 
nouă la Oradea, fabrica de încălțăminte 
„Solidaritatea" continuă tradiții mai vechi 
în industria orașului. Dar productivitatea, 
utilajele, metodele de muncă sînt altele. 
Cizmăria a devenit în cîțiva ani indus
trie, așa cum foștii ucenici au devenit în 
același scurt răstimp muncitori de nă
dejde, maiștri, ca de pildă, Ludovic Roja 
ori Didina Zaharia.

...E o după-amiază aurie. Pe malul Cri- 
șului Repede pescarii au aruncat undi
țele. Mă despart sute de kilometri, și
ruri de munți, cursuri de ape de mol
coma Moldovă de Sus, și totuși casa în 
care am intrat îmi amintește de Ipotești, 
de crîngul și lacul lui Eminescu. Pentru 
că aici, la Oradea, a fost zărită prima 
sclipire a Luceafărului, 
chidem coloanele foii 
june numai de 16 ani, 
sale încercări poetice trimise nouă 
surprins plăcut". Sînt cuvintele cu care 
losif Vulcan însoțea debutul lui Eminescu 
în revista „Familia" nr. 6 din 1866. Sub 
titlul simbolic al revistei, losif Vulcan a 
reușit să strîngă, statornic, modest și per
severent, fot ce avea mai bun familia 
spiritului și limbii romînești.

„Cu bucurie des- 
noastre acestu' 
care cu primele 

ne-a 

cititorului o imagine concludentă 
a modului în care tradiția acestui 
gen literar a fost continuată și 
îmbogățită în anii noștri.

„POEZIA ROMÎNĂ CONTEM
PORANĂ" este o selecție din ver
surile cele mai reprezentative a- 
parținînd unui 
poeți, oglindind bogăția și varie
tatea peisajului actual al poeziei 
noastre lirice și epice.

Fiecare culegere este însoțită de 
o prefață, un tabel cronologic și 
de note biobibliografice,

/

ca parte integrantă a educa- 
comuniste, ca aspect impor- 
al formării conștiinței socia- 
în țara noastră. In volum sînt

TURĂ", apărută în Editura Acade
miei R. P. Romîne, își propune să 
dezbată problemele educației este
tice 
ției 
tant 
liste 
abordate, de asemenea, aspecte 
specifice ale educației estetice 
realizate cu ajutorul diferitelor ra
muri ale artelor — cinematografia, 
teatrul, arta plastică, muzica și li
teratura.

» A apărut lucrarea „BUCUREȘTI 
LA A XX-A ANIVERSARE A ELIBE
RĂRII PATRIEI — CIFRE ȘI IMA
GINI". Prin ilustrații, grafice și ta
bele statistice cartea prezintă citi
torilor marile investiții făcute de 
stat în Capitală în ultimele dou'ă 
decenii și realizările obținute în in
dustrie, construcții, comerț interior, 
învățămînt, cultură, sănătate. Alte 
capitole tratează despre populația 
și dezvoltarea edilitară și urbanis
tică a orașului. Volumul este pre
fațat de Geo Bogza.

Dar, să întoarcem această filă de is
torie. Ca peste tot în țară, la Oradea 
imaginile trecutului sînt copleșite de di
mensiunile și sensurile prezentului. De la 
liniștita casă în care losif Vulcan își re
dacta revista, mașina ajunge în cîteva mi
nute în zona de vest a orașului. Aici, 
pe o suprafață de 14 hectare se înalță 
peisajul familiar al chimiei moderne ; 
recipiente, conducte, estacade marchează 
itinerarele și metamorfozele minereului 
adus din Pădurea Craiului, în praful de 
alumină. Din cele două tumuri-siloz 
de 32 metri înălțime, alumina va porni 
apoi spre cîmpia Oltului, la combinatul 
de aluminiu de la Slatina.

Mă opresc un moment lîngă cele doua 
turnuri. Sus, aparate de sudură lipesc fie- 
rul-beton, catargul macaralei se pregă
tește să gliseze cofrajul. Pe o etichetă de 
metal se poate citi Uzinele mecanice- 
Timișoara. Este vorba, într-adevăr, de o 
macara-turn fabricată de uzinele timișo
rene în colaborare cu metalurgiștii din 
Bocșa. Cuptorul rotativ al secției de cal- 
cinare a sosit de la Uzinele „23 August" 
din București. Dar miile de conducte, dar 
nenumăratele alambicuri metalice din a- 
cest vast laborator industrial ? Zeci do 
fabrici și uzine din țară colaborează la 
nașterea unei noi industrii — industria 
aluminiului romînesc.

...Pe șosea e un du-te-vino neîntre
rupt. Basculante, tractoare cu remorcă, 
un buldozer. Din cînd în cînd, dinspre 
Episcopia Bihorului trec autobuzele și au
tomobilele turiștilor. Ochelari de soare 
se rotesc curioși. După numai cîțiva ki
lometri de la frontieră, aceasta e prima 
imagine pe care le-o oferă țara noastră, 

•ca o prefață la peisajul romînesc.
Porțile Romîniei sînt tot atîtea prefețe 

la peisajul general, armonios și dinamic, 
al patriei socialiste. De la răsărit la a- 
pus, de la miazănoapte la miazăzi, in
dustria a creat noi priveliști, îmbogățind, 
corectînd, înfrumusețînd natura.

Dinu PAVEL
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Depuneri de coroane cu prilejul celei de-a 20-a
aniversări a eliberării patriei

La Monumentul Eroilor Sovietici

Vizitele delegației de partid și de stat 
a R. P. Chineze

Joi dimineață, membrii delegației 
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. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat, au făcut o vizită prin 
Capitală. Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Florian Dănălache, Ion 
Cozma, Comei Onescu și prof. Horia 
Maieu.

în încheierea vizitei a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia membrii

Vizitele delegației de 
a R. D. Vietnam

delegației de partid și de stat a R.P. 
Chineze au fost informați despre 
dezvoltarea urbanistică a Bucu- 
reștiului.

După-amiază, o parte din mem
brii delegației au vizitat Uzina de 
anvelope „Danubiana“. Dumitru Că- 
nilă, adjunct al ministrului indus
triei petrolului și chimiei, și Ion 
Marinescu, directorul întreprinderii, 
au prezentat oaspeților principalele 
secții ale uzinei.

partid și de stat

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism

La Monumentul eroilor luptei
pentru libertatea poporului și a patriei.
pentru socialism

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei, joi 
după-amiază au fost depuse coroa
ne .de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a . atriei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Apostol, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Moghioroș, 
general de armată Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, Gogu Rădu- 
lescu, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, generali activi și în rezervă, 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, conducători ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, reprezentanți ai Comitetu
lui orășenesc București al P.M.R, și 
ai'Sfatului popular al'Capitalei, de
legații ale oamenilor muncii din în
treprinderile bucureștene.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice în R. P. Romînă, atașați 
militari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

O companie de onoare a prezentat

onorul. Se intonează Imnul de Stat 
al R. P. Romîne.

în acordurile marșului funebru au 
fost depuse coroane de flori din 
partea C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
corpului diplomatic, Ministerului 
Forțelor Armate, Consiliului Central 
al Sindicatelor, C.C. al U.T.M. și 
Consiliului U.A.S.R., Comitetului 
orășenesc București al P.M.R. și Sfa
tului popular al Capitalei, Consiliu
lui Național al Femeilor, Academiei 
R. P. Romîne, Comitetului național 
pentru apărarea păcii, Comitetului 
național al foștilor deținuți antifas
ciști, Comitetului organizatoric al 
veteranilor din războiul antifascist, 
Uzinelor „Grivița Roșie“, „Vulcan“ 
și Fabricii de confecții și tricotaje 
„București“. Pionieri și elevi au de
pus jerbe de flori.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în fața monu
mentului.

Asistența a primit apoi defilarea 
companiei de onoare.

La Cimitirul militarilor britanici

La Monumentul Eroilor Sovietici

La Monumentul Eroilor Patriei

Cu același prilej au fost depuse 
coroane de flori la Monumentul E- 
roilor Sovietici.

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
năraș, Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș, general de armată 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Con
stantin Tuzu, membri ai .C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, generali activi și în re
zervă, foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, reprezentanți ai 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R. și ai Sfatului popular al Ca
pitalei, delegații ale oamenilor mun
cii din întreprinderile bucureștene.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice în R. P. Romînă, atașați 
militari și alți membri ai corpului 
diplomatic, membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice.

O companie de onoare a prezentat 
onorul.

Au fost intonate Imnurile de Stat 
al U.R.S.S. și R. P. Romîne.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea C.C. al P.M.R., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri, 
corpului diplomatic, Ministerului 
Forțelor Armate, Consiliului Central 
al Sindicatelor, C.C. al U.T.M. și 
Consiliului U.A.S.R., Comitetului 
orășenesc București al P.M.R. și 
Sfatului popular al Capitalei, Comi
tetului național al foștilor deținuți 
antifasciști, Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul anti
fascist, Combinatului poligrafic 
„Casa Scînteii“ și Uzinelor „Repu
blica“. Pionieri și elevi au depus 
jerbe de flori.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în fața monu
mentului.

Asistența a primit apoi defilarea 
companiei de onoare.

Joi dimineață, 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, a făcut o vizită la Fabrica de

confecții și tricotaje „București". în 
cursul vizitei, oaspeții au fost înso
țiți de tovarășii Marin Rădoi și Ion 
Popescu.

Oaspeții au vizitat sectoare de pro
ducție ale întreprinderii, cantina, că
minul de zi pentru copiii salariaților.

Vernisajul 
unor expoziții

în cinstea celei de-a XX-a anlveriț 
sări a eliberării patriei, Asociația oa
menilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale a deschis ieri în 
Capitală expoziția „Două decenii de 
artă scenică socialistă“. Exponatele 
înfățișează scene din piesele origi
nale jucate de teatrele din întreaga 
■țară. Sînt prezentate schițe de deco
ruri și costume, afișe, programe, fo
tografii ale unor interpreți de frunte« 
extrase din presă privind prezențele 
romînești peste hotare.

★
Joi la amiază, în Parcul de cultură 

și odihnă „Herăstrău" din Capitală 
s-a deschis expoziția „Orașul Bucu
rești la a 20-a aniversare a eliberării 
patriei noastre" organizată de Mu
zeul de istorie a orașului București«

★
Joi s-a deschis în cartierul Țiglina 

din Galați expoziția regională de artă 
plastică dedicată celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Lucră
rile de pictură, sculptură și grafică 
expuse sînt realizate de artiștii plas
tici din Galați și ilustrează realizări 
obținute de oamenii muncii din 
țara noastră în anii puterii populare»

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ 1964

în ziua, a cincea a finalelor
• NOI RECORDURI ATLETICE ® LA VOLEI CONDUC ECHIPELE 
DIN CLUJ • MECIURI ECHILIBRATE LA TENIS DE MASĂ

Finalele Spartachiadei republica
ne se află în plină desfășurare. Zeci 
de mii de locuitori ai Capitalei ur
măresc cu un interes crescînd pa
sionantele întreceri ale acestei mari 
sărbători a sportului nostru.

La atletism, sport care a deținut 
și ieri „capul de afiș" al finalelor, 
s-au înregistrat noi recorduri. în
frăți primii în concurs, la ora 8,30, 
prăjiniștii au oferit o dispută vie, 
încheiată după 6 ore cu victoria lui 
Petre Astafei. Rezultatul său (4,65 
m) constituie un nou record repu
blican. Maria Pândele a confirmat 
pronosticurile ; ea a încheiat pen
tatlonul cu un punctaj superior 
vechiului record stabilit tot în ca
drul Spartachiadei republicane — 
la faza pe Capitală. Noul record de 
pentatlon este de 4 508 puncte. Este 
de menționat totodată performanța 
lui Zamfirescu la 200 m plat (21 
sec.) egală recordului republican. 
Din rîndul juniorilor prezenți la în
treceri s-a remarcat din nou Gheor
ghe Costache, care nu și-a dezmin
țit forma deosebită manifestată în

ultima lună. El este primul junior 
din țară care a aruncat ciocanul se
niorilor peste granița celor 60 m. 
Noul său record măsoară 60,11 m. 
Cu acest rezultat Costache s-a clasat 
pe locul II în întrecerea seniorilor, 
după C. Drăgulescu (63,82 m).

Iată acum și cîștigătorii celorlalte 
probe atletice disputate ieri : mas
culin : 3 000 m obstacole — V. Ca- 
ramihai 9’ 16” 8/10 ; disc — V. Să- 
lăgean 52,72 m ; maraton — C. Gre- 
cescu 2 h 29’ 11” 8/10 ; ștafeta 4X400 
m — Dinamo București 3’ 24” 1/10 ; 
feminin : 400 m plat — Florentina 
Stancu 56”. în seriile probei de 200 
m, cel mai bun timp a fost realizat 
de Florentina Stancu (25” 4/10). La 
decatlon, după 5 probe, conduce V. 
Mureșan cu 3 839 puncte.

★

în memoria ostașilor romîni căzuți 
în lupta împotriva fascismului, pen
tru libertatea și independența pa
triei, în aceeași zi au fost depuse co
roane de flori la Monumentul Eroi
lor Patriei,

Au luat parte tovarășii Emil Bod- 
năraș, Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș, general de armată 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Gogu 
Rădulescu, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui. generali activi și în rezervă, foști 
comandanți de mari unități pe fron
tul antihitlerist, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, reprezentanți ai Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., și ai 
Sfatului popular al Capitalei, dele
gații ale oamenilor muncii din în
treprinderile bucureștene.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în R. P. Romî
nă, atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

O companie de onoare a prezen
tat onorul. A fost intonat Imnul de 
Stat al R. P. Romîne.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea C.C. al P.M.R., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri, 
corpului diplomatic, Ministerului 
Forțelor Armate, Consiliului Central 
al Sindicatelor, C.C. al U.T.M. și 
Consiliului U.A.S.R., Comitetului o- 
rășenesc București al P.M.R. și Sfa
tului popular al Capitalei, Comitetu
lui național al foștilor deținuți 
antifasciști, Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul anti
fascist, Uzinelor „23 August“ și în
treprinderii „Flacăra Roșie“. Pionieri 
și elevi au depus jerbe de flori.

Cei prezenți ■ au păstrat un mo
ment de reculegere în fața monu
mentului.

Asistența a primit apoi defilarea 
companiei de onoare.

La Cimitirul militarilor britanici
în aceeași zi au fost depuse co

roane de flori și la Cimitirul milita
rilor britanici căzuți pe teritoriul 
Romîniei în lupta împotriva fascis
mului.

Au participat Alexandru Bîrlă- 
deanu și Gogu Rădulescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Voinea 
Marinescu și loan Constant Mano- 
liu, miniștri, Ion Creangă, membru 
al Consiliului de Stat, Vasile Ma- 
teescu, președintele Sfatului popu
lar al regiunii București, generali și 
ofițeri superiori.

Au asistat James Dalton Murray, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, pre
cum și șefi ai misiunilor diploma
tice în R.P. Romînă, atașați militari

și alți membri ai corpului diplo
matic.

O companie de onoare a prezen
tat onorul. Au fost intonate Imnuri
le de Stat ale Marii Britanii și R.P. 
Romîne.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, corpului 
diplomatic, Ministerului Forțelor 
Armate, Sfatului popular al regiunii 
București, Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist și Uzinelor „Semănătoarea“.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

Asistența a primit defilarea com
paniei de onoare.

•k

în cursul zilei de joi au fost de
puse, de asemenea, coroane de flori 
la cimitirele eroilor de la Ghencea, 
Herăstrău și Jilava din Capitală.

Programul de azi
Stadionul „23 August". — Atle

tism (8—11 și 16,30—19) ;
Șos. București—Ploiești (km 8). 

— întrecerile de ciclism (curse și 
turism) de la ora 8,30 ;

Teren Știința (str. Pîrvan). — 
Baschet (16,30—21,30) ;

Patinoarul „23 August". — Me
ciurile decisive la box (de la ora 
17,30) ;

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

Sala Recolta. — Haltere : ora 9 
categ. 82,5 kg ; ora 12 categ. 90 
kg ; ora 19 categ. peste 90 kg ;

Parcul sportiv Dinamo. — Hand
bal (9—12,30 și 17,30—19,30), lupte 
libere (10—14 și 17—19,30) ; înot 
(9—10,30 și 17,30—19), polo pe 
apă (11—13) ;

Ștrandul Tineretului. — Sări
turi de la platformă (ora 11,45) ;

Sala Politehnica (str. Șt. Furtu
nă). — Meciuri decisive la tenis 
de masă (9—15 și 16—22) ;

Parcul sportiv Progresul. — Vo
lei (16—18).

Volei masculin : Cluj — Galați 
3—2 ; Dobrogea — Oltenia 3—0 ; fe
minin : Cluj — Iași 3—1 ; Brașov —

Constantin Grecescu a ciștigat de
tașat dificila probă de maraton 
(42,195 km). Iată-1 pe învingător cu 

7 km înainte de sosire

Oltenia 3—0. în ambele clasament 
te conduce regiunea Cluj.

Handbal masculin : Bacău — Mu- 
reș-Autonomă Maghiară 24—15 ; 
București — Ploiești 31—13 ; femi
nin : București — Ploiești 15—3 ; 
Mureș-Autonomă Maghiară — Bra
șov 7—5.

Haltere : categoria ușoară — Fiți 
Balaș (București) 360 kg ; categoria 
semimijlocie — Francise Marton 
(Cluj) 345 kg.

înot : (serii) masculin : 100 m bras 
— V. Costea 1’ 15” 2/10 ; 100 m flu
ture — E. Voicu 1’ 04” 7/10 ; ștafeta 
4X100 m liber — Dinamo 4’ 17” 4/10; 
feminin : 100 m fluture — Măriuca 
Rotaru 1’ 17” 2/10 ; 400 m mixt — 
Cristina Balaban 5’ 58” ; ștafeta 
4X100 m mixt — Dinamo 5’ 32” 2/10.

Polo pe apă : București — Mureș- 
Autonomă Maghiară 10—2 ; Cri- 
șana — Cluj 4—0.

Tenis de masă : Mureș-Autonomă 
Maghiară — Ploiești 5—4 ; Hune
doara — Dobrogea 6—3 ; Crișana — 
Iași 5—4 ; Brașov — Argeș 7—2 ; 
București — Maramureș 6—3 ; Ba
nat — Oltenia 8—1 ; Cluj — Su
ceava 9—0 ; Ploiești — Bacău 9—0.

Baschet feminin : București — 
Dobrogea 65—47 ; Mureș-Autonomă 
Maghiară — Iași 59—48.

începe campionatul 
republican de fotbal

Ediția 1964/1965 a campionatului 
republican de fotbal pentru echi
pele de categoria A, începe la 30 
august, în prima etapă sînt progra
mate următoarele meciuri : Bucu
rești : Dinamo—Crișul Oradea și 
Rapid—C.S.M.S. Iași ; Ploiești : Pe
trolul—Știința Cluj ; Constanța: 
Farul—Dinamo Pitești ; Brașov : 
Steagul Roșu—U. T. Arad ; Baia 
Mare : Minerul—Progresul ; Craio
va : Știința—Steaua.

Cicliștii I. Cosma și Ein. Rusii 
campioni la contratimp-perechi

Pe șoseaua București—Oltenița ci
cliștii fruntași și-au disputat ieri di
mineață .titlul de campion republi
can la contratimp-perechi. Cel mai 
bun- timp pe cei 50 km ai traseului 
l-a înregistrat cuplul Cosma-Rusu 
(Dinamo) : lh9’21”. Pe locurile doi și 
trei s-au clasat tot perechi dinamo- 
viste : Bădără-Ciocan (la 1’17”) și 
Moiceanu-Zanoni (la 2’16”).

TEATRE © CINEMA © TELEVIZIUNE

ÎN CINSTEA ZILEI 
DE 23 AUGUST

HUNEDOARA. — Sute de furna- 
liști, oțelarl, laminatori, muncitori 
de la fabricile de aglomerare a mi
nereurilor, Uzina cocso-chimică, 
Combinatul siderurgic Hunedoara au 
luat parte la adunarea festivă con
sacrată glorioasei aniversări a eli
berării patriei. Despre însemnătatea 
marii sărbători și despre realizările 
mărețe obținute în patria noastră în 
cei 20 de ani de viață liberă a vor
bit Nicolae Constantin, secretar al 
Comitetului regional Hunedoara al 
P.M.R.

TIMIȘOARA, — La adunarea care 
a avut loc la clubul C.F.R. Timișoa
ra. unde au participat muncitori de 
la întreprinderea ,Electrometal“ și 
Combinatul de industrie locală, a 
luat cuvîntul Petre Blajovici, prim- 
secretar al Comitetului regional Ba
nat al P.M.R.

CRAIOVA. — La adunarea festivă 
'de la Uzinele „Electroputere“ din

ADUNĂRI FESTIVE
Craiova, Ion Stănescu, prlm-secretar 
al Comitetului regional Oltenia al 
P.M.R., a făcut o expunere despre 
însemnătatea zilei de 23 August, 
subliniind realizările obținute de 
poporul nostru în anii puterii popu
lare.

Adunări festive au mai avut loc la 
uzinele „Republica“, „Industria bum
bacului“. Fabrica de confecții și tri
cotaje, Regionala C.F.R. București și 
Combinatul pentru industrializarea 
lemnului Pipera din București ; 
Schela Boldești din regiunea Plo
iești, întreprinderea de morărit și 
panificație. Direcția regională a na
vigației civile, Șantierul naval mari
tim și Fabrica de celuloză Palas din 
regiunea Dobrogea, la Combinatul 
siderurgic Reșița, Uzinele de va
goane Arad. Uzina „înfrățirea", 
șantierul Uzinei de alumină, Atelie
rul de zonă C.F.R. și Fabrica de în
călțăminte „Solidaritatea“ din Ora
dea, (Agerpres)

Sesiunea festivă a Sfatului popular 
al Capitalei

Ieri, a avut loc în aula Facultății 
de științe juridice sesiunea festivă 
a Sfatului popular al Capitalei în
chinată celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, la care au parti
cipat numeroși deputați și invitați. A 
luat cuvîntul tov. Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid București, care a prezentat un 
amplu bilanț al realizărilor înfăp
tuite în Capitală în domeniul econo
mic și social-cultural. Vorbitorul a 
relevat faptul că în ultimii ani nu
meroase fabrici șLuzine au fost reu- 
tilate, dezvoltate șau modernizate 
au fost construite noi unități 
industriale. în prezent,. între? 
prinderile orașului realizează mai 
mult de o cincime din întreaga pro
ducție industrială a țării în primele

șapte luni ale acestui an, colectivele 
întreprinderilor industriale bucu
reștene și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan la producția globa
lă și marfă, au realizat importante 
economii și beneficii peste cele pla
nificate. De asemenea, au fost tre
cute în revistă realizările obținute 
în domeniul construcțiilor de locuin
țe și social-culturale. Numai între 
anii 1960—1963 au fost date în folo
sință peste 50 000 de apartamente, 
iar în acest an se construiesc încă 
15 000 de apartamente.

Participanții la sesiune au adresat 
Comitetului Central al P.M.R.. Con
siliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri o telegramă în care își expri
mă hotărîrea de a munci mai de
parte cu abnegație pentru traducerea 
în viață a politicii partidului.

TEATRE : Teatrul de stat de operetă 
(la Teatrul de vară din parcul „Herăs
trău") : Anton Panii sau povestea vorbii 
— (orele 20). Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase“ (în grădina „Boema" — în caz 
de ploaie în sala „Savoy") : Și băieții și 
fetele — (orele 20,15). Circul de stat : 
Sărbătoare la circ — (orele 20).

CINEMATOGRAFE : Pagini de istorie ; 
Roniînia, 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; 10,30; 
18,45; 21,30), Stadionul ,,Dinamo" (Șos. 
ștefan cel Mare — orele 20). Primul tro
leibuz: Carpați (10; 12; 14; 10; 18,15: 20,30) 
Festival (10; 12;- 14.15; 16,30; 18,45; 21, la 
grădină — Pasatul „Eforie“ — orele 20), în
frățirea 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), Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16. 
18,15; 20,30). Cei șapte magnifici — cine
mascop : Luceafărul (9; 12,15; 18; 21), Gri 
vița (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), Bucegi 
(9; 12; 15; 18; 21 — la grădină — orele 20) 
Tomis (8,30; 11; 13,30; 10,15; 19 — la gră
dină — orele 30), Modern (9; 11,30; 14. 
16,30; 19; 21,30), Grădina „Vitan" (Calea 
Dudești — orele 20,45), Arenele Libertății 
(Str 11 Iunie — orele 20), Grădina „Pro
gresul“ (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20) 
Un surîs în plină vară : victoria (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Două duminici : Cen
tral (9.30; 11,45; 14; . 16,15; 18,30; 20,45).
Tudor — cinemascop (ambele serii) ; Lu 
mina (9,45; 13; 16.15; 19,30). Doi colonei: 
Union (15; 17; 19; 21). Program pentru 
copii (orele 10), ‘ Post-restant : Doina 
(11,30; 14,30; 16,30. 18,30; 20,30). Comoara 
din lacul de argint — (“nemascop: Ciu
lești (9,15; 11,30; 13,45, 10; 18,15' 20,30),

Arta (14,30; 16,45; 19; 21,15 — la grădină
— orele 20). După 10 ani — Combinatul
chimic Borzești — Roniînia pe meridia
nele lumii — Douăzeci de ani de pictură 
romînească — Marile emoții mici — Meș
teșug milenar : Timpuri Noi (10—21 în 
continuare). M-am îndrăgostit la Copen
haga : Cultural (15; 17; 19; 21), Crîngași 
(16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Grădina Buzeștl (Str. Buzeștl 
nr. 9—11 — orele 20,30). întuneric
în plină zi: Feroviar (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Floreasca (16; 18,15;
20,30), Flamura (10; 12; 14; 16; 18;
20). Temelii de oțel — Roniînia pe 
meridianele lumii — Instalații de foraj
— Tonitza — C-așa-i jocul în Făgăraș —
Sîmbra oilor : Dacia (10; 11,45; 13,30;
17,15; 19; 21). Vara în nordul sălbatic : 
Buzești (15; 17; 19). Căliți în foc — cine
mascop : Unirea (16; 18; — la grădină — 
orele 20), Drumul Sării (16; 18: 20). Dra
goste lungă de-o seară: Vitan (16; 18; 20). 
Ocolul pămîntului în 80 de zile — cine
mascop (ambele serii) : Munca (13,30; 17: 
20,30), Ferentari (10: 16,30; 20). Cuba ’58 : 
Popular (15; 17; 19; 21). Coilin: Moșiloi 
(15; 17; 19 — la grădină — orele 20,15). 
inspectorul și noaptea : Aurora (10; 12; 
14; 16; 18,15 — la grădină •— orele 20,30), 
Adesgo (15; 17; 19; 21). Comisarul: Cos
mos (16: 18: 20). Asasinul din cartea de 
telefon : Viitorul (15; 17; 19; 21). Kozara: 
Colentlna (15,30; 18; 20,30 — la grădină — 
orele 20). Lira (15,30; 18 — la grădină — 
orele 20,30). împușcături în ceață : Melo
dia (10; 12; 14; 16; J8; 20), Progresul (15: 
17; 19 21) Cauze drepte — cinemascop : 
Rahova (16; 18,30 — la grădină - orele 
20,14). Vacanță la mare: Cotroceni (16; 18-, 
20). Liturghia de la miezul nopții — ci
nemascop : Pacea (16; 18; 20). Omul din 
fotografie : Grădina „Modern" (Str. 
11 Iunie nr. 75 - orele 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,15 — Album de tabără. 
19,40 — Sub soarele lui August : Dezvol
tarea industriei siderurgice în anii de 
democrație populară. Vorbește : ing. Ion 
Marinescu, ministrul industriei metalur
gice. 19,50 — Filmul documentar; Oameni 
la înălțime. 20,00 — Transmisia spectaco
lului festiv în cinstea celei de-a XX-a a- 
niversărl a eliberării patriei. In înche
iere : buletin de știri, buletin meteoro
logic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : vremea a fost în general 

frumoasă, cu cerul variabil. Cu totul izo
lat a plouat. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, din vest și nord-vest, cu intensi
ficări temporare în Moldova. La orele 14 
temperatura aerului se afla cuprinsă în
tre 18 grade la Toplița și 28 grade la 
Băileștl, București, Urziceni, Budești și 
Dîlga, In București . Vremea a fost în 
general frumoasă, vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, din vest. Temperatura 
maximă a fost de 29 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 23 
și 24 august. In țară : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața în jumătatea 
de sud-est a țării. . In Ardeai, Banat, 
nordul Moldovei șl regiunea muntoasă 
vor cădea averse locale de ploaie, înso
țite de descărcări electrice. In rest, aver
se izolate. Vînt slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura ușor varia
bilă. Minimele vor fi cuprinse între 10 
și 20 grade, iar maximele între 20 
și 30 grade. In București și pe lito
ral : Vreme în general frumoasă, cu ce
rul variabil. Vor cădea ploi de scurtă 
durată. Vînt slab. Temperatura ușor va
riabilă.
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SITUAȚIA DIN CONGOGENEVAINTIMPINAREA CELEI DE-A Lucrările Comitetului celor 18
ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII ROMÎNIEI

MOSCOVA

" în capitala U.R.S.S. au loc noi 
'manifestări consacrate sărbătorii 
.naționale a poporului romîn.

în după-amiaza zilei de 19 augușt, 
la cinematograful „Hudojestvenîi“ 
din Moscova a avut loc deschiderea 
festivalului 
solemnitate 
Baskakov, 
Comitetului 
matografie de pe lîngă Consiliul de 

"Miniștri al U.R.S.S., M. A. Fadeev, 
director adjunct al Direcției cine
matografiei și cineficării, regizorii 
Mark Donskoi și Vasil Ordinski, ac
torii V. V. Sanaiov, Liudmila Hi- 
teaeva etc.

V. E. Baskakov a prezentat publi
cului, pe membrii delegației de cine
aști romîni sosită la Moscova pen
tru a participa la festival. El a 
spus că Festivalul filmului romî
nesc, care se va desfășura la Mosco
va și în alte orașe din Uniunea So
vietică, se încadrează în manifestă
rile zilelor culturii romînești dedi
cate celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist. A luat apoi cuvîntul regizorul 
Francise Munteanu, care a Vorbit 
despre succesele obținute de cinema
tografia romînească în anii puterii 
populare.

Festivalul filmului romînesc la 
Moscova a fost inaugurat cu filmul 
„Tudor".

filmului romînesc. La 
au participat V. E. 

prim-vicepreșediinte al 
de Stat pentru cine-

tre. o .echipă de cineaști polonezi în 
cinstea celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Romîniei.. Filmul va fi pre
zentat în seara zilei'de 23 August la 
postul de televiziune Varșovia.

Presa poloneză consacră o serie 
de materiale celei de-a 20-a aniver
sări, a eliberării Romîniei. Astfel, 
ziarul „Trybuna Ludu“ a publicat 
un reportaj intitulat „Note de drum 
din Romînia“, sub semnătura lui I. 
Iwanicki, iar „Glos Pracy“ un gru
paj de știri intitulat „Cultura ro- 
mînească în lume".

orînduiri.. sociale - diferite, - militea
ză pentru lărgirea colaborării cu 
toate țările, pentru îmbunătățirea 
relațiilor internaționale și întărirea 
păcii.

Reprezentanții presei 'au pus- apoi 
întrebări referitoare la dezvoltarea 
economică, culturală și socială â ță
rii noastre, la politica sa externă, la 
relațiile dintre Franța și Romînia.

GENEVA 20 (Agerpres). — Joi 
dimineața, la Palatul Națiunilor din 
Geneva, a avut loc cea de-a 209-a 
ședință a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

în cadrul ședinței consacrate exa
minării măsurilor, colaterale de de
zarmare, atenția a fost reținută de 
o propunere a Etiopiei privind pu
nerea în afara legii a armelor nu
cleare. în cursul ședinței, Imru, re
prezentantul Etiopiei, a invitat Co-

Tudor VORNICU La Delhi

Silviu PODINĂ

Gheorghe GHEORGHIȚĂ
ROMA

PRAGA
. Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, Comitetul Central al 
Frontului Național Slovac a organi
zat o seară festivă la Bratislava, la 
care au luat parte Frantisek BarbL,. 
rek, membru al Prezidiului C.C. ar 
P. C. din Slovacia, Frantisek Dvor- 
?ky, membru supleant al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia, și secretar al Comitetului 
regional Bratislava al P.C. din 
Slovacia, Julius Lorincz, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Slovacia, Emilia Murinova, secre
tar al C.C. al Frontului național 
slovac, membru în Consiliul Națio
nal Slovac.

A 1 luat cuvîntul ing. Petronela 
Visnovcova împuternicită a Consi
liului Național Slovac.

. în încheiere a urmat un program 
artistic.

Manifestări închinate aniversării 
eliberării Romîniei s-au desfășurat 
într-un cadru solemn în loca
litățile cehoslovace Zvolen, Lutenec, 
Piestany, Luhacovice, la a căror 
eliberare în anul 1945 au participat 
trupele- romîne. La Zvolen, la mo
numentul din cimitirul ostașilor ro
mîni căzuți pentru eliberarea ora
șului, au depus coroane reprezen
tanții ambasadei R.P.R., ai Comite
tului regional al P.C. din Slovacia 
și Comitetului național orășenesc.

La Piestany, alături de coroana 
depusă de membri ai ambasadei ro
mîne, au depus coroane de flori Co
mitetul național orășenesc, Comite
tul orășenesc al P.C. din Slovacia și 
garnizoana militară.

Horia LIMAN

PHENIAN
■■■nwMMMmaaMte

PHENIAN 20 (Agerpres). — în 
Republica Populară Democrată Co
reeană au loc manifestări cu prile
jul apropiatei aniversări a eliberă
rii Romîniei.

La uzinele siderurgice din Kansun 
a avut loc o adunare la care au par
ticipat Li Yung Ki, vicepreședinte al 
Comitetului Popular al provinciei 
Pyunganul de Sud. și Manole Bod- 
năraș, ambasadorul R. P. Romîne 
în R. P. D. Coreeană. Țoi An Ku, 
vicepreședinte al Comitetului Central 
al Societății pentru răspîndirea Ști
inței și culturii, a vorbit despre 
drumul parcurs de poporul romîn în 
cei 20 de ani de după eliberare. 
După conferință a urmat un pro
gram prezentat de ansamblul artis
tic al uzinei.

La Spitalul central din provincia 
Pyunganul de Sud, construit cu a- 
iutorul R. P. Romîne, a avut loc, de 
asemenea, o adunare la care a 
participat Han Se Hyun, locțiitor al 
ministrului sănătății. Von Yun 
Muk, directorul spitalului, a urat 
poporului romîn noi succese în 
munca sa pașnică și în lupta pentru 
apărarea păcii.

La Ambasada R. P. Romîne 
Roma a avut loc miercuri o 
rință de presă.

Ambasadorul R. P. Romîne 
ma, Mihai Marin, a vorbit 
evenimentele de la 23 August 1944, 
despre marile realizări obținute de 
poporul romîn în cei 20 de ani care 
au trecut de la eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist. Vorbi
torul a subliniat, de asemenea, con
tribuția activă adusă de R. P. Ro
mînă pe plan internațional pentru 
instaurarea în lume a unui climat 
de pace, precum și dezvoltarea con
tinuă a relațiilor economice și cul
turale, reciproc avantajoase, dintre 
Romînia și Italia.

Ambasadorul R. P. Romîne a răs
puns apoi la întrebările ziariștilor 
prezenți la conferința de presă.

Octavian PALER

BERNA

HAVANA

' Ambasadorul Republicii Populare 
Romîne la Havana, Mihai Ma- 
gheru, a organizat o conferință 
de presă cu ocazia celei de-a 
20-a aniversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist. Au parti
cipat numeroși reprezentanți ai 
presei centrale, radiodifuziunii și 
televiziunii cubane. Ambasadorul a 
vorbit ziariștilor despre realizările 
obținute de poporul romîn în cei 20 
de ani de la eliberare. El a răspuns 
apoi la întrebările ziariștilor.

PARIS

La Ambasada R. P. Romîne din 
Paris a avut loc joi o conferință 
de presă cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Romîniei. Au 
participat numeroși redactori repre- 
zentînd agenții de presă, ziare, 
posturi de radio și televiziu
ne din capitala Franței. Dr. Vic
tor Dimitriu, ambasadorul R. P. 
Romîne în Franța, a vorbit despre 
însemnătatea insurecției armate de 
la 23 August 1944, subliniind dezvol
tarea economică, culturală și socială

' a țării noastre în cei 20 de ani de 
la eliberare. Referindu-se la relațiile 
externe ale R. P. Romîne, vorbito
rul a arătat că Romînia sprijină 
și aplică cu consecvență politica de 
coexistență pașnică între state cu

din 
confe-

la Ro- 
despre DELHI 20 (Agerpres). — La Delhi 

a avut loc ședința Comitetului de 
pregătire a conferinței mondiale 
pentru pace și colaborare internațio
nală, care se va desfășura în capitala 
Indiei între 14 și 18 noiembrie a.c.

La ședință au luat parte cunos- 
cuți militanți pe tărîm obștesc din 
India, printre care Krishna Mennon, 
K. D. Malawya, reprezentanți 
ai organizațiilor partizanilor păcii 
din opt țări, precum și un reprezen
tant al Consiliului Mondial al Păcii.

Participanții la ședință au hotărît 
să prezinte spre examinare confe
rinței următoarele probleme: mă
suri pentru slăbirea încordării in
ternaționale între statele cu sisteme 
socialé diferite, problema dezarmării, 
lichidarea colonialismului, măsuri 
pentru dezvoltarea colaborării 
ternaționale.

mitetul celor 18 să ceară convocarea 
de urgență a unei conferințe pentru 
abolirea armelor nucleare. „Războiul 
nuclear, a spus el, nu este un con
flict între combatanți. El este un 
război împotriva omenirii“.

Reprezentanții Uniunii Sovietice. 
R. S. Cehoslovace și R. P. Bulgaria 
au sprijinit ideea șefului delegației 
etiopiene.

Au mai luat cuvîntul șefii dele
gațiilor Marii Britanii și Canadei.

Antonio Gomez Robledo, delegatul 
Mexicului, vorbind în numele celor 
opt state neutre membre ale Comi
tetului, a cerut ca raportul conferin
ței de dezarmare de la Geneva să 
nu fie trimis la sediul O.N.U. din 
New York la 1 septembrie cum era 
prevăzut, ci în ziua de 17 ale acele
iași luni. El și-a exprimat speranța 
că pînă la această dată s-ar putea 
obține „unele rezultate concrete spre 
a fi prezentate în fața Adunării Ge
nerale a O.N.U.“.

® Aproape jumătate din orașul Bukavu este ocu
pat de răsculați • Agravarea relațiilor cu Burundi 
și Congo (Brazzaville) • Chombe caută ajutoare

VARȘOVIA
sawnatanaaaMMOBHaaama

Agenția de presă „Rabotnicza“ a 
organizat la Varșovia vizionarea u- 
nuî film documentar realizat de că-

ATENA

Apropierea marii sărbători a po
porului romîn, ziua de 23 August, 
are un larg ecou în Grecia. „De Ro
mînia — s.crie Thalia Koliva, preșe- . 
dința Ligii pentru drepturile omu
lui, în numărul special al Buletinu
lui Ligii de prietenie greco-romînă 
— ne leagă o prietenie de secole". 
„Particip din toată inima mea la a- 
ceastă sărbătoare a țării prietene, 
Romînia, serie și Angh.elos Terzakis, 
scriitor. îi urez tot succesul și pros
peritatea pe calea păcii și progresu
lui social“. „Cunoșteam o Romînie 
din anii mei de școală ca o țară agri
colă și înapoiată, scrie Katrivanos, 
avocat și consilier municipal din 
Atena. Am găsit o Romînie indu
strială. Marile construcții, orașele noi 
cu arhitectura lor și realizările tu
ristice de la Mamaia și de pe litoral, 
iată ce izbește pe vizitator". „Romî
nia, scrie și Roza Imvriotis, peda
gog, este un factor important și pre
țios al păcii și un adversar al răz
boiului. Ea a devenit apărătorul 
dreptului oricărui popor de a dispu
ne de el însuși după voința lui, mai 
ales în spațiul balcanic și medite- 
raneean".

: în numărul festiv al buletinului 
mai semnează și alte personalități 
diferite din Grecia, printre care 
acad. Spiros Melas, generalul Leo
nidas Spais, fost ministru, președin
tele Ligii de prietenie greco-romînă, 
G. Drosos, fost ministru, ziarist, poeta 
Rita Bumi Papas, istoriograful Tasos 
Vurnas.

Presa greacă, marchează și ea a- 
propierea zilei de 23 August. Săp
tămânalul „Elefteros" a consacrat o 
pagină succeselor obținute de R. P. 
Romînă în acești 20 de ani.

Sub titlul „Romînia azi, la 20 de

ani de la eliberare, factor de pace în 
Balcani“, ziarul „Ta Nea“, cel mai 
răspîndit cotidian de prînz din Ate
na, a început publicarea unei serii 
de articole în care se subliniază că 
în cei 20 de ani de la eliberarea 
Romîniei' s-a reușit transformarea 
țării, dezvoltarea posibilităților crea
toare ale poporului, îmbunătățirea 
nivelului de trai.

Ziarele relevă că schimburile co
merciale greco-romîne au fost active 
în ultimii ani, cuprinzînd o gamăîn ultimii ani, cuprinzînd o 
largă de mărfuri. Cercurile comer
ciale grecești manifestă un interes 
sporit față de trecut pentru produ
sele romînești, în special pentru cele 
industriale.

Sînt amintite și acțiunile pe tărî- 
mul schimburilor culturale. Turneul 
Filarmonicii „George Enescu“ la A- 
tena 
ces.
hon" a cucerit aplauzele publicului 
cu o serie de spectacole de dramă 
antică. Azi fost intensificate și 
schimburile de academicieni, profe
sori universitari și alți oameni de 
cultură și artă, ziariști.

Ziua de 23 August și manifestă
rile ce le prilejuiește în Grecia (re
centa gală de filme a atras un mare 
număr de personalități din viața 
politică, culturală și diplomatică a 
Atenei) permit o mai bună cunoaș
tere a realităților romînești • după 
primele două decenii de viață nouă. 
„Un regim democratic, un popor li
ber, iubitor de pace, o țară frumoa
să și o viață plină de bucurii, iată 
ce este Romînia" —• spunea scriito
rul Kostas Birkas— prezentînd pu
blicului grec cartea sa consacrată 
țării noastre.

s-a bucurat de un mare suc- 
La București, teatrul „Pirai-

AI. GHEORGHIU

LEOPOLD VILLE 20 (Agerpres). — 
Citind postul de radio Leopoldville, 
agențiile de presă anunță că la Bu
kavu, capitala provinciei congoleze 
Kivu, continuă să se desfășoare lupte 
crîncene între răsculați și trupele 
armatei guvernamentale. Ultimele 
știri transmise de postul de radio 
sus-amintit vorbesc despre ocupa
rea a aproape jumătate din oraș de 
către răsculați. Armata națională 
congoleză își menține controlul asu
pra sectorului european al orașului 
Bukavu. Puternice întăriri militare 
sînt transportate în prezent de avi
oane américane în sprijinul trupe
lor guvernamentale. Potrivit unor 
știri transmise de corespondentul 
agenției Reuter, răsculații din pro-

vincia Kivu primesc ajutor din par
tea a noi triburi.

La Leopoldville s-a anunțat oficial 
că guvernul congolez a hotărît ru
perea relațiilor diplomatice cu Bu
rundi.

în același timp, guvernul de la 
Leopoldville continuă pregătirile 
pentru o intensă operațiune de înă
bușire a luptei răsculaților din Con
go. Printre alte măsuri, se anunță 
că au fost angajați tehnicieni și pi- 
loți sud-africani și sud-rhodesieni 
care au început antrenamentele în 
localitatea Luluaburg, unde se gă
sesc avioanele aflate la dispoziția 
fostului guvern katanghez și pe 
care Chombe le-a pus la dispoziția 
guvernului ■ central congolez.

COLOMBO. Ministrul de externe 
al Ceylonului, Felix Dias Bandara- 
naike, a declarat în parlamentul țării 
că primul ministru ceylonez, Sirimavo 
Bandaranaike, va prezenta la viitoa
rea conferință' a țărilor neangajate o 
propunere cu privire la transformarea 
Peninsulei Indiene într-o zonă denu- 
clearizată.

COPENHAGA. Joi dimineața s-a 
deschis la Copenhaga, în prezența re
gelui Frederik al IX-lea și al primului 
ministru al Danemarcei, Otto Krag, 
cea de-a 53-a conferință interparla-

mentară. La această conferință iau 
parte peste 1 000 de delegați din 67 
de țări. R. P. Romînă este reprezen
tată la lucrările conferinței de o dele
gație a Grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare.

OTTAWA. Aci a sosit o delegație a- 
gricolă sovietică, condusă de I. P. Vo- 
lovcenko, ministrul agriculturii al 
U.R.S.S.

KARACI. Președintele Ayub Khan 
își va pune din nou candidatura în 
alegerile prezidențiale, care urmează 
să aibă loc în martie anul viitor. Liga

BERNA 20 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Ambasada R. P. Ro
mîne din Berna o conferință de presă. 
Vorbind despre însemnătatea is
torică pentru poporul romîn a 
actului de la 23 August 1944, amba
sadorul R. P. Romîne în Elveția, 
Vasile Dumitrescu, a evocat princi
palele momente ale pregătirii' și 
desfășurării insurecției -armate, con
tribuția maselor popul-are con
duse' de partid la zdrobirea ar
matelor fasciste germane, impor
tanța ieșirii Romîniei din războiul 
hitlerist și rolul ei în grăbirea în- 
frîngerii Germaniei hitleri-ste. Vorbi
torul s-a oprit apoi pe larg asupra 
succeselor obținute de “ 
pe drumul construirii 
în cei 20 de ani de la

Expunerea a fost 
mult interes de reprezentanți ai u- 
nor agenții de presă, ziariști elve
țieni acreditați pe lîngă Palatul Fe
deral și de reprezentanții principa- 
lélor ziare elvețiene.

R. P. Romînă 
socialismului 
eliberare.

urmărită cu

LONDRA

Cu prilejul celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist ambasadorul R. P. Romî
ne la Londra, Alexandru Lăzăreanu, 
a oferit o gală cu filmul „Tu
dor“. Au luat parte reprezen
tanți ai vieții politice, economice, 
științifice și culturale din Anglia, 
printre care Paul Sinker, directo
rul general al Consiliului Britanic, 
George H. Elvin, președintele A- 
sociației de cinematografie și televi
ziune, Frank Gillard, directorul
B.B.C., dr. D. C. Martin, secreta
rul Societății Regale (Academia de 
științe), John Armitage, editorul
Enciclopediei Britanice, Thomas
Rapp, directorul Centrului de arte 
din Folkestone, prof. H. C. Longuet- 
Higgins — de la Universitatea din 
Oxford-, scriitorul Jack Lindsay, Te
rence Cawthorne, președintele So
cietății Regale de Medicină, func
ționari superiori din Consiliul Bri
tanic, din Ministerul de Externe, Mi
nisterul Educației, oameni de artă și 
cultură,. numeroși ziariști, consilieri 
și atașați culturali ai misiunilor di
plomatice acreditați la Londra.

Filmul romînesc s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Liviu RODSSCU

TOKIO

în cinstea celei de-a 20-a ani
versări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist, la 19 august, în 
sala de expoziții a centrului metro
politan din Tokio a fost inaugurată 
Expoziția de fotografii „Romînia în 
plin progres“, care înfățișează as
pecte ale dezvoltării economice a 
țării noastre și ale creșterii nivelu
lui de trai al poporului romîn.

Deschizînd expoziția, Ion Obrado- 
vici, ambasadorul R. P. Romîne la 
Tokio, a vorbit despre realizările 
obținute de R.P. Romînă în cei 20 
de ani de la eliberare.

Toshiaki Wada, vicepreședintele 
Asociației de prietenie Japonia— 
Romînia, a vorbit asistenței despre 
progresul continuu realizat de R.P. 
Romînă în toate ramurile economiei 
naționale și în creșterea buneistări 
a poporului.

★
La 17 august televiziunea japone

ză a prezentat un film documentar 
despre țara noastră, înfățișînd as
pecte din industrie, agricultură, 
construcția de locuințe etc. Filmul 
a fost realizat de operatori ai radio- 
televiziunii japoneze în cursul unei 
vizite făcute în R. P. Romînă.

Sfarea sănăfăfii 
lui Palmiro Togliatti

ROMA 20 (Agerpres). — Biroul de 
presă al P. C. Italian a dat publici
tății joi seara un buletin medical în 
legătură cu starea sănătății lui Pal- 
miro Togliatti. în ultimele 24 de ore 
— se arată în buletin — starea ge
nerală a lui Togliatti continuă să fie 
gravă. Temperatura oscilează între 
37,8 grade și 38,7 griade.

Medicii au hotărît să-1 supună u- 
nei intervenții chirurgicale pe creier. 
Intervenția chirurgicală a fost su
portată bine de pacient. Perioada 
post-operatorie decurge normal.

LUPTE ÎN FEDERAȚIA
ARABIEI 3E SUD

ADEN 20 (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat al Frontului de eli
berare din Federația Arabiei de sud, 
forțele răsculate din regiunea Dha- 
la au atacat ö tabără militară en
gleză capturînd importante canti
tăți de material de război Impor
tante cantități de arme și muniții 
capturate au fost distribuite tribu
rilor care au declarat că se alătură 
luptei de eliberare.

Cu prilejul întîlnirii pionierilor caro a avut loc recent la Karl-Marxstadi 
(R.D.G.), grupurile folclorice ale delegațiilor de tineret și pionieri din 
12 țâri au oferit un bogat program artistic. In fotografie : pionieri romini 

in timpul spectacolului

musulmană, partidul guvernamental 
din Pakistan, l-a desemnat miercuri 
pe Ayub Khan drept candidat în ale
gerile președințiale.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anunțat la 
Washington că Statele Unite au efec
tuat la 19 august o explozie nucleară 
subterană la poligonul experimental 
din statul Nevada.

LIMA. în capitala Perului în cadrul 
„Expoziției internaționale de reviste", 
organizată de Universitatea Mayor de 
San Marcos, a fost prezentată o bo-.; 
gată colecție de reviste romînești, puse/, 
la dispoziție de Institutul Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străinătatea.

SANTO DOMINGO. Un purtător 
de cuvînt al guvernului dominican a 
anunțat că o subunitate militară ve
nind din Haiti a atacat miercuri pos
tul de frontieră El Aguacato, situat 
în provincia Independance. Atacatorii 
au fost respinși de trupele dominicane,

TALLIN. A apărut în limba estonă 
romanul lui Francise Munteanu „Sta
tuile nu rîd niciodată“. Operele scriito
rilor romîni au apărut în Estonia în 
ultimii ani într-un tiraj de aproape 
150 000 exemplare.

RABAT. în Maroc a avut loc o re
maniere a guvernului, în fruntea că
ruia continuă să se afle primul mi
nistru Ahmed Balinini, Printre noii 
miniștri se află generalul Mohamed 
Ameziane, ministru al apărării, Abdel 
hadi Boutaleb, ministru al justiției, ' 
generalul Mohamed Eufkim, ministru 
de interne, Mohamed Cherkaoui, mi
nistru al economiei naționale și finan
țelor.

ISTANBUL. Aici s-a deschis prima 
etapă a celei de-a 7-a ediții a Festi
valului de folclor. La festival iau par
te grupuri folclorice din mai multe 
țări. R. P. Romînă este prezentă cu 
un grup folcloric de cîntece și dansuri 
al Ansamblului artistic al Uniunii Ti
neretului Muncitor. Programul pre
zentat de colectivul folcloric romîn 
s-a bucurat de un deosebit succes.

Conferința de la Grenoble
în problemele tineretuiyi

La 23 August în pitorescul oraș u- 
niversitar francez Grenoble se des
chide Conferința internațională con
sacrată problemelor educației tine
retului, organizată de U.N.E.S.C.O., 
la care urmează să participe dele
gați ai tuturor statelor membre ale 
U.N.E.S.C.O. și reprezentanți ai 41 de 
organizații internaționale.

Coincidența face ca această con
ferință internațională să-și înceapă 
lucrările în ziua cînd poporul nos
tru -sărbătorește douăzeci de ani de 
la eliberarea sa de sub jugul fascist, 
ani de mari victorii în toate domeni
ile de activitate, răstimp în care a 
apărut și s-a format un tineret nou, 
optimist, înflăcărat de dorința de 
a-și pune întreaga energie în slujba 
înfloririi patriei noastre socialiste.

Noi, cei mai vîrstnici, obișnuim să 
le amintim tinerilor care ne-au fost 
încredințați pentru instruire și edu
care în spiritul înaltelor prin
cipii ale moralei comuniste că ei sînt 
schimbul nostru de mîine. Această 
menire presupune ca tinerele vlăs
tare, preluînd torța culturii și ști
inței, participînd cu tot elanul pro
priu vîrstei la munca de construcție 
a socialismului,- pregătindu-se pen
tru a fi la înălțimea marilor per
spective pe care le deschide . pro
gresul societății, să contribuie în a- 
celași timp la strîngerea legăturilor 
de prietenie cu toate popoarele, la 
marea cauză a păcii.

Tineretul lumii reprezintă o forță 
uriașă. Unindu-se și colaborînd în 
numele marilor idealuri ale umani
tății, el poate aduce o contribuție 

! importantă la lupta mondială pen- 
itru înlăturarea spectrului războiu
lui, care în trecut a adus atîtea jertfe 
desînge, în special din rîndul tine
retului. A milita pentru educarea ti
neretului în spiritul ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii în-

ROȘCAProf. dr. Alexandru
membru corespondent al Academiei 

R. P. Romîne

tre popoare este de aceea un impe
rativ de mare însemnătate și răs
pundere.

Reuniunea de la Grenoble se în
scrie pe linia acestor eforturi. Unul 
din punctele principale de pe ordi
nea de zi a conferinței se intitulează 
.Tineretul și pregătirea 

și cooperarea
pentru în- 
internațio-țelegerea 

nală".
După 

romîn, 
vență o 
existență ■ pașnică între țări 
rînduiri sociale diferite, are meri
tul de a fi desfășurat o activitate 
susținută, plină de inițiativă, în pro
blemele educației tineretului. încă, 
ia a XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., țara noastră, prin gla
sul tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a propus dezbaterea problemei 
educării tineretului în. spiritul idea
lurilor păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între • popoare, și adop
tarea unor măsuri corespunză
toare. Această propunere, izvorîtă 
din înseși principiile înscrise în 
Carta O.N.U.. care- cheamă popoarele 
să apere generațiile viitoare de 
flagelul războiului, a trezit un viu 
interes și s-a bucurat de la început 
de un larg ecou și aprobare în opinia 
publică internațională. Pe baza pro
punerii delegației romîne. Adunarea 
Generală a O.N.U. a adoptat în una
nimitate . o rezoluție în care se „re
comandă statelor, organizațiilor ne
guvernamentale și persoanelor să ia 
măsuri eficiente pentru a promova 
în rîndurile tineretului ideile păcii, 
înțelegerii și respectului reciproc în

cum se știe, 
desfășurînd cu
politică externă de co

cu o-

guvernul 
consec-

tre popoare“. In sesiunile următoa
re, țara noastră, căreia i s-au alătu
rat alte numeroase state, a propus 
elaborarea unei Declarații interna
ționale în problema tineretului.

Pe această linie U.N.E.S.C.O. a a- 
cordat o mare atenție problemelor 
educației tineretului. Astfel, la cea 
de-a 12-a Conferință generală din 
decembrie 1962, U.N.E.S.C.O. a adop
tat o rezoluție prezentată de către 
delegația R. P. Romîne, împreună cu 
delegațiile altor 9 țări, care adresa 
un apel guvernelor, comisiilor na
ționale pentru U.N.E.S.C.O. și orga
nizațiilor’ publice care se ocupă 
cu educația tineretului, să depună e- 
forturi, prin toate mijloacele de care 
dispun, pentru a educa tînăra gene
rație în spiritul păcii și prieteniei în
tre popoare, de a combate orice pro
pagandă ostilă acestor idealuri. Tot
odată,. s-a hotărît convocarea unei 
conferințe internaționale în scopul 
de a face recomandări concrete pen
tru atingerea acestor nobile țeluri.

Larga adeziune la propunerile 
R. P. Romîne a fost dovedită încă 
o dată cu prilejul dezbaterilor din 
Comitetul pentru problemele soci
ale, umanitare și culturale al Adună
rii Generale, la cea de-a XVIII-a se
siune, cînd un număr de 25 de de
legații s-au raliat inițiativei romîne, 
devenind coautoare ale unui proiect 
de Declarație care urmează a fi de
finitivat la cea de-a XlX-a sesiune 
a O,N-U. Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat în unanimitate re
zoluția : „Măsuri destinațe să pro
moveze în rîndurile tineretului idea
lul păcii, respectului reciproc și în
țelegerea între popoare“. In baza re
zoluției adoptate, statele membre ale 
O.N.U. au recunoscut necesitatea 
elaborării de către O.N.U. a Decla
rației în problemele educării tine
retului.

în pregătirea conferinței de la

Grenoble, în luna iunie a avut 
loc la București, din inițiativa 
Comisiei naționale romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., o reuniune internațio
nală de experți pe tema educației 
tineretului, care a dus la elaborarea 
unor recomandări practice, pentru 
actuala întîlnire.

Reuniunea de la Grenoble va fi, 
așadar, un pas înainte în direcția 
discutării acestor probleme. Ea sub
liniază din nou însemnătatea și ac
tualitatea lor, care derivă din fap
tul că oamenii iubitori de pace de 

' pretutindeni nu pot fi indiferenți 
față de modul în care cresc 
și sînt pregătite pentru via
ță tinerele vlăstare. Generația tînă- 
ră năzuiește spre un viitor sigur și 
fericit, care este indisolubil legat de 
destinele păcii. Iată de ce educarea 
tineretului trebuie orientată în spi
ritul păcii, al umanismului și solida
rității internaționale. Or, nu poate 
fi ignorat că în unele țări, în intere
sul cercurilor reacționare agresive, 
tineretului i se inoculau pe diferite 
canale idei rasiste, militariste. Se 
știe ce mult rău a pricinuit ome
nirii o asemenea educație. Avem de 
aceea datoria de a preveni repetarea 
unor stări de lucruri pe care ome
nirea le-a plătit cu jertfe grele. Mai 
ales noi, cei chemați să instruire și 
să modelăm tînăra generație, avem 
îndatorirea de cinste de a face to
tul pentru ca noua generație să pre- 
țuiască omul, valorile culturale și să 
împiedice distrugerea lor într-un 
război pustiitor.

Tineretul din țara noastră, prin 
grija permanentă a partidului, are 
asigurate condiții optime de viață și 
studii, de formare a unor înalte tră
sături morale. Animat de un patrio
tism fierbinte și de respectul față de 
alte popoare, tineretul nostru ia 
parte activă la mișcarea mondială a 
tineretului, se pronunță pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă, pen
tru promovarea ideilor păcii și cola
borării internaționale.

Conferința de la Grenoble va fi 
urmărită cu interes de opinia- publi
că din țara noastră, fiind apreciată 
ca o confirmare a atenției sporite 
care se acordă în lume problemei 
cultivării în rîndul tinerei generații 
a idealurilor de pace și prietenie cu 
toate popoarele, spre binele întregii 
omenirii
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