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IN CINSTEA ZILEI
DE 23 AUGUST

Consiliul de Stat 

al Republicii Populare Romine

DECRET
pentru instituirea Medaliei „A XX-a 

aniversare a Eliberării Patriei"
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Eliberării Patriei, 

Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine 
decretează:

Art. 1. — Se instituie medalia „A XX-a aniversare a Eliberării 
Patriei".

Medalia ..A XX-a aniversare a Eliberăii Patriei" se conferă 
celor care au adus o contribuție deosebită la construirea socia
lismului in Republica Populară Romînă.

Art. 2. — Se aprobă Regulamentul privind descrierea, locul 
Ierarhic și modul de purtare a medaliei „A XX-a aniversare a 
Eliberării Patriei".

Președintele Consiliului de Stat, 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

CV ANGAJAMENTUL ÎNDEPLINIT

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romine a sosit miercuri 
dimineață în Capitală delega
ția de partid și de stat a R.P. 
Chineze, care va participa la 
sărbătorirea celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării Ro- 
mîniei de sub juguT fascist.

Din delegație fac parte Li 
Sien-nien, membru al Biro
ului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat, conducătorul 
delegației, Liu Ia-lou, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, ad
junct al ministrului Apărării 
naționale, Li Cian, adjunct al 
ministrului comerțului exte
rior, Hou De-ban, adjunct al 
ministrului industriei chimice, 
membru al Academiei de ști
ințe din China, și Liu Fan, 
ambasadorul R.P. Chineze la 
București.

Pe aeroportul Otopeni erau 
arborate drapelele de stat ale

R.P. Romîne și R.P. Chineze.
Membrii delegației au fost 

întimpinați de tovarășii Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Bîrlădeanu, Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Cornel 
Onescu, membru al C.C. al 
P.M.R., Andrei Păcuraru, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., general colonel Ion 
Tutoveanu, adjunct al minis
trului forțelor armate, Pom- 
piliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
de alte persoane oficiale.

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

Delegația a fost, de aseme
nea, întîmpinată de membrii 
ambasadei R. P. Chineze.

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

(Agerpres)

Miercuri după-amiază, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R.. președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, a primit la 
sediul C.C. al P.M.R. dele
gația de partid și de stat a 
R.D. Vietnam, condusă de to
varășul Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vice

președinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, 
conducătorul delegației.

La primire au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Drăghici, Leontin Sălăjan.

Au asistat Gheorghe Cioară 
și Andrei Păcuraru, membri 
supleanți ai C.C. al P.M.R.

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

(Agerpres).

Primirea de către tovarășul 
Gb. Gheorghiu-Dej 

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

• HUNEDOARA • ARAD • BICAZ • BRAȘOV

Sosirea delegației

Colectivele întreprinderilor 
industriale din regiunea Hu
nedoara au realizat de la în
ceputul anului economii peste 
plan în valoare de peste 80 
milioane lei, cu 3 463 000 mai 
mult decît prevedea angaja
mentul pînă la 23 August.

Beneficiile obținute peste 
plan în industria regiunii în
sumează peste 56 471 000 lei, la 
acest capitol angajamentele au 
fost depășite cu 12 591 000 lei.

Prin îndeplinirea înainte de 
termen a tuturor angajamen
telor luate, colectivele Uzinei 
de vagoane din Arad au dat 
peste plan un număr de va
goane egal cu întreaga pro
ducție a anului 1938.

Refăcută din temelii, Uzina 
de vagoane din Arad a pro
dus în anii puterii populare 
peste 25 000 vagoane, în ace
lași timp productivitatea mun. 
cii a crescut de peste 3,3 ori.

După ce au realizat angaja
mentele în cinstea aniversării 
Eliberării patriei, cimentiștii 
din Bicaz au îndeplinit planul 
pe 8 luni la toate sortimente
le. De la începutul anului și 
pină în prezent, colectivul a- 
cestei fabrici a depășit valoa
rea producției-marfă și cea a 
producției globale cu 11 780 000 
lei, dînd peste prevederi 
22 880 tone ciment și 28 670 
tone clincher.

Sudorii Mihai Tuțulea, C. Costaș și loan Mititelu, trei dintre constructorii e-:den;:ct: 
trecerea socialistă ai Combinatului chimic pentru îngrășăminte azotocse c .i Tg.

în întrecerea pe care o- des
fășoară în cinstea zilei de 23 
August, 30 de întreprinderi 
din regiunea Brașov au înde
plinit pînă acum sarcinile de 
plan pe 8 luni înainte de ter
men.

(Agerpres)

Mașini și utilaje 

peste plan

Colectivele întreprinderilor 
aparținînd Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
au realizat — în primele 7 luni
— mașini, utilaje, aparate și 
produse electrotehnice pes
te plan în valoare de 
355 000 000 lei. Producția glo
bală realizată în cele 7 
luni din acest an este cu 
21,5 la sută mai mare decît 
cea obținută în perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
Trebuie remarcat că rezulta
tele obținute în acest an sînt 
o continuitate a ritmului ra
pid de dezvoltare a industriei 
constructoare de mașini în anii 
de după Eliberare. în anul 
1963 întreprinderile M.I.C.M. 
au realizat o producție de 13 ori 
mai mare decît cea realizată 
în anul 1938. Ritmul mediu a- 
nual planificat de creștere a 
producției în cadrul M.I.C.M. 
a fost — pentru perioada 1959 
—1963 — de 14 la sută. între
prinderile constructoare de 
mașini au realizat un ritm me
diu anual de 21 la sută. Aceas
ta a permis ca la o serie de 
sortimente — mașini unelte 
pentru așchierea metalelor, 
excavatoare, motoare electrice
— nivelurile prevăzute pentru 
1965 să fie realizate cu 2 ani 
mai devreme.

de partid și de stat

a R.D. Vietnam

Miercuri după-amiază, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, a primit la se
diul C.C. al P.M.R. delegația 
de partid și de stat a 
R. P. Chineze, condusă de 
tovarășul Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepre
mier al Consiliului de Stat.

La primire au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau
șescu, Alexandru Bîrlădeanu.-

Au asistat Cornel Onescu, 
membru al C.C. al P.M.R. și 
Andrei Păcuraru, membru su
pleant al C.C. al P.M.R.

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

(Agerpres).

PREMIILE DE STAT

— Umana — 
recunoaștere

Cezar Baltag

Am întîlnit într-una din călătoriile mele 
prin Bărăgan un tractorist cam de aceeași 
vîrstă cu mine, cu care, în așteptarea trenu
lui, am stat de vorbă cîteva ceasuri. Era 
un om foarte deschis și, deși n-am vorbit de 
loc despre poezie, am simțit în cuvintele lui 
o intensitate cu totul speciala, asemănă
toare cu aceea pe care o întîlnești la oa
menii foarte dotați, a căror gîndire expri
mă totodată febra artistului, a căutătorului 
de frumusețe. In vorbele sale suna ceva 
care — involuntar, fără îndoială — semăna 
atit de mult a poezie, încît și un om mai 
puțin familiarizat cu frumosul nu ar fi pu
tut rămîne nepăsător. „Vedeți — îmi spu
se la un moment dat — grupul de clădiri de 
colo ? Ce distanță credeți că e pînă la ele? 
Un kilometru. Ei bine, in unele zile, deose
bit de limpezi, par de două ori mai aproa
pe. Noi, cei din partea locului, numim ast
fel de zile, zile-ochlan".

Zile-ochian !
Metafora, atit de sugestivă, a provocat 

o adevărată reacție în lanț în imaginația 
mea. Acest om, ca și mine și ca mulți alții, 
are cu numai cîțiva ani peste douăzeci de 
ani de viață liberă ai patriei. Acest om ex
prima în două cuvinte puritatea cristalină 
a zilelor adolescenței noastre, ocrotite de 
partid, claritatea lucidă a caracterelor

fContinuare Jn pag. a IV-a)

Din toată

inima
Miko Ervin

Iată câ în ajunul marii sărbători fac un 
nou pelerinaj pină la pragul teu. străveche 
citadelă, izvor al cunoașterii și științei, lăcaș 
din care iși iau zborul cei meniți să cultive 
materia și spiritul, vatra de lumină a munți
lor noștri. Cu un sfert de veac in urmă am 
bătut intiia oară la porțile tale, dornic 
să pot păși in sanctuar — și n-am uitat nicio
dată cită luptă indirjită, cite grele încercări 
însemna pentru cei mai mulți dintre noi nă
zuința de a parcurge pridvoarele științei, care 
încep in pragul porții sale. îmi amintesc de 
un prieten student la medicină și de atiția 
alții care pentru a putea studia, iși petreceau 
nopțile intr-un local zgomotos și plin de fum. 
O, nu, petrecerea aceasta nu se sărirșea la 
masa albă și nici pe piste de dans, ci in or
chestră, unde studentul trebuia să mai cinte 
chiar după ora de închidere, căci bacșișul pri
mit era singura lui sursă pentru plata taxelor 
de înscriere, de laborator și de examene ; 
și-apoi tot din bacșișurile primite, ca muzicant, 
își asigura mincarea la cantină și chiria. Pe 
atunci, toate acestea la un loc costau mii de 
lei — mii grele. Ca să fim preciși: în dece
niul premergător celui de-al doilea război 
mondial, taxa de înscriere la universitate os
cila între patru și cinci mii lei, în funcție de 
facultate ; pentru fiecare laborator utilizat de 
student, el plătea două sute și pentru fiecare 
examen la care se prezenta, cite o sută lei.

(Continuare în pag. a IV-a)

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn. Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine a sosit 
miercuri dimineața in Ca
pitală delegația de partid și de 
stat a R. D. Vietnam, care va 
participa la sărbătorirea celei 
de-a 2®-a aniversări a Eliberă
rii Rominiei de sub jugul

Giam, ministrul culturii, se* 
cretar general adjunct al 
Partidului Socialist, membru 
în prezidiul Frontului Patriei, 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. 
Vietnam la București.

Pe aeroportul Otopeni erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și R. D. Vietnam.

Membrii delegației au fost 
întimpinați de tovarășii Ale
xandru Drăghici, Leontin Să- 
lăjan. Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.M.R., 
membru al Consiliului de Stat, 
acad. P. Constantinescu-Iași, 
membru al Consiliului de Stat, 
Gh. Cioară și C. Lăzărescu, 
membri supleanți ai C.C. al 
PAIJL. Ion Bucur, șef de sec
ție U C.C. al P.M.R., și de al
te persoane oficiale.

PE ANUL 1964
Potrivit Decretului nr. 170/ 

1961, în ziarele din 1 august 
1964 au fost publicate reco
mandările pentru acordarea 
Premiului de Stat al R. P. Ro
mîne pe anul 1964.

în scrisorile adresate Comi
tetului pentru Premiul de Stat 
și în presă, opinia publică a 
făcut aprecieri și observații

în legătură cu aceste recoman
dări. Ținînd seama de ele, Co
mitetul pentru Premiul de 
Stat a definitivat lista autori
lor și lucrărilor și a supus-o 
Consiliului de Miniștri spre a- 
probare.

Consiliul de Miniștri al 
R. P. Romîne a hotărît să a- 
corde Premiul de Stat pe anul 
1964

In pag a 5-a :

LISTA AUTORILOR $1 LUCRĂRILOR PREMIATE

— Lumina — 
adevărului

Radu Cosașu
Sînt dintr-aceia — mulți, puțini, nu știu, | 

esențialul este câ nu mă socotesc singur — 
dintr-aceia care obișnuiesc să se întrebe, pe
riodic : „Ce ai văzut mai interesant in ultimul 
timp, ce ai auzit mai important, ce ai trăit 
mai substanțial ? ’ Desigur e o obișnuință de 
reporter, de om care întreabă, — dar mi-e 
imposibil să renunț la acest „control perio
dic". Mărturisesc că întotdeauna — și întot
deauna, pentru mine. înseamnă cei 16 ani de 
reportaj — întotdeauna am avut ce-mi răs
punde. De aceea, niciodată nu mi-am „bleste
mat meseria" (după o expresie a trecutului), 
de aceea«m-am simțit întotdeauna bine ca re
porter al presei de partid, fiind solidar cu mii 
și mii de oameni cărora niciodată — în acești 
20 de ani de demnitate — nu le-a părut rău 
că sînt ceea ce sînt: agronomi, ingineri, oțe- 
lari. Nu știu cîți dintre părinții și înaintașii 
noștri pot scrie fără tulburare acest adevăr.

Recitesc aceste rînduri și văd că abundă cu
vintele : „întotdeauna", „niciodată"... cuvinte 
categorice, mîndre, tinzînd a exprima senti
mente unice și puternice. Cunosc îndeaproape 
generația noastră tînără și știu bine — căci 
am încercat această axiomă și cu mintea și 
cu sufletul — că întreaga noastrg forță, că 
certitudinile prezentului și ale viitorului le 
datorăm Partidului. Putem folosi liniștiți și I 
pe „totdeauna" și pe „niciodată". Niciodată — j 
„ în viața conștientă... de cînd am făcut ochi", 
cum se exprima un prieten, macaragiu la

(Continuare în pag aJV-a)

Au fost ce față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acreditați 
in R_P. Rcmir.ă.

Delegația a fast, de aseme-

am'casadei R. D. Vietnam.
Numeroși oameni ai muncii 

au făcut delegației o caldă 
primire. Un grup de pionieri 
a oferit oaspeților flori.

(Agerpres)

Noi obiective industriale 
intrate in funcțiune

Sesiuni

ale Academiei
Academia R- P. Romîne a con

sacrat celei de a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei două sesiuni 
științifice.

Prima sesiune, ținută în Capi
tală la 2 iulie, a avut ca tema 
„Marxism-leninismul și gîndirea 
științifică romîneasca".

La 19 august s-au desfășurat lu
crările celei de-a doua sesiuni, cu 
tema „Activitatea științifică în 
slujba construirii socialismului". 
Au participat academicieni și 
membri corespondenți ai Acade
miei, cercetători și alți oameni de 
știință.

In numele Prezidiului Acade
miei R. P. Romîne, acad. Ilie Mur- 
gulescu, președintele Academiei, a 
evocat memoria acad. Mihai Ralea, 
vasta activitate desfășurată de de
funct pe tărîm științific și cultu
ral, personalitatea sa complexă și 
multilaterală. întreaga asistență a 
păstrat apoi un moment de recu
legere în memoria acad. Mihai 
Ralea.

De pe șantierul Complexului 
chimic industrial Brăila a so- 

i st vestea că în cinstea marii 
I sărbători naționale a poporului 
I romîn — 23 August — con

structorii și montorii au înche
iat lucrările unor noi obiective

științifice

R. P. Romi ne
în continuare, acad. Ilie Murgu- 

lescu a ținut comunicarea „Activi
tatea de cercetare științifică a Aca
demiei R. P. Romîne în anii pu
terii populare". Au mai prezentat 
comunicări acad. Miron Nicolescu 
— despre „Realizări și perspective 
în științele matematice" ; acad. 
Horia Hulubei — despre „Cerceta
rea științifică în domeniul fizicii. 
Realizări și perspective’ ; acad. C. 
D. Nenițescu — despre „Realizări 
în cercetarea științifică în dome
niul chimiei" ; acad. Elie Carafoli 
— despre „Realizări și perspective 
în științele tehnice’; acad. Nicolae 
Sălăgeanu — despre „Activitatea 
științifică în domeniul biologiei 
și agriculturii" (autor acad. Emil 
Pop) ; acad. ĂI. Codarcea — 
despre „Realizări științifice în do
meniul geologiei și geografiei" și 
acad. Șt. S. Nicolau — despre 
„Contribuția științelor medicale la 
ocrotirea sănătății publice".

(Agerpres)

importante ale combinatului 
de fibre artificiale. S-a pus 
complet în funcțiune fabrica 
de sulfură de carbon, au fost 
terminate construcția și mon
tarea utilajelor centralei termo- 
energetice cu o capacitate de 
25 MW și uzina de preparare 
mecanică a apei. Au început 
probele tehnologice și produc 
trei din cele șase linii mari in
dustriale pentru fabricarea ce
lofibrei și linia pentru celofan.

Noile obiective, ale căror 
procese tehnologice sînt în în
tregime automatizate, permit 
obținerea în faza finală a 
35 000 tone celofibră, 14 000 
tone sulfură de carbon și 1 650 
tone celofan anual.

Mașinile și instalațiile cu 
care au fost dotate obiectivele 
sînt la nivelul tehnicii mon
diale.

(Agerpres)

în legătură cu schimbul 
de vizite ale unor nave 
militare intre U.R.S.S. 

și R.P. Romînă
Intre guvernele Uniunii So

vietice și Republicii Populare 
Romîne s-a realizat o înțele
gere privind un schimb de vi
zite prietenești ale unor nave 
militare.

(Agerpres)
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Imagini din filmul „Pagini de istorie

clopotele «marii redeșteptări 
naționale" obligînd oamenii 
să irae^uncbeza pe străzi, sub 
amenințarea pistolului, ca a~ 
pot să pătrundă în case, să 
ucidă și să jefuiască animați 
o» «rfinte* legăminte legio
nare.

Trupe hiueriste mărșăluiesc 
cu pas de gîscă pe elegante 
r-lavarde în timp ce ostașii 
rxsștri mor în tranșee ațintind 
ochit întrebători spre cer. Dar 
în aceste momente grele țara 
zîr.dește : gindește recrutul în 

.p ce se tîrăște cu moartea 
în față prin liniile de foc, gîn-

lumina ecranului: scrisoa
rea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej din închisoare, 
emoționantă profesiune de cre
dință pentru cauza poporului 
și viitorul lui luminos ; mobi
lizatoare chemări ale partidu
lui redactate în temniță ; ima
gini ala «roilor clapei munci
toare morți sub zidurile Dof- 
tanei sau uciși de călăii si
guranței ; case conspirative în 
care membrii Comitetului 
Central își duceau activitatea 
ilegală pregătind în toate a- 
mănuntele planul insurecției

O emoționantă evocare cinematografică

Discuri
CORURI CIN OPERE

99 PAGINI DE ISTORIE"
Filmai ,.Pagini de istorie . realizare a studioului ,,Alexandru Sahia", dedi
cat marii sărbători, reconstituie cu autenticitatea și vibrația documentarului 
istoric momente hotăritcare din lupta poporului nostru condus de Partidul 

Comunist

ritetoan - pe bulevarde se 
-calează cu nonșalanță moda 
1339. in fața Palatului regal 
ăefheazâ semețe caricaturi pe- 
destre cu coif de pene și săbii 
lucuxare. in timp ce la peri
ferie copiii se luptă cu noroa- 
■e.-e cri privesc flămînzi. de la 

cocioabe cu hirburi in loc de 
Seam.

Un chip de trista amintire 
pare pătruns de .solemnitatea* 
mocamtului cir.d semnează ac
rul trădător de cedare a Ar- 
deaiului ce Nord, in ’imp ce 
convoaie de refugiați își în
cep tragicul exod al foamei și 
rrarriei.

Huligani cu ZV« >ucă trag

dește femeia ce-$i așteaptă za
darnic feciorul ori bătrînul în
covoiat pe plug, încercînd să 
stoarcă pămîntului secătui.t o 
fârimă de viață. Se gindește 
cu obidă, cu furie, cu ură. în 
temnițele întunecate în care 
sint aruncați de guvernele fas
ciste cei mai buni fii ai po
porului, comuniștii gîndoșc- 
Și elaborează în taină planul 
care avea să transforme Romî
nia într-o putere liberă și 
populară.

Documente tulburătoare care 
n-au mai văzut pînă acum

Filme rominești 
premiate

Puf ine manifestări muzicale se 
bucură de prețuirea concertelor 
corale, atît de tradiționale în viața 
artistică a țării noastre. De ace
lași interes se bucură în ultima 
vreme și imprimările menite a 
pune la îndemîna melomanilor 
crîmpeie din vasta comoară a pro
ducțiilor corale.

După recentele discuri dedicate 
unor cîntece de masă (cu totul re
marcabil a fost discul dedicat co
rului Ansamblului U.T.M.), Casa 
de discuri „Electrecord" a pus la 
îndemîna iubitorilor muzicii o vas
tă suită din cele mai cunoscute 
coruri din opere.

Pornind de la 
rurile operelor 
sclavilor din 
corul briganzilor 
rul țiganilor din ____
corul triumfal din „Aida"), conti
nui nd cu cîteva piese corale de 
Weber („Freischutz* ), Mascagni 
(„Cavaleria rusticană"), Puccini 

■(Madame Butterfly) si Gounod 
(„Faust"), discul cuprinde o reală 
antologie a unora din cete mai re
prezentative coruri dintr-o serie 
de lucrări lirice care au ciștigat 
de decenii sufragiile publicului.

cileva dintre co- 
lui Verdi (corul 
„Nabucodonosor", 
din „Emani", co- 
„Trubadurul* și
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Juriul Festivalului internatio
nal al Ulmului și televiziunii 
pentru copii, care a avut loc 
recent la Gijon — Spania, a 
acordat filmului rominesc „Na
ică- premiul „Pelajo de Oro" 
(medalia de aur) și filmylui 
..Cearta" — mențiunea specia
lă.

La același festival, juriul ln- 
tîlmrii internaționale a filmului 
pentru tineret a decernat filmu- 
Iui „X'âicâ" — Marele Premiu, 
iar filmului „Contrapunct m 
aftT — mențiunea de onoare.

populare, creează imaginea 
amplă a luptei Partidului Co
munist Romîn pentru iniție
rea, conducerea și desăvârși
rea revoluției populare.

„în acei ani aveam multe de 
învățat — ne amintește co
mentatorul : de la politică la 
gramatică". Istoria rescrisă 
sub ochii noștri nu are carac
terul idilico-festiv al vechilor 
parăzi cinematografice con
venționale, ci e mărturia zgu
duitoare, sinceră și plină de 
dramatism a unui drum greu 
pînă la victoria finală. Pină la 
'clipa cînd glasul îndrăgit al 
conducătorului partidului, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej rostește cuvintele solem
ne : „în țara noastră socialis
mul a învins defintiv la orașe 
și sate".

în clocotul marilor eveni
mente politice și sociale, 
figura tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej se conturează 
cu pregnanță sugerînd biogra
fia luptătorului comunișt și a 
conducătorului de partid capa
bil să mobilizeze, să însufle
țească și să călăuzească spre 
victorie masele. Iată-1 pe tova-

rășul Dej în calitate de minis
tru al transporturilor și co
municațiilor din guvernul de
mocratic, în mijlocul mineri
lor Văii Jiului, cerînd aces
tor oameni flămînzi și trudiți, 
dar plini de avînt și demni
tate să-și înzecească eforturile 
spre a asigura frontului anti
hitlerist combustibilul nece
sar ; iată-1 discutând priete
nește cu țăranii din Ardealul 
recucerit ori cu pionierii pri
melor gospodării agricole co
lective, sfătuindu-se înțelept 
cu activul de partid al Căilor 
Ferate în problemele reface
rii economiei naționale. Legă
tura indestructibilă între par
tid șl popor, dragostea de care 
se bucură comuniștii în ria
dul maselor, ocupă un loc de 
seamă în evocarea cinemato
grafică a istoriei Romîniei 
socialiste.

Iscusința în organizarea 
imensului material documen
tar oferit de arhiva noastră și 
de alte arhive ale unor cine
mateci străine ; energie în se
lecționarea acestui material; 
profunzime de idei și claritate 
în urmărirea cîtorva mari 
coordonate (paralelismul celor 
două fronturi, extern și in
tern, pe care s-a dat lupta cla
sei muncitoare pentru cuceri
rea puterii șale, suprapunerea 
dinamică a acestor planuri) *, 
comentarea însuflețită a succe
selor noastre ori ironia scli
pitoare la adresa demagogiei 
neputincioase a 
democrației, iată 
calitățile de care 
vadă realizatorii
lui document istoric și artis
tic.

Folosind cu talent mijloa
cele genului documentar, ci
neaștii au realizat momente 
de antologică metaforă cine
matografică, cum ar fi suge-, 
rarea drumului pe care l-a 
parcurs conducătorul partidu
lui nostru, evadat din lagărul 
de la Tg. Jiu, în ajunul insu
recției, drum simbolic care a 
trecut prin case de oameni 
simpli, adăpostindu-1 cu dra
goste și prin vecinătatea co
danei lițj,Brâncuși, imaginea 
iaiinitulUî năzuințelor șl îm
plinirilor unui popor înzestrat.

Un film demn de evocarea 
grandiosului moment pe ca- 
re-1 evocă.

dușmanilor 
cîteva din 

au dat do- 
impunătoyu-

ALICE MANOIU

In pădurile Cîmpuhingului-Moldovenesc Foto : I. CUCU
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Poporal Rastru sărbitercsie 

anul acesta în eonÂfBle unui 
deosebit avînt cea de a XX-a 
aniversare a Eliberării patriei. 
Prin munca și eforturile en
tuziaste ale întregului popor 
care ir.
litica partidului, se dezvoltă 
în ritm susținut și armonios 
toate ramurile industriale.

Linia directoare trasată de 
partid in toți acești ani. pen
tru continua dezvoltare a eco
nomiei forestiere și-a Căsit ex
presia în creșterea indicilor de 
utilizare a masei lemnoase, 
în valorificarea cît mai su
perioară a acestei importante 
bogății a țării.

Ca și în celelalte ramuri ale 
economiei naționale, confrun
tarea dintre prezent și trecut 
ilustrează convingător tran
sformările înnoitoare ce au 
survenit în dezvoltarea econo
miei forestiere în anii cons
trucției socialiste.

După eliberarea tării, para
lel cu acțiunile de refacere 
a patrimoniului forestier, o 
deosebită importanță a căpă
tat industria de prelucrare a 
lemnului. Așa cum prevăd Di
rectivele celui de al Ill-lea 
Congres al narțiduluî, princi
pala direcție spre care au 
fost îndreptate fondurile de 
investiții în industria de pre
lucrare a lemnului a fost 

aceea Se a set w 
oe prafaețăe care si per=S 
valorificarea ropenisară a
lensJc. reahzarea 
*eior necesare
țcna-e afia«ă — p dezvol
tare. Așa se face că pe bara 
industrială a țin. eu 
unități noi de prod_.rse e» 
ar fi combinatele de 
trializare a lemnul _ M
la Rm. VUcea. Brăila. Gă_i_ 
țaș, Tg. Jiu, Pipera-Bunureșt- 
Blaj, Gherla. Suceava. Piteșu 
Comânești. Balta Sărata, uru 
tăți delate cu utilaje 
de înalță tehnicitate. Con
cepția acestei noi «h****^ 
se sprijină pe elemente tateu- 
co-economice net superioare 
Prin industrializarea lemnul- 
în combinate de felul «ei;
construite în ani: puter.. 
populare această bogăție a 
pădurilor capătă o prelucrare 
superioară și complexă ia ni
velul tehnicii mondiale. Ți- 
nînd seama de fondul fores
tier de care dispune țara noa
stră, industriei de prelucrare 
a lemnului i-au fost alocate 
noi fonduri de investi ții. Ir. 
prezent sînt în curs de exe
cuție noi combinate de rdus-
trializare ca cele de Ia Sigheî

in*. L BÎMBU
a*«a anmraia Frrrra n fomâer»

Tr. Severi- «t Bacău ale căror 
fahnct de placa;, turnir, plăci 
fibrnuerzz jase, rnrxrTâ corp și 
curbată urzează să intre in 
frtrțM — in acut 1963.

Efortul ccntinuu al munci- 
:rilar. tehnicienilor și ingi- 
.•iruzr din sectorul de indus

trializare a lemnului s-a axat 
pe prelucrarea lemnului ro
tund pină la realizarea pro
dusului finit in condițiile folo
sirii cit mai depline a aces
tuia. De la mirarea in func
țiune a unităților industriale 
amintite, prin prelucrare com- 
plexă, valoarea unui me de 
lemn a crescu* an de an în 
comparație cu vechile unități 
de producție cum ar fi cele de 

la Gugeștt. Reghin, în noile 
combinate valoarea unui mc 
de lemn aprc-ape eă s-a du
blat La CIL—Blaj, de pildă, 
valoarea produselor realizate 
dintr-un mc de bușteni este 
de 1080 lei pe cir.d ta Reghin 
din aeeeafi cantitate de ma
terial lemnos val tarea produ
selor «te numai de 575 lei.

Succese importante au fost 
obținute și în ridicarea nive
lului tehnic în fabricile de 
cherestea. Spre deosebire de 
trecut, astăzi descărcarea și 
mișcarea lemnului rotund se 
execută cu mijloace mecani
zate. iar la unele fabrici sor
tarea buștenilor de râșinoase 
se execută cu ajutorul insta
lațiilor cu comandă automata. 
De asemenea au fost intro
duse instalații pentru detecta
rea incluziunilor metalice din 
lemn, instalații pentru spăla
rea buștenilor etc. Folosirea 
acestora a dus la o economi
sire de bușteni în fabricile de 
cherestea, la sporirea indice
lui de utilizare a masei lem
noase. Aceasta a făcut ca la 
fabricarea cherestelei. între 
anii 195171963 consumul spe
cific de bușteni pentru pro
ducerea fiecărui m.c. de che

restea de rășinoase să scadă 
oe la 1.675 mc la 1,484 mc. Pe 
această bază producția de che
restea a crescut în anul 1964 
cu 128 la sută față de 1950, 
iar la cheresteaua de fag spo
rul a fost de peste 670 la sută.

O mare dezvoltare a înre
gistrat în anii puterii populare 
și în special în anii șesenalu- 
lui producția de placaj și fur
nir. Astfel, numai între anii 
1960-1964 au intrat în produc
ție 8 fabrici noi de placaj, între 
care cea de la CIL-Blaj, depă
șește de două ori producția 
totală de placaj a anului 1938. 
In afară de furnirul tehnic, 
estetic și decorativ, a în
ceput șă se producă un nou 
sortiment de furnir — lome- 
lin — (a doua oară decupat). 
In acest an producția de pla
caj va crește de 13 ori față de 
anul 1950, iar cea de furnir 
de peste 18 ori. Acest spor în
semnat de producție s-a reali
zat pe seama înzestrării între
prinderilor cu mașini și utilaje 
moderne care au permis creș
terea gradului de mecanizare, 
în aceste fabrici manipularea 
buștenilor la derulaj, se face 
mecanizat, iar conservarea 
lemnului, pe timpul verii, se 
face în bazine sau cu ajutorul 
instalațiilor automate de stro
pire.

în vederea asigurării necesi

tăților de produse lemnoase, 
pentru economia națională 
s-au creat noi produse ca plă
cile din așchii și fibre. Pro
ducția de plăci aglomerate a 
început în țara noastră în a- 
nul 1959 prin intrarea în func
țiune a fabricii de la Brăila, 
iar cea de plăci fibrolemnoase 
în anul 1962 la fabricile din 
cadrul Combinatelor pentru 
industrializarea lemnului de la 
Blaj și Suceava.

Specialiștii din Ministerul 
Economiei Forestiere au gă
sit o soluție originală în pri
vința materiei prirne foloșite 
la fabricarea P.A.L.-ului de la 
Brăila ; lemnul de plop și 
salcie din Lunca și Delta Du
nării. Romînia este singura 
țară din lume care a produs 
pentru prima dată asemenea 
plăci din aceste esențe. Prin 
intrarea în funcțiune a fabri
cii din Brăila — cu procesul 
tehnologic aproape în întregi
me automatizat — se asigură 
lemnului de plop și salcie cea 
mai valoroasă utilizare.

Se poate spune că producția 
de plăci din Romînia se află 
la nivelul țărilor dezvoltate 
din Europa, atît din punct de 
vedere al producției pe cap 
de locuitor, cît și șub raportul 
consumului.

Ceea ce merită a ti remar
cat în industria de plăci a Ro

mîniei, este folosirea aproape 
în exclusivitate a materiei 
prime din specii de foioase și 
în Special a fagului. Plăcile 
fibrolerpnoase se fabrică în- 
trrun sortiment variat: plăci 
dure, extradure, cu suprafețe 
acoperite cu pastă mecanică 
ețc. Și aceste plăei au un do
meniu larg de utilizare, ele 
înlocuind cheresteaua de răși- 
noase și placajul. Astfel un 
mc plăci fibrolemnoase poate 
înlocyi 5 mc de cherestea de 
rășinoase. In afara utilizărilor 
placajului și P.A.L. ele se mai 
pot folosi la : construcții frigo
rifice, lucrări acustice și izo
lații fonice și termice.

Incepînd din acest an indus
tria noastră de plăci produce 
UP nou sortiment — plăci fi
brolemnoase melaminate. Acest 
nou produs se folosește la fa
bricarea de mobilă de bucă
tărie, în construcții ca înlocui
tor de faianță, lambriuri, con
strucții de vagoane, auto
vehicule și nave, aplicații de
corative, mobilă pentru ma
gazine etc.

în vederea satisfacerii cere
rilor populației, a necesarului 
pentru export, în perioada 
1960-1964 au intrat în funcți- 
upg 11 fabrici noi de mobilă 
corp și 4 fabrici noi de scaune. 
De asemenea, fabricile exis
tente și-au mărit capacitatea 

pe baza lărgirii spațiilor de 
producție, a dotării cu utilaje 
moderne de mare productivi
tate, introducerea de procese 
tehnologice înaintate, organi
zarea producției în flux con
tinuu etc.

Traducînd în viață politica 
partidului de valorificare șu- 
perioară și complexă a masei 
lemnoase, muncitorii, tehnici
enii și inginerii din economia 
forestieră au obținut succese 
însemnate. Planul producției 
globale și marfă pe primele 
8 luni ale ftpulpi a foșț reali
zat cu 16 zile mqi devreme, 
volumul pvpducției este cu 600 
milioane mai mare decțt cel 
realizat în aceeași perioadă a 
anului trecut și de 2,2 ori su
perior producției anului 1950. 
în aceasță perioadă au fost 
produși peste plan 52 000 mp 
parchete, 357 000 mp furnire, 
3 200 tone plăci aglomerate și 
fibrolemnoase, mobilă în va
loare de 33 500 000 lei etc.

Folosind experiența acumu
lată pînă acum, vaforificînd 
șî mai larg rezervele interne 
exișțente, oamenii muncii își 
întețesc eforturile înscriind 
pe graficile întrecerii socialiste 
noi și însemnată realizări, ho- 
tărîți să-și îndeplinească astfel 
cu succes angajamentele luate 
în cinstea zilei de 23 August 
si ps întregul an-



DIMINEȚILE
DIALOGUL

PATRIEI JIULUI
CU TIMPUL

Din nou în Oltenia.
Ținut natal, ținut cunoscut, cutreierat 

cu pasul de la o zare la alta, dar ca
re-mi destăinuie, la fiecare nouă întil- 
nire cu priveliștea sa, o față schimbată, 
cu alte linii și alte culori : turnuri de 
nouă industrie și nouă arhitectură, noi 
peisaje, destine de o inedită și adesea 
suprinzătoare intensitate a curbei. Ca 
pretutindeni, industrializarea socialistă 
a cuprins aceste meleaguri in circuitul 
ei trepidant, făcînd să strălucească tot 
mai viu, în luminile țării, salba lor de 
daruri și comori. încă mai multÎncă 
mai mult, mai bogat, mai frumos !

Deschizînd cartea de azi a Olteniei, 
mă opresc, cu emoție și iubire, la prima 
și cea mai patetică filă, prefață a noii 
înfățișări a ținutului: lupta partidului, 
sub al cărui steag patriotic s-a strips 
întregul popor, înfăptuind, prin munca 
sa entuziastă și talentată, toate străve
chile și noile năzuințe.

Linii noi, culori noi... Vor putea ele 
cuprinde și însemna fuga aceasta de 
inedite priveliști, care duce în viitor ? 
Ce imagine să reții din această pano
ramă ale cărei contururi se definesc în 
mîine, astfel incit, netrădînd clipa, s-o 
faci oglindă a celor ce vor veni ?

Paralaxele 
unor aștri ->

Căutînd chei pentru niște intimplări 
mai vechi și mai noi petrecute in „Țara 
de peste Olt*, mi s-a părut a descifra, 
in mica poveste a unei comete, un tilc 
aparte, o inițială de ton la portativul 
unei zbuciumate istorii.

Intr-o noapte din septembrie 1943, în 
plin război, cînd cerul era brăzdat de 
escadrile și în întuneric țîșneau inflo
rescențele sinistre ale reflectoarelor, un 
om, un tînăr romîn, căuta pe boltă un 
punct fix, măcar un singur punct fîx;r' 
un reazim. al certitudinii cunoașterilor 
și al încrederii. ■ >

La Tîrgu Jiu — locul unde acest om 
își consacra nopțile veghei și observa
ției — se afla și un lagăr de deținuți ro- 
mîni, luptători pentru libertatea po
porului. Intre rețelele de sîrmă ghim
pată,^ acești bărbați curajoși ispășeau 
îndrăzneala de a se fi ridicat împotriva 
fascismului, împotriva războiului, a cri
mei organizate asupra umanității; dar 
acești luptători dintre rețele nu dezar
mau, stringeau rîndurile, plănuiau re
voluția.

Victor Damaica, tînărul pasionat de 
stele, alegea de pe boltă, cu un binoclu 
care mărea de cincisprezece ori (un bi
noclu de amator!), strălucirile veri
tabile ale astrelor din inflorescența con
fuză a focurilor antiaeriene. Un punct 
s-a mișcat pe boltă, detectat numai de 
ochiul lui, iar mișcarea se dovedea a fi 
departe în Cosmos, unde ecourile sini
stre ale războiului nu răzbateau. A ur
mărit mișcarea cîteva nopți la rind. Nu 
ajunsese pînă la ea nici un alt telescop 
de pe continent. A telegrafiat descope
rirea Observatorului Astronomic Națio
nal, după ce i-a determinat autentici
tatea prin calcule : „Tg. Jiu, 5 septem
brie 1943. Stop. Cometă nouă, mărimea 
8, în Lynx, pe linia Alfa Gemenii. — 
Epsilon Ursa Mare. Deplasare diurnă: 
2 grade spre Omicron Ursa Mare". Deși 
telegraful funcționa cu promptitudine 
de cîteva decenii, comunicarea aceasta 
atit de suspectă a blocat probabil apa
ratele, derivînd textul către cenzură. 
Dintr-o localitate unde exista un lagăr 
de comuniști, ce altceva putea porni de- 
cît o parolă subterană merită să in
dice luptătorilor ilegaliști cs-?.-’-.
o nouă ofensivă ? S-au făcut, probabi
la siguranță și gestapo, presupuneri 
dintre cele mai bizare cu privire ta 
cripticul text. Ce unitate de pariuax: se 
ascundea sub „mărimea 8* ? J-ț/na* - _ 
era oare însuși Tirga-Jin. locul unde 
erau întemnițați comuniștii ? -Lrria 
Alfa Gemenii — Epsilon Ursa Mare* 
însemna oare linia frontului sovietic 
sau a frontului din Mediterana ? Și ce 
însemna aceasta „deplasare c.-mă de 
2 grade~ ? Telegrama, transmisa pro
babil pină Ia Berlin, a făcut de ccc'.o 
cale întoarsă spre Romînia «« «« ’nci 
puțin de patru zile. pini ta 9 septem
brie, cînd astronomii bucurețteni, re- 
cepționind-o, au confirmat „suspectele* 
date, certificindu-le valoarea. Centrul 
astronomic internațional de la Copen
haga verifică datele, consemnînd in ca
talogul ceresc surpriza: „Cometa Da
maica 1943, c“.

La Tirgu-Jiu se află și celebrele opere 
ie Brâncuși — „Masa Tăcerii*, „Poarta 
Sărutului*, „Coloana infinită* — alcă
tuind, poate, cel mai impunător complex 
sculptural al artei moderne. O altă 
plăsmuire a lui Brâncuși, definind aspi
rația noastră spre înălțimile supreme, 
este celebra lui „Pasăre măiastră". A 
tradus-o în piatră, în aur, în bronz, la 
New-Delhi, la New York, la Paris, după 
ce a extras-o ca sens din basmul romî
nesc, din crestăturile în lemn și piatră 
făcute de meșterii anonimi ai acestui 
pămînt. Fiecare dintre ei rezumă un 
Brâncuși (vezi „Casa Mogoș“ de la Mu
zeul Satului, sau porțile, cumpenele de 
fîntîni, stîlpii de cerdac din Gorj), dar 
Brâncuși și-a luat îndrăzneala să se 
confrunte cu lumea și să devină astfel 
primul. Era o vreme cînd peste pămîn- 
tul romînesc se închisese un cer ostil, 
întunecat și opac, cînd adevăratele va
lori trebuiau să-și taie un drum pieziș, 
cu elipse atingînd la apogeu și alte te
ritorii. Mai dificil i-a fost lui Brâncuși 
să se impună dintru început aici, pe ce

rul ostil al lumii de odinioară, decit să 
se înscrie, pe cerul anului 1943, Co
meta Damaica*. (In cazul marelui sculp
tor, telescoapele rominești au trebuit si 
fixeze in focar această cometă gaia înăl
țată, iar străinii, care i-au urmărit zbo
rul, au putut să înțeleagă fenomenul a- 
bia după ce i-au fixat paralaxele la so
lul romînesc).

O cometă și o altă cometă, materiali
zată intr-un metal inedit sub forma 
„Coloanei infinite‘s Și mai departe? 
Ca o involuntară ironie matematică — 
corola ră la cele de mai sus — „Enciclo
pedia Romîniei* din 1933 ne oferă, ea 
imagine de sinteză a regiunii, citers 
cifre: la o suprafață de peste două mi
lioane hectare, r.iciun puucr industrial 
mai însemnat, 94 la sută din întreprin
deri avind intre 1-5 lucrători și doar 14 
la sută din ele dispunir.d de forță mo- 
trică instalată. La acceațz suprafață, 
doar 600 de kilometri de cale ferată. in

Dintr-un interviu cu fov K)V Px£- 
DESCU, președintele Siahiiui popzar al 
regiunii Oltenia :

— Ca urmare a politicii partutatai nos
tru de industrializare socialists, de dez
voltare armonioasă, echilibrată a tuturor 
regiunilor tării. Oi tema cunoaște astăzi 
o înflorire deosebită. Pentru dezvoltarea 
economică și social-culturală a regiunii 
au fost investite, in pruau patru ani ai 
șesenalului. 9 miliarde lei ; pe întreaga 
perioadă a anilor 1951-1961, suma inves
tițiilor se cifrează Ia 15 miliarde lei. 
Astfel, dîntr-o regiune înapoiată eco
nomic (care dădea doar 1,7 ia sută fn 
producția industrială ' globală a anului 
1938), Oltenia s-a transformat radical, 
cunoscînd un ritm mediu anual de dez
voltare industrială care o situoază printre 
primele 3 regiuni ale tării : 16.3 la sută 
în anii șesenalului, față de 14.8 la sută 
media pe țară.

Ne vorbește prof. dr. ALEXANDRU 
BUIA, membru corespondent al Acade
miei R. P. Romine, rectorul. Institutului 
agronomic ,,Tudor Vladimir eseu* din Cra
iova :

— în agricultura Olteniei, știința și 
tehnica spun un cuvînt tot mai eficient. 
Pe ogoarele regiunii lucrează poște 6000 
de tractoare (cu 50 la sută mai mult decît 
întreaga înzestrare tehnică a agriculturii 
în Romînia cea veche), mii de combine și 
alte mașini și utilaje agricole. In gospo
dăriile colective, do stat și in S.M.T.-uri, 
activează 900 da specialiști cu studii su
perioare (cei mai mulți, absolvenți ai 
institutului craiovean) și 700 cadre CU 
studii medii. în cadrul programului de 
dezvoltare a agriculturii regiunii, cerce
tătorii Institutului agronomic sprijină si 
conduc importante lucrări de îmbunătă
țiri funciare (in regiune funcționează 3 
stațiuni de cercetări pentru culturile iri
gate), de plantări cu vii a zonelor de 
„nisipuri zburătoare" din raioanele Se- 
garcea, Corabia, Caracal etc.

Dialog pe șantierul Combinatului chi
mic Craiova. Interlocutor — GH. LEO- 
TESCU, șei de brigadă-montaj :

— Lucrez de 14 ani pe marile șantiere. 
La Craiova am venit in 1962. Conduc o 
brigadă care s-a specializat in montajul 
utilajelor chimice și care a dobindit, pe 
acest șantier complex și de înaltă înzes
trare tehnică, noi experiențe de preț- Un 
singur exemplu. Acum cițiva ani am mon
tat la Rișnov și la Rozeov mai multe 
gazometre eu capacități de IO 000—15 000 
mc. Montajul si probele de pres:une au 
durat pentru fiecare, cui vreo 2 aar. La 
Craiova, am mor.tat ia aazsa- 6 tas: 2 
gazoaeire de 20 000 mc. Lecare! Noa. 
coastmctorii. păstrăm vw la a-
■țintirea vxxzte; pe care a tăcvt-o tavcăssf 
Gbectgbe Cheeâgfexs-Dej si cetta& con
ducător- oe paruri sa de s*ac pe hTjkxî 
aostza. Ne-aax aașajat atsnci să sczrtîm 
le-fierjeSe de execute — s- se xoas Lme
cwia&zl ’

sfirșii. la n teren agncol de cxrec 1.4 
milioane ha {peste 9 Le rx’-i dxx rajn 
ftța agncolâ - doar 334
Vractoare # -t! de ^aaa.

Rezzsaăm r m 193$, Odessa 2a 
sulă dsa terizerra* pxrzrczpa cu
numâ 1J le sută ia prodxxțsa gLo&sLă 
industrzeli < Rcmiraex !

Producție glob&lâ mdusznală a rr- 
giunii dia caol 1^33 este date azi. M 
aici, sa moi pazie se 5 săptimsni. Care 
este educaleetul m peuaj al unui ase
menea suit, care este și el o expresie 
culturaiă ?

Hărți suprapuse
Datele geografice au rămas imuabile 

— elemente primordiale și care tin de 
vecie — dar spațiul dintre Dunăre, Olt 
și Carpați, „țara* romantică și de ori
ginală culoare a Jiului, s-a mobilat cu 
peisaje și prefaceri care-i compun o 
altă înfățișare, tulburătoare prin tine
rețe și inedit. Numai atit ? Suprapu- 
nind peste vechile hărți harta anului 
1964, ochiul descoperă, surprins, că în
seși datele primordiale ale priveliștii, 
liniile eterne care-i decid geografia, au 
aberat nu odată de la străvechile 
scheme.

Cea mai spectaculoasă aventură a 
trăit-o Jiul. Prima oară în 1949, cînd, 
prin străpungerea căii de fier Bumbești- 
Livezeni, harta defileului a căpătat o 
nouă înfățișare : 39 tuneluri, 124 poduri 
și viaducte, o magistrală modernă, co
rectări ale cursului apei. A doua oară 
azi, în 1964, cînd, tot aici, la puțină 
vreme după intrarea pe pămînturile Ol
teniei, apele sint.forțate să-și mute albia 

milenari, sub ofensiva industrializării 
socialiste care-și lărgește mereu terito
riul.

Ce evenimente s-n interpus, între 
aceste intimplări de resjnntie ?

Citim despre Gorj — locul acestor 
prefaceri — in Enciclopedia Rom iniei*, 
la capitolul „bogă^i naturale" : ,Jn de
presiunea subcarpatică se exploatează 
antracitul (la Schela), iar in zona dea
lurilor înalte se găsesc întinse zăcămin
te de lignit încă insuficient studiate. 
Calcarele compacte, diti regiunea carsti
că a depresiunii, dau o bună piatră de 
construcție și de var". Așa arăta harta 
ținutului, geografia sa economică, în 
1939, ca și ia 1949, ciad a început con
strucția căii ferate Bumbești-Livezeni.

Suprapunem imaginea anului 1964 : 
trei importante industrii — primele 
plantate in Oltenia — transformind pe 
de-antregul ținuluL. pompinâu-i :n «r- 
:erele ostenite și slabe singele vieții in
dustriale socialiste. Datele sint cunoscu
te. economia patriei noastre inregistrind 
de multă vreme ^Gorjul industrial* ca 
pe un factor dinamic de mare însemnă 
zate. El a devenit, in anii aceștia, o nouă 
Vale a Prahovei. împădurit pe o lungă 
disiasță kilometrică de turlele și de ne
număratul rămuriș tubular al marilor 
schele petrolifere de la Bilteni, Țicleni 
ți Zătreni. al instalațiilor de foraj pen
tru sondele de mari adincimi, al celor 
trei stații de dezbenzinare a gazelor de 
sondă. Prima sondă s-a forat în 1951. 
In 1952 erau 17. Astăzi sint cîteva sute, 
iar apele negre ale petrolului oltenesc, 
preluate de cisterne și conducte, sint 
trimise la Ploiești, Brazi și Borzești, 
spre a fi înnobilate prrn metamorfozele 
chimice. O altă importantă industrie 
și-a așezat temelia la Preajba — cîndva 
un sat, azi cartier modern al Tirgu-Jiu- 
lui — prin construcția unui mare com
plex de industrializare a lemnului, unul 
dintre cele mai mari ale țării, conceput 
și utilat la nivelul tehnicii mondiale, 
inglobind fabrici de cherestea, placaj, 
plăci din particole aglomerate, mobilă 
curbată, parchete. In sfîrșit, cea de-a 
treia ramură nouă a industriei Gorju- 
lui — cărbunele — a fost inaugurat în 
1955, prin deschiderea exploatării car
bonifere din Rovinari, .prima mină „la 
zi" din patria noastră, care-oeupă, cu 
carierele ei, un teritoriu de zeci de hec
tare, nu departe de Tîrgu-Jiu. Intre 
anii 1955—1963, Rovinarii au dat 
2 600 000 tone cărbune (peste 580 000 
tone numai în 1963, reprezentînd 14 la 
sută din extracția de lignit a țării), dar 
aceasta, după ultimul angajament al 
minerilor, e numai o etapă în marș, un 
prim examen al forțelor în vederea unor 
și mai prestigioase victorii. Mina, în 
prezent, se extinde. Lucrările pentru 
deschiderea noilor cariere sint ample, 
spectaculoase. Albia Jiului va fi mutată 
spre vest cu circa 2 kilometri, făcînd ca 
noua industrie să coloreze și să trans
forme nu numai spațiile goale, ci, după

Dtnlr-o ttiscufie cu inginerul V. IO- 
NESCU. șeful secției de locomotive Diesel 
electrice de Ia Uzinele „Eleclroputere" — 
Craiova :

— Ceea ce caracterizează biografia 
. Diesel-ulu!-. elementul statornic, prezent 
in toate fazele șî etapele construcției, este 
cultura tehzjcă inaliă pe care și-au în- 
su$at-o cottstTWtorii. Toți muncitorii și 
tehnideer: au cramt cursuri teoretice spe
ciale. și toc. fără excepție, le-au absolvit 
cm succes. 80 Ia sută dintre muncitorii 
Bostn sist elevi la seral. In timpul con- 
strmctiea primei tacontire. aici s-a năs
cut sz s-a râspiad;! iu toată uzina im- 
îiatrv* „Toase operațiunile executate 
-epeosăbd An. la peste 100 de Dteseie 
lakrxaae ta ^tactroputtre*. lupta pen- 

îauă iuafră. a s£raB ixsr-o laxă superioară 
ceruta txtxrcc amaotanlor aiie» arate o- 
t—ș- ti>' sațrzereșt^ Și toți taptă ca 
sorces să ta czștL<ge.

cexa șpvMecao, i&sdfi schema ețeruă a 
geografia

Trei ledwiTFH m Gorj. ^econsideried 
ixtegral o r-sagiae, transformind hâ~ti 
șă destsxe. totafi, numai un încep-:.

O mo«c. "modernă și importantă is- 
dxsme. spergind (pentru a cita oară ?) 
t.pa-e.e clasice ale economiei ținutului, 
ir. așează, in aceste zile, temeliile, 
prrxrr-nnal dintre cele mai mari șan
tiere dsn patria noastră.

, Calcarele compacte, din regiunea 
carstici a depresiunii, dau o bună pia
tră de construcție și de var*. Calcare.e 
compacte, din regiunea carstică a de
presiunii — pină nu de mult exploatate 
rudimentar, la inițiativa meșterului 
localnic interesat de ele în scopuri do
mestice — vor da, in curind. aproape 
jumătate din actuala producție de ci
ment a țării, deci de patru ori produc
ția de ciment a anului 1938 !

La Birsești, lingă Tirgu-Jiu, intre 
munți fi dealuri de calcar, se va ridica 
o mare fabrică de ciment, cu 6 capa
citate de 2 000 000 tone pe an. Lucră
rile sint avansate. Se construiește pe 
întreg teritoriul marelui șantier, la toa
te cotele, sub pămînt, la sol și deasupra. 
Au fost instalate mii de kilometri de 
cabluri subterane, s-au dislocat zeci de 
mii de metri cubi de pămînt, s-au 
inălțat hale de proporțiile unor blocuri, 
mari silozuri și turnuri, stilpi și coloa
ne strălucitoare. Fabrica, proiectată să 
intre in funcțiune la anul, va adăposti 
o tehnologie modernă — bazată pe pro
cedeul uscat la fabricarea klinkerului, 
sistem nou în industria cimentului — 
într-un veșmînt arhitectonic cu linii 
suple și simfonii coloristice, feerie de 
galben, albastru și alb, dozate armonic, 
îmblînzind glacialitatea proporțiilor, 
convertind-o ades în decorativ.

Valoarea unui monument, fie chiar

de industrie, constă nu numai tn con
cepție, ci și în realizare. în șlefuirea 
artistică a detaliului, în rotunjirea for
mală. Ridicată de meșteri localnici, sub 
conducerea unor specialiști încercați, 
fabrica din Birsești va fi o podoabă a 
regiunii și sub raport estetic. Această 
arhitectură somptuoasă și plină de 
grație se încadrează organic în natura 
înconjurătoare, in dulcele peisaj gor- 
jenesc, între dealurile cu pajiști, pă
duri umbroase și calcare albe.

„Calcarele compacte, din regiunea 
carstică a depresiunii"...

Calcarele compacte, din regiunea 
carstică a depresiunii, sîni 'azi — alături 
de petrol, cărbune și lemn — o nouă 
bogăție a ținutului smulsă tăcerilor mi
nerale, introdusă în circuitul fertil al 
industriei, pusă în slujba unei economii 
al cărei semn distinctiv e construcția.

Dar cite alte meleaguri ale Olteniei 
nu ne oferă aceeași imagine ?

Șantiere, mari șantiere... Imaginea de 
azi a Olteniei și a țării întregi. Șantiere 
de construcții industriale, șantiere de 
blocuri moderne, șantiere care corec
tează priveliști, aduc în lumină noi 
bogății, dau o nouă intensitate curgerii 
vremii, cîndva atit de lentă pe aceste 
pămînturi.

Tov. A. BABAN, directorul Casei regio
nale a creației populare :

— Cultura de masă a dobindit, în anii 
aceștia, o largă extindere în cadrul re
giunii, prin crearea unei puternice baze 
materiale. în orașele și satele regiunii 
activează 15 case raionale de cultură, 
numeroase cluburi muncitorești, 1046 că
mine culturale (față de 298 în 1938), 
1011 biblioteci publice (169 in 1938), 459 
cinematografe (14 în 1938), 14 muzee (4 
în 1938). O expresie edificatoare a avîn- 
tului culturii de masă este mișcarea ama
torilor, care cuprinde 45.000 de artiști. 
Avem în regiune numeroase formații ar
tistice de prestigiu, ca echipa de dansuri 
din Dăbuleni, participantă la Concursul 
folcloric al țărilor balcanice, formația de 
fluierași din Ciocadia, premiată la Festi
valul folcloric de la Cairo, corul căminu
lui cultural din Lelești, decorat cu 
„Ordinul Muncii** clasa a fll-a etc. Ol
tenia iși exprimă, prin cintec si joc. 
bucuria noii veți pe care-o trăiește.

Industrie 
si estetică

Despre vechiul Mehedinți — supra
numit cîndva și „platoui foamei* — ci
tim in „Enciclopedia Rominxei". ia 
zee lași capisol al -bogițulov" : 
„Puține tndiuini extractive : de cupru, 
la Baia de Aramă, de calez-, Gura. 
Văii, sau de iignis prin alte locuri cu
noscute din vechime, dar azi mai muls 
părăsite".

Suprapunem imaginea anului 1964 : 
cea mat îi nară exploatare carbonifera 
a țării — și, totodată, una dintre cele 
mai mari, un uriaș depozit cu rute de 
miHoane de tone iigmt — traversind 
întregul ținut, intre -Worm și Dunăre. 
Primele deschideri minere s-«u între
prins in 1960. Din 1960 și pină azi s-au 
străpuns, in adincuri, peste 30 de kilo
metri de galerii, s-au bălul trei recor
duri pe țară la inain-area in strat cu 
combina, s-a creat un nou oraș — ora
șul Motru — croit după toate regulile 
frumuseții și ale confortului contem
poran, vrednic de muncitorii care-l tor 
popula, cu familiile lor, in următorii 
ani, în număr de peste 15 000. Peste 
260 de apartamente în blocuri au și fost 
predate la cheie, iar alte 500 sint in 
stadiul de finisare, sub comanda unui 
grup de arhitecți care s-au specializat 
la construcțiile litoralului și care aduc, 
pentru minerii Motrului, experiența 
edificiilor suple, moderne, inălțînd

La Țicleni — inima ,prahovei oltenești* — peisajul și oamenii cunosc noi înălțimi
Fotoni ION CUCU

bucuria și demnitatea omului. In bi
lanțul celor 4 ani constructivi trebuie 
să-i cuprindem, o dată cu transformări
le peisajului, și pe cei 700 de tineri 
localnci care au învățat meșteșugul 
cărbunelui, și pe cei .700 care se pre
gătesc, în prezent, în școli profesionale 
și tehnice. încă un ținut, cîndva stran
gulat de paragină, respiră astăzi in 
nemărginirea țării, comunicînd din plin 
cu întregul, integrindu-se circuitului 
trepidant al vieții socialiste.

Din toate colțurile Olteniei apar, zi 
de zi, vești de construcție ce se cer 
semnalate. Aria vechilor construcții și 
podoabe, mici oaze de frumos risipite 
prin vastele spații pustii, a fost extinsă, 
modernizată, încadrată ritmului și spi
ritului contemporan. Oamenii vechi au 
zidit Tismana și Cozia, case cu streșini 
și porți sculptate, cule de piatră împle
tită în bolți și pilaștri; cei de azi du
rează uzine moderne, reliefînd în beton 
și oțel harta comorilor cîndva ignorate; 
durează noi cetăți și orașe. Toate aceste 
podoabe fuzionează într-un ansamblu 
de armonioasă solemnitate, deschisă 
spre soare, ca o mare și somptuoasă 
grădină.

La Craiova, oraș cu parcuri și gră
dini celebre încadrînd străvechi monu
mente, reprezentanța noului o deținea,

Un oaspete de departe, RAYMOND 
BARBET, primarul orașului francez Nan- 
terre — oraș înfrățit cu-Craiova — des
pre reîntîlnirea cu Oltenia după 30 de ani:

— Am putut să-mi dau seama despre 
înnoirile care s-au petrecut la Craiova, 
întrucît am vizitat orașul și în 1934, cînd 
am fost trimis de Federația lucrătorilor 
feroviari din Franța ca să exprim pro
testul acestora împotriva procesului în
scenat ceferiștilor care luptaseră la Gri- 
vița. M-a impresionat noua înfățișare ar
hitectonică a Craiovei de azi, noua înfă
țișare civilizată a satelor oltenești, ca 
și a celorlalte localități rominești pe care 
le-am vizitat Înfățișarea acesta e rezul
tatul eforturilor pe care muncitorii și 
țăranii conduși de Partidul Muncitoresc 
Romin. le depun pentru dezvoltarea eco
nomică și înfrumusețarea țării, pentru ri
dicarea nivelului de trai și cultură.

pină mai acum cițira ani, doar „Elec- 
troputere‘, cea mai importantă între
prindere de felul acesta din țară, al 
serei ac: de naștere s-a semnat in 1949. 
In 15 ani, producția uzinei a crescut 
de peste 100 de ori, dind, in 
1963. 22,4 ta sulă din motoarele 
electrice și 95,5 ta sută din transforma
toarele electrice produse în țară. De la 
motoarele de 45 fi 5 kW fabricate in 
1950 s-a ajuns ta motoare electrice de 
1 600 kW. transformatoare și autotrans- 
formatoarg de 100 MV.4 și 200 MVA, 
care se reaHzssză pentm prima oară in 
:c-c ; tot sici se făuresc modernele 
locomoître Diesel electrice, vehicole cu 
caracteristici tehnice superioare, care 
ne poarta pretutindeni cu viteza seco- 
IulaL

Dar in clipa de față, ,Electroputere* 
este doar una — și nu cea mai specta
culoasă — dintre fundațiile industriale 
ale noii Craiove. Trei mari șantiere, 
deschise in utlimii ani, așează în em
blema orașului noi trăsături, noi ra
muri industriale împletite într-un an
samblu de cea mai contemporană ținută 
tehnică : chimie, energie electrică, ma
terial de construcții.

Albe coloane, mari cilindri de alumi
niu, trunchiuri contursionate, cu ramuri 
și liane înfășurînd formele, vestesc, la 
marginea Craiovei, marele șantier al 
Combinatului chimic, un complex in
dustrial întins pe 45 de hectare, numă- 
rind 14 fabrici destinate chimizării 
complexe a gazelor naturale. Drumul 
acestora se desface, arborescent, din 
marile rezervoare spre instalațiile spe
ciale, unde, urmînd spirala unor infinit 
de complicate prefaceri, se vor înnobila, 
sporindu-și valoarea pe o linie de pro
gresie geometrică. Nimic nu se va pier
de, totul va deveni aici valoare. Cele 
14 fabrici vor produce îngrășăminte 

azotoase, uree, acetilena, butanol, t acid 
acetic, acetat de polivinil etc. Capaci
tățile de producție ? Numai una din 
fabrici va produce anual 300 000 tone 
azotat de amoniu, destinat fertilizării 
ogoarelor. Sistemul de granulare a în
grășămintelor, ca și instalațiile acestei 
fabrici a combinatului, sînt proiectate 
și făurite in țara noastră, la nivelul 
tehnicii mondiale.

Al doilea mare șantier deschis la 
Craiova este cel al centralei electrice de 
termoficare, care va fi, în viitorul apro
piat, una dintre cele mai mari unități 
producătoare de energie din țară^.Ali
mentată cu lignitul' de la Motru și 
Rovinari, ea va ajunge, în etapa finală, 
la o putere de 1 000 MW (echivalînd de 
două ori puterea instalată a hidro și 
termocentralelor din Romînia anului 
1938), hrănind cu energie Combinatul 
chimic Craiova, cum și alte mari obiec
tive industriale, printre care noua Uzi
nă de aluminiu din Slatina.

Al treilea mare șantier din marginea 
Craiovei numește o altă întreprindere 
de importanță națională —• Fabrica de 
prefabricate din beton armat — în ca
drul căreia a început să funcționeze, 
încă din anul acesta, o secție de pre
fabricate cu o capacitate de 51 000 mc. 
Este încă un pivot al industriei olte
nești, operă a anilor noștri.

...La care altele să ne oprim ? Oriun
de ne vom opri, în fața operelor de 
iscusință și fantezie create de om, vom 
isprăvi prin a conclude că astfel de 
opere modifică, prin consecințele lor, 
nu numai harta industrială a regiunii, 
dar și estetica unor ținuturi întregi.

Fluxul marilor 
energii

La Turnu Severin, unde se mai văd 
picioarele podului construit de Apolo- 
dor din Damasc, se va ridica giganticul 
baraj de beton, lung de 1,2 km, care va 
opri apele marelui fluviu al Europei. 
Aici se va ridica un mare sistem hidro
energetic — cel mai mare în Europa 
după hidrocentralele de pe Volga — 
construit de R. P. Romînă in colaborare 
cu R.F.S. Iugoslavia. El va îmbogăți 
cele două popoare cu un flux de ener
gie electrică de 10,7 miliarde kWh 
anual. Navigația pe Dunăre se va îm
bunătăți substanțial. Nave de peste 
5 000 de tone vor urca pină la Belgrad, 
iar cimpia, pe un mal și pe celălalt, 
se va transforma intr-o grădină de ce
reale și flori.

Șantiere, mari șantiere...
Vuietul lor, vuietul marii construcții, 

nu încetează nici noaptea. El urcă în 
noapte, spre stele, împletit cu foșnetul 
cimpiilor, cu trepidația marilor combi
nate, cu visurile larg avîntate spre 
viitor ale oamenilor.

Cu două decenii în urmă, într-o ase
menea noapte — dar într-o altfel de 
noapte, cînd cerul era brăzdat de esca
drilele morții și din întuneric țîșneau 
inflorescențele sinistre ale focurilor de 
reflectoare — undeva, într-un oraș din 
nordul Olteniei, un tînăr înarmat cu un 
binoclu de amator căuta pe boltă un 
punct fix, măcar un. singur punct fix, 
un reazim al certitudinii cunoașterilor 
și al încrederii.

La Tîrgu-Jiu — locul unde tînărul 
nostru își consacra nopțile veghei și 
observației — se afla și un lagăr de 
deținuți, luptători pentru libertate, care 
plănuiau revoluția, libertatea, lumina.

Cit a trecut de atunci ?...
Luminile se nasc pe pămînt, împo

dobind turlele sondelor, scăpărînd din 
turbine, iradiind în noile peisaje, ira
diind pe fețe și-n inimi, trasînd drumul 
spre noi împliniri.

ILIE PURCARU
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Paternitatea „(întării 
Romîniei"

Umana recunoaștere
(L'fraz* drn psp l>

w. a»

Din toata inima
pqg 11

Bălcescu 1, ari e Hum ban părinte 
„Cîn tării Romîniei", mi i tot una ; 
Frunțile lor, os piscurile luna, 
Să le aureMcă-eduoerea aminte, 

Acum, cind tnoordindu-fl brațul, struna, 
Poporul toarnă nn mortar fierbinte 
La temelia visurilor aflate 
Boltite in spre noi din totdeauna, 

Șl nemurește-acele scumpe file 
Cu nimbul roșu al noii noastre sile. 
Sporindu-I aci Cîntării Romtniel 

Atotputernicia, demnitatea.
— ți-acestea-i tint și pentru veacuri fie I 
Paternitatea ei, — Partinitatea I

NICLLAE 8TOIAN

Carpati ai zorilor
I

Fe țărmul tinăr, soartei nesupus 
m-am ridicat cu creștetul de iarbă 
și fulgere din nori s-au tras mai 
și-au prins in hohot createle M fiarbă. 
Umbrită, fața mi-am ascuns in pasai 
și pe sub drumul vintului de seară 
cu frunze de șrapnel eurgiad prin alai 
sub care frați-mi de asalt trec iară ; 
și împrejur, precum un are destin», 
pămîntu-nvins de ineolțiri ciudate, 
Sllb talpa lor — vibrînd in necuprins — 
o *ripă presimte-n trup că-i bate. 
Pămint al meu. rănit întors inert 
din evi de gheață-n elecot de talan, 
cu soarele culcat peste afet, 
cu blonda mască-a lunii, aati-gase. 
Pămint al meu, urs ghemuit pe gtofe. 
te leagănă explozii și pelinul — 
tu scutură-ți odată coama — zob 
să fie toți ciți ți-au prădat destinul!

...S-au clătinat din pomii-m pe virați 
de umbră grele frunzele tainici 
și vuiete din munții-ncercănați 
tăvălugeau hotarele cimpîei— 
Cădeau in noi intui vestitori 
ai toamnei pline, frunzete-raehete. 
cu semn de luptă-ntre pămint și nori — 
cu-ntîile culesului decrete.
Era lumina-n trup și in cuvint, 
în scutul piinii negre, și in arme, 
in strigătul de luptă erupind 
din griu, din inimă, din baricade-

II
Băiete, lingă umerii inguști 
sînt albe nopți — marmoreene cadre ; 
cind ârhitecții picoteau pe puști, 
cind flăcări se plimbau pe bulevarde. 
Ciudat visa orașul insurgent ; 
o neagră lebădă, mitraliera, 
un dans rememorat in alt prezent 
aplauze de branduri, ia Pipera. 
Puterea sevei unde am aflat T 
Ne-am ridicat mai drepți decit molid 
intr-un puternic salt ne-am ridicat 
Carpați ai zorilor, urnund partidul 
Păstrind in zarea vechiului pămint 
lumina unui gind de libertate, 
o inimă din fulger renăscînd.

III
Ei ni-s acolo, gemeni și model; 
din gestul nesiirșit începe gestul 
ce taie munți și ctitorii de-oțel 
ridică-n văi, să ni se-nsemne mersuL 
Din clipa dată schijei s-a făeut 
nu ceas, nu zi, nu săptămină lungă 
ci timp îngemănat, timp de-nceput 
ce ev puternic fi-va să ajungă.

IV
Erai pămint venit dinspre potop 
și om ai fost in răsăritul zării — 
și ți-ai aflat și glas, și timp, și loc 
la steaua tinără a — Eliberării.
Imbogățită-n dor, ai renăscut 
mai iute decit griiele dintiie. 
și ți-ai fost ploaie albă, ți-ai fost scut 
și nai ce umbra frunzelor mingllf: 
cernoziom curat, in încleștări 
O inimă visind pe baricadă.
pămint ne-nfrint — și țară intre Uri 
cu frunte tinără, înnobilată.

MIHAI MGlLUCU

ao*»tre, modei»:» tn aurul damciUb: M m-e-s 
mtinll. bărbat* al* Timpului nou
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Lumina adevărului

De cceee »-<res î<
-TTLi zori chefliilor eu

— printre cnre fi 
ri-r« roieyi de an, — edei 
coena era pentru el prețul 

de a «:răbaîe largile 
ale științei. Intre 

caâ 1911-1939 — deci tot in 
dotă dzeewii — au absolvit In- 

agronomic din Cluj 
:*•: 113 i:udenți din totalul 

MS -xacrigL Pentru majori- 
: r*’Or patru mii de stu-

dfafă de odinioară — cu ex- 
•£ jr-îiauor feciori de 

— universitatea în- 
sentiie n» una din cele
■Ml aMMorafnie. ci și una din 
■e e grele și mai crincene 
ze-^.ytze biografice. In afara 
de Incdșdtnră și muncă, di- 

rorta și bani grei; ge- 
rr^z.—le vechi știu prea

ru prul citor lipsuri, 
«r—■ r n '.'^pte se înscria în 
cmmbcb finală obținerea di- 
?• r-^ie-. xT:verritare.

IX-'i față de noi, studenții 
de nisraoari ai fost „intrucit- 
cnc" aapri îngăduie-mi să te 

—icar acum, din 
Alma Mater, ma- 

-t tîereretă, bunâ a studen- 
" ee«stază.In cei douăzeci 
dg «M liberi, ci pornit pe 

seei de mii de 
absolvenții tăi ar 

ricât-; popu'.ația unui 
adgeăyat oe<M- Bitrind citade- 
x tx a- :-”.-r'e;ea Clujului 

WMfis* jgfCzczAj, căci însuți ai 
waiaeas. rgiasiBarindu-na fă
ră fantt ge M(i, eu cei pa- 

r:■; de studenți ai 
•i-. vesz'-.. simpatici,
tx: r;~. adccârata noastră 
r—X'îfx 7-e »j se datorește 
ixu ere cai frumoase

Kf.ndudnl oraș stu-
- 7 * ;î se datorește 
WM dba teăe wai plăcute pte-
- n«r — ■z-'xzx Pecii, c n :ni- 

— ca Falitul 
țUor. Ție ți se 
d n edevârate-

e - resssrre. aripa nouă
t P * tscecs VT:rersi:ar^. fo- 
■v ur - moseut tn lu-

■nag v’Trpe eu cele peste 
dtad saBMaae de votante con- 
awMEe g «rr ȚW Ti se detortș- 

eaa nn» ewai și anat impu- 
wtawi «*d de •maren* p? 
-T-r r r?r--n« orzșvtai

'ex ca am de taeuri fi 
e» • rMt srir-i ixrr-aâerâr 

rou-xx*. toc pa ți 
aeenc imxscxrajrle la
tre r nwerîaxe ftrtajî/t- 
wr*ES< st gând is see- 
jaaaâ ccrxîx: «rs-t 

unoae nn-w !e-»w
ri ie*m=*rt tc H cei
TT t* CTX CZ sdCTd'VX «1 

nas. âesprru ev. mco- 
< ta soar «a tTrf/.-Setre a 

■w rr taSe — ea pretu-
taaMrw ta 3ota — fnaa^orana-

■

f «

de azi. din bibliotecile ?i la
boratoarele tale bogat?, îi aduc 
r-.treaga mea fierbinte mulțu
mire și dăruire, odată cu do
rința de a grava în paginile 
maculate ale hîrtiei literele 

de foc și mîndrie ale realității 
socialiste, faptele noastre eroi
ce și cotidiene.

Centrul nostru universitara 
devenit un adevărat oraș în 
oraș, atrăgind oaspeți de pe 
meleaguri îndepărtate — de
cani, profesori și studenți ai 
universităților din Roma și 
Milano, Paris și Berlin — ve- 
niți în pelerinaj să-i omagie
ze știința și frumusețea.

In 1938, Universitatea din 
Cluj avea doar 4 facultăți, in
clusiv cea de medicină ; nu
mărul lor a crescut astăzi la 8, 
iar institutul medico-farmace- 
utic a devenit de sine stătă
tor, facultățile sale cucerin- 
du-și un prestigiu bine meri
tat, Aceeași universitate care, 
în anul 1938 dispunea de 18 
laboratoare, se poate mîndri 
azi cu nu mai puțin de 125. 
Cele două cămine studențești 
de odinioară s-au înmulțit și 
ele : 13 clădiri impunătoare
oferă excelente condiții de 
muncă și locative unui total 
de 8 000 de studenți. Bugetul 
statului pe anul 1938 prevedea 
4 700 000 lei subvenție pentru 
universitatea din Cluj ; față de 
aceasta, în 1963 i s-au alocat 
peste 70 milioane.

Ce să mai spunem despre 
surorile mezine, născute după 
Eliberare și maturizate atît de 
rapid în cele două decenii tre
cute de atunci, incit Politeh
nica, de pildă, a egalat uni
versitatea atît ca importanță 
cit și în proporții. La fel in
stitutele de artă, care benefi
ciază de aceleași bune con
diții, așa cum au fost ele cre
de de statul nostru democrat- 
popular pentru toți studenții. 
Din totalul studenților de la 
Cluj. 60 la suta sînt bursieri, 
iar 80 la sută dintre bursieri 
locuiesc în cămine.

...E vară. Sintem în plină 
vacanță. Cîndva, de mult, 
r.enumărați studenți porneau, 
după terminarea cursurilor, 
să-și caute de lucru, spre a 
agonisi taxele pentru toamna 
-.rmătoare. Studenții zilelor 
noastre nu poartă grija în
scrierilor ; cu totul diferit de 
cel din trecut, programul lor 
de rară se compune din 
practică, tabere studențești, 
excursii în grup și stațiuni de 
odihnă. Anul acesta au fost 
repartizați gratuit tn tabere 
de cară și stațiuni balneare 
«pro«pe o mie de studenți clu- 
jeai.

Iată, de ce rin la tine acum
— inlăturindu-mi cuta săpată 
de evocarea studenției mele 
eu un gest pentru totdeauna,
— sa mă uimesc și bucur de 
•:-e-c:e« ta. să-:i dăruiesc elo- 
•ex: meu. toată mima cetate

Secvență de la Fabrica de zahăr din Tg. Mureș
Foto : AGERPRES

Manifestări culturale consacrate

ÎNSEMNĂRI
n fiecare zi ne so
sesc numeroase 
vești comunicind 
amploarea pe care 
o au în țară mul
titudinea de mani
festări închinate 

celei de a XX-a aniversări.
Le citești și ai fi vrut să fi 

fost prezent la toate, să fi îm
părtășit adică odată cu sutele 
și miile de participanți clipele 
de emoție fi meditație prile
juite de asemenea omagii adu
se celor 20 de ani de muncă 
liberă ai patriei.

Ai fi vrut, de exemplu să fu 
la Cluj in sala tn care, tn ca-
drul săptăminii teatrului și 
muzicii contemporane a avut 
loc un concert festiv in a cfmî 
primă parte virtuosul riotonist 
clujean Ștefan Ruha a inter
pretat lucrări ale compoziion- 
lor clujeni Cornel Ță"-'.u, 14- 
viu Comes, Morkos Albert.

In același timp ai fi den: 
însă să fi fost de față ctatf. IM 
la Cluj, în sălile Palatal» C’^ 
turii s-a deschis expoziția re
gională de artă plastici. Ai fi 
vrut deci să vezi cele 339 de 
lucrări ale expoziției dacă nu 
cumva in aceiași clipă a< J» 
fost atras de intilnirile c«re 
aveau loc, în orașele raptanu 
Hunedoara, între tineri: nd*- 
cuți în anul Eliberări» și acti
viști de partid și de stc*. 
vezi șt să asculți tot ce se pe-

m fâtaf «aaă prw. ar ocsauAd

nz îxri 1LPB. 49 de mtaeri 
te la cu juu: ta Sern-
taxe- âtniXM. r^rv-c mas de 
«mc-, de ta UCM9L, IGOA. 
ICJf JfX c* tanc exrme ta 
îmta.i-ul ie ta rtxvg ag- MM» 
ărmaes ■£ vscueexi ‘n.«.ue- 
riSe pc: -j>n. » -es ryre
Srmemc. BnA-ie. Oamcmae.
Crimora ta acetal -JC**9** 
Mb dr tae* a Jtau uMMBi deDE-AI PUTEA FIPRETUTINDENI!

U'e te-cz fi ăxs ocaan- aa 
arwătaisx cix dotatarv 
cotal de cer* ar«a tac « 
Gctan. rur.srt de jeemgp r 
artistice de «metan ale ursa 
mintelor culturala g>« Ri
dicatelor.

twzrtLe f i’afr. 
bogoze £«e desr*<
Ferâcilul «1 tacîtalxi

rvtaret f 'jurtariu

te PCJU n ck«- x jvtsr«- 
t-ft iwrtXTtăux irurx-e»- 
■eyarig 3f de «ar*
zsee demHMCBtaft Fătase» «A- 
rtarxf*. rrtfrr ie*e et eu 
permp» la e ez-m-nc* x M- 
■.-> Firtr—-t vade a* rraea'
wowxmmtal e-aff" vtxav. 
peusru taea-
•.tir*. și a eej^r tae«er«aEr. ta 
0 taestadri dm 1 •a1'**- mem
bri et
PJdJl, tav-n șs crz.emfMri 
£x rorîr.: ieif’e

cere se vor ee’xt—.T •> tn» 
viisori. In primele 2 zBe tx- 

a fost nrioz-xie de peria 
I 599 locuitori ci orgșxlx: Deva 
ri țăruși colectiviști ăm sutele 
di* imprejurimi.

Msrtori ai eonsttacîie» com- 
piexuiui de turuutorie de la 
Mocisr, a furnalelor, c aglo- 
■nemîontlui și a cartierelor noi 
de locuințe din Lunca Pomo- 
stahsi și a B'.rzaveL tinerii re- 
sxfeni as făcut numetaese ex
cursii pentm a cunoaște ob:ec- 
nrele economice a'.e țării, fru- 
mxsețde ei. SI de tineri au fi-

La Btwx ?c ta Ansta cz fass 
wt rr.rita-

ta£e - fur—.oc-K de l^pti
a pWJti-iz. vgprutzzi. m v^zza

ta FVrsx < exmX •
tatxjure cb oirra pe :em« «Să

Ș; ta tease aceste manife- 
stan c- ri st fu de ,'«;e 
ea sd fi î-Ext ez< pem axmoz- 
fera tar adrWtarrased. sd fi 
înțeles deții* u£i^c-:.e lor sem- 
wfKtțS-

Dar. firește d na poți fi in 
«crieri timp ta atltea locuri, 
acolo nude ta fiecare zi au loc 
acum nenumărate asemenea 
interesz^te manifestări, toate 
slărtad c*n celor două decenii
de muncă pentm socialism.

M C.AKANFIL

aniversării
Numeroase manifestări cul

turale au loc în cinstea zilei 
de 23 August în toate regiunile 
țării.

CONSTANȚA. — Intr-una 
din sălile Muzeului de artă a 
fost deschisă o expoziție re
gională de pictură, sculptură și 
grafică contemporană, care 
cuprinde 80 din cele mai su
gestive lucrări inspirate din 
lupta partidului și poporului 
nostru pentru libertate și o 
viață mai bună, din transfor
mările economice și social- 
culturale în cei 20 de ani care 
au trecut de la eliberarea pa
triei. La celelalte manifestări 
care s-au desfășurat în peste 
400 de întreprinderi, instituții, 
unități agricole și cămine cul
turale au participat mai bine 
de 20 000 de oameni ai muncii.

DEVA. — Comitetul orășe
nesc al femeilor din Deva a 
organizat la cinematograful 
Arta un montaj literar muzical 
intitulat „Flori de august în 
regiunea Hunedoara".

In numeroase localități s-a 
ținut conferința „20 de ani de 
mărețe realizări în regiunea 
Hunedoara".

TG. MUREȘ.— în sala „Stu
dio" a Institutului de teatru 
din Tg. Mureș a avut loc o 
șezătoare literară intitulată 
„Cei crescuți de patria liberă", 
în cadrul căreia au prezentat 
din creațiile lor poetul Hajdu 
Zoltan, laureat al Premiului de 
Stat, Dumitru Mircea, redactor 
șef al revistei „Tribuna" din 
Cluj, scriitorul Papp Ferenc, 
poetul Alexandru Căprariu și 
scriitorul Szabo Gyula.

IAȘI. — La Palatul culturii 
din Iași a fost organizată ex
poziția „Regiunea Iași în plin 
avlnt economic și social- 
cultural".

CRAIOVA. — în regiunea 
Oltenia au fost deschise nu
meroasa expoziții de foto-

Eliberării
montaje ilustrînd realizările 
obținute în anii puterii popu
lare în regiune.

BACĂU. — La Muzeul raio
nal din Piatra Neamț s-a des
chis expoziția „20 de ani de 
mărețe înfăptuiri în orașul și 
raionul Piatra Neamț". Sînt 
expuse fotografii, machete, 
grafice, înfățișînd dezvoltarea 
impetuoasă pe care a cunos
cut-o economia și cultura în 
regiunea Bacău. Tot aici s-a 
organizat o expoziție de artă 
plastică cuprinzînd peste 50 
lucrări realizate de pictorii 
locali. Expoziții asemănătoare 
s-au organizat și la muzeele 
din Bacău, Onești și Roman.

BAIA MARE. — La Baia 
Mare s-a deschis expoziția eco
nomică a regiunii Maramureș. 
Graficele și exponatele prezen
tate în cele 7 pavilioane ale 
expoziției înfățișează sugestiv 
dezvoltarea industriei, agri
culturii și culturii maramu
reșene în anii de după elibe
rare.

In aceeași zi, în sălile Mu
zeului regional din localitate a 
fost deschisă expoziția „Din 
realizările celor 20 de ani", 
care, prin fotografii și grafice, 
prezintă momente din timpul 
organizării și desfășurării in
surecției armate de la 23 
August 1944 și drumul parcurs 
de poporul nostru muncitor în 
anii care au trecut de la elibe
rare.

Tot aici a fost organizată o 
expoziție de artă plastică. Cele 
peste 100 lucrări de pictură și 
grafică expuse redau aspecte 
din activitatea oamenilor mun
cii din marile întreprinderi in
dustriale, de pe șantierele de 
construcții, din unitățile agri
cole socialiste, înfățișează o- 
biectivele social-cultural® ri
dicate în anii puterii populare 
în Maramureș, aspecte din 
viata nouă din această parte a 
țării.

(Agerpres)
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Orele 19,00 — Jurnalul televizi
unii. 19,15 — Sub soarele lui Au
gust ; Grija față de sănătatea po
porului — obiectiv important a| 
politicii P.M.R. Vorbește dr. San
du Ioan, adjunct al ministrului să
nătății fi prevederilor sociale. 19,23 
— Clubul tiaeretii. 20,40 —. Agen
da finalti celui de-al Vll-lea con- 
curs al artiștilor amatori. 21,05 — 
Filmul artistic >,Un «urîs în plini 
vazi“. În încheiere 2 Buletin de 
știri, buletin meteorologic.
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Funeraliile lui Mihai Ralea

A. — în domeniul

(tiinței *

1. Acad. Prof. Dr. Ștefan 
Procopiu.

„Cercetări ale magnetismu
lui atomic" concretizate tn 
1962/1889, în continuarea lu
crărilor inițiate în 1912.

2. Candidat în științe fizico- 
matematice Aretin Corciovel.

„Ansamblul lucrărilor de 
teoria corpului solid sub for
mă de pelicule subțiri și • 
modificărilor structurale sub 
acțiunea radiațiilor nucleare".

3. Dr. State Drăgănesco.
Aportul hotărîtor în lucra

rea „Encefalite virotice uma
ne’.

4. Acad. Prof. Dr. Gherasim 
Constantinescu, ing. Elena Ne- 
greanu, ing. Victor Lăzărescn. 
ing. Iile Poenaru și ing. Gh. 
Mihalca.

„Ampelografia R.P.R.", voi. 
n, m. iv, v.

5. Prof. Dr. Alexandrii Roș
ea, membru corespondent al 
Academiei, dr. Beniamin Zor 
gS și dr. Vasile Pavelcu.

„Tratat de psihologie expe
rimentală".

6. Prof. Tache Papahagi.
„Dicționarul dialectului ro- 

mîn", general și etimologic.

B. — în domeniul 
tehnicii și invențiilor

1. Ing. Nicolae C. Petcu.
„Procedeu, aparat și instala

ție pentru separarea de com
ponent dintr-un amestec ga- 
zos, prin absorbenți în strat 
fix".

2. Ing. Marcel Timuș, ihg. 
Aurel Hotopeleanu. prof. dr. 
ing. Gheorghe Suciu, membru 
corespondent al Academiei, 
ing. Ștefan Teodorescu, ing. 
Gheorghe Ioniță și ing. Teo
dor Moisuc.

„Instalație de distilați# at
mosferică și sub vid combina
tă cu desalinare electrică — 
pentru o capacitate de 3 mii- 
tone/an" (Rafinăria Brazi).

3. Sava Costache, ing. Aurel 
Teodoru, ing. Gheorghe V. Ne- 
culău, ing. Nicațae Peteav și 
ing. Vasile Ganea.

„Concepția de profil și or
ganizarea Combinatului chi
mic Borzești."

4. Ing. Nicolae Rusu, ing. 
Adrian Paladescu, ing. Cris

f

A 
patra 
zi a 

finalei 

tian Rădulescu și ing. Virgil 
Aldea.

„Extinderea sectorului de 
laminoare Pestiș de la Com
binatul siderurgic Hunedoa
ra1'.

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

5. Ing Vasile Hosu, ing 
Gheorghe Petrescu, ing. Paul 
Petrescu, ing. Nicolae Gaiță, 
ipg. Gheorghe Dohrian și ing. 
Ion Bărăscu.

„Fabrica de aglomerare cu 
mașini de 100 m.p. de la Com
binatul siderurgic Hunedoa
ra*.

6. Prof. Nicolae Giosan, 
membru corespondent al Aca
demiei, ing. Tiberiu Mureșan, 
dr. ing. Nicolae Hulpoi și dr. 
ing. Grigore Coculescu.

„Crearea unor hibrizi dubli 
de porumb autohtoni și stabi
lirea agrotehnicii lor în eul- 
tura irigată și neirigată".

7. Candidat în științe tehni
ce ing. Nicolae G. V. Constan
tinescu.

„Lubrificația cu gaze".
8. Ing. Nicolae N. Patraulea, 

membru corespondent al Aca
demiei.

„Studii de aerodinamica hi- 
persustentației".

9. Conferențiar ing. Mihai 
Drăgănescu.

„Procese electronice în dis
pozitive semiconductoare de 
circuit".

C. — In domeniul

literaturii ți artei

1. Acad. Prof George Căli- 
nescu.

Pentru activitatea literară și 
publicistică din ultimii ani.

2. Ion Lăncrănjan.
„Cordo vanii* — roman.
3 Ion VUd
Pentru lucrările de sculptu

ră realizate în ultimii ani 
(..Vinturile*. .-23 August*. 
..Muzica*. „Mihail Sadoveanu* 
și altele).

Vizitele delegației de partid și de stat

a R. P.
Delegația de partid și de stat 

a R.P.D. Coreene, condusă de 
tovarășul Kim Ir, membru al 
Biroului Politic, vicepreședinte 
al C.C. al Partidului Muncii 
din,Coreea, prirq-vicepyeședin- 
te al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, împreună 
cu tovarășul Rujor Almășan, 
membru al C.C. al P.M R, mi
nistrul minelor și energiei e- 
lectice, au fost miercuri oas
peții orașului Brașov.

în timpul vizitelor făcute,

Portarul formației bănățene intervine sp»cteculo« și eftcaca Foto : V. RANGA

4. Szervatiusi Jen$.
Pentru lucrările de sculptu

ră realizate în ultimii ani 
(..Cariatide*, „Țăran din Rod- 
na“, „Iubire*, „Mamă eu co
pil’ și altele)

5 Aurel Ciupt-
Pentru lucrările do pictură 

realizate m ultimii ani („Cu
lori de toamnă", Interior", 
Balconul*, 3 peisaje și altele).
«. Pascal Beeteha
Pentru lucrările Concert 

pentru vioară și orchestră* și 
. Concert ar. 2 pentru pian și 
orchestră*.

V Niealae Herta*.
Pentru merite excepționale 

în afirmarea artei interpreta
tive rcmnwști în ultimii ani*.

• Miree* Drașa*. Nicolae 
Tic, Eegee Mândrie. Teodor 
Grigeriu. Am) Samsea, ing 
Oscar Coaaaa, Uea Gheerghie 
și Cele* Ras ta.

Pentru fumul „Lupmi W. 
L-a realizarea acestui film au 

au avut e contribuție inseflQ- 
r.ată și G- Calboreaau și 
Șt Ciubotărașu. care start lau- 
re*ți ai Prejnkihri de Stat 
din anii trecuU

R Leciaa B ral a. Mihaea 
Gheorthni și Constantia Ci» 
boiara. pentru fibnui -Tudor*

La re*'-zarea acestui film 
au avut o contribuție !nse=i- 
nată și

Gheorghe Dumitrescu. Eca 
noii Petrul Alexandru Gm- 
garu. Geo Barioe. Tara Di- 
mitriu. iaureați ai Premuha 
de Stat dia arui trocup. po
ema șx Lâca Gheorghiu care 
primește Prentiul de Stat pen
tru roiul interpretat i> fibaul 
„L upesi 2T

IR Arh. Gheorghe Do: 
ta*. Censuata F» 

tarki. ut num Ui.n 
M. arh. Șertaa Maaaiocw v

-Ansamblul ehnstrjctwi non 
gări ți ansamblul ăe blocuri 
de locuințe din zona gara ve
che — gara nouă Constanța*.

0 Coreene
membrii delegației' au fost în
soțiți de tovarășul Aldea Mili- 
taru, prim-secretar al Comi
tetului regional Brașov al 
P.M.R., Ion Mărcuș, președin
tele Sfatului Popular al regiu
nii Brașov, și de alți reprezen
tanți ai organelor locale.

Au fost vizitate Uzinele de 
autocamioane „Steagul roșu" 
și Uzinele „Tractorul".

(Agerpres)

■Mairtsiostf »s Mduroru Vmmm de ta fatinr© «e ntaMap — 
l;zta< cojiimMSJâ cohMMo

Foio. ȚAGA FUNUV

INFOR
• La mvmți* o*

pr.eier_e w.evo - reatin*.

1* Moscova • oe-ezatie a 
Ceeatinhe GeoeraZ A-ELL’S 
emc-jsâ de acad. Gbecrztie

a; a*haM&a UR&S la R- F.
a! rr--ț;^ ecTooczrie a 
C£S. Șxeiz- Tripsa. Erxxi al 
Mua^: Soohsse. ASexaadrj 
Roe=âx_ rireciir *!
Teatrchj- Gaia: Scrib Asdras, 
scrttiar.

La aervpL-T- delegația a fost 
condiaă ce IIaria FI—'■&* I*> 
aascu. *•
A-RJ-U-S.. și de alți aaemhr. 
al cooGueeri; AJLI-U-S.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei U-R.SS. 
in R- P- R?mină.

în aceeași zi. delegația a so
sit la Moscova. Pe aeroportul 
..Șeremetievo" ea a fost în- 
timpinată de E. I. Afanasenko, 
ministrul învățămîntului al 
R.S F S.R.. președintele Aso
ciației de prietenie sovieto- 
ramîne. A. V. Reabinin, vice
președinte al Sovietului Orășe- 
nese Moscova și A. V. Grebnev 
vicepreședinți ai Asociației de 
prietenie sovieto.-romîne.

• Miercuri a părăsit Capitala 
o delegație de scriitori romîni, 
compusă din Eugen Barbu, Dan 
Deșliu și Tiberiu Utan, care la 
invitația Uniunii Scriitorilor so
vietici var participa între 20 și 
30 august la „Zilele culturii ro- 
mînești", oțganizațe în U.R.S.S. 
cu prilejul celei de-a 20-a aniver-

MÂȚII
mh a ir—iw parw ds

Ca axiatw am as pâecae fctL
- A Sds cari. ns.T.
e Zah*r* at w caa a mtm

• Xiarrcz.-. Li ex_z2* a pLecat 
ft re R- ? Cr asna csa ce ar- 
sșe masișa akâam «». CTaepeai- 

p«â Eăeai Vâsafo b Cmaei Su-
hajer-zn Vajeaa Găarghaî 

Clpsam B tea Hrc*șax pcazuștn 
Camcaaixa Ibm b Ni^ae fo- 
r.escz.

Tiaap de ne sâeUmiai amsui 
roaur. vor da c?r.oste ș: »3»- 
lurj in diferita erase dm It P. 
Chineză

La plecare, pe aeroportul Bi- 
neasa, au fost de rață reprezen
tanți ai ambasadei R. P. Giineze 
la București.

i
• Tenorul Ion Piso, artist eme

rit. solist al Teatrului de Operă 
și Balet al R. P. Romine, a plecat 
într-un turneu în R.D. Germană, 
unde își va da concursul la o 
serie de spectacole și va susține 
un recital.

• Miercuri dimineață au 
plecat spre S.U.A. acad. Al- 
Graur și prof. D. M. Pippidi, 
pentru a partțcipa la cel de-al 
IV-lea Congres internațional 
de studii clasice, care va avea 
loc între 24 și 29 august la 
Philadelphia.

(Agerpres)

Miercuri, II august, cetățe
nii Capitalei au condus pe ul
timul său drum pe academia 
e.anul profesor Minai Ralea, 
membra al Conciliului de Stat 
al Republkrii Populare Ro
mine

încă de la ora 8 dimineața, 
numeroși oameni ai muncii, 
studențî. academici eni. perso
nalități ale culturii și artei, 
care l-au cunoscut și apreciat 
pe eminentul om de știință și 
câruarar. patriot devotat so
cialismului și păcii, i-au adus 
-jm ultim omagiu, trecind prin 
fata catafalcului așezat în 
boiul îndoliat al Palatului 
Mar. Adunări Naționale. In 
jurul sicriului au fost depuse 
cocoane de flori din partea 
FiMitaliiliii Central al P.M.R., 
a CoBKlîuiui de Stat ai R. P. 
Romine B CoBuiiufoi de Mi* 
"ișxn, Academ-ei R. P Ro
mine Mmuierului Invățâmin- 

Mnusteruhii Afacerilor 
Externe. Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Comi- 
mrie.ului national pentru 
apărarea păcii. Institutului 
■■■■■ pentru Relațule Cultu
rale eu Străinătatea. Comisiei 
naționale pentru U.N.E.S.C.Q., 
Grupului national romin al 
U«-ur.u interparlamentare și a 
alw instituții, precum și din 
partea Corpului diplomatic 
•cree-iat in R. P. Romină.

in jurul catafalcului au stat 
de gardă academicieni, scrii
tori fi aiti oameni de artă și 
onurâ, deputați* reprezentanți 
ai «rgaiuzati dor obștești. Din 
uium* gardă de onoare au fă
cut parte tovarășii lan 
GĂearghe Maurer, Stefan Vai- 
tce. Alexandru Biriădeanu. 
Ea» M—illfii, Grigore

rtyxafir.cri c Ccc_ xsri: oe 
riK șerr —z Caârzră șc Arrt ys c

Sicriul cu corpul neînsufle
țit al hii Mihai Ralea este 
parcat pe brațe de membr i 
gărci de onoare și așezat pe 
carul mortuar. O companie 
utilitară, cu drapelul îndoliat, 
preziaiă onorul.

îrcepe mitingul de doliu. 
Sînt prezenți membri ai C.C. 
al P3! R. ai Consiliului de 
Stat și a: guvernului, repre- 
rertarți ai instiruțtilor centra
le și organizațiilor de masă, 
aeaderurier.i și alți oameni de 
cultură și știință, membrii fa
miliei defunctului.

Evoeind figura lui Miha! 
Ralea, Grigore Geamăna, se
cretarul Consiliului de Stat, a 
spus printre altele: Este ne
închipuit de greu să redai per
sonalitatea multilaterală a lui 
Mihai Ralea. care, timp de 
aproape o jumătate de veac a 
fost unul dintre cei mai pro
eminent i reprezentanți ai in
telectualității romîne. Dascăl 
cu adinei resurse spirituale, 
scriitor erudit, dotat și fin, 
filozof și estet, militant pen
tru condiția umană, pentru 
civilizație și progres, om poli
tic de atitudine și de un de
mocratism necontestat, cărtu
rarul Ralea s-a manifestat din 
primele sale scrieri oa un cer-• 
cetător al adevărului științific- 
de pe poziții materialiste. El a 
cultivat întotdeauna idealurile 
de generozitate, de justiție și 
de umanitate. Fidel principii
lor democratice care l-au în
suflețit de timpuriu, Mihai 
Ralea s-a împotrivit din toată 
ființa sa curentelor extremiste 
de dreapta. în timpul dictatu
rii fasciste a scăpat de ma
sacrul legionar datorită unei 
întîmplări. A suferit apoi ri
gorile lagărului de la Tîrgu 
Jiu. Orientarea sa profund de
mocratică îl apropie astfel de 
Partidul Comunist Romîn care 
luminează calea pe care Mihai 
Ralea își consacră vocația sa 
de om politic progresist.

Fondator al Partidului So
cialist Țărănesc, Mihal Ralea 
s-a alăturat, în 1943, Frontului 
Patriotic Antihitlerist realizat 
datorită inițiativei P.C.R.

fotr-o Romînie liberă, gîndi- 
torul Ralea, avid să-și împle
tească ideile lui înaintate cu 
acțiunile generoase ale clasei 
muncitoare, își găsește condi
țiile prielnice pentru valorifi
carea aptitudinilor zale multi
laterale. Astfel se explică nu
meroasele sale sarcini și mi
siuni care i-au fost încredin
țate în această perioadă. în
zestrat eu clarviziunea ca ca
racterizează pe oamenii politiei 

de avangardă, Ralea a fost 
prezent după eliberare în toa
te momentele de culme ale 
luptei dusă de clasa muncitoa
re, călăuzită de partid, pentru 
viața nouă trăită azi de po
porul romîn. El a desfășurat o 
vastă activitate închinată pa
triei socialiste, pe care a slu- 
*jit-o cu un nesfîrșit devota
ment. Prezența sa în fruntea 
unor însemnate instituții cul
turale și obștești, a făcut din 
Mihai Ralea un valoros amba
sador al culturii și politicii 
țârii noastre peste hotare. Din 
cuvîntul său, din faptele sale, 
din întreaga sa atitudine se 
desprinde acea nestrămutată 
credința în socialism, în cauza 
poporului muncitor, în justețea 
și înțelepciunea politicii parti
dului nostru.

Dureroasa pierdere se împle
tește cu alinarea dc a putea 
păstra de la Mihai Ralea irpa- 
gipea savantului și a luptăto
rului pentru progresul social și 
cultural al țarii, figura patrio
tului devotat socialismului și 
Păcij.

în numele Consiliului de 
Stat, al guvernului și al Marii 
Adunări Naționale fie-mi în
găduit să aduc un ultim salut 
lui Mihai Ralea, fiu devotat al 
poporului romîn.

Evocînd activitatea lui Mihai 
Ralea. care a fost președin
tele Grupului național romîn 
al Uniunii interparlamentare, 
Ion Pas, vicepreședintele 
Grupului, a spus : Personalita
tea înzestrată cu însușiri mul
tiple de talent și cultură, om 
de știință și scriitor, mult res
pectatul și iubitul nostru prie
ten și tovarăș 4 desfășurat tot
odată o activitate permanentă, 
însuflețită, pe tărîmul muncii 
politice și obștești, ca o figură 
de seamă a intelectualității le
gată de interesele superioare 
ale patriei noastre socialiste. 
Tovarășul Mihai Ralea a fost 
conducătorul delegațiilor R. P. 
Romîne la toate sesiunile Uni
unii interparlamentare, susți- 
nînd cu prestigiul personalită
ții sale, cu talent, claritate și 
fermitate ideile și pozițiile re
prezentanților poporului romîn 
în Marea Adunare Națională, 
idei și poziții axate pe politica 
de pace a partidului și statu
lui nostru, de promovare a 
coexistenței pașnice, prieteniei, 
colaborării cu toate popoarele.

Figura eminentului om de 
știință care a fost Mihai Ralea 
a fost evocată de acad. Atha- 
nase Joja, membru al Prezi
diului Academiei R. P. Ro
mine, președintele Secției de 
științe economice, filozofice și 
juridice a Academiei. Moartea 
a frînt dinamismul bogat și 
creator al lui Mihai Ralea — a 
spus vorbitorul — dar imagi
nea lui va stărui în amintirea 
noastră. Iubitorii de literatură 
se vor apleca asupra admirabi
lei proze a notelor sale de că
lătorie. Ei vor gusta, de ase
menea, subtilitatea și prospe
țimea criticii sale literare și 
artistice. Sociologii, psihologii 
și filozofii vor cerceta cu inte
res gîndirea tș.a, care s-a exer
citat cu acuitate asupra ine
puizabilului fenomen uman.

Cercetarea și explicarea 0- 
mului : iată obiectul funda
mental al meditației și investi
gației sociologului, psihologu
lui și eticianului Ralea.

Mihai Ralea și-a adus con
tribuția la construirea vic
torioasă a socialismului în 
Romînia atît pe teren obștesc, 
cît și pe cel științific și filo
zofic. El era din tinerețe un 
cercetător pasionat al condiției 
umane, crezînd în umanism, în 
posibilitățile de dezvoltare ale 
omului și societății. în chip fi
resc, marxismul a devenit 
călăuza gîndirii lui Ralea, care 
în ultimile două decenii a adus 
o contribuție valoroasă la 
răspîndirea marxismului In 
psihologia socială, în istoria 
psihologiei și psihologia artei.

Prin moartea profesorului 
Mihai Ralea, învățămîntul su
perior și cultura romînească 
încearcă o mare pierdere — a 
spus în cuvîntul său ministrul 
învățămîntului, Ștefan Bălan. 
Timp de peste 40 de ani, pro
fesorul Ralea a împărtășit de 
la catedră tinerelor generații 
de studenți vastele sale cu
noștințe de psihologie, sociolo
gie și estetică, a cultivat pa
siunea pentru știință și cul

tură, pentru valorile înalte ale 
umanității și a constituit un 
exemplu de ținută intelectuală 
de dragoste și sprijin față de 
tineret.

Ginditor profund și original, 
scriitor subtil, Mihai Ralea 
lasă numeroase opere științi
fice de specialitate, de mare 
valoare, pline de umanism ge
neros.

Ministerul învățămîntului a 
găsit întotdeauna în persoana 
profesorului Mihai Ralea un 
colaborator de seamă, în pro
blemele numeroase și com
plexe, pe care le-a avut de re
zolvat în opera de construcție 
a școlii noi din țara noastră.

Mitingul de doliu ia sfîrșit. 
Carul funebru, însoțit de cei 
prezenți la miting, pornește 
spre Cimitirul Bellu. în frun
tea cortegiului se află portre
tul îndoliat al celui dispărut. 
Pe perne purpurii sînt așezate 
ordinele și medaliile cu care a 
fost decorat Mihai Ralea.

De-a lungul străzilor, șe 
aflau mii de cetățeni, ve- 
niți să-și ia rămas bun de la 
Mihai Ralea.

La cimitir, în fața criptei 
deschise, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al IRRCS, a 
spus : Marele prestigiu inte
lectual. legăturile cu persona
lități de peste hotare, activi
tatea bogată pe linie de stat 
sau obștească, au făcut din 
Mihai Ralea un demn și pres
tigios reprezentant al țării 
noastre în străinătate. Vorbi
torul a relevat activitatea neo
bosită desfășurată de defunct 
pe linia luptei pentru apărarea 
păcii atît în cadrul Comitetu
lui național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă, cît și 
în Biroul Consiliului Mondial 
al Păcii. Contribuția lui în con
ferințele științifice internațio
nale la sesiunile U.N.E.S.C.O.< 
la tratativele pentru acorduri 
culturale la care a participat 
ca delegat oficial, la conferin
țe și comunicări unde era in
vitat personal a fost deosebit 
de importantă, iar serviciile 
aduse țării noastre foarte 
mari.

Prestigiul de care se bucura, 
datorită nu numai omului de 
știință și omului cu o vastă 
experiență politică ci și far
mecului personal pe care Mi
hai Ralea îl avea în contactele 
sale cu oamenii, i-au îngăduit 
ani îndelungați să întreprindă 
un dialog rodnic în forurile 
internaționale și să-și aducă 
astfel o contribuție de preț 
la dezvoltarea relațiilor cultu
rale ale țării noastre cu cele
lalte țări ale lumii.

Luînd apoi cuvîntul, prof. 
Teodor Bugnariu, membru co
respondent al Academiei 
R.P.R.. decanul Facultății de 
filozofie a Universității din 
București, a spus : Cadrele di
dactice și studenții facultății 
noastre deplîng pierderea ne
așteptată a eminentului pro
fesor Mihai Ralea. Dascăl 
cu generoase resurse spiri
tuale. care știa să se apropie 
și să se facă înțeles de stu
dent j,,.perc^tătpr original, om 
de o remarcabilă cultură, Mi
hai Ralea a influențat puter
nic numeroase generații de 
studenți înainte de eliberare, 
dezvoltînd în ei, prin umanis
mul concepției, sale, prin eru
diția sa enciclopedică și prin 
prelegerile sale seînteietoare, 
nu numai pasiunea pentru 
cercetarea științifică ci și cu
rajul civic al împotrivirii spi
rituale față de tot ce era re
trograd în vechea Romînie, 
După eliberare, prin prestigiul 
personalității sale și prin 
exemplul unei activități labo
rioase puse în slujba marilor 
interese ale construirii noii 
societăți, profesorul Ralea a 
contribuit la orientarea cadre
lor didactice și a studenților 
în spiritul atașamentului față 
de politica Partidului Munci
toresc Romîn.

în acordurile Imnului de 
Stat al R. P. Romîne, sicriul 
este coborît în mormînt. St 
trag salve de arme, în memo
ria lui Mihal Ralea, unul din 
cei mai valoroși cărturari ai 
poporului nostru, care și-a 
slujit patria socialistă ou un 
nesfîrșit devotament.

(Agerpres).

SPART AC HIADEI REPUBLICANE ȘTIRI SPORTIVE

Excepționale performanțe atletice
Atleții au reușit ieri cîteva performanțe de valoare excep

țională.
In primul rînd se situează performanța IOLANDEI BALAȘ 

(Steaua) la săritura in înălțime — 1,90 m. — Ea a reușit încă 
o dată să stabilească cea mai bună performanță a anului, doar 
la un centimetru de propriul ei record mondial.

La triplusalt ȘERBAN CIOCHINĂ (Metalul) a obținut cea 
mai bună performanță europeană de pînă acum, prin noul re
cord republican 16,28 m* Constanța cu care s-a comportat în 
acest an. la majoritatea competițiilor importante, la care a 
participat. îl situează printre pretendenții mai noi la o medalie 
olimpică Pe locurile 2 și 3 s-au clasat Mircea Stein și Sorin 
loan cu aceeași performanță 15,64 m.

^..2 P£obâ de sărituri (ieri a fost ziua săriturilor) VIO
RICA VISCOPOLEANU a reușit la lungime 6,44 m obținînd 
un nou record republican, situîndu-se astfel printre primele 
5 santoare din lume. Este cu atît mai îmbucurător faptul că 
ea m~ cadrul aceluiași concurs a reușit să sară încă o dată a- 
ceastă performanță eșalîndu-și astfel proaspătul ei record.

De asemenea, și VALERIC JURCA a reușit să-și egaleze re
cordul la 400 m garduri — 51,0, secondat de aproape de Ion 
Mezaroș care și-a stabilit cea mai bună performanță a sa cu 
51,9 secunde.

Probele de sprint, atit la fete cît și la băieți, s-au terminat 
la o zecime de recordurile respective. Gh. Zamfirescu (Steaua) 
cu 10,5 sec., a întrecut pe A. Stamatescu și pe P. Ciobanu, care 
au terminat în 10,6 sec.

Proba de 100 m plat fete a fost cîștigată de Ioana Petreșcu 
(11,9 sec.) urmată de E. Chesu și Crista Mezaroș. Amintim ti
tlurile cîștigate de Lia Manoliu la disc (53,36 m) și Constantin 
Crețu la gr-eutate 16,83 m.

La proba de pentatlon după primele trei probe conduce Ma
ria Pândele.

SILVIU DUMITRESCU

1 urneul final de
' fotbal din Cadrul

Spartachiadei rep.u- 
j blicane ne-a furnizat 
• ieri, pe stadionul 

Dinamo, o surpriză 
de ordinul aceleia pe

care numai Arieșul Turda, în 
urmă cu vreo cîțiva ani, a pro
dus-o învingind pe giuleșteni tn 
meciul ultim pentru Cupa R.P.R. 
E vorba de înfrîngerea pa care 
selecționata Bucureștiului, alcă
tuită din componenți ai lotului 
olimpic, a suferit-o în fața repre
zentativei Banatului, într-un meci 
în care — încă nu putem înțelege 
cum s-a petrecut acest lucru ! — a 
fost depășită și din punct de ve
dere tehnic și tactic.

Dar mai înainte, ceva despre 
partida din deschidere disputată 
între reprezentativele Clujului fi 
Dobrogei.

A fost un meci cu multe faze 
de gol, dramatic Î11 prima repriză, 
lent către sfîrșit și tot timpul la 
discreția ardelenilor care au cîști- 
gat cu 3—1. Ca și în partida din 
preliminarii, cînd au învins pe 
ieșeni, clujenii au demonstrat un 
plus de vitalitate și ambiție și — 
fapt deosebit de important — au 
arătat că știu să jongleze cu min
gea, adică să facă spectacol 
(cîteodată. ce-i drept au uzat de 
driblinguri și „figuri" pentru pu
blic pînă dincQla de linia adznisiL 
șt, urmare firească, au ratat si-

tuații extrem de favorabila). Golu
rile au fost marcate, în ordine, de 
Biikosși (minutul 3) din lovitură 
d^ la 11 m, Vasile Alexandru 
(minutul 4), Nflșu (minutul 12) |i 
Adam (minutul 77).

Victorie pe deplin meritată și 
in uxma căreia clujenii sînt intrafi,

rate și curajoase — dt și pentru 
faptul că nu s-a lăsat nici o clipă 
intimidată de faima adversarilor. 
Cu riscul de a-mi atrage supăra
rea celorlalți echiperi, voi cita 
totuși aici numele lui Țîrlea, Bed
can, Lereter și Floruț (acesta din 
urmă

In semifinalele

Reprezentativa

posesia, cel puțin, a medaliilor 
argint.

Vedeta cuplajului, contrar tutu- 
ror așteptărilor, a fost reprezenta
tiva Banatului, care, în compania 

a demonstrat o 
i merită

în 
de

bucureștenilor, a demonsi 
mure forță de joc. Echipa 
evidențiata în ini regime pentru 
concepția 
fotbal — acțiuni in mare viteză, 
iase derutante, pătrunderi inspi-

ei modernă despre

■Ji ■■

este cel mai puternic

de fotbal

Banatului

șuier

joc magistral
pe care l-am văzut în ultimul an) 
la care voi adăuga numele porta
rului Popa — prompt, sigur pe 
sine și cu reflexe de invidiat. La 
scorul de 3—1 (scor cu care s-a 
încheiat de altfel și meciul) pen
tru echipa 
scos două
capul la păianjen de către Con
stantin și Petru Emil. Golurile au

fost marcate de Țîrlea (2), Floruț 
și respectiv Florian Voinea.

Reprezentativa Bucureștiu'.ui s-a 
prezentat lipsită de suflu și vlă
guită de ambiție. Surprinsă de la 
bun început de iureșul atacului 
bănățean, echipa Capitalei (Pirci- 
lab, Crăiniceanu, Constantin, Dan, 
Nunweiller III etc.) s-a retras în 
propria jumătate de teren fi rare 
ori s-a avîntat spre careul advers. 
Punctul slab l-a constituit în pri
mul rînd linia de mijlocași >Kozka 
și Petru Emil) care a îngrămădit 
tot jocul pe centru fi a trimis 
atîtea pase greșite cît nu reușesc 
să faci 11 jucători țn trei meciuri. 
Foarte slab a fost de asemenea 
portarul Suciu, (nu pricepem de ce 
antrenorii nu l-au introdus pe 
Datcu chiar după marcarea primu
lui gol cînd era clar pentru ori
cine ci titularul e tn formă și 
xi proastă ? !) de departe cel 
neinspirat și nesigur om al 
plajului.

Meciul a 
aceasta se 
întregime 
felidtăm
reulizjjtă, exprimindu-ne în același 
timp îngrijorarea în ceea ce pri
vește evoluțiile viitoare ale selec
ționatei bucureștene.

mai
ăi-

darfost frumos — 
datorează aproape în 
bănățenilor pe care-i 
pentru performanța

sa, tin^rul portar a 
mingi expediate cu

FĂNUȘ NEAGU

• Jucătorii romlni 
Alexa Bardan și Gun
ther Bosch au repurtat 
victorii In ziua a doua 
a turneului internatia- 
naJ de tenis de ci mp 
de la Budapesta. Bar
dan l-a învins cu 7—5, 
6—4 pe Novak, iar 
Bosch a clștigat cu 
6—4, 6—0 la Szabados.

• Performanța atle
tului american Ralph 
Boston, care a ecalat 
cu o sărituri de 8.31 
m recordul mondial 
la lungime, deținut de 
sovieticul Ter Ovane- 
sian, nu are șanse de 
a fi omologată. Reuni
unea în cadrul căreia 
a fost obținut acest re- 
xpltat s-a desfășurat 
șub patronajul publi
citar al unei fabrici 
de țigarete.

• Un purtător de 
cuvint al Comitetului 
internațional olimpic a 
anunțat la 1? august 
că Uniunea Sud-Africa- 
nă va fi exclusă de 
la Jocurile Olimpice 
de la Tokio, deoarece 
guvernul acestei țări 
a refuzat să accept© 
selecționarea atleților 
de culoare în echipa 
olimpică sud-africană.

• Delegația japone
ză condusă de Daigoro 
Yasukawa, președintele 
Comitetului de organi
zare al Olimpiadei de

la Tokio, a sosit Ia 
Atena, de unde va 
pleca spre Olympia 
pentru a asista la a- 
prinderea flăcării olim
pice.

Oaspeții japonezi au 
fost lntimpinați pe 
aeroport de Spiros 
Lapas. președintele 
Comitetului olimpic al 
Greciei.

• Federația japone
ză de volei a stabilit 
programul de desfășu
rare a turneelor olim
pice de volei care vor 
avea loc între 11—23

octombrie la Tokio și 
Yokohama. La compe
tiția masculină parti
cipă 10 echipe : 
U.R.S.S., R. P. Romînă, 
R. S. Cehoslovacă,
R. P. Ungară, Olanda,
S. U.A., Brazilia, R.A.U., 
Coreea de Sud, Japo
nia. Întrecerea se dis
pută sistem turneu, 
fiecare echipă urmîncl 
să țoace cu toate cele
lalte participante. Se
lecționata R. P. Romi
ne va susține primul

meci la 13 octombrie, 
la Yokohama, cu echi
pa U.R.S.S. Apoi vo
leibaliștii romîni vor 
întîlni în ordine echi
pele Braziliei, R.A.U., 
Olandei, Coreei de sud, 
R. P. Ungare, R. S. 
Cehoslovace, Japoniei 
și S.U.A.

La turneul feminin 
care începe la 11 oc
tombrie, participă fl 
echipe: Japonia,
U.R.S.S., R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, S.U.A., 
R.P.D. Coreeană. Echi
pa R. P, Romîne va 
întîlni In primul meci 
echipa U.R.S.S. apoi 
va iuca cu Japonia, 
Brazilia, R.P.D. Core
eană și R. P. Polonă.

© Concursul de se
lecție a mar^tonișților 
etiopieni, desfășurat 
la Addis Abeba, a fost 
cîștigaț de Bikilși Abe- 
be, care q parcurs cla
sica țțiștantâ de 42,195 
km în 2 h 16’18“8/10. 
Bikila Abebe, învingă
torul prpbei de mara
ton la Jocurile Olimpi
ce de la Roma, are a- 
cum 32 de ani, dar el 
speră să repete acest 
succes și la Tokio. în 
afară de atleți, echipa 
olimpică a Etiopiei va 
mai cuprinde boxeri și 
cicliști. '

— —
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Manifestări consacrate
celei de-a XX-a aniversări

a Eliberării Rominiei
romineAseA

deschiderii

agenției

$i Social al 0. 5.1

i! economi

19 (Agerpres).

congoleze, 
ministru,

cestor persoane vor fi seche
strate.

Tirana 
organi- 
„Pisica 
partici-

despre 
constructorilor de 

șantiere ale patriei

LEOPOLDVILLE 19 (Ager
pres). 
Presse 
condus 
hotărît
cetățenii din Congo (Brazza
ville) și Burundi care locuiesc 
în Congo. Toate bunurile a-

— Agenția France 
relatează că guvernul 
de Moise Chombe a 
să expulzeze pe toți

Situația din Congo

- - f •

19 (Agerpres).

I ££.'.:* I

la un an

problemele politicii braziliene

care a avut loc la Kobe, unpor-

Japan press service

din nou Ia dis- 
unitățile armate

„The Scotsman" despre

£ cazztec—
La gală au parux_pa: 

nalitifi politice si ea!

NKARA 19 (Agerpres). — 
:d surse autorizau din 

: arespondentul agen- 
Frasaee Presse anunță că 

turc a hotărît să 
nou ia dispoziția 

jxutățile forțelor se
care ie-a 

aceleași 
în. caz 
simplă 
■a'-e în 
gă 'um

MOSCOVA 19. - Corespon
dentul Agerpres, S. Podiră, 
transmite : In seara zilei de 18 
august, la Casa „Prieteniei po
poarelor' a avut loc o ședință 
închinată celei de-a 2O-a ani
versări a Eliberări; Rominiei 
de sub jugul fascist. Ședința a 
fost organizată de Institutul 
de Istorie al Academiei ce 
Științe a U.RS.S. și Asociația 
de prietenie sovieto-rcmlnă.

In sala pavoazată cu drape
lele de stat sovietic și romin, 
au luat loc în prezidiu E. I. 
Afanasenko, ministrul învăță- 
mintului al RB.F^JL și pre
ședintele Asociației de priete
nie sovieto-romine, N. Gumă, 
ambasadorul R. P. Romine in 
U.R.S.S., acad. V. M. Hvostov, 
directorul Institutului de isto
rie al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., mareșalul F. L 
Golikov, I. A. Kocetkov, con
silier în Ministerul de Externe 
al U.R.S.S., membri ai condu
cerii Asociației de prietenie 
sovieto-romine și colaboratori 
ai Institutului de istorie al 
Academiei de Științe a 
U.R.SB.

La ședință au luat parte 
cercetători în domeniul isto
riei, cadre didactice, studenți, 
reprezentanți ai vieții științifi
ce și culturale din Moscova. 
Acad. I. M. Maiski. doctor în 
științe istorice, N. M. Minasian 
și candidat în științe istorice 
A. A. Iarikova, au rostit cu- 
vintări.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
In cinstea celei de-a XX-a a- 
niversări a Eliberării Romîni- 
ei, presa centrală din U.R.S.S., 
ca și numeroase alte publicații, 
își informează cititorii despre 
realizările Republicii Populare 
Romîne în diferite domenii ale 
construcției economice și cul
turale.

Ziarul „Pravda" scrie într-un 
reportaj despre entuziasmul 
cu care participă vechea și 
tînăra generație de ioyncițori 
ai Uzinelor „Grivița roșie' la 
lupta pentru noi realizări în 
muncă.

Ziarul „Izvestia" publică un 
reportaj despre noile între 
prinderi ale chimiei de la Bor- 
zești, Suceava și Victoria, des
pre noile centrale electrice de 
pe Bistrița, despre noi între
prinderi și secții puse în func
țiune în cinstea sărbătorii na
ționale a poporului romîn.

Intr-un amplu reportaj, con
sacrat noii înfățișări a satului 
romînesc, ziarul „Selskaia 
Jizn“ descrie marile succese 
obținute în mecanizarea agri
culturii din R. P. Romînă. 
Ziarul menționează, de aseme
nea, marea amploare a con
strucțiilor în satele romînești, 

• unde „aproape în flecare zl 
sînt date în folosință noi școli, 
spitale, creșe și grădinițe de 
copii, case de locuit-. Realiză
rile agriculturii socialiste ro- 
minești sînt oglindite și în
tr-un grupaj de știri apărut în 
„Sovetskaia Rossia".

în revista „Inostrannala Li
teratura" au apărut versuri 
ale poeților romîni Tudor Ar- 
ghezi și Mihai Beniuc în tra
ducerea unor scriitori sovie
tici, recenzii asupra unor 
cărți de Mihail Sadoveanu, 
Zaharia Stancu, Marin Preda, 
Marcel Breslașu. Eugen Barbu 
și alți scriitori. în știri apăru
te pe paginile aceleeașl revis
te sînt oglindite diferite eveni
mente din viața culturala a 
Rominiei.

MOSCOVA. — Intre 19 și 
30 august la Moscova se desfă
șoară „Zilele culturii romi- 
nești“ în cadrul cărora au loc 
numeroase manifestări închi
nate celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării Rominiei 
de sub jugul fascist.

Miercuri dimineață, în clă
direa bibliotecii de stat „V. I. 
Lenin" a avut loc deschiderea 

pe scurt»__ *pe scurt
MOSCOVA. — In seara zi

lei de 19 august, Ansamblul 
de cîntece și dansuri „Perini- 
ța", condus de maestrul I. 
Budișteanu, artist al poporu
lui, și-a început turneul în 
Uniunea Sovietică cu un spec
tacol de gală dat la Teatrul 
din Kremlin.

La spectacol au luat parte 
E. A. Furțeva, ministrul cul
turii al U.R.S.S., A. N. Kuzne- 
țov, prim-locțiitor al ministru
lui culturii, N. P. Firiubin, 
locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., nu
meroși reprezentanți ai vieții 
culturale și artistice din capi
tala Uniunii Sovietice.

Primul spectacol al „Perini- 
ței" la Moscova s-a bucurat 
un mare succes.

de

BAKU 19 (Agerpres). — In 
capitala Azerbaidjanului a 
fost inaugurat festivalul fil
mului romînesc, prin prezen
tarea filmului artistic pe 
ecran lat „Tudor“.

In zilele festivalului vor fi

expoziției ..Cartea
U Moscova'.

La solemnitatea 
au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, conducătorii unor instituții 
centrale, directori de ediricn, 
consilieri fi atașați adtvrali c 
misiunilor ă.p'xxnc:-.ct dxa

BELGRAD 19 (Agespeesj. — 
Cu prilejul celei de-z XX-a c- 
-r.e.’sc.’: a elibeztru Rcxlz_e: 
de suo jugul xaseji, presa dut 
RSE. iugoslavă przzhză arL- 
cole & inionstații despre «xce- 
sele obținute de poporal ro
mi a in domeniul vieții econo
mice, sociale fi culturale In cei 
20 de ani de la eliberare. Sâp- 
tăminalul „Komumst', organul 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, publică sub titlul „Schi
ță a economiei roaunești" arti
cole despre realizările obținute 
de poporul romin pe caea con
strucției socialismului în do
meniul industriei, scoțînd In e- 
vidență, in deosebi, succesele 
industriei chimice, ale agricul
turii și in domeniu] ridicării 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Ziarul „Borna" publică o co
respondență Taniug din Bucu
rești, in care informează des
pre construcția hidrocentralei 
de pe Argeș, subliniind impor
tanța acesteia pentru economia 
țării. Ziarul mai publică o co
respondență despre rezultatele 
obținute de R. P. Romînă in 
domeniul dezvoltării turismu
lui. Ziarul „Vicsnik" publică 
articole în care relevă realiză
rile cu care întîmpină scriitorii 
și artiștii plastici din țara noas
tră cea de-a XX-a aniversare 
a Eliberării patriei.

BUDAPESTA 19 (Agerpres). 
In preajma celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării Romi
niei de sub jugul fascist, pre
sa centrală din Republica 
Populară Ungară a publicat 
articole despre succesele ob
ținute de poporul nostru în 
domeniu! economic. Sub titlui 
..Cincizeci de noi întreprin
deri chimice in Ronurna*. 
Istvan Vig semnează în zia
rul „Magyar Nemzet" un re
portaj despre realizările țării 
noastre în domeniul industrie: 
chimice. Același ziar a publi
cat o corespondență 
activitatea 
pe marile 
noastre.

PRAG A 19 (Agerpres). — 
Cu prilejul apropiatei sărbă
tori a eliberării Rominiei. 
presa din R. S. Cehoslovacă 
publică articole și informații 
consacrate țării noastre.

Ziarul „Rude Pravo“ a în
ceput să publice un ciclu de 
reportaje consacrate țării 
noastre, semnate de Josef Do- 
lezal. Tot în paginile acestui 
ziar se publică un reportaj 
despre litoralul romînesc al 
Mării Negre.

Ziarele cehoslovace au pu
blicat cronici despre expoziția 
pictorului Alexandru Ciucu- 
rencu și a sculptorului Geza 
Vida, deschisă la Praga. Ele 
au subliniat cu acest prilej 
succesele obținute tn R. P. 
Romînă în domeniul revolu
ției culturale in decurs 
două decenii.

TIRANA 19 (Agerpres). — 
Cu ocazia celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării Româ
niei, la 18 august ax, amba
sadorul R.P.R. la 
Gheorghe Velcescu a 
zat o gală cu filmul 
de mare' la care au 
pat Vasil Nathanaili — prim 
locțiitor al ministrului aface
rilor externe, Misto Treska — 
președintele Comitetului pen
tru relații culturale și priete- 

prezentate peste 20 de filme 
artistice și documentare, prin
tre care filmul artistic „Lu- 
peni 29“.

RAWALPINDI. — Ploile toren
țiale continuă să producă mari 
pagube în Pakistan. Potrivit agen
ției Reuter, numai în ultimele 24 
de ore 78 de clădiri din orașul 
Lahore au fost dărîmate de ploile 
și vîntul puternic. 15 persoane 
din oraș și-au găsit moartea sub 
dări mături, iar alte 20 au fost grav 
rănite. Rețeaua de aprovizionare 
cu curent electric a fost total în
treruptă, iar căile de comunicație 
scoase din uz. Ploile continuă.

ROMA 19 (Agerpres). — 
Biroul de presă al Partidului 
Comunist Italian a comunicat 
buletinul medical asupra stă
rii sănătății lui Palmiro Tog
liatti, primit în dimineața zi
lei de miercuri.

Consulturile de medici care 
au avut loc au confirmat în 
unanimitate că Palmiro Tog-

ACCRA 19 <Aoerpm). — 
Cu prilejul celei de-c 20-c cn- 
rerocri a Eliberării Rominiei 
in clădirea Clubului interna
țional din orașul Sunyani 
(Ghana centrală) s-a deschis o 
expoziție de fotografii înfăți- 
țind aspecte din Republica 
Populară Romină

Luind eurintul la deschide
rea expoziției, Ion Dumitru. 
însărcina: cu afaceri aJ. ai 
R. P. Romine in Ghana a sub
liniat că schimburile culturale 
constituie o punte spre o mai 
bună înțelegere intre națiunL

RABAT 19 (Agerpres). — 
Ambasada R. P. Romine de la 
Rabat, a organizat în seara zi
lei de 18 august a.c., la imul 
din marile cinematografe din 
capitala Marocului, o gală de 
filme documr.etare ror ‘ 
Au fost prezent te 
-Ochii 

liatti a suferi 
s-a dezvoltat ca 
moragiei cerebr; 
curge in condiții grele. în
deosebi pentru faptul că in 
ultimele zile s-a ivit o ccenpli- 
cație bronhop'ulmonară- Sta
rea de comă a devenit ma. 
puțin profundă. Există o de
plină concordanță in ce pri
vește tratamentul aplicat și 
cel stabilit în continuare.

;us_ care 
are a be- 

Boala de-

VorbiruWASHINGTON. — Vorbind în 
fața Comitetului national cetățe
nesc pentru relațiile Intre comuni
tăți (înființat pe bara legii dreptu
rilor civile și menit să contribuie 
la soluționarea problemelor și dis
putelor în legătură cu discrimina
rea rasială), ministrul justiție:. Ro
bert Kennedy, a declarat că in 
ciuda cazurilor izolate de rezisten
ță față de noua lege a drepturilor 
civile, „sule și chiar mii de comu
nități și întreprinderi acceptă le
gea".

„Observatorii trimiși la fața lo
cului au constatat pretutindeni o 
remarcabilă schimbare de atitudine 
In problema rasială cu excepția 
unor regiuni limitate din sudu, a 
spus ministrul justiției. Chiar și In

In jurul problemei cipriote
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DELHL — Șeăcul Abdullah 
din Kașmîr care a dus trata
tive la Delhi- cu . înalte auto
rități ale guvernului indian în 
problema rezolvării conflîctu- 

tură cu Kașmirul a declarat că 
acestea s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și în
țelegere. El a spus că partea 
indiană manifestă interes în 
rezolvarea pașnică a conflic
tului dintre cele două țări. 
Potrivit declarației făcute de 
șeicul Abdullah se prevede 
într-un viitor apropiat o în
trevedere între primul minis
tru indian, Lal Bahadur Shas- 
tri, și președintele Pakistanu
lui, Aub Khan.

SAlGOlj. Președintele sud- 
vietnamez, Nguyen Khanh, a 

Pie scurt • pe scur... ... - .. ■ .y"* ... ...... . .... r

S 19 (Agerpres). — 
a avut loc la Paris 

■;a Consiliului permanent 
2_ 5A.T.O. care a discutat 

"•talentele privind criza ci- 
r.-i’-i Agenția France Presse 
_a:ează că secretarul general, 

Mar fio Brosio. a informat pe 
Consiliului că a luat 

cu prim-miniștrii 
i Turciei, pentru a 

guvernelor acestor țări să 
ti asupra hotăririi lor de 
retrage o parte din forțele 

din cadrul NAT.O.

pronunțat miercuri un discurs 
la postul de radio Saigon în 
care i-a amenințat pe stu
denți că, în cazul în care vor 
participa la noi demonstrații 
antiguvernamentale vor fi pe
depsiți și înrolați în armată.

Corespondentul agenției As
sociated Press relatează că 
poliția și detașamente ale ar
matei sud-vietnameze au fost 
puse miercuri dimineața în 
stare de alarmă, în legătură 
cu un miting studențesc plă
nuit pentru seara aceleiași 
zile. Măsuri de securitate au 
fost luate și pentru prevenirea 
demonstrațiilor studențești a- 
nunțate pentru începutul săp- 
tămînii viitoare. Președintele 
sud-vietnamez a făcut cunos
cut că în cazul cînd demon
strațiile vor fi organizate, 
„forțele armate le vor întîm- 
pina cu focuri de armă“.

■ CAPE KENNEDY. — Administra
ția națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic — N.A.S.A. — a anunțat că 

anunțat că întrucît Turcia a 
hotărît să pună din nou la dispo
ziția N.A.T.O. forțele sale armate, 
și Grecia va pune 
poziția N.A.T.O. 
retrase anterior.

NEW YORK
— La sediul Organizației Na
țiunilor Unite a fost dat pu
blicității marți seara un co
municat în care se anunță că 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, l-a însărcinat tem
porar pe P. Spinelli, directo
rul oficiului european al 
O.N.U. din Geneva, să preia 
conducerea biroului mediato
rului O.N.U. pentru Cipru, 
Sakari Tuomioja.

a un an după în
lăturarea lui Ful- 
bert Youlou și in
stalarea în Repu
blica Congo (Braz
zaville) a preșe
dintelui Massem- 

ba-Debat, ,.Le Monde” a pu
blicat un articol consacrat si
tuației existente în prezent în 
această țară. Deși au fost în
registrate succese evidente, 
scrie ziarul, noul regim tre
buie să facă față încă unor 
serioase dificultăți. Dacă in
surecția africană, care a dus 
la înlăturarea unui șef de stat 
reprezentant al colonialismu
lui a putut evita anarhia și 
nu a cedat în fața presiunilor, 
ea nu a putut înlătura defi
nitiv greutățile.

Pe plan economic, „guver
nul din Brazzaville s-a stră
duit să găsească mijloace pro
prii pentru a lichida măcar 
parțial datoriile financiare 
moștenite de la regimul pre
cedent". Deși datoriile finan
ciare lăsate de Youlou au fost 
mari, la Brazzaville s-a anun
țat că următorul buget va fi 
echilibrat. Exportul de dia
mante a crescut, producția a- 
gricolă a progresat. Oficiul 
național pentru comercializa
rea produselor agricole, creat 
recent, va pune capăt specu
lei. Au fost naționalizate, după 
cum se știe, în luna martie, 
compania de transport aeria
nă „Air Congo", companiile

o violentă furtună, însoțită de des
cărcări electrice, s-a abătut asupra 
poligonului de la Cape Kennedy. 
Ansamblul de sisteme pentru pro
iectul ,,Gemini“ privitor la lansa
rea a doi oameni în spațiu a fost 
lovit ae.trăznet suferind avarii. A 
fost, de asemenea, avariată o ra
chetă de tip „Titan-2“ destinată 
plasării pe orbită a unei capsule 
fără ocupanți. Ca urmare a acestui 
accident, proiectul ,,Gemini", care 
urma să fie pus în aplicare în luna 
decembrie a cestui an, va trebui 
să fie probabil amînat pentru anul 
viitor.

— în cadrul inanifestă- 
se desfășoară în Italia 
comemorării a 400 de 

moartea lui Michelange-

ROMA, 
rilor care 
cu ocazia 
ani de la
lo Buonarroti, televiziunea italiană 
pregătește trei emisiuni dedicate 
marelui artist.

In cadrul programului se vor pre
zenta documentare despre opera 
lui Michelangelo și o piesă — re- 
prezentînd o reconstituire istorico- 
dramatică a vieții acestuia —sem
nată de Giorgio Prosperi, în regia 
lui Silverio Blasi.

LEOPOLDVILLE 19 (Ager
pres). — Agențiile de presă 
occidentale transmit că în 
cursul zilei de miercuri răs- 
culații congolezi au atacat ca
pitala provinciei Kivu, Bu
kavu. Lupte grele s-au des
fășurat pe străzile orașului și, 
potrivit ultimelor știri trans
mise de agenția Associated 
Press, trupele guvernamenta
le se retrag spre frontiera cu 
Ruanda. Orașul se află așezat 
pe o peninsulă care pătrunde 
în lacul Kivu, fiind dominat 
de munți înalți.

Agenția Reuter, arată că 
Bukavu este orașul cheie în 
nord-estul Congoului și pier
derea sa ar fi o lovitură grea 
pentru trupele guvernamen
tale. In oraș se afla o garni
zoană cu un efectiv de 800 de 
oameni, inclusiv o companie 
de parașutiști.

Lansarea satelitului „Syncom-3“
CAPE KENNEDY 19 (Ager

pres). — Administrația națio
nală pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic 
(NASA) a anunțat că miercuri 
la baza Cape Kennedy a fost 
lansat satelitul de telecomu
nicații „Syncom 3", cu scopul 
de a asigura transmiterea pe 
teritoriile S.U.A. și Canadei a 
imaginilor televizate de la în
trecerile Jocurilor Olimpice de 
vară de la Tokio. Prin inter
mediul aceluiași satelit, tele
spectatorii europeni vor putea 
recepționa filme ale imagini
lor televizate care vor fi adu
se cu avionul la un centru 
european de emisie, cu 12 ore

pentru distribuirea electrici
tății, apei și societățile de 
transport urbane.

„Le Monde" remarcă apoi 
activitatea diplomatică activă 
a guvernului și președintelui 
Massemba-Debat pentru întă
rirea relațiilor cu țările afri
cane vecine, îndeosebi cu sta
tele membre ale Organizației 
unității africane, precum și cu 
alte state.

Cu toate acestea, subliniază 
„Le Monde", „președintele 
Massemba-Debat trebuie să 
facă față unei duble presiuni 
interne : aceea a unor ele
mente adepte ale regimului 
înlăturat cu un an în urmă 
și cea a extremiștilor". Ziarul 
subliniază existența unei pre
siuni din partea populației 
care, după ce a impus stabili-

Perspectiva unei perioade 
critice pentru Brazilia11, 
sub acest titlul revista bri

tanică „The Scotsman" publică un 
articol în care se spune : „O 
ciocnire destul de semnificativă 
s-a produs între președintele Bra- 
zilei, Branco și guvernatorul de 
dreapta al statului Guanabara. 
Lacerda, care în momentul lovi
turii de stat militare era unul din 
cei mai puternici sprijinitori ai 
săi. Sciziunea s-a ivit atunci £înd 
s-a anunțat că alegerile preziden
țiale nu vor avea Loc anul vii
tor, după cum s-a făgăduit, ci vor 
fi aminate pină în 1967, cînd 
pentru a obține victoria, candida
tul va avea nevoie de o majorita
te absolută, în locul actua
lei majorități simple. Ambele 
hotărîri au zădărnicit efectiv am
bițiile politice arzătoare ale cu
noscutului militant împotriva 
stingii. Lacerda.

Importanța rupturii nu rezidă 
însă în esență aici. Șansele gu
vernatorului nu au fost niciodată 
mai mult decît mijlocii, în ciuda 
măsurilor venale care au îndepăr
tat pe cei mai puternici concurenti 
de pe arena luptei. Importanta 
rezidă în faptul că Lacerda con
trolează o pături largă a impor
tantului partid al Uniunii demo
crate naționale și cu greu este de 
așteptat actualmente sa fie tot atît 
de dispus să sprijine politica 
președintelui Branco, ve cit era 
in trecut".

Apoi, revista citată menționea
ză : „Acest lucru se produce în
tr-un moment cînd răbdarea po
porului brazilian a ajuns la li
mită. Statisticile fac bildnțul cri
zei. Astfel, reiese că în iunie col
tul vieții a crescut cu nu mai pu
țin de f la iuti, ridicînd /porul 
tn primei» șut luni iU inului la

LEOPOLDVILLE 19 (Ager
pres). — Mennon Williams, 
subsecretar de stat al S.U.A. 
însărcinat cu problemele afri
cane, a fost primit miercuri di
mineața de președintele congo- 
lez, Kasavubu, căruia i-a remis 
un mesaj din partea președin
telui Johnson. După cum se 
știe, el a întreprins o vizită de 
patru zile la Leopoldville un
de a avut mai multe întreve
deri cu autoritățile 
inclusiv cu primul 
Moise Chombe.

Corespondentul
France Presse anunță că la 
Leopoldville au sosit trei avi
oane de recunoaștere ameri
cane de tip „B-26", livrate gu
vernului congolez în cadrul 
„ajutorului" S.U.A. In urmă
toarele zile urmează să soseas
că mai multe avioane de ace
lași tip, care vor intra imediat 
în funcțiune. Pe de altă parte, 
la Leopoldville s-a anunțat că 
forțele de poliție vor fi întă
rite în următoarele zile cu alțl 
5 000 de polițiști. Serviciile de 
securitate națională vor fi, de 
asemenea, întărite.

te

mai devreme decît dacă ele ar 
fi fost trimise cu avionul di
rect de la Tokio în Europa.

La aproximativ o oră după 
lansare, „Syncom 3“ s-a situat 
pe o primă orbită, denumită 
de „transfer", după care, prin 
efectuarea unor manevre 
complicate, care vor dura 12 
zile, satelitul urmează să atin
gă un punct fix situat la 
35 800 km deasupra Oceanului 
Pacific cînd va putea să intre 
în funcțiune. „Syncom 3“ va 
rămîne un satelit fix, întrucît 
viteza sa de deplasare va fl 
aceeași cu viteza de rotație a 
Pămîntului.

rea partidului unic, a cerut 
crearea miliției populare pe 
întregul teritoriu, stabilirea 
unui control riguros al ser
viciilor publice de către acest 
partid, plecarea imediată a 
trupelor franceze. „Cei mal 
intransigenți lideri ai parti
dului unic din Congo (Braz
zaville) consideră că guvernul 
actual nu este instalat decît 
cu titlu tranzitoriu". „Astfel, 
subliniază „Le Monde", în e- 
chipa guvernamentală congo
leză există serioase disensi
uni", care ar putea deveni mai 
profunde dacă Massemba-De- 
bat nu va obține în continu
are o redresare economică și 
nu va rezolva în mod pozitiv 
o serie de probleme importan
te privind relațiile țării cu 
alte state.

1

procentul astronomic de 42 la 
sută, cu toate indiciile că va con
tinua să se ridice și mai masiv. 
Numeroși oameni de afaceri sa 
tem că anul acesta inflația ar 
putea crește cu peste sută la sută, 
atrăglnd pauperizarea la toate 
nivelurile vieții naționale.

Inflația pe această scară exclu
de formarea de capital intern pen
tru finanțarea dezvoltării viitoare. 
Acest lucru este grav atunci dnd 
consilierii guvernamentali calcu
lează că 11 la sută din venitul 
național global va trebui investit 
în fiecare an pentru a asigura o 
dezvoltare reală a venitului pe 
cap de locuitor, în fața exploziei 
constante a populației... Președin
tele Branco insistă pentru reforme 
substanțiale. La un anumit nivel, 
obiectivul este de a reduce defi
citul serviciilor guvernamental». 
Există un program 
pînă în ' 
la sută 
fonice 
singură 
chidate. 
cesul de secătuire a unei 
rerii practic goale, totodată pro
voacă creșterea prețurilor pentru 
public și comvaniile din întreaga, 
țară.

La al doilea nivel, președintele 
Branco intenționează să realizeze 
reforme sociale globale.

Din multe puncte de vedere se 
pare că cercul este închis din nou, 
președintele Branco acceptînd ca 
deopotrivă dezirabil și inevitabil 
o revizuire completă a structurii 
sociale a Braziliei, pe care atît 
președintele Kubitscheck cît și 
președintele Goulart au preconi
zat-o cu același entuziasm. Ce se 
va întimpla acum și în viitoarele 
șase luni este foarte greu de pre
văzut ii de o importanți flcWd*.

care a dus 
prezent la creșteri de 8o 
în costul serviciilor tele- 
și transporturilor, într-o 
lună subvențiile fiind li- 
Dacă aceasta reduce pro- 
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