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VICTOR
Steaguri fluturînd în vînt ; orașe

le întinerite împodobite sărbătoreș
te ; noi obiective industriale date în 
funcțiune care vin să îmbogățească 
harta economică a țării ; raportul 
prezentat partidului despre îndepli
nirea angajamentelor în întrecere ; 
deschiderea Expoziției realizărilor e- 
conomiei naționale — minunată ex
presie a economiei noastre socialiste 
în plin avînt. Un imn al muncii li
bere, creatoare, răsună de la un ca
păt la altul al țării slăvind marea 
sărbătoare națională — 23 August, 
ziua eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist.

Este vie în amintirea noastră vara 
aceea fierbinte cînd s-au schimbat 
din temelii destinele poporului. încă 
din primele zile ale odiosului război 
antisovietic, Partidul Comunist din 
Romînia a ridicat steagul salvării 
naționale, a organizat lupta an
tifascistă a poporului, a chemat toa
te partidele și grupările politice 
să-și unească eforturile pentru ieși
rea din războiul hitlerist, răsturna
rea dictaturii militaro-fasciste, ală
turarea Romîniei la coaliția anti- 
hitleristă. Succesele militare ale a- 
cestei coaliții și, în primul rînd, 
strălucitele victorii ale Armatei So
vietice, care dădea lovituri nimici
toare mașinii de război hitleriste, 
insuflau avînt luptei antifasciste a 
maselor, agravau criza politică a dic
taturii antonesciene. In aceste con
diții, partidul comunist a trecut la 
înfăptuirea prevederilor planului 
insurecțional elaborat de cadrele sale 
de bază din închisori, lagăre și de 
afară.

Unind în jurul său toate for
țele patriotice, Partidul Comunist 
din Romînia a fost inițiatorul, or
ganizatorul și conducătorul insurec
ției populare antifasciste, care a 
sfărâmat dictatura militaro-fascistă. 
Romînia a fost scoasă din războiul 
hitlerist și a întors armele împotri
va Germaniei naziste. însuflețită de 
un fierbinte patriotism, de cauza 
dreaptă a războiului antifascist, ar
mata romînă a luptat, cot la cot cu 
armata sovietică, pînă la victoria 
finală asupra fascismului. Prin sîn- 
gele vărsat în comun pe frontul’ 
anti>-’’tlerist de vitejii ostași sovie
tici și romîni a fost cimentată prie
tenia de nezdruncinat dintre popoa
rele noastre.

August 1944 a reprezentat un mo
ment de răscruce în viața poporului 
romîn, o cotitură radicală în frămîn- 
tata sa istorie, marcînd începutul re
voluției populare, al unei ere de pro
funde transformări revoluționare 
culminînd cu victoria deplină și de
finitivă a socialismului la orașe și la 
sate, cu lupta plină de avînt pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste.

Ne sînt vii în amintire eforturile 
depuse în acest răstimp pentru a 
smulge țara din înapoiere economi
că. Privind în urmă drumul stră
bătut, poporul nostru se simte în
suflețit de o îndreptățită mîndrie 
patriotică.

Călăuzindu-se după genialele în
vățături ale lui Lenin, partidul nos
tru a orientat eforturile poporului 
spre dezvoltarea bazei tehnice-ma- 
teriale a socialismului prin înfăp
tuirea industrializării socialiste, ca 
singura cale de realizare a creșterii 
armonioase complexe a economiei, 
valorificării superioare a resurselor 
naturale. Producția industrială, ca
racterizată printr-un ritm de creștere 
rapid, este în acest an de 8 ori mai 
mare față de 1938. întreaga producție 
a anului 1955 este realizată în mai 
puțin de cinci luni. Numai sporul ob
ținut într-un singur an este aproa
pe cît întreaga producție industrială 
a țării din 1948. Cel mai mare avînt 
îl înregistrează principalele ramuri 
ale industriei grele, ceea ce a de
terminat sporirea substanțială a pon
derii lor în producția globală. An de 
an, pe harta Romîniei socialiste apar

Spectacol de gală în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei

Vineri seara a avut loc în sala 
Palatului R. P. Romîne spectacolul 
de gală în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist.

La spectacol au asistat membrii 
conducerii de partid și de stat ai 
țării noastre în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, membri ai 
C.C al P.M.R.. ai guvernului și ai 
Consiliului de Stat, conducători ai 
instituțiilor centrale și organizații
lor obștești, fruntași în producție, 
numeroși oameni de artă și cultură.

Au fost de față delegațiile de 
partid și de stat sosite în țara noas
tră pentru a participa la sărbăto
rirea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist, precum și șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București.

Spectacolul a fost susținut de for
mațiile de artiști amatori distinse în 
cadrul celui de-al VII-lea concurs 
pe țară. Reunind peste 3 000 de ar
tiști — muncitori, țărani, funcțio
nari. intelectuali — spectacolul a 
relevat amploarea mișcării de ama
tori din țara noastră.

Corurile reunite ale unor mari în
treprinderi — „Republica“, „23 Au
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INAUGURAREA EXPOZIȚIEI REALIZĂRILOR 
ECONOMIEI NAȚIONALE A R. P. ROMÎNE

noi obiective industriale, dotate cu • 
tehnica înaintată, adevărați piloni 
ai ridicării economice continue a ță
rii și ai propășirii ei multilaterale.

Loctd vechii agriculturi rudimen
tare și fărîmițate l-a luat marea a- 
gricultură socialistă mecanizată, care 
înaintează pe calea dezvoltării in
tensive și multilaterale, contribuind 
la progresul întregii economii.

Pe baza sporirii producției și pro
ductivității muncii, a măririi venitu
lui național, se ridică bunăstarea oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
înfloresc cultura și știința puse în 
slujba poporului.

Realizările dobîndite în cei 20 
de ani care au trecut de la e- 
liberarea țării constituie o confir
mare grăitoare a justeței politicii 
partidului, bazată pe fidelitate față 
de marxism-leninism și aplicarea 
lui creatoare la condițiile țării noas
tre, pe studierea atentă a realități
lor și stabilirea sarcinilor por
nind de la cerințele obiective ale 
dezvoltării sociale și posibilitățile 
practice de realizare a țelurilor pro
puse în fiecare etapă de dezvoltare. 
Clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, întregul popor sînt mai 
strîns unite ca oricînd în jurul în
cercatei lor călăuze — Partidul 
Muncitoresc Romîn, al Comitetului 
său Central în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în perspectiva drumului străbătut 
în aceste decenii apare limpede că 
hărnicia, energia și capacitatea crea
toare ale poporului și-au putut găsi 
asemenea posibilități de afirmare 
numai datorită socialismului. Con- 
centrîndu-și eforturile în direcția 
mobilizării intense a tuturor forțelor 
și resurselor sale, R. P. Romînă își 
dezvoltă relațiile de colaborare to
vărășească cu Uniunea Sovietică și 
cu toate celelalte țări ale sistemului 
socialist mondial, ca factor de deose
bită însemnătate al progresului eco
nomic și tehnico-științific al țărilor 
socialiste.

în conștiința poporului nostru sînt 
adînc înrădăcinate sentimentele de 
prietenie frățească și solidaritate in- 
ternaționalistă cil popoarele țărilor 
socialiste, alături de care pășim, 
umăr la umăr, spre mărețul țel 
comun. Considerând drept chezășie 
a victoriei cauzei socialismului și a 
păcii unitatea și coeziunea sistemu
lui mondial socialist, a mișcării co
muniste internaționale, Partidul 
Muncitoresc Romîn militează cu 
consecvență pentru apărarea acestei 
unități sub steagul marxism-leninis- 
mului.

Realizările poporului romîn, po
litica externă de pace a Ro
mîniei au făcut să crească muit 
prestigiul și autoritatea țării noastre 
peste hotare. Pătrunsă de convinge
rea că este de datoria fiecărei țări, 
mari sau mici, să-și aducă propria 
contribuție la întărirea păcii, R. P. 
Romînă se manifestă ca factor activ 
în lupta pentru promovarea princi
piilor coexistenței pașnice, între sta
tele cu orânduire socială diferită, 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale, pentru rezolvarea 
prin tratative a problemelor inter
naționale ; țara noastră sprijină cu 
fermitate mișcarea de eliberare na
țională a popoarelor asuprite, lupta 
tinerelor state eliberate pentru întă
rirea independenței lor politice și 
economice, se pronunță pentru dez
voltarea relațiilor de colaborare 
multilaterală cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială, în in
teresul apropierii între popoare și 
al întăririi păcii în lume.

Pășind în al treilea deceniu al vie
ții sale libere, poporul nostru, în plin 
avînt al forțelor sale creatoare, își 
consacră întreaga energie și capa
citate înfăptuirii politicii partidului 
pusă în slujba înfloririi patriei so
cialiste !

gust“, Direcția regională C.F.R.— 
București, Combinatul siderurgic Hu
nedoara, schela Moreni, precum și 
al cadrelor didactice din Craiova — 
au interpretat cîntece de masă în
chinate partidului, patriei socialiste.

Dansul fetelor din Căpîlna a fost 
interpretat de echipa de dansuri a 
căminului cultural din comuna Că
pîlna — regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, vestitul dans al călușari
lor a fost prezentat de formațiile 
reunite ale casei de cultură Balș, re
giunea Oltenia, căminelor culturale 
Pădureți, regiunea Argeș, și Frumoa
sa, regiunea București. Au evoluat 
apoi echipele de dansatori ale cămi
nului cultural Cornești, regiunea 
Ploiești, Casei de cultură Bistrița, 
regiunea Cluj, căminului cultural 
Calomfirești. regiunea București, 
căminului cultural din Ciocănești 
și Cooperativei Vatra Dornei — 
regiunea Suceava, căminelor cul
turale Bencecul Mare și Vălișoa- 
ra, regiunea Banat, Casei de cul
tură Negrești, regiunea Maramu
reș, sindicatului Fabricii de mobilă 
„23 August' din Tg. Mureș, căminu
lui cultural Dăișoara, sindicatului 
întreprinderii Automecanice Sibiu,

regiunea Brașov, și căminului cul
tural Dăbuleni, regiunea Oltenia. La 
program și-au mai adus contribuția 
formații muzicale, soliști vocali, in
strumentiști și dansatori.

Bucuria vieții și a muncii împli
nite a fost înfățișată sugestiv în 
tablourile coregrafice „Șarja“ în in
terpretarea siderurgiștilor hunedo- 
reni și în „Nunta de la Luieriu“, 
prezentată de colectiviști din regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară.

Brigăzi artistice de agitație din fa
brici și uzine, ale caselor de cultură 
și căminelor culturale au adus în 
programe imagini vii din activitatea 
lor creatoare.

Pe scena dominată de stemele 
Partidului Muncitoresc Romîn și Re
publicii Populare Romîne, pe care 
se găsea înscrisă cifra XX, artiștii 
amatori au interpretat în final cîn- 
tecul „Glorios partid“ de Mircea 
Neagu.

Spectacolul s-a bucurat de un 
mare succes, publicul răsplătind cu 
îndelungi aplauze pe interpreți.

In încheiere, artiștilor amatori 
le-au fost oferite flori din partea 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri. (Agerpres)

Posturile noastre de radio țl 
televiziune vor transmite azi, sîm- 
bătă 22 august, în Jurul orei 10, 
din sala Palatului R. P. Romine, 
sesiunea solemnă a Marii Adu
nări Nationale consacrată celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Sesiuni festive 
ale sfaturilor populare

Vineri au avut loc sesiuni festive 
ale sfaturilor populare regionale 
consacrate celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei. Au luat 
parte deputați și invitați : activiști 
de partid și de stat, conducători de 
întreprinderi si instituții, oameni de 
cultură și artă, muncitori.

Despre semnificația zilei de 23 
August și realizările obținute de 
poporul nostru în cei 20 de ani de 
la eliberare au vorbit primii secre
tari ai comitetelor regionale de 
partid.

Participanții la sesiuni au trimis 
telegrame Comitetului Central al 
P. M. R., tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri, prin care 
își exprimă hotărârea de a munci 
mai departe cu abnegație pentru 
traducerea în viață a politicii parti
dului.

In încheiere au avut loc spectaco
le festive. (Agerpres)

Deschiderea expoziției 
de artă plastică

In sălile Muzeului de artă al R. P. 
Romîne s-a deschis vineri la amiază 
Expoziția de artă plastică, organizată 
de Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă și Uniunea artiștilor plas
tici din R. P. Romînă cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei.

Artistul "poporului Ion Jalea, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
a rostit cuvîntul de deschidere. A- 
sisterița a vizitat apoi expoziția, In 
cîteva săli sînt expuse 138 de pic
turi și 37 de sculpturi dintre care 
multe realizate în ultimul an și 
închinate de autorii lor marii săr
bători a poporului nostru. Expoziția 
s-a bucurat de succes.

(Agerpres)
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La inaugurarea expoziției

Vineri a avut loc în Capitală 
inaugurarea „Expoziției realizărilor 
economiei naționale a R. P. Ro
mîne“. Organizată cu prilejul celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, expoziția ilustrează sugestiv 
avîntul economiei romînești, înfăp
tuirile oamenilor muncii în diferite 
domenii în cele două decenii de 
viață liberă ale poporului romîn. A- 
menajată în apropierea Casei Scîn
teii, expoziția reprezintă un mare 
ansamblu, care cuprinde pavilionul 
circular, pavilionul din Parcul He
răstrău și alte pavilioane și platfor
me în aer liber.

Pe aleea ce duce spre pavilionul 
central, unde s-a desfășurat festivi
tatea inaugurării, erau arborate dra
pele tricolore și roșii.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghicj, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Du
mitrii Coliu/ Leofité ' Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, Gheorghe Gaston " Marin, 
Gogu Rădulescu, Constantin Tuzu, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești.

Au asistat delegațiile de partid și 
de stat din : R. P. Albania în frunte 
cu Manush Myftiu, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri ; 
R. P. Bulgaria, în frunte cu general 
de armată Ivan Mihailov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; R. S. Cehoslovacă, în frunte 
cu Otakar Simunek, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova

SOSIREA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl DE STAT A R. P. UNGARE

SOSIREA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl DE STAT A REPUBLICII CUBA

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri a. sosit în Capitală delega
ția de partid și de stat a R. P. Un
gare, care va participa la sărbăto
rirea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Din delegație fac parte tovarășii: 
Kâllai Gyula, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
general-maior Borbândi Jănos, ad
junct al ministrului apărării națio
nale, și Jenö Kuti, ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

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

Membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășii Gheorghe Apos

La sosire, pe aeroportul Bănoasa

cia, vicepreședinte al guvernului ; 
R. P. Chineză, în frunte cu Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de stat; R.P.D. Coreeană, 
în frunte cu Kim Ir, membru al Bi
roului Politic, vicepreședinte al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
prim-vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri ; Republica Cuba, în 
frunte cu Secundino Guerra, 
membru al secretariatului organiza
toric al Partidului Unit al Revolu
ției Socialiste din Cuba ; R. D. Ger
mană, în frunte cu Hermann Ma
tern, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., locțiitor al pre
ședintelui Camerei Populare ; R.S.F. 
Iugoslavia, în frunte cu Lazar Koli- 
sevski, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, președintele Co
mitetului Federativ al Uniunii so
cialiste a poporului muncitor din Iu
goslavia ; R. P. Mongolă, în frunte 
cu D. Molomjamt, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; R. P. Polonă, în frunte cu 
Franciszek Waniolka, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; R. P. Ungară, în frunte cu 
Kâllai Gyula, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri ; 
U.R.S.S., în frunte cu A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. ; R. D. 
Vietnam, în frunte cu Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 

tol, Mihai Dalea, Constantin Tuzu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Isac Martin, membru al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, Simion Bu- 
ghici și Ghizela Vass — membri' 
ai C. C. al P. M. R., Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului afaceri-' 
lor externe, general-maior Ion.Din- 
că, secretarul Consiliului politic su
perior al forțelor armate, și de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față șefi și membri ai- 
misiunilor diplomatice ale țărilor 
socialiste acreditați în R. P. Romî
nă. Delegația a fost, de asemenea, 
întîmpinată de membrii Ambasadei 
R. P. Ungare.

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

diplomatice acreditați în țara noas
tră și alți membri ai corpului diplo
matic, corespondenți permanenți ai 
presei străine la București, ziariști 
romîni.

Sosirea conducătorilor de partid și 
de stat a fost salutată de asistență 
cu vii aplauze. Ei strâng călduros 
mîna conducătorilor și membrilor 
delegațiilor străine, salută pe șefii 
misiunilor diplomatice.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, a rostit cuvîntul de 
deschidere.

Stimați oaspeți,
‘ Dragi tovarăși,
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de cea de-a 20-a aniversare a eli
berării pomîniei, inaugurăm astăzi 
„IȘxpozițja realizărilor economiei 
naționale a Republicii Populare Ro
mîne“, prima expoziție de acest gen 
organizată în țara noastră.

Menirea expoziției este să Oglin
dească, deși incomplêt, chipul de 
astăzi al țării, să ilustreze avîntul 
economiei romînești, principalele 
noastre înfăptuiri din ultimele 
două decenii. Așa cum sublinia to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
„în anul celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării, Romînia socialistă 
se înfățișează ca o țară în continuu 
progres, cu o economie complexă și 
o culțură înfloritoare, puse pe 
de-a-ntregul în slujba creșterii 
bunăstării celor ce muncesc“.

înfăptuirea consecventă a politi
cii de industrializare socialistă, pe 
baza dezvoltării cu precădere a in
dustriei • grele, a ramurilor ei de 
bază, dezvoltarea intensivă și com
plexă a agriculturii, promovarea 
stăruitoare a progresului tehnic în 
toate ramurile economiei naționale, 
sporirea continuă a productivității 
muncii sociale și, pe această bază,

. La invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, vineri dimineața a sosit în 
Capitală delegația de partid și de 
stat a Republicii Cuba, care va par
ticipa la sărbătorirea celei de-a' 20-a 
aniversări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Din delegație fac parte tovarășii: 
Secundino Guerra, membru al Se
cretariatului'organizatoric al Parti
dului Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba, conducătorul delegației, Ma
nuel Yepe Menendez, ambasadorul 
Republicii Cuba în R. P. Romînă, 
Fernando Flores Issurra, ambasado
rul Republicii Cuba în R. P. Polonă, 
și Jüan Jose Fuxa, ambasadorul Re
publicii Cuba în R. P. Ungară.

Pe aeroport erau arborate drape

La sosire, pe aeroportul Băneasa

ridicarea sistematică a nivelului de 
trai al poporului — reprezintă ele
mente fundamentale ale politicii 
economice a partidului nostru și 
constituie ca atare ideile călăuzi
toare ale expoziției pe care o des
chidem astăzi.

Toate realizările obținute sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn constituie dovada -cea mai 
elocventă a justeții politicii sale, 
elaborată pe baza aplicării legilor 
generale ale construcției socialiste, 
a analizării condițiilor și necesități
lor concrete ale dezvoltării țării 
noastre în fiecare etapă dată.

Concepută ca avînd un caracter 
economic general, expoziția prezin
tă realizările noastre grupate pe di
ferite ramuri ale producției materia
le ; în același timp, însă, ea va ușu
ra vizitatorului înțelegerea modului 
în care aceste cțjțeiite ramuri se 
îmbină armonios, dezvoltîndu-se 
proporțional, ca părți componente 
ale complexului unitar al economiei 
naționale a Romîniei. . .

Construirea noii societăți este o- 
péra istorică a poporului, rodul acti
vității sale creatoare, al eforturilor 
și muncii sale. Oamenii muncii din 
țara noastră simt o îndreptățită 
bucurie și mîndrie pentru progre
sele însemnate realizate în cei 20 de 
ani de viață liberă; totodată, ei 
privesc viitorul cu încredere și opti
mism, hotărîți să-și consacre în con
tinuare toate eforturile, întreaga e- 
nergie și întregul elan creator pen
tru desăvîrșirea construirii măre
țului edificiu al socialismului.

In acest cadru, expoziția oferă 
muncitorilor, inginerilor și tèhnicie- 
nilor un bun prilej de a-și împărtăși 
reciproc experiența pozitivă dobîn- 
dită, de a o dezvolta și îmbogăți în 
vederea îndeplinirii sarcinilor pe

(Continuare în pag, III-a) 

lele de stat ale R. P. Romîne și Re- 
publicii Cuba.

Membrii delegației au fost întînț* 
pinați de tovarășii : Alexandru Mo- 
ghioroș, Mihai Dalea, Anton Brei- 
tenhofer, membru al C.C. al P.M.R. 
și al Consiliului de Stat, Valeriu 
Novacu, membru al C.C. al P.M.R., 
acad. Constantin Daicoviciu, mem
bru al Consiliului de Stat, 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 
Republicii Cuba.

Numeroși oameni ai muncii au 
făcut delegației o caldă primire. Un 
grup de pionieri au oferit oaspeților 
flori. (Agerpres)
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Inlăuntrul vremii fără sfîrșit, cînd 
preistorică și anonimă, cînd anu
mită, se .înșiră veacurile, anii, zi
lele, ceasul rău, dar 
deauna Momentul.

Țara noastră le-a 
toate și acu parte de 
te ceasuri rele. Dar cîte mii 
veacuri mute, înăbușite, pînă ce o- 
mUl, care gîndea tăcut în peștera 
lui, a început să învețe să scrie — 
stoluri de veacuri — n-au trecut 
peste viața lui neștiută, 
azi cu tîrnăcopul și cazmaua 
mormîntul pămîntului, tot 
tăcut, tot atît de mut !

Ivirea condeiului a fost 
Moment și condeiul, arma 
cea mai slabă însă și cea mai tare, 
mai tare ca bîta, ca piatra, ca să
geata, și rămasă pe totdeauna mai 
puternică și decît dinamita și ra
cheta. O pană din aripa, învățată 
să zboare, despicată în vîrf poate 
să răstoarne și vremea cu timpu
rile ei, dușmănoase omului care-și 
clădește cu manuscrise și cărți 
imortalitatea spiritului a toate bi
ruitor. Dar cuvintele condeiului 
sînt și ale graiului rostit înghesuit. 
Vorbește rar Momentul în împre
jurări, dar atunci răspicat. Un 
moment s-a chemat Nouă sute 
șapte. El a îngropat o epocă, moar
tă numai pe jumătate, și epoca, 
strecurată printre morminte, a în
viat într-altă piele de suprafață, 
putredă pe dedesubt.

Alt Moment, al Griviței Roșii. 
Schimbîndu-și uneltele cîmpului, 
el a ieșit la luptă din fierberea fie
rului, cu ciocanele atelierelor de 
nicovală și cazangerie. Problema 
esențială a fost întotdeauna alege
rea Momentului exactă, determi

nată de tic-tac-ul inimii, conștiin
ței și inteligenței. Sincere și cin
stite, ele sînt în orice timp de acord. 
Cînd au vorbit, și în granit sau pe 
șoptite, condeiului nu i-a lipsit nici 
brațul hotărît să zguduie timpul, 
niciodată. In temnița Doftanei tă
ceau întovărășite, așteptînd să se 
crape de ziuă, atît Momentul ros
tit, cît și condeiul, înmuiat în că
limara de sînge și în călimara de 
văpaie. Deasupra pușcăriei, taifa
sul, tripoul, banchetul, zornăitul 
aurului, poliția și pușca își făceau 
de cap.

A căzut în ele trăsnetul lui 23 
August !

In 1943 domnia terestră și ce
rească aparținea Teutonilor, Prusa
cilor, Nemților, spuneți-le cum vă 
vine mai iute, la gură. Romînia era 
destinată să facă parte din împă
răția așa-zisului „spațiu vital" 
(Heil Hitler). Munca noastră isto
vitoare — țarina, codrii, izvoarele 
încărcate pe șlepuri, pîinea noas
tră, vinul nostru plecau din porturi 
peste graniți. Cantonierii căilor fe
rate vedeau încruntați cum miile 
de trenuri duceau mierea și ceara 
florilor și albinelor noastre, în
colo, departe. Pe miile de hectare 
ale ținutului Constanța așteptau 
îmbarcarea milioane de stînjeni de 
cherestea din pădurile noastre stîr- 
pite și din munții pleșuviți. Turcii 
impuseseră poporului nostru și tri
butul de sînge : 5 000 de copii, 
smulși din chiar brațele mumei, e- 
rau duși grămadă la Istambul a- 
nual pentru școala de cruzime a

sălbaticilor 
ceri care retezaseră capul copiilor 
Brîncoveni în. fața părintelui dom
nesc... In uniformă militară, și 
Nemții primeau obligatoriu tribut 
de sînge tînăr romînesc grație ab
surdelor alianțe dintre dictaturi. 
Frontul de atac din asalturi era o- 
cupat de mămăligarii și opincarii 
noștri, a toate răbdători.

Mi-aduc aminte că la retragerea 
val-vîrtej a naziștilor din Uniunea 
Sovietică, agățîndu-se in panică, 
din fugă, și soldații romîni de ba
rele vehiculelor de transport, ofi
țerii nemți le retezau mîinile cu 
care se țineau de ele.

Un singur gînd stăpînea poporul 
nostru : Momentul ! Momentul de 
izgonire a împărăției lui Hitler din 
țară, înfățișat în carnea și oasele 
mîncate de viermi a vicehitlerului 
din București, baronul Manfred 
von Killinger. Mai mi-aduc aminte 
și de altă noapte de pomină la care 
și condeiul meu a luat parte, cre- 
ionînd articolul Baroane, telefonat 
după miezul nopții la tipografie.

Din zorii zilei rotativa trăgea 
zeci șl sute de mii de exemplare 
din ziar. La prînz un exemplar se 
vindea pe un pol. Mii și mii de co
pii dactilografiate dovedeau că ar
ticolul cristaliza așteptarea una
nimă în toată, țara. Tot cititorul, 
muncitorul, soldatul, ofițerul, purta 
o copie la sin.

Simțiserăm cu toții Momentul, 
împărechiat cu moartea, suind din 
răbdarea crîncenă a poporului apă
sat de teroare, spre noi în Mărți-

șor. Ca să nu mă. blesteme familia, 
rămasă decapitată și orfană, că nu 
mi-aș fi făcut datoria, i-am citit 
pamfletul de sfidare și pălmuire în 
toată singurătatea tragică a nopții. 
Ne-am sărutat, soția și copiii îm
brățișați. Ce facem ? i-am întrebat. 
„Dă-i drumul, fie ce-o fi !" mi-au 
răspuns. „Vom pătimi cu toții". 
Puteam să mă întilnesc cu lașita
tea. Nu ! Nu sîntem făcuți din cocă 
proastă nici unul din noi. Solidari
tatea cu adevărul 
mi-au lăsat să cadă 
manuscris.

I-am dat drumul 
meu. Sînt de atunci douăzeci 
unu 
1944 
tere 
nele 
rință, a destinului nostru din con
fuzie și oarbă robie.

în ultimii ani, atent la opinia 
publică, de sus și de jos, din țările 
streine, văd crescîndu-i Romîniei 
an de an prestigiul și însemnăta
tea. Cei care au vizitat-o nu mai 
pot s-o uite, ceilalți doresc pasio
nal să o vadă acasă la ea. Intre 
popoare, Rom.înia se impune prin- 
tr-un contrast, care mărturisit me
reu, mă emoționează. Mai mult, 
conducătorii noștri sînt citați pe 
nume.

La douăzeci de ani, înnoită, pri
menită, reclădită, țara e alta. Floa
rea ei crește din ce în ce mai sus. 
Steagul ei liber și sigur pe sine, 
ondulează înălțat în cerul senin, 
salutat de toate drapelele celor
lalte neamuri și țări. Romînia lu
crează, gîndește și scrie, Romînia 
cîntă, Romînia vorbește. Glasul ei 
a făcut înconjurul lumii.

manuscrisului
și 

de ani. Iar de la 23 August 
sînt douăzeci de ani de renaș- 
a poporului meu din crînce- 
dureri, a țării mele din sufe-

ii öllisli

LA CEI DOUĂZECI DE ANI
’S

I DEMNITĂȚII

Zn' caispăsa istsnei
mii scoate la ivea
lă neta superiori
tate atît cantitati
vă cît și calitativă 

a activității desfășurate de actuala 
Academie. Academia din trecut 
„consacra" somități, adeseori îndo
ielnice, în vederea unei trăiri izolate 
în nimbul nemuririi decretate. Nu 
lipsa de oameni de știință, ci con
damnabila depreciere a muncii'știin
țifice, și a științei în general, din par
tea guvernanților regimului capita
list explică această stare de fapt.

In condițiile deosebit de prielnice 
create de partid și guvern progresu
lui științific, Academia Republicii 
Populare Romîne, prin- cele mai ca
lificate valori științifice, creează și 
promovează știința în toate ramurile

în decursul se- ----------
colelor poporul ro- Acad. Constantin DAICOVIC1U 
min a înscris în 
letopisețul istoriei 
sale numeroase date memorabile, 
dar nici una dintre ele n-a avut și 
n-a putut avea o semnificație atît 
de deosebită ca 23 August 1944. A- 
tunci s-a pus piatră de hotar între 
două ere, între era în care cei ce 
munceau cu brațele și cu mintea 
erau asupriți, exploatați și împilați 
și era libertății, cînd masele popu
lare, ridicîndu-se la creație istorică 
conștientă, au făurit cea mai dreap
tă orînduire, societatea socialistă.

împlinirea celor douăzeci de an) 
de lq eliberare este un sărbătoresc 
popas pe un drum pe care am por
nit, cu încredere și elan, aidoma că
lătorului dornic să ajungă la ținta ei, știință pusă în slujba progresului 

uman și a construirii socialismului. 
O dovedesc, în diferite domenii de 
cercetare : invenții și descoperiri de 
mare importanță teoretică șl prac
tică ale oamenilor noștri de știință, 
apreciate și aplicate ; recunoașteri 
elogioase din partea savanților din 
țările străine ; cooptări în Academii 
și Societăți științifice străine, acor
dări de titluri academice și univer
sitare din partea instituțiilor simila
re din străinătate etc. Exemplele de 
adus ar fi multe, inclusiv din dome
niul cercetărilor istorice, care în anii 
puterii populare au căpătat o largă 
dezvoltare șl un nou conținut, dai 
ele sînt prea bine cunoscute pentru 
a le mai înșira acum. Toate eviden
țiază o realitate : numeroase sînt 
ramurile și tărîmurile științei în care 
savanții romîni sînt prezenți cu au
toritate și prestigiu.

Pentru a fi mai concret, să-mi fie 
permis să dau un exemplu din acti
vitatea pe care o desfășor de mulți 
ani. în 1941, „Anuarul Institutului de 
studii clasice" dădea glas despera
tei mele nemulțumiri, ca arheolog și 
istoric, împotriva incuriei păcătoase 
a cîrmuirii de atunci față de cerce
tările arheologice. Atunci scriam : 
„Lucrările pe șantiere sau în muzee 
ce se fac de arheologii romîni în
tîmpină, din păcate, o mulțime de 
dificultăți, dintre care cele mai mari 
sînt lipsa de fonduri și de organi
zare rațională și generală a lucră-' 
iilor , și publicațiilor. Se cuvine ca 
statul romîn să dea posibilitățile ma
teriale și legale pentru o solidă și 
temeinică organizare de durată a 
săpăturilor și a muzeelor, a cerce
tărilor și publicațiilor arheologico- 
istorice, în condițiile tehnice cerute 
de metodele de investigație mo
derne".

Apelul n-a avut, firește, nici un e- 
fect. Radicala schimbare, întrecînd 
mult ceea ce solicitasem în 1941, a 
venit abia după răsturnarea odiosu
lui regim. Orînduirea noastră nouă, 
mobilizînd eforturile întregului po
por spre zidirea prezentului socia
list, acordă atenția cuvenită valori
ficării tezaurului culturii trecute. In 
acest climat, chiar și o știință vltie- 
gită mai mult ca altele în trecut s-a 
putut dezvolta, arheologia aducînd 
contribuții importante la elucidarea 
unor capitole de seamă din istoria 
noastră veche. Sutele de șantiere 
arheologice ce s-au deschis, sutele 
de muzee ce s-au organizat în re
giuni și raioane, nenumăratele stu
dii, monografii, albume editate în 
limba romînă și în limbi străine, 
prestigiul înalt de care se bucură 
azi în toată lumea arheologia romî- 
nească stau și ele mărturie pentru 
suflul nou de care e străbătută în
treaga țară.

Confruntările în pragul marii noas
tre sărbători vin să releve o dată 
mai mult marile succese de azi ale 
economiei, științei și culturii romî
nești, rodnicia politicii Partidului 
Muncitoresc Romîn Noile orizonturi 
care s-au deschis țării sînt rezulta
tul primenirii salvatoare ce s-a pro 
dus la 23 August 1944 în toate și 
totul.

pe care o știe și o dorește din toată 
inima. E momentul ispititor al cum
pănirii liniștite a ceea ce am dobîn- 
dit, a ceea ce urmează să mai înde
plinim și al confruntărilor.

Punînd în cumpăna istoriei reali
zările noastre din ultimii 20 de ani, 
constatăm, fără echivoc, în toate 
domeniile o dezvoltare mai rapidă 
decît alfă dată în timp de secole. 
Și este firesc să fie așa deoarece 
lupta maselor este condusă de Par
tidul Muncitoresc Romîn, ■ călăuză 
încercată, înarmată cu învățătura 
marxist-leninistă. Insușindu-și poli
tica partidului, care exprimă magis
tral cbrințele legilor fundamentale 
ale construcției socialiste în condi
țiile concrete din țara noastră, fău
ritorii istoriei au putut accelera dez
voltarea țării pe calea progresului 
social.

Este un adevăr de necontestat că 
economia, știință și cultura se pot 
dezvolta rapid și prolific numai în- 
tr-o țară în care marea masă are 
cunoștințe de cultură generală vas
te. La fel de necontestat este și fap
tul pă doar socialismul poate crea 
terenul fertil pe care înfloresc talen
tul șl priceperea celor mai înzestrați 
fii ai poporului. Iată cea mai simplă 
comparație : în 1944 erau peste pa
tru milioane dè analfabeți, victime 
condamnate la întuneric și la degra
dare umană. Azi, neștiința de carte 
este o amintire urîtă a trecutului 1 
Școlile medii au ăst'ăzi de nouă ori 
mai mulți elevi decît în anul de în- 
vățămînt 1938/1939 și! aceasta nu 
pentru că populația țării ar fi cres
cut de nouă ori, ci pentru că, înfăp
tuind consecvent revoluția culturală, 
partidul și statul nostru democrat- 
popular au deschis larg porțile șco
lilor în fața tuturor copiilor de vîrstă 
școlară. S-au creat astfel condițiile 
ca din rîndurile poporului să se poa
tă ridica atîția ingineri și profesori, 
artiști și medici de cîți are nevoie 
țara. Este simbolic, după mine, fap
tul că, în timp ce în trecut cumpă
rarea manualelor școlare constituia 
un lux, pe care și-l puteau permite 
puțini, în prezent, cînd condițiile ma
teriale ale celor ce muncesc s-au 
îmbunătățit radical șl, ca atare, pro
curarea cărților trebuincioase pentru 
elevi n-ar constitui o opreliște în 
fața școlarizării, anual statul 
democrat-popular împarte gratuit 
20 000 000 manuale la aproximativ 
2 500 000 de elevi din clasele I—VIII.

Să nu ne oprim însă la această 
primă treaptă a învățămîntului Ne
voile tării cereau și .în trecut impe
rios cadre înalt calificate în toate 
domeniile Dar numărul unităților de 
învătămînt superior era extrem de 
mic înainte de al doilea război mon
dial : 4 centre universitare cu 16 In
stituții și 33 de unități superioare la 
o populație de 16 milioane, dornică 
de cultură și știință înaltă. In anii 
regimului democrat-popular în în
treaga țară s-au creat instituții de 
rang universitar, cuprlnzînd pînă 
azi 171 de facultăți.

Dacă ne îndreptăm spre sectorul 
de știință, confruntarea e și mai Iz
bitoare. O cercetare chiar șl fugară 
asupra activității celor 'două Acade-

R. 1L1E
București

Construim
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mi
ÎS: ,

Nu există săptămînă în care com
binatul nostru să nu primească vi
zita unor oaspeți de peste hotare. 
Mulți dintre ei țin apoi să-și fixeze 
gîndurile în cartea de aur. „Vizita 
în Combinatul chimic Borzești — 
scrie unul din acești oaspeți, pro
fesorul A. Blanc din Paris — mi-a 
lăsat o remarcabilă impresie a efor
tului gigantic întreprins de poporul 
romîn pentru construirea unei in
dustrii mari, moderne. Aceste reali
zări sînt recompensate printr-un 
succes, deplin în desfășurarea con
strucției viitoare“. Invariabil a- 
proape. oaspeții noștri sînt impre
sionați de ritmul puternic de dez
voltare a combinatului, de valorifi
carea complexă, la un înalt nivel 
tehnic, a unor străvechi bogății.

Pentru cei care cunosc mai puțin 
istoria marilor prefaceri socialiste 
săvîrșite în Romînia ultimelor două 
decenii, sensurile și țelul măreței 
noastre opere de construcție ex
plicațiile noastre pornesc totdea
una de la 
litica de 
înfăptuită cu consecvență de către 
partidul nostru, care determină dez
voltarea multilaterală, armonioasă 
și în ritm susținut a întregii eco
nomii naționale. înzestrarea tuturor 
ramurilor cu tehnica cea mai mo
dernă valorificarea tot mai com
plexă a resurselor naturale ale ță-

Era atunci o vară fierbinte, cu ce
rul înalt boltindu-se indiferent și pur 
peste o lume în flăcări, ruine și sîn
ge ; era în sufletele oamenilor pe
cinginea amară a neliniștii, a unor 
teribile întrebări chinuitoare : viito
rul unei țări întregi, cu o frămîntată 
și eroică existență istorică, era ame
nințat. Sînt însă în istoria fiecărui 
popor momente esențiale, în care 
ura și nemulțumirea fiecăruia, umi
lința și mizeria, spiritul de sacrificiu 
și eroismul fiecăruia se unesc într-un 
singur val care mătură toate obsta
colele din calea lui, atunci cînd în 
frunte se găsește o forță lucidă, o 
forță care să înmagazineze în ea 
cele mai înalte și mai curate aspi
rații, o forță al cărei unic suprem și 
nobil țel e fericirea, onoarea și dem
nitatea patriei.

23 August 1944 marchează în is
toria poporului romîn acest moment 
esențial, concentrînd in el, precum 
un atom forța lui imensă, tot ceea ce 
un popor a nădăjduit în decursul 
veacurilor, tot ceea ce au dorit pen
tru el cei mai buni fii ai lui, gîndi- 
torii și luptătorii, poeții, muncitorii 
uzinelor și truditorii cîmpurilor, ma
mele și cei care-și plătiseră în tem
niți visul lor de 
mulți.

Cu o profundă emoție răsună azi 
în inima fiecărui 
cuvintele sărbătorești : 
douăzeci de ani 1 Pentru că nu 
vorba numai de o confruntare a fie
căruia cu el însuși, cu victoriile, cu 
aspirațiile,, cu greutățile, cu marile 
satisfacții ale datoriei împlinite, ci 
de ceva mult mai adînc : un popor 
întreg se confruntă cu Istoria lui, cu 
rosturile lui în marele proces al lu
mii, al epocii în care avem respon
sabilitatea de a trăi.

Douăzeci de ani : bilanțul tinereții 
furtunoase a unui popor care și-a 
luat, odată pentru totdeauna, soar
ta în propriile mîini. Sînt în istorie e- 
poci întregi care curg ca un fluviu 
cu cenușă, în care zilele, lunile și 
anii se aseamănă între ei și trec, 
nelăsînd în conștiințe decît senti
mentul atroce al inutilității, al obo
selii, al nădejdilor pierdute și în
șelate, epoci pe care istoria le con
semnează în cîteva rînduri sure. Anii 
care.au trecut de cînd partidul nos
tru a chemat poporul să-și afirme 
dreptul la viață, la bunăstare și la 
demnitate, constituie o istorie com
plexă, mult mai bogată, mai plină 
decît secole anterioare : istoria con
struirii unei țări. Să ne aducem a- 
minte : de cîte ori, în aceste două 
decenii, am spus cuvîntul „primul’ 
și cu cîtă mîndrie 1 Primul tractor, 
prima hidrocentrală, prima gospo
dărie colectivă, primul erou al mun
cii pașnice, prima casă de nașteri, 
prima carte de școală gratuită...

Să ne aducem aminte de geogra
fia dezolantă a anului '44, de cîm- 
purile în paragină, de orașele arse, 
de trenurile acelea moarte, de 
scheletele fumegînde ale fabricilor, 
de marea de flăcări a sondelor, de 
rănile pe care războiul le-a lăsat în 
flecare familie ; să ne aducem amin
te, atunci cînd privirile noastre des
copăr cartiere răsărite parcă peste 
noapte, atunci cînd peste tot ne în
tîmpină respirația puternică a indus
triei romînești, cînd ochiul trece mîn- 
gîind și mîngîiat peste întinsele hol-

Titus POPOV1CI

de fără haturi, atunci cînd de pe fe
țele oamenilor ne întîmpină senti
mentul atît de intim și de tonic 
încrederii, al certitudinii în ziua 
mîine.

al 
de

fericire pentru

fiu al acestei
au

cei

țâri 
trecut 

e

À
In istoria atît de complexă și 

zbuciumată a Romîniei, partidul nos
tru, al comuniștilor, a fost singurul 
partid care a spus poporului ade
vărul, la bine și la greu ; singurul 
partid care n-a împrăștiat promisi
uni sforăitoare și găunoase, de care 
auziseră și se săturaseră părinții 
noștri, ci a arătat limpede, fără e- 
chivoc, căile prin care Romînia 
poate ajunge să ocupe locul ce i se 
cuvine între țările înaintate ale lu
mii, căile și metodele prin care viața 
să nu mai fie o povară apăsătoare, 
ci plină de acele înalte satisfacții pe 
care le dă munca liberă, cea mai 
splendidă expresie a activității u- 
mane, sursa marilor realizări. Parti
dul nostru (și cît de firesc răsună 
în conștiința și în vorbirea noastră 
zilnică aceste cuvinte 1) a dat fie
cărui om certitudinea că este păr
taș în vastul proces de clădire a pa
triei socialiste, că e nevoie de fie
care energie, de fiecare talent, de 
fiecare forță, că făurirea Romîniei 
socialiste înseamnă făurirea destinu
lui luminos și plin al fiecăruia din
tre fiii săi, că sîntem cu toții răspun
zători de moștenirea pe care o vom 
lăsa urmașilor noștri.

Așa se explică faptul că tot ce a 
fost cu adevărat creator și patriot 
a urmat partidul în anii grei ai lup
tei ilegale, în anii înflăcărați ai cu
ceririi puterii, cînd lupta politică 
deschisă cU reacțiunea obtuză și 
oarbă se îmbina cu bătălia, nu mai 
puțin grea, a ștergerii urmelor sinis
tre ale războiului, cu bătălia pen
tru pîine, pentru oțel, pentru o cul
tură nouă, socialistă. Așa se explică 
faptul că fiecare chemare a parti
dului nostru a fost urmată cu entu
ziasm și încredere și înfăptuită cu 
elan, pentru că tot ce e mai bun în 
fiecare din noi s-a identificat pînă 
în cele mai intime fibre ale ființei 
lui cu politica partidului. Așa se ex
plică faptul că pentru omul de 
știință care cercetează tainele naturii, 
pentru muncitorul care-și însușește 
tehnica cea mai înaintată, pentru 
meșterul recoltelor bogate, pentru 
poetul care cîntă marile noastre rea
lizări, cel mai înalt titlu de glorie 
este să poată spune : sînt membru 
al unui asemenea partid 1

Așa cum munca și realizările fie
cărui om au pus o piatră la temelia 
de granit a țării noastre înnoite, rea
lizările Romîniei socialiste contri
buie la întărirea forțelor păcii, la 
întărirea întregului lagăr socialist, 
la creșterea prestigiului său în lume, 
la forța de atracție pe care o exer
cită socialismul. Politica partidului 
nostru îmbină organic patriotismul 
fierbinte cu un profund interna
ționalism proletar, cu grija perma
nentă pentru destinele socialismului. 
Această politică și-a găsit o strălu
cită expresie în Declarația adoptată 
de Plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn din a- 
prllie 1964, document de mare în-

de

■ seninătate, care a trezit aprobarea 
entuziastă a întregului popor pentru 
înalta lui principialitate, pentru pro
funzimea științifică și limpezimea 
marxist-leninistă cu care sînt anali
zate și dezbătute cele mai impor
tante probleme ale vieții sociale 
contemporane, ale mișcării comunis
te și muncitorești internaționale.

★
Am auzit și am citit nu o dată cu

vintele „miracolul romînesc", expre
sie a uimirii unor străini în fața a- 
cestor realizări (pentru că acești 
douăzeci de ani au șters definitiv 

' imaginea aceea stereotipă, vulga
rizatoare și ușor condescendentă a

■ unei Romînii pitorești”, a „săracei 
țări bogate" și „eminamente agrico-

> lă", cu politicieni veroși și incapa-
■ bill, cu scandaluri răsunătoare, Cu 
: afaceri rentabile, sub zorzoanele câ- 
, rora nu se vedea — și nimeni n-a- 
I vea interes să vadă — munca unui 
i popor, spiritualitatea lui creatoare,
■ filozofia lui robustă, optimismul, răb-
• darea, calmul și adînca lui înțelep- 
t dune). Sub conducerea partidului, 
t acest popor a înfăptuit într-adevăr
• un „miracol"; dar, ceea ce este mai
• important, eliberîndu-se din cătușele
• unor relații sociale inechitabile, și-a
• afirmat din plin nelimitatele resurse, 
I impunînd lumii adevărata lui ima- 
1 gine. Nealterat de secole de asupri-
• re, poporul romîn a pășit în era 11-
■ bertății și a demnității fără grandi-
• locvență, cu mînecile suflecate pen- 
i tru o muncă îndelungată, ale cărei

roade știa că de aciim înainte sînt 
I ale lui.
t Construind, omul zilelor ne tre
• s-a construit pe sine, alcătuind o u- 

riașă familie, care s-ar putea numi
t pentru un istoric viitor „generația 
i lui 23 August", generație nu a vîr- 
i stei calendaristice, ci a vîrstei demni

tății, care a unit pe savantul cu păr 
cărunt, a cărui muncă de o viață 
întreagă a căpătat abia în anii noș- 

t tri adavărata ei strălucire și cel mai
• vast cîmp de activitate ; pe tînărul
■ care are vîrsta patriei noi și în fața 

căruia orizontul se deschide fără
. nici un fel de obstacole; pe munci

torul și țăranul stăpîni ai muncii lor; 
pe artistul a cărui creație adevă-

■ rată răsună nemijlocit în sufletul po- 
I porului care l-a născut, l-a hrănit șl 
, i-a dat trăsăturile spirituale ; pe co-
> pilul senin și sănătos, al cărui rîs 

este emblema vieții noastre ; pe bă- 
trînul

■ vede
• {ele.

care, în amurgul vieții, își 
realizate idealurile și speran-

imaginez cu emoție momentulIml
cînd, pe întinsul întregii țări, se vor 
ridica paharele în cinstea . marii 
noastre sărbători ; aș vrea să fiu 
peste tot, lîngă fiecare om, în clipa 
cînd, cu ochii umezi de bucurie, de 
amintire și nădejde, gîndurile se vor 
îndrepta spre partid, spre luptătorii 
care în temniți, lipsiți de libertate, 
pregăteau libertatea întregului po
por ; supuși tuturor privațiunilor, 
pregăteau bunăstarea întregului po
por ; despărțițl de cei dragi, pregă
teau viitorul tuturor familiilor ; spre 
poporul nostru care, într-un Impre
sionant avînt al maselor largi, și-a 
cucerit dreptul la fericire, dreptul de 
a-și înfăptui idealurile, și care săr
bătorește acum cei 20 de ani ai 
demnității sale.

CUTEZĂTOARELE
ni. Combinatul nostru, vlăstar al 
planului de șase ani (Iată, acum 
se împlinesc exact patru ani 
de la intrarea în funcțiune a 
primei instalații), ilustrează grăi
tor justețea acestei politici, care, 
corespunzător cerințelor progresu
lui tehnic contemporan, a dus în
tr-un atît de scurt răstimp la crea
rea unei moderne și puternice in
dustrii chimice.

Mă văd în 
eram pe atunci 
întreprindere 
purta un nume 
pentru industria chimică“, unde se 
fabricau. în afară de cițiva coloranți 
(în niște cazane puse la fiert în 
curtea .Societății“), produși ..chi
mici“ precum, carton asfaltat, lu- 

temeliilor : po- . minări și caramele Lesne de ima
ginat care erau, acolo, condițiile de 
lucru 1 Zece ani mai tîrziu în 1958 
după experiența căpătată în alte 
întreprinderi chimice, mi s-a în
credințat răspunderea conducerii 
Combinatului chimic din Borzești. 
Aveam 29 de ani cînd am sosit pe 
valea Trotușului De jur împrejur, 
cîmp gol- Primele fundații. Organi-

anul 1948... Lu
ca muncitor într-o 

rudimentară, care 
pompos, „Societatea

al

Costache SAVA 
director general 

Combinatului chimic Borzeșt,

temelia
industrializare socialistă

zația noastră de partid număra 
doar trei membri. Ziua, urmăream 
lucrările pe șantier, iar noaptea stu
diam planurile viitorului combinat.

N-a existat și nu există pentru 
colectivul nostru o bucurie mai a- 
dîncă decît aceea de a transpune în 
viață importantele sarcini puse de 
către partid în fața tinerei petrochi
mii. Oaspeții de peste hotare sini 
surprinși de această tinerețe. Toto
dată de .rapida ei maturizare. Noi îi 
invităm atunci, pentru a-și forma o 
imagine și mai completă asupra ra
pidei dezvoltări a petrochimiei, să 
facă cunoștință și cu tinerețea altor 
mari uzine și combinate din apro
piere. chiar în cuprinsul regiunii 
noastre ' Combinatul de cauciuc și 
produse chimice Onești Uzina de 
fire și fibre sintetice Săvinești. 
Combinatul de îngrășăminte azotoa- 
se Roznov. In 1938 după cum arată 
„Enciclopedia Romîniei", întreaga

SCHELE
industrie chimică a fostului județ 
Bacău număra 212 salariat!, Astăzi, 
numai în combinatul nostru lucrea
ză peste 5 000.

Cîteva cifre sînt capabile să su
gereze însemnatele creșteri înregis
trate în activitatea combinatului 
nostru, ele dînd în același timp mă
sura avîntului crescînd al industriei 
chimice în ansamblul ei De la data 
intrării în funcțiune a primei in
stalații și pînă azi. producția com
binatului chimic a sporit de peste 8 
ori. iar productivitatea muncii - de 
2.8 ori Aproape jumătate din pro
dusele principale ale combinatului 
se exportă în 15 țări ; volumul ex
portului a crescut în anul 1964 față 
de 1961 de 142 de ori Numai soda 
caustică pe care o exportăm în anul 
acesta reprezintă o dată și jumăta
te din cantitatea exportată în 1960 
de întreaga republică Succesele e- 
conomice dobîndite de colectivul 
nostru se reflectă și în faptul că, 
pînă la sfîrșitul acestui an la pri
ma noastră uzină pusă in funcțiune 
cea de sodă, valoarea investițiilor 
va fi integral recuperată.

Anul 1964 este cel mai rodnic, cel 
mai bogat din atît de scurta istorie a 
combinatului. Am pus în funcțiune 
uzina de policlorură de vinil-emul- 
sie, instalația de electroliză cu 
mercur și altele, am mărit impor
tante^ capacități de producție. Ne 
pregătim să dăm în curînd prima 
„șarjă« a liniei de P.V C.-suspensie. 
Noile intrări în funcțiune reprezin
tă o creștere a valorii producției, 
anual, de un miliard lei.

Acum. în preajma celei mai mari 
sărbători a poporului nostru, arun- 
cînd o privire asupra drumului stră
bătut, după tradiția oricărui colectiv 
de muncă, sîntem conștienți că toate 
succesele noastre se datoresc mare
lui inginer al construcției socialiste, 
celui care a ridicat și industria chi
mică pe culmi nevisate odinioară, 
partidului Cu prilejul glorioasei a- 
niversări. gîndul nostru de recu
noștință îl închinăm conducerii de 
partid și de stat. în frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej care 
a venit în repetate rînduri în mijlo
cul nostru dîndu-ne prețioase in
dicații îndreptar al întregii noastre 
activități Pășim înainte cu puteri 
sporite mai plini de energie și elan, 
alături de întregul nostru popor, 
făuritor al Romîniei socialiste.

care.au
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La barajul hidrocentralei de pe ArgeșHune^ara și Reșița

S-au turnat peste 108000
mc de beton

147 milioane lei
economii
suplimentare

Craiova

locomotivă
Diesel-electrică

hidrocentraleiPe șantierul

metalurgiștilorîncheierea chimiștii
unor lucrări
de montaj

Realizările întreprinderilor
brașovene

(Agerpres)

Eroilor
Eroilor

Instalații 
și produse 
petroliere

Pe șantierul uzinei de alumină 
din Oradea s-au terminat lucrările 
de montaj și rodaj, înainte de da
tele prevăzute, la stația de recepție, 
probare și omogenizare a bauxitei, 
stația de compresoare, stația de co
nexiune nr. 1 și altele.

Vineri dimineața, delegații de par
tid și de stat participante la sărbă
torirea celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării patriei au depus coroane 
de flori.

pus coroane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumentul E- 
roilor Sovietici.

La primire au luat parte ovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Nicolae 
Ceaușescu, Leontin Sălaj a;

Au asistat Constantin 'răgan și 
Andrei Păcuraru, membr supleanți 
ai C.C. al P.M.R.

Au avut loc convorbir care s-au 
desfășurat într-o atmossră de cal
dă prietenie.

In aplauzele asistenței, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se-

In timpul 
însoțiți de

Ion

Iugoslavia, deputat, a făcut o vizi
tă prin Capitală. Oaspeții, împreu
nă cu tovarășii Virgil Trofin, membru 
al C.C. al P.M.R., și Vasile Lixandru. 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
au vizitat unele din noile ansambluri 
de locuințe și construcții social-cul- 
turale.

îndeplinit șl depășit astfel angaja
mentul luat în întrecerea în cinstea 
marii sărbători, turnînd în plus, 
față de prevederile planului, mai 
bine de 13 000 mc de beton.

întreprinderile industriale din Ca
pitală au obținut o depășire a pla
nului la producția globală de peste 
490 milioane lei, iar la producția- 
marfă de 410 milioane lei, depășin- 
du-se cu mult angajamentele. Eco
nomiile suplimentare la prețul de 
cost se ridică la 147 milioane lei.

Vineri după-amiază, membrii de
legației de partid și de stat a R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de Lazar Ko- 
lisevski, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, președinte al 
Comitetului Federativ al Uniunii So
cialiste a poporului muncitor din

Socialiste a poporului muncitor din 
Iugoslavia, deputat.

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

Au asistat tovarășii Virgil Tro
fin, membru 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 
caldă prietenie.

Chimiștii combinatului din Bor- 
zești au realizat aproape 14 500 tone 
produse peste plan, dintre care 13 180 
tone insecticide condiționate, 662 tone 
hexacloran, 121 tone monoclor-ben- 
zen.

Vineri după-amiază, delegația 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., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a vizitat cartiere 
noi de locuințe din Capitală și con-

Delegația Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a de-

ța‘‘ Sibiu s-au fabricat în plus, față 
de plan. 446 tone de utilaj minier. 
30 tone de utilaj chimic, 1 600 m 
lanțuri’cu role și alte produse. Com
binatele și uzinele chimice din re
giune au realizat o producție supli
mentară în valoare de peste 14 mi
lioane lei.

Oarenii muncii raportează partidul

Delegația R. P. D. Coreene, con
dusă de tovarășul Kim Ir, mem
bru al Biroului Politic, vicepreșe
dinte al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al R. P. D. 
Coreene, a depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, la Monumentul E- 
roilor Patriei și la Monumentul E- 
roilor Sovietici.

ordine de idei, expoziția de față 
constituie o excelentă ocazie pentru 
reprezentanții vieții economice din 
străinătate de a cunoaște mai bine 
progresele realizate de Romînia pe 
tărîmul creșterii și diversificării po
tențialului ei economic, posibilități
le sporite ca volum și complexitate 
ale țării noastre, de a efectua 
schimburi economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale în cele mai dife
rite domenii și cu un număr tot mai 
mare de țări.

economie naționale a R. P- Ron^ine

strucții social-cultirale. 
vizitei, oaspeții au fost 
tovarășii Florian Dănălache, 
Cosma, Vasile Pailineț, membri ai 
C.C. al P.M.R., piecum și de Horia 
Maieu, arhitectul șef al Capitalei.

La depunerea coroanelor au parti
cipat membri ai C.C. al P.M.R., re
prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori ai forțelor noastre 
armate.

La primire au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Drăghici, Dumitru Coliu.

Au asistat tovarășii Mihail Le
vente, Andrei Păcuraru, membri 
supleanți ai C.C. al P.M.R.

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

Ani amen tele luate în cinstea ce
lei ÿ XX-a aniversări a eliberării 
patr de către siderurgiștii combi
nata din Hunedoara și Reșița au 
fosfideplinite. La Combinatul si- 
dèi'giç Hunedoara s-au produs în 
pit față de plan, de la începutul 
anii șî pînă la 20 august, 71500 
tp oțel Martin și electric, 43 600 
tc fontă, 80 000 tone laminate și 
50-tone cocs: Totodată, furnaliștii 
pedoreni au realizat o economie 
f 40 000 tone cocs. Colectivul Com- 

.râtului siderurgic Reșița a reali- 
t peste plan 24 000 tone oțel, 

.,300 tone fontă și 12 200 tone la- 
îinate.

Vineri după-amiază, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro- 
mîne, a primit la sediul C.C. al 
P.M.R. delegația de partid și de 
stat a R. P. Albania, condusă de to
varășul Manush Myftiu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania, prim-vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

Vineri după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, a primit la sediul C.C. al 
P.M.R. delegația de partid și de stat 
a Republicii Cuba, condusă de tova
rășul Secundino Guerra, membru al 
Secretariatului organizatoric al Par
tidului Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba.

Vineri dimineața^ tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Romîne, a primit la 
sediul C.C. al P.M.R. delegația de 
partid și de stat a R. P. Polone, 
condusă de tovarășul Franciszek 
Waniolka, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

In cursul după-amiezei, delegația 
R. P. Chineze, condusă de tovară
șul Li Sien-nien, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat, 
a depus coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism, la Monumentul 
Patriei și la Monumentul 
Sovietici.

Vineri după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se
cretar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a primit la sediul 
C.C. al P.M.R. delegația de partid și 
de stat a R. P. Ungare, condusă de 
tovarășul Kăllai Gyula, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare.

Snaugurais Expoziției realizărilor

Vineri dimineața, tovarășul
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, a primit 
la sediul C.C. al P.M.R. delegația de 
partid și de stat a R. S. F. Iugo
slavia, condusă de tovarășul Lazar 
Kolisevski, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, președinte al 
Comitetului Federativ al Uniunii

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

Au asistat tovarășii Simion Bu- 
ghici, membru 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 caldă, 
prietenească.

Tovarăși,
Ingăduiți-mi să 

lor de oameni ai muncii a căror ac
tivitate este atît de sugestiv pre
zentată aici, prin diferite exponate, 
o dată cu felicitările noastre pentru 
realizările obținute, urări călduroa
se de noi succese în munca lor, în
chinată înfloririi scumpei noastre 
patrii, progresului și bunăstării ei, 
păcii și prieteniei între popoare. De 
asemenea, vreau să relev că, la or
ganizarea într-un timp relativ scurt 
a expoziției a conlucrat un larg co
lectiv de muncitori, ingineri, arhi- 
tecți și alți specialiști, care au de
pus eforturi susținute și entuziaste. 
Doresc de pe acum să exprim feli
citările și mulțumirile noastre tu
turor celor care și-au adus aportul 
la realizarea expoziției.

Declar deschisă „Expoziția reali
zărilor economiei naționale a Repu
blicii Populare Romîne“.

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — 
Pînă ieri, constructorii de pe șantie
rul hidrocentralei „16 Februarie“ de 
pe Argeș.au turnat în corpul baraju
lui peste 108 000 mc de beton. Ei și-au

La primire au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Mihai Dalea.

Au asistat tovarășii Valeriu Nova- 
cu, membru al C.C. al P.M.R., An
drei Păcuraru, membru supleant al 
C.C. al P.M.R.

Au avut loc convorbiri care s-au 
desfășurat într-o’âtfirb'Sfera “de caldă 
prietenie.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la uzina de autocamioane „Stea
gul roșu“ au dat peste plan o pro- 
ducție-marfă echivalentă cu valoa
rea a 50 de autocamioane „Carpați“ 
S. R. 131, iar cei de la „Tractorul" 
o producție-marfă în valoare de 22 
milioane lei. La uzina „Independen-

La primire au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Dumitru Coliu.

Au asistat tovarășii Mihai Suder, 
membru 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 
caldă prietenie.

cretar al C.C. al P.M.R., președinte
le Consiliului de Stat al R. P. Romî
ne, taie panglica tricoloră, inaugu- 
rînd expoziția.

Asistența a vizitat apoi Pavi
lionul central, precum și alte 
pavilioane și platforme exterioare 
unde sînt prezentate agregate, u- 
tilaje, mijloace de transport etc.

în cursul vizitei, care a durat 
peste 3 ore, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți conducă
tori de partid și de stat s-au 
întreținut cu șefii delegațiilor 
străine și cu alți oaspeți, înfă- 
țișîndu-le principalele realizări în 
diferite ramuri economice, orien
tările actuale și perspectivele aces
tora. La standurile diferitelor sec
toare, miniștrii și adjuncții lor au 
dat ample explicații privind princi
palele utilaje și alte produse, ma
chetele unor mari întreprinderi și 
instalații, performanțele tehnice ale 
unor exponate, precum și relațiile 
economice internaționale ale țării 
noastre. Oaspeții au manifestat un 
viu interes pentru numeroase ex
ponate, au apreciat în cursul discu
țiilor progresele importante ale eco
nomiei romînești.

în ansamblul ei, expoziția oferă 
vizitatorilor o imagine unitară im
presionantă a Romîniei la 20 de ani 
de la eliberare, a drumului luminos 
de desăvîrșire a construcției socia
liste pe care înaintează poporul 
nostru, sub conducerea înțeleaptă a 
Partidului Muncitoresc Romîn.

(Agerpres)

care partidul le pune în Poa?" 
tră. La realizarea acestu3180“7 
al expoziției contribuie fs ca .un 
mare număr de exponate313^1111: 
utilaje, instalații etc — u.m Ș1 
unele machete de insta 1?. u^_ 
triale sînt prezentate î;nctiune- 
In felul acesta se ușur<cun°3®" 
terea mai concretă a pr8* ?e . 
nologice și a caracteris31- te11111' 
ce ale utilajelor și inst110r res_ 
pective, a efortului de3zest'ra ' ?" 
conomia națională cuP°aSe. , 
nivelul celor mai bunallzarl ale 
științei și tehnicii co??013116-

Stimați oaspeți,
„Expoziția realiză’ 

naționale a Republic°PuIa£8 Ro~ 
mîne“ constituie o e;sie grăitoare 
a aspirațiilor popor romîn spre 
progres, bunăstare,3e c°laoO" 
rare cu toate statei popoarele.

Relațiile rodnice colaborare 
dintre țările soci.-8 aauc o în
semnată contribué. Pr°Ș.resuLl'?r 
economic și tehnî^lin}1Rc: 
odată, dezvoltare,'merțului, a re
lațiilor economice ,toate tariæ Pe 
baza avantajeloiclPpoce> precum 
și extinderea purilor tehnico- 
științifice, a sclourl^or culturale, 
reprezintă un -oc deosebit de 
important pentPr°mov,a^ea c0" 
existenței pașr ințfe stat8 cu o- 
rînduiri social^efRe> pentru îm
bunătățirea ci^ul internațio
nal, pentru réarea destindem și 
întărirea păci1 lume. în această

Constructorii de utilaj petrolier de 
la uzinele „1 Mai“ au dat peste plan 
o instalație de foraj 3 DH 200, 13 
turbine și altele. Petroliștii din re
giune au realizat în plus, față de 
prevederile planului, însemnate can
tități de țiței, gazolină, benzină, ule
iuri minerale, produse aromate și 
altele. Pierderile de țiței și produ
se petroliere in rafinării au fost re
duse cu 6 000 de tone.

De la uzinele „Electroputere"- 
Craiova a plecat în prima cursă a 
46-a locomotivă Diesel-electrică fa
bricată în acest an. Minerii de la 
Valea Motrului au extras cea de-a 
14 000-a tonă de lignit peste plan.

Vineri dimineața, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a primit la sediul 
C.C. al P.M.R. delegația de partid 
și de stat a R. S. Cehoslovace, con
dusă de tovarășul Otakar Simunek, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, vicepreședinte al 
guvernului R. S. Cehoslovace.

Colectivul uzinei „Industria Sîr- 
mei“ din Cîmpia Turzii a realizat 
peste plan 11 000 tone produse me
talurgice, iar constructorii de ma
șini textile de la uzinele „Unirea“ 
din Cluj — o producție globală de 
1 milion lei.

Ce comunică

Arge%25c8%2599.au
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Bogăția îimhifôte

aproximativ

«iste

astâzi al Romînlel socialistechipul deMiile de exponate oglindesc puternic șl sugestiv

domeniul industriei ener- 
termiee sînt prezentate cu 

machete ale principalelor

a urcușului 
ale socialism

Simbolică ilustrare a avîntului continuu al 
economiei nationale

arăta tovarășul Gheorghe

a R. P. Ro
că au reușit 
dezvoltarea 
parte. Vizi- 
ușurință atît

la altul nu străbați în 
întihse distante geogra- 
uzină dintr-un capăt de 
trecutul de prezent. In-

Fabricat in R. P. R."

„Partidul, ..___ _________-D—
Gheorghiu-Dej, a îndreptat întreaga ener
gie creatoare a poporului spre dezvoltarea 
bazei tehnice-materiale a socialismului pe 
calea industrializării — temelia trainică a 
marilor transformări în procesul construc
ției socialiste“.

în funcțiune în 1964 și 1965 â celor trei 
combinate aflate în curs de construcție la 
Craiova, Tg. Mureș și Tr. Măgurele se va 
ajunge la’ o producție sporită de îngrășă
minte chimice.

marile șantiere de construcție, dar, mai 
ales, prin minunății săi oameni, făurari de 
frumusețe și de bünuri materiale.

Stai cîteva clipe în pragul vastului pa
vilion circular și privirea ți, se oprește la 
gigantica roată dințată, inspirată figură de 
stil a însuflețitorului poem al industria
lizării. într-o mișcare continuă, ca un Per
petuum mobile, se învîrtesc imagini din 
marile noastre uzine constructoare de ma
șini. Iar sus, sub rozeta cupolei Cifrele în
scrise pe mari panouri sugerează vizitato
rului că avîntul economiei, al culturii și 
artei, creșterea nivelului de trai își ap iz
vorul în dezvoltarea industriei noastre, în 
ritmul ei susținut de creștere. Numai în 
perioada 1960—1963 producția industrială 
a sporit într-un ritm mediu anual de 15 
la sută, față de 13 la sută cît era prevăzut 
pentru întreaga perioadă 1960—1965, iar 
în același an 1963, producția industriei pe 
ansamblu era cu 74 la sută mai mare decît 
în 1959.

Pătrunzi în incinta expoziției, învăluită 
într-o lumină plăcută, cu sentimentul că 
ai în fața ochilor întreaga țară ; ea 
este prezentă prin uzinele și fabricile, prin

de oțel — totalul producției în 1938
2 704 000 în 1963 Se datorește dezvoltării 
impetuoase a industriei metalurgice, mo
dernizării ei, construirii unor noi capaci
tăți de producție. Iar înainte de toate, liniei 
juste a partidului, politicii salé înțelepte. 
Pe fundamentul solid al marilor investiții 
acordate acestei ramuri — rețineți : numai 
în perioada 1950—1963, investițiile au fost 
de aproape 12,5 miliarde lei — au prins 
contur marile furnale și cuptoare Martin, 
bateriile de cocs și laminôarele care, ase
meni unor șuvoaie își revarsă astăzi pro
ducția în albia largă a milioanelor de tone 
de metal. Firesc, în standuri sînt prezen
tate exponate de cocs și derivate, felurite 
sorturi de fontă, oțel, nenumărate produse 
laminate, țevi, discuri abrazive și altele, 
pentru ca vizitatorul să aibă o imagine și 
mai clară a realizărilor din acest sector.

Urmînd un adevărat flux tehnologic, în 
expoziție vizitatorul are prilejul să cu
noască cele mai de seamă succese în dome
niul construcțiilor de mașini, ramura prin
cipală a industriei grele. Este greu de trecut 
în revistă fiecare dintre miile de exponate. 
Privindu-le însă, îți dai și mai bine seama 
de maturitatea tehnică la care au . ajuns 
colectivele din uzinele constructoare de 
mașini, care dispun de toate condițiile și 
au acumulat o bogată experiență pentru a 
realiza produse la un nivel tehnic ridicat.

întîlnind la fiecare stand cele mai felu
rite și mai complexe mașini și utilaje pur- 
tînd pe ele inscripția „Fabricat în R.P.R.“, 
încerci un sentiment de profundă mîndrie 
patriotică. Mica plăcuță a devenit o grăi
toare carte de vizită care recomandă cali
tatea produselor romînești — multe din
tre ele cunoscute și apreciate astăzi pe 
piața mondială, inclusiv în țări cu o veche 
tradiție industriala.

Pentru constructorii de mașini din țara 
noastră, constituie un puternic imbold o- 
rientarea dată de partid ca în întreaga lor 
activitate să-și îndrepte eforturile spre 
realizarea de produse là nivelul tehnicii 
moderne. Așa cum se desprinde din vizita
rea standurilor, în paralel cu realizarea de 
noi produse, sînt modernizate cele aflate 
în fabricația curentă, în așa fel îneît să se 
țină pasul cu progresul și cu necesitățile 
mereu sporite ale economiei naționale. A- 
ceastă viguroasă ramură a industriei ro
mînești — construcția de mașini — lasă o 
puternică impresie prin exponatele pé care 
lé prezintă.

Așezate pe postamente încadrate de pie
triș alb, mașinile, multe din ele în stare

Partidul nostru acordă o foarte mare 
atenție valorificării superioare a resurse
lor naturale ale țării. Satisfacerea acestei 
cerințe a determinat modul în care au fost 
dezvoltate unele ramuri importante ale 
economiei. Au fost elaborate programe 
vaste de reutilare tehnică și punere în 
funcțiune de noi capacități de producție. 
Astfel s-au creat condițiile necesare pen
tru folosirea cît mai eficientă a resurselor 
materiale, caracteristică a economiei 
noastre.

O bună parte din „inelul" de la parter 
al expoziției este consacrat industriei chi
mice. încă din primii ani ai construcției

Ca o mărturie a acestei politici juste, 
ferme, clarvăzătoare, statul a investit mari 
fonduri pentru dezvoltarea industriei. în 
primii patru ani ai șesenalului, ritmul 
mediu anual al creșterii investițiilor a fost 
de 21 la sută, față de circa 16 la sută cît 
era prevăzut. în acești ani au intrat în 
funcțiune aproape 80 de întreprinderi, 170 
de secții noi, numeroase fabrici și uzine au 
fost reutilate, dezvoltate, modernizate.

Marele inel de la parterul pavilionului 
este consacrat ramurilor de bază ale in
dustriei grele, care condiționează în mod 
hotărîtor progresul întregii economii na
ționale. Iată standurile consacrate ihdus- 
triei metalurgice. Reduse la scară, ma
chete ale Combinatului siderurgic hunedo- 
rean, cu noua sa oțelarie, ale furnalelor 
Reșiței, ori a instalației industriale de se- 
micocsificare în strat fluidizat de la Uzina 
„Victoria“ Călan, aduc parcă aici dogoa
rea cuptoarelor, clocotul metalului, șerpii 
incandescenți ai laminatelor. Drumurile 
șarjelor pornesc zi de zi spre marile u- 
zine constructoare de mașini, iar dincolo 
de cifrele înscrise pe grafice stă • munca 
avîntată a oamenilor, pasiunea lor de a 
răspunde prin noi realizări chemării parti
dului, dînd patriei mai mult oțel, mai 
multă fontă, mai multe laminate. Citind 
cifrele înscrise pe un panou, simți bucu
ria marilor înfăptuiri : în 1963, producția 
globală a industriei siderurgice \a Crescut 
de 10 ori față de 1938. Creșterea continuă, 
de la cele 80 000 tone de cocs metalurgic din 
1938 la 1 141 000 tone în 1963, de la 133 000 
tone fohtă — cît produceam în 1938 — la 
1 706 000 în același an 1963, 284 000 tone 

'*I“1 — totalul producției în 1938 — la

instalații de foraj, modernele tractoare, 
autocamioanele „Carpați" și „Bucegi", lo
comotive Diesel-electrlce, noi tipuri de va
goane de marfă și călători, utilaje pentru 
lucrări rutiere și irigații, o mare diversi
tate de mașini agricole.

Este un mare merit al ministerelor de 
resort, al Camerei de comerț 
mine, al fabricilor și uzinelor 
să înfățișeze atît de sugestiv 
fiecărei ramuri economice in 
tînd expoziția, poți urmări cu 
înlănțuirea firească a sectoarelor de pro
ducție cît și creșterea viguroasă, echili
brată a tuturor acestora, bază trainică 
pentru ridicarea sistematică a nivelului de 
trai al poporului, pentru noi și noi reali
zări în domeniul social-cultural.

Datorită faptului că multe mașini și 
utilaje, ca și machete de instalații indus
triale sînt în stare de funcționare, mun
citorii, inginerii și tehnicienii, vizitatori 
ai expoziției, au un bun prilej de a cu
noaște, pe viu, procesele tehnologice și 
caracteristicile tehnice ale utilajelor și 
instalațiilor respective, ceea ce prilejuieș
te un rodnic schimb de experiență, de 
dezvoltare și îmbogățire a realizărilor.

Trecînd prin fața standurilor ai prilejul 
să te întîlnești și să faci cunoștință cu cel 
mai tînăr vlăstar al industriei construcții
lor de mașini — electronica. Un justificat 
interes stîrnește mașina electronică de cal
cul numerică, complet tranzistorizată; cal
culatorul CIFA 102, a cărui memorie este 
pusă la încercare pe un cilindru magnetic. 
Ea are largi utilizări în cercetările științi
fice, în proiectarea în industrie, construcții 
etc. De bună seamă, mulți vizitatori vor 
stărui mai mult și în dreptul numărătoru
lui portabil cu impulsuri pentru aplicarea 
izotopilor radioactivi în producție și în la
borator. Modernizarea și automatizarea pro
ducției — direcții principale ale progresu
lui tehnic contemporan — își află ilustra
rea prin exponatele purtînd marca uzine
lor „Electromagnetica“ și „Automatica“. 
Se văd pe panouri diferite aparate de pi- 
rometrie industrială, elemente de automa
tizare, sisteme de reglare automată. Re
ține atenția aparatura de telemecanică 
pentru sonde de petrol în pompaj ca și 
instalația de automatizare și protecție ti
pizată pentru cazane Vuia.-

Sub cerul Capitalei, spre care își înalță 
fruntea de beton și sticlă sutele de blocuri 
ce aprind la ceasurile amurgului puzde
rie de stele, a crescut o adevărată floare 
pe care brațele a milioane de oameni 
ai muncii o aduc în dar măreței săr
bători : — „Expoziția realizărilor eco
nomiei naționale a R. P. Romine". în pe- 
alelë ei este înmănuncheat rodul muncii 
atuziaste a întregului nostru popor te
ntat și harnic care, de-a lungul a două 
•cehii de viață liberă făurită zi de zi sub 

.inducerea înțeleaptă a partidului, a adus 
profunde schimbări înnoitoare pe cuprin
sul patriei. Asemeni picăturii de apă ce 
oglindește în ea imensitatea boitei, expo
ziția prezintă puternic și sugestiv chipul 
de astăzi al Romînlei socialiste care, în 
anul celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării, se înfățișează ca o țară în continuu 
progres, cu o economie complexă și o cul
tură înfloritoare, puse pe de-a întregul în 
slujba creșterii bunăstării celor ce mun
cesc.

Fantezia și bunul gust caracterizează 
întregul ansamblu arhitectonic. Suplețea 
liniilor se îmbină armonios cu peluzele 
odihnitoare de flori și verdeață, minunat 
fundal pentru impresionanta înlănțuire a 
exponatelor desfășurate panoramic pe o 
suprafață de expunere de 
100 000 m. p.

Ca o simbolică prezență 
nostru spre culmile însorite 
mului, afhitecțli. înfățișează privirilor co
loana inspirată de faimoasa sculptură a lui 
Brîncușl, izbucnită temerar spre înalturi 
chiar din fața pavilionului central. Tot ce 
întîlnești sub cupola expoziției ori sub 
necuprinsa cupolă a cerului liber, miile de 
exponate, machete, panouri și fotografii, de 
la înaltele instalații de foraj purtînd pe 
pieptul metalic aurul medaliei cucerite în 
confruntările internaționale și pînă la rul
mentul minuscul ca o bijuterie, de la ma
șinile complexe, moderne, realizate la ni
velul tehnic cel mai înalt și pînă la crea
țiile maeștrilor artei populare, își au izvo
rul în hărnicia și talentul clasei munci
toare, țărănimii colectiviste, intelectualită
ții noastre, se datoresc minții cutezătoare 
a arhitectului construcției socialiste — 
partidul — ale cărui planuri științifice sînt 
înfăptuite cu însuflețire de către oamenii 
muncii.

Realizările în 
giei electrice și 
ajutorul unor ______ . .
unități construite în cadrul programului de 
electrificare a țării inițiat de partid. Pri
vind siluetele miniaturale ale hidrocentra
lei „V. 1. Lenin“ de la- Bicaz, ale termo
centralelor de la Brazi, Luduș și'Craiova, 
faci o adevărată călătorie pe traseul sis
temului energetic național. Prin graiul 
graficelor afli că puterea instalată a cen
tralelor electrice va fi în 1964 de circa 
6 ori mai mare față de 1938. Numai pute
rea instalată care va intra în funcțiune in 
1964 va fi egală cu cea a întregii țări de 
pînă la 23 August 1944. în numeroasele 
standuri sînt. expuse de asemêhéa produse 
ale industriei de mașini și aparataj electro
tehnic precum și o cameră de comandă 
electrică — în mărime naturală. Ca o sin
teză a sectorului energetic, pe un panou 
decorativ este înfățișat sistemul energetic 
național, realizare de mare însemnătate a 
regimului nostru. Vizitatorul expoziției are 
prilejul să-și facă o imagine cît mai na
turală a succeselor din domeniul electrifi
cării, privind în vecinătatea ' pavilionului 
central, stația de transformare de 110/6 
kV echipată cu doi transformatori. Lîngă 
ea, se înalță silueta elegantă a unei linii 
electrice aeriene avînd un stîlp metalic de 
întindere și colț și un stîlp de beton armat 
centrifugat.

Expoziția pune în evidență și o aseme
nea latură esențială a politicii partidului 
nostru : folosirea energiei nucleare în sco
puri pașnice. Pe lîngă imagini Și machete 
deosebit de interesante privind munca de 
cercetare șl de aplicare a izotopilor radio
activi în agricultură și Industrie, în medi
cină se află și unele exponate ale institu
tului de Fizică Atomică. Amintim printre 
altele de numărătorul electronic nuclear, 
spectrograful de rezonanță paramagnetlcă 
electronică și altele.

Se știe prea bine ce însemna în trecut 
viața de miner, cît de puțin dezvoltată era 
industria extractivă. Oamenii lucrau în 
adîncuri cu mijloace rudimentare, acci
dentele se țineau lanț. Valea Jiului era 
numită oe bună dreptate „Valea plîngerii“. 
Zguduitoare sînt fotografiile care amintesc 
de acei ani întunecați. Și cît dé pline dé 
strălucire, de viață, sînt noile imagini care 
înfățișează avîntul acestui important sec
tor al economiei. Citim pe un grafic : In 
1963 producția de cărbune a fost de peste 
10 milioane tone față de 2,8 milioane tone 
în 1938. în privința investițiilor în indus
tria minieră numai în perioada 1951—-19^3 
valoarea acestora a ajuns la circa 13 mi
liarde lei.

Te uiți la diferitele mostre de minereu, 
Începînd cu cărbunele și prozaica sare și 
terminînd cu cel aurifer și îți dai 
și mai limpede seama de varietatea 
bogățiilor naturale ale țării puse cU ade
vărat în valoare abia în anii puterii popu
lare. în expoziție sînt numeroase utilaje 
moderne de producție rOmîneăscă folosite 
cu succes în industria minieră : perfora
toare pneumatice, ciocane de abataj și al
tele. Privindu-le și cercétînd în continuare 
machetele unor unități ca cele dé la Deva, 
Baia Mare, Téliuc și altele îți apa
re șl mal limpede faptul că îndeplinirea 
planului producției globale în Industria 
minieră pe primul semestru al acestui an,

Acționare, vopsite în culori plăcute se 
buj de atenția vizitatorilor. Se află aici 

de rectificat axe cu came prin co- 
P'Ăipă model, realizată de uzinele bra- 
S°v'„Steagul Roșu". în continuare poa
te Azută mașina de frezat universală 
tip >320. Datorită caracteristicilor sale și 
echlț corespunzătoare cu accesorii, rea- 
lizea^ productivitate comparabilă cu 
cea așinilor de frezat produse pe plan 
mondVpe sirnți îndemnat să .stărui mai 
mult' £ța strungurilor cu comandă după 
progracare poartă marca uzinelor din 
Arad, Oferite tipuri și mărimi. Iată și 
un alt icjus care dovedește capacitatea 
muncite,r) inginerilor și tehnicienilor
noștri d realiza mașini la nivelul teh
nicii mogie. Este vorba de mașina ori
zontală 'alezat și frezat. Comenzile și 
posibilită de urmărire se fac prin vi
zoare opt Te impresionează uriașul 
strung caei cU diametrul planșaibei de 
2 500 mm£ adevărat colos de 39 tone 
care poatee)Ucra piese cu greutatea de 
pînă la 15ne Este acționat cu curent 
continuu, c Ce permite o reglare auto
mată a turțor> putînd lucra cu trei cu
țite simultai

De la un nd 
Scurt timp naj 
fice care sepi0 
țară de alta țj ______ __ _______  __
tr-o parte, tetimpină o adevărată pa
noplie de scuicare de care mai perfec
ționate, purtînțrept carte de vizită nu
mele fabricilor^ Rîșnov și Brașov. Mer- 
gînd mai depai întîlnești cele mal felu
rite balanțe teKe, compresoare frigori- 
fere, microscoațpri aparate medicale șl 
de proiecție. Și ^dată, te oprești. Dacă 
nu te-ai ști subipoia brăzdată de ner
vuri de oțel, ai cie că ești într-o hală a 
unei întreprindepextile. Este vorba de 
mașina de filat cinele tip îngust.pentru 
bumbac cardat, r^zată de uzina „Uni
rea“ din Cluj. Și sa vrei asociezi to
tul cu imaginea fiarelor de altădată, 
căznindu-se lîngă ișînile azi piese de 
muzeu. Cît de depăiți ți se par acum cei 
20 de ani care au Cut de la neuitatul 
august 1944. Iți creș inima de bucurie 
văzînd îngemănate a, în expoziție ma
șinile făurite de mîiiș de aur ale mun
citorilor, inginerilor ^tehnicienilor noș
tri pe care îi însuflețte, le dă puternic 
imbold cuvîntul partidjj. S-au născut în 
acești ani plini de Iurtă utilaje și ma
șini pentru industria îmică, agricultu
ră, industria alimentarei forestieră, e- 
nergetică, iar cifrele dee grafice vin să 
confirme o dată mai mj succesele do- 
bîndite. în ramura conspcțiilor de ma
șini și a prelucrării metaior, producția a 
crescut din 1938 pînă în')63 de circa 17 
ori, depășind în 1963 nivul prevăzut în 
șesenal pentru 1964.

Este cît se poate de fișe că variata 
gamă a produselor industrii construcțiilor 
de mașini nu își află oglinde doar în in
cinta pavilionului central, \zitatorli ex
poziției au prilejul să întîlnéscâ și în ex
terior pe întinsele platformele diferite
lor sectoare ale economiei, îpreslonante

socialiste, partidul șl guvernul au pus 
accentul- pe dezvoltarea industriei chimice, 
menită să realizeze noi materii prime și 
materiale de mare importanță pentru nece
sitățile industriei, pentru lărgirea sorti
mentelor de bunuri de consum, să asigure 
agriculturii îngrășăminte chimice, antidău- 
nători și alte produse cerute de aplicarea 
agrotehnicii moderne. Efortul important și 
constant făcut de partid și guvern pentru 
creșterea rapidă a industriei chimice se 
oglindește deosebit' de elocvent în dina
mica investițiilor alocate acestei ramuri. 
Comparativ cu anul 1951, investițiile în in
dustria chimică au fost în 1965 de 2,4 ori 
mai mari, în 1959. de 7,7 ori iar în 1963 
de 18,1 ori mai mari. Prin munca entuzias
tă, plină de abnegație a muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor, a oamenilor de 
știință producția în această ramură a fost 
în 1963 de 23 ori mai mare decît în 1938.

Trecînd pe la numeroasele standuri pri
vești nu numai o gamă largă de produse, 
dar, într-un fel, parcurgi și întreaga eta
pă de dezvoltare a industriei chimice. Un 
simplu expOnat cuprins într-o fiolă, un 
simplu colorant sau detergent, fotografiile 
șl màc'hetèle îți demonstrează în chip plas
tic că Romînia dispune astăzi de cele mai 
moderne ramuri ale chimiei : îngrășă
minte, fire și fibre sintetice, detergenți, 
medicamente de . sinteză etc. în anii 
1955—1963 au intrat în funcțiune 38 de 
întreprinderi și 56 secții noi, industria chi
mică realizînd astăzi pèste 5 500 produse 
industriale. Toate acestea au determinat 
ca chimia să ocupe pe bun temei locul al 
doilea în cadrul industriei grele, după in
dustria construcțiilor de mașini.

Fotografiile și o dată cu ele nenumăra
tele produse expuse, mijlocesc revederea 
cu „veteranii“ industriei noastre chimice, 
născuți în anii primului cincinal — Com
binatul chimic din orașul Victoria, Fa
brica de antibiotice din Iași, Fabrica de 
tananți vegetali Argeșul, dar și cu noile 
unități, de la Borzești, Onești, Brazi, Să- 
vinești, Tr. Măgurele, Brăila, menite să 
valorifice superior și complex bogățiile 
țării, pe baza aplicării consecvente a ma
rilor realizări ale științei și tehnicii.

Multe din exponate demonstrează avîn
tul petrochimiei, această nouă ramură a 
industriei chimice care realizează produse 
necesare Industriei, agriculturii, transpor
turilor și bunurilor de consum. Alături de 
anvelopele „Danubiana" stau firele și fi
brele sintetice ieșite pe porțile Săvlneștiu- 
lui, îngrășăminte minerale, feluritele ule
iuri și vopsele, medicamente și rășini.

Rețin atenția fotografiile ilustrînd vizi
tele conducătorilor de partid și de stat pe 
șantierele industriei chimice. Aceste vizite 
făcute în diferite regiuni ale țării, de-a 
lungul anilor, au avut ca scop analiza 
concretă à modului în care se realizează 
sarcinile trasate, începînd cu alegerea lo
cului de construcție a marilor combinate 
și pînă la utilarea și organizarea acestora.

Nu poți încheia popasul la sectorul in
dustriei chimiei și petrolului fără a urmă
ri cu interes machetele și mostrele care 
arată viu și convingător succesele din do
meniul prelucrării petrolului. Realizările 
înscrise în anii din urmă sînt o mărturie 
că se înaintează necontenit spre atinge
rea unui indice de seamă stabilit de pla
nul de șase ani, acela al creșterii cu cel 
puțin 40 la sută a valorii produselor obți
nute din fiecare tonă de țiței. Se văd 
mostre de benzine cu cifre octanice supe
rioare, aditivi pentru uleiuri, diferite sor
turi de petrol și motorine, parafine, bitu
muri, benzen etc. Un loc de prim ordin 
în cadrul standurilor petrolului și chimiei 
este acordat îngrășămintelor minerale. Fo
tografii și exponate ilustrează faptul că 
sporirea continuă a recoltelor este strîhs 
legată de folosirea pe scară largă a în
grășămintelor. în 1964, industria chimică 
va livra agriculturii peste un milion tone 
de îngrășăminte chimice cu azot și fosfor, 
față de 286 000 tone în 1959. Prin punerea
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în propoiție de 105,1 ta sută, are un fun
dament âlid.

Ca o clnt.inuare firească a sectorului 
industriei minelor, un punct de atracție 
aflat de (ata această în exterior : abata
jul fronbl orizontal pentru extracția 
cârbunélu. Coborind în galerie și conti- 
nuînd drunul întîlnești un tren de mină, 
ai sub priviri un cfîmpej din munca 
oamenilor din adîncuri. a harnicilor mi
neri Cei é n-au fost încă într-o galerie, 
vor urmăr intr-un cadru real funcționa
rea diferitlor utilaje moderne, precum și 
tipurile desusținere metalică din galerii 
și abataje.

Succesele industriei noastre reflectate 
prin produélé cele maj felurite, la un ni
vel calitate superior, constituie pen
tru toți arnenii muncii un îndemn 
mobilizatorde a consolida și dezvolta in 
viitor înfăpiirile de pină äcüm. de a con
tinua cu aceași însuflețire măreața ope
ră de întărie a economiei naționale, pre- 
miză a ridiérii continue a nivelului de 
trai al popojlui.

...Urci celeîteVa trepte spre primul ni
vel âl pâViliOului și déodétâ té trezești în 
fața Unei păqri. E drept, nu auzi foșne
tul frunzelor nici nU simți răcoarea de
sișului. dar uașele panouri cu fotografii 
îți creează petru o clipă impresia nesfîrși- 
telor păduri ■ bogăție dé seamă a pa
triei. Progrese remarcabile obținute în 
acești ani în »mediul valorificării supe
rioare și Cônipx'é é mâséj lémnôase iși 
găsesc exprèsiàn creșterea valorii produ
selor obținute lihtr-un metru cub de 
masă lemnoasăAceasta a crescut in 1963 
cu 54 la șuti față de 1939. Prin in
termediul grafilor și fotografiilor afli că 
de-a lungul amr s-a desfășurat 6 largă 
acțiune de îrrădurire a suprafețelor 
exploatate nemjs în trecut.. Astfel, in pe
rioada 1944—1 âf. au fost împădurite peste 
un milion héctà. Din loc în lôc. sint ex
puse felurite sôimênte dé lemn, iar foto
grafiile te Int.roic în marea familie a 
combinatelor cu-ofil complex pentru va
lorificarea Supehiră a maséi lemnoase. 
Nufnai de la încutuj șeSehalUlUi și pină 
în prezent au fôsdatè în funcțiune 54 de 
fabrici noi, înzesHe Cu mașini și utilaje 
la nivelul téhnici.’elèi mai avansate. Iată 
imagini de la Gălțaș și Blaj. Suceava și 
Tg. Jiu ComăneșȘi Gherla, pentru a nu 
aminti decît cîtêc din aceste combinate 
în Care indicii aëtilïzare a masei lem
noase sînt dè 75- - la sută.

Privești o fotogne de dimensiuni uria
șe și parcă îți vințâ oorhești la drume
ție. printre stîhciiîn café a fôst_taiat 
un nou traseu forqer Nici ca se poate 
0 mai grăitoare iluare à faptului că din 
1951 și pină în or>nt s-au construit și 
dat în folosință pé 13 5Ö0 km de dru
muri tlrmtod itinlful sectorului eco
nomiei forêstiere viatorul va admiră 
désigut noile și élèjtéle mobile apoi se 
va opri lîhgă vàt.êlé și ' atrăgătoarele 
éxpdi'iatè téprëzèntî bogăția vîhatului 
ori în făta unor m=>cla.

..41 a ogoare! tdèctivizate
Intrarea în standulzervat agriculturii 

este dominată de o re fotografie care 
evocă un moment iste ia sfîrșitul pri
măverii anului 1962, ici întreaga agri
cultură a țării a fostjezată pe temelia 
de granit a socialisme Sesiunea extra
ordinară a Marii Ajări Naționale a
consfințit acest măreț uniment. Atunci, 
în același pavilion urre găzduiește
acum expoziția, 11 OOCfe țărani munci
tori salutau prin put.er= aclamații stră
lucită victorie dobîndi sub conducerea 
partidului : terminarea lectivizării agri
culturii. Faptele réalité din satul co
lectivizat confirmă jusfa politicii par
tidului nostru, care s-aientat statornic, 
de multi ani spre dezvirea intensivă și 
multilaterală a producțagricole, folosi
rea tractoarelor și rriașitf agricole celor 
mai perfecționate a înșămintelor na
turale și chimice, apliea agrotehnicii 
avansate. Pe un panoul scris între 
anii 1950--1963 statul investit pentru 
agricultură fonduri de Sniliarde lei. Pe 
un alt panou, ilustrat cptografii, vizi
tatorul citește că la 1 iul964 lucrau pe 
ogoarele agriculturii sdiste aproape 
70 000 tractoare, circa 00 semănători

mecanice, aproape 34 000 combine pentru 
păioase. Péhtfu sporirea rodului ogoare
lor au fost administrate de 34 ori mai 
multe îngrășăminte déclt în 1950.

Péntru a sublinia această însuflețîtoare 
realitate, se află expuse afară, în dreapta 
marelui pavilion, binecunoscutele tractoa
re U 650 și U 651. comparabile din toate 
punctele de vedere cU cele mai bune Pț°- 
duse similare prezentate pé piața mondia
lă Tractoarele purtînd marca uzinelor 
brașovene, brăzdează nu numai ogoarele 
patriei ci sînt intîlnite și în numeroase 
țări ale lumii. Faceți o mică comparație, 
în ahul 1938. existau în Rominta doar 
4 049 tractoare și acelea din import. Astăzi, 
numărul tractoarelor este de aproape 
70 000 și ele poartă inscripția „Fabrikat în 
R.P.R. !°. în vecinătatea tractoarelor sini 
expuse combine, semănători și alte mașini 
agricole, iar într-un bazin se Pot 
în Stare dé fùnctiônàrè pompe .pentru H- 
gații Ca o continuare fireasca a standului 
în aer liber a! mașinilor agricole a fost 
organizat cu scop demonstrativ Un lot de 
culturi furajere. în condiții de Irigare. In 
cadrul acéstui lot există, de asemenea, un 
séctôr legumicol Unde vizitatorii pot ve
dea una din metodele de PersP^lJva P^n- 
tru obținerea legumelor 
rea adăposturilor tip tunel, confecționate 
din polietilenă.

Numeroasele exponate — snopi de griu, 
știuleti de porumb, semințe de ^afea- 
soarelui. de in. soia etc - fac și mai SU 
gestive cifrele prezente pe panouri, trans- 
portîndu-te parcă din sala expoziției pe 
întinsul cîmpiei TradUCÎnd în'.v'8Ja pre
țioasa indicație dată de partid pi ivind 
folosirea rațională à parnihtülui laI> 
réa continuă a suprafețelor ar8b’la- °’" 
menii muncii din agricultură au făcu.ca 
în perioada 1950 1963 suprafața arabila
a tării să crească cu 474 600 ha.

De la un stand la altul, de la un panou 
la altul, afli noi și interesante date despre 
dezvoltarea agriculturii. lata.bunaoara P 
noul și harta cu specializarea gospodarii 
for dé stat din caré sé vede limpede că 
procesul de profilară și specializare a 
avut drept Urmare sporirea însemnata a producție? agricole marfă, creșterea con
tinuă a rolurilor G A S.-urilor în forma
rea fondului de stat Sau graficele și fo 
tografiile despre dezvoltarea sect°™?P. 
zootehnic și legat de aceasta al sporirn 
bazei furajere Dacă între anii I9o4—1938 
erau cultivate cu nutrețuri 637 000 hecta
re. în 1963. suprafața a ajuns la «0 000 
hectare Pentru a ilustra progresele înre distrate de agricultura țării. în expoziție 
Șînt prezente cifre și fapte în legătură cu 
"cercetarea științifică Exista astăzi 39 de 
stațiuni experimentale si 5 institute de 
cercetări. Numai în 1964 Statul a aloca 
fonduri dé 148 mllîoané peritru .cercetări 
științifice în domeniul agriculturii.

Ca urmare a posibilităților sporite de 
caré dispune țărănimea colectivista. în 
SHțPle patriei au instruite aproape
890 000 dé case nöl. tar m pește 5 500 de 
site s-a aprins tumiha electrică Și alte 
cifre înscrise pé pănOuri. precum și nu- 
meroésé fotografii- vorbesc deăpre viața 
nOUă din satul colectivizat.

Ub maté SpfițiU esté acordat în expo- 
zițle industriei alimentare și ușOare. Ex
ponatele sînt edificatoare pentru efortu 
Continuu cé se face în direcția dezvoltam 
producției bunurilor de consum. Sortimente 
mai multe și măi vàriaté, ambalaje mai a- 
trăgătoare produse de carne și lactate de 
patiserie și dulciuri Nu lipsesc, se înțe
lege nici vinurile noastre care au cuce
rit atîteă medalii dé aür la marile con
cursuri internaționale. Este semnificativ 
dé arătat Că producția industriei alimen
tare a crescut îh 1963 de 3.15 ori față de 
anUI 1938.

Desigur unul din sectoarele expoziției 
care va stîrrti Interesul - mai ales al vi
zitatoarelor - este cél consacrat indus
triei ușoare. Se află aici intr-o prezen
tare ingenioasă cele mai felurite produse. 
Demn de reținut ésté faptul că prin efor
turi perseverente, prin pasiune și Iniția
tivă întreprinderile industriei ușoare se 
străduiesc să realizeze produse frumoase, 
atrăgătoare. cu O linie estetică elegantă, 
modernă, corespunzătoare exigențelor spo
rite ale cumpărătorilor. Este greu sa _n 
oprim la un exponat saU la altul. Lasarn 
pe seama vizitatorilor plăcerea de a privi 
îndeaproape stofele și elegantele costume, 
pantofii sau articolele de lenjerie ptodu- 
sele electrocasnice și de menaj. Fara în
doială, întîlnirea lor cu fantezia _și bunu 
gust îi va îndemna să mai revină. Marea 
gamă de produse, varietatea ambalajelor, 
prezentarea atrăgătoare pe manechine

care parcă sînt vii, dovedesc strădania co
lectivelor de a traduce în viață sârcina de 
a îmbunătăți necontenit calitatea și as
pectul produselor, ridicîndu-le la nivelul 
celor mai reușite tipuri din străinătate.

marii instalații 3 DH 200 A. aSurl de 
becuri se înșiruie pînă în vîrfroaPe de 
cele două drapele i'luturînd îrtaia vîn_ 
tului. Privind sclipirea feeric1 asemeni 
cu un mare pavoaz înălțat îr^stea glo
riosului august.

Tot în stare de funcționae Și insta
lația de forai T 50 A, iar alfi instalații 
moderne de prevenire a eriei> agregate 
de cimentare, autostațiâ d’ârotaP Ve" 
dem pe machete, în stare funcționare, 
utilaj pentru forajul de ex^ie Și prelu
crarea țițeiului.

Unul dintre pavilioaneléteriosre care 
stîrnește interesul vizitfilor este cei 
consacrat realizărilor dRdite în cele 
două decenii în dometti-social-cultural. 
Prin grafice și dioramd1™ Panouri și 
fotografii, prin cele maarlate exponate 
este înfățișată dezvolta; învățămîntului, 
științei, artei și culturocrotirii sănătă
ții, sportului, turismului activității edi
toriale. Creația artiști populară care a 
cunoscut o mare înflc£ în anü de după 
eliberare este prezeto Pt’in minunatele 
broderii și marame, voare și ceramică, 
sculpturi în lemn, numărate articole de 
artizanat care au d> faima creatorilor 
noștri populari pesthări și țări.

Toate aceste - exhale oglindesc su
gestiv mulțimea d> aspecte ale felului 
cum dezvoltarea th70? ramurilor econo
miei naționale se^flectă în ridicarea 
permanentă a nfrfdui de trai material 
și cultural al potului.

Iată-ne în sectorul consacrat transpor
turilor și telecomunicațiilor. în față, ți se 
deschide priveliștea unui peron de gară. 
Aștepți parcă semnalul impiegatului să 
dea cale liberă trenului. Pe linia ferată 
din apropierea pavilionului atrage atenția 
locomotiva Diesel-electrică de 2100 CP 
și o locomotivă cu aburi modernizată. Ală
turi de ele. sînt prezente vagoane de tip 
nou : de marfă, cisterne, de pasageri. 
Numai în anul 1963 calea ferată a fost în
zestrată cu 58 locomotive Diesel-electrice 
și 4 330 vagoane de marfă.

Locomotiva Diesel-electrică,. cu linia sa 
modernă, a devenit o prezență familiară 
pe magistralele de oțel ale țării. Avanta
jele tehnico-economice ale noilor locomo
tive sint și mai bine scoase în evidență 
dacă facem o comparație cu vechiul tip de 
locomotive cu aburi : cheltuielile de ex
ploatare sînt reduse cin 33 la sută, consu
mul de combustibil este de circa 5 ori mai 
mic, o locomotivă Diesel-electrică de 2 100 
CP înlocuind cu succes 2 sau 2,5 locomotive 
cu abur din seria 150 000, de mare putere. 
Iată și noul vagon de călători. Iluminatul 
său este fluorescent, iar încălzirea se facè 
cu aer cald prin reglare. Compartimentele 
sînt tapetate cu melamină, iar canapelele 
comode asigură călătorilor condiții sporite 
de confort.

în imediata vecinătate a noilor tipuri de 
vagoane a fost amenajată într-un pavilion 
Spécial o stație dé centralizare électrodi- 
namiCă alé cărei instalații utilizează pe 
scară largă noile Cuceriri ale tehnicii de 
specialitate. în anul 1963 au fost date în 
funcțiune primele instalații de telecoman
dă, care permit comanda dé la distanță, 
dintr-un singur post, a instalațiilor de cen
tralizare, a macazelor și semnalelor din
tr-un complex feroviar cuprinzînd mai 
multe secții.

Tot în sectorul rezervat transporturilor 
și telecomunicațiilor sînt expuse noile 
autocamioane romînești „Carpați“ și „Bu- 
cegi“, autobuze, microbuze și remorci, a- 
vionul tip IAR 818 sanitar și agricol, pre
cum și machetele unor cargouri și nave 
pescărești.

ContinUîndu-ne călătoria în ampla des
fășurare a expoziției ajungem la pavilio
nul rezervat maselor plastice. Avem pri
lejul unei reîntîlniti cu chimia, care se 
înfățișează aici într-o haină nouă. Inge
nioasa construcție are acoperișul suspen
dat pe patru suporți metalici fiind stră
juită la intrare de o uriașă machetă ar
gintie a unei înlănțuiri moleculare : ca
tena de polipropilenă. Pătrunzi în 
interior cu puternica impresie că în 
fața ta chimia își dezvăluie minuni
le. Proprietățile fizico-chimice și mecanice 
superioare ale materialelor plastice și ră
șinilor sintetice au determinat introduce
rea lor în cele mai variate ramuri ale e- 
conomiei. Anul acesta, industria chimică 
livrează 53 OOO tone dé materiale plastice 
într-o gamă variată de sortimente.

Miile de exponate aranjate cu mult gust citim pe un panOu la intrarea în pavi- 
lasă o plăcută impresie. O simplă enume- «------ -
rare a lor poate da o imagine de ansam
blu asupra multiplelor utilizări ale mase
lor plastice. Iată alături de plafoniere, vo
lane de tractor, rotori pentru pompe, sta- 
torl pentru turbinele de foraj, conducte de 
policarbonat înlocuitoare a conductelor 
din cupru, parchete și linoleum, tapete 
bunuri de larg consum și, bineînțeles, ne
numărate jucării.

în cadrul expoziției este organizat un.i- 
devărat șantier petrolier cu instalațiile 
cele mai moderne, aflate în stare de func
ționare. Fără îndoială, punctul de atracție 
îl constituie instalația de foraj 3 DH 200 A, 
a cărei siluetă argintie pare o săgeată por
nită spre înălțimi Ea poate fora la adîn- 
cimi de peste 5 000 de m. Datorită calități
lor sale, nivelului său tehnic deosebit, se 
bucură de aprecieri elogioase și peste ho
tare. La ceasurile înserării, cînd întregul 
teritoriu al expoziției e scăldat în lumină, 
este impresionantă imaginea nocturnă a

Cînd privești de sus parterul acestui 
pavilion, cu zecile dé panouri și fotogra
fii din fiecare regiune a țării, ai impresia 
că Sub Ochii tăi se derulează ca într-un 
film imagini de pe cuprinsul patriei, as
tăzi un vast și însuflețitor șantier. Pe 
fundalul sălii, un întreg perete este 0- 
cupat de niște schele pe care se văd si
luetele unor 
reconfortantă 
machetă. Cu 
virea în fața 
dernelor complexe de locuințe din Galați. 
Baia Mare, Suceava sau Iași. Se schimbă 
mereu fața orașelor patriei, pe măsură ce 
se dezvoltă în ritm susținut economia na
țională. Un punct de atracție îl consti
tuie în expoziție cele cîteva apartamente 
construite în mărime naturală și echipa
te complet cu mobilier modern și aparate 
de uz casnic.

O călătorie de-a lungul a două decenii. 
Aceasta este impresia puternică pe care 
ți-o lasă vizitarea numeroaselor standuri 
cu miile lor de exponate. Cuvintele de 
laudă care îți vin în mod firesc pe buze 
Se adresează atît harnicelor colective de 
întreprinderi ale căror produse sînt în-.

mănuncheate în cadrul expoziției ett țj 
muncitorilor, inginerilor, arhitecților și 
altor specialiști care au dèpus éfôrturt 
susținute și entuziaste la realizarea expoi 
ziției.

Intreaga țâiun imens șantier
Pe malul lac-û Herăstrău, atît în pa

vilionul reamejat cît și în exterior pe 
suprafețele diJur, sînt prezentate reali
zările obținut Pe tărîmul construcțiilor 
industriale și 1 sistematizării ansamblu
rilor urbane rurale, al construcțiilor de 
locuințe și s<al-culturale. Vizitatorul își 
reamintește um că în pavilionul central 
a văzut cîte standuri consacrate indus
triei constrțiilor. Astăzi cînd întreaga 
țară este u imens șantier, este cu totul 
firesc ca ^industria care asigură mate
rialele necare să meargă în pas cu rit
mul viu ș construcțiilor. Acolo sînt ex
puse blocii de marmură, diferite sorturi 
de cimenicărămizi, tuburi de azbociment, 
geamuri, lemente din beton armat mo
dern, ariole sanitare produse de fabrica 
nouă toată nu de mult în funcțiune 
în Capita.

în stga, pe o platformă, se înalță stîl- 
pii și f îmbină tronsoanele fermelor din 
elemete prefabricate ale unei hale indus
triale. Jopie fidelă a atîtor și atîtor con
struct similare ridicate de lâ un capăt 
la cellalt al țării, acolo unde s-au pus 
temelie fabricilor și Uzinelor.

înpartea dreaptă, se văd pe „viu“ me
todă tehnologice moderne de execuție. 
Vizhtorii vor avea prilejul să ia cunoș- 
tin.1 de metodele cofrajélor glisante și a 
colajelor tipizate de inventar, noțiuni in- 
trie curent în limbajul constructorilor, ca 
și de altele și să urmărească totodată la 
lțiru felurite utilaje, începînd cu vibra- 
tcul pentru introducerea stîlpilor în pă- 
rînt și continuînd cu macaralele și mâ
inile folosite în mod obișnuit în Con
strucții.

Honul din parcul Herăstrău : „Crearea 
bazei tehnico-materiale a socialismului 
constituie temelia marilor prefaceri săvîr- 
șite în toate domeniile vieții sociale de 
către oamenii muncii eliberați de exploa- 

expozi-
de 
al

către oamenii muncii eliberați 
tare“. Este un adevărat motto 
ției, subliniind ideea prețioasă că la baza 
creșterii continue a nivelului de trai al 
poporului, avîntului pe care l-au luat con
strucțiile industriale șii social-culturale, 
marile ansambluri de locuințe, stă politi
ca înțeleaptă a partidului de industriali
zare socialistă.

De-a lungul unui întreg perete de la 
nivelul superior al pavilionului sînt pa
nouri cu fotografii reprezehtînd fabricile 
și uzinele care împînzesc țara. Vizitatorul 
are prilejul să vadă machetele unor im
portante fabrici și uzine printre care Com
plexul industrial București-Militari, Com
binatul industrial Brăila, Combinatul chi
mic Craiova, Uzina metalurgică Iași.

oameni. Este de-a dreptul 
cercetarea fiecărui panou și 
acest prilej îți încînți pri- 
imaginilor litoralului, a mo-

*
Expoziția realizărilor economiei națio

nale a Republicii Populare Romîne este o 
adevărată oglindă în care se reflectă noul 
chip al patriei socialiste, avîntul econo
miei romînești, roadele muncii creatoare 
a poporului nostru, ale înfăptuirii politi
cii partidului de industrializare socialistă, 
de dezvoltare continuă a tuturor ramu
rilor economiei, de ridicare a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Expoziția per
mite vizitatorilor din țară și de peste 
hotare să-și facă o cuprinzătoare imagine 
a Romîniei de azi, a drumului luminos pe 
care înaintează sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn spre desăvîrșireâ 
construcției socialiste.

Ion MĂRGINEANU 
Ing. Adrian PRODAN 

fotografii: Gheorghe VINȚILĂ

Instalația de foraj 3 DH 200 A și-a aprins constelațiile
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tectul. Am 44 de ani. In 17 ani de me
serie mi-au revenit pînă acum ca sar
cini de proiectare hotelul Poiana Bra
șov, Circul bucureștean cu ansamblul 
ce-j înconjoară etc. Partidul a creat ca
drul material și condițiile spirituale ne
cesare pentru o creație nestînjenită, ne
limitată : la forțele productive și cadrele 
de care dispune acum țara, fiecăruia 
dintre noi îi vor mai reveni locuințe și 
clădiri pentru mii și mii de oameni.

Arhitectul se gîndește o clipă și a- 
daugă :

— Apoi, nu uitați, se ivesc probleme 
noi. Volumul uriaș de construcții ridică 
noi cerințe calitative. De pildă, înainte 
analizai dacă o casă este frumoasă prin 
ea însăși, sau dacă e bine încadrată ; 
acum însă, numărul mare al construcții
lor și etapa superioară în care am in
trat impun necesitatea varietății, a 
specificului local — asta în ce privește 
exteriorul — iar calitățile lăuntrice și 
de confort ale apartamentelor nu pot 
fi scăpate din vedere nici ele. Fabricile 
mari pe care le-am dobîndit recent — 
de băi, radiatoare, instalații de porțelan 
etc. — tehnica industrială a construc
ției, tipizarea .— toate acestea ridică 
arhitectului probleme pe cît de com
plexe, pe atît de frumoase, îi solicită 
la maximum talentul, ingeniozitatea, 
puterea de a munci și pregătirea profe
sională. Un imens cîmp de posibilități, 
pe care poți să gonești nestingherit : 
numai să ai motor. Iar prin motor în
țeleg cea mai mare dintre bogățiile na
ționale puse în valoare de partid : ma
teria cerebrală, talentul și deprinderile 
de muncă ale poporului nostru.

— Un milion și cincisute de mii de 
oameni ar putea ține o adunare uriașă 
stînd numai pe scaunele fabricate de

Dintre cei dproape 19 000 000 de locuitori ai țării, ciți indica ultima statistică, din cele 7 sm» trăite ^.hhprnrp mnH nctăyi rllnfro ÄA71 ...... „7- ..... j. ..-ue irai-Le.
; , ■ - ■■ .... , 'll ȘIOCU-intr-o pagina de ziar, decit cîteva. în ultte zne j-j 

a peste patruzeci de oameni, intrebîm d£S’pre 
“agim. In

de la eliberare pînă astăzi, dintre cele 4 471 de orașe și comune ale tării și cele cîteva sute de nvjj 
pațu, din nenumăratele destine umane — nu încap, i -“ . ■ - ■ • -■ - - • ll
reporteri și fotografi au făcut o anchetă în rîndurile a 
schimbările cele mai importante din viața lor și a țării. Stenogramele totalizează peste 500 
spațiul ce ne stătea la îndemînă a trebuit să ne oprim la vreo 10—15.

In vestul țării, reporterii l-au căutat 
pe reșițeanul Ion Fila Damaschin, 
care lucrează la motoarele Diesel, de
putat în Marea Adunare Națională.

— Ce schimbări v-a adus 23 August ?
— Intr-un fel, faptul că am evitat 

antimite „schimbări“ : fusesem martorul 
peregrinărilor tatălui meu, care s-a pe
rindat în tot felul de meserii și locuri. 
Reșița ne apărea ca un loc păgubos : 
ba venea o comandă, ba se oprea lu
crul ; iar eu — Eliberarea m-a găsit 
ucenic strungar în hala veche — aveam 
un vis care poate părea astăzi destul de 
modest : să nu caut o pîine într-o mie 
•’e locuri, ci să ajung strungar de ade
vărată tradiție industrială, adică stabil 
în meseria mea, stăpîn pe o mașină ca 
lumea. Am rămas aici, dar hala mea e 
alta — complet alta — producția e alta 
— prelucrez carterul motorului Diesel 

iar Reșița e și mai alta.
— Ce înseamnă alta ?
— Există trei orașe, fiecare în parte 

nai cuprinzător decît Reșița de altăda- 
ă : cartierul Lunca Pomostultii, cu 2 300 

Ul apartamente, Moroasa și Lunca Bîr- 
zavei, cu 800 și cu 4 200 în construcție, 

feu de cuprins cu privirea
— Cînd stau lîngă furnal, ne-a spus 

maistrul hunedorean Gheorghe Cis- 
maj, mi-e greu să-l cuprind din ochi : 
e prea mare. La fel, e greu să cuprinzi 
în cîteva cuvinte tot ce au însemnat în 
viața noastră acești douăzeci de ani. 
c’riin cu toții cît suferea țara, odinioară, 

lipsa unei industrii proprii. Cînd se 
■■ 'tau între ei, vechii politicieni recu- 

țeau acest lucru. Vagoane întregi de 
lății erau schimbate pe cîteva obiec- 
pe care am fi putut să le fabricăm 

’ noi. Civilizația modernă ne arată că 
armonios dezvoltată nu poate fi 

pută fără industrie. Eliberarea și 
ca partidului ne-au dat putința s-o 

im într-un timp scurt, pe calea so
ită a industrializării. Sute de mii și 
■ane de oameni au de lucru, au că- 

o meserie, un rost, au apărut uzi- 
produse noi, apoi case, străzi și 

ere noi, iar azi clădim complexe

nie de locomotivă. Am văzut și văd cu 
ochii mei roadele politicii de echipare 
modernă a țării : trec pe lîngă mari 
combinate, locomotiva mea alunecă pe 
lîngă cartiere noi de locuințe, peste po
duri noi și oprește, adesea, în gări noi. 
Noaptea, îmi place să văd luminile bra
zilor...

— Ale 'brazilor ?
— Mă refer la rafinăria de la Brazi. 

Dar nu-i nevoie să mă uit pe geamul 
locomotivei ca să văd schimbări: chiar 
platforma de sub picioarele mele s-a 
schimbat. Fiul meu, Ovidiu, n-o să poa
tă povesti niciodată că l-a văzut pe 
taică-su plin de funingine: cînd O- 
vidiu avea un an, am început să lucrez 
pe o locomotivă Diesel. Reșița 
și Craiova, care le fabrică, pot să se 
mîndrească. Nu mai vorbesc de viața 
de altădată a țăranului — m-am născut 
prin părțile Sibiului — dar e mare lu
cru să te naști într-o țară cu motoare 
bune. Cred că fiul meu a fost inteligent 
că s-a hotărît să se nască tocmai în 
anii cînd industria noastră a început să 
meargă ca pe șine. Nu-i luați și lui un 
interviu ?

— La a cincizecea aniversare — a 
promis reporterul — cînd Ovidiu al du
mitale va avea 33 de ani, și cînd loco
motivele Diesel-electrice vor fi trecut 
poate Ia pensie.

teptam băiatul. A venit pe5ra cjncj • 
a venit, adică, pe lume. Era; amărâta 
de război, ca oricare alta, dare noap. 
te au sosit niște oameni r patul 
meu și mi-au spus plini de’2Urie ca 
ziua aceea e o zi mare, c va ra. 
mîne în istorie, și că mă roagj.j pun 
băiatului meu numele de Vicipentru 
că 23 August 1944, ziua în cai,a năs
cut, e o zi de victorie.

— Ce vîrstă ai, Victore ? -porte
rul era să pună întrebarea, dir,jșnu_ 
ință, apoi și-a dat seama că șlpsta 
și l-a întrebat cu ce se ocupă.

— Lucrez la un proiect de țaja_ 
ție electrică. Și mie și lui Aure.fra. 
te-meu, ne-a plăcut electricitatea. paj 
că el e electrician ; eu, pentru cățam 
născut 13 ani după el, în alte cohî,

Complexul nostru, ne spune operatoarea 
Miala Păfrașcu din Tîrgu Jiu.

— Care de altfel nu sînt principalul 
produs al Complexului.

— Desigur că nu, zîmbește interlo
cutoarea noastră. Ne ocupăm cu valo
rificarea superioară a lemnului. Pă
durile se formează încet, în zeci și sute 
de ani, dar înainte de eliberare erau 
dezgolite și ruinate în pripă, ca să ex
portăm un lemn nevalorificat sau să-l 
ardem, să pierdem, odată cu lemnul, 
bogății mari. După eliberare, politica 
partidului a deschis un capitol nou și 
în viața lemnului. La Blaj, Gălăuțaș, 
Gherla, lîngă Sighct și în alte locuri 
s-au ridicat sau sînt în construcție mari 
combinate, ca acesta al nostru. La noi 
s-au realizat pînă acum parchete pen
tru 22 700 apartamente, iar metrajul 
total al plăcilor aglomerate, care nu se 
fabricau altădată la noi — căci eu fi
nisez zilnic pînă la 40 de tone...

— In ce constă munca dumneavoa- 
am putut sa studiez mai mult și să a- tra ? 0 întrerupe reporterul. 40 de tone 
jung tehnician proiectant. Nu cred în ' ■ "
astrologie, dar la naștere contează, dacă 
nu data, măcar... anul.

— Ce s-a schimbat în viața mea ? 
Să facem socoteala.

Gheorghe Hondor, colectivist din 
Valea Stanciului, raionul Segarcea, în
cepe să numere pe degetele mîinii :

— Ăl mare e în anul 5 la Institutul 
agronomic din Craiova, Marin și Nico
lae și-au făcut case noi...

— Cîți copii aveți ? întreabă repor
terul.

— Zece. Așadar, s-o luăm de la în
ceput. Că nu pot să despart viața mea 
de a copiilor.

După ce ne-a înfățișat situația fiecă
ruia dintre copii, după ce ne-a informat 
că locuiește cu soția în casă nouă — 
casa în care ne aflăm — colectivistul a 
adăugat :

— Dar nu pot despărți viața mea nici 
de viața satului, pentru că tot ce am 
dobîndit, împreună am dobîndit, în co
lectivă. Recoltele sînt de două-trei ori 
mai mari decît atunci cînd lucram, fie
care cum putea, pe petice mici de pă- 
mînt. Colectiva noastră are acum... no- 
tați-vă...

Reporterul și-a notat datele amănun
țite furnizate de colectivist, dar nu în
cap aci decît cîteva : au — afară de 
cele 22 000 de păsări, de vite, grajduri 
etc. — 13 autocamioane, două cinema
tografe și o scenă de vară în parc.

— Toate le datorăm politicii de co
lectivizare a partidului nostru, spune 
Hondor. Avem tractoare și combiJe, 
știm că industria ne va ajuta să 
dăm pămîntului și mai multe îngrășă
minte și, pe lîngă ajutorul specialiștilor

— Teatrul, firește, e prima mea dra
goste, și cea mai statornică. Dar, cînd 
privesc îndărăt, mă tulbură și numărul 
de vieți trăite pe pînză : înainte noi nu 
aveam o cinematografie.

Omul care ns vorbește poate fi văzut 
zilele acestea pe ecranele a numeroase 
cinematografe : e tatăl „străinului“, iar 
„Străinul“ e noul fiu al cinematografiei 
romînești, apărut deunăzi pe ecrane. Nu 
pe pînză însă, ci în came și oase, l-am

ÏÀ;

u e cam mult pentru o femeie ?
— 40 de tone ? Nimic mai ușor. Am 
îndemînă aceste 15 butoane, care 

rijează mașinile automate, și mă bizui 
cunoștințele căpătate la școala pro- 

îonală.

j îmbrățișează cît o întreagă ramură 
dustrială de altădată, și o dată cu 
s apar orașe întregi. Uitați-vă la Hu- 
'bara.
Ismaș întoarce capul, ca și cînd ar 
ia să vadă, de pe platforma lui, o- 

\l îndepărtat, și ne spune :
k Orașul nou e mai mare și l-a co- 
it din toate părțile pe cel vechi. în- 
; vreme, aminteam principalele agre- 
/ noi apărute la combinatul nostru, 
'''■acum ele cuprind aproape tot corn

el : furnale și cuptoare cu capaci-
. înzecite față de cele vechi, lami- 
e automatizate ; pe totalul siderur- 

i volumul producției este de zece 
mai mare decît în trecut. Fiecare 
'or hunedorean de 400 de tone pro- 

H aproape cît toată Romînia din 

Nistrul privește la ceas, consultă ta- 
âle de comandă automată ale ma- 
furnal — se pregătește să slobo- 

că sute de tone care se vor adău- 
a realizările echipei sale.

cruri văzute cu ochii
e la Hunedoara, la» Brașov. Dacă lui 
naș îi vine greu să cuprindă din 
marele său fumai, în schimb meca-

l Gheorghe Vulcu este, după cum 
pune el însuși :

Un om care are putința să vadă 
hii lui mai toată țara. Sînt meca-

de la oraș, avem un

fl

veniți
mare preț : încrederea. Ne-am convins 
că acesta e drumul cel bun, că de noi 
depinde ca viața să fie tot mai fru
moasă. Și încă ceva aș vrea să adaug. 
Nu vom uita niciodată că poarta spre 
viața de azi au deschis-o la eliberare, 
cu multe jertfe, cei mai buni fii ai po
porului, comuniștii.

Născut la hotarul
dintre două lumi

Este vorba de Victor Georgescu,
— Să vă spun eu cum a fost, zice 

mama. Bărbatu-meu era la „Grivița", 
mă temeam pentru viața lui, dar a tre
buit să plec departe de bombardamen
te, în comuna Potlogi, pentru că-mi aș-

găsit pe Ștefan Ciubotărașu departe 
de București, la filmări, într-un sat din 
apropierea noului oraș Victoria.

— Numărul mare de filme, de piese 
— spune artistul poporului — nu poate 
fi despărțit de crearea unui nou public, 
numeros, ca să nu zic imens. Noul pu
blic, orientarea creatorilor noștri, viața 
nouă a oamenilor muncii, deveniți eroul 
principal al scenei pe care se făurește 
istoria, toate acestea au dus la crearea 
unui nou tip de personaj. Omul nou, 
fie el muncitor din fabrică, de pe ogor 
sau intelectual, într-un cuvînt construc
torul socialismului a devenit figura nu
mărul unu a dramaturgiei teatrale și ci
nematografice, prin urmare și a artei 
actorului. Cele două decenii de la eli
berare s-au dovedit o perioadă de în
florire categorică și atotcuprinzătoare 
care va lăsa urme adinei și binefăcă
toare și în anii ce vin.

Un oraș
de 120000 locuitori

— Cît Iașii adică?
— Aproape, ca populație, ne răspunde 

arhitectul Nicolae Porumbescu.
— Și unde se va înălța acest oraș 

nou ?
— A început să se înalțe de pe acum. 

In București : cartierul Balta Albă. 
44 000 de apartamente.

— E clar. Dacă n-ar lucra decît la 
aceste proiecte colectivul din care fa
ceți parte, încă ar fi destul pentru o 
viață de om.

r- Nu sînt de acord, răspunde arhi-

^ăpungem tunele
‘.tru Crișan e miner tunelist și răs- 

puurile lui sînt concrete, cu date pre- 
cisfca tăiate în stîncă. Lucrează de la 
16 j (acum are 41), din vremea cînd 
minșul era cărat cu sacul și cu roaba. 
A djiis, împreună cu alți tineri, dru- 
mul :ntre Salva și Vișeu. Vă amintiți 
perieța, nu-i așa, tovarăși ? (întrebarea 
este feă vârstnicilor utemiști entuziaști, 
care j atunci erau tineri entuziaști). 
A săf apoi în adîncurile Bicazului, 
unde nea a fost sfîrtecată pe kilo
metri i să scapere lumină. Iar acum :

— Aju, adică din 15 septembrie 
anul trtjt, atacăm tunelul de la Leșul 
Ursului.,vem de-a face cu o rocă dură, 
daT ave oameni tari : împreună cu 
brigada n capătul celălalt am săpat 
peste 6 lometri și ne-am angajat să 
străpunge, tunelul cu patru luni mai 
devreme...

— Cu c?
— Cu pru luni, în cinstea zilei de 

23 August, ^oi nu sîntem prea dibaci 
în . cuvinte, i spunem cît iubim patria 
noastră și t< ce-am cucerit în ultimii 
douăzeci de ni. Dar cînd e vorba de 
săpat^ tunele,aici, da, ne pricepem și 
noi să arătăirce sărbătoare mare trăim 
și flăcăii brigtii noastre sînt gata să se 
ia la întrecereju oricine 1

Depășirea pre anormal de mare, dar

s-au cuvenit 17 000, bani
casă nouă,mutat în

țime, iar pentru Petru Aslău culmile 
atinse pînă acum se învîrtesc în jurul 
cifrei de 4 000.

— 3672, asta e media de litri de 
lapte dobîndiți de mine anul trecut. 
Vreau însă să trec de 4 000. Media 
noastră, pe gospodăria întreagă, este de 
3 507. Cum s-ar zice, cine Stă la noi sub 
3500 e un fel de codaș. Colectiva noas
tră a vîndut la stat 89 de vagoane.

— înseamnă că gospodăria a avut 
venituri bune, că ați primit sume fru
moase la zile-ntuncă...

— Mi 
gheață.

rea marii Spartachiade republicane. 
Cred că bunul cel mai prețios al spor
tului nostru îl alcătuiesc cei aproape 
trei milioane și jumătate de sportivi 
care evoluează pe terenul larg al 
sportului de masă. Cu o asemenea bază 
putem privi optimist viitorul sportului 
romînesc. Iar sportul, se înțelege, nu e 
numai o problemă de prestigiu sau de 
distracție duminicală, ci mult mai mult: 
unul din mijloacele prin care asigurăm 
sănătatea și puterea fizică și morală a 
tinerei generații, a oamenilor noștri.

mi-am luat mobilă nouă și radio. Ce 
marcă de televizor mă sfătuiți să-mi 
cumpăr ?

Semnătura in E
— Televizorul E43, ne-a spus inginerul 

electronist Ion Dinu, e un aparat fru
mos și sensibil, care, sper, va satisface 
toate exigențele.

Tînărul inginer fusese de curînd feli
citat de tovarășii săi pentru aniversarea 
din 12 august, cînd stagiarul a împlinit 
un an de inginerie.

— Eliberarea a fost pentru noi toți, 
ne spune dînsul, o a doua naștere. Fără 
ea, fără politica de industrializare a 
partidului, n-aș fi putut ajunge inginer 
electronist și n-aș fi putut lucra într-o 
asemenea uzină. Sînt copil de țărani 
săraci din Răscăieți-Argeș. Industria e- 
lectrotehnică creată după eliberare a 
însemnat pentru mine posibilitatea de 
a munci într-un domeniu care mă atră
gea. Datorită condițiilor favorabile crea
te de partid pentru studiu, pentru în
sușirea tehnicii noi, pentru formarea de 
cadre, am putut împleti munca din 
pioducție cu studiul, apoi am obținut 
bursă, am intrat în facultate, iar la ab
solvire am fost repartizat în noua uzină 
apărută între timp, „Electronica“. De
altfel dumneavoastră știți că așa s-a în
tâmplat cu mii de tineri, în zeci de spe
cialități diferite, oameni care se simt 
datori să răspundă prin muncă serioasă

— Trăiesc prin elevii mei, a răspuns 
învățătoarea Eugenia Marufeanu, pe 
care reporterul o întrebase care e mo
mentul cel mai memorabil trăit în ul
timii douăzeci de ani. Și, după cum e 
lesne de închipuit, mi-e greu să des
part persoana mea de meseria pe care 
o practic de mai bine de treizeci de 
ani.

— în același loc?
— în aceeași comună. Tot filmul ce

lor treizeci de ani trăiți în comuna Dăr- 
mănești, toată schimbarea adusă de

să ne ținem de termene, să le depă
șim. E mult de lucru și în oraș : anul 
ăsta se construiesc 1 400 de apartamen
te. Politica partidului, industrializarea 
socialistă, colectivizarea înfăptuită cu 
succes, marile evenimente ale construc
ției noastre pașnice nu reprezintă nu
mai un bilanț, ci și o bază trainică pen
tru viitor : tot ce am clădit pînă acum 
își arată roadele, ne ajută să clădim mai 
repede, mai bine, ne asigură ziua de 
mîine, nouă, copiilor noștri, întregii țări.

Din cauza distanței, de cîteva mii de 
mile, care ne desparte de Brașov, în loo 
de o fotografie și de o convorbire prin 
viu. grai, a trebuit să ne mulțumim cu 
o cablogramă. Căpitanul vasului, 
Âifred Teodorescu, ne scrie :

„Nava „Brașov“ este cel de-al 11-lea 
cargou romînesc de tipul 4 500 tone 
construit în șantierele navale Galați. 
Drumurile vasului, începute în 29 ia
nuarie, totalizează pînă acum 4 037 ki
lometri, cit o călătorie în jurul pămîn- 
tului, și 30 000 tone“.

Pentru muncitorul șantierelor gălă- 
țene, care înainte nu erau decît un mo
dest loc de reparații, asemenea cifre re
prezentau o noutate atunci cînd car
gourile erau rare. Acum însă exportăm 
și cargouri, iar evidența țărilor cu care 
avem legături comerciale (peste 80) și 
tonajului de mărfuri mai poate fi păs
trată numai de un gen aparte de navi
gatori, de pe apele negoțului interna
țional, oamenii comerțului nostru ex
terior.

La oțelărie sau pe ogor, pe ger și pe 
arșiță, pretutindeni unde oamenii mun
cesc sau se amuză, poate fi văzut une
ori cite un om cu umerii împovărați 
de curele și aparate — operatorul jurna
lelor cinematografice de actualități. Oa-

și prin continuă perfecționare profesio
nală grijii și încrederii cu care au fost 
înconjurați.

— In ultimii ani, ne spune Horaflu 
Nicolau, căpitanul echipei naționale de 
volei, sportul nostru a dobîndit succese 
frumoase, care i-au adus prestigiu în 
competițiile internaționale. Canotorii 
noștri au cîștigat majoritatea titlurilor 
la ultimele campionate mondiale de ca- 
iac-canoe, unde Romînia s-a clasat 
prima. Echipele de handbal masculin 
și feminin, de ping-pong, de volei au 
cîștigat titluri mondiale și europene, a- 
vem atleți de renume, printre care Io- 
landa Balaș a rămas neîntrecută. Deși a 
numărat nu puține talente de valoare, 
sportul romînesc dinainte de eliberare 
nu a putut cuceri astfel de trofee. Ase
menea succese mari nu pot fi „încropi
te“ peste noapte. Cum se explică fap
tul că ele s-au înmulțit în ultimii ani? 
Sînt anii în care au pășit pe arenele 
de sport generațiile noi, formate după 
eliberare, cei care la 23 August 1944 
mai erau copii, adolescenți sau nici nu 
se născuseră încă.

— Cum întâmpinați ziua de 23 Au
gust ?

— Membrii echipei noastre de volei 
se îngrijesc de buna lor pregătire. Fap
tul că anul trecut am cîștigat titlul de 
campioni europeni este cea mai bună

partid de-a lungul atîtor ani, eu am 
trăit-o deosebit de intens într-o zi, în
tr-o clipă. La 30 iunie 1964, mie și mul
tor alți colegi de-ai mei ne-a fost de
cernat titlu) de învățător emerit. Titlu
rile ne-au fost înmînate de către tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Eu... 
cum să vă spun... satul în care predau 
de atîta vreme, Plopu, nici nu e trecut 
pe hartă...

-r- înțelegem emoția dumneavoastră.
— Nu, nu e vorba numai de mine. E 

vorba de rolul învățătorului, de felul 
cum e el apreciat, și, mai mult, de țara 
în care trăiește, o țară unde nu mai 
există analfabetismul, unde domnește 
respectul pentru știință și cultură. Spu
neam că satul 
hartă, e mic, 
mă apropii de 
te bogată și 
pii, le spun 
călătorim azi 
iată, uitați-vă. Regiunea noastră, Bacăul, 
era altădată săracă în industrie, dar a- 
cum avem Borzeștii, Săvineștii, Rozno- 
vul, uitați-vă cum au crescut Oneștii, 
Bacăul, Piatra Neamț. Și, după ce le 
arăt pe rînd tot ce-i de arătat pe 
harta nouă a regiunii noastre, le spun: 
La fel, partidul a urmărit dezvoltarea 
fiecărei regiuni altădată oropsite, com
binate noi apar nu numai pe Valea 
Trotușului, dar și pe Jii, la Dunăre, 
pe Valea Mureșului.

meni în mișcare, mereu a,itați să prin
dă clipa care fuge și s-oțintuiască pe 
peliculă.

— Au fost ani pasionnți, ne spune 
Nicolae Marinescu, nie nu știu cind 
au trecut. Douăzeci de ai, fiecare din
tre ei doldora de eveniœnte și prefa-

meu nu figurează pe 
dar, credeți-mă, cînd 
hartă, mă simt foar- 
foarte mîndră. Co- 
elevilor mei, o să 

pe Valea Trotușului,

Kerekes Nicolae, monter fruntaș pe 
șantierul Combinatului de îngrășăminte 
azotoase din Tîrgu Mureș, e de 14 ani

specialiștii în minerit pun că niciodată 
nu au fost realizate în țara noastră ase
menea viteze de străpmgere.

— Am auzit că brigala dumitale este 
fruntașă.

— îmi face plăcere să lucrez. Aș 
vrea să trăiesc sute de ani. Mai sînt 
tunele de străpuns în această țară.

Pe un șes bănățean
în timp ce un reporter îl căuta 

Petru Crișan în afundurile Alunișuîui 
moldovean, un altul căuta alt Petru, 
din comuna bănățeană Șandra. Pentru 
tunelist munca se măsoară în metri 
lungime, pentru alpinist în metri înăl-

Pe

ceri grandioase. Din >unct de vedere 
tehnic, poate părea (perioadă lesne de 
cuprins: dacă am tr: vreo zece-cinci- 
sprezece mii de metipe an, înseamnă 
un total de maximur300 de kilometri, 
de la eliberare pînă cum.

— Chiar de la elerare? Erați ope
ratei și pe atunci?

— Da, și tocmaîiici 
pe care mi-e greu'ă-1 
mîndru de meserianea, 
cu care mă mîndre cel 
ce e mai bun în laginile filmate de 
mine, totul a fost eat de alții, uneori 
cu sacrificiul vieții.'rontul antihitlerist, 
ostașii noștri avîntflu-se sub gloanțe... 
O zi însorită, un euziasm cum nu mai 
fusese la noi pe so peliculă: avîntul 
maselor conduse I partid în manifes
tația neuitată de*. 1 Mai 1945. Sînt 
însă lucruri de <2 nu mai pot să-mi 
amintesc bine: îniintea mea se supra
pun nu știu cîtHunedoare, cîte Văi 
ale Jiului și Reș, așa cum le-am vă
zut mereu de-a îgul anilor. Am intrat 
în anii cînd tinsOr nu le mai vine să 
creadă cum s-a'ăit pe vremea părin
ților lor, și nu de mirare, dacă nici 
eu aproape că mai recunosc aspecte 
pe care le-am Imat cu mîna mea, 
locuri de sărăclucie, fețele obosite ale 
multor orașe (ieri și ale multor oa
meni de ieri, ad au trecut toate as
tea? Cum? Eflu mai știu, numai pe
licula poate si mai amintească, cu 
fluviile de oțpe care le-a prins, cu 
tinerii în vecbufoaice, suflînd în mîini 
și croind drtîri noi pentru trenuri și 
conducte, culmele colective care, par
că într-un .adu", cum spunem noi 
în cinematogie, se prefac în gospodă
rii bogate și agricultura în întregime 
colectivizată

— Din te realizările filmate de 
dumneavoas ce vi se pare mai de 
preț?

— Sînte.mulți operatori, imagini

începe lucrul 
exprim. Sînt 
dar lucrurile 
mai mult, tot

pistă de decolare spre Olimpiada delà 
Tokio. Ca profesor de educație fizică 
și sportiv, am fost atras de desfășura-

pe șantiere. A contribuit la înălțarea 
obiectivelor din Valea Trotușului, are 
în el neastâmpărul caracteristic multor 
constructori, dar în ultima vreme „a an
corat“ într-unul din noile apartamente 
clădite în centrul orașului Tîrgu Mureș 
și a rămas aici.

— înainte lucram la Ocna Mureșu
lui, iar pe șantiere cel mai mult am lu
crat aici, în regiunea Mureș-Autonomă multe și r£ări și mai multe. îmi a- 
Maghiară, și am văzut-o cu ochii cum 
a crescut, o cunosc ca în palmă: ter
mocentrala de la Luduș, cea de la Fîn- 
tînele, combinatul chimic din Tîrnăveni, 
cele două fabrici de zahăr, cea de mo
bilă... Numai combinatul de la Gălău- 
țaș nu l-am văzut încă, dar o să mă 
duc și pe-acolo. Acum însă am mult 
de lucru aici ; e un șantier mare și vrem

mintesc cărată, în adîncul unei mine, 
un tovarășinistru, observînd că-1 fil
mez, mi-ais zîmbind : „Ia-i pe ei — 
și mi-a art doi frați, fruntași cunos- 
cuți — căsînt baza“. Lucrul cel mai 
de preț dtet ce au filmat operatorii 
în acești răzeci de ani sînt oamenii 
călăuziți partid, autorii tuturor aces
tor realiz

De la începutul pînă la sfîrșitul acestei anchete, pretutindeni am întîlnit oeni aflați în plină acti
vitate. Cu mintea plină de preocupări, cifre, bilanțuri și planuri. Toți, de la furni pînă la operatorul de 
cinema, reușesc foarte limpede și precis să dea bilan țuri cifrice din sectorul lor activitate și toți deopo
trivă găsesc anevoie cuvinte pentru a exprima tot ce simte sufletul lor, tot ce aisemnat acești douăzeci 
de ani în viața lor și a poporului nostru. Toți socotesc contribuția lor drept mtstă și atribuie realiză
rile conducerii de către partid, deși ei înșiși sînt, membri de partid sau nu, iuniști ; și au dreptate, 
pentru că politica partidului, conducerea de către partidse reazimă pe miliie de oameni, emană de 
la ei și întruchipează munca, elanurile și cele mai bune nădejdi ale lor.

Milioanele de oameni, o gigantică brigadă pe vastul șantier al Româniacialiste, se simt una cu 
partidul lor — partidul răvoluției populare, partidul construcției, partidul viitori.

c
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(
în cei 20 de ani de la eliberarea țării s-a schimbat radical nu 

numai fața patriei, dar și poziția Romîniei în viața internațională, 
peste hotare în trecut și cum esteCum era privită țara noastră 

privită astăzi ?
In această privință, cititorul
în enciclopedii, în rapoarte internationale, în presa vremii și îr 

cărți publicate înainte de 23 August 1^44, Romînia era descrisă c\ 
o țară rămasă în înapoiere economică, în care masele muncitoaf 
se 'zbăteau în sărăcie, ignoranță, lipsă de drepturi.

Astăzi, nenumărați oaspeți care ne vizitează țara, presa intern 
țională, documentele O.N.U. relevă mariie succese obținute de p 
porul romîn in domeniul făuririi unei economii prospere, al cultu 
al ridicării nivelului de trai.

Opinia publică de pretutindeni acordă o înaltă apreciere p 
ticii externe a R. P. Romîne, activei ei manifestări în viața iutei 
țională, contribuției pe care o aduce, alături de celelalte țări so 
liste și de toate forțele iubitoare de pace, la lupta mondială pe 
destindere, pace și colaborare între state, pe baza principiilor coi. 
tenței pașnice.

va găsi mai jos unele exemple, ț în cadrul 
nele Uniunii Sovietice și R. P. Ro
mîne cu privire la schimbul de vi
zite prietenești ale unor nave mili
tare, vineri dimineața a sosit în por
tul Constanța crucișătorul „Dzerjin- 
ski" și distrugătorul „Plamennîi“ 
pentru a face o vizită marinei mili
tare a R. P. Romîne.

Oaspeții au fost primiți de gene
rali și ofițeri superiori ai marinei 
militare a R. P. Romîne și salutați 
de viceamiralul Grigore Marteș_^ co
mandantul marinei militare 
Romîne.

A răspuns viceamiralul G. K. Cer
nobai, sub a cărui comandă se află 
navele sovietice venite în vizi
tă. în cursul dimineții, viceamira
lul G. K. Cernobai, împreună cu un 
grup de ofițeri, a făcut o vizită pro
tocolară comandantului marinei mi
litare a R. P. Romîne. Apoi a fost

înțelegerii dintre guver-

a R. P.

primit la sediul Comitetului regio
nal de tovarășul Vasile Vîlcu, prim 
secretar al Comitetului regional Do
brogea al P.M.R., de Petre Ionescu, 
președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional, ofițeri ai 
marinei militare a R. P. Romîne.

Viceamiralul Grigore Marteș a 0- 
ferit, la prînz, o recepție în cinstea 
oaspetelui.

După-amiază, comandantul mari
nei militare a R. P. Romîne și repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat au făcut o vizită pro
tocolară de răspuns viceamiralului 
G. K. Cernobai.

Marinarii de pe navele militare 
sovietice au vizitat orașul Constanța, 
litoralul, Muzeul arheologic și Ac- 
variumul. Marinarii romîni și oame
nii muncii au făcut o caldă primire 
oaspeților.

Im

0 țară m pfaă
Romînia se plasează printre eco

nomiile cele mai dinamice ale Eu- 
, ropei... în ceea ce privește venitul 
j național, el are un ritm de creștere 
■ dintre cele mai rapide care au fost 

înregistrate în Europa în perioada 
1950—1960 și care depășește de de- 

! parte ritmurile pe care Romînia le-a 
' cunoscut între cele două războaie 

mondiale.
(Buletinul Comisiei economice a 

O.N.U. pentru Europa).
Inginer OTTO RIEGER, directorul 

general al fabricii „Siemmering" din 
Graz (Austria) : Știu că dezvoltarea 
accelerată a industriei romînești a 
început după cel de-al doilea război 
mondial. Asupra noastră a produs 

> profundă impresie modul armo- 
•.ios cum au iost coordonate, pe 
■aza unui plan economic general, 
șzvoltarea și reorganizarea indus- 
iei. Aceasta se referă atît la uzi- 
le producătoare de mașini în 
fie, cît și la cele care realizează 
.icate. Totul este gîndit și prolec- 
jt la un înalt nivel.
V. STOLETOV, ministrul învățămîn- 

ițilui superior și mediu special al 
{».S.F.S.R. : Am vizitat această țară în 
âfțKiă cu 14 și cu 7 ani. într-un termen 
(ÿibulos de scurt Romînia populară a 
s.irăbătut un drum lung. încă în 1949 
piuteau fi întîlnite la fiecare pas ur- 
rvtele lăsate de trecutul greu. De data 
iceasta Romînia ni s-a înfățișat ca o 
tră a industriei înaintate. ...întrea- 
1 Romînie de astăzi este un imens 
entier de construcții. Se construiesc 
.meroase întreprinderi, cartiere de 
cuințe și se desfășoară reconstruc- 
a orașelor. 1
Poporul romîn 

ismul și privește 
or. Ne-am pus 
ntrebarea : care ____  ____
pârilor atît de uimitoare care au fost 
înfăptuite în Romînia într-un 
țcurt ? Răspunsul a fost exact și con
cis. Cele ce s-au petrecut în țară 
eprezintă marxim-leninismul în ac- 

‘iune.

I

construiește socia- 
cu încredere în vii- 
în repetate 
este cauza

rînduri 
schim-

termen

JOCELYN SANTOS și GILBERTO 
MA (Brazilia) scriu în lucrarea 

„Romenia de hoje” („Romînia de 
") : Republica Populară Romînă 
știut în modul cel mai inteligent 

> folosească capacitățile de pro- 
cție existente și a pășit la con- 
Uirea unei industrii grele puterni- 
', și în primul rînd a industriei 
nstructoare de mașini, atît de ne- 
sară pentru progresul industrial al 
ii, pentru ridicarea continuă a bu- 
Jtării poporului...

J. NEEDHAM, prof, la Universi
tatea din Cambridge, Anglia : Sin
tern profund impresionați de nivelul 
științei și tehnicii romînești. Din lec
tura multora din lucrările publicate, 
am avut prilejul să cunosc valoroase
le rezultate la care au ajuns oamenii 
de știinfă din Romînia. Deosebit de 
importantă este, după opinia mea, 
legătura foarte strînsă care există la 
dv. între cercetare, activitatea expe
rimentală și cea practică, de apli
cații.

H. N. R. KEYES, secretar gene
ral al Asociației internaționale a U- 
niversităților : Este plăcut să con- 
stați că de sus pînă jos, de la guvern 
și pînă la sale, se acordă o excep
țională importanță învățămîntului, e- 
ducației, instrucțiunii publice... Fap
tul că se dă o foarte mare importan
tă învățămîntului elementar, dezvol
tării celui mediu și mai departe celui 
universitar, constituie o mare reali- 

j zare,,.

Cînd rafinăria < Ia Gauhati a intrat în tune- 
țiune, la 1 ianuee 1962, ziarele indiene au pu- 
bllcat știrea suhitluri ca acestea : „Un rod al 
cooperării indo-mine" (THE ASSAM TRIBUNE), 
„Nehru mulțumea Romîniei pentru ajutorul dat 

proieului" (THE HINDU)

«

1

&

■

1ULIO ALVAREZ DEL VAYO, fost 
ministru de externe al Spaniei re
publicane : Ceea ce spun nu sînt 
fraze de politețe, ci sincerele mele 
constatări. Romînia este o țară în 
plină dezvoltare. în domeniul indus
triei s-au obținut mari progrese. Șl 
nu este vorba doar de ceea ce s-a 
realizat, ci și de perspective. Sînt si
gur de viitorul Romîniei...

ROSWELL GARST, fermier ameri
can : Agricultură romînă a înre
gistrat progrese extrem de rapi
de în toate domeniile... Progresele 
înlăptulte de Romînia între prima 
mea vizită în 1955 și ceà mai recen
tă, în 1963, au fost necrezut de re
pezi, nu numai în agricultură, ci și 
în construcții de locuințe, în indus
trie, în toate domeniile.

Ziaristul american GASTON 
COBLENTZ scria încă în 1961 in 
„New York Herald Tribune“ : 
„Comunismul... impune Romîniei 
schimbări care, după toate pro
babilitățile, vor determina Occi
dentul să revizuiască aprecierea 
asupra acestei țări. Concepția 
tradițională despre Romînia ca 
fiind mai curînd un stat balcanic 
neeficient va trebui să fie revi
zuită ca urmare a mișcării pe 
care comuniștii au imprimat-o 
aici... Sensul mișcării apare evi
dent în sectorul activității econo
mice. Acest domeniu vital pă
șește înainte pe un front neobiș
nuit de larg“.

YU HSIUNG-FI, vicepreședinte al 
Federației Sindicatelor din provin
cia Heilung Dziang (R. P. Chineză);

începînd cu noile construcții 
din Capitală și de pe țărmul 
Mării Negre, continuînd cu mo
demele complexe industriale de la 
Onești și Săvinești și sfîrșind cu 
gigantica Hidrocentrală de la Bicaz, 
peste tot am fost martorii succeselor 
mari, obținute de poporul romîn în 
construcția socialistă. De aoeste 
succese ne-am simțit mîndri și feri
ciți șl noi, considerîndu-le ca pro
priile noastre succese. Ele demon
strează de altfel în mod evident su
perioritatea sistemului socialist.

perioadă de industrializare 
avansată, iar punerea în va- 

d multiplelor sale bogății na- 
îi permite să dezvolte neîn-

STAVROS KOSTOPOULOS, mlhis- 
tru de externe al Greciei, a vizitat 
Romînia în 1963 ca deputat : Marele 
merit al planului de dezvoltare eco
nomică aplicat în ultimii ani în Ro
mînia constă într-o punere în valoa
re a tuturor bogățiilor țării. Am vizi
tat întreprinderi siderurgice, uzine 
de tractoare și uzine de produse 
chimice care ar face onoare țărilor 
celor mai dezvoltate din punct de 
vedere industrial. In ceea ce priveș
te noile rafinării de petrol, acestea 
pot fi considerate drept modele, ele 
avînd totodată meritul de a fi în
zestrate cu utilaj fabricat în Romî
nia.

Romînia se găsește actualmente 
într-o 
foarte 
loare 
turale
cetat volumul schimburilor sale in
ternaționale.

Calitatea mereu mai bună a pro
duselor industriale, ca și dezvolta
rea continuă a potențialului econo
mic al Romîniei au influențat direct 
asupra comerțului său exterior. Ea 
exportă în prezent, în afara produ
selor sale tradiționale, mașini-unelte, 
utilaj petrolier, material rulant, etc.

(Ziarul belgian 1‘Echo de la 
bourse).

T. WADA, ziarist japonez : Po
pasurile la Ploiești, Brașov, Bacău și 
Constanța, orașe a căror înfățișare se 
schimbă aproape de la lună la lună, 
mi-au oferit o priveliște de neui
tat. Intîlnirea cu portul Constanța 
a fost dintre cele mai impresionan
te : peisajul era dominat de nu
meroase vapoare romînești și străine 
precum și de un mare număr de 
macarale. Pe cheiurile de încărcare 
am văzut o mulțime de tractoare 
care proveneau din uzina brașovea- 
nă pe care o vizitasem cu cîteva zile 
în urmă.

Prof. dr. M. POLLARD, Univer
sitatea din Michigan, S.U.A. : 
Mărturisesc că am avut prilejul de a 
ii putut observa situația medicinei în 
multe țări (în Europa, Extremul Ori
ent, America Latină). Pot deci 
spun cu certitudine că realizările 
domeniul sănătății sînt un titlu 
mîndrie pentru tara dv.

să 
în 
de

reper- 
con- 

că

OSSIA TRILLING, vicepreședinte 
al Asociației internaționale a criticii 
teatrale : Cînd examinezi 
toriile teatrelor europene 
stați cu plăcută surprindere
mai mulfi dramaturgi romîni sînt 
prezenți cu regularitate : la Paris 
„O scrisoare pierdută" (de 18 
ori în șir la „Theâtre de Poche"), la 
Leningrad „Steaua fără nume", la Var
șovia „Celebrul 702", la Viena „Oa
meni care tac", la Havana „Citadela 
stărîmală", la Istanbul „Patima ro
șie". Lista însă nu este completă...

Cu ochii turiștilor
Am făcut o călătorie splen

didă ' - - - •
putut să ne convingem, cu acest 
prilej, de marile succese obținute 
în construcția socialismului de 
către toți oamenii muncii din 
Romînia, sub conducerea parti
dului clasei muncitoare. M-au 
impresionat în mod deosebit con
strucțiile mari și frumoase din o- 
rașele vizitate“.

WOLFRAM LANDTAG 
(inginer —

în R.... P.. Romînă. Am

R.D.G.)

Romînia din 1964 este fo",eri~ 
fă de aceea din 1932. Amlosc.u. 
mal multe locuri din Bucuriace ul 
an. In special hotelul în cart,le5C .a 
rămas același, dar schiml conS1' 
derabile din jurul lui dove'™P0.r' 
tanța pe care guvernul <rda a,ci 
politicii construirii de loi' Am a~. 
vut prilejul să vizitez acere 51 
interes un oraș in cea h.fre ?ar ® 
complet nou, Am av'Âru.of? 
vorbesc și cu conduci f:in , , 
și cu cei de acum ai Convorbi
rile avute in 1932 . dePnma
foarte mult din cauz"sn?u'ui ?' 
disprețului pentru p- ara,a1e de 
conducătorii de atun,z'' 'Tpresia 
asupra întîlnlrii cu c,ca*orl' ac.es' 
tel |ări este compieF®’ Am im' 
presta că poporul rrJ?' un,e'5 cu 
conducătorii săi tor,or1urile pe"‘ 
fru construirea viiuJ' iar . sc“r,a 
călătorie pe care 'a^ut-o în tara 
mi-a confirmat ace impmsie.

PIERRE BIQtD JF,ranV9’. 
secretar gene?,1 F®dera:!e’ 

mondiale a O3.1,lor de

de jtitHre4*
Romînia s<lâ în P^nt într-o 

epocă de i/h'G economică cum 
n-a mai dscut niciodată în 
frămîntatl istorie de secole.

(Zianivețian „Die TAT")

a apărut

Editura Politică

Volumul cuprinde articole publi
cate în presă cu privire la pregăti
rea și înfăptuirea, sub conducerea 
Partidului Comunist Romîn, a insu
recției populare antifasciste, episoa
de din lupta formațiunilor patrioti
ce și a unităților armatei romîne în 
zilele insurecției, pagini de vitejie 
din lupta armatei romîne pe frontul 

antihitlerist.

expoziția cuprinde 400 obiecte de 
inspirație populară — lemn, porțe
lan, ceramică, împletituri, broderii, 
metal, sticlă — realizate de creatori 
din cadrul Uniunii artiștilor plas
tici, Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu", UCECOM, 
proiectanți din Ministerul Industriei 
Ușoare.

Vineri dimineața a sosit în Capi
tală o delegație a Asociației de prie
tenie sovieto-romîne, invitată de 
Consiliul general A.R.L.U.S., cu pri
lejul celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist.

Din delegație fac parte A. B. Cea- 
kovski, redactor șef al revistei „Li- 
teraturnaia Gazeta“, membru în con
ducerea Asociației de prietenie so
vieto-romîne, conducătorul delega
ției, A. A. Gromov, directorul Uzi
nei de rulmenți nr. 1 din Moscova, 
deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S,, P. P. Țulukidze, doctor în 
științe, K. A. Abdîgulov, președin
tele colhozului „Miciurin“ din R.S.S. 
Kazahă, general colonel M. S. Șumi- 
lov, Erou al Uniunii Sovietice, artis
ta emerită N. K. Massina, de la Tea
trul de stat de 
Kiev.

La sosire, pe 
oaspeții au fost întîmpinați de Ma
rin Florea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
neral-colonel în rezervă 
lescu, membru în Biroul 
General A.R.L.U.S., de 
A.R.L.U.S.

Au fost de față G. E. 
consilier al ambasadei Uniunii So
vietice, și alți membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a eliberării patriei, la Mu
zeul de artă populară al R. P. Ro
mîne a fost deschisă expoziția „Va
lorificarea creației populare în arta 
decorativă“. Ilustrînd aspecte din 
realizările artei noastre decorative,

★
La Bacău a apărut primul număr 

al revistei lunare de cultură „Ate
neu“. Continuînd o veche tradiție a 
revistei „Ateneul cultural“, apărută 
sub îngrijirea poetului George Baco- 
via cu aproape 40 de ani în urmă, 
noua revistă băcăoană își propune să 
oglindească; în paginile sale proble
me de literătură și artă, știință și 
tehnică, cultură de masă, studii de 
critică literară etc. Primul număr al 
revistei „Ateneu“, tipărit în condiții 
grafice superioare în două 
este dedicat celei de-a XX-a 
sări a eliberării patriei.

*

Vineri a părăsit Capitala 
gația R. P. Romîne care va partici
pa la lucrările Conferinței interna
ționale U.N.E.S.C.O. în problemele 
tineretului, ce va avea loc la Gre
noble (Franța) între 23 august-1 
septembrie. Delegația este condusă 
de Jean Livescu, adjunct al minis
trului învățămîntului. Din delegație 
fac parte Maria Groza, secretar al 
Consiliului național al femeilor din 
R.P.R., Valentin Lipatti, director al 
Secretariatului Comisiei naționale a 
R. P. Romîne pentru U.N.E.S.C.O., 
Dan Marțian, membru supleant ai 
Biroului C.C. al U.T.M.

- sirF^ebitde fericit că am 
venit Romînia și m-am convins 
ca piica țării dv. este într-a- 
devÿi politică de cooperare de- 
pljncu toate țările lumii, ori- 
car,r fi regimul lor politic sau 
ecomic : aceasta este voința 
caise afirmă în mod constant 
djpartea Romîniei la reuniuni- 
leiternaționale și se manifestă 
p numeroase acțiuni concrete, 
lițiativele dv. la diverse întîl- 

ji internaționale sînt cunoscu- 
■ Subliniez îndeosebi rezoluția 
upra problemelor tineretului 
ire, după părerea mea, este 
larte interesantă. Cînd vedem 
,ezvoltarea și importanța care se 
icordă tineretului în Romînia, a- 
ceăstă inițiativă apare logică.

PHILIPPE DE SEYNES 
secretar general adjunct 

al O.N.U.

operă și balet din

aeroportul Băneasa,

g'e-
Uie Crețu- 
Consiliului 
activiști ai

Cebotariov,

culori, 
aniver-

dele-

*
acestui 

simplu
construite

Clădirile 
pur 
Ele 
stil frumos respirînd optimism și 
dragoste de frumusețe. în rest, 
optimismul constituie o trăsătură 
specifică a Bucureștiului. La care 
se cade să fie adăugate ospitali
tatea și amabilitatea.
EUGENIO RIQUELMO, (Mexi

★
Am fost foarte impresionat l 

admirabilul efort de construcție rr 
lizat în Republica Populară Romîo 
Am străbătut țara cu mașina și » 
putut constata aceasta peste 
Aș vrea să spun că în Romînia -a 
impresionat foarte mult bucuria,op
timismul oamenilor. Trebuie să )Un 
că cine a venit pentru prima ară 
în Romînia este ispitit să revir •

PIERRE BLOtf 
(fost ministru — pnța)

și 
sînt

oraș sînt 
îneîntătoare. 

într-un'

Sprijinul entuziast 
al poporului

★
Încă mă mai gîndesc la zile feri

cite petrecute în București, . vizita 
la Istria, la plimbarea minuată la 
Sucevița și Sinaia, la multei prie
tenii pe care le-am făci printre 
scriitorii romîni. In sfîrșit.d fost o 
experiență bogată și folosi'ore pen
tru mine /

CLEMENT CHRJTESEN 
(scriitor — Auș'alia)

Cunoaștem multe despre po
porul romîn, despre dezvoltarea 
țării sale. în momente grele pen
tru Cuba am simțit totdeauna so
lidaritatea țării dv. Am văzut mul
te aici. însă lucrul cel mai impor
tant șt care m-a impresionat cel 
mai mult este victoria socialis
mului la orașe și sate. Țara este 
dezvoltată armonios și în tot tim
pul vizitei am simțit cum măsurile 
luate de partid și guvern sînt 
sprijinite cu entuziasm de popor.

EDUARDO CORONA ZAYAS, 
jurist, vicepreședinte 

al Mișcării cubane 
pentru apărarea păcii 

și suveranității popoarelor

Printre țările în care sînt exportate tractoarele 
romînești se află Brazilia. Directorul unei case de 
comerț din orașul Fernandopolis, statul Sao- 
Paulo, a scris : „Am folosit tractorul rominesc la 
defrișarea pădurii noastre virgine și acest trac

tor a atins o performanță foarte bună"

MF ‘

;•<

Aspect al expoziției „Arhitectura in R. P. Romî
nă" deschisa în 3 orașe din S.U.A. (Washington, 
New York, Detroit). „Nu putem sublinia îndeajuns 
— a scris New York Times în cronica sa — fap
tul că această expoziție merită osteneala. Pro
gramul romînesc de construcții reprezintă o 

realizare de seamă"
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.TEATRE : Teatrul de stat de operetă 
(la Teatrul de vară din parcul „Herăs
trău") : Tirgul de fete — (orele 20). Tea
trul „C. I. Nottara- (la Teatrul de vară 
„23 August") : Zizi și... formula ei de 
viață — (orele 20). Teatrul satiric-muzical 
„O. Tănase" (în grădina „Boema" — in 
caz de ploaie în sala „Savoy") : Și băie
ții și fctclo — (orele 20,15). Teatrul evre
iesc de stat (în grădina din str. Mircea 
Vodă nr. 5) : Pofta vine... rîzînd — (o- 
rele 20,15). Circul de stat : Sărbătoare la 
circ — (orele 20),

CINEMATOGRAFE : Pagini de istorie ; 
Romînia, orizont 64 : Patria (18; 21). Ci
clu de filme romînești : Excelsior (15,30; 
18; 20,30), Lira (15,30; 18; 20,30). Rebelul
magnific : București (9,30; 11,30; 13,30; 17; 
19; 21), Grădina „Doina" (Str. Doamnei 
nr. 9 — orele 20). Sechestratul din Alto
na : Republica (9; 11,30; 14; 16,30; 18,45;
21.30) , Stadionul „Dlnamo" (Șos. ștefan 
cel Mare — orele 20). Primul troleibuz : 
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Festi
val (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 — la gră
dină — Pasajul „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 
(io; 12,15), Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cel
șapte magnifici — cinemascop : Lucea
fărul’ (9; 12,15; 18; 21), Grlvița (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Bucegl (9; 12; 15; 18; 
21 — la grădină — orele 20), Tomis (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19 — la grădină — orele 
20), Modern (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Grădina „Vitan" (Calea Dudeștl — orele 
20,45), Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — 
orele 20), Grădina „Progresul" (Str. Ion 
VldU nr. 5 — orele 20), Un surîs în plină 
vară : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Două duminici : central (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Lumina (9,45; 13; 16,15;
19.30) . Doi colonei : Union (15; 17; 19; 21). 
Program pentru copii (orele 10), Post
restant : Doina (11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . Comoara din lacul de argint — ci
nemascop : Glulești (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Arta (14,30; 16,45; 19; 21,15 — 
la grădină — orele 20). După 10 ani — 
Combinatul chimic Borzești — Romînia 
pe meridianele lumii — Douăzeci de ani 
de pictură romînească — Marile emoții 
mici — Meșteșug milenar : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). M-am îndrăgostit 
la Copenhaga : Cultural (15; 17; 19; 21), 
Crîngași (16; 18,15; 20,30), Volga (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Grădina „Buzești"
(Str. Buzești nr. 9—11 — orele 20,30). în
tuneric 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 — Romînia pe meridia
nele lumii — Instalații de foraj — To- 
nitza — C-așa-i jocul în Făgăraș — Sîm- 
bra oilor : Dacia (10; 11,45; 13,30; 17,15: 
19; 21). Vara în nordul sălbatic : Buzești 
(15; 17; 19). Căliți în foc — cinemascop : 
Unirea (16; 18 — la grădină — orele 20), 
Drumul sării (16; 18; 20). Dragoste lungă

de-o seară : vitan (16; 18; 20). Ocolul pă- 
mîntului în 80 de zile — cinemascop 
(ambele serii) : Munca (13,30; 17; 20,30), 
Ferentari (101 16,30; 20). Cuba *58 : Popu
lar (15; 17; 19; 21), Codin : Moșilor (15; 
17; 19 — la grădină — orele 20,15). In
spectorul 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), Grădina Lira (orele 20,30). îm
pușcături în ceață : Melodia (10; 12; 141 
16; 18; 20), Progresul (15; 17; 19; 21).
Cauze drepte — cinemascop: Rahova (16; 
18,30 — la grădină — orele 20,15). Vacan
ță la mare : Cotroceni (16; 18; 20). Litur
ghia de la miezul nopții — cinemascop: 
Pacea (16; 18; 20). Omul din fotografie i 
Grădina „Modern" (Str. 11 Iunie nr. 75 — 
orele 20,30).

■ TELEVIZIUNE : In jurul orei 10,00 : 
Transmisia Sesiunii solemne a Marii 
Adunări Naționale cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. O- 
rele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,15 — 
Pentru copii : Un buchet de flori (Emi
siune pe versuri de Emilia Pop Căldă- 
raru). 19,30 — Sub soarele lui August : 
Industria constructoare de mașini, factor 
hotărîtor în dezvoltarea întregii econo
mii naționale. Vorbește ing. Gh. Oprea, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini. 19,40 — Documen
tarul : O marcă de prestigiu „Carpați*. 
20,00 — Artiști amatori în studio. 20,40 — 
Filmul artistic „Setea“. în încheiere 1. 
buletin de știri.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : In cursul zilei de ieri, 

vremea a fost în general frumoasă cu 
cer variabil, mai mult noros în Moldo
va, Dobrogea șl dealurile subcarpatice 
ale Munteniei, unde au căzut ploi tem
porare și sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. Vîntul a suflat 
în general slab, cu intensificări trecă
toare din sectorul nord-vestic. Tempe
ratura aerului la ora 14 înregistra va
lori cuprinse între 28 grade la Berzeas- 
ca și 15 grade la Cîmpulung Moldove
nesc. In București : In cursul dimineții 
de ieri a plouat temporar, apoi vremea 
s-a îmbunătățit. Cerul a fost mai mult 
senin. Vîntul a suflat în general slab. 
Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 
și 25 august. In țară : Vreme schimbă
toare cu cer temporar noros, mai mult 
senin noaptea. Vor cădea ploi locale de 
scurtă durată. Vîntul va sufla potrivit 
din sectorul vestic. Temperatura stațio
nară. Minimele vor fi cuprinse între 8 șl 
18 grade, iar maximele între 19 șl 29 
grade. In București și pe litoral : Vreme 
schimbătoare cu cer temporar noros, fa
vorabil ploilor de scurtă durată. Vînt 
slab din vest. Temperatura staționară.



încetarea din viață

Nr.

Manifestări consacratelilei de 23 August U Thant despre
unele probleme

ROMA 21 (Agerpres). — Secreta
riatul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Italian anunță 
adîncă durere că la 21 august s-a

CU

stins din viață la Ialta, în vîrstă da 
71 de ani, după o boală grea, Pal
miro Togliatti, secretar general al 
Partidului Comunist Italian.

★

MOSCOVA

_Cu prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist, Nicolae Guină, ambasado
rul R. P. Romîne la Moscova, a oferit 
în saloanele ambasadei o recepție. La 
recepție au participat L. I. Brejnev, 
membru al Prezidiului C.C. și secre
tar al C.C. al P.C.U.S., D. S. Po- 
leanski, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., I. S. Nasriddinova, vice
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., A. I. Kairov, vi
cepreședinte al Sovietului Naționali
tăților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., R. I. 
Malinovski, ministrul apărării al 
U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovieti
ce, E. A. Furțeva, ministrul culturii 
al U.R.S.S., V. F. Garbuzov, minis
trul de finanțe al U.R.S.S., E. I. Afa
nasenko, ministrul învățămîntului al 
R.S.F.S.R., activiști ai C.C.. al 
P.C.U.S., mareșali și generali ai ar
matei sovietice, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe și ai 
altor ministere, oameni de cultură 
și artă, ziariști sovietici și străini. 
Au luat parte, de asemenea, șefii și 
membrii unor misiuni diplomatice a- 
creditați la Moscova. La recepție au 
participat delegația A.R.L.U.S., de
legațiile de cineaști și de scriitori 
romîni invitați în Uniunea Sovietică 
cu prilejul zilelor culturii romînești 
care se desfășoară în prezent în 
U.R.S.S.

Tovarășii Nicolae Guină și 
Brejnev au rostit toasturi.

★
Reprezentanții oamenilor 

cii din capitala sovietică
întrunit la 20 august în sala teatru
lui din Kremlin într-o adunare fes
tivă, consacrată celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist. La adunare au parti
cipat G. I. Voronov și D. S. Polean- 
ski, membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., V. I. Poliakov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., K, N. Rudnev, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., E. I. Afanasenko, mi
nistru al învățămîntului al R.S.F.S.R., 
președintele asociației de prietenie 

. sovieto-romînè, Nicolae Guină, am
basadorul R. P. Romîne la Moscova, 
activiști de partid și de stat, condu
cători ai organizațiilor obștești, oa
meni de cultură și artă, muncitori 
din întreprinderile capitalei, ziariști, 
în sală erau prezenți membrii dele
gației A.R.L.U.S., delegației de cine
aști romîni, precum și alți reprezen
tanți ai vieții culturale din Romînia, 
invitați la Moscova cu prilejul zile
lor culturii romînești. în cadrul adu
nării festive au luat cuvîntul D. S. 
Poleanski, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., K. A. Golovanov, 
muncitor la Fabrica de rulmenți nr.' 
1 din Moscova, V. I. Rosciupkin, di
rectorul Institutului de proiectări 
pentru utilaj petrolier, și N. V. Seli
vanova, studentă la Institutul de 
tehnologie chimică „Mendeleev“ care 
au transmis poporului romîn salutul 
oamenilor muncii din Moscova cu 
prilejul marii sale sărbători. In în
cheiere a luat cuvîntul Nicolae Gui
nă, ambasadorul R. P. Romîne 
Moscova.

L. I.

mun- 
s-au

Romîniei. La adunare au participat 
Cen I, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier 
al Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Lin Fen, membru al C.C. al 
P.C. Chinez și vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, conducători ai organi
zațiilor de masă, precum și nume
roși oameni ai muncii. Au luat cu
vîntul Lu Pin, președintele Asocia
ției pentru prietenia chino-romînă și 
Dumitru Gheorghiu, ambasadorul 
Republicii Populare Romîne la Pe
kin. în încheierea adunării festive a 
fost prezentat un bogat program ar
tistic.

De asemenea, la clubul muncitori
lor de la stația centrală de cale fe
rată din Pekin a avut loc o festivi
tate consacrată celei de-a XX-a ani
versări a eliberării Romîniei. Au 
participat cadre de conducere, pre
cum și un mare număr de munci
tori. Au luat parte reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Romîne la Pekin.

La comuna populară din Lu- 
kuoțiao, suburbie a Pekinului, în 
cinstea aniversării a 20 de ani de la 
eliberarea Romîniei de sub jugul 
fascist, a avut loc o festivitate în ca
drul căreia, comuna populară a pri
mit ~ numele „Prietenia chino-ro
mînă“. Au fost prezenți Van Bin- 
nan, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R. P. Chineze, Ciu 
Jon, adjunct al ministrului agricul
turii, și alți tovarăși cu munci în a- 
paratul de stat. Au fost, de aseme
nea, de față Dumitru Gheorghiu, 
ambasadorul R. P. Romîne în China, 
și membri ai ambasadei. în cadrul 
adunării festive au luat cuvîntul 
Van Li, vicepreședintele Comitetului 
popular local, 
basadorul R. :

, și D. Gheorghiu, am- 
P. Romine la Pekin.

Levai,renc, ministrul industriei 
grele, r janos, ministrul de 
exterr,r_ gzabo Zoltăn, rninis- 

,S?ii> Trautman Rezsö, mi- nistriu(|;i.ucțiiior) yas istvanné, 
Președi Adunării de Stat a

Au rçoasturi tovarășii Mihail 
Roșianu^Sp^r gândor.

p-'01V'umlar Patriotic și Insti
tutul de ți culturale cu străină
tatea din> ungară au organizat 
in cinsțea,j de 23 August pre
zentarea f^ a filmului romînesc 
„La virșta,osței», participat: 
Peter Janonistrui de externe al 
. , glErdélyi Kâroly, ad
junct al mițjiuj de externe, Po- 
linszky KarÇdjunct al ministru
lui culturii, ta Endre, președin- 
te, , yxecuhx institutului pentru 
relațiile cu năta.tea, reprezen
tanți yiețțjblice, membri ai 
unor misiuni omafice acreditați 
a Budapesta. st de fată fov. Mi_ 

hail Roșianu, odorul R.P.R. la 
Budapesta, și i-Dri ai am’Dasadei.

Cu prilejul c de-a XX-a ani
versari a elibeiRommiei, la Fa
brica Ganz-MaHin Budapesta a 
avut loc vineri țjnare festivă. La 
masa prezidiuluiiuat ioc Qâspâr 
Sandor, Nemes. .g șj Komôcsin 

membri 3jr°uiui pontic 
al C.C al P.M.S.Uté Janos mi
nistrul de externe R. p. ungare, 

ambasadorul 
R-P-jR- la,Budapestu iuat cuvîn_ 

K?m0?.sm ZoÀÜ membru în 
Biroul Politic al C.C p m S U re- 
dactorul-șef al ziSji' Népsza- 
badsag , și Mihail Rnu, ambasa- 
dorul R. P. Romirie Budapesta.

cul-

badsag , și Mihail. Rnu ambasa- riorml T~> ’n — 0-11'
A urmat un bogat.

tural. *b)gram

la

HANOI
La 20 august a avut loc la Hanoi 

o adunare organizată de Frontul Pa
triei din Vietnam și de Comitetul 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei. La 
adunare au participat reprezentanți 
ai vieții publice, ai organizațiilor de 
masă, oameni ai muncii din Hanoi. 
Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai misiunilor diplomatice 
acreditați în R. D. Vietnam, precum 
și Vasile Pogăceanu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. D. Vietnam. A 
luat cuvîntul dr. Nguyen Van 
Huong, membru în Prezidiul C.C. al 
Frontului Patriei, care a vorbit des
pre realizările poporului romîn în 
cei 20 de ani de la eliberare.

BERLIN

PRAGA PHENIAN

celei de-a XX-a ani-Cu prilejul 
versări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist,, prof. Gheorghe Nițes- 
cu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne la 
Praga, a oferit o recepție în saloa
nele ambasadei. Au participat Jozef 
Lenart, președinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, Bohuslav Lastovicka, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președinte al Prezidiului 
Adunării Naționale a R. S. Ceho
slovace, Vladimir Koucky, secretar 
M ,Ç.C. jal P.C. din Cehoslovacia, 

~ ” vicepreședinte al
S. Cehoslovace și 
Comisiei de stat

O CARTE CONSACRATĂ 
ROMÎNIEI DE AZI

De curînd a apărut la Moscova 
cartea „Romînia populară azi", edi
tată în comun de redacțiile ziarelor 
„Pravda“ și „Scînteia“, cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării Romîniei.

în. paginile cărții sînt cuprinse 
articole, reportaje, declarații ale 
unor personalități din viața politică, 
economică, științifică și culturală, 
eroi ai muncii socialiste, scriitori, 
ziariști din cele două țări.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej semnează articolul introductiv 
?,20 de ani de muncă creatoare“.

Cartea cuprinde un mare număr 
de fotografii și grafice reprezentînd 
realizări din domeniul industriei, 
agriculturii, social-cultural, frumu
seți ale naturii, noua înfățișare a o- 
rașelor și satelor noastre precum ?i 
reproduceri de 
nească.

artă plastică romî-

PEKIN

Republicii Popu- 
în R. P.

Ambasadorul 
lăre 
ză, 
rit 
cepție cu prilejul celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării Romîniei. La 
recepție au participat Ciu De, vice
președinte al Comitetului Central al 
P.C. Chinez și președinte al Adună
rii Reprezentanților Populari din în
treaga Chină, Den Siao-pin, secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez, vice- 
premieç al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Cen I, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Pîn Cijen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez și vicepreședinte al Adunării Re
prezentanților Populari din întreaga 
China, Lin Fe, vicepreședinte al A- 
dunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, Li Sî-goan, vice
președinte al Consiliului consultativ 
politic popular, alți conducători de 
partid și de stat, miniștri, ofițeri 
superiori, conducători ai partidelor 
democratice și organizațiilor 
masă. Au fost de față membri 
corpului diplomatic.

Tovarășii Dumitru Gheorghiu 
Cen I au rostit toasturi.

★
Agenția China Nouă anunță 

vineri seara a avut loc la Pekin o 
.adunare festivă consacrată celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării

Romine
Dumitru Gheorghiu, 
în seara de 21 august o re-

Chine- 
a ofe-

de 
ai

Și

că

Oldrich Cernik, 
guvernului R. 
președinte al 
pentru planificare, Jan Pilier, vice
președinte al guvernului R. S. Ceho
slovace și președinte al Comisiei de 
stat pentru lucrări de investiții, Va
clav David, ministru al afacerilor 
externe, Frantisek Hamouz, mi
nistrul comerțului exterior, Josef 
Pesl, ministrul industriei construc
toare de mașini grele, Vratislav 
Krutina, ministrul industriei ali- 
mentare, Josef Plop har, ministrul 
sănătății, Pavol Majling, ministru, 
președinte al comisiei centrale de 
control popular și statistică, gene
ral-colonel Ottakar Rytir, prim-loc- 
țiitor al ministrului apărării națio
nale. Au mai fost prezenți, membrii 
corpului diplomatic acreditați la 
Fraga, numeroși oameni de știință, 
artiști, ziariști, lucrători superiori 
din aparatul de stat.

★
Cu prilejul aniversării eliberării 

Romîniei, la Humpolec — oraș eli
berat de trupele romîne în anul 1945 
— a avut loc o adunare festivă. Au 
participat membrii Consiliului na
țional orășenesc, numeroși cetățeni, 
pionieri. Prof. Jiri Rjchetsky, di
rectorul școlii de 9 ani din Humpo
lec, a evocat eroismul ostașilor ro
mîni care au luptat pentru elibera
rea Cehoslovaciei. Consiliul Co
mitetului național din orașul Hum
polec, reunit în ședință festivă, 
a transmis poporului romîn, prin ' 
Ambasada R. P. Romîne la Praga, 
mulțumiri sincere și expresia celei 
mai calde recunoștințe pentru elibe
rarea orașului de sub ocupația fas
cistă. în același timp au fost trans
mise oamenilor muncii din R. P. Ro- 
mînă urări de noi și importante suc
cese cu prilejul sărbătoririi a 20 de 
ani de la eliberarea Romîniei. în 
numele cetățenilor orașului, pre
ședintele Comitetului național, Bo
humil Limbursky, a depus o coroa
nă de flori la Monumentul eroilor 
romîni din orașul Humpolec.

La cimitirul central al orașului 
Brno a avut loc solemnitatea depu
nerii unor coroane de flori la Mo
numentul eroilor romîni căzuți în 
luptele pentru eliberarea celui mai. 
mare centru din Moravia. După in
tonarea imnurilor naționale romîn și 
cehoslovac, au fost depuse coroane 
de flori din partea Secretariatului 
Comitetului orășenesc al Partidului 
Comunist Cehoslovac, Comitetului 
național al orașului Brno, Frontului 
național, garnizoanei militare a ora
șului Brno.

—......  ——..... •
în seara zilei de august la 

Teatrul Moranbon dïrhenian a 
avut loc o adunare fèstiîn cinstea 
celei de-a XX-a aniver: a elibe
rării Romîniei. Au fost pen+i pa[ț 
Kîm Ciol și Li. Hio Suvicepre_ 
ședinți ai Comitetului; 1frai ai 
Partidului Muncii din Cca jgarn 
Ir, Li Jon Ok și Cion . ’ Tajk 
vicepreședinți ai Cabinetul^ jyn- 
niștri al R.P.D. Coreene; Son 
Ciol, ministru al afaceriloi.țerne 
miniștri, conducători de pai șj de 
stat, precum și reprezentanți or
ganizațiilor de masă. A fost, ase_ 
menea, prezent Manole Bcara5 
ambasadorul R. P. Romîne înp.D’ 
Coreeană, și membri ai Amlajei 
romîne, precum și membri mi
siunilor diplomatice acredit; ja 
Phenian. Li Jon Ok, vicepreș^te 
al Cabinetului de Miniștri allp). 
Coreene, a transmis poporului^ 
mîn salutul întregului popor corm 
cu prilejul zilei eliberării. A 3t 
apoi cuvîntul ambasadorul R>, 
Romîne. A urmat un spectacol û 
zical-coregrafic.

BELGRAD

La Berlin a avut loc vernisajul 
expoziției pictorului Corneliu Baba^ 
organizată de Academia germană 
socialistă de arte a R. D. Germane, 
cu prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist. La festivitatea deschide
rii expoziției au fost prezenți Hans 
Bentzien, ministrul culturii al R.D.G., 
Ștefan Cleja, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Berlin, Corneliu Baba, re
prezentanți ai vieții artistice și cul
turale din R.D.G. Expoziția cuprin
de 40 de tablouri și 20 lucrări grafi
ce. Academia germană socialistă 
arte l-a distins pe Corneliu Baba 
titlul de membru corespondent 
Academiei.

Cu ocazia celei de-a XX-a aniver-. 
sări a eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist, a avut loc la Berlin, în 
sala teatrului „Internațional“, un 
spectacol de gală în cadrul căruia 
a fost prezentat filmul artistic „Tu
dor“. Au participat Johannes König, 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al R.D.G., Günter Witt, locții
tor al ministrului culturii, Ștefan 
Cleja, ambasadorul R. P. Romîne în 
R.D.G., regizorul Lucian Bratu, ac
trița Leopoldina Bălănuță, precum și 
atașați culturali ai reprezentanțelor 
diplomatice. Günter Witt a vorbit 
despre succesele economice și cultu
rale ale R. P. Romîne.

internaționale
NEW YORK 21 (Agerpres). — In 

cursul unei conferințe de presă ți
nută joi, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a abordat o largă gamă de 
probleme. Referindu-se la situația 
din Cipru, el a declarat că datorită 
stabilirii unei colaborări mai pline 
de încredere între O.N.U. — prin re
prezentanții săi, Galo Plaza Lasso și 
generalul Thimaya, pe de o parte, și 
guvernul din Cipru, pe de altă parte, 
— situația din insulă s-a ameliorat 
și a fost creat un climat „mai favo
rabil posibilităților de mediere“. El 
a subliniat, în legătură cu aceasta, 
că în ciuda îmbolnăvirii lui Tuo
mioja, „efortul de mediere trebuie 
continuât“. Totodată, U Thant a de
clarat că nu a luat nici o măsură 
privind trimiterea în Cipru a unui 
nou mediator.

Privitor la situația din Congo, 
U Thant a arătat că guvernul con- 
golez este în drept să ceară asisten
ță oricăror guverne, la alegere, dar 
„aplicarea practică a acestui drept 
ar putea să aibă consecințe regreta
bile“. El a descris situația din Con
go ca fiind „foarte proastă și chiar 
critică“. Vorbind de situația din sud- 
estul asiatic, U Thant a declarat că 
dacă nu vor fi folosite toate mijloa
cele diplomatice și politice pentru 
reglementarea ei, aceasta „va conti
nua să se agraveze“.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității un 
buletin medical, în urma morții 
lui Palmiro Togliatti, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ita
lian.

„La 21 august, la ora 13,00, la Pal
miro Togliatti a survenit pe neaș
teptate tulburarea respirației și cir
culației sanguine. S-a produs mo
dificarea frecvenței respirației (res
pirație Cheyne-Stockes) și accelera-

★

rea pulsului pînă la 146—15C >-
tăi pe minut. Activitatea inimii a 
devenit neregulată, iar la ora 13,20 
minute, inima a încetat să bată.

Masajul închis al inimii, respira
ția artificială cu ajutorul aparatului 
de oxigen, administrarea medica
mentelor în inimă nu au reactivat 
activitatea cardiacă.

Moartea lui Palmiro Togliatti a 
survenit din cauza paraliziei centri- 

.țlor vital'*'"" '

T E L E G R
Comitetulu 

al Partidului C,
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului 

partid împărtășesc adînca durere a c 
derea tovarășului Palmiro Togliatti, 
toare italiene, al mișcării comuniste 
transmit cele mai sincere condoleanț

Devotat mărețelor idei ale marx 
Togliatti, conducător încercat al Pai’’ 
crat întreaga viață luptei pentru ap 
și ale poporului italian.

Prin încetarea din viață a tovai 
oamenii muncii, forțele democratice, 
tindeni pierd un luptător neobosit 
democrației și păcii.

AL PAR)

PAR5S

BUDAPESTA
Vineri seara, la Casa ofițerilor din 

Budapesta, ambasadorul R.P.R. la 
Budapesta, Mihail Roșianu, a oferit 
o recepție cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romîniei. Au 
participat Apro Antal, Găspar 
Săndor, Komocsin Zoltăn, Nemes 
Dezsö și Rônai Săndor, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
Kiss Kâroly, secretarul Consiliului 
prezidențial al R. P. Ungare, Birö 
Jozsef, ministrul comerțului exterior, 
Csanâdi György, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, Kovăcs 
Imre, ministrul industriei alimentare,

de 
cu 
al

Argentina
I lllll lllllll I I •    ■ —*

Filmul românesc 
„Comoara" distins 
la Cordoba

On militant eminent al 
și al mișcării ear

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării Romî
niei, ambasadorul R.P. Romîne la Pa
ris, dr. Victor Dimitriu, a ofèrit vineri 
o recepție în clădirea ambasadei. 
Au luat parte personalități ale 
vieții politice, economice și culturale 
din Franța, membri ai corpului di
plomatic. Guvernul francez a- fost 
reprezentat de Michel Habib De- 
loncle, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe. Au 
mai fost prezenți Jean Delpech, di
rector general la Schneider-Creuzot, 
Alfred Lafont, președintele Șantie
relor Atlantice, și numeroși alți oa
meni de afaceri ; Waldeck Rochet, 

. -__ _________ .• general al P.C. Francez,
ambasadorul R. P. Romîne în Iugo-Raymond Guyot, membru al Birou- 
slavia, Aurel Mălnășan, a oferit vi-lui Politic al P.C. Francez, înalți 
neri la Belgrad o recepție. Aufuncționari U.N.E.S.C.O., reprezen- 
participat Velko Zekovici, vicepre-tanți ai presei; 
ședințe al Vecei Executive Federa
tive a R. S. F. Iugoslavia, Krsto-Po- 
pivoda, președinte al Vecei pentru 
organizarea politică a Skupșcinei Fe
derative a R.S.F. Iugoslavia, membri 

’ ai Vecei Executive Federative a 
R.S.F. Iugoslavia, Danilo Kekici, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al Uniunii Sindicatelor, Mihailo 
Șvavici, președinte al Uniunii socia
liste a poporului muncitor din Ser
bia, și alte personalități ale vieții po
litice. Au mai fost prezenți activiști 
de stat și de partid, reprezentanți ai 
vieții economice, oameni de artă și 
cultură, generali și ofițeri superiori 
ai armatei populare iugoslave, 
membri ai corpului diplomatic din 
Belgrad, corespondenți de presă iu
goslavi și străini.

★
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist, Comisia pentru rela
țiile . culturale cu străinătatea și 
Uniunea lucrătorilor în domeniul ci
nematografiei din Iugoslavia au or
ganizat la cinematograful „Odeon“ 
premiera de gală a filmului romî
nesc „Dragoste lungă de-o seară“. 
La premieră au fost de față regizo
rul acestui film, Horea Popescu, și 
artista Ilinca Tomoroveanu.

VARȘOVIA

Cu prilejul sărbătoririi celei de- ____
XX-a aniversări a eliberării patriei secretar

în seara zilei de 20 august, 
sub auspiciile Ministerului Culturii 
și Artei din R. P. Polonă, în ca
drul sărbătoririi a 20 de ani de la 
eliberarea Romîniei de sub jugul 
fascist, în sala cinematografului 
Skarpa din Varșovia a avut loc un 
spectacol de gală cu filmul romînesc 
„Lupeni — 29“. înainte de începerea 
spectacolului a fost prezentată pu
blicului delegația de cineaști romîni 
care participă la premieră, compusă 
din Petre Sălcudeanu — scriitor, 
autor de scenarii, și actrița Irina Pe
trescu. Directorul cinematografiei 
poloneze, Henryk Mocek, a salutat 
pe oaspeți, subliniind apoi succesele 
obținute în ultima vreme de cine
matografia romînească. La specta
colul de gală au participat Boleslaw 
Podedworny, locțiitor al președinte
lui Consiliului de Stat al R. P. Po
lone, Kazimierz Rusinek, locțiitor al 
ministrului culturii, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă, cineaști etc. 
Au fost de față Gheorghe Diaconescu, 
ambasadorul R. P. Romîne în R. P. 
Polonă, precum și membri ai am
basadei.

IOMA

Ambasadorul R.P. Romîne la Roma, 
Ihai Marin, a oferit vineri seara o 
lepție cu prilejul celei de-a XX-a 
aversări a eliberării patriei noastre 
dșub jugul fascist. La recepție au 
lu parte : Mario Zagari și Mazza 
Cijcenzo, subsecretari de stat la 
Misterul Afacerilor Externe al 
Itâți, Ettore Staderini, ministru 
plepotențiar, șeful oficiului de pre
să n M.A.E., R. Wells, director 
gened al Organizației internațio
nale', A.O., șefi ai misiunilor diplo
mații acreditați la Roma, membri 
ai coiului diplomatic, atașați mili
tari, ;rsonalități ale vieții econo
mice culturale din capitala Ita
liei, ciespondenți ai presei italiene 
și străie.

ATEK

Joi seat a avut loc în grădina ci- 
nematogrfului „Athineon“ din. ca
pitala Gr^iei o manifestare orga
nizată de (țga de prietenie greco-ro- 
mînă, în cistea celei de-a XX-a ani
versări a Cberării Romîniei de sub 
jugul fascis După intonarea imnu
rilor de stă ale R. P. Romîne și 
Greciei, Kérivanos, primarul ad
junct al Atefei, secretarul general al 
ligii, a vorbitlespre progresele mul
tilaterale obinute de țara noastră 
în cei 20 de afi. de la eliberare. Po
porul romîn, éspus el, angrenat în 
munca de consrucție pașnică, este o 
sursă permanntă de sentimente 
prietenești și depace în Balcani. Iată 
de ce Romînia ; propus o zonă de- 
nuclearizată în lalcani. Noua Romî- 
nie este o realit.te vie. Regimul ei 
popular înfăptuieite cele mai îndrăz
nețe visuri ale piporului romîn. A 
urmat apoi o gaă de filme romî- 
nești. Au fost presnți academicieni, 
profesori universitari, reprezentanți 
ai vieții culturale ateniene, ziariști, 
membrii Consiliului ligii în frunte cu 
președintele ei, geieralul Leonidas 
Spais, fost miniștri, precum și un 
numeros public. Au fost de față 
Mircea Bălănescu, ambasadorul R.P. 
Romîne la Atena, membri ai Amba
sadei R.P. Romîne, precum și 
membri ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la Atena.

BUENOS AIRES 21 (Agerpres). — 
La festivalul internațional de cine
matografie experimentală și docu
mentară din orașul Cordoba (Argen
tina) filmul romînesc „Comoara“, în 
regia lui Petre Sirin, imaginea : 
Liviu Nițu, a fost distins cu primul 
premiu „Crucea de Malta“ acordat 
în unanimitate de către juriu. 'Comi
sia de onoare a festivalului a fost al
cătuită din președintele Republicii 
Argentina, Arturo Illia, ministrul de 
externe, M. A. Zavala Ortiz, minis
trul educației și justiției, dr. Alco- 
nada Aramburu, guvernatorul Cor- 
dobei, dr. Justo Paez Molina, precum 
și alte personalități ale vieții publice 
și culturale argentinene.

Târgul internațional 
de la Izmir

IZMIR 21 (Agerpres). — La 20 au
gust s-a deschis cea de-a 33-a edi
ție a Tîrgului de la Izmir, la care 
participă 31 de țări. La deschiderea 
Pavilionului R. P. Romîne a parti
cipat ministrul comerțului pre
cum și ministrul satelor și con
strucțiilor rurale, 
glu, guvernatorul Izmirului, 
Niyazi Dalokay. ~ 
mînești și în special mașinile-u_ 
nelte, produsele chimice, echipa
mentul frigorific, anvelopele și rul
menții, covoarele și artizanatul etc. 
s-au bucurat de o înaltă apreciere, 
în cartea de impresii a expoziției, 
ministrul comerțului, Fenni Isli- 
myeli, a notat printre altele că 
dezvoltarea producției industriale 
din R. P. Romînă este demnă de fe
licitat.

Lebit Iurto- 
Ali 

Exponatele ro-

FLACĂRA OLIMPICĂ
A PORNIT SPRE TOKIO

A-ATENA 21 Corespondentul 
gerpres transmite : In străvechea 
localitate Olympia din Peloponez, 
leagănul Jocurilor atletice din anti
chitate, a fost aprinsă ieri diminea
ță flacăra olimpică. Ceremonia, 
desfășurată după tradiționalul ritual 
antic, a avut loc în prezența rege
lui Constantin al Greciei, a delega- 
ților Comitetului olimpic japonez 
și a mii de turiști. Sîmbătă noaptea 
flacăra va rămîne aprinsă în incinta 
impunătorului stadion de marmură 
din Atena.

Duminică dimineața, după o scurtă 
solemnitate, flacăra va fi purtată de 
alți sportivi greci la aeroportul Hel- 
lenikon și predată delegaților 
teiului olimpic japonez.

corni-

Comuniștii, oamenii muncii d^ 
țara noastră, care au urmărit zi d< 
zi cu emoție buletinele medicale îrx 
legătură cu starea sănătății tovarăC 
șului Palmiro Togliatti, au aflat ci\: 
durere profundă vestea încetării diti 
viață a secretarului general al Partid 
dului Comunist Italian, militant 
eminent al clasei muncitoare itaA 
liene, al mișcării comuniste interj 
naționale. Timp de peste patru de
cenii Palmiro Togliatti a desfășurat 
o luptă neobosită în fruntea P.C.I. 
pentru înfăptuirea mărețelor idea 
luri ale clasei muncitoare, pentr 
făurirea unității sale de acțiune : 
a tuturor forțelor 
progresiste și de
mocratice din ța
ră, în interesul 
cauzei păcii și so
cialismului.

Palmiro Togliat
ti s-a născut la 
26 martie 1893, la 
Genova, în fami
lia unui mic func
ționar. în 1915 el 
a absolvit Facul
tatea de drept a 
universității din 
Torino. P. To
gliatti s-a alăturat 
de tînăr mișcării 
revoluționare ita
liene, începîndu-și 
activitatea la To
rino, mare centru 
industrial din Ita
lia. în 1914 el a in
trat în rîndurile 
partidului socia
list, iar în 1919 a 
devenit redactor 
al ediției din To
rino a organului 
acestui partid, zia
rul „Avanti“.

încă pe cînd era 
student el l-a cu
noscut pe Antonio 
Gramsci, împreu
nă cu care a lup
tat pentru ca par
tidul socialist să 
rămînă credincios 
marxismului și in
ternaționalismului 
proletar. “ 
printre fondatorii 
marxist „ 
căruia s-au unit revoluționarii din 
Torino. Grupul „Ordine Nuovo“ a 
constituit nucleul în jurul căruia s-a 
întemeiat Partidul Comunist Italian, 
înființat în 1921 la congresul de'a 
Livorno. După arestarea lui Gramsc\ 
P. Togliatti este ales, în 1926, secre-\ 
tar general al partidului comunist. în 
același an, P. C. Italian este pus în 
afara legii de regimul fascist al lui 
Mussolini.

Timp de mulți ani Palmiro 
Togliatti și-a consacrat energia or
ganizării luptei forțelor democratice 
împotriva fascismului. El a desfă
șurat o activitate bogată în mișcarea 
comunistă și muncitorească interna
țională, fiind unul din militanții ei 
de seamă. în 1935 a fost ales secre
tar al Comitetului Executiv al In
ternaționalei Comuniste.

După război, Partidul Comunist 
Italian, bucurîndu-se de un mare

Togliatti numărat 
săptămînalului 

„Ordine Nuovo“, în jurul

BUDAPESTA. Poporul ungar a săr
bătorit joi cea de-a 15-a aniversare 
a zilei constituției R, P. Ungare. Cu 
acest prilej președintele Consiliului 
prezidențial al R.P.U., Istvan Dobi, a 
ținut o cuvîntare la posturile de radio 
și televiziune. La Budapesta și în alte 
orașe au avut loc serbări populare.

PARIS. Prințul Suvanna Fumma, pri
mul ministru al guvernului de coaliție 
al Laosului, a sosit vineri la Paris pen
tru a lua parte la tratativele șefilor 
celor trei grupări politice laoțiene în 
problema soluționării crizei din Laos.

PRAGA. Peter Thomas, ministru de 
stat pentru afaceri externe al Marii

Britanii și-a încheiat vizita oficială de 
5 zile în R. S. Cehoslovacă. în comu
nicatul dat publicității se arată că mi
nistrul de stat pentru afaceri externe 
al Marii Britanii a dus tratative cu V. 
David, ministrul afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace și cu O. Klicka, loc
țiitor al ministrului afacerilor externe 
al R. S, Cehoslovace, în. cursul cărora 
au fost discutate relațiile dintre Anglia 
și Cehoslovacia în domeniul politic, e- 
conomic, cultural și științific. A avut 
loc, de asemenea, un schimb de vederi 
în problemele securității europene, de
zarmării, precum și în legătură cu alte 
probleme de interes reciproc.

.ștîtoți, vainenii muDu.u^ „..-.....a 
noasă iau parte la marea durere 
pe ire o încearcă P. C. Italian, 
clas.muncitoare și întregul popor 
italii și îi asigură de întreaga lor 
comjsiune și solidaritate.

SAIDN. Sute de studenți din ca- 
pitala'ietnamului de sud au organi
zat viiri o demonstrație antiguverna- 
ment; în fața reședinței președinte
lui Niyen Khan. Ei au înmînat o 
moțitfi de protest unui reprezentant 
al gemului.

VNA. Agenția internațională pen
tru ergia atomică a făcut cunoscut 
că îre 31’ august și 9 septembrie se 
va oaniza la Geneva, în cadrul Ofi- 
ciulveuropean al O.N.U., cea de-a 
3-a mferință internațională a Orga
nizași Națiunilor Unite privind utili- 
zareenergiei atomice în scopuri paș
nice
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