
• Numeroase întreprinderi 
din regiunea Bacău

BACĂU (de la 
corespondentul nos
tru). — întreprin
derile din ramura 
energiei electrice și 
termice din regiu
nea Bacău cum sini 
hidrocentralele din 
cadrul LCJL Bistri
ța, termocentralele 
Bcrzești și Comă- 
r.eșă. IJLELE. Ba
cău și-au îndeplinit 
și depășit angaja
mentele luate în 
cinstea zilei de 23 
August. Astfel, pla
nul producției glo
bale a fost depășit

cu 2 687 000 Iei. al 
producției marfă cu 
2 159 000 lei. siste
mul energetic nați
onal primind peste 
prevederile pianu
lui 15 000000 kwh. 
In aceiași timp, sint 
declarate Îndeplini
te și depășite și an
gajamentele luate 
de colectivele între
prinderilor din ra
mura industriei u- 
șoare care reprezin
tă un sector impor
tant in economia 
regiunii Bacău. Pla
nul producției glo

bale a fost depășit 
de către aceste în- i 
treprinderi cu peste !
5 070 000 lei, iar al j 
producției marfă cu ț 
mai mult de 5 mili
oane lei. îndeplini- I 
rea angajamentelor j 
luate in cinstea zi- 
lei de 23 August în
seamnă producerea • 
peste plan a 25 000 
m p țesături de lină. 
15000 mp țesături 
bumbac, 16 000 kg 
fire lină pieptănată 
și semipieptânată.
6 000 kg piei tari 
etc.
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CU ANGAJAMENTUL
ÎNDEPLINIT

• Minele Săsar
r

BAIA MARE (de la corespondentul nostru). — Freamătul 
de la gara minei Săsar din Baia Mare era neobișnuit Acor
durile fanfarei erau dedicate celor care ieșeau din adîncurile 
pămîntului, iar zecile de buchete de flori aveau aceeași des
tinație. Adevărata semnificație a acestei manifestări era dez
văluită de o lozincă prinsă deasupra intrării în mină : „Cin
ste muncitorilor mineri de la înaintările rapide care au do- 
borît astăzi recordul republican, realizînd într-o zi 355,10 
metri liniari înaintare pe un singur front de lucru".

La ieșirea din schimb șefii de echipă Vasile Nichita, Ale
xandru Pop, Ernest Moricz, Vasile Mărginaș, maistrul Nico- 
lae Cîrța, minerii Emanoil Golgotin, Iuliu Racz și ceilalți 
membri ai brigăzii au primit flori și au fost felicitați călduros 
pentru frumosul succes obținut în cinstea celei de-a 20-a 
anivereări a Eliberării patriei. Tov. Gabriel Popescu, șeful 
întreprinderii miniere Săsar, a relatat cu această ocazie că 
întregul colectiv și-a realizat angajamentele luate în cinstea 
zilei de 23 August, precum și planul pe 8 luni ale anului. în 
această perioadă productivitatea muncii a crescut cu 3,2 la 
sută iar economiile la prețul de cost al producției sint de 
5 600 000 lei. Acest succes s-a datorat în primul rînd bunei 
organizări a muncii și utilizării judicioase a timpului de lu
cru, ceea ce a dus la asigurarea ritmicității producției.

• Rafinăriile de petrol
Colectivele rafinăriilor de petrol din țară intimpină marea 

sărbătoare de la 23 August cu realizări importante in pro
ducție. In 7 luni și jumătate, care au trecut din acest an, ele 
au produs peste plan importante cantități de benzină, ule
iuri minerale, bitum și alte produse a căror valoare depă
șește cu peste 16 milioane lei angajamentul luat. La acestea 
se adaugă reducerea pierderilor de produse petrolifere cu 
3 064 tone și realizarea de economii suplimentare la prețul 
de cost in valoare de 13 316 000 lei. Comparativ cu ac trași 
perioadă a anului trecut, sectorul prelucrării țițeiului a 
realizat o producție cu 3,5 la sută mai mare, iar productivi
tatea muncii a sporit cu 2,5 la suta față de cea planificată.

(Agerpres)

Premieră festivă cu filmele
„Pagini de istorie“

ADUNARI FESTIVE
IN ÎNTREPRINDERI

Șl INSTITUT!!
în întreprinderi și instituții din 

întreaga țară au loc entuziaste 
adunări consacrate celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării patriei noa
stre de sub jugul fasdsL

Sute de oameni ai muncii de Ia 
Uzinele „Autobuzul' din Capitală 
au ascultat expunerea tov. Ion 
Savu, membru al biroului Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R., care, relevînd succesele re
purtate de poporul nostru, a subli
niat contribuția oamenilor muncii 
din întreprinderile bucureștene la 
realizarea planului pe 6 ani. Prin
tre aceste întreprinderi se află și 
Uzinele „Autobuzul' care în 
cinstea marii sărbători au depă
șit planul producției globale pe 
șapte luni cu 2,2 la sută și au ob
ținut economii peste plan în va
loare de 823 000 lei și beneficii 
suplimentare de aproape 2 470 000.

într-una din cele mai noi uni
tăți industriale ale Capitalei — 
întreprinderea de piese radio si 
semiconductor! Băneasa a avut Ioc 
de asemenea o însuflețită adunare, 
la care a luat cuvîntul Grigore 
Dandu, directorul întreprinderii. 
Vorbitorul a arătat că angajamen
tul de a realiza pînă la 23 August 
economii în valoare de 750 000 lei, 
a fost realizat cu 10 zile înainte 
de termen, iar cel de-a depăși pro
ducția globală și marfă cu 2 la 
sută a fost îndeplinit încă de la 
1 august.

A luat apoi cuvîntul tov. Ilca

Melin eseu, directorul Editurii pen
tru literatura universala, care a 
înfățișat unele aspecte ale luptei 
partidului pentru pregătirea insu
recției armate în zilele lui august 
1944-

La întreprinderea textilă „Dada" 
din Capitală a vorbit despre apro
piata sărbătoare a poporului ro- 
min tov. Gheorghe Jiga, secretar 
al Comitetului raional de partid 
Grivița Roșie. El a trecut în re
vistă succesele obținute de colecti
vul de muncă al acestei întreprin
deri, care în cinstea măreței săr
bători a realizat 317000 lei eco
nomii peste plan și a produs 
peste prevederi 11 800 kg fire și 
307 000 m țesături finite.

In adunarea care a avut loc la 
Combinatul chimic Bcrrești și ia 
care au luat parte peste 2000 de 
oameni ai muncii tov. Aurel Ca- 
limandric. secretar a! Comitetului 
regional Bacău al PĂLR_ a înfă
țișat dteva din rezultatele obținute 
în această mare unitate a indu
striei noastre chimice. .Astfel va
loarea producției gicbaie cată 
peste plan in 7 luni trece de 7 
milioane lei, iar angajamentul de 
a spori pinâ la 23 August pro
ductivitatea muncii ca 1 la sută 
a fost depășit. S-au realizat peste 
plan mii de tone de insecticide 
condiționate, hexacloran, detoxan, 
monoclor benzen și multe alte pro-

și „Romînia,
La cinematograful „Patria" 

din Capitală a avut loc marți 
seara premiera festivă, orga
nizată în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării 
patriei, cu noile filme romî- 
nești „Pagini de istorie" și 
„Romînia, Orizont 64", produc
ții ale studioului cinematogra
fic „Alexandru Sahia".

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

Au fost de față atașați cul
turali și de presă acreditați în 
R. P. Romînă.

In imagini emoționante fil
mul „Pagini de istorie" evocă 
momente semnificative din 
lupta plină de abnegație, însu
flețită de un fierbinte patrio
tism a poporului nostru, în 
frunte cu comuniștii, pentru e- 
liberarea patriei de sub jugul 
fascist, pentru cucerirea și 
consolidarea puterii populare.

Orizont 64“
pentru construirea socialismu
lui. Noul film se bazează pe 
numeroase documente cinema
tografice autentice, aparținînd 
unor operatori romîni și stră- 

’ ini. Scenariul și regia -sint 
semnate de Eugen Mândrie.

In continuare a fost prezen
tat filmul documentar în cu
lori „Romînia, Orizont 64“, 
amplu poem cinematografic 
închinat mărețelor înfăptuiri 
ale poporului nostru in cei 20 
de ani de viață nouă. Sint sur
prinse pe peliculă eforturile 
poporului nostru, condus de 
partid, pentru traducerea în 
viață a politicii de industriali
zare socialistă a țării, aspecte 
ilustrînd dezvoltarea impetu
oasă a industriei și a princi
palelor sale ramuri, realizările 
agriculturii socialiste și a cul
turii noastre noi. Filmul este 
rezultatul muncii unor echipe 
conduse de regizori? Alexan
dru Boiangiu, Virgil Calotescu 
și Ion Mqscu, care semnează 
ți scenariul împreună cu Eu
gen Mândrie.

(Agerpres)

DIALOGUL PATRIEI

CU TIMPUL

Tot Ce are (ara mai 
frumos

In cin tul meu fi adu
ce azi prinos

(însemnări de la Finala 

celui de-al VII-lea 

concurs al formațiilor 

artistice de amatori)
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23 August — pagină 

de aur a Istoriei 
noastre

ZILELE INSURECȚIEI 
IN ȚARA

SPARTACHIADA
REPUBLICANĂ

Aseară pe 
onul Republicii din 
Capitală a avut loc 
deschiderea festivă 

a finalei.

în pag. a V-a 

relatarea 
de la această 

festivitate 
și ultimele 

rezultate ale 
Întrecerilor.

Parcurgind cronica de Întrecere 
Închinată glorioasei aniversări 
vei descoperi totdeauna, dincolo 
de ciirele care raportează înde
plinirea angajamentelor, chipu
rile autorilor lor, profilurile 
miilor de oameni care muncesc 
cu pasiune, vrednicie și iscu
sință, dobîndind, zi de zi, tot 
mai însemnate succese. Printre 
ei se ailă mulji tineri, a căror 
contribuție — modestă, dacă o 
socotim pentru fiecare în parte 
— se înscrie în marea contri
buție colectivă la noul avint al 
întrecerii. Vi-i prezentăm pe 
cîțiva dintre ei, muncitori și 
tehnicieni la Uzinele „Timpuri 
noi" și Fabrica de confecții și 
tricotaje din Capitală : Beznea 
Gheorghe ; Vlăsceanu Alexan
dru; Sloian Paula; Pisău Virgi
nia ; Stan Petre; Vovec Dumi

tru ; Țigănașu Anloneta i 

Dinu Maria

■
 ă crești odată cu țara nouă, 

să numeri anii — douăzeci 
— cu sunetul grav, de 
bronz, al maturității, în 
propria-ți biografie, și poe
mele tale să-și adune înțe
lesul plenar, din poemul 

scris în beton și lumină, de făurarii noii 
frumuseți... Să ai conștiința aniversării în 
august, a țării și a generației tale, pe pla

nul realizărilor intime și împlinirilor ho- 
tărîtoare...

Șantiere — vîrstele noastre ! Chemarea 
partidului a răsunat în noi, în fiecare, ne-a 
mobilizat deopotrivă — constructori și re
porteri, betoniști și poeți. Poate că tot 
acolo, la Bicaz, „ne-am calificat" și noi, cei 
care abia ne înmuiam pana în „cerneala 
fierbinte" a zilelor noastre; la Borzești, la 
Săvinești, pe Bistrița, pe Argeș ne-am dat 
și noi examenele de maturitate scriind 
despre această operă entuziastă a poporu
lui nostru.

întotdeauna scriitorii au simțit chemarea 
partidului, îndemnul de a se inspira din 
opera de construire a socialismului, din 
faptele oamenilor contemporani — eroii 
acestor zile fără precedent. întotdeauna 
am găsit, asemeni tuturor scriitorilor din 
patria noastră, o îndrumare prețioasă în 
cuvîntul partidului, care ne-a călăuzit și

Geneza luminii
ne călăuzește spre alegerea temelor majore 
ale contemporaneității, spre ducerea mai 
departe a tradițiilor artei noastre realiste. 
Acestei îndrumări competente, prețuirii de 
care se bucură scriitorii, toți oamenii de 
artă, din partea partidului, mă simt datoa
re ca tînăr scriitor cu noi lucrări în care 
strădania de a da strălucire artistică pe 
măsura strălucirii vieții noi pe care o în
fățișăm să găsească cît mai multe împli
niri. A avea conștiința realizării proprii în 
realizările mari ale poporului — iată gîn- 
dul care mă stăpînește în acest al două- 
zecelea an al tării !

Zile bogate cît anii, ani bogați cît dece
niile ; și-au fost zile de întrecere, construc
ții și poeme în întrecere — și trebuia să 
fii inimă în inima țării, frunte plecată pe 
tîmpla ei, vibrînd de idei incandescenta.

Șantier de creație — șantierele, viața — 
muza noastră !

Iată, stau față în față, în zilele acestui 
august, cetățile luminii și scrierile noastre 
de început, poemele și construcțiile care 
le-au inspirat; și în versuri sta scrisă 
mindria de a fi contemporan acestor zile și 
mindria de a fi poetul lor, la înălțimea lor.

Bilanț — un pas spre realizările viitoare, 
spre acele opere care vor scrie întreg, 
măreț, poemul acestor ani, poemul al că
rui inspirator este partidul nostru—

Douăzeci de ani își suie luminile, jur-im- 
prejur, în zările țării; în anii aceștia cres
cură cetățile energiei și poemele — ener
giei —. Să întoarcem filele spre început; 
să -urcăm, cu înalta tensiune, spre izvoare
le acelor zile cînd începea „geneza lumi
nii--.

I. BICAZ
Treceau trenuri în noapte. Fețele ce

lor adunați pe banchete nu se deose
beau decit arar, în sclipătul mărunt al 
țigărilor.

— Unde mergi ?
— La Bicaz.
— Tot la Bicaz și eu!
— Și noi!...
Veneau tineri din toate colțurile 

țării. înainte de a fi întinse fi
rele înaltei tensiuni ale electrificării, 
chemarea partidului, lozincile mobiliza
toare prefigurau în toată țara magis
tralele luminii.

Planul de electrificare, se spunea în 
Hotărîrea partidului din octombrie 
1950 „este cauza clasei muncitoare, 
cauza oamenilor de știință și a intelec
tualilor, cauza fiecărui om cu dragoste 
de patrie".

Cine poate uita chemarea comuniști
lor din anii aceia, chemarea întemeie
torilor luminii ? Ea trecea din om in 
om, cu forța cu care ideea, în zilele 
noastre, devine faptă.

Bicaz... Stîncă dinamitată, întuneric 
dinamitat, inerție dinamitată — înce
pea geneza luminii...

Fețele s-au contopit într-un singur 
profil — cine ar putea să le mai deo
sebească, cine să deosebească izvoarele 
Bistriței, în această unică Bistriță-lu- 
mină ?

Muzeul electrificării, deschis la Bi
caz, este o sinteză. Treci prin săli 
și, încet, te pătrunzi de un ade
văr : spre deosebire de alte muzee, în 
care învie trecutul, în muzeul Bicazu-

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a IV-a)



numi numai simplu concurs cea de-a șaptea 
confruntare pe țară a formațiilor artistice de 
amatori, care a luat sfîrșit ieri, mi se pare a nu 
exprima pe deplin grandoarea acestui eveni
ment. Căci, cu toate exigențele selecției între
prinse pe diferite trepte ale întrecerii artistice, 
faza finală s-a confundat cu o extraordinară și

largă demonstrație a forțelor artistice existente în uzine 
pe marile șantiere, pe lingă cluburi si cămine culturale, pe 
lingă case de cultură și palate ale culturii, împletindu-se 
armonios cu marele fluviu al artei amatoare. Termenul da 
activitate artistică de masă și-a dovedit mai mult decît ori- 
cînd deplina exactitate. Scena de la sala C.C.S. s-a dovedit 
nu o dată neîncăpătoare, cu toate că mereu conducătorii 
formațiilor ne-au reamintit că la concurs sînt prezente nu
mai 6 din cele 9 echipe da dansuri (Casa de cultură din Bis- 
trițarNăsăud) sau că n-au putut aduce la concurs toate for
mațiile artistice cite activează în ultimii ani în sat (Stoi- 
căneșii — regiunea Argeș).

Regiunea București, căreia juriul îi rezervase pentru evo
luția formațiilor sale în ziua de 12 august 7 ore, după ce 
și-a încheiat primele două părți ale programului la miezul 
nopții, a trebuit să continue în ziua următoare cu cea de-a 
treia parte. Combinatul siderurgic din Hunedoara, vrînd 
să-și păstreze și aici un loc de frunte a fost reprezentat în 
concurs de... 5 formații: un cor, o echipă de dansuri, o bri
gadă artistică, o orchestră de muzică populară, un grup vo
cal. Fenomenul e cit atît mai impresionant cu cit mișcarea 
artistică de amatori, pe lingă formele sale tradiționale abor
dează cu îndrăzneală genuri de prim rang ale artei Culte, 
cum ar fi opera, opereta, muzica simfonică și de cameră. 
Mai mult de douăzeci de asemenea formații artistice, între 
care colectivele de operă de la „Tractorul"-Brașov și „Elec
tromagnetica" București, orchestrele simfonice ale Combi
natului siderurgic Reșița.

Chiar pentru cine a urmărit trecerile în revistă ale con
cursurilor din ultimii ani, nivelul artistic al recentei con
fruntări e uluitor. Finala celui de-al VII-lea concurs a fost 
o veritabilă manifestație a vitalității bogatului tezaur artis
tic al poporului nostru.

Formații: 18114
Artiști amatori: 600 000
Spectacole: 90 000
Spectatori: 16 000 000

Formații: 24 059
Artiști amatori: 615 000
Spectacole: 100 000
Spectatori: 21000 000

Formații: 29 325
Artiști amatori: 712 850
Spectacole: 157 702
Spectatori: 43187 000

Tot ce are (ara mai frumos 
fa antal mea ți-adace azi prinos

însemnări de la Finala celui de-al VII-lea concurs al formațiilor artistice de amatori
Spre cinstirea celor douăzeci de ani de izbinzi epocale, 

mi se părea uneori că manifestă veacuri întregi, dînd mă
sura tuturor comorilor de culori și virtuozitate, de cin tec 
poezie, cite s-au păstrat în sufletul poporului.

Sentimentul cel mai puternic pe car? l-am avut in zilele 
acestui concurs e acela al marii demnități a artei noastre 
populare — sentimentul care astăzi cunoaște o puternică 
manifestare în ambianța de deosebită admirație ș. prețuire 
de care se bucură mișcarea artistică de amatori.

Ei știu că dincolo de rampa sînt tovarășii lor de muncă 
din fabrici și de pe ogoarele patriei, că nenumărați muzi
cieni. coregrafi, scriitori sau artiști plastici îi urmăresc cu 
un viu interes. Știu mai ales că într-o tară în fruntea căreia 
se află partidul comuniștilor, partid legat cu trup și suflet 
de popor, arta poporului se află la loc de mare cinste.

Tocmai de aceea fetele de la Căpîlna si călușarii de la 
Balș, oșenii din Negrești și vrîncenii de la Năruja, taraful de 
la Slobozia și cel de la Vinju Mare, oțelarii de la Reșița și 
constructorii de tractoare de la Brașov se simțeau pe scenă 
ca la ei acasă.

Scena concursului se confunda astfel eu uzxna ți lanul 
gospodăriei cciecrire, devenea o scc-z:. nriețe cft fere, d "■ 
Dobrogea piuă pe Criș, de la Sighet pizA U Z:~^cta.

NTCULAE ST O IAN

Cu vintul juriului:
C. ANTON IU

artist al poporului

întrec poporal nostru —- trecte 
urcate si de ei- Cu rtmz n 
strădanie, cu talent și pasra- 
ne, adevărații arrișri x-r; 
bucurat cu bucuria adrrțrrtl 
a Artei.

Spectacolele artistice din Fi
nală realmente m-au uimit. 
Apoteoză a întrecerii in care 
pot spune că a fost cuprins 
tot poporul, Finala mi-a dat 
satisfacții ce nu pot fi expri
mate in cuvinte. Pentru că 
nici un cuvânt r.u poate e^ala 
Frumosul pe care l-au relevat 
talentații reprezentanți ai ar
tei populare. Stăpânirea tehni
cii artistice, «ust dssăvirjzt. 
îalecL dăruire — rin.*.  dear ri 
tei-a fcz r»- am^erzzn-
toare a-e artxțcCor asnaion. Xi 
cunosc de la începutul anilor 
soctaExnului și cei 20 de ani 
au însemnat — la fel ea pentru

GH. BACHJ
zrtnî ecserix

îum jicarvf /wrar
peer W sperirfirrle prfițj de 
stadiu. Pewtra ci f» txte ge
nurile artistice i-cb trtz resai-

ain «oi. ingenioase, cu fante- 
at «â fwt, «le formelor tradi- 
poule folclorice. Am descifrat, 
prezerte pe scenă, circa 49 âe 
me Ferire de sine stitA- 
3&srt care merită aprofundarea 
«em. Creezi enxxior.exse. 
de eerî*  voios re artistică s-au 
gerwCrct xmpetacj de la ulti
me «dQte i coKUUTului. Va- 
-moszez dansurilor pe scena

fterze dkrerjâ < coregrafilor 
esusari — ce stipsxesc măie- 
zsr^i x*  joLdomlui lo
am apa cptcwcoCele cz ba- 
1ML.

c di tad •
«smCcfx ^aftfcrie»

ce re daejffwd 5» 
Seessv O des*  m
pas s-z darada <t"t p*-  
ân$i de idpadt et offiaț U

noi poporul are timp să se 
preocupe de Artă. Plastica sce
nica a dansului, scenografia, 
preocuparea de a aduce costu
mul fi portul popular specific — 
ca să enumerăm doar cîteva 
-ealizări — sînt aeum întru to
tul de competența artiștilor a- 
matori. Diversitatea rezolvări
lor artistice de înalt nivel a de
monstrat această competență.

Solii artei populare au ară
tat pe scena concursului bogă
ția vieții noastre în cel mai 
trainic vest mint — Frumosul.

C. S. NICOLAESCU PLOPȘOR — membru corespondent al 
Academiei R.P.R.

Țin să mărturisesc bucuria că artiștii amatori s-au întrecut 
/pe ei. Cu bucuria apropiatei sărbători în suflet, artiștii amatori din 

■toate unghiurile țării au știut să preamărească în cîntec și joc bucuria, 
împlinirilor trăite. Muncitori, colectiviști, intelectuali intr-un gînd și 
suflet au cîntat bucuria vieții noi. Au cîntat și au jucat cum numai 
poporul știe să cînte și să joace.

RADU PETRE — muncitor la Termocentrala din Gara de Nordl
Fiind artist amator — membru al formației de dansuri a Casei de 

cultură a raionului Grivița Roșie — am avut bucuria să urmăresc evo*  
luția fructuoasă și emoționantă a colegilor mei din toată țara. M-au 
impresionat în mod deosebit dansurile. Dar cuvîntul nu poate reda fi*  
gurile măiestre, ritmul și vîrtejul dansurilor executate de echipele pre
zente la finală, așa că nu-mi rămîne decît să mulțumesc colegilor mei 
care mi-au oferit momertte de mare emoție artistică.

VALENTIN SILVESTRU— scriitor:
In tot ceea ce ni se arată la concursul artei amatoare tră

iește cu putere și tradiția folclorică și noile creații, într-o ne
contenita întrepătrundere și cu un farmec pe care numai arta 
populară știe să-l iradieze. Serenada lui Brahms are o patină 
seculară dar nuanțele ei capătă o strălucire nouă cînd o mur
mură coriștii din satul Baia. Cine știe cite veacuri au cizelat 
dansul fetelor din Căpîlna, de a ajuns la această grație tulbu
rătoare pe care o are acum ? Dar unele din versurile ce însoțesc

D. D. BOTEZ
artist mufe

Repertoriul clari c precla
sic a pârruns in cele mai înde
părtate colțuri ale țării. Intro
ducerea in repertoriu a lucră
rilor clasice $i preclasice con- 
K.urie unul din mijloacele de 
prun-ordm pentru însușirile 
unei înalte măiestrii, pentru 
educația estetică a publicului.

Rezultate incontestabile ale 
unui studiu temeinic și judi
cios organizat — multe din
tre formațrile prezente în 
concurs au demonstrat însuși
rile uncii înalt nivel de măies
trie. Remarcam de asemenea, 
drept fenomen îmbucurător și 
bogat in semnificați! prezen
tarea in primă audiție in ca
drai acestui concurs a unor 
valoroase Lucrări ale eompozi- 
teeâflr noștri.

în cadril concursului au 
evoLaax. de asemenea, orches
tre de cameră iztro buna ți- 
□uxă Ârt^că. abordind un re- 
pertiEta de prestau: Bac?, 
-uerdd.. aK- iz. Marart. Din 
picate, ia dnaprr.nxl muririi 
uKare as. st- iDurte puțină 
cr^nal^ta^. In grrral, atit 
aoc4Câ cit fi erenestrele s-au 
rezsnaat daer că ne dea eopd 
âde&e «5e -_mcr cintireți prefe- 
scccțSL

DIN FOTOLIUL 
SPECTATORULUI 

paști au sunetul vibrant al zilei de azi, sînt răspunsul rapsodu
lui popular la chemarea unei realități noi.

în programele atît de felurite, într-o coloratură unică, ale 
tpeaacolulM fiaal sînt nu numai aspecte și gînduri noi ci și 
ulei noi de artă. Un cor din Oradea armonizează și leagă în- 
:r-*9  chip nou cintece știute mai de demult, o formație de călu- 
țcri din Balș aduce toate generațiile satului în joc, sugerind 
impede că bătrinii predau copiilor desenul unic al dansului 

care astfel nu se va pierde niciodată.
Versurile, melodiile, dansurile ne incintă azi ca și ieri — 

așa cum ne vor incinta mereu. E adevărat — spunea cîndva 
Plutarh ■— ca, în ce privește frumusețea, unele lucrări ajung re
pede vechi, dar desăvîrșirea artei le ține pe altele proaspete — 
atît de mult înflorește pe ele un fel de noutate, păstrîndu-le 
înfățișarea neatinsă de vreme, ca și cînd ar avea într-însele un 
duh veșnic tînăr și un suflet plămădit din nemurire.

NICOLAE RĂDULESCU — regizor tehnic al Teatrului C.C.S. ;
Am fost martorul multor finale. Ceea ce am văzut acum din cabi

na mea de lucru depășește însă așteptările. Frumusețea muzicii, a dan
sului și a costumelor ca și măiestria la care au ajuns interpreții sînt 
cu adevărat deosebite. Iar dintre toate — vorbind din punct de vedere al 
profesiunii mele — mi-au plăcut oamenii; frumusețea, disciplina, hăr
nicia, pasiunea și energia lor. Minunați sînt acești artiști amatori 1

EUGENIA POPESCU JUDEȚ — coregraf :
Animație, emoții și emulație coregrafică. Conjugare de virtuți și 

șanse intr-o succesiune de culori, ritmuri, pași și melodii... coregrafie 
la modul intensiv și nivel republican. Iată ce ne-a oferit Finala.

Dansatori de toate virstele, de la cei mai mici piuă la cei mai bă- 
trini. au executat cu aceeași măiestrie figurile jocurilor lor. Mărturisesc 
că —-a emopenat profund acest fapt care constituie perspectiva de dez- 
vehaxe a dansoiui popular în viitor.

BENONE STNULESCU :
Interesă meu pentru urmărirea unor asemenea ample treceri în 

:r.-.sU a tot ce are dr.tecul și dansul nostru popular mai de preț se 
explică in p.im.l rind prin permanenta legătură pe care de fapt o 
pâstnex ca amstri amatori din toate regiunile. Aproape toate cântecele 
pe cere le mterpretez sînt culese din acest nesecat izvor de frumusețe, 
în finala întrecerii talentelor s-au remarcat — pentru a cîta oară ? — 

de MMtlWi cei care își trag seva talentului din acest veșnic
viu izvor.

CE NE DECLARĂ OASPEȚII NOȘTRI:

„Sînt puternic 
impresionat"

A. L. LLOYD,
folclorist, Anglia :

Mă aflu pentru a patra oară în 
vizită în țara dumneavoastră. Am 
urmărit și alte concursuri artistice

la do. Sînt acum puternic impre
sionat de creșterea numerică a for
mațiilor. Aceasta arată starea de 
„expansiune" a culturii în țara 
dumneavoastră.

Se evidențiază dezvoltarea cînte- 
cului și creațiile folclorului nou. 
Sînt un folclorist și am, firește, un 
punct de vedere format. Dar nu 
sînt anticar ca să iubesc arhaicul 
ca cel mai necesar mod de expri
mare. Un argument: mi-au plăcut 
în mod deosebit grupurile folclo

rice, care întrebuințează cele mal 
simple mijloace și cele mai tipice 
efecte emoționale. Le consider re
prezentări puternice, naturale, cu 
mai puțină stilizare.

în comparație cu cele văzute 
înainte, m~a surprins continuitatea 
folclorului wmînesc, care se re
marcă în prezența și activitatea 
mai multor generații într-un dans, 
în special mă refer la tinerii de 
15—16 ani, care arată că duc mai 
departe acest tezaur. Cît despre 
copii, țara dumneavoastră prezintă 
un fenomen rar. Copiii de aici 
dansează ca oamenii mari, cu un 
stil format. Mi se pare un lucru 
deosebit, căci nicăieri în Europa 
nu am observat așa ceva. Și este 
un semn foarte bun pentru conti
nuitate. Am căutat să pătrund su
fletul lor și am scris un reportaj 
pentru radio-ul nostru intitulat 
„Viața unui băiat din Carpați".

Intre formațiunile populare 
instrumentale din concurs m-a 
impresionat dezvoltarea echi
pelor de fluierași. De la pri
mele formații pe care le-am 
auzit în anii trecuți la alte con
cursuri pînă la ansamblurile de 70 
persoane prezentate acum este un 
drum parcurs cu succes. Formațiile 
mari de azi sună plin și clar.

Costumele autentice, pe care le 
cunoșteam din călătoriile mele 
prin Romînia m-au surprins prin 
gustul și bogăția lor ca și înainte. 
Mă preocupă folclorul dv. Aș vrea 
să vă spun că discul de muzică 
populară scos de folcloristul romîn 
Tiberiu Alexandru în colaborare 
cu mine a fost apreciat. Casa

Columbia a apreciat aceasti lu
crare ca un disc de presrigtu, »- 
tr-o ediție știint:.ricâ deosebit de 
îngrijită. Și publicul a foar
te mult muzica aleasL

Anul trecut în cadrai unor emi
siuni la B.B.C. am prezentat exem
ple de balade epice rominești, care 
au fost foarte apreciate de ascul
tători. Aș vrea să prezint la ra
dioul nostru acest concurs. Și să 
alcătuiesc o panoramă a folcloru
lui romînesc pentru publicul en
glez.

„Un spectacol 
viu"

IVAN VASILIEVICI 
RIUMIN,

inspector de stat în Ministerul 
Culturii — U.R.S.S. î

Cel de-al VII-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori este 
o adevărată sărbătoare a poporu
lui romîn, popor adine stimat pen
tru tradițiile sale artistice. Ince- 
pînd cu defilarea participanților la 
concurs pe străzile Capitalei și 
pînă la spectacolele prezentate pe 
scenele orașului, toate acestea sînt 
un spectacol viu de o înaltă ținută 
artistică care contribuie foarte mult

la educarea esteriti a ee
■mwrw, m im-r.-Iar-'x m_’--zws so- 
âaliste fai czrri «aJ fi eafzs-ula ca 
fonsi. Ne-n aoerit fxtm torid 
minerii dau* -fie ș: azteseZe riri 
interpreiaie ea wzb tt^eperant. 
Măiestrie artistici xr-zx prezen
tat pe steni toate gezercpc-e care 
trăiesc în uasii tri. ie U ai 
mai tineri pînă la că mc: vârst
nici. E foarte greu si ev.denfuzi 
un anumit colectiv: Tot ce 
a fost prezentat pe scenă e

fost pitoresc și original. Trebuie 
scos în evidență în mod deosebit 
munca de organizare dusă de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă în pregătirea și desfășurarea 
concursului.

9^aa — «șefe de îsalx «ire! 
9itșa nouă 

cz» drs« rec-mL saccese

efre in vzxiz pescnc-i ți in munca 
de zi ci zt

„înalt nivel 
artistic" 
măng yu, 

director adjunct al Ansamblu
lui central de cintece și dan

suri din R. P. Chineză:

în primul rind sînt foarte 
bucuroasă că am avut posibi
litatea să particip la acest con
curs. Din cele cîteva zile de 
concurs care au trecut pînă 
acum mi-am dat seama ca 
muzica și dansul romînesc 
sînt foarte bogate.

Toate spectacolele din pro-

obpaute de poporul romîn in 
20 de ani de la Eliberare.

Datorite multitudinii de ge
nuri și amșiuutuiui bogat pe 
care-l exprimă programele din 
concurg ne putem da seama 
de rolul uriaș și stimulator pe 
care-l are in educația artistică 
a poporului o asemenea mani
festare. Este și aceasta o do 
vadă a faptului că arta și 
cultura servesc scopului măreț 
al construcției socialismului.

Acest festival dovedește de 
asemenea că mișcarea artisti
că de amatori din Romînia 
cunoaște o foarte mare am
ploare. Festivalul a scos în 
evidență foarte multe formații 
valoroase dt și foarte multe 
talente. Și aceasta e un prilej 
de îndreptățită bucurie.

Pentru nivelul artistic ridi
cat al concursului țin să feli
cit călduros, din toată inima 
pe artiști; amatori, dorindu-le 
ca formațiile artistice din care 
fac parte să obțină tot mai 
multe succese.

Țin să transmit in numele 
ansamblului din care fac par
te — și care anul trecut a vi- 
zitat țara dvs. — un salut din 
inimă publicului spectator 
pentru călduroasa primire 
ce ni s-a făcut. Totodată 
aducem poporului romin din 
partea noastră felicitări căl
duroase cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări. Dorim tuturor 
bucurie și veselie la marea 
sărbătoare.

„Vă felicit!"
TO K!R SOC,

președinte a! Consiliului muzi
cii de masă din Uniunea com
pozitorilor — R.P.D. Coreeană:

Mi-a făcut o puternică impre
sie spectacolul de operă „Tranda
firii Doftanei" în interpretarea 
constructorilor de tractoare. Cu
noșteam suferința și lupta de la 
Doftana ; am făcut cunoștință cu 
subiectul operei, am stat de vor
bă înainte de spectacol cu regizo
rul. Realizarea unui spectacol 
de operă solicită o muncă minu
țioasă și pentru colectivele de ar

tiști profesioniști — cu atît mai 
mare este meritul unei formații 
artistice amatoare care atacă acest 
gen. Deși în concurs s-a pre
zentat numai un fragment, mi- 
am dat seama cît de talentat și 
de dăruit scenei este acest colec
tiv de muncitori. Le doresc 
in continuare muncitorilor marii 
uzine succese nu numai în munca 
lor de constructori ci și de artiști 
— consacrați în acest concurs si 
ca artiști de operă.

De cîte ori îmi voi aminti de 
constructorii dumneavoastră de 
tractoare, îmi voi aminti și de 
„Trandafirii Doftanei". Nu numai 
opera de constructori a acestui co
lectiv muncitoresc e mare dar și 
opera — în înțelesul ei artistic — 
a apărut mare pe. scena concursu
lui. Vă felicit.
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ZILELE INSURECȚIEI IN ȚARA

I
M n Istoricele zile din 'August
I] 1944, potrivit planului insurec- 
|| fional elaborat de partid, aproa- 
| pe concomitent cu luptele pen

tru zdrobirea rezistentelor hit- 
ll leriste din București și împreju

rimile sale, au avut loc acțiuni și 
în numeroase alte localități din tară. Ac- 
tionînd împreună cu unitățile armatei, for
mațiunile de lupta patriotice de pe Valea 
Prahovei au zădărnicit planurile inamicu
lui de a distruge Instalațiile industriei pe
troliere, au nimicit pozițiile hitleriste pu
ternic lortilicate de ia Pleașa, Tuicani, Sîn
geriș și Ghirdovenl. In aceleași zile ale 
siîrșitulul lui august formațiunile patrioti

ce în colaborare cu unitățile armatei au 
zdrobit la Brașov și Turnu Severin încercă
rile hltleriștilor de a-și menține pozițiile. 
Acțiuni unite ale populației muncitoare și 
armatei au avut loc în multe alte localități: 
Călărași, Slobozia, Alba Iulia, Teiuș, Mol
dova Veche, gările Șotronea, Războient, 
Aiud etc.
Documentele vremii și relatările unor 

participant! oieră un bogat material iaptic 
despre măreția zilelor din August 1944, 

despre eroismul maselor muncitoare, care, 
sub conducerea partidului, s-au ridicat Ia 
luptă pentru eliberarea patriei de sub jugul 
fascist.

EROISM

NN REGIUNEA PETROLIFERA SI OLTENIA I 
CAPITALA A FOST COMPLECT DEBLOCATĂ? 

PESTE 6000 PRIZONIERI INTRE CARE ■ 

îupte Foarte «• £ dr. fo.t irtaeat*
[ rem-we al® Capi- aer- î
■ tatei i Mo

- șa- 5

Presa vremii
din

genekali
L.- 13. fUi'uMa

* -

Vupeior
ri’,c .... itehWHo clto, »»

rmarea nemfilor 3^.1

relata despre succesele formațiunilor patriotice și ale unităților armatei 
întreaga țară în lupta pentru zdrobirea rezistențelor hitleriste.

STAVILA

DUȘMANULUI
7

Paralel cu pregătirea Insu
recției armate în Capitală, s-a 
acordat o atenție deosebită or
ganizării acțiunii din Valea 
Prahovei. Obiectivele stabilite 
— pentru Valea Prahovei — 
erau apărarea rafinăriilor și 
instalațiilor petroliere de dis
trugere, împiedicarea trupelor 
hitleriste aflate în această 
zonă de a interveni în lupte
le din Capitală, bararea acce
sului în zona Ploiești și în 
spre București a unor trupe 
germane din afară.

Nimicirea forțelor hitleriste 
se putea face numai printr-o 
acțiune energică, 
prin surprindere de către 
muncitorii înarmați și trupele 
romîne aflate în zonă, cu spri
jinul intens al maselor largi 
populare. Pentru realizarea u- 
nui raport de forțe favorabil 
atacatorilor s-a prevăzut asal
tarea și lichidarea succesivă a 
trupelor hitleriste din Valea 
Prahovei. Astfel, în prima 
fază s-a indicat lichidarea gru
părilor hitleriste de la Moreni, 
Cîmpina, Tîrgșorul Nou, în 
faza a doua, atacarea și lichi
darea inamicului din raionul 
Buda și Bucov-Corlătești, iar 
în ultima fază asaltarea hitle
riștilor de la Păulești.

Hotărîtoare pentru traduce
rea în viață a acestui plan a 
fost activitatea desfășurată de 
partid pentru crearea formați
unilor de luptă patriotice, pen
tru atragerea trupelor romîne 
aflate în această zonă de par
tea insurecției armate, pentru 
mobilizarea maselor largi 
populare la luptă cu arma în 
mînă. Bazat pe existența pu
ternicelor tradiții revoluționa
re și a stării de spirit antihi
tleriste a muncitorilor petro
liști, partidul a organizat în 
Valea Prahovei numeroase 
formațiuni patriotice pe care 
le-a pregătit în vederea luptei 
armate împotriva dictaturii 
militaro-fasciste și a cotropi
torilor hitleriști. Astfel de 
formațiuni au fost înființate 
la „Astra Romînă", „Steaua 
Romînă“, „Vega“ „Romîno- 
Americana“ și alte întreprin
deri petroliere din Ploiești, 
precum și într-un șir ' 
localități de pe Valea 
vei.

Pregătite și conduse 
mitetul regional de 
Prahova, formațiunile __  _
tice de aici, ca și cele din Ca
pitală și din alte regiuni ale 
țării, au constituit elementul 
cel mai dinamic și mai com
bativ, inima forțelor insu
recționale. începută în toiul 
nopții de 23 spre 24 au
gust 1944, acțiunea energică

executată

de alte 
Praho-

de Co- 
partid 

patrio-

MUNCITORESC
executată prin surprindere de 
către formațiunile patriotice 
și ostașii romîni de a alunga 
gărzile hitleriste din întreprin
deri și a prelua paza acestora, 
a fost încununată de succes 
în zorii lui 24 august. Prin în
lăturarea din toate întreprin
derile a gărzilor hitleriste, 
precum și a rezervelor lor a 
fost înfăptuit unul din cele 
mai importante obiective pre
văzute în planul insurecțional 
pentru Valea Prahovei, fapt 
ce a dat posibilitate ostașilor 
și muncitorilor înarmați, spri
jiniți de populația din zonă, să 
treacă la lichidarea trupelor 
hitleriste.

însuflețite de dragoste în
flăcărată față de patrie, de 
chemările avîntate ale parti
dului comunist, forțele insu
recționale din Valea Prahovei 
au luptat cu eroism și abnega
ție indeplinindu-și cu cinste 
misiunea încredințată de par
tid.

Amintirea acestor lupte a 
rămas pentru totdeauna vie în 
inima participanților.

„îmi amintesc cu emoție — 
povestește tovarășul ȘTEF 
MIHAI — de entuziasmul și 
marea bucurie care au cuprins 
pe muncitorii din Moreni la 
vestea răsturnării dictaturii 
militaro-fasciste și a întoarce
rii armelor împotriva hitleriș- 
tilor cotropitori de țară. Ime
diat, cei mai înaintați munci
tori, comuniști, uteciști și fără 
de partid, încadrați în forma
țiuni de luptă patriotice, au 
intrat în acțiune. împărți*!  în 
grupuri, cu arma în mină am 
trecut la zădărnicirea încercă
rilor hltleriștilor de a pune 
stăpînire pe oraș. Sub presi
unea muncitorilor înarmați, 
hitleriștii s-au retras pe pozi
țiile lor pe înălțimile din ju
rul orașului.

După această acțiune, for
mațiunea în care eram înca
drat s-a împărțit in două. O 
parte a plecat spre Sîngeriș iar 
alta spre Pleașa. împreună cu 
an grup de ostași romîni. 
grupul de muncitori înarmați 
din care făceam parte avea 
misiunea să atace din spate 
bateria germană aflată pe dea
lul Pleașa. Noi, localnicii, cu
noșteam bine locurile. Mergind 
prin locuri ferite am reușit să 
ne apropiem împreună cu

ostașii cam la 50 m de 
bateria germană. Atunci am 
fost descoperiți de bateria de 
pe Sîngeriș care a început să 
tragă asupra noastră. Prin iu
reșul exploziilor, la comanda 
„Salt înainte" am pornit cu 
toții la asalt. Pe cînd eram 
în plin avînt, lîngă mine 
a explodat un proiectil. 
Privirea mi s-a întunecat 
și nu mai știu ce s-a întîmplat 
cu mine. Cînd mi-am revenit 
am văzut că eram într-o groa
pă. Din brațul drept și din 
șold îmi curgea sîngele șuvoi. 
Cu ultimele puteri m-am ridi
cat și am luat-o spre casă, de 
unde o mașină m-a transportat 
la spital în timp ce vuietul 
luptelor se auzea tot mai de
parte, tot mai rar. Muncitorii 
înarmați și ostașii au lichidat 
prin luptă bateria hitleristă“.

„Noi, muncitorii înarmați, 
cot la cot cu ostașii am încon
jurat din toate părțile pe hit
leriștii de la Sîngeriș și i-am 
atacat fără răgaz — relatează 
tovarășul ION GHEORGHIȚA. 
După trei zile, rezistența 
disperată a inamicului în zona 
Moreni a fost înfrîntă. în lup
tele de la Moreni au fost uciși 
circa 100 de hitleriști, iar pe
ste 750 au fost făcuți prizo
nieri.

După aceasta am participat 
la acțiunea de curățire a zo
nei de hitleriști. Timp de cî- 
teva zile a durat această ac
țiune. Formațiunile patriotice 
de luptă au găsit 
hitleriști înarmați, 
pădurile din jur pe 
dezarmat, curățind 
regiunea de fasciști".

Acțiuni energice, pline de

formațiunile

TRENUL A FOST OPRIT
Era în zorii zilei de 27 au

gust 1944. In gara Cilibia, de 
lingă Buzău, a sosit o garnitură 
de tren formată din aproape 
70 de vagoane, care erau tic
site cu trupe hitleriste, arma
ment, muniții și material ex
plozibil. Hitleriștii se retră
geau urmăriți de trupele so
vietice și romîne, intenționînd 
să ajungă la Buzău pentru ca 
apoi să scape cu fuga trecînd 
în Transilvania. Dar planul 
lor a fost dat peste cap de 
muncitorii ceferiști din stația 
Cilibia, în rîndurile cărora mă 
aflam și eu ca mecanic de lo
comotivă.

însuflețit de dragoste față de 
patrie, de lupta forțelor insu
recționale conduse de P.C.R. 
care dădeau lovituri nimici
toare hitleriștilor în Capitală, 
pe Valea Prahovei și în alte 
regiuni ale țării, grupul mun
citorilor ceferiști a hotărît să 
treacă la acțiune și să împie
dice, cu orice preț, deplasarea 
trenului. Forțele inamicului 
erau însă mult superioare. Nu
mărul lor se ridica la peste 
700 de oameni, în timp ce noi 
eram un grup restrîns de mun
citori. Ne-am sfătuit și am 
făcut împreună un plan de 
acțiune. Să-i atacăm pe fas
ciști nu puteam. Erau prea 
mulți și înarmați pînă-n dinți. 
Am luat o seamă de măsuri 
pentru a întîrzia cit mai mult 
plecarea trenului, timp în care 
se puteau lua măsurile nece
sare pentru dezarmarea hit
leriștilor.

In acest scop eu n-am făcut 
aprovizionarea completă cu 
apă a locomotivei, iar șeful de 
tură a blocat linia prin dera
ierea unei macarale care a fost 
manevrată intenționat în mod 
greșit. Sub amenințarea pisto
lului, comandantul hitlerist a 
obligat pe muncitori să înde-

părteze macaraua și să repare 
linia. Trenul era gata de ple
care. Pe lîngă locomotiva pe 
care o conduceam eu, hitleriș
tii au mai atașat încă o loco
motivă, deoarece garnitura era 
mare și ei erau grăbiți.

Dar muncitorii ceferiști n-au 
renunțat la planul lor. S-a ho
tărît ca trenul să fie oprit în 
linie curentă printr-o acțiune 
de deraiere. Imediat, un pi
cher împreună cu un acar au 
plecat cu o căruță spre Tăbă- 
răști. La mică distanță de Ci
libia au demontat linia. După 
o întîrziere de aproape 4 ore, 
tot sub amenințarea pistoale
lor, trenul a fost pus în miș
care. Priveam luciul argintat 
al celor două șine pentru a des
coperi locul unde linia era în
treruptă, dar razele soarelui 
strălucitor de august nu-mi 
permiteau să fac acest lucru. 
Eram foarte emoționat. Nu-mi 
era teamă, ci doream din toată 
inima să lovesc în dușmanii 
patriei, chiar dacă era nevoie 
să-mi pierd viața. Și ca mine 
gîndeau ceilalți ceferiști aflați 
în a doua locomotivă.

Frămîntat de aceste gînduri, 
am simțit deodată o zmucitu- 
ră puternică. Trenul s-a oprit 
brusc. Prima locomotivă s-a 
răsturnat complet spre stingă 
iar a doua s-a înclinat într-o 
parte. Linia era definitiv blo
cată. Trenul a fost oprit

în urma deraierii trenului, 
hitleriștii au fost nevoiți să-și 
părăsească armamentul greu 
și tehnica de luptă și să-și 
continue drumul pe jos. Ei au 
fost curind interceptați de 
formațiunile de luptă patrio
tice și unitățile armatei ro
mîne și făcuți prizonieri.

CONSTANTINESCU 
NICOLAE

mecanic de locomotivă, 
depoul C.F.R. — Buzău

numeroși 
fugiți în 
care i-au 
complet

succes au dus 
patriotice de luptă și ostașii 
Regimentului 32 Dorobanți 
pentru lichidarea bateriei anti» 
aeriene hitleriste din halta 
Boldești.

„Hotărîți să zădărnicească 
planurile hitleriștilor de a a- 
runca în aer schela de la 
Boldești — povestește tovară
șul STAN CONSTANTIN — 
muncitorii înarmați au pornit 
la acțiune, mobilizați de co
muniști. Organizați în forma
țiune patriotică ei s-au în
dreptat spre Lipănești pen
tru a nu da posibilitate trupe
lor hitleriste aflate la halta 
Boldești să se unească cu cele 
din pădurea Butu. Transpor
tarea cu mașina a fost făcută 
de mine, eu fiind pe atunci 
șofer la „Astra Romînă“ din 
schela Boldești. Muncitorii au

construit o baricadă pentru 
blocarea șoselei, au tăiat toate 
legăturile telefonice ale bate
riei germane de la halta Bol
dești și au intrat în dispozitiv 
de luptă. Toate acestea au dus 
la izolarea bateriei hitleriste 
și la crearea condițiilor favo
rabile pentru asaltarea ei cu 
succes. în noaptea de 25 spre 
26 august formațiunile de luptă 
patriotice ale căror rînduri 
crescuseră cu numeroși luptă
tori noi, au atacat împreună cu 
ostașii romîni bateria ger
mană. Inamicul a opus rezi
stență îndîrjită, dar văzînd că 
totul este zadarnic, s-a retras 
spre Vălenii de Munte. Nici 
încercarea de a scăpa cu fuga 
n-a dat rezultate. Fiind urmă
rit pas cu pas și atacat, inami
cul a fost silit să se predea". 
Acțiunile energice ale forma
țiunilor de luptă patriotice și 
ale armatei, sprijinite de popu
lație au avut ca rezultat scoa
terea din luptă a totalității ba
teriilor antiaeriene fasciste, cîș- 
tigarea luptelor din zonele Mo- 
reni-Cîmpina-Băicoi, lichida
rea rezistențelor din zonele 
Gara și pădurea Buda, Scă-

ieni-Păulești-Bucov, Chițorani 
și Corlătești. Unitățile fasciste 
respinse s-au retras în pădurea 
Păulești. Ostașii romîni și 
muncitorii înarmați, cot la cot 
cu ostașii sovietici sosiți în 
zonă au asaltat și lichidat ul
timele rezistențe hitleriste, si
lind gruparea inamică de la 
Păulești să se predea.

Luptele desfășurate în Valea 
Prahovei între 23—30 august 
1944 au înscris o pagină glo
rioasă în istoria insurecției ar
mate. Prin lupta lor plină de 
eroism și abnegație, formațiu
nile patriotice și unitățile mi
litare au apărat de distrugere 
rafinăriile și instalațiile pe
troliere. In aceste lupte, ina
micul a suferit pierderi grele. 
9 000 de hitleriști, printre care 
3 generali au fost făcuți prizo
nieri. Inamicul a lăsat pe 
cîmpul de lupta 1500 de morți 
și 2 300 răniți. Au fost captu
rate 260 de tunuri de diferite 
calibre, 1 300 de autocamioane 
și numeroase trenuri încărcate 
cu armament.

să-și întă- 
să și le re-

Piesa vremii despre luptele de la T. Severin

CUM A LUPTAT POPUIAJI 
ÎMPOTRIVA cotro

Pentru cunoașterea uref ce po- nu en 
pnrjl nostru a căpătat o impotri- unut 
va armatei germane cotropitoa- prinzâ 
re faptele petrecute la Turnu- c^nt'n 
Severin in dimineața zilei de 26 r«spa

A DIN T.-SEVERIN 
iPITORILOR

decât partea sedentară a 
'egiment de infanterie cu- 
nd mat aics oameni din 
gente bătrâne. Vestea s'a 
idlt ca fulgerul în toate sa-

Și în orașul nostru, ca și în 
restul țării, chemarea partidu
lui a avut un puternic ecou. 
Oamenii muncii s-au înca
drat cu entuziasm în for
mațiunile de luptă patrio
tice. în ziua de 24 august, 
la casa poporului, orga
nizația de partid din orașul 
nostru a convocat activul său. 
Atunci a fost stabilit planul 
concret de acțiune. Aceasta a 
avut o importanță deosebită 
în organizarea și desfășurarea 
luptelor de lichidare a hitle- 
riștilor, care au concentrat în 
zilele de 24-25 august mai 
multe unități ipilitare la est 
de oraș.

In dimineața de 26 august, 
hitleriștii au atacat încer- 
cînd să pătrundă în oraș. 
Alături de formațiunile patrio
tice s-au ridicat la luptă, îm-

In primele rinduri

formațiunile patriotice

Bătuți de forțele insurecțio- 
niste pe Valea Prahovei, fas
ciștii căutau să scape prin fu
gă. Vreo patru sute de ma
șini de luptă, fasciste, — 
tancuri și autoblindate — și 
un mare număr de piese de 
artilerie se scurgeau spre Sta
nic și Vălenii de Munte. Ina
micul își făcea socoteala că va 
putea trece munții fără să în- 
tîmpine obstacole. Hitleriștii 
se gîndeau ca la uzina „Măr- 
gineanca" să-și completeze 
munițiile, apoi să distrugă uzina 
(care producea pe atunci mu
niție de artilerie) iar dincolo, 
îm Transilvania, 
rească pozițiile^ 
facă.

Drumul spre Ardeal trecea 
însă chiar prin marea curte a 
uzinei. La uzină se aflau osta
șii din compania a opta de 
pază împreună cu un grup de 
muncitori și funcționari.

Constituindu-se în forma
țiune patriotică, aceștia s-au 
înarmat și, împreună cu 
ostașii au organizat pozi
ții de luptă ca să împie
dice trecerea coloanei hit
leriste. O parte din luptă
tori s-au instalat pe calea fe
rată din fața porților uzinei, 
alții la Casa de oaspeți (azi 
clubul uzinei) cu armele și 
privirile ațintite spre șosea. 
Lingă cazarma „concentrați
lor" (azi Căminul nr. 1) a fost 
organizat un alt punct de re
zistență.

...La ora unu după miezul 
nopții, hitleriștii au ajuns la 
uzină. Acolo unde se bifurcă 
șoseaua, au fost primiți cu un 
foc viu, puternic.

Divizîndu-se în grupuri, hi
tleriștii au pornit la atac. Tră
geau și azvîrleau grenade.

Din spatele terasei unei clă
diri trăgea tînărul desenator 
tehnic Dumitru Barbu. El a 
tras fără încetare pină la orele 
5 dimineața. Patru ore în șir 
a secerat continuu rărind rîn
durile fasciștilor.

La 5 dimineața o ceată de 
hitleriști, apoi încă una, s-au 
strecurat în pădure. De acolo, 
ascunși pe sub bolțile de frun
ze, fasciștii s-au tîrît, pină a- 
proape de zidul Casei de oas
peți.

Către orele 8 coloana hitle- 
ristă a reușit în sfîrșit să iasă 
din zona uzinei. Dar curtea în
treprinderii și șoseaua erau 
presărate de cadavre ale fas
ciștilor. Multe camioane de ale 
lor au rămas în mîinile mun
citorilor și ostașilor noștri.

Pe Dumitru Barbu, tînărul 
erou al apărării uzinei, l-au 
găsit tovarășii săi dimineață, 
cu mina încleștată pe arma, 
străpuns pe la spate de o baio
netă hitleristă.

Hitleriștii n-au reușit să 
scape. Coloanele hitleriste, pu
ternic hărțuite la „Mărginean- 
cau, au fost interceptate și de
zarmate la Stanic de către 
elevii. Școlii de ofițeri de re
zervă — Ploiești, ajutați de 
muncitori și țărani din loca
litate.

mobilizat la luptă munci
tori ceferiști înarmați. Șo
seaua Craiova constituia 
zona de luptă a formațiu
nilor de luptă patriotică din 
care făceau parte în special 
locuitorii cartierului Tabaci, 
împreună cu ostașii compa
niei 7 din Regimentul 95 in
fanterie, ei au opus rezistență 
puternicelor atacuri ale hitle
riștilor, date pe direcția fabri
ca „Cloșani". Apoi, după cîteva 
ore de lupte crîncene, inami
cul a fost respins și azvîrlit 
în spre zăvoiul de pe malul 
rîului Topolnița. Acolo fasciș
tii au încercat din nou să 
opună rezistență. Cu tot efec
tivul lor mare, trupele hitle
riste nu au putut să reziste 
atacurilor date de militarii și 
de formațiunile de luptă pa
triotice cărora li se alăturase
ră țăranii din vecinătate. Au 
fost dezarmați și luați prizo
nieri peste 1 500 de hitleriști 
și capturate autocamioane, 
echipament, armament și mu
niție.

în fața podului de peste 
pîriul Crihaia se afla subunita
tea comandată de sublocote
nentul de rezervă Mircea Mi- 
loș, un tînăr din Arad, care 
nu împlinise încă 23 de ani. 
Ostașii romîni luptau pe șosea 
și in stingă dramului. Șoseaua 
era ticsită de mașini hitleris
te rămase în urma coloanei. 
Fasciștii încercau cu dispera
re sâ înainteze. Focul ostași
lor noștri și al locuitorilor din 
cartierul Tabaci s-a dezlănțu
it nâpraznic. Inamicul era îm
pins din ce în ce mai mult 
spre satul Simian. Curind 
avea să Se infrint definitiv și 
capturat
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în gara Radna a sas.
Moldovei. Vagoanele erau 
pondență. Un ofițer german a cerut șefului 
care să ducă trenul ma: departe. Acesta a n 
s-a părut ciudat că e refuzar Sub ameni: 
cerut să i se dea imediat o locomotivă. $e ce-a?..
muncitori i-au explica: insă că nu execută ordinele oSțeril: 
germani. In același timp au cat ud telefon la «coală și ne-eu 
cerut ajutorul. Am înconjura: trenul și gara. P-zșrile mitraliere

CIMPOIERl VASILE

Ia Simbătem sî Bana că Valea Mu
te e descrisă atacă masiv pe șoseaua Arad — Păuliș. 
așteptau fasciștii ca in fața șanțului antitanc inair- 

:e de Păuliș, să fie intimpinați ce proiectilele elevilor. Vă-

șocul liber, au crezut că rezistența va fi slabă. 
S-au înșelat Au găsit aici oameni hotărîți să apere cu viața lor 
Pțylntnl pa~ a durat doar 10—15 minute dai- a fost.

de crîncenă incit inamicul s-a retras lăsînd aici distruse 12 
care de luptă.

în zorii zilei de 15 septembrie, așa cum bănuiam, nemții au 
în dreapta noastră. A fost angajată lupta corp la corp.

In timpul acestei lupte ostașii noștri au dat dovadă de un 
eroism rar întilnit Cînd un tanc german se apropia să striveas
că sub șenile subunitatea sublocotenentului Cizmaru, elevul Ion 
Motreanu a sărit pe mașina blindată și i-a acoperit cu foaia de 

crenelul de vizare și lunetele, apoi cînd nemții au deschis 
capacul ture.ei. a aruncat o grenadă în interiorul mașinei. Tan
cul a fost distras, dar de pe altul, o mitralieră i-a secerat viața.

în r.&aptea de 16 spre 17 septembrie, ni s-a terminat muniția. 
Csem muniție. Nu erau însă mijloace de transport și cine ar fi 
avut curajul sâ treacă un asemenea tren prin barajul de arti
lerie? Asemenea oameni însă s-au găsit... Muncitori ceferiști 
de-ai noștri, fără să-și precupețească viața, trecînd printre 
:cuze. au sosit la timp cu muniția necesară. Actul lor de mare 
curaj a dat un imbold mai mare luptătorilor noștri.

In zilele următoare pornim la contraatac. Lozinca : „Ina- 
mte. pe vechile poziții!“. împreună cu trei batalioane ale 
Corpului 57 sovietic, care veneau de la sud de Carpați, și au 
intrat succesiv in luptă, pornim la ofensivă. Aici se încheie acest 
mic episod din viața și lupta Detașamentului Păuliș.

Nemții au lăsat aid, în defileul Mureșului, 909 morți și 387 
prizonieri. Cu toate că invadatorii au folosit aici o divizie blin
dată, un regiment de tancuri, 7 regimente de infanterie și cîte- 
va batalioane independente, ei nu au putut trece peste eroii de 
la Păuliș. Aici, pe albia Mureșului a fost scrisă una din pagi- 
nile glorioase ale luptei pentru eliberarea patriei noastre.

General maior în rezervă 
ALEXANDRU M. PETRESCU



Să ne continuăm călătoria de-a lungul 
meridianului nosiru chimic, începută 
într-un reportaj precedent •).

Sîntem pe Trotuș, într-un univers mi
raculos, iar apariția lui miraculoasă pe 
harta Moldovei e rezumată într-un cu- 
vînt din care se despart radiar glosare 
întregi de cuvinte: Petrochimia! ...Sînt 
cuprinse aici toate vocabulele ciudate 
rostite mai înainte, toate jocurile de 
sonuri și silabe care ne încîntau ure
chea, începînd cu Polistiren și termi- 
nînd cu Carom sau invers. Originea lor, 
zăcămintele în care se aflau încuiate, 
pe care le-am citat mai sus, convocin- 
du-le însă din nou : sare, metan, țiței, 
apă, aer.

Ne aflăm pe cea mai bogată vale din 
Moldova, iar industria chimică a căpă
tat aici, cum era și firesc, proporții la
tifundiare.

Sarea, pe care de veacuri o extragem, 
construiește în subsolul munților niște 
gigantice domuri albe, intacte parcă — 
din Sarmatian și pînă acum. N-am rupt 
din muntele de sare nici cițiva bulgări. 
Rezervele sînt socotite pe veacuri. Dar 
un singur kilogram de sare, care valo
rează, să zicem, un leu, prelucrat în 
Combinatul chimic de pe Trotuș, își 
sporește acum valoarea la 80 lei. Pe 
valea Zemeșului și a Tazlăului se află 
petrol. Nu vom mai reveni la amintirea 
găzarilor de odinioară, decît poate pen
tru a preciza că nepoții lor de azi ex
trag în numai zece zile toată producția 
de țiței a Moldovei din anul 1938. O 
tonă de petrol își sporește valoarea, 
prin prelucrare, în aceleași combinate, 
de 20-40-60 de ori. Nu vom aminti nici 
lemnul, nici cărbunele, care se întîlnesc 
tangențial cu petrochimia, așa cum nu 
vom mai cita apa Trotușului decît pen
tru a nota că ea străbate prin conducte, 
în cadrul combinatelor, un traseu a- 
proape egal cu lungimea văii.

Opt kilometri 
de uzine și instalații

Opt kilometri de uzine și instalații, 
ocupînd o suprafață de o mie de hec
tare, cu rădăcini care duc în minele 
de sare, în zăcămintele de petrol și me
tan, în apa Trotușului și în văzduh, cu 
rădăcini înfipte în însuși trupul stră
vechi al Moldovei, aceasta e cetatea 
petrochimiei de pe Trotuș, sinteză a 
tehnicii, a științei și a artei construc
ției din vremea noastră.

Oamenii de aici, 800 de ingineri, mii 
de tehnicieni, maiștri, operatori chi- 
miști, laolaltă vreo 12 000 trăiesc cu 
bună îndreptățire orgoliul marei opere, 
mîndria superioară a înfăptuirilor re
marcabile. Ei sînt oameni care au inau

Vedere exterioară a Combinatului de cz — : : '-«mc

gurat un nou capitol în dezvoltarea in
dustrială a țării, capitol deosebit de im
portant și care va situa Romînia prin
tre cele mai înaintate țări din Europa în 
acest domeniu de hotărîtoare impor
tanță în secolul nostru. Ei au abordat 
cu curaj probleme noi și spinoase în 
care ne lipseau experiența, autoritatea, 
reușind într-un timp record să se ridice, 
prin calificarea și priceperea lor, la 
prestigiul de autorități în acest dome
niu atît de complicat.

între 1950—1963 producția industriei 
chimice din regiunea Bacău a înregis
trat o creștere de aproape 70 de ori, 
ceea ce înseamnă că Valea Trotușului a 
avut un aport botăritor, o contribuție 
hotărîtoare.

„Nitramonia', „SonxaeUn'.
Solvay* 4, „Phoenix*  etc, fabrici de 

potențial modest (cu 72 la sută partici
pare străină), prelucrau bogățiile noa
stre și ne vindeau nouă. rominQor. acid 
sulfuric, sodă caustică, carbid, carouri 
de calciu, celuloză in cantități farma
ceutice raportate la un necesar eiviluat 
Royal Dutch Shell. Solvay. StxiwU.-d 
Oii, I. G. Farbeaindustrie p alte socie
tăți romîno-străine (în care ramînraaeă 
era doar forța de muncă) dețineau 
la sută din industria petrcUferă. dar 
petrolul se vindea cel ma: acesea in 
stare brută, ca să se reîntoarcă La noi 
cumpărat cu bani gre. sub firmă de 
produse superior prelurraîe.

*) Vezi „Sclnleia tineretului* nr. 4740 din 
14 august.

ln replică la această trista stare de 
lucruri, s-au născut cetățile er.m.e. de 
pe Trotuș ! Din producția usc smguxe 
secții de aici, P.V.Q s-ar putea fatr.ra 
anual 18 milioane haine din pclscLarură 
de viniL Din producția unei alte «u*  
Carom, adică din cauciucul smtefcc ro
mi nesc, se pot fabrica 1MB MO anve
lope pentru 250 OM autocaorioaBe sau 
1 700 000 anvelope pertru 441 JM trac
toare. Vorbind de recolte. nJ vam pu
tea să nu amintim aportul aceâceași com
binate de pe Trotuș la spcrui armai 
în mii și zeci de mii de icre Ajcs z-a 
născut criptodir.iu. acest medx modera 
al plantelor, cum și suita de ierâacde. 
fungicide, insecticide, ea cetexam bexa- 
cloran, granidon etc, fără de care mi 
se coate concepe o agricultură șt-in- 
țifieă.

Tot ce înseamnă mișcare, valoare, 
bunuri materiale în societatea ecctîero- 
pcrană este legat- direct sau mdmect. 
de chimie și petrochimie, iar CCSte'e 
petrochimice romînești reprezmtă as- 
ceriri de prim ordin a’.e aceste: rnmțe 
și tehnici noi.

Inscripții pe o nouă 
priveliște

„Complexul petrochimie de la Caesti- 
Borzești este cel mai modem (La Eu
ropa subliniază in chiar titlul unui

tot pctn

te

Meridian chimic
Paul Anqhel

te

nitoriu, peisajul e astăzi hașurat 
de mari conducte care, pe dis
tanțe de kilometri, fug și se în
crucișează la mică înălțime de sol, ca 
să atingă enorme construcții flancate 
de turnuri metalice gigante". Nu avem 
decît să-i dăm dreptate publicistului 
oaspete și să ne mîndrim cu o construc
ție ca aceasta. Am ridicat-o noi, iar 
acest fapt impresionează, raportat la 
Romînia veche: „Rafinăria de la 
Onești, constată oaspetele, cea mai mare 
din țară, a fost construită de romîni în
șiși... Complet automatizată — astfel 
că un singur tehnician, din biroul său 
de comandă, stăpinește funcționarea 
numeroaselor instalații — ea produce 
anual în jurul a două milioane de tone 
de petrol rafinat și produse derivate, 
in special esență, care este foarte sus 
ttUtâ (90—95 octani) și exportată în nu
meroase țări, din Franța pînă în Rusia, 
din Norvegia pînă în China". — „Da, 
așa e !“, recunoaște moldoveanul zîm- 
bind, adăugind în supliment, din exces 
de preciziune (și modestie !) alte cîteva 
liste de produse, foarte cotate pe piața 
mondială, cărora este deajuns să le dăm 
numai coeficienții tehnici. Se poate con
tinua demonstrația cu aceeași simpli
tate înfățișînd noua priveliște.

Chimie și matematică
-Ca să cuprindem dintr-o privire an

samblul construcției acestui imens com
plex — serie același oaspete — ne-am 
urcat cu ascensorul pînă în piscul tur
nului blocului reactor. înalt de 70 de 
metn, acest colos metalic cîntărește 
3 000 tone. El a fost construit în 18 luni, 
ru ajutorul macaralelor care ridică 
dmîr-o smulgere cite 40 tone... Teme
lie lui tint științific calculate pentru 
a rezista chiar și la cutremure de gradul 
r. (îbid)-

— Da. recunoaște moldoveanul, a fost 
nevoie să ne gir.dim la toate... Și, con- 
Sraundu-l, oaspetele vede și recunoaște 
că aeești oameni s-au gîndit la toate 
cu o infinită grijă nu numai față de 
producția acestor coloși, ci și față de 
vața omului, față de cadrul ei estetic : 

„Planul de igienă și estetică al între
prinderii nu e mai puțin remarcabil: 
s-au prevăzut, între altele, răsădirea a 
numeroși arbori, crearea unor sere de 
material plastic, astfel incit plantele și 
florile să reziste emanațiilor petroliere... 
în uzină, ca și în anexe, vița de vie se 
întinde decorativ de-a lungul conduc
telor, înfășurînd pilonii coloșilor meta
lici, izbutind să dea ansamblului un aer 
de agreabilă prospețime". Dar ghidul, 
secondînd recunoașterea cu o recunoaș
tere eliptică (— Da, așa e ’) îți atrage 
totuși atenția că „planul de estetică" al 
complexului se află în plină traducere 
în fapt, ceea ce vezi fiind doar o parte 
din ceea ce va fi. Ceea ce vezi, deși im
presionant, e corectat riguros prin an
samblul perspectivei de viitor, astfel 
îneît prezentul devine abia o cifră zeci
mală într-o serie de cifre care țin de 
matematica superioară.

Este în asta un scrupul al obiectivi- 
tății, al dimensiunilor exacte, al can
tităților și volumelor mereu cîntărite și 
măsurate — ne aflăm între matemati
cieni și chimiști ! — care solicită^ în re
plică atenție și scrupul. Nu ne lăudăm, 
lăsăm faptele să vorbească. Confuzia, 
aproximarea șînt mustrate cu clătinări 
politicoase din cap, mai bine zis cu 
automuștrarea de a nu se fi explicat 
totul cum trebuie. De la cauciuc sinte
tic și pînă la insecticide, de la benzina 
cu cifră octanică ridicată și pînă la 
polistiren. de la acizi de tot felul, sodă 
caustică și pînă la negru de fum. to
tul este explicat amănunțit, punîndu-se 
în lumină cu cifre și date noutatea cu 
adevărat fenomenală a chimiei pe Tro
tuș, ca și valoarea în miliarde a pro
duselor fabricate aici.

Totul ți se explică, în același timp, 
cu o imensă grijă ca tabloul operei și al 
ctitorului care o ține în palmă să nu se 
falsifice în vreun fel, să nu-și abu
rească nici măcar o nuanță» să nu-și 
altereze nici măcar o linie, să nu-și în
văluie nici un detaliu, să nu acoperi 
cumva tu. călătorul, cu ceața unor false 
metafore, un cîmp atît de viguros al 
certitudinii. E modestie, scrupul, orgo
liu falnic. Un orgoliu de o speță te
ribilă : orgoliul exactității, propriu ma
relui artist care se poate retrage în spa
tele capodoperei, fără ștampila semnă
turii. E mîndria noastră de construc
tori ai Romîniei contemporane, pentru

LEGENDĂ NOUĂ
Pe cît se-nalță zidul ziua 
pe-atît și noaptea crește 
negînd odată cu pămîntul 
deșertările de nisip din luna ; 

<-

treptat zporindu-L incuiem în ei 
din temelie pină-n virfu-i nălucit 
fantasma nurilor iuți de munte 
in jurul Argeșului înstelate mai ales.

Pe uriașele lui talgere vom cîntări 
nimicul laolaltă cu puterea 
un pumn de umbră în balanță 
mai mult decît văpaia unui fulger atîrnind

și-n albu-i dom de piatră și ciment 
adeverindu-ne legenda nouă
va fi să se dărîme-n veci de veci doar apa 
brăzdînd adîncul țării cu lumină.

GR1GORE HAGIU

care nu anticipările, ei faptele, faptele 
măsurate în construcții gigant și în 
producții ce uluiesc pe specialiștii de 
aiurea, sînt proba energiei și capaci
tății noastre. Măsuvați, cîntăriți, ve
deți ! — spun tuturor oaspeților oneș- 
țenii și toți ctitorii acestor falnice ce
tăți.

Rime la un poem
Toatș cCle văzute, pipăite, măsurate, 

înrădăcinate în fapte de o încăpățînate 
nedezmințită, te catapultează dintr-o 
dată mai presus de sol, transportînd su
bit. printr-un schimb fulgerător de pla
nuri, cerul sub tine, pe pămînt: „Ds 
treci codrii de aramă, de departe vezi 
albind*...  Moldovenii fac și desfac 
aici jos, cu niște științe și priceperi ex
treme, niște materii care dau 
replică mult mai durabilă mun
ților, bronzului din clopote, pămîn- 
tului celui greu și etern. (Dintr-un ghid 
al Oneștilor: „Oțelul ? E prea greoi: de 
700—800 de ori mai greu decît multe 
din masele plastice, care sînt tot atît 
de rezistente ca și el. ba chiar și mai și. 
Ele rezistă la acizi, nu se oxidează în 
contact cu aerul, sînt mult mai flexi
bile... Unele produse plastice au și o re
zistență mecanică mai mare decît oțelul. 
Sticla ? Nici vorbă !“). „Numai oaie de 
fier și albină de sticlă nu se pot face“, 
profețea pe undeva, într-un munte, un 
erou al lui Sadoveanu, pentru ca nu de 
mult aceiași mocani de la Ghimeș sau 
din Munții Uzului să se înfățișeze aici, 
la Scaunul chimiei moderne în acest 
codru de metal care ocupă sute de 
hectare cerîndu-și dreptul să participe 
la miracolul prefacerii lumii cu instru
mentele cele mai noi ale științei.

Relon, Rolan, Carom, Polistiren — 
jocuri de silabe și de sunete ciudate, 
rime la un poem fantastic și încă ne
scris, cuvinte sub care se ascund nu 
sensuri obscure, cî niște mărețe prive
liști ale Moldovei de azi, ale țării, ale 
Romîniei socialiste, adevărate ca și 
munții sau apele.

S-a modificat., practic în numai două 
zeci de ani. nu un dicționar de limbă, ci 
însăși dicționarul vieții Probă : priviți 
cetățile chimiei de pe Bistrița și de pe 
Trotuș !

Geneza luminii
(Urmare din pag. I)

Iul trăiește viitorul. E un muzeu al ide
ilor clarvăzătoare, un muzeu al în
lănțuirii lor, ca luminile generate de a- 
ceeași forță. In planurile de început ale 
partidului nostru,' după smulgerea pu
terii din mîinile burghezo-moșierimii, 
încă din hotărîrile de început, a fost 
prevăzut acest viitor: prevăzut pas cu 
pas — din 1945, de la Conferința Na
țională, care a analizat starea grea a 
economiei țării, după război, și care a- 
nunța ca o măsură de primă importanță 
pentru viitor folosirea forței uriașe a 
cărbunelui alb — izvor nesecat de e- 
nergie; pînă în 1950, cu planul electri
ficării țării, pagină scrisă cu litere de 
aur în istoria celor 20 de ani a Romî
niei socialiste; pînă în 1975 — cu pla
nurile de perspectivă — viitorul a fost 
prevăzut pas cu pas...

Era anul 1950, anul prefigurării ma
gistralelor luminii, cînd din om în om, 
din inimă în inimă a trecut chemarea 
partidului: „Tinerii muncitori, țărani, 
tinerii studioși, tinerii ingineri și tehni
cieni sînt chemați să-și pună entuzias
mul lor creator, îndrăzneala lor de gîn- 
dire, de acțiune, înflăcăratul lor patrio
tism, interesul pentru tot ce e nou și 
înaintat, în slujba biruirii forțelor po
trivnice ale naturii, în slujba triumfu
lui planului de electrificare, de folosire 
a apelor".

Creștea generația șantierelor... Unii a- 
veau abia 16—17 ani. Erau sfioși și 
gravi — însuși romantismul acelei a- 
dolescențe avea imprimată, în fiecare 
trăsătură a lui, conștiința răspunderii 
mature. Ei toți au ridicat, alături de 
comuniști, cei 1 625 000 m.c. beton în ba
raj, au excavat 170 000 m.c. de stîncă la 
baraj, au sfredelit acest tunel de a- 
proape 5 km, au montat cele peste 
11 000 tone echipament al centralei. Ti
neri crescuți de comuniștii șantierului, 
tineri care au absolvit școala Bicazu- 
lui cu calificativul — foarte bine...

Muzeul Bicaz. O hartă, pe un perete 
întreg. Se aprind, pe rînd, luminile. Lu
mini pe harta țării. Cu un fascicul din 
această lumină, înlănțui imagini vechi, 
găsindu-le acum înțelesul.

început de veac 20. Un tînăr profe
sor, Dumitru Leonida, își prezenta lu
crarea de dizertație, un prim proiect 
de hidrocentrală rominească pe Bistri
ța, cu un baraj la Bicaz; o altă imagi
ne — 1934 : de la tribuna parlamen
tului țării un personaj caragialesc zi
cea, înduioșindu-se, că: „introducerea 
electricității în casa lucrătorului sau 
țăranului ar însemna, domnilor, o pro
fanare a tradițiunii modului de viață a 
acestor oameni"...

Imaginea deputatului se face țăndări.
— Ardeee ! Strigătul artificierului di

namitează liniștea.
— Ardeee ! In sectorul lui Antonoaia, 

în sectorul lui Moș Cozac, în sec
torul lui Roman... Peste 3 000 000 metri 
cubi de excavație. Stîncă ? Nu — întu
neric ! Piatră ? Nu — inerție, nepăsare 
— o istorie mărunțită de interesele 
domnilor din conducerea țării. Ce s-a 
moștenit de-atunci ? O centrală electri
că, la Dobrești — care azi ne pare mi
niaturală.

...Un muzeu al Bicazului, un muzeu 
în care cuvintele clasicilor marxism- 
leninismului luminează clarvăzătoare 
adevărul planurilor și realizările parti
dului nostru; un muzeu al ideilor cre
atoare — de la acelea ale inginerilor — 
proiectanții hidrocentralelor de pe Bis
trița și hidrocentralei' de pe Argeș — 
la acela ale minerului Pașca Gavrilă, 
Erou al Muncii Socialiste — realizato
rul celei mai rapide înaintări în stîn
că, la tunelul Bicaz sau la aceea a lui 
Haralambie Varvariuc, cu metoda lui 
de betonare, realizînd o mare produc
tivitate ; idei comunicînd cu idei, vise 
cu vise, ideal cu ideal, spre același țel 
precis, luminat de partid.

...Un fir de apă, ureînd într-o ma
chetă de muzeu; o Bistriță miniaturală, 
trecînd prin porțile Stejarului, cunos- 
cînd patetice despărțiri de ea însăși, 
pentru întregiri mai depline ; și iat-o, 
mai jos de Stejarul, trecînd prin cele 
12 cascade — 12 hidrocentrale care-i în- 
miiesc kilowații și cu care se va în
cheia, pînă în anul hotărît de Congre
sul al III-lea al partidului, amenajarea 
cursului inferior al Bistriței.

Bistrița... Pare un arbore de lumină, 
luînd cu asalt munții, ramifieîndu-se 
printre șantiere, printre orașe și sate, 
printre școli și frunți plecate spre tai
nele cunoașterii.

II. ARGEȘ
Mtcheu <« pc t*B-

cBmpTe.rzT «crta cxre re

Dar socotiși ei pe*£r%
puten txrtclxra rnptno», «e roacex- 
tream cpei< box hidrogra
fic cm r.pra/c« ce 74S fcm; aocositi ed 
st sape iKMes’a, n galerii, fa*  ste
iul unor mrați hmifi. ecle de 2? 
kilometri; es peatrs z țioe ia frw 
465 000 mc de «pâ m roastndește 
un baraj cm 25 «u pronie ta bazd or wm- 
mai 6 m grosime ta eorouomeu^ inglo- 
bind 500 000 mc de beztru. Acesz baraj 
— al cincilea <tia Earopa și «1 aoadlea 
din lume, ca soixție tehsdeă — este crea
ția proiectanțUor și tehuuoeaitor noștri.

Anul 1964. Zue febnLe ce rzrâ, gră
bind spre aaicersarea Uu 23 August. 
Angajamentele o iau i«c:xxea r.mpului, 
oamenii o iau înaintea propriiu>r lor 
angajamente. Un jurnal nnsr al șan
tierului ar consemna:

— Maistrul Ștefan Caragea, cu bri
gada de mineri a Iui Aug^s-.-.n Duruș 
și brigada de betoniști a iui MJiai Cis- 
madi, s-au angajat ca lucrui pentru 
montarea turbinei 1 sd fie complet gata 
în cinstea lui 23 August.

— Angajamentul îndrăzneț al oame
nilor lui Traian lrimuț, de a termina 
excavațiile la platforma turbinelor și a 
pompelor de avarii, pinâ la sfirșitul lu
nii iulie.

— Cu toate greutățile de la Rotunda, 
brigada lui Pavel Oțet de la galeria a- 
monte, a realizat depășirea indicilor de 
producție pe toate lunile din urmă.

— La lotul Baciu, barajul Drăghina 
a fost terminat.

— Dar evenimentul cel mai recent, 
la Argeș, a fost străpungerea de la O- 
iești, precedînd un șir de alte străpun
geri, între diversele puncte de lucru, la 
Șantierul galeriei de fugă.

Dacă ai putea, ureînd cele 4 000 de 
trepte plantate în stîncile de la Cheile 
Argeșului să cuprinzi orele, luptele și 
succesele unei zile, înaintările centime
tru cu centimetru in inima munților, 
creșterile barajului — dacă ai putea 
cunoaște toate evenimentele celor 24 de 
ore ale unei zile, înălțindu-te undeva 
la 4 000 de trepte deasupra ei — tot ar 

mz -î-t-ne cera necuprins acele im- 
prregezbCe creezeri din oameni—

■*
Geaca taauag se petrece, pe un șan- 

tse*  p-n oameni. Sint fapte ale
f'ject-r. esre încălzesc, care aprind 

ormew.: b-wini și la un moment dat 
devt fattregi și adevărați.

ESeetridanl unei macarale-funicu-
Terchi, în pragul absolvi- 

th cLzsei a XI%a, le împărtășește
ce-:- doi prieteni ai săi de schimb 
— es trei au fost și tot împreună, 
pe —-scaro, și la Bicaz — despre visul 

de a '..-ma facultatea... Sint atitea 
de rM ecuwi, după trei ani la Argeș, 
despre riecere din ei, ca și despre alții! 
Cmc ftie aici, pe șantier, despre 
Ghe^rghe S\mion. din Lotul Oiești, des
pre Vtr4e Ungureanu, macaragiul de 
la baraj care a pornit, într-o zi, pe ca- 
b.ul macaralei, la zeci de metri înăl- 
Me, M remedieze o defecțiune la bena 

pe cablu; cine nu știe de Tu
dor Moraru, de la Rotunda, șef de bri
gadă, cu faima de bun pedagog 
pentru tinerii pe care-i învață meserie; 
czne nu știe de maistrul Bică Iancu sau 
de Mircea Amarinei, mecanic — oa
meni care și-au dovedit curajul în îm
prejurări grele, la aducțiunea Vîlsan ?

Sint lucruri care mișcă pînă și pe oa
menii aceștia învățați cu asprimile. Un 
fapt: ansamblul tineretului din Mus
cel, venit să dea un concert la Corbeni, 
a ;csr incitat să dea un scurt spectacol 
ri ecolo, in inima muntelui, pentru 
schimbul aflat în subteran.

— Să cîntați în cinstea lui Guști, 
fruntașul nostru — au spus minerii. Și 
Augustin Duruș, oricit de miner și de 
aspru, tot se va fi bucurat în sinea lut 
ascultind cum răsună cîntecul sub bol
țile acelea ridicate de el și de tovarășii 
lui, in stîncă, la 104 m sub albia Arge
șului...

Pe șantierul intim al genezei luminii, 
adine, în oameni, s-au aprins, rînd pe 
rind, de asemenea, luminile.

★
Să privim, de pe înălțimea Făgărași- 

lor, țara.
Iată, e ora luminilor. Intră un alt 

schimb pe șantierul Hidrocentralei Ar
geș ; alt schimb va da lupta cu mun
tele.

In vreme ce, undeva, în adîncuri, bri
găzile lui Augustin Duruș sau Irimuș 
sau Pavel Oțet înaintează, la Argeș, 
undeva, în satele țării, încep să se 
aprindă luminile; undeva, la Hune
doara și Reșița, în focul nestins al cup
toarelor se pregătesc alte șarje; la 
Brazi, tablourile sinoptice semnalizează 
lanțul proceselor chimice; și pe noile 
șantiere ale țării, odată cu primele ja
loane care marchează începutul, se ri
dică stilpii luminii electrice. Țara a por

nit să se gospodărească. Pe măsura 
creșterilor, e nevoie de mai multă ener
gie.

Mai multă lumină I Fiecărui pas îna
inte al industriei trebuie să-i cores
pundă pașii dubli ai energiei electrice. 
In planul mare de ridicare și gospodă
rire a țării, în planul acesta din care 
n-a fost uitată nici o regiune, nici un 
colț, oricît de depărtat, problema creă
rii energiei — necesară ca pîinea și ae
rul — ocupă primul loc. Termocentra
lele și hidrocentralele au fost trepte 
necesare; anii industrializării țării tre
buiau să coincidă cu anii electrificării. 
In acești ani nu s-a precupețit nici un 
efort; forța minții a colaborat armo
nios cu forța brațelor. La apelul parti
dului, comuniștii, oamenii muncii au 
răspuns cu entuziasm matur, cu spirit 
de răspundere. Pentru crearea acestei 
energii, a fost nevoie de energia miilor 
de constructori.

La ora stelelor, cînd de pe toate înăl
țimile cheamă și-și răspund luminile, 
poți visa viitorul patriei. Pentru că vii
torul a început din primele hotărîri ale 
partidului nostru; a început cu planul 
de electrificare și cu Bicazul, cu marile 
combinate și termocentrale; începe în 
fiecare zi, la Argeș; și-și deschide por
țile, încă o dată, la Porțile de Fier...

III. PORȚILE 

DE FIER
Dunărea... De o istorie întreagă ne-n- 

seamnă pămîntul țării. S-a contopit cu 
soarta poporului veacuri și veacuri; 
încă o dată, azi poporul o ia părtașă 
istoriei sale. Mai mult ca oricînd este 
chemată să ia parte la luptele și victo
riile noastre pașnice; să fie aliata oa
menilor în crearea unei istorii de pace 
și înflorire.

Porțile de Fier se deschid oamenilor 
și viitorului.

Alături de Tabula Traiana. rămasă 
neștearsă în clocotul Cazanelor și vre
mii, vor rămîne inscripțiile constructo
rilor care vor veni să ridice hidrocen
trala. Din 1964 pînă în 1971, pe aceste 
țărmuri pietroase, în care nu se auzea 
decît volbura apelor, vuietul mașinilor 
șlepurilor și remorcherelor care încer
cau să țină piept vitezei apelor sau col
țurilor din adînc, se va desfășura o 
complexă și îndrăzneață lucrare — o- 
pera de colaborare a celor două popoare 
— romîn și iugoslav.

După examenul dat la Bicaz, la Șadu, 
la Moroeni. la Argeș, constructorii 
noștri vor da un alt examen temerar. 

dar cu atît mai pasionant, aici, la Por
țile de Fier.

In stadiul actual șantierul trăiește 
prima etapă — studii pe teren, organi
zare ; mii de metri liniari au fost forați, 
s-au făcut galerii de cercetare, ridicări 
topografice, măsurători, încercări geo- 
tehnice ale rocii de fundație.

Cifrele cu care s a lucrat la Sadu sau 
la hidrocentralele de pe Bistrița — pu
tere instalată, metri cubi de beton, me
tri cubi de excavații. puterea turbinelor 
instalate — se vor cuprinde de nenu
mărate ori în cifrele cu care se va lucra 
la noua hidrocentrală

Aici se va ridica un gigant al hidro
energeticii, una din marile realizări ale 
timpurilor noastre. înălțimea celor două 
centrale va fi de circa 60 m (cît o casă 
cu 20 de etaje), puterea fiecărui agregat 
de circa 170 000 kW (dintre cele mai 
mari de pe glob — fiecare turbină va 
„înghiți" circa 700 m c de apă pe se
cundă), barajul. camera ecluzelor 
uriașe, lacul de acumulare de 150 km, 
porturile în aval și în amonte 200 km 
de șosele și peste 24 km de cale ferată
— iată număr cîteva din obiectivele 
marelui șantier de la Porțile de Fier. 
Ca putere, debite și gabarite turbinele 
și generatoarele se vor încadra în limita 
celor mai bune performanțe tehnice de 
pe glob. Față de nevoile mereu eres- 
cînde de energie electrică hidrocentrala 
de la Porțile de Fier nu va fi decît o 
etapă spre altele în acest complex 
echilibrat — economia patriei noastre 
socialiste.

*
La porțile Danubiului vor bate, cu- 

rind constructorii
Dacă-mi aplec urechea la pămînt, 

aud galopul, cailor-putere
și undeva, înalt, prind tărie și ba

tere de zbor aripile Meșterului Manole 
crescute pe umerii miilor de constructori
— marii meșteri care-i duc mai departe 
îndrăzneala și visul

și, de undeva, din alt capăt de țară, 
aud Bistrița grăbind aducînd cîntecele 
tinereții ei și cîntecele noastre veșnic 
tinere — cîntecele primelor șantiere.

și-ntr-un muzeu la Bica2. vor mai 
sta alături, în prima si ultima lor zi de 
contemporaneitate - opaițul și becul

nu. se va mai ști numele dumitale, 
moș Cozac, nici numele vostru Irimuș. 
Pavel Oțet. Vasile Ungureanu. Rus 
Gherasim, nici numele vostru gînditori 
și cercetători dzn zilele noastre incan
descente ;

numele tuturor se vor contopi atunci, 
ca acum, cu ideile și faptele partidului, 
tinerețea lui va fi tinerețea voastră

și se va ști de voi că ați fost comu
niștii cu inimă fierbinte din acești ani 

așa cum se va ști despre afluenții 
care se vor vărsa în Dunărea — lumina 
a patriei noastre.
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lucrărilor ședinței
Secției de cereale

încheierea 
lărgite a 

și plante tehnice a Consiliului
Superior al Agriculturii

Mar-ți au luat sfîrșit lucră
rile ședinței lărgite a Secției 
de cereale și plante tehnice a 
Consiliului Superior al Agri
culturii consacrată culturii 
griului.

Pe marginea referatului „A- 
naliza rezultatelor obținute în 
cultura griului de toamnă în 
anul agricol 1963—1964, în 
G.A.S. și G.A.C.“ prezentat 
în prima zi a lucrărilor au 
luat cuvîntul Mircea Ceaușes- 
cu, directorul Trustului Gostat 
Argeș, Vasile Negoiță, pre
ședintele Consiliului agricol 
raional Medgidia, Gheorghe 
Danu, vicepreședinte al Con
siliului agricol regional Iași, 
Atanasie Ciorlăuș, directorul 
Stațiunii experimentale Turda. 
Mircea Apostolescu, inginer la 
G.A.C. Toporu, regiunea Bucu
rești, Nicolae Dogaru, Erou al 
Muncii Socialiste, directorul 
G.A.S. Gearmata, regiunea Ba
nat, Ion Negoiță, Erou al Mun
cii Socialiste, președintele 
G.A.C. Pechea, regiunea Galați, 
Dumitru Semian, președintele 
Consiliului agricol raional Bo
toșani, Alexandru Bărboi, pre
ședintele Consiliului agricol 
raional Negru-Vodă, Gheorghe 
Și-poș, directorul Stațiunii ex
perimentale Oradea, luliu 
Deac, inginer șef al Trustului 
Gostat Maramureș, Ion Toana, 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional București, Oc
tavian Lambru, directorul 
Trustului Gostat Constanța, 
Florea Paulian, de la I.C.C.P.T. 
Fundulea, Gheorghe Rusu, vi
cepreședinte al Consiliului a- 
gricol raional Segarcea, Gheor
ghe Honu, vicepreședinte al 
Consiliului agricol regional 
Banat, Teodor Ardeleanu, ing. 
la G.A.C. Rîciu, raionul Lu
duș, Marin Dinu, vicepreședin
te al Consiliului agricol raio
nal Ploiești, Ion Lungu de la 
Stațiunea experimentală Se- 
cueni — Roman, Nicolae To
por, director adjunct al Direc
ției hidrometeorologice a Co
mitetului de Stat al Apelor, 
Dezideriu Torje, președintele 
Comisiei de Stat pentru încer
carea soiurilor, prof. Nicolae 
Hulpoi de la I.C.C.P.T. Fun
dulea.

Vorbitorii au prezentat noi 
rezultate ale cercetărilor știin
țifice, au împărtășit experien
ța dobîndită în acest an și au 
făcut propuneri valoroase

pentru aplicarea diferențiată a 
complexului de măsuri agro
tehnice în vederea obținerii în 
anul viitor a unor recolte spo
rite de grîu.

Ședința a prilejuit un larg 
schimb de experiență între oa
menii de știință din institutele 
de cercetări și stațiunile ex
perimentale cu specialiștii de 
la Consiliile agricole și din 
unitățile productive.

Participant au adoptat re
comandări privind cultura 
griului în anul 19611965 și 
planul de măsuri pentru buna 
desfășurare a însămînțărilor și 
recoltărilor de toamnă, elabo
rate pe baza rezultatelor cer
cetărilor științifice, a expe
rienței unităților agricole 
fruntașe și a propunerilor fă
cute în cursul ședinței.

în încheierea lucrărilor a 
luat cuvîntul tovarășul Ale
xandru Moghioroș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

★
In continuare a avut loc 

festivitatea premierei oameni
lor de știință autori ai unor 
noi soiuri și hibrizi de plante 
agricole. Au fost acordate 27 
diplome de autori și premii 
pentru soiurile omcflogate. U- 
nele din acestea au fost în 
acest an larg răspîndite în 
producție.

Felicitîndu-i pentru rezulta
tele obținute, tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. aî 
P.M.R., președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii 
le-a urat succese tot mai mari 
în munca lor științifică.

în numele celor premiați a 
mulțumit tov. Tiberiu Mure- 
șan< directorul Institutului de 
cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea. El a 
arătat că aprecierea acordată 
cercetătorilor din domeniul a- 
meliorării plantelor constituie 
un imbold deosebit în activi
tatea acestora pentru creșterea 
contribuției lor la dezvoltarea 
agriculturii din țara noastră.

(Agerpres)
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Vizitele de'enatiei 
de oartid 

$i de stat 
a R.P.O. Coreene

în cursul zilei de marți, 
membru delegației de partid 
și de stat a R. P. D. Coreene, 
condusă de tovarășu1 Kim Ir. 
au vizitat regiunea Ploiești.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Bu^or Almășan. mi
nistrul minelor si energiei e- 
lectrice. Dumitru Balalia, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești ' 
Gheorghe Stan.
Sfatului popular 
Ploiești și de alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Delesația a vizitat rafinăria 
de la Brazi și Combinatul pe
trochimic Ploiești- Nicolae lo- 
nescu. adjunct al ministrul ui 
Industriei petrolului și chi
miei. a făcut oaspeților o 
scurtă prezentare a dezvoltă
rii extracției și prelucrării ți
țeiului din țara noastră și a 
industriei petrochimice. In 
continuare, membru delega
ției au vizitat Uzinele de uti
laj petrolier „1 Mai“ din Plo
iești, stațiunea experimentală 
viticolă de la Valea Călugă
rească. Muzeul Doftana și 
stațiuni de odihnă de pe Va
lea Prahovei.

Seara oaspeții au ajuns la 
Predeal.

al P.MJR., 
președintele 
al regiunii

La 18 august George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, a primit 
în audiență în vederea pre
zentării scrisorilor de acredi
tare pe dr. Kristinn Gudmunds
son, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Islandei la 
București, precum și pe U Ba 
Saw, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Uniunii 
Birmane la București.

★
Marți dimineață a pleeat 

spre Moscova Ansamblul „Pe- 
rinița" al Sfatului Popular al 
Capitalei.
muzicală a lui Ionel Budiștea- 
nu, artist 
samblul —
persoane 
turneu cu ocazia Zilelor cul
turii romînești, organizate în 
U.R.S.S. eu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a Eliberării 
patriei noastre.

Cu același avion a plecat o 
delegație de cineaști romîni

Sub conducerea

al poporului, an- 
format din 80 de 
— întreprinde un

scrisorilor de acreditare
de către

„Eu zic că-i bine*  — pare să spună lăcătușul montator Va- 
sile Voicu. Zîmbetul semniiicat iv al controlorului tehnic de 
calitate, Mihai Șeibănescu, confirmă că în secția demaroare a 
Uzinei de mașini electrice din Capitală a fost produs încă un 

reper de bună calitate.
Foto: GH. CUCU

A/anifestări consacrate
aniversarii Eliberării

ambasadorul Islandei • o

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru). — în după 
amiaza zilei de ieri, peste 500 
de tineri de la Combinatul de 
celuloză și Combinatul de in
dustrializare a lemnului Su
ceava. au participat la o inte
resantă acțiune organizată în 
cinstea zilei de 23 August. 
Tov. Ene Țurcanu, prim-se- 
cretar al comitetului regional 
de partid, membru al C.C. al 
P.M.R., a vorbit tinerilor des
pre lupta din ilegalitate a par
tidului, lupta desfășurată de 
partid pentru mobilizarea po
porului la înfăptuirea actului 
de la 23 August Cu acest pri
lej, au luat cuvîntul tînărul 
Pândele Crăciun, maistru la 
Combinatul de industrializare 
a lemnului. Jucan Viorel de 
la Combinatul de celuloză, 
care au mulțumit pentru con
dițiile oceate tineretului din 
combinatele sucevene. De a- 
semenea, în cadrul acestei ma_

nifestâri 6-a prezentat, de că
tre tinerii combinatului de 
celuloză, un concurs „Cine știe, 
răspunde", pe tema : „Reali
zările din regiunea Suceava, în 
cei 20 de ani".

La 18 august, vicepreședinte
le Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Ștefan Voitec, a pri
mit pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
Islandei în R. P. Romînă, dr. 
Kristinn Gudmundsson, care 
și-a prezentat scrisorile de a- 
creditare.

Cu acesta ocazie, ambasa
dorul islandez a declarat : 
„Faptul că guvernele celor 
două țări ale noastre au căzut 
de acord să ridice reciproc le
gațiile lor la nivel de amba
sadă constituie o confirmare 
plăcută a dezvoltării relații
lor dintre Romînia și Islanda 
în avantajul ambelor țări".

Vorbind despre dezvoltarea 
schimburilor comerciale și 
culturale dintre cele două 
țări, ambasadorul islandez a 
spus : „Este neîndoielnic ca a- 
semenea schimburi au contri
buit la promovarea înțelegerii 
reciproce și contactelor prie
tenești, care constituie întot
deauna baza pentru relații 
bune și prietenie între nați
uni".

în încheierea cuvîntării sale, 
dr. Kristinn ,Gudmundsson a 
transmis președintelui Consi
liului de Stat. Gheorghe 
Gheorghiu-Dc.i. salutări din 
partea președintelui Islandei. 
precum și cele mai bune urări 
din partea guvernului și po
porului islandez pentru un 
viitor fericit și prosper al po
porului romîn.

în cuvîntul său, vicepreșe
dintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Ștefan Voitec,

după ce a arătat că împărtă
șește aprecierile făcute de am
basadorul islandez cu privire 
la dezvoltarea favorabilă a 
relațiilor dintre cele două țări, 
a declarat: „Este și dorința 
noastră ca relațiile dintre cele 
două țări, inclusiv schimbu
rile comerciale, relațiile cul
turale și vizitele reciproce, să 
fie continuate în viitor, în 
interesul ambelor țări, al păcii 
și colaborării internaționale", 
în continuare, l-a asigurat pe 
Kristinn Gudmundsson de 
sprijinul Consiliului de Stat 
și al guvernului Republicii 
Populare Romîne și al său 
personal pe timpul misiunii 
sale ca ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Islan
dei la București.

în încheiere, vicepreședinte
le Consiliului de Stat, Ștefan 
Voitec, a rugat pe ambasado
rul islandez să trasmită pre
ședintelui Islandei, guvernului 
și poporului islandez cele mai 
bune urări de fericire și pros
peritate din partea Consiliu
lui de Stat și guvernului Re
publicii Populare Romîne.

între vicepreședintele Con
siliului de Stat. Ștefan Voitec, 
și ambasadorul Islandei, dr. 
Kristinn Gudmundsson, a avut 
loc apoi o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de arrediiare și la 
convorbire au participat Lu
dovic Takacs, membru al Con
siliului de Stat, și George Ma- 
covescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

(Agerpres)

Vicepreședintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Ște
fan Voitec, a primit marți 
după-amiază pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Birmane în R.P.R.. 
U Ba Saw, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul 
birmanez a transmis din par
tea președintelui Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Bir
mane, generalul Ne Win, urări 
de sănătate și fericire pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și de bună
stare și prosperitate poporu
lui romîn.

„Este o înaltă cinste și un 
mare privilegiu pentru mine 
— a declarat ambasadorul 
birman — de a fi ales repre
zentant al Birmaniei într-o 
țară, care, prin eforturile sale 
susținute, a obținut succese 
remarcabile în domeniul eco
nomiei și al vieții sociale".

în încheiere, ambasadorul 
U Ba Saw a subliniat dorința 
sinceră a guvernului birman 
de a întări legăturile de prie
tenie și colaborare între Uni
unea Birmană și Republica 
Populară Romînă.

în răspunsul său, vicepre
ședintele Consiliului de Stat, 
Ștefan Voitec, a exprimat 
mulțumiri pentru salutul adus 
și a transmis din partea po
porului romîn, a președinte
lui Consiliului de Stat urări 
de sănătate și fericire pre
ședintelui Consiliului Revolu
ționar, precum și de prosperi-

tate și progres poporului bir
man.

In continuare, vicepreședin
tele Consiliului de Stat a spus: 
„Dezvoltarea multilaterală a 
economiilor țărilor noastre 
creează posibilități tot mai 
largi pentru extinderea rela
țiilor între Romînia și Birma- 
nia în domeniul economic, 
tehnico-știînțific și cultural. 
Guvernul romîn este animat 
de dorința sinceră de a folosi 
din plin aceste condiții favo
rabile. spre binele celor două 
popoare ale noastre, în inte
resul progresului și păcii în 
lume".

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

între vicepreședintele Con
siliului de Stat, Ștefan Voitec, 
și ambasadorul U ~ 
avut loc apoi o 
cordială.

La ceremonia 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

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

Ba Saw a 
convorbire

prezentării

(Agerpres)

23

Și 
de

Orariul

FORMAT
condusă de Francisc 
nu pentru a participa 
filmului romînesc. organizate 
în U.R.S.S.

De asemenea, a mai plecat 
o delegație condusă de Aurel 
Mihale, președintele Consiliu
lui editurilor și difuzării căr
ții, care va lua parte la ver
nisajul expoziției d.e carte ro- 
mînească

Muntea- 
la Zilele

de la Moscova.

★

la amiază a părăsit 
artistul poporului 

Baba, pentru a par- 
deschiderea expozi-

Marți 
Capitala 
Comeliu 
ticipa la 
ției sale de pictură, organiza
tă în capitala R. D. Germane, 
cu prilejul ’ ’ '
aniversări 
noastre.

celei de-a XX-a 
a Eliberării țării

★
Marți seara Opera de stat 

din Timișoara a prezentat în 
premieră festivă opera „Pă
durea vulturilor" de com
pozitorul clujean Tudor Jarda 
pe un libret de Corneliu Rusu

ORADEA. — în numeroase 
instituții și întreprinderi, pre
cum și la căminele culturale 
din regiunea Crișana continuă 
să aibă loc în aceste zile con
ferințe închinate zilei de 
August.

în fața constructorilor 
montorilor de la Uzina
alumină din Oradea, tov. Du
mitru Turcuș, secretar al Co
mitetului regional de partid 
Crișana, a conferențiat despre 
victoria insurecției armate din 
august 1944.

Asemenea conferințe au V 
vut loc în peste 150 de locali
tăți din regiune.

magazinelor
în zilele de

21 — 24 august

I I
și Pompiliu Gîlmeanu. Regia 
spectacolului aparține lui Al. 
Szinberger. artist emerit.

Inspirată din lupta maselor 
populare conduse de partid 
pentru înfăptuirea marelui act 
istoric de la 23 August 1944 
opera „Pădurea vulturilor" s-a 
bucurat de un deosebit succes.

★

în zilele de luni și marți la 
Institutul de inframicrobiolo- 
gie al Academiei R. P. Ro
mîne au avut loc lucrările șe
dinței sesiunii anuale de co
municări științifice.

La ședința de deschidere, a- 
cad. Ștefan S. Nicolau, direc
torul Institutului, a prezentat 
o sinteză a lucrărilor școlii 
romîne de inframicrobiologie 
în anii de după eliberare. Au 
fost dezbătute apoi 50 de co
municări din domeniul infra- 
microbiologiei generale și spe-

în vederea asigurării unei 
deserviri satisfăcătoare a 
populației, cu prilejul zilei de 
23 August, Ministerul Comer
țului Interior a luat din timp 
măsuri pentru stabilirea ora- 
riului de funcționare a unită
ților de desfacere. Vineri 21 
august și sîmbătă 22 august 
programul de funcționare al 
unităților comerciale, halelor 
și piețelor se prelungește (la 
prînz sau seara) potrivit nece
sităților locale cu 1—2 ore. 
Duminică 23 August toate u- 
nitățile comerciale vor fi în
chise — cu excepția unităților 
care vor funcționa pe trasee 
și locurile unde se desfășoară 
serbări populare, precum și a 
centrelor de desfacerea pîinii, 
laptelui și gheței și a tutun
geriilor, care sînt deschise în 
cursul dimineții 1—4 ore (po
trivit nevoilor locale).

Unitățile de alimentație pu
blică vor fi deschise în aceas
tă zi, după terminarea de
monstrației oamenilor muncii.

— Luni 24 august vor fi 
deschise numai unitățile care 
au program de duminică.

Vederea cabanei Curmătura de la Păltiniș — Sibiu 
Polo t ISPAS T. L1VIU

Tg. Mureș

CINEMA T O G R A F E
REBELUL MAGNIFIC rulează la 

Patria (orele 10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), București (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 17; 19T 21). PAGINI 
DE ISTORIE ȘI ROMÎNIA, ORI
ZONT 64 rulează la Patria (de la 
20 august). SECHESTRATUL DIN 
ALTONA rulează la Republica (o- 
rele 9: 11,30; 14; 16,30; 18,45;
21.30) . PRIMUL TROLEIBUZ rulea
ză la Carpațj (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Festival (orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), înfrățirea 
între popoare (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). CEI ȘAPTE MAGNI
FICI —• cinemascop — rulează la 
Luceafărul (orele 9; 12; 15; 18; 21), 
Grivița (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30), Bucegi (orele 9; 12; 15; 
18; 21), Tomis (orele 8,30; 11,30; 
13,30; 16,15; 19), Modern (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), BĂR
BAȚII rulează la Capitol (orele 10; 
12; 14; 16,45; 19; 21), Excelsior (o- 
rele 10; 12,15; 15.30; 18: 20,30), 
Flacăra (orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Miorița (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). TUDOR — cine
mascop (ambele serii) rulează la 
Lumina (orele 9,45; 13; 16,15; 19,30), 
DOUĂ DUMINICI rulează la Cen
tral (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). DOI COLONEI rulea
ză la Union (orele 15; 17; 19; 21).

PROGRAM PENTRU COPII (dimi
neața), ''
miază) rulează la Doina (orele 
11,30; .................................. .........
COMOARA 
G1NT —
Giulești (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Arta (orele 14,30; 
16,45; 19; 21,15). M-AM ÎNDRĂ
GOSTIT LA COPENHAGA rulează 
la Cultural (orele 15; 17; 19; 21), 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30), 
Volga (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). ÎNTUNERIC ÎN PLINA ZI 
rulează la Feroviar (orele 9,45; 12;

POST-RESTANT (după-a-

14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
DIN LACUL DE AR- 

cinemascop rulează la

rulează la Vitan (orele 16; 18; 20). 
OCOLUL PĂMINTULUI IN 80 DE 
ZILE — cinemascop (ambele ,serii) 
rulează la Munca (orele 13,30; 17; 
20,30), Ferentari (orele 10; 16,30; 
20). CUBA ’58 rulează la Popular 
(orele 1S; 17; 19-, 21). CODIN ru
lează la Moșilor (orele 15; 17; 19), 
INSPECTORUL ȘI NOAPTEA ru
lează la Aurora (orele 10; 12; 
14; 16; 18,15). TAXIUL MORȚII 
rulează la Cosmos (orele 16; 18,20; 
pînă la 19 august). ASASINUL DIN 
CARTEA DE TELEFON rulează la 
Viitorul (orele 15; 17; 19; 21). 
KOZARA rulează la Colentîna (o- 
rele 15,30; 18; 20,30), Lira (orele 
15,30; 18). ÎMPUȘCĂTURI ÎN
CEAȚĂ rulează la Melodia (orele 
10; 12; 14; 16; 18,20), Progresul 
(orele 15; 17; 19; 21). CAUZE 
DREPTE — cinemascop — rulează 
la Rahova (orele 16; 18,30). UN 
SURÎS ÎN PUNĂ VARĂ rulează la 
Victoria (orele 10; 12; 14; 16;
18,15 ; 20,30). LITURGHIA DE LA 
MIEZUL NOPȚII — cinemascop 
rulează la Pacea (orele 16; 18; 20). 
CICLU DE FILME DOCUMENTARE 
ROMÎNEȘTI rulează Ia Dacia (orele 
10; 11,45 13,30; 15,30; 17,15; 19;

(Agerpres)

(Agerpres)

(Agerpres)

• SPORT
neciu/ de polo susținut de fc.-moțhle Cluj—Mureș Autonomă Maghiară

14,15; 16,30; 18,45; 21), Floreasca 
(orele 16; 18,15; 20,30), Flamura 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20). 
VARA ÎN NORDUL SĂLBATIC ru
lează Ia Buzesti (orele 15; 17; 19). 
CĂLIȚI ÎN FOC — cinemascop ru
lează la Unirea (orele 16; 18; 20). 
DRAGOSTE LUNGĂ DE-O SEARĂ

Lista țărilor participante 
la cea de-a "XVIII-a ediție 

a J» O. de la Tokio

Iată lista țărilor participante la 
cea de-a XVlII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Tokio.

EUROPA : Anglia, Austria, Bel
gia, R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Danemarca, Elveția, Fin
landa, Franța, Germania (echipă 
unită), Grecia, Irlanda, Islanda, 
Italia, Iugoslavia, Lichtenstein, 
Luxemburg, Monaco, Norvegia, 
Olanda, R. P. Polonă, Portugalia,
R. P. Romînă, Spania, Suedia, Tur
cia, U.R.S.S., R. P. Ungară.

AMERICA DE NORD : Canada,
S. U.A.

AMERICA CENTRALĂ: Insule
le Bahamas, Insulele Bermude, 
Cuba, Costa Rica, Republica Do
minicană, Jamaica, Mexic, Panama, 
Porto Rico, Antilele olandeze.

AMERICA DE SUD : Argentina, 
Bolivia, Brazilia, Chile, Ecuador, 
Peru, Uruguay, Venezuela, Guyana 
Britanică.

ASIA : Afganistan, Birmania, 
Cambodgia, R.P.D. Coreeană, Cey
lon, Coreea de sud, Hong Kong, 
India, Malaya, R. P. Mongolă, Ne
pal, Pakistan, Filipine, Taivan, 
Vietnamul de sud, Indonezia, Tai- 
landa, Japonia.

AFRICA : Camerun, Ciad, Etio
pia, R.A.U., Ghana, Coasta de Fil
deș, Kenya, Libia, Republica Mali, 
Niger, Liberia, Maroc, Nigeria, 
Rhodesia de nord, Rhodesia de sud, 
Senegal, Tanganica, Tunisia, Ugan
da, Republica Malgașă.

ORIENTUL MIJLOCIU : Iran, 
Irak, Izrael, Liban.

OCEANIA : Australia, Nouă Ze- 
elandă.

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
Obișnuiții stadioanelor — chiar 

și aceia care sînt credincioși nu
mai și numai fotbalului — au ți
nut să fie prezenți ieri pe stadio
nul din Dealul Spirei la solemni
tatea deschiderii oficiale a finalei 
Spartachiadei Republicane. Gran
dioasa competiție, organizată în 
întîmpinarea anului XX, și-a cîșți- 
gat, încă de la etapele pe asocia
ție, susținători și admiratori înflă
cărați. Aliniind la start milioane 
de tineri dornici de afirmare, pri
ma spartachiadă a Romîniei, a im
pus atenției publice talente de 
certă valoare care, de acum îna
inte, pătrund, adudnd un suflu 
înnoitor, în rîndul sportivilor de 
performanță.

După luni de dispute dîrze pe 
toate stadioanele țării, ieri, odată 
cu înălțarea drapelului tricolor pe 
catargul unde va flutura pînă în 
ceasul încheierii întrecerilor, uriașa 
competiție a intrat în faza hotărî- 
toare, aceea a desemnării campio
nilor.

Bucureștenii — totdeauna câști
gați de partea a ceea ce formează 
atributele tinereții — au urmărit 
plini de îneîntare, parada sportivi
lor selecționați din toate regiunile 
patriei, răsplătind cu ovații și a-

plsuze trecerea fiecărei delegații 
prin fața tribunelor. Eleganța și 
disciplina, calmul și hotărirea par- 
ticipanților veniți să-și arate mă
iestria fi puterea de luptă, in fața 
unui public cunoscător și înzestrat 
cu acea doză de obiectivitate f: 
exuberanță care a impus tuturor 
străinilor ce ne-au vizitat, a im

femei, cel mai bun rezultat l-a în
registrat campioana țării, Flori ca 
Grecescu, care a cîștigat seria ei cu 
un avans substanțial și a înre
gistrat timpul de 2.7.8/10 — per
formanța ce o situează între prin
cipalele concurente la titlul de 

campioană in apropiatul turneu 
interbalcanic.

In rind 

cu olimpicii
presionat fn egali masuri CU fru
musețea costumelor — fericită îm
perechere de culori, dovadă de bun 
gust și de fantezie.

Momentului festiv, inaugurat și 
încheiat de 32 de trompeți, i-au 
urmat disputarea a două probe in
cluse în programul întrecerii și o 
demonstrație de ciclism — cursă 
de urmărire — care a avut ca pro
tagoniști maeștri ai sportului de la 
cluburile fruntașe din Capitală.

In cadrul probei de 800 m. plat

Alergînd în seria IV-a. Elisabeta 
Baciu (16 ani) din Bacău s-a ca
lificat în finală, după o luptă epui
zantă cu Irina Micloș pe care a 
întrecut-o, efectiv pe ultima jumă
tate de metru. Tinăra fată din ți
nutul cetăților petrochimiei, cu pă
rul împletit în cozi, școlărește, a 
fost, aș zice, răsfățata zilei. Elec
trizat de voința și energia ei, pu
blicul a aplaudat-o îndelung.

Proba de 1500 m., rezervată băr
baților, care s-a alergat și pentru

desemnarea titlului de campion al 
R.P.R. pe anul 1964, s-a terminat 
cu o mare surpriză. Favoriții por
neau Zoltan Vamoș, recordmenul 
țării și component al lotului olim
pic și Andrei Barabaș, reprezen
tantul orașului București. De altfel 
ei doi au condus, pe rînd, plutonul 
și se părea că primele două locuri 
le sînt rezervate. In ultimul tur 
însă, tînărul Constantin Bloțiu de 
la Rapid București, s-a desprins 
din umbră și a țîșnit bolid, făcînd 
să amuțească tribunele, și a trecut 
linia de sosire cu un avans de 
cîțiva metri.

Noul campion, care abia de cu- 
rind a depășit vîrsta junioratului, 
a înregistrat o performanță excep
țională : 3.43.9110, îmbunătățin- 
du-și recordul personal cu 10 se
cunde. Rezultatul lui se înscrie pe 
loc de cinste și reprezintă cea mai 
bună performanță a anului

Așa dar, prima zi din finala 
Spartachiadei Republicane a fost de 
bun augur tinerilor. In zilele ur
mătoare, sîntem siguri, recordurile 
vor fi asaltate cu aceeași pasiune 
și hotărîre de a le depăși. Și nume 
noi, spre bucuria noastră a tutu
ror, vor răsări pe firmamentul 
sportului romînesc.

FĂNUȘ NEAGU

A 3-A ZI A ÎNTRECERILOR
întrecerile Spartachiadei re

publicane au continuat ieri pe 
principalele baze sportive din 
Capitală, urmărite cu viu inte
res de o mare mulțime de 
spectatori. Au fost desemnați 
cîștigătorii la lupte clasice și 
primul campion la haltere, 
s-au disputat meciuri de 
baschet, handbal, volei, a 
început turneul de tenis de 
masă, concursurile de natație 
și gimnastică.

Iată acum rezultatele înre
gistrate :

LUPTE CLASICE : în ordi
nea celor 8 categorii, titlurile 
de campioni ai Spartachiadei 
au fost cucerite de următorii 
sportivi: D. Pîrvulescu (Bucu
rești), I. Cernea (București), 
I. Popescu (București), V. Bu- 
larca. • (Brașov), I. Țăranu 
(București), Gh. Popovici 
(București), N. Martinescu 
(București), V. Bușoiu (Cra
iova),

HALTERE : categoria cocoș : 
1. Ion Panait (București) 292,5 
kg — campion al Spartachia
dei și campion republican ; 2. 
A. Zaharias (Cluj) 272,5 kg ; 
3. A. Wagner (Brașov) 252,5 kg.

BASCHET (masculin) : Ba
nat — Cluj 56—41; București— 
Bacău 116—58; feminin : Mu
reș — Banat 56—41 ; Bucu
rești — Iași 82—47.

HANDBAL (feminin) : Bucu
rești — Brașov 12—8; Banat— 
Mureș 9—7; masculin : Bucu
rești — Bacău 23—14; Banat— 
Mureș 17—13.

VOLEI (feminin): București- 
Brașov 3—0; Cluj — Oltenia 
3—0; masculin : București — 
Dobrogea 3—0; Cluj — Oltenia 
3—0.

NATAȚIE (serii): 100 m li
ber fete : Ingrid Ungur (Bucu
rești) r08"2/10; 100 m liber 
băieți: Emil Voicu (București) 
59"2/10; 200 m spate : Tiberiu

Șerban (București) 2'31'z5/10; 
400 m mixt băieți : Denes 
Nagy (Tg. Mureș) 5'38 "6/10.

TENIS DE MASĂ (echipe 
mixte): Cluj—Galați 9-0; Ba
nat—Ploiești 9-0 ; Oltenia-Su- 
ceava 9-0 ; Brașov—Maramu
reș 7-2 ; Hunedoara—Crișana 
5-4; regiunea București—Argeș 
5-4.

POLO PE APĂ : București— 
Banat 9-2; Cluj—Mureș-Auto
nomă Maghiară 5-3.

în programul de astăzi sînt 
înscrise întreceri la 13 disci
pline. Punctul de atracție îl 
constituie concursul de atle
tism care contează și ca finală 
a campionatului republican. 
Pe stadionul „23 August" își 
vor da întîlnire cei mai buni 
atleți ai țării. Cu începere de 
la ora 15,30, amatorii de atle
tism vor putea urmări evo
luția Iolandei Balaș, finalele 
la 100 m plat șî alte probe in
teresante.
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Manifestări consacrate celei de-a XX-a
aniversări a eliberării

PHENIAN 18 (Agerpres). — 
La cooperativa agricolă .Pri
etenia coreeano-romină*  din 
Sambon, provincia Pyurgan-ul 
de sud, a avut loc o aH-marp 
in cinstea celei de-a XX-a a- 
niversări a Eliberării Romimei.

Luînd cuvîntul, Ba Nin Von, 
președintele cooperativei a 
urat oamenilor muncii din 
R. P.Romînă noi succese în 
muncă pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Ambasadorul R. P. Romîne 
la Phenian, Manole Bodnâraș, 
a urat succes poporului co
reean în lupta sa pentru con
struirea socialismului și uni
ficarea pașnică a țăriL

în încheiere, cercul de ar
tiști amatori ai cooperativei au 
prezentat un program artistic.

KIEV 18 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării Rominie: 
de sub jugul fascist, la Kiev 
s-a deschis un festival al fil
mului romînesc. Vor rula fil
mele „Lupeni 29*,  „Tudor*,  
„Poveste sentimentală*.  .«Alo. 
ați greșit numărul*.  „Soldați 
fără uniformă-*  și alte reali
zări ale cinematografiei romi, 
nești.

Cu prilejul aniversării
independenței Indoneziei

DJAKARTA 19 (Agerpres). — 
La 18 august, la Djakarta a avut 
loc o demonstrație consacrată edei 
de-a 19-a aniversări a proclamării 
independenței republicii, la care a 

participat președintele Sukamo. 
Printre alți oaspeți străini se afla 
și șeful statului cambodgian, 
prințul Nordom Sianuk.

Congolibdiiiilui Cu prilejul
Zilei flotei
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Tratativele 
dintre reprezentanții 

R.D.G. și R.F.G.Petrescu, Cik Dama- 
Gheorghe Ivancenco, 

Cosmescu, Marcel Ioli-

A lost <ilt:s noul
președinte dl

BEIRUT 18 (Agerpres). — 
Cu 92 de voturi pentru (din- 
tr-un total de 99), Parlamentul 
libanez a ales astăzi in func
ția de președinte al Republicii 
Liban pe Charles Helou. Char
les Helou s-a născut la Beirut 
în 1912 și a studiat dreptul la 
Facultatea franceză din Bei
rut. In 1947, el a început să 
participe activ la viața politi
ca a țării. In acel an, a jos! 
numit ambasador al Libanului 
pe lingă Vatican, iar apoi a 
deținut funcții de ministru in 
diferite cabinete. In februarie 
1964, Charles Helou a fost che
mat să participe la guvernul 
„neutru" însărcinat cu pregă
tirea alegerilor legislative care 
au avut loc în mai-iunie anul 
acesta. El a ocupat în acest 
guvern funcția de ministru al 
educației naționale și al arte
lor frumoase pînă în moment 
tul alegerii sale ca președinte 
al Republicii.

BEIRUT 18 (Agerpres). — Noul 
președinte al Libanului, Charles 
Helou, a rostii în parlament o 
cypîntare în care a declarat că va 
urma politica internă și externă a 
predecesorului său, generalul 
Fuad Șehab.

Helou nu va prelua, în mod 
efectiv, funcțiile de președinte al 
Libanului decit la 23 septembrie, 
cind ia sfîrșit mandatul de șase 
ani al generalului Șehab. Presa 
libaneză anunță că atit Șehab dt 
și Helou, vor reprezenta Libanul 
la Conferința arabă la nivel înalt, 
de la Alexandria.

VIENA. — Luni s-a deschis principateM partid da aș 
la Viena Expoziția internațio
nală „Grafica modernă a na
țiunilor" organizată de Centrul 
de cultură austriac cu spriji
nul societăților de prietenie 
austriacă. La expoziție sînt 
expuse lucrări de grafică din 
12 țări. In cadrul acestei ex
poziții au fost prezentate și lu
crări semnate de graficienii 
romîni V. Dobrian, V. Celma- 
re, C. 
dian, 
Lucia 
nescu.

Festivalul internațional 
al filmului de la Cordoba

BUENOS AIRES.— Luni sea
ra s-a încheiat la Cordoba, în 
Argentina, Festivalul Interna
țional al filmului experimen
tal și documentar, la care au 
participat 17 țări.

Filmul romînesc „Comoara", 
al regizorului Petre Sirin, a 
obținut premiul pentru cel mai 
bun film educativ prezentat la 
festival.

GEORGETOWN. — Politia a 
arestat pe Forbes Burnham, liderul

BUDAPESTA UL — r 
pcadentul Agerpres. A 
transmite : Cc ocazia re
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NOI SATELIȚI LANSAȚI IN U.R.S.S.

CMjrm!
„Cosmos-40“

Cosmos-38", „Cosmos-39“,

DELEGAȚIA CORSIUBLOI IAȚ1ORAL AL FEMEILOR
DIM R.P. ROMIRA PRIMITA DE ȚOI El GREI

PHENIAN 18 (Agerpres). — 
Țoi En Ghen. președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, a 
primit marți delegația Consi
liului Național al Femeilor 
din R. P. Romină. condusă de
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NICOSIA 18 (Agerpres'. — 
Cu prilejul unei întrevederi 
pe care a avut-o cu Gale 
za, reprezentestu: specal in 
Cipru al secretaru-uî ©mtral 
al O-N.U, U Ttxzz. prevedea 
tele Makarios a dedarat eă 
„Obiectivul gtxvemuhă cp 
este independența locală 
dreptul la autedeterminar 
țării, 
cepte 
ar fi 
decit 
mat că _nu este ostil acțt

as si oc-

BERLIN — Dopi OM oaoață *-  
genția A.D.N., tratativele ct n r- 
vut loc între reprezentanța 5LD.G. 
și R.F.G. cu privire la reconstrui
rea podului de la Hirschberg rim
at la granița de sud a R.D.G. cn 
R.F.G.) s-au încheiat cu succes.

Lucrările construcției, care vor 
începe în luna septembrie a. c., au 
fost încredințate Ministerului Co
municațiilor al R.D.G. Podul ur
mează a fi dat în exploatare la 
sfîrșitul anului 1966.

COLOMBO — Ca rezultat al a- 
cordului încheiat la Moscova, 
livrările de produse petrolifere 
sovietice către Ceylon vor crește, 
în anul 1965, de peste trei ori. 
în comparație ca nivelul actual. 

ani de la Eliberare.

Elena Ciocan, secretera Con
siliului Național și deputată in 
Marea Adunare Națională a 
R. P. Romîne, care se află in
tr-o vizită de prietenie 
R-P.D. Coreeană.

ROMA. — în buletinul me
dical cu privire la starea 
sănătății președintelui Anto
nio Segni. transmis de agen
ția ANSA, se arată: După

te psihiatrie m.Mi

OSLO. — CoagresoZ Organi- 
r*pei  aorregieae a partizani
lor păru «Jforpe» Fredslag", 
ec*e  și-a desfășurat lucrările 
zMe wrrtew, a trasat sarci
nă*  acestei orpemzații în pe- 
-.‘Xda imediat următoare. 
Prnire rezolașuLe adoptate la 
congres, care cer inițierea 
usujr mâluri menite să ducă 
la destinderea racordării inter- 
■oționnle, se află ți o rezolu
ție care cere sprijinirea prin 
toate eforturile c cererii pri
vind transformarea nordului 
intr-o zonă denuclearizată.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 18 au
gust. in U R S-S. au fost lan
sai sateliții artificial: ai Pă- 
mintului _Cosmos-38“. -Cos- 
mcs-39*  și Cosmos-40*.  Ei au 
for. plasați cu toții pe orbită 
de o ringuri rachetă purtătoa
re 'de tip nou.

La bordul sateliților a fost 
tatalat operatei științific des- 
t_na: continuării cercetării

CARACL — Stiadențn a 
giului de sta: de la Caraă

WASHINGTON — Prestemete 
Johnson a sesnntt rrxerml te 
lege privitor la rrdxmrrei pe dad 
ani a perioadei te iu;’—'? i șo 
de nave militare mjcx». Acesre 
nave au fost im;: are ==
număr de iz țâri (Aryr.r ax. Bra
zilia, Taivan, Genarr.i octeo- 
tală. Grecia, Italia, Jzpcuix. Obs- 
da, Peru, Spania, Tarr-ida $j Tor- 

tanța minimă (la perigeu) — 
210 km, unghiul de înclinație 
a orbitei față de ecuator — 
56 grade 10 minute.

In afara aparatajului știin
țific, la bordul sateliților exis
tă radioemițătoare ..Maiak*  
care funcționează pe frecven
țele de 20.034 și 90.156 ; 20.084 
și 90J78; 19.800 și 89,102
MgH.

Aparatejul funcționează nor
mal

Lansarea efectuate a confir
ma: înaltele caracteristici teh- 
r_ce ale doc rachete purtă
toare.

Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează informațiile 
care se recepționează.
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BERLIN 18 (Agerpres). — 
în dimineața zilei de 18 august 
a avut loc la Berlin o cere
monie funebră la catafalcul 
acad. M. Ralea, decedat în ca
pitala R.D.G.

Au participat membrii dele
gației R. P. Romîne compusă 
din Anton Breitenhofer, mem
bru al Consiliului de Stat, 
Mircea Rebreanu, deputat 
al M.A.N. și Comeliu Bog
dan, director în M.A.E. 
precum și ambasadorul R. P. 
Romîne, dr. Ștefan Cleja, și 
membri ai Ambasadei.

Au fost de față Manfred 
Gerhard, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
dr. Paul Wandel, președintele 
Ligii pentru prietenie dintre 
popoare din R.D.G., Johannes 
Koenig, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.D.G., 
reprezentanți ai Prezidiului

S. U. A.: Dezbateri referitoare
la platforma conferinței naționale

a partidului democrat
18 (Ager- 

ședințe ale
WASHINGTON 

preș). — Primele 
comitetului partidului demo
crat însărcinat cu redactarea 
programului politic al acestui 
partid, in vederea alegerilor 
prezidențiale din luna noiem
brie, au scos la iveală, după 
cum menționează agenția Uni
ted Press International, citind 
declarații ale unor membri ai 
comitetului, că „anul acesta 
nu există probleme reale cu 
privire la platformă*  și că _nu 
se prevăd conflicte importan
te*  în această problemă.

Numeroși membri ai Comi
tetului de redactare, afirmă a- 
genția, au arătat că sînt pen
tru o platformă care să con
damne extremismul și țkes 
exprimat, de asemenea, ade
ziunea față de unele ^acțiur: 
pentru menținerea leșalriâtii 
și ordine^ in problemele drep
turilor cetățenești, in Nord și 

Seminarul african al O. N. U.

Academiei germane de științe 
din Berlin, ai Comitetului ger
man al păcii, ai Prezidiului 
Uniunii interparlamentare din 
R.D.G., precum și alte perso
nalități.

La catafalc au fost depuse 
coroane de flori din partea 
delegației R. P. Romîne, Con
siliului de Stat al R.D.G., Aca
demiei germane de științe din 
Berlin, Ligii pentru prietenie 
dintre popoare din R.D.G., Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al R.D.G., precum și Ambasa
dei R. P. Romîne la Berlin.

Ziarele „Neues Deutschland", 
„Berliner Zeitung“ și alte zia
re centrale din R.D.G., infor
mează despre încetarea din 
viață a acad. M. Ralea.

Corpul neînsuflețit al de
functului a fost transportat la 
București.

Robert MacNamara, referin- 
du-se in cadrul ședințelor Co
mitetului la problemele mili
tare ale S.UA, a afirmat că 
Departamentul apărării „nu 
va precupeți nici un efort pen
tru a se asigura ca președin
tele Statelor Unite — și numai 
d — să aibă dreptul de con
trol deplin asupra folosirii ar-

7. -zz:z- -.j-z.esre”. ..Răs- 
; i- r-:r rței a-
tomice nu poate fi încredin
țată deeft celei mai înalte ofi- 
-.1 tâ.. alese de țară : pre- 
sec_r:ele Statelor Unite*,  a 
spus eL Referindu-se la aceste? 

agenția France 
Presse menționează că ele con
stitute. de fapt, un răspuns la 
tarea de poziție a candidatu- 
1 — republican la președinție, 
senatorul Goldwater, care este 
de părere că președintele 
S U.A. trebuie să transmită 

■■Si.-.: 11c r N.A.T.O. și al
ter unități mari autoritatea 
reeesarâ eventualei folosiri a 
arme. atomice.

VOSCOVA. — La Moscova 
z ztu! loc o adunare festivă 
caoaocraldl Zilei flotei aeriene 
c '. --..S-S. Au fost prezenți co- 

aulitari sovietici, în 
traale ca aunistrul apărării al 
CTMS, aanețalul Malinovski, 
anaăori cosmonauți, renumiți 
cautnsctori de avioane, frun
tași ia producție din întreprin
deri. Cu acest prilej, mareșalul 
prizzcipcJ de aviație, Konstantin 
Votate locțiitor al ministru- 
1— apărării și comandant su- 
pceai al forțelor aeriene milita
re ale UJLS.S-, a vorbit despre 
ț^area actuală a flotei aeriene 
a L JtS.S.

rJe africane, drepturile și obliga
țiile părinților, drepturile femeilor 
Ia moștenire, situația juridică a 
femeilor necăsătorite, factorii so
ciali care influențează asupra si
tuației femeilor în familie etc. 

La deschiderea seminarului a 
’-at cuvîntul președintele Repu
blicii Togo, Nicolas Grunitzky, 
zare a subliniat marea importanță 
a egalității în drepturi a bărbați- 
lor și femeilor pentru țările inde
pendente din Africa și necesitatea’ 
stimulării rolului femeilor în via
ta economică, socială și culturală, 
a societății africane.
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