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Purtată-n umăr, cofa ți-o pleacă pîn'la gură, 
Să iei, ca-n sărutare, din ea, o sorbitură.

Băuțl destule lacrimi tntr-altă primăvară. 
Din ciutura cu singe țl-aghlazma lor amară. 
Tl-au semănat In cale, aminte să-ți aduci, 
Pămtntul cu morminte ți cu păduri de crud.

Dă-i mina, copilandră de-a pururea fecioară, 
Că vă-nttlnlți depline, acum Intîia oară, 
La început do vremuri, nădejdi ți învieri, 
Două-nflorlri de muguri ți două primăveri.

Al Bună-dlmineața, PrimăvarăI 
Iar proaspătă te-ntorcl In țară. 
Tu fragedă, *1 ea Întinerită, 
în țara din răsptntll verzi, fii binevenită.



oglinda 
marilor 
înfăptuiri

Cîteva din exponatele care ilustrează dezvoltarea industriei 
romînești constructoare de mașini agricole.



Pavilionul central al expoziției re
ține în mod deosebit atenția vizita
torilor. El prezintă o largă gamă de 
exponate ale industriei și agricul
turii noastre socialiste.

în paginile de față, prezentăm cititorilor noștri cîteva 
imagini din Expoziția realizărilor economiei naționale a Republicii 
Populare Romîne. Așteptată cu viu și legitim interes, expoziția re
prezintă o sinteză a principalelor realizări ale economiei naționale 
în cele două decenii care s-au scurs de la eliberarea patriei noastre.

Grupată în perimetrul pavilionului din vecinătatea Casei Scîn- 
teii și a pavilionului de pe malul lacului Herăstrău, expoziția, în 
ansamblul ei, se întinde pe o suprafață de peste o sută de hectare. 
Pe lingă cele două mari pavilioane, au mai fost amenajate și alte 
cîteva pavilioane mai mici precum și ample platforme exterioare. 
Expoziția este sectorizată pe ramuri astfel încât vizitatorilor să li 
se înfățișeze cit mai pregnant atît înlănțuirea firească a ramurilor 
economice, cît și — mai ales — dezvoltarea armonioasă a tuturor 
acestora.

Pe cele patru nivele ale imensei rotonde de metal și sticlă 
a pavilionului central, în afara părții de sinteză a întregii expoziții, 
sînt grupate exponatele diferitelor ramuri ale industriei și agri
culturii. în cel de-al doilea pavilion, cel al construcțiilor, sînt pre
zentate pe larg realizări din domeniul sistematizării urbane și ru
rale, al construcțiilor industriale și social-culturale.

In sectoarele exterioare ale expoziției sînt amplasate numeroase 
utilaje și exponate de mari proporții. Astfel, vizitatorii vor putea 
vedea, printre altele, instalația de foraj 3 DH-200 care a obținut 
medalia de aur la Tîrgul internațional de la Leipzig 1963, locomo
tiva diesel electrică și diesel hidraulică, utilaje destinate pro
ducerii și transportului energiei electrice, pompe de mare ca
pacitate, utilaje de construcții, utilaje agricole, machetele 
celor mai modeme nave construite pe șantierele noastre 
navale, o secțiune în mărime naturală a unui sector dintr-o mină 
carboniferă, un pavilion al produselor din mase plastice etc. Un 
pavilion special prezintă realizările obținute în domeniul social-

(Continuare în pag. 6)

In pavilionul maselor plastice vizitatorii 
au prilejul de a cunoaște importantele și 
variatele realizări obținute de industria 
petrochimică națională.



Printre exponatele industriei ener
giei electrice se numără și o stație 
de transformare destinată trans
portului curentului electric sub 
înaltă tensiune.

Una din numeroasele lucrări origi
nale romînești din domeniul con
strucțiilor industriale este și acest 
rezervor prezentat în secțiune.

Numeroase machete ilustrează 
importantele lucrări de con
strucții și sistematizare, ini
țiate în anii noștri.



Astfel de interioare con
fortabile, dotate cu mo
bilier și obiecte de uz 
casnic de cel mai mo
dern tip, pot fi văzute 
în pavilionul de con
strucții, arhitectură și 
sistematizare.

Un adevărat șantier, si
tuat în perimetrul ex
poziției, prezintă publi
cului vizitator cele mai 
modeme instalații re
alizate de constructorii 
noștri de utilaj petrolier.

cultural și al artei populare. De asemenea, mai sânt prezentate 
cîmpuri demonstrative de culturi agrosilvice.

Prin complexitatea și varietatea ei, expoziția prezintă o imagine 
vie a noii înfățișări a Romîniei. Ilustrînd îndeplinirea și depășirea 
planurilor economice, gradul actual de tehnicitate al industriei, 
mecanizarea înaintată a agriculturii, realizările din domeniul social- 
cultural, al creșterii nivelului de trai al populației, expoziția con
stituie nu numai o oglindă a succeselor poporului nostru în con
strucția socialistă, ci și un excelent prilej pentru un rodnic schimb 
de experiență între oamenii muncii din diferite sectoare ale eco
nomiei noastre naționale.

Deschisă timp de trei luni, Expoziția realizărilor economiei 
naționale a Republicii Populare Romîne dă .posibilitate, unui 
mare număr de vizitatori să cunoască, în ansamblul lor, bogatele 
și variatele realizări ale economiei naționale înfăptuite în răstimpul 
ultimelor două decenii, dovezi grăitoare ale hărniciei, priceperii și 
geniului creator al poporului nostru, condus și îndrumat de partid.

IEGENDA MACHETEI
A Pavilionul central (industria metalurgică, construc

toare de mașini, electrotehnică și electronică, chi
mică, petrolieră, mine și energie electrică, de con
strucții, ușoară, alimentară, forestieră și agricultură).

B Pavilionul construcții, sistematizare și arhitectură, 
C Pavilionul social-cultural și al artei populare.
I Biroul de informații.
n Parcaj auto.
III Cinematograf și estradă pentru manifestări cultu

rale.
IV Culturi demonstrative silvice.
V Culturi demonstrative agricole.
VI Complexe comerciale cu produse industriale și ali

mentare.
VI Sector de mașini agricole,
VUI Sector mine și energie electrică.
IX Sector transporturi și telecomunicații.
X Pavilionul de produse din mase plastice.
XI Șantier petrolier.
XII Elemente și procedee pentru construcție.



FILE DE ISTORIE

ACUM2Ode ani

Astăzi totul ni se pare fi
resc, normal. Apariția unui 
nou obiectiv industrial pe 
harta țării, un lot de trac
toare gata să brăzdeze ogoa
rele înfrățite, deschiderea unui 
nou complex cultural-științi- 
fic, darea în folosință a unor 
noi blocuri de locuințe, spi
tale sau case de odihnă au 
devenit un fapt obișnuit. A 
trăi astăzi mai bine ca ieri și 
mîine mai bine ca astăzi este 
o certitudine a zilelor noastre. 
Dar n-a fost întotdeauna așa. 
Cei cu tâmplele argintate își 
amintesc și de alte timpuri 
care au apus pentru tot
deauna.

VREMURI GRELE 
DE CRUNTĂ URGIE

Politica de trădare a inte
reselor naționale, de cedare 
pas cu pas în fața expansiu
nii economice și politicii hi- 
tâeriste, promovată de cele 
mai reacționare cercuri ale 
claselor dominante a dus țara 
la grea cumpănă. A fost in
staurată dictatura militară- 
fascistă. Ca lăcustele au in
vadat țara trupele hitleriste. 
Sînt vii în memorie acele 
timpuri de cruntă urgie. Mun
citorii și țăranii erau crunt 
exploatați, împilați, jefuițî. 
Suferințele lor erau înzecite 
de ororile criminalului război 
antisovietic, în care poporul 
romîn a fost împins contrar 
voinței și intereselor sale vi
tale. Aproape nu a rămas că
min în care războiul de jaf 
și cotropire să nu fi adus ja
lea și doliul. Acele vremuri 
de grele încercări au marcat 
una din cele mai triste pe
rioade din istoria noastră, 
cînd țara a fost împinsă în 
pragul catastrofei.

ÎN FRUNTEA
FORȚELOR PATRIOTICE

Iubitor de libertate, po
porul romîn nu s-a împăcat 
niciodată cu aservirea țării 
imperialiștilor germani și nici

Crunt exploatate, jefuite și terorizate, masele populare, în sînul 
cărora clocotea ura de moarte împotriva fascismului, se ridicau la 
luptă tot mai hotărită. Mobilizați și organizați de comuniști, oamenii 
muncii, prin greve, acțiuni de sabotaj, neprezentarea la încorporare etc. 
loveau puternic în mașina de război fascistă. Documente cu file îngăl
benite de scurgerea celor două decenii au consemnat lupta eroică a 
maselor împotriva dictaturii milîtare-fasciste și a hitleriștilor.

n-a cedat în fața lor. Puter
nicele resentimente împotriva 
militarismului german, izvo- 
rîte din suferințele îndurate 
sub ocupația germană în 
timpul primului război mon
dial au fost amplificate de 
intrarea trupelor hitleriste în 
țară, de jefuirea bogățiilor 
țării, sporind și mai mult a- 
versiunea și ostilitatea ma
selor față de hitleriști și de 
regimul fascist.

An de an a crescut valul 
nemulțumirilor, făcînd să 
clocotească tot mai mult ura în 
rândurile maselor largi popu
lare. O dată cu creșterea stă
rii de spirit antihitleriste a 
maselor a luat avînt miș
carea Ide rezistență a poporu
lui romîn. -Prin proteste, greve, 
demonstrații, acte de sabotaj, 
masele de oameni ai muncii 
loveau necontenit și cu forță 
crescândă în mașina de război 
fascistă. în avangarda luptei 
de eliberare națională a pășit 
de la început încercatul par
tid al comuniștilor. Nici schin
giuirile, nici anii grei de tem
niță, nici gloanțele plutoane
lor de execuție, nici acțiunile 
nefaste ale clicii trădătoare 
strecurate în conducerea parti
dului n-au putut stăvili lupta 
comuniștilor. Nici o clipă nu 
s-a clătinat dragostea lor de 
patrie, convingerea lor în tri
umful deplin al marelui front 
al popoarelor asupra ciumei 
fasciste.

însuflețiți de dreptatea ca
uzei pentru care luptau, comu
niștii n-au încetat nici o cli
pă activitatea în rîndul ma
selor populare și ale arma
tei. Cu prețul vieții, ei redac
tau și difuzau manifeste, a- 
peluri, ziare ilegale. Slove 
pline de mânie și revoltă dă
tătoare de încredere și forță 
cuprinse în paginile ziarelor 
ilegale ca : „Romînia liberă", 
„Presa liberă", „Buletinul", 
„Chemarea", duceau cuvîntul



Scrisoarea tovarășilor din afară către tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Def

aonlamentatal pe eare bî 1-«b 
în f»it wng^ famttB. a fetit 
cs *?i mri ta®»* v0*»i. Acu» v»

ia toate anfiat de afriurite vostire teuteasrid striu- 
nte tai P.au fes* «^fatmtaaBie utnim ateririrea tatmutai 
plan RlndurUt »»*»*« au toeemMf serins aci sa «write wws- 
mc Pîe ne a» Interi! wisrîn» «* ae m taaMsn »4 etr---------“-- 
ttt msS «cură «rin» * feri 
orație lui Tarii Varvara*) #4 
îriuneeos din Wort* fotatitei a 
can? de.'uw»i5!to de p«4Ja» 
ran ai famritei H Le s«mi» j

rt. pesta tot stiMta s *“ 
taet»d«« si eale»îuJ

Hurt iu to* ct o M»»ți8e>.

Scrisoarea de răspuns a tovarășului 
Oh. Gheorghiu~Dej

Jiri K 4 9^ fodmwî M ea a»9 bywta » ym^wB 
ia uram «mralorai »^St atm »kbi»w «Km M* ea» 
,» tatorat «a» . «M» «rtțl~ e»««M » >>»■* 
dun»w»»e. te#e opartastate. Cu rindmrtJ» strtose,

wta «tea W hot^ ««tea 
tadMfeirti MMMtae « ata» ta f*ta ctestt mandea tajrpopor»- 
tai mia in m«« *Mw «rit de taspcrtwrt «atea destfeuram 
a..- nawatefcr ®«a«» si «««ce

« «^,‘sr
iiotirlr» >i naridtiete.

t, Atiirirttwa sari «tente* i«»ori « ^uî dajbagL 
tafod mtoMt «te «curftata ewma«ms®»B«. &te«iî»d *» v«. M» 
uMi « m««»bmtate tari ta tata «««Mili £ ca «»mb 
state desarireoaw w MW awa « e» da Mt» «tefeefew» ms-

li VertflMU veOBctsf» eadrete ortactoate. star» tor d* «t> 
m, «i!«Ma tar dfe snM ăt vedere «»arir»ttv S» tasferife-te M»» 
wan retor « au de fieri. Trebuie rri an4t> semnate ta 
««»!«»«» ^>t: mal dat» te te Crnntuau a fi amt <fo a aar- 
•’rins activ « « tod* SMpoMriulitatea ta avetn de redresat» a 
t Widulu» u ti a» tacredinfe»» sectorri de munca. Paralad ea 
*»d« M»<teate. tosirri» al Mac tac»«j»te. vom Mm tm» to» 
rtt ti struH de ssee» ta wmranîram teuwiatea a tuturor arsant- 
wujiw Mrttaelat««?«. de k» « «tot te».

?«Bn st a «mtl tcrvfcto «a WM» a «a* m» ca
vtnnu vwu«t»<Ms* a «•»»*»**«*£• «rttaia s* 
a lavm «rtidul ta lupte M «au» Mărirea aaretaiSw fixat».

IV. Păstră » tatărt IteiKte ac^ 6» *fi «priite crWeâ« tre- 
tad txttpint iStsuts a ^dw*tta pubî** sad» partida» « ta 
«a fota 4» arobiemeta «s^tsfe d» Atwftte adu»», cfod rfț^uî 
«a 44 i» teritorial «rational ca aeetad teturw fortelw
jantru boanlrtor fasdtte H a dtett trAJăiorutel Anta-
msw «te. i* baia sistemei da tochwrar» a Fromuiui U«c Na- 

îațt cu triU tot «ea « «r tauMma wire* forfetar o» 
inue an^atriria. Fomufer»» dadandtel •* rănesaci wfea «*»• 
fesBfstte de weriati» pewnt prrsa tiumtol ta «reurite dtferiteter 
rrupiri. pentru omttean» unei atitudini de «oevtativâ »sa 
rw»!

a swra via»» votstrâ 
nu» ni ud, ton t 
a a
sa frățesc si iterate

V. «a aari «vw* «swrt w»w pfefew»? 
ttS, tute trebate st Nariva dwtaaarita «®țsrs

Ca toatei ea» i& &h®0W ti M shm 
setau awtssii ea te p»e» ti sewap râtut» os pariat P?a« va 
aori rit» write mpiWi. tl trebte» îsa» «Wați țt puți 

■"ta tawMritatwt* 4» a mușc*. iar cit Mivaate «tecteri^S* 4» so- 
eatata. «te Wtiwtese leat» »& mtrva imws «udte o^s'ic hut»- 

. «w ti wtetaate M «miv» wsradtthti. est «a» rit fte tew^ss» 
w4 «miro «« mat wrtfteMf tevariiri. Acw» ss putem fot». 
priMte 0 «aaapaBte IsrgS de I4»urir» ti d««w»fe a retor «mo- 
vait, dia teri wothe; wntru dt tw rSonn o frână WaM de «w 
si energie. aeemra nmMni RscWmriw twrate promise; »r 
W tal Tanti Varvara -sa rite sev» 4ia cete »et«evte șt tibti 
hM* cm4«: — indirect wete d$H» MortlWI wfiM si 
ri»M Wr*te«a «curtai de te ti » bhu«W teci te CC. ti ta 
PsrtMuJ hmat Cred U e «tiktea» Utnwm-a unto sister nt- 
tete» <te cadre, cu «eațîan»» <A arin p^r^rtil» peste atrage 
itUA *te sta** «mmtnto.-

Or aram enA ca sr fi cu totri «series s» *1 «btaHî «tea» 
te pemb’llîate de «S fotori. petslra carri etad ..pocâW « 
»ar Hrea .^înotrA". Nw «te Bici 4» rw ri as ta- 
dkWt i»a ri r>w arts de mt «S « ..swime" in vreun M 
otrseare. SI a fee* represmritMri ri amatorul totei capitotaMe 
ta Dafteea Sa 1933. ctnd » tedcmnri ri riairur a dat decteratie 
da nmantar» ta «mvtajreri Sate m» veriil ri swrin eanoscut ©w*- 
iuntri cm »a strwurri ta canid dattwîU tWî de viRsierU. 
Daci tatratfevâr este »©rba a* an swriita utrîst. ta Primai rtad 
poîețl conta pa «rfrrie etastite ri Mări?», eu» ve? treM »r«- 
pate ta lazul C.C. îHid«rtad prin aceasta am r» cefe din liber- 
tete, «n ri Of «te *r«wteic prisrater» ta tachtaori » îsc_rr 
Prin rtatwosul dat apelului d!a coeraricarat C.C.. activai «le 
tatu rit «I ee*d«»raa da rid-. a« «fcved» «ataritatea tot »t 
«mtttate a tarii pa ear* vi pririi birui ta ortca Împresurară..

Data DIM UBporianța acestor cadra, v» trebui si tmem arin- 
ttm»t la cri desl detiea m» «He asetafeRimal tas? Ct b«î ’ti. 
An ta «dea un numit 4» mtataal! aettvmi « car® atu as- 
tespta clipa ptatru a-ri dwa® capacitatea ti fcriirtr»» în fața

tacitei cete de ®ri «a «t «te B»! bunt urtri pentru activi
tatea snestrl . TUI să vi aMgvr da swiliauî meu neenndnkmat 
«l vi rog ri irsnsmîteU o putwtUcă ttetnmrt ie mina tatsror 
activelor devntett «r« fac rid ta Jurul conducerii.

23 «Priite 1344

Primul număr legal al ziarului 
„Rominia liberă" cu declara
ția P.C.R. din 24 august 1944, 
care chema poporul romin la 
luptă eroică cu arma in mină 
pentru eliberarea patriei de sub 
jugul hitlerist

,w imw ... . .. 24 jUa^ust

___ m w

MIHAKIfl LIBERA
23 AUGUST 1944

XUSTUmVUREM KEGIMULU1
HITLERIST DIN ROMRNIN

UWrt- Inânewa 0« • £ 

fi an im 0» teei «t» toata acea* 
ti» fetiți» și M»fo Scris* ta temnițe, 
îistarita ta htîib«, tațtatțdi ^sa^isa dto 
om ta wn. pe »ub «tarta Jfentanta U> 
bwr s 9^ CU sa^ dtețsJsjî ds ă-Și 

w p* «n »fe»$ numete său trib 
ta tem».

Se va 0 tafe© jf câta eufe«Kfe, t»a 
ta^rj;re Mtadre sta e*-
rui periru fiecw» cwSri safe «Kt

.RwnĂri;® i.3w#“ temâne țt nu vs 
tac^» mctadete sd tto un «tar de topte- 

ta »?«*»» dimtaseță de 24 August 
?944. pftaâ *6 toate rtasfe^te 
ac^ria este fegântariul pe cawH Utam.

al ParHdo^ ComwHst
<fln RttteM»

CAT RE POPORUL ROMANI
M«BKKÎ»»rî, m**Mrl8«<T«, ȘA vani» 
intel«c*»s«lir «wMafi ți s»fk9®*A - .

1 PATRIOTI 411» ROMÂNIA!
MAI ‘ St lupt* ti de wiidgrtxare feSfeMc» a «mmctturteiM As latre aga Iurt. 

î.țk- nue în vețe pr 4<»ril dm toate ț»r«t au Hwntferiri ți hsptei - taeepdud din âbri iW? - 
t«Mtw tmpunrred d/epiurtiar tor'tkwiHtir dt.ttațS» peat»» Am 0& S «efo'»M> ' 
jnMru iln pturi ti KhtrW dem«r«ti«. p» rife pace. •

1 MAI W» g*kric femw tatrMgi «uptiri» de vrivriri» r*i>»risAd <feti»Bîui«d« fornăie , 
i stterist’. < om>jta>M»e d* |Wi ti popoar*.

MAI W4 m»a«lforf»r» ti popont nmăa ta im txlei mtiQr&»tBC catoflrf,te 
tettrtt»» a provocate).

> aîr» 4»t MMM iaM.«Mzfo» cMmMMMMKnmimîtla t«ptA. dMtmw» . 
«dnmat* t«tr»f«h»l p»a»r rs»i».

R4rt • ivi • tori »4»s de crtmtewM HHk t ți Ario»-» sos ttrif&riei Patfkit.w>an.
V3. Hniweaa Am *»» »«•««■- Httavsed tef* mtetie* Ct t4At<uț»^U * tewri

F»uwd, tariț-fer-d > wuaifed w ««.*ate* Tăre «m*-

SVrfS» IOMWCS»

far— maț^wi? da rlkSM fțmwaiaH
Spri|iaiw» Awna^si  Mâți? aBtiiraâaafy

a ttefei mtmdMwal

« !W»« — FRONTS. UMK «KNNCITORESC

Scrisoarea tovarăși
lor din afară care 
aduceau la cunoștința 
tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ce
lorlalte cadre de par
tid aflate in lagărul 
de la Tirgu-Jiu că sar
cina încredințată, de 
a înlătura elementele 
trădătoare din condu
cerea partidului, a 
fost îndeplinită; răs
punsul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la această scri
soare.

Formațiune de luptă patriotică în acțiune în timpul, lupte
lor pentru eliberarea Capitalei.

Extrase dtatr-un ma
nifest al Frontului 
Unic Muncitoresc, din 
mai 1944.

Casa din str. Arme
nească, unde s-a ținut 
consîătuirea din 13 
spre 14 iunie 1944.

partidului în mijlocul mase
lor, ținând mereu nestinsă 
flacăra luptei revoluționare.

Tipărite sau scrise de mâ
nă, multiplicate și răspîndite 
în mii și mii de exemplare, 
manifestele și chemările par
tidului circulau din om în 
om, pregăteau și atrăgeau 
prin forța adevărului și com
bativitatea lor noi și noi luptă
tori în marea acțiune de 
eliberare națională și socială 
a poporului român.

Comuniștii, cadrele devo
tate ale partidului, au știut 
chiar și în cele mai vitrege 
condiții ale luptei să găsească 

metode și mijloace eficiente 
pentru a pregăti masele în 
vederea doborârii dictaturii 
militare-fasciste. înapoia gra
tiilor și a sârmelor ghimpate 
s-a făurit adevăratul nucleu 
conducător al partidului 
format din cadre călite în focul 
luptei de clasă, al marilor bă
tălii revoluționare din anii 
1932-1933. Aici se analizau 
în mod profund principalele 
probleme ale vieții partidu
lui, se dezbateau sarcinile le
gate de realizarea unității de 
luptă a forțelor antifasciste.

Acționând ca stegari ai in
tereselor naționale vitale ale



eETJITIM PATRIOȚ1
Extrase dlntr-un manifest al 
Comandamentului formațiunilor 
de luptă patriotice care 
chema pe oamenii muncii 
să-și înzecească forțele pen
tru zdrobirea hitleriștilor din 
Capitală și împrejurimi.

Ofițeri hitleriști luați prizonieri 
de unitățile romine șl de forma
țiunile de luptă patriotice in loca
lul hotelului „Âthende Palace* ; 
coloana de prizonieri trece prin 
fața Ateneului in drum spre lagăr,

Lupta cu arma în mână împotriva cotropitorilor 
nemți a început Din această clipă, fiecare român 
e un soldat al României libere.

Cetățeni al Capitalei f 
Muncitori, funcționari, 
intelectuali, patrioti l

Pentru respingerea si exterminarea cotropitorilor 
sunt necesare toate,, forțele și toate resursele noa
stre. Urmați fără șovăire ordinele și dispozițiile CO- 
mandamentutui formațiunilor de 
luptă patriotice, înro!ati-vă în detașamentele 
patriotice. Prezentați-vă la locurile indicate de comu
nicatele noastre cu’ arme sau fără arme.

Capitala (Ml, inima mișcării de 
eliberare națională, irebue ținută 
cu orice preț l

Puneti-vă brațele, mijloacele și tot sufletul pentru 
exterminarea dușmanilor noștri de moarte I

Cetățeni Patrioti I
De lupta. noastră depinde soarta țârii! Numai acțiunea or

ganizată, sub ordinele și dispozițiile noastre pot, să asigure re
zident» și victoria cu rele mai mici pierderi.

Ajutați armata noastră română, dați tot sprijinul iubiților 
și eroicilor noștri Ofițeri și Soldați!
Locuitori din suburbii, Țărani din Jurul Capitalei

Asigurați legături largi cu țărănimea!
Formați detașamente țărănești pentru apărarea Capitalei!
Aprovizionați Capitala cu produse alimentare de tot felul, 

împiedecați cu arma In mână aprovizionarea dușmanului 
hitleriști

Nici o bucată de pâine, niciun pahar cu apă asasinilor noștri I
La luptă hotărâtă, cu arma in mâini I

Moarte cotropitorilor germani I

Primul tun care a deschis foc în zorii zilei de 24 august împo
triva unei coloane hitleriste care încerca să atace Capitala dinspre 
nord (stingă)

...și unul din tunurile hitleriste distruse de artileriștii romîni 
pe podul Herăstrău (sus).

«porului român, comuniștii 
iu văzut clar că singura cale 
le a salva țara din situația 
atastrofală la care fusese a- 
lusă de cercurile guvernante 
de claselor exploatatoare era 
upta hotănîtă pentru dobo- 
îrea dictaturii militare-fas- 
:iste, pentru eliberarea patriei 
le sub jugul fascist

IN VAST PLAN DE ACȚIUNE...

...Prima jumătate a anului 
i943. în țară și pe front creș
tea necontenit starea de spirit 
antihitleristă a poporului. 
Se adâncea tot mai mult pră

pastia dintre masele populare 
și dictatura militară-fascistă. 
Valul nemulțumirilor popu
lare slăbea și măcina pozițiile 
șubrezite ale regimului fascist. 
Tot mai numeroase arau acte
le de sabotaj, grevele, protes
tele. în aparatul de stat au 
început să apară fenomene de 
profundă dezorganizare. Regi
mul fascist din România intra
se într-o criză politică și mi
litară care se adâncea tot mai 
mult. La aceasta contribuia 
întreaga evoluție a evenimen
telor internaționale ca urma
re a victoriilor Uniunii Sovie
tice, forța fundamentală a 

coaliției antihitleriste. Erois
mul poporului sovietic stîmea 
admirația întregii lumi, stră
lucitele sale victorii împotri
va cotropitorilor hitleriști îm
bărbătau forțele antifasciste 
de pretutindeni, le insuflau 
avînt în luptă și încredere în 
triumful cauzei eliberării po
poarelor. Situația internă și 
externă a României în 1943 
dovedea că se copseseră con
dițiile care să permită orga
nizarea unei acțiuni energice 
în vederea doborârii dictatu
rii militare-fasciste și întoar
cerea armelor împotriva Ger
maniei hitleriste.

Hotărâtoare pentru desfășu
rarea cu succes a acestei ac
țiuni era coalizarea tuturor 
forțelor interesate, dintr-un 
motiv sau altul, în ieșirea 
Romîniei din războiul hitle
rist, coordonarea acțiunilor 
acestora pe bazia unui plan 
unic, realist, științific funda
mentat. Această operă patrio
tică a fost realizată de clasa 
muncitoare, de comuniștii de
votați cauzei partidului, de 
cadrele lui (leniniste.

Pe baza analizei multilate
rale a situației interne și in
ternaționale pe plan politic și 
militar, cadrele de bază ale 
partidului din închisori, din la-



ACUM

DE ANI

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej vor
bind la mitingul din fața sediului central 
al P.C.R. in ziua de 30 -august 1944.

găre și din ilegalitate au 
conceput, sub conducerea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej încă în vara anului 
1943 planul general de răs
turnare a dictaturii militare 
fasciste, de scoatere a Romî- 
niei din războiul hitlerist și 
de întoarcere imediată a ar
melor împotriva hitlerismu- 
lui. Partidul a pornit de la 
concepția profund științifică 
potrivit căreia, în acele îm
prejurări istorice, numai o ac
țiune energică de masă, care 
să ridice la luptă majoritatea 
zdrobitoare a poporului romîn 
era singura cale reală și 
eficace de doborâre a dictaturii 
militare-fasciste, de eliberare 
a patriei de sub jugul fascist.

In lumina acestei orientări 
au fost elaborate și traduse 
în viață, sub conducerea par
tidului, un șir de măsuri cu 
caracter politic și militar.

pentru Înfăptuirea politicii 
DE COALIZARE A TUTUROR 
FORȚELOR ANTIHITLERISTE

•Hotărîtoare pentru reali
zarea unui larg front de luptă 
în vederea pregătirii și înfăp
tuirii insurecției armate a fost 
întărirea unității de voință și 
acțiune a partidului comunist, 
a capacității lui de luptă. E- 
laborată din timp și pregătită 
pas cu pas, înlăturarea la 4 
aprilie 1944 a elementelor tră
dătoare și capitulante în cap 
cu Foriș a redat partidului 
forța necesară pentru organi
zarea asaltului hotărît. Cu 
rândurile strânse, cu unitatea 
de voință și acțiune înfăptu
ită, P.C.R. a pășit .hotărâtor la 
realizarea unității de acțiune 
a clasei muncitoare. La 1 Mai 
1944 s-a făurit Frontul Unic 
Muncitoresc care a constituit 
coloana vertebrală a largii 
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coaliții de forțe și organiza
ții politice ce se pronunțau 
pentru ieșirea Romîniei din 
războiul hitlerist și alăturarea 
ei la coaliția antihitleristă. 
Este meritul istoric al P.C.R. 
față de poporul romîn de a 
fi polarizat în jurul lui toate 
forțele patriotice, antifasciste, 
și — orientându-se just în văl
mășagul intereselor contradic
torii din rândurile diferitelor 
pături ale claselor dominante, 
folosind contradicțiile existen
te dintre acestea — de a fi 
realizat o largă coaliție a tu
turor forțelor antihitleriste. 
Credincios programului său, 
punînd pe prim plan intere
sele naționale, superioare ale 
poporului romîn, P.C.R. a con
siderat contactul cu palatul 
regal ca util și necesar în ve
derea folosirii tuturor posibi
lităților de a scoate țara din 
războiul hitlerist. De aseme
nea liderii partidelor națio- 
nal-țărănesc și național-libe- 
ral, din teama de a nu ră
mâne în afara evenimentelor 
și în izolare totală, au accep
tat în cele din urmă formarea 
împreună cu P.CJÎ. și P.S.D. 
a Blocului național-democrat

PREGĂTIREA MILITARĂ 
A INSURECȚIEI

Esențiale pentru succesul 
insurecției armate au fost acti
vitatea desfășurată de partid 
pentru organizarea și pregă
tirea forțelor luptătoare, ela
borarea planului detailat al 
acțiunii militare. Pe această 
linie o importanță covîrșitoare 
a avut-o crearea unor forțe 
armate proprii ale clasei 
muncitoare — formațiunile de 
luptă patriotice. Sub îndru
marea directă a conducerii 
partidului s-a creat un co
mandament central care a 

desfășurat o activitate rodnică 
în vederea organizării, pregă
tirii formațiunilor de luptă 
patriotice în București, pe 
Valea Prahovei, în Oltenia, 
Banat, Țara Birsei ș. a. în 
Capitală, ele erau constituite 
la Atelierele C.F.R.-Grivița, 
„Malaxa", „Lemaître", S.T.B., 
Uzinele Grozăvești și în alte 
întreprinderi. O atenție spo
rită s-a acordat activității în 
armată în vederea atragerii ei 
de partea forțelor insurecțio
nale. Prin presa ilegală, prin 
manifeste și apeluri dar mai 
ales în munca de la om la 
om, comuniștii au dus cuvîn- 
tul partidului în masele largi 
de militari. în unele unități 
au fost formate grupe antifas
ciste. Partidul a reușit să 
câștige pentru cauza insurecției 
un număr de generali și ofi
țeri patrioți care au parti
cipat activ la pregătirea acțiu
nii militare.

în noaptea de 13 spre 14 
iunie 1944 a fost constituit un 
comitet militar care, sub di
recta conducere a partidului 
comunist avea sarcina să se 
ocupe de pregătirea armatei 
în vederea insurecției. A fost 
întocmit un plan de operații 
detailat în vederea acțiunii 
din Capitală în care se pre
vedeau obiectivele hitleriste 
și ale aparatului de stat fas
cist, misiunile, forțele parti
cipante și modul de acțiune 
pentru lichidarea acestor 
obiective. Documente ale vre
mii cu filele .îngălbenite de 
scurgerea celor 20 de ani, ta
bele, situații statistice, ordine 
de luptă și schițe cu planuri de 
atac pentru fiecare obiectiv 
hitlerist sînt tot atîtea măr
turii ale activității desfășura
te de partid pentru pregătirea 
acțiunii militare din Capitală.

Un plan de acțiune a fost 
elaborat și pentru Valea Pra

hovei. De asemenea s-au lua 
măsuri în scopul de a inter
zice pătrunderea de forțe ina
mice din partea de nord i 
Transilvaniei și de peste fron
tierele de vest și sud alt 
țării.

In noaptea de 12 spre li 
august 1944, a fost organizați 
evadarea din lagăr a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Ea a fost urmată ul
terior de evadarea tova
rășilor Gheorghe Apostol 
Alexandru Drăghici Și a altoi 
activiști de răspundere a 
partidului.

Astfel către mijlocul luni 
august a fost înfăptuit an
samblul de măsuri preconi
zate de conducerea partidu
lui în vederea organizări: 
insurecției armate. în țari 
valul nemulțumirilor și ă 
revoltei ' maselor atinseși 
punctul culminant. Clica an- 
tonesciană era izolată.

ASALTUL HOTĂRÎTOR

23 August 1944. Clipa muli 
așteptată a sosit. In confor
mitate cu planul insurecțio
nal elaborat din vreme dt 
partid, căpeteniile fasciste 
au fost arestate la palat apoi 
o formațiune de luptă pa
triotică le-a transportat în- 
tr-o casă conspirativă a 
partidului din cartierul Va* 
tra Luminoasă a cărei paze 
era asigurată de comuniști

Formațiunile de luptă pa
triotice și unitățile militare 
au ocupat instituțiile guver
namentale române, au blocal 
și încercuit obiectivele hitle
riste. în Capitală începuseră 
acțiunile energice împotrivs 
ocupaniților hitleriști. în seara 
zilei de 23 August, la ora 22 
comunicatul transmis la rădic 
vestea doborârea dictaturii 
militare-fasciste, ieșirea țării 



in războiul antisovietic și a- 
iturarea ei la coaliția anti- 
itleristă. Această veste a 
;răbătut întreaga țară cu iu- 
țala fulgerului. Muncitorii, 
ăranii, intelectualii, toți fiii 
omîniei obidite au primit-o 
u mare bucurie, cu entu- 
•asm și mîndrie patriotică.
Ferm hotăirit să lupte pen- 

-u victoria definitivă a in- 
arecției, pentru eliberarea 
atriei de sub jugul fascist, 
aporul romîn s-a ridicat la 
rme încă în noaptea de 23 
pre 24 august lovind cu sete 
i dușmanul cotropitor. Capi- 
dă, leagănul insurecției ar- 
late, era în clocot. în miez 
le noapte au răsunat primele 
afale. Hitleriștii care circu- 
iu prin oraș au fost atacați 
i dezarmați. în diferite 
uncte ale orașului aveau loc 
rimele ciocniri. Acțiuni ase- 
lănățoare începuseră și în 
Ite părți ale țării. în noap- 
sa de 23 spre 24 august la 
'loiești a început izgonirea 
ărzilor hitleriste din între- 
rinderile petroliere, paza lor 
iind preluată de muncitori 
aarmați și ostași. în partea 
le nord a Moldovei, un deta- 
ament de grăniceri de tăria 
mei brigăzi, format din 
•egimentul 3 grăniceri și un 
>atalion din regimentul 6 gră- 
liceri a pornit imediat lupta 
mpotriva hitleriștilor, făcând 
n cursul nopții de 23 spre 24 
lugust 350 de prizonieri.

Aspect de la primirea făcută 
eroicelor trupe sovietice de către 
populația Capitalei în ziua de 
30 august 1944,

Acțiunea începută în seara 
zilei de 23 August împotriva 
cotropitorilor a căpătat înce- 
pînd din dimineața zilei de 
24 august un aspect general, 
trecîndu-se la atacuri de 
mare amploare asupra tru
pelor germano-fasciste.

Exprimînd hotărîrea de 
luptă a poporului, întreaga ar
mată română a întors armele 
împotriva ocupanților hitle- 
riști. în ciuda unor condiții 
deosebit de grele, a măsurilor 
luate de comandamentele ger
mane, s-a desfășurat cu succes 
procesul complex al desprin
derii unităților române de 
cele hitleriste, al regrupării 
și intrării lor în dispozitivul de 
luptă împotriva cotropitorilor 
fasciști.

Cînd zorii zilei de 24 au
gust mijeau la orizont, unită
țile militare și formațiunile 
patriotice au trecut la asal
tul obiectivelor hitleriste din 
Capitală, lichidând rând pe 
rfnd rezistențele hitleriste. în 
jurul orei 4 dimineața a 
început atacul împotriva se
diului Misiunii germane pen
tru armata aerului din Splaiul 
Independenței (azi sediul Sfa
tului popular al regiunii 
București). Repetat de mai 
multe ori el a fost încununat 
de succes către orele 11. Tru
pele române sprijinite de for
mațiunile patriotice au desfă
șurat acțiuni energice pentru 

lichidarea rezistențelor germa
ne de la hotelurile „Ambasa
dor", „Grand" și din alte 
puncte ale orașului, au asal
tat și cucerit, după lupte 
sângeroase, sediul Misiunii 
hitleriste pentru armata de 
uscat, aflat în localul Școlii su
perioare de război. Prin lupte 
grele forțele patriotice puter
nic sprijinite de masele popu
lare au eliberat în trei zile 
Capitala țării, zădărnicind 
toate încercările hitleriștilor 
de a înăbuși în sînge insu
recția armată, lupta de elibe
rare a poporului romîn de sub 
jugul fascist.

Cu forțe sporite, unitățile 
militare și formațiunile pa
triotice au continuat lupta pen
tru completa nimicire a gru
pării de forțe hitleriste aflate 
în zona Băneasa, Otcpeni, Pi
pera. însuflețiți de chemările 
avîntate ale partidului comu
nist, ostașii, luptătorii din for
mațiunile patriotice, sprijiniți 
intens de masele populare au 
asaltat rezistențele inamice de 
pe aeroportul și din pădurea 
Băneasa, din Otopeni și aero
portul Pipera. înfrînt de for
țele insurecționale, trufașul 
general hitlerist Gerstenberg 
a încercat să scape cu fuga 
retrăgîndu-se spre nord. La 
scurt tâmp însă coloana lui a 
fost interceptată și dezarmată 
de trupe române la sud de 
Ploiești.

Puternica ridicare la arme 
a poporului romîn a cuprins 
și alte regiuni ale țării. Lupte 
înverșunate s-au desfășurat 
pe Valea Prahovei, în Dobro- 
gea, Oltenia, Banat și în alte 
părți ale țării. Lupta eroică 
a maselor populare și unită
ților militare desfășurată în 
zilele insurecției armate a 
avut drept rezultat eliberarea 
întregii părți centrale, de sud- 
est și sud-vest a României.

în acest timp armata sovie
tică continuând ofensiva în
cepută la 20 august pe fftmtul 
lași-Chișinău zdrobea și lichi
da grosul forțelor germane- 
fasciste din grupul de armate 
„Ucraina de sud", încercuite 
către sfârșitul zilei de 24 au
gust pe frontul din Moldova, 
urmărea trupele hitleriste 
care se retrăgeau în dezor
dine. Pretutindeni, în orașele 
și satele patriei ca și în Ca
pitală — unde trupele sovie
tice au ajuns în ziua de 30 
august — populația a făcut 
acestora o caldă și entuziastă 
primire.

înlăturând dictatura milita- 
ră~fascistă, poporul român 
a devenit un participant activ 
cu toate resursele sale umane 
și economice la războiul anti
hitlerist. Luptând vitejește 
alături de armata sovietică în 
războiul pentru izgonirea de 
pe teritoriul patriei a trupelor 

fasciste și apoi dincolo de 
granițele țării, pe teritoriul 
Ungariei și Cehoslovaciei, până 
la zdrobirea definitivă a Ger
maniei hitleriste, armata ro- 
mână și-a adus contribu
ția sa la obținerea victoriei 
de către coaliția antihi- 
tleristă în cel de-aâ doilea 
război mondial. Poporul nos
tru păstrează vie amintirea 
acestor eroice fapte de arme, 
cinstește pe luptătorii care 
și-au dat viața pentru eli
berarea patriei noastre.

Insurecția armată organi
zată și condusă de P.C.R. a 
înscris o pagină glorioasă în 
istoria poporului romîn pen
tru democrație, independență 
națională și progres social. 
Moment de cotitură radicală 
în destinele poporului român, 
insurecția armată a sfărimat 
odiosul regim fascist, a dat 
o puternică lovitură claselor 
exploatatoare, marcând În
ceputul revoluției populare. 
Călite în focul luptelor in
surecționale, masele populare 
organizate și conduse de 
P.C.R. au pășit tot mai hotă
râte în arena politică a țării, 
determinând întregul curs 
al evenimentelor.

Eveniment de însemnătate 
istorică, insurecția armată a 
avut un profund ecou inter
național. Posturile de radio 
și ziarele din țările coaliției 
antihitleriste, din țările neutre 
au relevat însemnătatea 
pe care o avea ieșirea 
României din războiul hitlerist 
și alăturarea ei la coaliția 
antifascistă. Piatră de hotar 
în istoria României, insurec
ția armată a deschis o epocă 
de profunde transformări re
voluționare oare au schim
bat din temelii de-a lungul 
a două decenii întreaga în
fățișare a patriei noastre.

Descătușat de orice exploa
tare și asuprire, stăpîn pe 
soarta sa, poporul romîn își 
făurește o viață tot mai fe
ricită, ridicând patria spre 
culmile minunate ale socia
lismului și comunismului.

Sub conducerea încercatu
lui său partid, poporul ro
mân înfăptuiește astăzi ma
rile idealuri spre care au 
aspirat cele mai înaintate 
minți ale înaintașilor noștri, 
întîmpinînd măreața sărbă
toare a celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei cu 
un bogat bilanț al realizărilor 
de însemnătate istorică în 
construirea vieții noi, socia
liste, poporul nostru își ma
nifestă hotărîrea fermă de a 
munci cu și mai multă abne
gație pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid 
care deschid în fața patriei 
noi orizonturi și mai lumi
noase.

Locotenent colonei
Aurel PETRI



în paginile pline de farmec 
din „Descripție Moldaviae", 
Dimitrie Cantemir vorbește 
cu pasiune despre rodnicia 
podgoriilor care întrec cu 
mult „toate celelalte bunătăți 
ale țării" și despre ținutul 
Bacăului unde „țișnește din- 
tr-un izvor cleopyssa sau bi
tumen amestecat cu apă, cu 
care țăranii noștri ung roțile 
carălor" și căruia „locuitorii îi 
zic păcură și zic că, dacă i se 
scoate apa, poate fi întrebuin
țată la lucruri de casă cu 
mult mai bine dedt aceia 
care se face din copaci". Tot 
în acele pagini scrie Cante- 
mir despre „pădurile foarte 
multe" cu care se mîndrește 
Moldova, deoarece copacii sînt 
roditori, și „de corăbieri mai 
ales se caută stejarul moldo
venesc căci zic ei că, din toate 
celelalte lemne, acesta este cel 
mai bun pentru corăbii și cel 
mai rezistent la putrezire"; 
despre gropile de sare unde 
se găsește „sare foarte curată 
și străvezie ca un cristal sau 
ca un porfir" și despre fap
tul că „munții noștri nu sînt 
lipsiți nici chiar de acel dar 
obișnuit al munților, de mi
nerale". _

Reciteam aceste rînduri, 
scrise cu peste două veacuri 
în urmă, toamna trecută cînd 
străbăteam podgoriile cele noi 
ale Moldovei și apoi șiragul 
modernelor cetăți ale petro
lului și chimiei care, în ținu
tul Bacăului, se întind acum 
din părțile Borzeștilor pînă la 
Piatra Neamț; le reciteam în 
timp ce urmăream construc
țiile cascadei de hidrocentrale 
de pe Bistrița sau priveam de 
pe dealul Sucevei combinatele 
de prelucrare a lemnului și de 
celuloză și hîrtie care se în
tind pe vale.

Dar în aceste zile, premer
gătoare marii sărbători, nu 
mă aflu în Moldova, ci în altă 
pante a țării, pe drumurile 
Argeșului.

Și totuși...
Viile plantate în terase pe 

dealurile Argeșului se între
taie tot mai des cu dantelă
ria sondelor. „Pe Argeș în 
sus" se ridică, asemeni unei 
construcții de basm, hidro
centrala „16 Februarie", iar la 
Slatina o grandioasă țesătură 
de metal vestește combinatul 
care va da țării aluminiu. La 
Pitești și Rîmnicu-Vîlcea lu
minoasele combinate pentru 
industrializarea lemnului par 
niște laboratoare, iar la Go
vora combinatul chimic lu
crează din plin, prelucrînd 
sarea din apropiere.

Pe șosea trec coloane zvelte 
de autocamioane ieșite de pe 
porțile fabricii din Brașov; 
pe cîmp duduie tractoarele 
fabricate tot la poalele Tîm- 
pei; pe calea ferată, șir ne- 
sfîrșit de vagoane produse la 
Arad sînt mînate fără zgomot 
de locomotivele diesel-elec- 
trice meșteșugite în uzinele 
de la Reșița și Craiova.

In preajma marii sărbători, 
peisajul acesta obișnuit îmi 
apare mai festiv decît orice 
fîlfîire de stindarde. In fie
care detaliu al lui este o oră 
și o zi din munca, din frea
mătul și din lupta celor două
zeci de ani. Sînt sigur, de

ORIZONT
da Co.tin MURGESCU 
membru corespondent 
al Academiei R. P. Romtne

aceea, că mîndria pe care o 
resimt în fața lui este și mai 
întemeiată , și mai cuprinză
toare decît aceea pe care o 
încerca bătrînul Cantemircînd 
descria bogățiile Moldovei 
acum două veacuri...

în bucuria care mă în
cearcă, un gînd se duce to
tuși spre trecut.

Se duce spre transilvănea
nul Carol Mihailic stabilit la 

Iași, unde constata la 1851 cu 
tristețe că lipsa unei „fabrici 
de fier" este „cea mai de că
petenie pricină" a rămînerii 
în urmă a industriei și agri
culturii Moldovei, deoarece 
„Temeiul, și cum am zis 
muma tuturor industriilor ma- 
nufăctuitoare pămîntene... sînt 
fabricile de fier în țară".

Se duce gîndul spre Dionisie 
Pop Marțian care, întemeietor 

al statisticii romînești, cerceta 
la 1862 „cauza principală a 
neputințelor noastre econo
mice și sociale", spre a con
chide că „In ziua de astăzi... 
existența unui popor sterp în 
industrie este precară".

Se duce spre Mihail Kogăl- 
niceenu și spre impetuoasa 
lui luare de poziție: „Astăzi, 
popoarele fără industrie sînt 
peritoare de foame, sînt sle
ite de acelea care o posedă și 
le face să plătească scump 
ceea ce ele nu pot să pro
ducă".

Se duce spre B. P. Hașdeu 
care se lupta din răsputeri să 
convingă că industria „este 
pentru Romînia o chestiune 
de viață și de moarte" și spre 
P. S. Aurelian, oare s-a stră
duit o jumătate de veac să-și 
convingă contemporanii că 
„Singurul fundament puter
nic al independenței politice 
a unei țări este emanciparea 
sa economică", în primul rînd 
prin formarea unei industrii 
naționale.

Se duce spre Al. D. Xeno- 
pol care demonstra nu numai 
necesitatea industrializării 
pentru progresul forțelor de 
producție și mărirea potenția
lului economic al țării, dar 
și faptul că „Dezvoltarea in
dustriei în țara noastră ar da 
un avînt și altor ramuri de 
ocupație care zac în cea mai 
mare lîncezeală și care sînt 
iarăși esențiale civilizației: 
știința, arta și literatura".

Se duce spre geologii care 
chiar acum trei-patru decenii 
nu aveau mijloacele necesare 
spre a studia bogățiile mine
rale despre care vorbea încă 
Dimitrie Cantemir și spre in
ginerii ale căror proiecte ză
ceau, neluaite în seamă, în 
sertare, așa cum a stat o ju
mătate de veac proiectul prof. 
D. Leonida de construire a 
unei hidrocentrale la Stejaru.

Se duce spre generații în
tregi ale acestui popor pe care 
capitalismul le-a împiedicat 
să-și realizeze năzuințele.

Și mă întorc, din nou, spre 
peisajul actual al țării mele, 
Spre șantiere și fabrici, spre 
gospodăriile agricole de stat 
sau colective, spre școli și in
stitute de cercetare științifică, 
spre orașele și cartierele pe 
care le proiectează arhitecții 
și le ridică constructorii, spre 
taberele pionierești și spre 
vitrinele magazinelor.

Sîntem în preajma marii 
sărbători. A marii sărbători 
a celor douăzeci de ani care 
au început să curgă din zilele 
insurecției armate și în cursul 
cărora energiile înlănțuite ale 
unui întreg popor s-au descă
tușat în iureșul creației re
voluționare, în cursul cărora 
un întreg popor a început 
să-și înfăptuiască năzuințele 
acumulate vulcanic de-a lun
gul vremii.

De aceea, ultimul gînd al 
acestei însemnări se îndreaptă 
spre forța uriașă care, în au
gust 1944, a deschis zăgazurile 
revoluției și îi conduce pas 
cu pas desfășurarea: Parti
dul comuniștilor romîni.
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ionștiința libertății
„Privind Romînia de azi cu un ochi critic, 

m remarcat bucuria de a trăi a poporului 
amin, conștiința libertății care înnobilează 
e fiecare om, conștiința că munca sa este 
dositoare pentru el însuși și pentru po- 
orul său. Se vede și se simte că cetățeanul 
omîniei de azi știe să prețuiască această 
iuncă“.

Raffaele TERRANOVA 
deputat Italian

-rumusețea 
inel vieți bogate
>i variate
„«Trăiască 23 August», «Trăiască Republica 

'opulară Ram&iă». Am citit aceste 
uvinte pe panouri și mi-am dat seama că 
oporul este într-adevăr fericit. Pe străzi 
i în restaurante, în fabrici și în unități 
gricole, în școli și în biblioteci, la circ și 
1 parcuri, ca și cu prilejul întîlnirilor mele 
u scriitori, ziariști, pictori, actori etc., am 
onstatat că panourile erau oglinda fidelă 

vieții poporului romîn. De aceea am avut 
senzație nouă: și în sufletul meu s-a 

ăscut o dragoste intensă, iluminată de 
erul senin și de o strîngere de mînă fră- 
ească. Fermecat de viziunea frumuseții 
cestei vieți bogate și variate, devenită cîn- 
ec, am simțit și nutresc de atunci o dra- 
;oste ca și cum aș fi fost făcut romîn prin 
dopțiune".

Jorge FALCON 
scriitor poruvian

’roduse 
le cea mai bună 
calitate

„O primă și puternică impresie: vizita 
a complexul petrochimic de la Onești a 
ost deosebit de interesantă. Cred că această 
initate va deveni una dintre cele mai im- 
mnătoare din Europa. Toate produsele pe 
are le-am văzut sînt de cea mai bună cali- 
ate și se compară cu cele cunoscute de noi 
n alte țări cu o înaintată industrie chi- 
nică. Există mari posibilități de colaborare 
ntre țările noastre".

TakeJI OSHIMA 
directorul general al Asociației 

Industriilor chimice Japoneze

„Am fost într-adevăr 
impresionați"

In dezvoltarea și adâncirea relațiilor de priete
nie și colaborare între țări, cunoașterea reci
procă, Ia fața locului, este totdeauna utilă. Ea 
s-a dovedit pozitivă și în cadrul schimbului de 
vizite parlamentare între România și Belgia.

Grupul belgian fiind afiliat organizației cen
trale — Uniunea Interparlamentară — atît în 
Romînia cit și în Belgia iau avut loc o serie de 
vizite reciproce. Oaspeții au colindat în lung și 
în lat țările respective, au vizitat instituții, uzine 
și mine, au mers pe ogoare. Călătorind prin 
Belgia și stând de vorbă cu oamenii ei, am con
statat că spiritul de colaborare, în interesul 
schimburilor reciproce, este prezent în cercurile 
cele mai largi ale opiniei publice.

La rindul lor, în cadrul vizitelor făcute în 
țara noastră, parlamentarii belgieni, în frunte cu 
președintele grupului de prietenie Belgia-Romînia, 
senatorul Edmond Machtens, primar la Mden- 
beck-Saint Jean și distinsă personalitate politică, 
au avut prilejul să cunoască nemijlocit realiză
rile noastre, ritmul lor, mersul ascendent al eco
nomiei noastre și bunăstarea oamenilor muncii.

Aflîndu-se la laminând din Roman, în care 
elementele metalice incandescente parcurg me
canizat procesul tehnologic, până la finisare și 
depozitare, unul dintre parlamentarii belgieni, 
impresionat de cele văzute, a exclamat, folosind un 
joc de cuvinte: „S-a sfîrțit cu «Roman-tismul» 
vechii societăți rominefti".

Acum doi ani, cu ocazia participării la sărbă
torirea eliberării României, senatorul Machtens 
declasa : „Am asistat la o demonstrație pe care 
o consider o expresie a voinței poporului, a 
aspirațailar sale spre o viață din ce în ce mai 
bună. M-au impresionat adine bucuria și entu
ziasmul spontan al tuturor celor care au trecut 
prin fața tribunelor".

Același senator belgian stăruia în cadrul con
ferinței de presă organizate la sfirșitul vizitei 
făcute în țara noastră : „Am fost într-adevăr im- 
presionați. La întoarcerea în țară vom vorbi cu 
plăcere despre lucrurile văzute aici, în cinstea 
și spre onoarea acelora care au muncit cu toții 
pentru a duce poporul român la această redre
sare economică, socială și culturală, într-un cli
mat de pace și respect reciproc".

La rindul său, vicepreședintele Camerei de- 
putaților din Belgia, Maurice Destenay, prima
rul Ltege-ului, își exprima dorința ca, în inte
resul păcii și al bunăstării celor două popoare, 
pe baza reciprocității și a respectului mutual, 
să fie lărgite relațiile culturale și economice 
rornîno-belgiene.

înapoiați în țară, colegii noștri s-au ținut de 
cuvînt. Am asistat în Belgia la seri culturale 
pe care le-au inițiat, în care filmul făcut de ei 
— însoțit de cele mai deosebite aprecieri — 
prezenta publicului belgian imaginea realiză
rilor și a frumuseților țării noastre.

C. PARASCHIVESCU BĂLÂCEANU 
membru al Comitetului grupului național 

romîn al Uniunii Interparlamentare

Limba romînă 
în Anglia

Conferențiarul Frank G. Bamett (dreapta/ fi 
dr. I. A. Richmond de la Universitatea din Oxford.

In ultimii ani am avut de cîteva ori ocazia 
să vizitez Anglia și totdeauna cu plăcere. Intre 
alte lucruri care m-au buauinat a fost și inte
resul acordat de filologii englezi studiului limbii 
rosnine. Fără îndoială, acest interes a crescut 
considerabil după ce s-au înființat cursurile de 
vară de la Sinaia, deschise pentru colegii din 
alte țări. Am putut constata personal, pe de o 
parte bucuria unor lingviști englezi de a fi par
ticipat la aceste cursuri în anii trecuți, pe de 
altă parte dorința altora de a fi invitați la cele 
din anul următor. Fanuliarizându-se cu proble
mele noastre, ei introduc, la întoarcerea acasă, 
studiul limbii române în programele facultăților 
lor. Astfel a făcut de exemplu D. H. Green, la 
colegiul său din Cambridge, a cărui bibliotecă 
are astăzi cărți ca „Atlasul lingvistic romîn" sau 
„Gramatica Academiei R,P.R.“, la dispoziția stu
denților.

Dar lucrurile se petrec uneori și în ordinea 
inversă : întîi apare interesul pentru limba ro
mînă, apoi urmează venirea Ia Sinaia. După ce 
l-am vizitat pe profesorul R. C. Johnstone la 
Westfield College, la Londra, ne-a comunicat 
că o urmare a vizitei mele a fost introducerea 
limbii romîne printre obiectele de studiu ale 
colegiului ; abia după aceasta, în vara trecută, 
profesorul Johnstone a fost la Sinaia.

La rezultate frumoase ajunge și conferențiarul 
Frank G. Bamett, de la Oxford. Ce e drept, a 
fost de mai multe ori la noi în țară și abia de 
curând a fost la Sinaia. Vizitîndu-1 acasă, am 
aflat că pregătește o lucrare asupra gramaticii
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romîne și, din conversația cu el, mi-am dat seama 
că va £i o lucrare originală și interesantă. Se știe 
că uneori un străin observă trăsăturile specifice 
ale unei limbi mai ușor decât cei care o vorbesc 
zilnic și sânt deprinși cu ea. Aflăm acum de la 
d- Bamett că la Oxford se pregătește înfiin
țarea unei catedre de limba romînă.

Nu mai vorbesc de Școala sud-est-europeaiiă 
de la Londra, care are de mai multă vreme o 
secție de limba română. în sala de lucru a sec
ției am văzut absolut toate publicațiile noastre, 
lingvistice, literare și de oultură generală, pre
zente imediat după apariție. Acolo l-am întâl
nit ,pe filologul australian De Bray, venit într-un 
schimb de experiență și, discutând cu el, am 
văzut că era la curent cu principalele teorii 
emise de colegii mei români.

în Anglia, ca și în alte părți, limba noastră 
se bucură astăzi de atenția pe care o merită.

Acad. praf. Al. GRAUR

Scena romînească 
văzută de la Paris

Ori de cite ori am avut prilejul să întâlnesc — 
fie la noi în patrie, fie în țara lor — oameni de 
cultură francezi, am recunoscut cu bucurie sem
nele concrete ale vechii și tradiționalei prietenii 
ce leagă {popoarele țărilor noastre.

La Paris, de pildă, am fost tot timpul încon
jurați de prieteni vechi — începând cu Yonnel, 
decanul Comediei Franceze, Matei Roussou, pa
triarhul istoriografilor de teatru, sau celebra 
noastră compatrioată Elvira Popescu — și, ală
turi de ei, de căldura noilor amiciții pe care 
le-am legat acolo. Tinerii interpret! parizieni ai 
„Scrisorii pierdute", pe care au jucat-o timp de 
cîteva luni la „Thăâtre de Poche", sub bagheta 
tot atît de tânărului lor animator Marcel Cu- 
velier, au rămas buni prieteni ai noștri.

Dar din caleidoscopul zilelor trăite la Paris, 
din atîtea întâlniri emoționante, pentru mine se 
desprind mai cu seamă figura jovială, zîmbetul 
luminos, scânteia de sinceră prietenie din ochii 
lui Jean de Beer — secretar general al „Pen- 
club“-ului francez, scriitor, asutor dramatic și 
prieten al țării noastre, pe care a vizitat-o de 
mai multe ori pentru că, după cum singur ne-a 
mărturisit-o, e îndrăgostit de ea.

Gazdă prevenitoare și plină de atenție, Jean 
de Beer era pretutindeni cu noi, iar din discu
țiile pe care le purtam împreună se dovedea 
un bun cunoscător al teatrului nostru, căruia îi 
arăta o sinceră apreciere. La primul contact — 
ne spunea el — teatrul dv. este poate o surpriză 
pentru unii dintre noi. Dar nu pentru cei care 
cunosc aportul artiștilor români la viața teatrală 
franceză și nici pentru cei care au mai avut pri
lejul să vadă spectacole de teatru românești.

Părerea lui Jean de Beer 'despre teatrul nos
tru reprezintă fără îndoiălă un elocvent semn 
de prețuire. Acest distins reprezentant al cultu
rii franceze s-a pronunțat nu o dată pentru in
tensificarea schimburilor culturale între țările 
noastre — schimburi marcate cu ocazia parti
cipării Teatrului Național din București la tra
diționala competiție internațională a „Festivalu
lui de la Paris" — devenit între timp „Theâtre 
des Nations". De atunci vizitele și turneele re
ciproce în Româna și Franța ale unor ansambluri 
și soliști — din a căror lungă listă ne vom mul
țumi să desprindem doar turneul Teatrului de 
operă și balet al R. P. Romîne și al ansam
blului „Rapsodia romînă" în Franța și specta
colele prezentate în țara noastră de compania 
„Theâtre National Popidaire" și recenta vizită a 
Comediei Franceze-au lăsat mne de neuitat.
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In legătură cu aceasta, Jean de Beer scria pe 
bună dreptate că pentru a fi iubită ți înțeleasă, 
Romînia are nevoie doar să fie cunoscută în 
toată realitatea ei, întocmai ca un frumos chip 
omenesc.

Sică ALEXANDRESCU 
Artist al Poporului, prim-regizor 

al Teatrului Național .1-1. Caragiale"

Romînia, o tară 
în plină dezvoltare

„Bucureștiul este foarte frumos. Arhi- 
tecții romîni au realizat o operă excelentă. 
Noile cartiere ale Capitalei sînt moderne și 
cu un evident farmec. Cît privește Sala 
Palatului R. P. Romîne este o construcție re
marcabilă, de o mare frumusețe arhitecto
nică, cu un sistem de iluminare și acustică 
impresionant..

Litoralul romînesc îl consider magnific. 
Absolut tot litoralul. Construcțiile de la 
Mamaia sînt elegante, moderne, încîntă- 
toare, plaja este frumoasă...

Ceea ce spun nu sînt fraze de politețe, ci 
sincerele mele constatări. Romînia este o 
țară în plină dezvoltare. în domeniul indus
triei s-au obținut mari progrese. Vizita la o 
rafinărie de petrol m-a impresionat pu
ternic. Și nu este vorba doar de ceea ce 
s-a realizat, ci și de perspective. Sînt sigur 
de viitorul Romîniei".

Julio ALVAREZ DEL VAYO, 
fost ministru da externe 

ai Spaniei republicane

Un vizibil efort 
constructiv

2
„M-a bucurat prilejul ce mi s-a oferit de 

a cunoaște Romînia, țară cu un peisaj în- 
cîntător și cu un popor primitor. Bucu
reștiul este una din cele mai frumoase 
capitale pe care le-am vizitat și, în treacăt 
fie spus, am văzut destule din marile orașe 
ale lumii. Vizibil mi se pare mai ales efortul 
constructiv. Am remarcat amploarea noilor 
construcții, larga respirație a străzilor...

Am fost impresionat de nivelul ridicat al 
învățământului superior. Cadrele didactice 
au o înaltă pregătire, iar programa analitică 
este judicios întocmită, are o bază profund 
științifică. Cunoștințele studenților sînt 
strîns legate de practică, de viață. Am con
statat aceasta și la Universitatea din Bucu
rești și la Institutul pedagogic din Con
stanța. Tineretul universitar are condiții 
prielnice pentru studii. Căminele moderne 
din București sînt nu numai frumoase ci 
și confortabile, bine organizate. Orele de 
recreare și de studiu individual găsesc un 
cadru plăcut".

Abdoulaye SINGARE 
ministrul Educației Naționale 

din Republica Mali

Aveți o țară frumoasă
„Aveți o țară foarte frumoasă și oameni 

deosebit de prietenoși. Am fost impresionat 
de felul în care sînt construite satele și de 
instituțiile sociale pe care am avut prilejul 
să le vizitez. Mi-a plăcut modul cum s-a 
dezvoltat agricultura dv. Impresia pe care 
mi-am format-o este că ați realizat un bun 
echilibru între industrie și agricultură. 
Peste tot am găsit oameni bine îmbrăcați, 
bine hrăniți. Capitala dv. este foarte cu
rată și bine întreținută".

Humayun KABIR 
ministrul Petrolului și Chimiei al indiei

Rezultate minunate, 
demne de invidiat

„Doresc să arăt cît de puternică este im
presia pe care ne-o lasă marea dezvoltare 
ce am găsit-o în Romînia, dezvoltare mult 
superioară cunoștințelor noastre despre re
alizările obținute de poporul dv., atît în do
meniul economic cît și cultural-științific. 
In ce privește industria, ni se pare foarte 
importantă transformarea pe care poporul 
romîn și conducătorii săi au realizat-o. Am 
putut observa marea transformare realizată 
în domeniul agriculturii.

Poporul ronaîn ne-a lăsat o impresie admi
rabilă. El muncește cu entuziasm pentru 
progres și obține rezultate minunate real
mente de invidiat".

Dr. Joje Anclzar LOPEZ 
președintele Cameral Reprezentanților 

din Columbia

Mîndră de succesele 
prezente
și de perspectivele 
de viitor

„Este imposibil să te îndoiești de faptul 
că muncitorul romîn se bucură de un trai 
incomparabil mai bun decît în orice epocă 
din trecut și aceasta este o mare cinste 
pentru stat, care a manifestat și manifestă 
un primordial interes acestui scop.

în acest domeniu, cît și în acela al indus
trializării generale, Romînia poate fi mîndră 
de succesul prezent și de perspectivele sale 
de viitor".

Cooper MORLEY 
profesor la Universitatea 
din Cambridge (Anglia)

Sub cerul Japoniei
în perioada șederii mele în țara Soarelui-Ră- 

sare, unde timp de 75 de zile am ajutat la pre
gătirea echipei olimpice de tir a țării gazdă și la 
construirea poligoanelor olimpice, am avut pri
lejul să mă conving .personal de prestigiul de 
care se bucură în străinătate țara noastră și 
realizările regimului nostru. Poporul japonez se 
interesează mult de Romînia, despre care știe



oă este frumoasă, bogată și în plină dezvol
tare.

Personalități de seamă din diferite domenii 
de activitate au făcut aprecieri elogioase la 
adresa realizărilor înregistrate de țara noastră 
în ce privește economia, cultura și știința.

Domnul Shintaro Fukushima, de exemplu, pre
ședinte de onoare al Federației japoneze de tir, 
a menționat în cadrul unei recepții că Romînia 
este socotită în cercurile internaționale drept o 
țară în plină dezvoltare industrială.

Oamenii noștri de știință sânt la rândul lor ou- 
noscuți și prețuiți în Japonia. Profesorii K. Mutto 
și T. Naiitto, considerați drept unii din cei mai 
competenți specialiști în seismologia ingine
rească, au avut cuvinte de laudă la adresa spe- 
cialiștilor români — inginerul E. Tițaru și con
ferențiarul A. Cișmigiu — pentru lucrările pre
zentate la cel de-al II-lea Congres mondial de 
seismologie de la Tokio.

Și sportul nostru se bucură de aprecieri po
zitive în Japonia, România fiind socotită drept 
una din țările care a făcut progrese mari în 
acest domeniu. In timpul șederii mele la Tokio, 
nu o dată exponenți ai forurilor conducătoare 
ale sportului japonez au adus calde elogii avân
tului pe care l-a lulat în ultimii ani sportul în 
R. P. Română. Sînt cunoscuți în Japonia sportivi 
iromîini de frunte, ca recordmana mondială lolanda 
Balaș, campionii olimpici Ion Dumitrescu și Ște
fan Petrescu, precum și echipele de tenis de 
masă, de handbal etc.

Sînt momente și prilejuri când, departe fiind 
de patrie, aprecierile străinilor la adresa țării 
tale te emoționează profund.

Ing. Petre CIȘMIGIU 
Maestru al sportului

La poligonul olimpic din Tokio antrenorul 
romîn îi instruiește pe trăgătorii lotului 
japonez.

Două întîlniri 
în S. U. A.

Sîntem în drum spre Niagara. Mașina trebuie 
să se strecoare anevoios prin labirintul sistemului 
rutier din preajma fluviului Hudson, pînă să 
ajungă pe unul din podurile sale suspendate, 
spre a ieși astfel ,Ja aer", unde poate în sfârșit 
să-și reia viteza obișnuită.

Pînă la ținta excursiei noastre — cascada Nia
gara — mai avem de parcurs o distanță de

Aspect de la inaugurarea expoziției „Ar
hitectura în Republica Populară Romînă", 
deschisă în rotonda Universității Columbia 
din New York.

circa 800 km, trecând prin Binghamton, Cor
ning și Buffalo.

Pe o vale șerpuită, flancată de dealuri împă
durite, traversăm localități ale căror denumiri 
îți evocă întregul peisaj descris cu măiestrie de 
Karl May, autorul iubit al unei anumite vîrste 
pentru care Winnetou și Old Shatterhand sînt 
personaje legendare, de un farmec cuceritor.

La Coming, vizităm fabrica de sticlă și de 
cristal. O duzină de gravori aplecați asupra lu
crului încrustează modele artistice. Nu mică ne-a 
fost surpriza când — auzind că sîntem din Re
publica Populară Romînă — .unul din gravorii 
mai vârstnici s-a întrerupt câteva clipe ca să 
ne spună că una din lucrările eu care repurtase 
un deosebit .succes a fost un vas pe care în
crustase o horă românească. „Cu siguranță că aș 
putea să mai găsesc multe modele în folclorul 
dv., care să-mi aducă noi succese în meseria 
grea dar frumoasă pe care o practic".

înaripați parcă, pornim mai departe prin sate, 
cătune, orașe, poieni, păduri și pășuni, peste 
ușoare coline și prin blânde văi.

Trecem și prin Buffalo, centru industrial, fu- 
muriu — dar fără urmă de „Buffalo Bill" — 
spre a ne opri înmărmuriți, la nordul țării, în 
fața Niagarei, realizare de înaltă virtuozitate 
a marelui meșter, natura.

Capitala Statelor Unite ale Americii, Washing
tonul, este un oraș cu spații largi, scăldat 
în verdeață, scutit de zgirie-nori și lipsit de 
uruitul unui .trafic asurzitor.

Este ce nu e New Yorkul.
E un oraș cu monumente care se... văd. Prin

tre ele se remarcă în mod deosebit „Lincoln 
Memorial", ridicat în 1922, după 55 de ani de 
strângere (anevoioasă de fonduri și la 57 de ani 
de la asasinarea președintelui. Clădirea e si
tuată exact pe același ax cu monumentul hii 
Washington și Capitoliul, în marele parc Po
tomac și, în prelungire, pe același ax cu 
mormântul lui J. F. Kennedy din cimitirul mi
litar Arlington.

Impozanta construcție nu adăpostește decît 
statuia lui Abraham Lincoln, o serie de fresce 
și două lespezi uriașe din marmură în care sînt 
săpate citețe din orezul pentru care marele om 
de stat american și-a dat viața.

Liniile arhitecturale sânt clasice, amintind 
parcă de Partenon, templul zeiței Atena de 
pe Acropole.

Statuia .lui Lincoln îl înfățișează șezînd, 
hotărât și în același timp blând. Concepția plas
tică este inspirată poate de faimoasa statuie a 
lui Moise de Michelangelo Buonarroti. De la 
6 metri înălțime, ochii lui Lincoln privesc parcă 
întrebători sub sprâncenele stufoase spre vizi
tatori : „Cînd fi-vor oamenii negri egali cu cei 
albi, pentru că sînt oameni ?“

Și în timp ce ne notam în carnețele fraze 
imortalizate pe tăbliile de marmură, un negru 
american se apropie de nod. Auzind că sîntem 
cetățeni ai Republicii Populare Romîne, am 
citit împreună acest final din discursul lui 
Lincoln, săpat adine în marmura albă : „Să nu
trim gînduri de pace durabilă între noi și cu 
toate popoarele".

T. CRISTUREANU
Vicepreședinta al Camerei de Comerț 

a R. P. Romîne

După a 26-a 
ridicare de cortină

Spectacolele ansamblului folcloric „Rapsodia 
romînă" — așa cum în repetate rînduri au 
subliniat și ziarele occidentale — au lăsat o 
puternică impresie în inimile a mii și mii de 
spectatori veniți să cunoască frumusețile fol
clorului nostru. Colectiv de o înaltă valoare 
artistică, „Rapsodia romînă" a dus departe 
peste hotare mesajul artei noastre populare, 
exprimat prin cîntec, prin dans și prin port.

După succesul repurtat în Statele Unite, în 
turneul din acest an, „Rapsodia română" a 
cules aplauze și ovații entuziaste la Paris, Haga, 
Bruxelles, Miinchen, Frankfurt, Leipzig, Berlin, 
Viena și în alte orașe; Acesta a fost omagiul 
spectatorilor pentru măiestria și exuberanța 
ansamblului romînesc, care prin mijloace ar
tistice de o frumoasă ținută a exprimat însăși 
viața de astăzi a poporului nostru.

Pretutindeni pe unde am călătorit și am pre
zentat spectacole am simțit nu o dată că, prin 
noi, publicul se adresa în fond țării noastre.

îmi aduc bine aminte de unul din momen
tele cele mai emoționante ale acestor întîl
niri.

Era la Munchen. La sfârșitul spectacolului, 
după cea de-a 26-a ridicare de cortină, ne-am 
dus la cabine, fericiți că trecusem cu bine și 
examenul acesta în fața unui public preten
țios. îmbrăcarea și facerea bagajelor au durat 
mai bine de o oră... La ieșire am avut sur
priza de a fi întîmpinați de o mulțime de spec
tatori care ne așteptau, înșirați pe două 
riniduri.

în clipa cînd membrii ansamblului nostru au 
pornit spre autocare, trecind prin culoarul viu 
format de public, au răsunat din zeci de piep
turi strigătele : „Bravo..." „Bravo Rumănien..." 
„Bravo..." Și nenumărate mîini se întindeau 
spre noi oferindu-ne flori sau strîngîndu-ne 
călduros mîinile.

Am uitat atunci că eram solista pe care 
același public o aplaudase și o bisase în repe
tate rînduri. Orice sentiment de vanitate per
sonală dispăruse, căci domina simțămîntul de 
mîndrie că sînt romîncă, că-fac parte dintr-un 
ansamblu romînesc care, vizitînd pentru prima 
oară Munchen-ul, îi entuziasmase pe specta
torii germani. Eram mândră că, prin mine și 
prin toți ceilalți membri ai ansamblului, era 
salutat poporul meu întreg.

Angela MOLDOVAN
Artistă Emerită

Moment din spectacolul „Rapsodiei romîne".
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Vă felicităm • din toată inima, 
dragi prieteni 1 Țara întreagă vă 
felicită, vă stimează pentru hăr
nicia anilor de studiu și pe în
treg cuprinsul ei vă întîmpină 
cu brațele deschise. Fiți bine- 
veniți și nu uitați că cele mai 
înaripate visuri se plămădesc 
acum, în anii tinereții, iar izbîn- 
da și norocul sînt astăzi de par
tea celor vrednici și curajoși.

Ați citit, desigur, în ziare cum 
pretutindeni pe întinsul ogoare
lor înfrățite, în uzine, în fabrici, 
în institute, în școli, viitorii voș
tri tovarăși de muncă vă așteap
tă cu dragoste sosirea, pregătind 
cu grijă și spirit de răspundere 
toate condițiile pentru a vă aju
ta să pășiți cu dreptul în viață.

Șînteți — ca să zicem așa — 
alintații istoriei: din multele 
veacuri cit numără cronica 
zbuciumatului nostru popor, ați 
„ales" partea ei ‘cea mai lumi
noasă. Ați crescut, ați învățat și 
v-ați pregătit pentru viață în 
răstimpul ultimelor două dece
nii, iar acum, în anul 20, intrați 
în marea gospodărie a patriei, 
gășind-o îndestulată și în plin 
avînt, gata de a vă ajuta ca, 
prin vrednicie și abnegație, să 
vă fiți și să ne fiți de folos, 
alegîndu-vă drept țeluri cele mai 
îndrăznețe idealuri.

Cîte și ce fel de gînduri com
plicate și anevoioase vă frămîntă 
zilele acestea 7 Încercăm, dragi 
prieteni, să pătrundem și să des
lușim preocupările voastre pre
zente prin intermediul a cinci 
dintre voi. Doi băieți și trei fete. 
Cinci ferestre deschise spre uni
versul sufletesc al celor 11.727 de 
absolvenți ai institutelor de 
învățămînt superior din seria 
1963-1964.

promoția anului
Ctnt vremea mea,
Ctnt desăvtrșlrlle prezentului,
Ctnt opera puternică ?l suplă a Inginerilor, 
Minunile moderne (depășindu-le pe cele șapte 

greoaie minuni ale antichității).
Whitman

Printre cei 2.316 absolvenți ai învătă- 
mîntului superior tehnic din anul acesta se 
numără și comunistul Nicolae lordache. Tî- 
nărul nostru este fiu de muncitor și s-a 
născut în comuna I. C. Frimu din raionul 
Lehliu. „Copilul meu n-are încotro: va de
veni muncitor ca și noi“, a hotărît lordache- 
tatăl, chiar înainte ca micul Nicolae să fi 
văzut lumina zilei.



Cînd n-ai altă avere decît puterea și iscu
sința brațelor, iar oa posibilitate de existență 
doar perspectiva de a-ți vinde forța de 
muncă, asemenea situații nu sînt de loc lip
site de temei. Istoria a fost însă de data 
aceasta mult mai generoasă: Nicolae lor- 
dache a devenit strungar, dar nu slujind de 
nevoie intereselor patronului, ci învățînd me
serie într-o întreprindere naționalizată din 
București. Apoi, foarte curând, el și-a dat 
seama că astăzi planurile și visurile noastre 
pot deveni realități concrete în schimbul 
unui lucru aflat la îndemîna oricui : munca 
și învățătura perseverentă. Tocmai de aceea, 
Nicolae londache n-a stat mult în cumpănă. 
S-a înscris la liceul seral, l-a terminat cu 
bine și, ca urmare a meritelor obținute în 
producție și la învățătură, conducerea uzinei 
„Republica" l-a trimis la politehnică •

După 6 ani de studiu, așadar, fostul strun
gar se reîntoarce astăzi între tovarășii săi 
de muncă, aducînd cu sine dovada activi
tății sale profesionale : o diplomă de inginer.

— în secția laminor, unde am fost repar
tizat, au fost obținute în ultimii ani succese 
remarcabile. Aici, unde colectivul secției abia 
izbutea să-și îndeplinească planul, s-a dus 
toată vremea o luptă fără milă împotriva 
timpilor morți. Rezultatul? Laminatorii noș
tri și-au depășit încă de pe acum întreg an
gajamentul anual! Și, după cum am con
statat, lupta continuă cu aceeași îndîrjire. 
Mi s-a dat ca sarcină întreținerea utilajului. 
Dar micșorarea continuă a timpilor pauză 
constituie și pentru mine o sarcină și o pre
ocupare de prim ordin. Voi înainta condu
cerii un plan concret și amănunțit. Doresc 
cu orice preț să dovedesc că n-am stat de 
pomană pe băncile și în laboratoarele insti
tutului. Și, mai ales, să nu-i dezamăgesc pe 
cei care, ajutîndu-mă să-mi văd visul cu 
ochii, mi-au cerut în schimb lucrul cel mai 
simplu și mai frumos din lume : să mun
cesc.

O viață nefolositoare sau o moarta 
timpurie înseamnă tn fond același 
lucru.

Goethe

— Care este după părerea mea menirea 
femeii în societatea actuală? Să devină so
ție, mamă, gospodină desăvîrșită, dar... nu 
înainte de a se fi pregătit să contribuie cu 
întreaga ei capacitate la activitatea labo
rioasă a întregii noastre societăți.

Și tînăra ingineră chimistă Doina Isopescu 
adaugă:

— Mamele și bunicile noastre au dorit sau 
au intuit acest adevăr, dar, strivite de preju
decățile timpului și mai ales împiedicate de 
realitățile politice și sociale concrete, au ră
mas ceea ce au rămas : niște simple gos
podine.

Intr-adevăr, cîte tinere intelectuale din 
trecut ajungeau să practice cu adevărat 
meseria dorită? Cele mai multe se măritau 
îndată după terminarea liceului, iar pentru 
celelalte, puține la număr, obținerea unei 
diplome superioare însemna de fapt un su
pliment al dotei matrimoniale. Rostul, me

nirea și idealul femeii erau să se mărite și 
nimic mai mult.

Și tînăra Doina Isopescu dorește să se mă
rite. Ne-o spune fără ocol. Mai mult decît 
atât: fericitul eveniment este încă de pe 
acum consemnat calendaristic. Dar tînăra in
gineră a amânat întemeierea unei familii, 
așteptînd mai întîi terminarea facultății. A 
muncit cu sîrguință, fiind mereu fruntașă, 
iar acum, la sfîrșit, a luat examenul de stat 
cu media zece.

— Sînt orășeancă get-beget și am fost de 
puține ori la țară, cu toate acestea, para
doxal, întreaga mea activitate va avea drept 
scop obținerea de recolte din ce în ce mai 
îmbelșugate. Mă pasionează, cu alte cuvinte, 
încă din primii ani ai facultății, problema 
îngrășămintelor chimice. Acum, la capătul 
celor șase ani de studii, pe întinsul țării — 
la Roznov, Craiova, Năvodari, Turnu-Măgu- 
rele etc. — acolo unde în acest răstimp s-au 
înălțat combinate și uzine moderne, mi se

După șase mi de T
studii supeiioare, 
fostul strungar Ni
colae lordache s-a 
reîntors la uzina 
„Republica" în ca
litate de inginer.

Tînăra ingineră 
Doina Isopescu do
rește să lucreze în 
domeniul produc
ției de îngrășă
minte chimice. 

deschide, mie și colegilor mei, cîmp larg 
împlinirii celor mai îndrăznețe visuri.

Oamenii învață învățînd pa alții.
Seneca

— Mi-au plăcut pe rând și matematica, și 
muzica, și biologia, dar niciodată mai mult 
decît literatura română și universală. M-am 
hotărît să devin profesoară încă din anii 
școlii medii. Consider totuși că terminarea 
facultății reprezintă doar o etapă a pregăti
rii mele profesionale. Mi-a mai rămas mult, 
enorm de mult de învățat.

Cuvintele de mai sus aparțin tovarășei 
Ioana Lipovanu, absolventă „magna cum 
laudae" a Facultății de filologie din Bucu
rești. O studentă „model", ne-au recoman- 
dat-o foștii ei colegi și profesori, cultivată, 
posedând o temeinică pregătire profesională 
și — ceea ce dorim să subliniem în mod 
deosebit — o permanentă sete de cunoaștere. 
Tînăra Lipovanu citește mult și din toate 
domeniile (a învățat singură, ajutîndu-se 
doar cu dicționarul, trei limbi străine).

— Intenționez mai tîrziu să mă ocup și de 
critică literară. A, știu ! Drumul acesta este 
destul de dificil. Tocmai de aceea nu m-am 
grăbit să-mi încerc norocul, trimițînd spre 
publicare vreun manuscris. Mai aștept...

— Cum se împacă dorința intimă de a de
veni critic literar cu profesiunea pe care o 
veți exercita în următorii ani?

— Mai mult decît bine ! Munca cu școlarii 
mă-a plăcut întotdeauna. Și apoi, „vorba" lui 
Seneca : homines dum docent discunt. Oa
menii învață învățînd pe alții. Un critic li
terar trebuie să cunoască viața tot atît de 
bine ca și un scriitor. Confruntarea operei 
literare cu o realitate ghicită sau bănuită 
conduce în mod fatal la crearea unor opere 
confecționate, uscate, lipsite de adevăr. De 
aceea înainte de a scrie vreau să cunosc 
viața în toată complexitatea ei.

— Unde ați fost repartizată ?
— La Alexandria. M’ă așteaptă o școală 

nouă, modernă, clădită de curînd. întâlnirea
(Continuare în pag. 20) 



cu viitorii mei elevi va constitui desigur un 
examen dificil (exigențele au crescut enorm !), 
dar nu lipsit de farmec și «plin de învățămin
te și concluzii prețioase.

isteț e acele ce-a mintea-i le cugetă 
toate șl se gândește din vreme la ban 
sftrțlt să ie ducă.

Heslod

— Un petic de pământ avea tata, dar prin 
locurile mele natale pămîntul era sărac, pro
ducea puțin. Ca să ne poată hrăni — pe 

practica agricolă și anume „Analiza compo
nentelor de producție la grful de toamnă".

Concluziile observațiilor sale, rezultatele 
zecilor de experiențe efectuate, studiul apro
fundat, condus în mod sistematic de profe
sorii care l-au îndrumat, toate acestea se 
află exprimate în lucrarea lui Petre Roiu. 
E cartea lui de vizită, sinteza cunoștințelor 
acumulate în anii studenției, pe care mezinul 
poștașului din Vaslui, ai cărui copii au ajuns 
oameni de nădejde în diferite locuri de 
muncă (4 sînt absolvenți ai diferitelor insti
tute de învățămînt superior), o va susține 
în curând. După aceea va pleca la locul de 

cuvine. Definitivîndu-1, ea a dovedit că a 
învățat să viseze la felul cum vor arăta ora
șele noastre de mîine și să exprime, prin 
desen și calcule, rodul imaginației ei cre
atoare.

Născută și crescută în București, a îndră
git orașul pe care încă din copilărie l-a 
vrut mereu mai frumos, mai modern. Do
rința de atunci a rămas neschimbată, dar 
altfel gîndește astăzi Maria Leu despre as
pectul de mîine al Capitalei noastre. Ne-a 
împărtășit cîteva din aspirațiile ei de viitor. 
Vrea să proiecteze un teatru mare și mo
dem, pe care să-l amplaseze într-un cartier 
nou din cele care au apărut și vor mai

Printre absolventii 
Facultății de filo
logie de la Univer
sitatea București 
seria 1963-1964, se 
numără și fruntașa 
la Învățătură Ioana 
Lipovanu.

Maria Leu a în
vățat în anii de 
studenție să viseze 
la chipul orașelor 
de mîine și să ex
prime aceste vise 
prin desene și 
calcule. -4

Un inginer agro
nom din promoția 
'64: Petre Roiu.

mine și pe ceilalți 8 frați și surori — a fost 
nevoit, deși era factor poștal la Vaslui, să 
trudească din greu și pe peticul de ogor...

Cu aceste cuvinte a început discuția noas
tră. Tânărul cu care stăm de vorbă e unul 
din noua promoție de ingineri agronomi ai țării. 
Mai precis, e un viitor inginer agronom pen
tru că în momentul discuției noastre el se 
află încă în pragul examenului de stat. Se 
numește Petre Roiu. Are 27 de ani, din care 
15 i-a petrecut pe ogoare, mai întâi ca elev 
la școala tehnică agricolă din Roman, apoi 
ca practicant și tehnician la Gospodăria a- 
gricolă din Spanțov, raionul Oltenița, și în 
cele din urmă ca maistru la G.A.C. Mănăs
tirea, după absolvirea școlii de maiștri la 
cursurile fără frecvență. Așadar se simte le
gat de profesia pe care și-a ales-o, nu numai 
prin vechea sa pasiune pentru botanică (pe 
care după cum ne mărturisește a căpătat-o 
încă din fragedă copilărie), ci și prin prac
tica îndelungată în producție, prin experien
ța dobândită în acest timp. A dorit să ajungă 
inginer agronom. Visul lui, pe deplin reali
zabil în condițiile noastre de azi, a ajuns 
acum aproape de înfăptuire. II mai desparte 
de momentul „investirii" cu titlul de ingi
ner un singur pas. Dar tocmai pentru că e 
ultimul, pasul acesta — concretizat în exa
menul de stat — 41 emoționează în mod de
osebit. Nu e emoția studentului care se teme 
de un insucces. A studiat minuțios atît în 
laborator și pe cîmpurile experimentale, cît 
și pe ogoare, tema pe care și-a propus s-o 
trateze. Rodul muncii sale din ultimul an s-a 
materializat într-o lucrare temeinic elabo
rată, care nu-i va dezminți pe cei care, cu- 
noscîndu-1 îndeaproape, afirmă că e unul din 
cei mai buni studenți din promoția sa. Prin 
urmare nu teamă, ci emoția pasului decisiv 
care deschide în viața sa o perioadă nouă.

Răsfoim filele lucrării de diplomă a viito
rului inginer agronom Petre Roiu. Tratează 
o problemă deosebit de importantă pentru

muncă undeva în țară, poate chiar la Vas
lui, ținutul natal, unde în copilăria sa pă
mîntul era sărac și producea puțin, iar azi 
este cu totul altfel.

Sînt tînăr, e adevărat... dar valoarea 
nu așteaptă numărul anilor.

Corneille

In urmă cu trei luni, Maria Leu, absol
ventă a Institutului de arhitectură „Ion Min- 
cu“ din București, mai făcea încă ultimele 
retușuri la un proiect pe care, explicîndu-1 
reporterului nostru, îl imagina transpus în 
.jbeton, sticlă și flori" și îl zugrăvea ca 
atare. Era proiectul ei de diplomă. Înfățișa 
un vast ansamblu social-cultural, o bază 
sportivă compusă dintr-o sală de 2.000 locuri, 
o piscină, un stadion pentru 15.000 spectatori, 
spații verzi, locuri de agrement etc., toate 
concepute astfel încît să se integreze armo
nios într-unul din noile cartiere ale Capi
talei .

Astăzi Maria Leu a devenit arhitectă. Pro
iectul ei de diplomă a fost apreciat cum se 

apărea încă pe harta orașului; un institut 
de învățămînt superior cu săli de curs 
și laboratoare, cu ateliere, amfiteatre și bi
blioteci, o lucrare grandioasă, de mari pro
porții, care să-i solicite toată puterea de 
muncă, toată forța ei de creație. Așa cum 
visul de a deveni arhitectă i s-a înfăptuit, 
Maria Leu este convinsă că și aceste aspi
rații sînt în întregime realizabile, căci ex
periența i-a arătat,- fără putință de tăgadă, 
cîț de mari sînt posibilitățile de a se re
aliza ale tinerilor noștri de azi.

încadrîndu-se în marea armată a construc
torilor, tînăra arhitectă pășește astăzi pe un 
drum drept ce va fi presărat în mod sigur 

*cu succesele pe care și le dorește.

Prieteni și prietene, întinde*! mîinlle 
să vi ie strîng. Blnecuvîntate aceste 
zile eroice în care se pun temeliile unei 
lumi mal bunei Străduințe și Jertfe le 
închinăm cu bucurie generației ce se 
ridică. Lumina sufletului nostru va luci 
în ochii oamenilor de mîine — copiii 
noștri.

Sadoveanu

Cuvintele acestea, rostite de marele nostru 
scriitor cu aproape două decenii în urmă, 
sînt astăzi mai vii și mai actuale ca orieînd.

Voi, dragi prieteni, copii pe atunci și care 
azi întruchipați promoția anului 20, ați ajuns 
să munciți și să vă cristalizați idealurile, 
pășind de-a dreptul într-o lume mai bună. 
Cei mai mulți dintre voi sînteți aproape de 
o seamă cu vîrsta pe care o are libertatea 
în patria noastră.

Vă urăm — conform vechii tradiții — să 
vă regăsiți veseli și fericiți și la capătul ur
mătoarelor două decenii. Și chiar peste 40 
și peste 80 de ani. Dar nu uitați un lucru: 
viața nu se măsoară doar prin numărul ani
lor scurși, ci mai ales prin buna lor 
întrebuințare.

livlu MAIOR șl N. RĂDULESCU



oameni ai zilelor noastre
Spre noi 

succese

S-a spus adesea că noi, oțelarii, avem în 
felul de a fi, în întreaga noastră persona
litate, ceva din duritatea metalului pe care-1 
plămădim. Nu știu cît de exactă poate să 
fie această metaforă. Dar ca om care și-a 
petrecut 15 ani in fața cuptoarelor incan
descente, pot să afirm cu certitudine că oțe
lul e un metal pretențios. El cere din par
tea celor ce-1 produc multă atenție, precizie 
în mișcări, promptitudine în luarea de ho- 
tărîri, într-un cuvînt, stăpînirea deplină a 
tuturor tainelor profesiunii de oțelar. Cînd 
am venit — în 1948 — la Hunedoara ca să 
învăț această meserie, am înțeles că mă aș
teaptă ani de muncă intensă, că va trebui 
să-mi îmbogățesc continuu cunoștințele, să 
studiez temeinic. In lumea oțelului, pe care 
atunci abia începeam s-o descopăr, m-am 
simțit ta largul meu chiar de la început. 
Așadar, pasiunea pentru munca în oțelărie 
este, în ce mă privește, un sentiment „cu 
vechime". Acestei pasiuni îi datorez multe 
din succesele pe care le-am obținut de-a 
lungul carierei. Dar nu numai pasiunea a 
jucat aici rolul hotărîtor.

Tehnologia oțelului e un domeniu în care 
ultimii ani au adus modificări importante. 
La noi, la Hunedoara, noua oțelărie se ri
dică la un nivel corespunzător tehnicii mon
diale. A stăpîni procedeele de lucru legate 
de exploatarea complexelor ei agregate în
seamnă a fi angrenat într-un studiu con
tinuu. Colectivul nostru de oțelari se stră

duiește să țină pasul cu tehnica, să fie la 
curent cu ultimele ei cuceriri. Mie, ca mais
tru principal, îmi e cu atât mai necesar 
acest lucru. Faptele au dovedit că ori de cîte 
ori survin situații care cer rezolvarea opera
tivă a unor probleme tehnice dificile (ceea 
ce se întâmplă relativ frecvent în oțelării) 
succesul se datorește în primul rînd cunoaș
terii depline a tuturor normelor de exploa
tare a cuptoarelor.

M-am străduit ca o parte din experiența 
dobîndită pînă acum s-o transmit și altora. 
Multă vreme m-am ocupat cu instruirea ele
vilor școlii profesionale. Recent am scris o 
broșură de specialitate și „Cartea oțelarului". 
Pe de altă parte, la unele din metodele fo
losite la noi pentru repararea periodică a 
vetrei și întreținerea agregatelor de topire 
m-am străduit și eu să-mi aduc aportul pe 
cît mi-a stat în putință.

Pentru succesele obținute de mine în pro
ducție am fost distins în 1959 cu înaltul titlu 
de Erou al Muncii Socialiste. E un fenomen 
semnificativ pentru timpurile pe care le 
trăim această cinstire ce se acordă muncii 
în țara noastră. Un oțelar, ale cărui succese 
să fie cunoscute pretutindeni ar fi fost de 
neconceput în trecut. Atîția alți oameni ai 
muncii care se bucură de prețuire pentru 
activitatea pe care o depun ilustrează faptul 
că la noi, azi, munca este o chestiune de 
onoare. Fruntași ta producție, oameni care 
s-au distins prin merite deosebite la locul 
de muncă se află în număr mare și printre 
colegii mei, oțelari.

Astăzi noi producem anual mii de tone de 
oțel peste plan. In felul acesta înțelegem 
noi, metalurgiștii de la cuptoarele Siemens- 
Martin, să ne exprimăm recunoștința față de 
partid, față de întregul popor, pentru noile 
condiții de muncă și de viață ce ni s-au 
creat. Străduindu-se să întîmpine cum se cu
vine cea de-a XX-a aniversare a eliberării, 
oțelarii hunedoreni, din colectivul cărora fac 
și eu parte, au depășit sarcinile de plan cu 
peste 50.000 tone de metal. E un succes cu 
care pe bună dreptate ne mîndrim. In ace
lași timp o treaptă spre noi succese, spre 
noi realizări, pe care ne propunem să le 
înfăptuim în viitor.

Ștefan TRIPȘA
Erou ol Muncii Socialiste, maistru oțelar.

Combinatul siderurgic Hunedoara

Drumul 
unui fizician

Fizica teoretică este poate acel domeniu 
al științei veacului nostru care a contribuit 
cel mai mult la lărgirea orizontului știin
țific al omului contemporan, la răsturnarea 
multor concepții care de milenii păreau 
veșnice și imuabile, la o înțelegere mult 

mai profundă a universului în care trăim 
și, în fine, la mărirea nemăsurată a puterii 
omului asupra naturii. Și aproape că nu 
există astăzi ramură a științei și tehnicii 
care, într-o formă sau alta, să nu datoreze 
fizicii teoretice multe din succesele sale.

Dar cu 40 de ani în urmă, oind «nărui 
student Șerban Țițeica visa să-și consacre 
viața de cercetător acestei pasionante ra
muri a științei, ce perspective i se deschi
deau înainte? La noi în țară nu numai că 
nu exista o catedră de specialitate, dar nu 
se afla nici măcar o singură facultate de 
fizică, ci numai secții de fizico-chimice în 
cadrul facultăților de științe. Aceasta se ex
plica prin conservatorismul impus de ofi
cialitățile vremii vieții academice, cît și prin 
faptul că nici un for de stat sau privat nu 
se gîndea să aloce fonduri cît de cît im
portante bazei experimentale — preten
țioase și costisitoare — de care nici teore
ticienii nu se pot lipsi...

Iată de ce și Șerban Țițeica — alături 
de alți câțiva tineri entuziaști — a luat 
calea străinătății. Și-a făcut ucenicia la 
Leipzig, sub îndrumarea unuia din cei mai 
străluciți fizicieni ai timpului nostru, Wer
ner Heisenberg. Revenit în țară, tînărul 
— .pe atunci — om de știință a funcționat 
succesiv ca asistent și conferențiar la Bucu
rești, apoi la Iași, unde s-a și stabilit. Aci, 
cu mijloace materiale reduse, în condițiile 
vitrege ale dictaturii antonesciene și ale răz
boiului fascist, Șerban Țițeica, alături de alți 
cărturari — chimistul R. Cemătescu, lingvistul 
lorgu Iordan și cîți alții — a continuat să 
insufle tineretului dragoste pentru știință

(Continuare în pag. 22)
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și progres, să-1 educe în spiritul raționa
lismului și umanismului.

După 23 August, activitatea științifică a 
profesorului Țițeica a căpătat alte dimen
siuni și nebănuite posibilități de afirmare, 
înflorirea științei — strîns legată de dez
voltarea furtunoasă și multilaterală a eco
nomiei și culturii Romîniei socialiste — a 
devenit o problemă de stat de primă im
portanță. Au resimțit-o și fizicienii, și Șer
ban Țițeica personal.

Unul din cele mai emoționante momente 
din viața profesorului s-a petrecut într-o 
dimineață din iarna anului 1957. O pată 
abia vizibilă pe o bucățică obișnuită de 
plexiglas marca încoronarea a luni de 
muncă încordată a unui întreg colectiv. 
Victorie ! Ținta a fost atinsă ! Ciclotro- 
nul funcționa perfect.

— Reactorul e robust, știam c-o să 
meargă — își amintește acad. Țițeica. Dar 
ciclotronul ? E o mașină delicată. Ca un 
ceasornic. Sau mai curând ca o praștie ro
titoare sui-generis, căci cam așa e și dru
mul protonilor în ciclotron. Calculele asi
gurau că lucrurile vor merge bine. Dar una 
e să calculezi, alta e să vezi. Și cînd pata 
a apărut, s-ar putea spune că a fost sem
nat și actul de naștere al noului Institut 
de fizică atomică al Academiei R. P. Romine.

Este foarte greu să-1 faci pe academi
cianul Țițeica să vorbească despre sine. Cu 
voie sau fără, discuția alunecă spre colabo
ratori, spre întreg frontul de cercetare al 
atomiștilor din țara noastră. Este fără în
doială o expresie a modestiei omului de 
știință. Dar în satisfacția cu care vorbește 
despre succesele tinerilor, despre articolele 
publicate de Mihai Gavrilă, Cornel Eftimiu 
sau Sorin Ciulii în reviste de circulație in
ternațională, de mare prestigiu, ca „Phy
sical Review" din S.U.A., „Jurnal expe- 
rimentalnoi i teoreticeskoi fiziki" din U.R.S.S. 
sau „Nuovo Cimento" din Italia — se oglin
dește mulțumirea dascălului mai vîrstnic 
pentru succesele noii generații de fizicieni 
teoreticieni la a căror formare a contribuit. 
Este totodată satisfacția savantului patriot 
care, după ce a vizitat marile centre ale 
fizicii atomice de pe glob : Dubna (unde a 
lucrat timp de doi ani ca director adjunct 
al Institutului unificat), Stanford, Berkeley, 
Geneva, Saclay..., poate afirma, reținut și 
în deplină cunoștință de cauză : „La noi 
cercetările se desfășoară pe un plan larg 
și la un nivel satisfăcător; ele sînt apre
ciate și peste hotare".

Desigur acceleratorii noștri nu se com
pară cu „giganții" de la Dubna sau Ge
neva, dar entuziasmul și priceperea există 
susținute de o importantă bază mate
rială de cercetare. Elanul în muncă, pre
țuirea colectivității, sprijinul continuu al 
partidului și guvernului sînt și ei „accele
ratori" de primă importanță în progresul 
științei în țara noastră.

— Planuri de viitor? Să-mi continui 
munca în domeniul clasificării particulelor 
elementare. O problemă care preocupă pe 
mulți fizicieni și care este la fel de im
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portantă ca tabelul lui Mendeleev la vre
mea sa. Clasificarea ne va ajuta să pre
vedem existența a noi particule, să stru
nim" și mai bine și să punem în slujba 
omului lumea atomului.

Scrisoare 
din Maramureș

Nu știu de ce, dar la toate sărbătorile 
noastre mari mă încearcă, în afara senti
mentului de bucurie și mîndrie, grele și 
amare aduceri aminte. Poate pentru faptul 
că am fost o femeie fără nume. Da, pe mine 
niciodată grofița obosită de osânză, suleme- 
neli și lene nu m-a strigat pe nume. Nu-mi 
zicea Maria, ci „grăbește-te!“ Bărbatul ei’ 
avea patru nume, cîinele tot atîtea. Numai 
eu nu aveam nume. Poate pentru că eram 
țărancă săracă, poate pentru că eram sluj
nică.

Dar după ce s-a stins steaua grofiței, a ră
sărit steaua mea. Nu numai a mea, a tu
turor celor care au fost exploatați.

Eu trăiesc și muncesc aici, în țara de sus, în 
Păuleștii Maramureșului. Am ieșit la lumină 
o dată cu țara, acum 20 de ani. in urmă cu 
15 ani, cîteva zeci de familii din sat au ho
tărât, la îndemnul înțeleptului nostru partid, 
să meargă mai înainte, să sădească mlădi- 
țele socialismului și prin părțile noastre. Și 
le-am sădit. Le-am îngrijit icu dragoste ne
țărmurită pentru oa să crească puternice și 
sănătoase. Pe mine m-au ales colectiviștii \ să 

le fiu președintă. Și văd că am cîștigat 
stima și încrederea lor, fiindcă de 15 ani 
m-au reales mereu.

Noi avem acum o unitate agricolă socia
listă puternică, pentru că în ultima vreme 
trei sate mici s-au unificat cu gospodăria 
noastră. Firește, la început treaba a mers 
mai greu. N-aveam nici experiență, nici ca
dre suficiente și nici averea obștească nu 
era mare. Fondul de bază era de 51.000 lei, 
iar sectorul taurin număra 12 capete. As
tăzi sîntem colectiviști cu experiență bogată, 
cu realizări minunate. Dar lucrul acesta îl 
spun mai bine și mai convingător cifrele, 
decît orice cuvinte frumoase. Fondul nostru 
de bază e astăzi de 6 milioane, iar averea 
obștească de peste 8 milioane. Sectorul tau
rin, proprietate obștească, este de 1.001 ca
pete și avem serioase resurse să mergem și 
mai departe. Colectiviștii din Păulești sînt 
vestiți legumicultori și floricultori. De alt
minteri, tot Păuleștiul e ca o grădină, ca o 
stațiune balneoclimaterică. Aș vrea să vă 
spun un lucru, minor în aparență, dar — 
după părerea mea — semnificativ. în toate 
grajdurile gospodăriei colective, îngrijitorii 
de animale au pus flori. Așa, de plăcere, din 
dragoste pentru locul de muncă.

Socialismul a modificat din temelii viața 
întregului sat. S-au ridicat construcții social- 
culturale la care în trecut țăranii nici nu vi
sau. Dar gospodăria colectivă 'a dat mem
brilor ei nu numai libertatea de a munci fără 
exploatare, nu numai cheile științei agro
nomice, ci și plăcerea de a trăi o viață 
în care îndestularea își face cale tot mai 
largă. îngăduiți-mi să vă relatez un fapt, 
în 1944, toate casele din Păulești — cîteva 
sute — aveau pereți din pămînt și acoperiș 
de paie. Al 20-lea 23 August găsește Pău
leștii cu o situație inversă. Toate casele 
sînt noi — din cărămidă și cu acoperișul 
de țiglă sau de tablă — în afară de una. 
Da, la Păulești mai există încă o casă din 
pămînt, acoperită cu paie. Ținem la ea 
foarte mult. Am luat toate măsurile ca să 
nu se strice. E proprietatea gospodăriei 
noastre. Am cumpărat-o de la colectivistul 
Alexandru Ciurcă — el și-a construit casă 
nouă — și am transformat-o în muzeu. 
Copiii și generațiile viitoare e bine să știe 
cum au trăit țăranii în partea asta de țară 
în vremea când, așa cum spuneam, socia
lismul nu era realitate, ci vis.

N-aș vrea să se creadă că în satul meu 
s-a ajuns la capătul belșugului și nu mai 
avem lucruri mari și grele de rezolvat. 
Nici vorbă. Avem încă multe de făcut. Fer
tilizarea solului e o problemă care își aș
teaptă rezolvarea. Selecția, în zootehnie, de 
asemenea. Și, fiindcă trebuie să facem a- 
gricultură intensivă ne-am propus ca iri
garea să cîștige teren nu numai în legumi
cultura, ci și în culturile mari. Socotim că, 
peste 5 ani, apele Someșului vor uda o su
prafață de 500 de hectare.

Sînt convinsă că toate acestea vor fi duse 
la capăt așa oum se cuvine. Sînt la noi în 
gospodărie oameni muiți, pe care cînd îi 

s vezi trebuie să-i saluți cu respect. Andrei 
Buda, Ion Pacu, Ileana Mureșan, Iosif 
Csoma, Ludovic Szabo, iată doar cîțiva 
dintre colectiviștii care constituie mîndria 
noastră. Fără ei, fără devotamentul și pri
ceperea lor, eu n-aș fi făcut nimic.

Mie mi-au dat partidul și statul totul. 
Eu mă străduiesc ca prin muncă să răs
plătesc încrederea ce mi s-a acordat, depun 
noi eforturi pentru ca gospodăria colectivă în 
care muncesc să urce pe noi trepte ale bel
șugului

Marla ZIDARII
Erou al Muncii Socialiste, președintele 

goi pod âr iei agricola colective din PâulațtUAmbud, 
regiunea Maramureș

In numele omului
Sculptez de 40 de ani. De patruzeci de 

ani frămînt lutul ca să fac din el oameni. 
Poate de aceea sculptura mi se pare arta 
cea mai umană, care stabilește osmoza cea 
mai desăvârșită între pămînt și om și care, 
celebrând omul, trebuie dăruită oamenilor. 
Am simțit asta din totdeauna, de pe vremea 
cînd, tînăr muncitor în căutare de lucru



și de pîine, modelam neștiutor dar eu 
voluptate argila. Mai am și acum, în ate
lier, o mică statuetă făcută pe cînd aveam 
17 ani: sugerează, din cîteva linii sinte
tice, silueta unei femei din Dobrogea, 
cu șalvarii ei largi, cu feregeaua trasă peste 
chipul ce privește în jos. înainte vreme, 
statuile mele aveau deseori capul plecat și 
umerii coborîți. Cred că aceasta este de
osebirea de esență între arta mea dinainte 
și cea de după eliberare: de douăzeci de 
ani, sculpturile mele au înălțat capul și au 
început să privească cu încredere viitorul, 
încrederea aceasta venea din mine, iar în 
mine ea pătrunsese o dată cu învățătura 
partidului, care a dat artei un sens, o fi
nalitate nobilă. Omul acesta nou, omul pu
ternic, constructor lucid și avîntat al unei 
orânduiri după care au jinduit atîtea ge
nerații, omul acesta a devenit laitmo
tivul operei mele. M-am străduit să-1 în
truchipez acum — pentru expoziția festivă 
din august — într-o imagine simbolică : i-am 
spus „Chemare" și l-am reprezentat sub 
înfățișarea unui bărbat tînăr, cu un braț 
întins, în plin elan, cu celălalt ținînd un 
steag desfășurat. E o chemare la viață, la 
construcția socialistă. Și în același timp 
am realizat încă o lucrare — pe care o 
socotesc un răspuns la acest îndemn — un 
„Pescar", care pare că scoate din adîncuri 
bogățiile apelor...

M-am .întors recent din Italia unde am 
expus, împreună cu alți cîțiva colegi, la 
Bienala de la Veneția. Erau prezente acolo 
lucrări din cele mai diverse curente artis
tice, confruntîndu-se, înfruntîndu-se, ex
primând diferite moduri de a înțelege viața 
și arta. Erau lucrări de sculptură de înaltă 
artă și altele care mi s-au părut a fi anti- 
artă. Am avut însă satisfacția de a vedea 
că vizitatorii se opreau în fața lucrărilor 
romînești, priveau atent, se mai întorceau 
o dată, și-și exprimau mulțumirea de a putea 
urmări o artă robustă, tonică, o artă în eare 
omul nu e mutilat și doborât, ci dimpotrivă, 
sărbătorit și înălțat. A fost o satisfacție ar
tistică și totodată una patriotică.

Boris CARAGEA 
Artist al Poporului

20 de ani
Cînd au trecut acești douăzeci de ani ? 

Să-i iau la rînd ?
In ’44 eram lîncă marinar. De 23 August 

navigam undeva între Belgrad și Novisad. 
Apoi a urmat lagărul hitlerist.

Acum 19 ani am fost om de serviciu la 
un cinematograf. Patronul îmi plătea două 
salarii: aveam locuință gratuită în spatele 
ecranului și tot ce găseam în sală era 
al meu.

în ’46 am fost țesător la ITA-Arad, apoi 
membru 'în comitetul sindical: smulgeam 
baronului tain și ne luptam pentru încă 
50 de calorii în plus la fiecare porție de 
la cantină. In ’47 am fost activist de partid: 
un an important din cei douăzeci — anul 
Republicii.

Anul naționalizărilor, ’48, m-a găsit în 
redacția ziarului „Patriotul" din Arad. Am 
bătut regiunea palmă cu palmă. Am fost 
de față cînd s-a înfipt primul țăruș pe 
cîmpurile pline de bălării unde avea să se 

înalțe fabrica de strunguri. Din însemnă
rile zilnice scrise atunci, s-a născut mai 
târziu romanul In orașul de >pe Mureș.

A urmat un an la fel de important: anul 
primelor gospodării colective. Din peregri
nările de atunci au prins cheag Lența și 
A venit un om.

Dacă iau cei douăzeci de ani, an cu an, 
n-au trecut repede. Aș putea să înșir multe 
evenimente, defalcate pe luni, uneori pe 
săptămâni. In fața mea, pe birou, e poza 
fiului meu: e îmbrăcat militar, zâmbește 
în obiectiv. Are douăzeci de ani. S-a năs
cut în ’44, cu câteva luni după insurecția 
armată. Dacă asemăn primii mei douăzeci 
de ani cu anii lui, îl invidiez. Jocurile pe 
care eu nu le-am jucat la vîrsta jocurilor, 
le-am jucat cu el dau, mai bine zis, prin el.

Decît să inventariez anii care au trecut, 
poate e mai interesant să amintesc de na
ționalizările și colectivizările care s-au pe
trecut în mine. Nu mai știu precis cînd 
am ridicat pentru prima oară fruntea în 
fața patronului. Nu-mi amintesc precis ziua 
cînd am simțit pentru prima oară că ma
șinile din filatură sînt și ale mele. Știu doar 
că de la un moment dat m-am uitat alt
fel la ele, îmi părea rău că una era zgâ
riată. Nu mai știu precis anul cînd am fost 
pentru prima oară îngrijorat că n-o să 
plouă la timp. In schimb, știu precis că am

fost pe malul celălalt al Oceanului Atlantic 
și pentru prima oară mi s-a părut că plă
cuța „Fabricat în Romînia" e prea mică.

In acești douăzeci de ani care au trecut 
am devenit demn, am căpătat încredere în 
mine. Sînt nespus de bucuros că trăiesc 
aici, pe acest imens șantier, că oamenii care 
taie bulevarde în București sau string po
rumbul de pe ogoare ori rafinează petro
lul la Brazi răsfoiesc Statuile nu rîd nici
odată sau urmăresc într-un cinematograf 
povestea lui Mihai Coman din filmul La 
vîrsta dragostei.

In fața mea stau alți douăzeci de ani, de 
maturitate : voi încerca să-i folosesc dînd 
ceva din ceea ce am primit cu aceeași dăr
nicie și cu foarte, foarte multă exigență.

Franclsc MUNTEANU
Laureat al Premiului de Stat

Unde-i greu 
e și frumos

Cînd eram copil, îi spuneam tatălui meu: 
„Dacă mă urci pe tractor, am să fiu cel mai 
cuminte băiat din lume". Tata îmi înde
plinea dorința, dar mă avertiza: „Ioane, 
eu te urc pe armăsarul acesta de oțel, dar 
boierul e omul dracului și nu-i place să 
vadă copii cocoțați pe tractor. Dacă se su
pără, mă dă afară și rămânem muritori de 
foame". Așa că, mă apropiam de mașini în 
general și de tractor în special cu bucuria 
copilului care vrea să știe totul și, în ace

lași timp, cu teama că din cauza joacei 
mele o să i se întîmple tatii mare necaz.

De cînd armăsarii de oțel n-au mai fost 
proprietatea boierului, ci a poporului, ve
chea mea pasiune pentru mașini agricole 
a fost alimentată de arderi noi, nestăvilite. 
Lucrez cu bidiviii aceștia de 20 de ani și 
mărturisesc că aș fi nefericit dacă m-aș 
despărți de ei. In două decenii am muncit 
ca tractorist sau ca organizator în diverse 
regiuni ale țării. De cîțiva ani m-am sta
bilit în Oltenia mea dragă, bineînțeles tot 
la S.M.T. în urmă cu ani am lucrat ca 
director la S.M.T. Bîrca. Era o situație grea. 
Nici o stațiune din țară nu lucra la un preț 
de cost atât de ridicat ca aceasta. Nici ca
dre de mecanizatori nu erau suficiente, iar 
de brigăzile permanente nu prea se putea 
vorbi. Dar am primit din plin ajutorul or
ganizației de partid și al cadrelor de ingi
neri și tehnicieni. In cîțiva ani situația s-a 
schimbat cu totul și lucrul acesta a fost 
confirmat în 1959, cînd stațiunii de mașini 
și tractoare din Bîrca i s-a conferit dra
pelul de fruntaș pe țară.

In iarna lui 1962 mi s-a propus să pre
iau conducerea altui S.M.T., cel din Cîrcea. 
Aș minți dacă aș spune că la această pro
punere am fost copleșit de bucurie. Și 
această stațiune era codașă fiind certată 
cu realizarea planului. Eram mîhnit, dar 
mi-am revenit: pentru că unde e greu e 
și frumos. Și alături de mine erau cei mai 
buni oameni din stațiune, comuniștii. Aveam 
doar 60 de tractoare. Acțiunea de colecti
vizare se desfășura din plin. Tractoarele 
— puține, sarcinile — mari, iar stațiunea 
reclama o totală reorganizare. M-am axat 
pe două lucruri: constituirea brigăzilor 
permanente și reconstruirea stațiunii.

îndrumarea dată de partid, sprijinul pri
mit din partea statului și munca plină de 
abnegație a colectivului au avut rezultatele 
scontate. Azi S.M.T. din Cîrcea este o pu
ternică unitate a agriculturii noastre socia
liste. Cele 37 brigăzi dispun de un parc 
mare de mașini cu care statul a dotat sta
țiunea : 393 tractoare, 197 combine, 50 ba
toze și alte aproape 2.000 mașini agricole. 
La gospodăriile colective pe care le deser
vim noi, gradul de mecanizare a crescut 
față de 1961 de 3 ori.

Acum, cele 3,7 de brigăzi ară din plin. 
Ele s-au angajat ca ziua de 23 August să 
găsească ogoarele cu arăturile efectuate pe 
întreaga suprafață. Și sînt convins că așa 
se va întîmpla. Oamenii cu care lucrez au 
deprins un bun obicei: cînd își iau un 
angajament, orice s-ar întîmpla, îl duc pînă 
la capăt. Trebuie să menționez și alte re
alizări ale colectivului: condițiile de cazare 
ale tractoriștilor, noua școală profesională 
cu 8 săli de clasă, laboratoarele, atelierele 
în care învață și muncesc 40 de elevi.

îmi amintesc de anii mei de copilărie și 
de ucenicie și fac comparație cu viața ti
nerilor mecanizatori de azi. Iată-1 pe cel 
mai tînăr tractorist de la noi, pe Marin Po- 
tîrniche. El muncește cot la cot cu tracto
riștii vârstnici, avînd cale liberă pe ogoa
rele înfrățite. Și el — ca și mine — cînd 
avea 13 ani, se cocoța pe tractor, fără să-i 
cunoaiscă tainele. Dar în cu totul alte con
diții. Pe el nu l-a avertizat niciodată tatăl 
său că joaca cu tractorul ar putea să-i 
aducă în situația de a fi muritori de foame. 
Nu 1 Pentru că s-a născut în era socia
lismului.

ion DELCEA
Erou ol Muncii Socialist», directorul 

stațiunii da marini jl troctoara Ctrc»a, 
roOluMa Olt»nlo



Nihal BENIUC AUGUST
LUNA CEA MAI FRUMOASA!

— Ai să afli cînd va veni momentul — 
răspunse nenea Tudor, la întrebările destul 
de străvezii ale lui Mustea, care de obicei 
reușea să-și stăpânească curiozitatea. De
ocamdată e mai bine să nu știi.

— Ca să nu mă mir singur, de ce treabă 
importantă am făcut ?

— Poate și asta, dar nu exagera. Ac
țiunea n-ai făcut-o tu, ai luat numai parte 
la ea.

— Așa-i. Nici măcar nu știu la ce am 
luat parte. Poate că e chiar mai bine să nu 
știu. Cine-i prea curios, moare curând, zice 
înțelepciunea populară.

— Ei vezi ? Taci și așteaptă — zise nenea 
Tudor, sorbind dintr-o ceașcă de ceai și 
uitîndu-se cu coada ochiului la Mustea. 
Acesta, între timp, își turnase al doilea pa
har de rom și-l dăduse pe gît.

— Am să-ți povestesc o scurtă întîm- 
plare, nene Tudore. Am citit-o undeva.

Nenea Tudor îl iscodi cu privirea, dar nu 
spuse nimic. Era curios unde voia să ajungă.

— Intr-o noapte, pe viscol, undeva în 
Elveția, un om a pierdut drumul și a ră
tăcit multă vreme încoace și încolo pe o 
vale largă, prin nămeți, fără să se dumi
rească unde se găsește. Intr-un tîrziu a dat 
peste o casă și a bătut la fereastră. S-a 
aprins o lumină și un bărbat somnoros i-a 
deschis. Călătorul i-a pdvestit ce pățise și 
l-a rugat să-i dea adăpost pînă a doua zi.

— Și de unde vii acuma ?
— Știu de unde am plecat, dar nu mai 

știu pe unde am venit. In orice caz, din 
această direcție —• zise călătorul, arătând cu 
mâna dincotro venise.

Gazda se uită la el mirat, apoi spuse în
cet clătinând din cap :

— Dumneata știi că ai trecut peste La
cul Leman ? Și abia de-a prins o pojghiță 
de gheață !

Călătorul făcu ochii mari, rămase cu 
gura căscată, duse mâna la inimă și căzu 
cu capul pe masă. Murise de spaimă. Nu
mai gîndul primejdiei, prin care trecuse 
fără să-și dea seama, l-a ucis,

— Ei vezi, dragă Mustea ? Oricum, se 
vede treaba că era cam slab de înger că
lătorul tău...

— Cam așa. Eu însă nu sînt slab de 
înger.

— Și totuși n-am să-ți spun, tocmai pen
tru că stărui atâta.

— Iacă, nu mai stărui. Te rog să mă 
ierți.

— Iacă te-am iertat. Știu că-i doar o 
curiozitate copilărească.

— Ascultă, nene Tudore, eu am un prie
ten la închisoare, imul Sandu Crai — a că
zut la Sibiu în 1943, după cum ai auzit 
probabil. Acest prieten spunea că lui 
partidul nostru i se pare ca un cerc al 
cărui centru nu-1 iștii unde e, dar de 
circumferință dai peste tot. Cam așa 
spunea, pornind de la o cugetare a filo
zofului francez Pascal.

— Ei și ?
— Eu cred că există undeva un centru, 

undeva ! Mi s-a părut totdeauna că acest 
centru trebuie să fie la închisoare sau în 
lagăr. Așa o fi și acuma ? Tare aș vrea 
să știu cine a evadat.

— Numai atâta vrei să știi ! — exclamă nenea 
Tudor, pe jumătate supărat, pe jumătate 
amuzat. Măi, da-ncăpățînat mai ești! îmi

*) Fragment din vol. II al romanului „Pe muche 
de cuțit", în pregătire.
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dai ocol ca vulpea cotețului de găini. Au 
evadat mai mulți...

— Atunci am să mor prost — se dădu 
bătut Mustea.

— Nu știu nici eu. Vom afla noi într-o 
zi. Vorbesc toarte serios. Iar un membru 
de partid se poate găsi mai departe sau 
mai aproape de chiar centrul partidului. 
Cîteodată, ca loc, datorită sarcinii pe 
care o îndeplinește, se poate găsi lingă 
acest centru, fără s-o știe. Dar un lucru 
trebuie să-ți fie clar: oriunde s-ar găsi 
un membru de partid, el este o conștiință 
activă. O conștiință luminată de cea mai 
înaltă concepție de viață, pusă în slujba 
celui mai înalt ideal al omenirii. înțelegi? 
Un comunist nu e un simplu șurub, 
o rotiță, cum pretind dușmanii noștri, el 
e o conștiință omenească, devotată cauzei 
clasei muncitoare. Un comunist trebuie șă 
fie pătruns de acest adevăr și în orice 
împrejurare să acționeze în consecință.

— Fără să pună prea multe întrebări.
— Da. Dar să învețe mult, să gîndească 

mult și să pătrundă în miezul faptelor, să 
le studieze în lumina năzuințelor poporu
lui și a imperativelor revoluției. Dacă e 
intr-adevăr legat de popor și cunoaște le
gile de dezvoltare ale vieții și ale socie
tății, un comunist poate să răspundă la 
orice întrebare pusă, de realitate, îndrep- 
tînd-o pe făgașul revoluției. Fiindcă parti
dul trăiește în noi și prin noi. Să nu uiți 
niciodată că noi, comuniștii, sîntem ori
când și oriunde conducători și totodată 
slujitori ai maselor. înțelegi cît e de gre
șită părerea prietenului tău, pe care se 
pare că ți-ai însușit-o ? Are aceleași ră
dăcini ca și curiozitatea ta.

— înțeleg și-ți mulțumesc, dumitale și 
partidului.

— Așa te vreau. Și acum să amînăm 
discuțiile teoretice pe mai târziu, fiindcă 
ne așteaptă o mulțime de treburi prac
tice. Iată ce ai tu de făcut: nu te miști 
din casa asta, iar când lipsesc eu, răspunzi 
la telefon și spui că nu sînt acasă, dar 
că mă întorc la ora pe care ți-o voi indica. 
Dacă cel ce telefonează nu spune de la 
început parola, pui receptorul jos și nu 

răspunzi nimic. Poarta n-o deschizi și nu 
te arăți, dacă sună cineva. De altfel am 
să și tai firul de la sonerie. Nici la bătăi în 
ușă nu răspunzi.

După ce rămase singur, Mustea fu cu
prins de o emoție ciudată. Cuvintele lui 
nenea Tudor îl răscoliseră. Deși era pă
truns dinainte de toate aceste adevăruri, 
datorită experienței de vechi revoluționar 
a lui nenea Tudor, însuflețirii cu care le 
rostise. Iar gravitatea momentului, pe 
care Mustea o intuia, le dădea o deosebită 
însemnătate.

Nenea Tudor nu mai veni în ziua aceea, 
nici seara, nici noaptea. Nici telefonul nu 
mai sună. Mustea turba, căci se simțea 
rupt de • lume. Tare ar fi vrut să plece în 
oraș. Dar nu se putea. Primise doar sar
cina de-a nu părăsi casa! Nu izbuti să 
închidă ochii toată noaptea. Numai spre 
ziuă ațipi puțin. Era sigur că ceea ce i se 
ceruse să comunice mai departe, știau de- 
acum toți. Nenea Tudor totuși ar fi tre
buit să vină! De ce întîrzia ?

Abia în ziua de 22 august dădu nenea 
Tudor pe acasă, dar și atunci numai pen
tru o clipă.

Nenea Tudor îi păru misterios lui Mus
tea. Tot ce putu să afle de la el era că 
regele și Antonescu, ca și toți șefii parti
delor burgheze, își pierduseră capul de 
spaimă. „Noi știm ce avem de făcut și 
sîntem pregătiți! — îi spuse lui Mustea la 
plecare și îi strânse mâna. Tu rămîi aici 
și mă aștepți".

Dar nenea Tudor se întoarse abia a doua 
zi. Părea nervos. Mustea nici nu îndrăzni 
să-i adreseze vreun cuvînt. îl observa 
doar cu coada ochiului, în timp ce se pre
făcea că citește o carte, pe care de fapt 
nu o putea urmări nicicum. Gândurile îi 
fugeau în altă parte. Firește că nu avea 
de gînd să-i împărtășească lui nenea Tu
dor intenția sa de a se înrola ca voluntar 
în armata de eliberare. Ar fi părut prea 
neserios. Și poate că nenea Tudor l-ar fi 
și repezit. într-adevăr, poate nici nu era 
serios. Acum îi ardea lui de front ? To
tuși, ar fi vrut să discute cu el despre 

situația politică, despre ceea, ce va urma. 
Dar nenea Tudor, cu mîinile la spate, se 
uita tot timpul pe geam, de după drape
riile lungi, de catife^ galbenă.

Deodată sună telefonul. Nenea Tudor 
ridică grăbit receptorul.

— Am înțeles —• răspunse, după ce ascultă 
puțin. Cum ? Când asta ? Chiar acum ? 
Sîntem gata ! ••

Nenea Tudor puse receptorul jos și se 
întoarse spre Mustea.

— Acu-i acu! — zise. A bătut ceasul pen
tru noi. Eu plec. Deseară, chiar dacă nu 
mă întorc până atunci, te dud și te pre
zinți la șapte fix la restaurantul Patrona
jului de la interne. îl cauți pe Daroiu. îi 
spui atît: „Azi facem ceea ce trebuie să 
facem mâine". Cu un ceas mai devreme! 
Adică, măi frate, cu o zi mai devreme.

Mustea asculta limbajul acesta misterios 
și se uita la nenea Tudor. Dar nu voia să 
mai întrebe nimic.

„Cu cine o fi vorbit nenea Tudor?"
Mustea rămase singur și se frământa. 

Nu-și dădea seama despre ce era vorba. 
Înțelegea numai că Daroiu era șeful unui 
grup patriotic. Deci grupul avea o misiune 
de îndeplinit, din moment ce îl trimisese 
nenea Tudor la Daroiu. „Dar ce misiune?", 
se frământa.

„S-a terminat, așadar 1 Sau, mai bine 
zis, acum începe", continuă apoi Mustea. 
I se păru brusc că înțelege. „Acu-i acu!“, 
zisese nenea Tudor. Scoase, ca împins de 
un resort, pistolul Walther din buzunarul 
interior al hainei și începu să-1 controleze. 
I se părea cam mică arma aceasta cu un 
calibru de nouă milimetri. Numără cartu
șele, puse siguranța și vârî arma la loc, 
acolo unde se țin de obicei actele de iden
titate. Apoi își aduse aminte de Cluj, de 
momentul când se uita prin țeava puștii 
la lumină, spre cer, ca să vadă dacă e 
curată, atunci cînd plecaseră de acolo cu 
patru ani în urmă. „Patru ani fără două 
săptămîni, își zise, verificând în minte 
datele. Acum întoarcem armele!“

Era ora trei după-masă iar afară, 
soare, senin, cald, liniște. în Romînia luna 
august este una dintre cele mai frumoase.

După ieșeni, iată, vine rîndul sucevenilor să-și facă plim
bările cotidiene pe un covor policrom țesut din granituri side
fii de Labrador și negre, de Suedia,..cu lespezi roze din Bavenno 
sau roșii din Carelia ți cu intarsii de marmură albă de Ruș- 
chița. In mijlocul orașului, pe o colină de unde se deschide 
o vastă panoramă spre vechea cetate de scaun a Sucevei, a 
început să se înalțe un ansamblu de artă monumentală. Poate 
că „a înălța" nu e tocmai cuvîntul propriu, pentru că dimen
siunea dominantă a peisajului e orizontala. O largă piață de 
agrement va oferi cetățenilor veniți să se odihnească pe băncile 
sale, un interesant fapt de artă plastică : pavimentul pieței va 
fi ornamentat cu o serie de frize decorative, întreaga piață 
fiind de altfel placată cu ritmuri decorative ca nițte covorașe, 
din granituri gri-verzui cu rapeluri colorate în roșu, negru, 
cenușiu. Cîteva date doar : din cei aproximativ 9.000 m p 
ai pieței, circa 306 m p vor fi ocupați de decorații, cele 
zece frize avind, fiecare, .de la o suprafață de 8,50 m pe 
7,50 m, la una de 3 m pe 4 m.

Piața Unirii din Iași fusese o primă — și în felul ei 
unică — experiență : Olga Porumbaru și Gheorghe Șaru conce
puseră, pentru întîia oară la noi, acest ansamblu plastic în 
care pavimentul, trebuia să se acorde cu volumele arhitecturale 
din jur, cu spațiul aflat la îndemînă, cu tradiția artistică și 
cu specificul regiunii. Traversînd piața după treburi sau rezer- 
vîndu-și o oră de plimbare prin centru, ieșenii se desfată cu 
noile valori arhitectonice ale orașului, dar și cu acest element- 
surpriză al peisajului lor urbanistic.

Aceiași doi artiști, în colaborare cu arhitectul Horia 
Constantinescu de la D.S.A.P.C.-Succava. (căruia îi aparține, 
concepția arhitectonică a pieței), au realizat și proiectele noii 
piețe sucevene, dîndu-i acesteia — spre deosebire de masi
vitatea sobră a decorațiilor ieșene — un caracter mai vesel, 
mai exuberant, adecvat caracterului său de piață de agre
ment. I-am văzut proiectele pe niște coli uriașe de hîrtie —
înșirate pe tot spațiul unei săli vaste — proiecte în care arta
colaborase strîns cu geometria, în care frizele se metamorfo
zaseră într-un joc amețitor și încurcat de linii, pătrate, triun
ghiuri. încurcat doar pentru omul neavizat, căci artiștii nume
rotaseră cu cifre fiecare ■ pătrățel sau dreptunghi, precizîndu-i 

totodată fiecăruia culoarea dorită. După aceste planuri întoc
mite cu meticulozitate de matematician, se va tăia apoi fie
care lespede, fiecare pavelă din mozaicul care va împodobi în 
cele din urmă piața. Alături de aceste zeci de metri de hîrtie 
albă fără vreo elocință artistică, se aflau însă, în acuarelă, 
machetele viitoarelor frize. Creionul și pensula indicau aici 
drumul pe care-1 vor urma nu peste mult timp graniturile și 
marmura, tn țesătura uriașă a pieței se încadrează aceste frize 
care vorbesc — într-o expresie lapidară, stilizată în spirit mo
dern — despre bogățiile regiunii, despre realizările actuale, de
spre momente din trecutul istoric al regiunii. Păunul și cerbul 
— de pildă — vor sugera fauna locurilor, capul de bour — 
emblema veche a Moldovei, niște copaci foarte ritmați vor 
aminti de vestitele păduri sucevene, niște roți dințate — in
dustria, dezvoltată aici în anii construcției socialiste. Și pentru 
că piatra nu poate fi mînuită ca pasta de pe paletă, aceste 
ornamentații au fost tratate în pete mari de culoare, realizate 
din lespezi mari de granit, de felul acelora care înconjurau odi
nioară vechile mănăstiri și palate romînești. Cele două ma
chete pe care le reproducem in pagina de față pot întări spu
sele noastre : întreaga piață a fost gîndită pornind de la con
cepția stilistică a covorului romînesc specific regiunii, folclorul 
sucevean fiindu-i izvorul cert de inspirație. însăși cromatica 
decorațiilor o va respecta pe cea folosită — cu un simț poetic 
al culorii — în arta populară a regiunii. Compoziția pieței 
e elaborată în așa fel încît adună cîteva din cele mai mari 
decorații într-un buchet, în jurul unui bazin, de aici pornind 
lateral niște compoziții mozaicele ce amintesc țesăturile covoa- 
relor romînești care conduc spre alte două puncte decorative. 
Aceste fîșii ritmice •— de circa 60 m lungime — amin
tesc de cusăturile de pe iile moldovenești, de brîiele sucevene, 
și cuprind spațiile verzi cu care va fi presărată piața.

Cioplitorii în piatră de la întreprinderea bucureșteană „Mar
mura" au tăiat în granit ceea ce inspirația artiștilor a schițat 
pe hîrtie. Și iată că Suceava se înnoiește. Frumuseților mo
numentale ale naturii li se adaugă încă una, creată de mina 
omului. Și care are curajul de a se lua la întrecere cu ele.

Covoare din granit 
pentru Suceava

Sanda FAUR
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Orașul Sibiu avea la una din 
extremitățile sale un cartier vechi 
(Therezianum), creat încă pe vre
mea împărătesei Maria Țhereza, 
pentru a fi locuit de muncitorimea 
săracă a Sibiului. Cartierul păstra 
amprentele unei vieți mizere : co
cioabe, drumuri desfundate și, ală
turi de ele, fostele grajduri impe
riale. Aceasta pînă cînd gospoda
rii de azi ai orașului nostru l-au 
supus unei transformări radicale. 
Cea mai mare parte din ce repre
zenta altădată Therezianum a fost 
demolată, zeci de blocuri înălțîn- 
du-se pe locul unde înainte erau 
doar cocioabe și grajduri. Cartierul 
acesta înnoit cu case moderne este 
locuit azi de muncitorii întreprin

ritmul dezvoltării

„Aș vrea să știu care-i diferența 
între ritmul actual de dezvoltare a 
industriei noastre și cel antebelic

C. DIMA 
București

Răspunde I. PACURARU, di
rector general adjunct al Di
recției centrale de statistică.

După douăzeci de ani. de la elibe
rarea patriei de sub jugul fascist, 
ani de muncă asiduă și planificată, 
ani de înfăptuire a celor mai cu
tezătoare vise, Romînia socialistă se 
înfățișează azi ca o țară în conti
nuu progres, cu o economie care se 
dezvoltă complex și echilibrat, pe o 
linie continuu ascendentă, în intere
sul bunăstării materiale și culturale 
a oamenilor muncii.

Aruncînd o privire înapoi asupra 
drumului parcurs în acești ani, 
putem intui mai bine profundele 
transformări înnoitoare, pătrundem 
mai adînc semnificația lor. Timpul 
care s-a scurs de la eliberare este 
relativ scurt, dar raportat la di
mensiunea marilor transformări ce 
au avut loc în această perioadă, 
capătă proporțiile unei întregi 
epoci istorice. Semnificația celor 
afirmate mai sus poate fi ușor în
țeleasă dacă analizăm pașii gigan
tici, exprimați în ritmul înalt în 
care s-a dezvoltat economia noastră 
națională în acești ani, comparativ 
cu ritmurile obținute în Romînia 
burghezo-moșierească și în alte 
țări ale lumii. Pentru a nu îngreuna 
pe cititori cu prea multe cifre, ne 
vom referi la cele mai semnificative.

Se știe că venitul național este 
indicatorul a cărui dinamică rezumă 
în modul cel mai expresiv dezvol
tarea unei economii, potențialul său 
economic. De aceea, ne vom referi 
asupra creșterii venitului național și 
a producției industriale.

în anul 1963, venitul național al 
țării era de 3,4 ori mai mare 
decît în 1938, iar producția globală 
industrială de 7,4 ori.

Ținînd cont de faptul că nivelul 
producției industriale din anul 1938 
a fost atins aproximativ în 1949, 
iar al venitului național în 1950, 

derilor sibiene. Numai în acest an 
au fost date în folosință peste 400 
de apartamente, urmînd ca pînă în 
ajunul marii sărbători a eliberării 
numărul lor să se ridice la 500. 
în cartier s-au deschis școli noi și 
moderne, magazine cu autoservire, 
săli de spectacole etc. Dar opera de 
transformare a vechiului Therezia
num nu s-a terminat : lucrările vor 
fi extinse și asupra unor colțuri 
mai îndepărtate ale cartierului.

Fotografia pe care v-o trimit redă 
un aspect din acest colț al Sibiu
lui modern.

Ion CONSTANTINEȘCU 
maistru principal în construcții.

Sibiu

rezultă că aceste însemnate creșteri 
au fost obținute în 13 și respectiv 
14 ani, realizîndu-se un ritm mediu 
anual de creștere de 9,6*/» la veni
tul național și de 15,4% la produc
ția globală industrială. Cît de uriașe 
sînt aceste succese, ne putem da 
seama dacă aruncăm o privire asu
pra ritmului de dezvoltare a eco
nomiei Romîniei burghezo-moșierești 
în anii antebelici. Astfel, în perioa
da 1928-1938, producția globală in
dustrială a crescut cu circa 50*/®, 
iar venitul național cu circa 11*/», 
adică cu un ritm mediu anual de 
4,1*/» și respectiv 1,1*/». Continuînd 
sa se dezvolte în ritmul realizat în 
această perioadă, Romîniei burghezo- 
moșierești i-ar fi fost necesari 
peste 50 de ani pentru obținerea 
sporului de producție industrială 
realizat sub regimul democrat-popu
lar în numai 14 ani și circa 110 ani 
pentru a obține sporul de venit na
țional realizat în 13 ani.

Orice comentarii asupra acestor 
cifre sînt de prisos. După ritmul 
de dezvoltare al economiei în peri
oada construirii socialismului, Romî
nia se situează printre primele țări 
din^ lume, ritm care in perioada 
desăvîrșirii construcției socialismu
lui s-a accentuat. Această consta
tare este demnă de reținut pentru 
combaterea teoriilor unor economiști 
burghezi cu privire la încetinirea 
ritmurilor de dezvoltare a țărilor 
socialiste pe măsura atingerii de 
către acestea a unui nivel economic 
mai ridicat.

Ritmul înalt de dezvoltare al eco
nomiei noastre naționale confirmă 
justețea politicii economice a parti
dului nostru, clarviziunea sa izvo- 
rîtă din aplicarea creatoare a învă
țăturii marxist-leninîste, potrivit 
condițiilor concrete ale țării noastre, 
capacitatea sa de a folosi chibzuit 
energiile și capacitățile de care 
dispunem, toate posibilitățile in
terne, pentru obținerea celor mai 
bune rezultate. Aceasta indică tot
odată entuziasmul cu care oamenii 
muncii dau viață politicii partidu
lui nostru, convinși fiind că ea 
reprezintă singura cale pentru desă
vârșirea construcției socialismului, 
pentru valorificarea superioară a re
surselor naturale ale țării și creș
terea bunăstării poporului.

TELEVIZIUNEA: IERI, AZI, MÎINE ATENEUL R.P. ROMÎNI

„Doresc să cunosc trecutul tele
viziunii și cite ceva despre viito
rul ei".

Radu GHEORGHIțÂ
Galați

Răspunde prof. univ. SER
GIU CONDREA, Institutul po
litehnic, București.

Nu se poate fixa data exactă de 
naștere a televiziunii, deoarece tele
viziunea este rezultatul colaborării 
în decurs de aproximativ un secol 
a numeroși sayanți, specialiști în 
diferite domenii.

Bazele fizice ale televiziunii au 
fost puse încă de la începutul seco
lului trecut. în anul 1839 savantul 
francez A. C, Becquerel descoperă 
prima metoda de transformare a lu
minii în electricitate, prin celula 
fotovoltaica. în anul 1873, May stu
diază variația rezistenței unor corpuri 
sub acțiunea luminii, descoperind 
celula fotorezistivă din seleniu, a cărei 
rezistență scade cînd este iluminată.

între anii 1870-1875, fizicianul 
rus Stoletov studiază pentru prima 
oară efectul fotoelectric extern, 
punînd bazele științifice ale expli
cării acestui fenomen, precum și ale 
aplicațiilor posibile ca traductoare 
fotoelectrice.

Dar ideea de a transmite imagini 
animate, folosind astfel de elemente 
fotoelectrice, se pare că a avut-o 
pentru prima oară C.R. Carey, în 
anul 1875. El propunea realizarea 
televiziunii prin transmiterea simul
tană a semnalelor video, printr-un 
număr mare de fire conductoare. 
Evident că soluția nu era practică, 
deoarece pentru o bună definiție a 
imaginii ar fi fost necesare cîteva 
milioane de fire.

Principiul de transformare a ima
ginii luminoase într-o succesiune de 
semnale electrice, care să se poată 
transmite pe un fir sau pe o lun
gime de undă, a fost stabilit de 
Sawyer în 1877.

Primul procedeu practic de explo
rare a imaginii, pentru transfor
marea ei dintr-o informație globală 
într-o succesiune de semnale elemen
tare, a fost descoperit în anul 
1884 de Paul Nipkow și constă 
dintr-un disc prevăzut cu orificii 
plasate în spirală pe marginea Iui,

DE PE STÎNCA ZIMBRULUI

Imaginea pe care v-o trimit re
prezintă un aspect pitoresc din îm
prejurimile Câmpulungului Moldove
nesc. Fotografia am realizat-o într-o 
dimineață din vara aceasta, pe cînd 
o echipă de buciumași se afla pe 
stînca Zimbrului, la poalele Rarău- 

disc ce se rotește cu mare viteză 
în fața imaginii, astfel că imaginea 
este explorată în linii succesive 
linii ce sînt de fapt arce de cerc).

Discul lui Nipkow — prin care 
se „citește" imaginea punct cu 
punct (așa cum, mult mai încet, se 
citește o pagină de carte) și apoi 
se „scrie“ la postul de recepție 
aceeași imagine, tot punct cu punct 
— a fost utilizat mult timp pentru 
transmiterea imaginilor fixe și ani
mate prin semnale electrice.

Primul sistem practic de televi
ziune a fost realizat de Baird în 
anul 1926, în Anglia, cu ajutorul 
discului Nipkow. Dar acest sistem 
mecanic de explorare nu putea asi
gura o viteză suficient de mare, 
pentru a se obține imagini accepta
bile.

Trebuia găsit un procedeu de ex- 
Îțlorare mult mai rapid, cu mișcări 
ipsite de inerție și de frecare. 

Acesta este procedeul electronic de 
explorare. Principiul acestei explo
rări electronice a fost stabilit încă 
din anul 1907, de Boris Rosing, la 
Petersburg.

Mult mai tîrziu, în anul 1925, 
fostul elev al Iui Rosing, savantul 
V. K. Zworikin, stabilit în Statele 
Unite ale Americii, a inventat și 
construit primul dispozitiv video- 
captor de mare eficacitate, numit 
„iconoscop". Acesta conține un 
ecran pe care se proiectează ima
ginea video, ecran format dintr-un 
mozaic de cîteva sute de mii de ce
lule fotoelectrice punctiforme.

în anul 1929 Zworikin recepțio
nează prima imagine animată, trans
misă cu un iconoscop și redată cu 
un „cinescop" (tub cu fasciculul 
electronic, care „scrie" rapid ima
ginea pe un ecran fluorescent).

De atunci pînă în prezent progre
sele au fost foarte rapide. îh ulti
mii ani s-au efectuat și experiențe 
reușite de televiziune în culori și în 
relief (stereoscopică).

Perspectivele televiziunii în viitor 
se întrevăd pe următoarele linii : 
simplificarea și ieftinirea televizoa
relor în culori, televizoare pentru 
proiecții pe ecrane mari, înlocuirea 
tubului catodic din televizor prin 
panou țlectrolu mini scent amovibil, 
generalizarea videotelefonului. și 
realizarea unui sistem practic de 
televiziune în relief.

lui. Buciumașii aceștia fac parte 
dintr-o formație cuîtural-artistică a 
complexului C.F.R. Cîmpulung-est 
și au venit aici pentru a repeta 
intr-un cadru adecvat.

F. PLOPU
Cîmpufun?-Moldovenesc

„Care este istoricul Ateneului Re 
publicii Populare Romîne și cart 
sînt îmbunătățirile ce se aduc az 
acestei impunătoare construcții ct 
caracter cultural

AL GĂLĂTUț 
Vatra Dorna

Răspunde arhitect VASILI 
RADO, membru în Comitetu 
de Stat pentru construcții, ar
hitectură și sistematizare.

Ateneul Republicii Populare Ro 
mîne a fost construit între ani 
1886-1888 din inițiativa societăți 
„Pentru propagarea cunoștințelor fo
lositoare în popor", fundată îr 
1865 de Constantin Exarcu. 
V. A. Ureche și Niculae Crețulescu 
Fondurile au fost strînse prin co
lectă publică, sub lozinca r „Daț 
un leu pentru Ateneu".

Construcția este amplasată p< 
fundațiile unui circ neterminat, în
ceput de „Societatea ecvestră ro- 
mină". Planurile arhitectului fran
cez Albert Galleron au fost adop
tate Ia fundațiile existente, de und< 
rezultă — probabil — forma ro
tundă a sălii. Clădirea este proiec
tată și realizată în stilul epocii, 
numit „eclectic". Sub fațada clasics 
de templu grec, interioarele sînt 
realizate într-un amestec de stiluri 
și motive arhitecturale. Este de re
marcat însă bogăția ornamentației ș: 
execuția deosebit de îngrijită a fi
nisajelor. Pe lingă frumoasa ro
tondă de la parter și sala d< 
concerte de formă rotundă, clădirea 
mai cuprinde numeroase săli de mar: 
dimensiuni, utilizate odinioară ca 
săli de muzeu și de expoziție. Eh 
servesc azi drept săli de repetiție 
pentru formațiile Filarmonicii de 
stat. Cupola sălii, așa cum se vede 
din interior, se află cu 6-8 metri 
sub cupola exterioară, de care este 
suspendată. în decursul vremii clă
direa Ateneului a suferit foarte 
puține modificări ; s-a introdus lu 
mina electrică în loc de iluminatul 
cu gaz, s-au suprimat luminatoarele 
superioare din sălile aripilor late
rale

Ateneul Romin a slujit culturî 
romîneasca prin adăpostirea mani 
festărilor cultural-muzicale și a „pi 
nacoteciî" orașului București. To1 
sălile clădirii Ateneului au găzdui: 
cele maî importante expoziții de 
artă plastică.

în august 1944, în cursul lupteloi 
duse de forțele patriotice pentru eli
berarea Capitalei, hitleriștii, în furia 
lor oarbă, au bombardat și acest 
„obiectiv militar", cauzînd distru
geri în cupolă și în aripa de nord.

După eliberare, Ateneul a găzduit 
o seamă de importante evenimente 
politice, între care și Congresele 1 
și II ale Partidului Muncitoresc Ro
mîn. Atribuit ca sediu Filarmonicii 
de stat „George Enescu", Ateneul 
continuă să îndeplinească un rol 
cultural de seamă.

După mai multe reparații și re
novări parțiale. Ateneul întinerește 
acum într-o revizie-reparație ge
nerală. Păstrîndu-se nealterată clă
direa cu toate elementele de decor 
interior, se modernizează radical 
instalația tehnică. Se refac insta
lațiile de lumină, încălzire și cele 
sanitare ; sala va fi, de asemenea, 
dotată cu instalații electroacustice 
și de aer condiționat. Pasionații de 
muzica vor audia la toamnă con
certele Filarmonicii în condiții mult 
îmbunătățite față de trecut.



cititorii

POȘTA NOASTRĂ

ALEX. AMBĂRUȘ, Tg. Ocna. 
S-au făcut și se fac încercări de 
transmitere directă de la Tokio, prin 
intermediul sateliților artificiali, a 
emisiunilor de televiziune. Nu cre
dem însă că va fi posibil ca noi, 
cei din Europa, să putem urmări 
pe direct aceste transmisii, din 
cauza diferențelor orare. Gîndi- 
ți-vă și dv. : cînd la Tokio e ora 
10 dimineața, la noi e abia ora 2 
noaptea 1 Interesîndu-ne însă la 
Studioul de Televiziune București, 
am fost informați că s-au luat toate 
măsurile posibile pentru ca telespec
tatorii noștri să urmărească perma
nent Jocurile Olimpice. Toate sta
țiunile Sistemelor europene de tele
viziune vor transmite zilnic filmul 
jocurilor din ziua respectivă, astfel 
că și postul nostru va putea să le 
retransmită.

ANDREI COSTINAȘ, Băsești- 
Sțremț, rn. Cehul Silvaniei. 1) Flu
viul Amazon (nu „Amazoane") 
este cel mai mare fluviu din Ame
rica de Sud (6.400 km), udă întin
deri uriașe din Peru și Brazilia, 
izvorînd din Munții Anzi, străbă- 
tînd continentul de-a latul și văr- 
sîndu-se în Atlantic. Ca atare și 
populațiile din regiunile prin care 
trece sînt foarte diverse. Despre 
unele din ele — triburile din jungla 
peruviana — am scris nu demult 
(materialele „Asediați în junglă* 
apărut în nr. 21 din 23 mai și 
„Leagănul de cremene al Anzilor", 
apărut în nr. 32 din 8 august). 
2) Prezentări largi ale vieții și acti
vității precursorilor aviației noas
tre, Traian Vuia și Aurel Vlaicu, 
au apărut foarte multe, atît în 
lucrări editate special, cît și în ar
ticole din ziare și reviste, inclusiv 

revista noastră. Desigur însă că vor 
mai fi prilejuri cînd vom mai scrie 
despre ei. 3) Amănunte din tre
cutul orașului Baia Mare și al bazi* 
nului minier în care este situat, am 
publicat nu demult în cadrul repor
tajului „Zile de mai pe dealul Să- 
sarului*, de Virgil Dănciulescu 
(„Flacăra" nr. 22 din 30 mai a.cj.

MIOARA PARASCHIV, Drăgă- 
nești-Olt. Adresați-vă uneia dintre 
școlile sportive de elevi din Bucu
rești. Veți primi toate îndrumările 
necesare.

VALENTIN RUSU, Brăila. De
spre cele petrecute pe stadionul din 
Lima presa a scris pe larg la timpul 
său și nu credem că e cazul să 
mai revenim. In ce o privește pe 
Carolina Maria de Jesus, autoarea 
volumului „Strada A numărul 3“, 
alte date mai noi, cu privire la 
activitatea ei, puteți afla citind in
terviul pe care . scriitorul Toma 
George Maiorescu i l-a luat în urmă 
cu citeva luni. Interviul a apărut 
în revista „Secolul 20", nr. 3/964, 
sub titlul „Carolina pleacă la țară*.

VASILE TOLPEȘ, Vaslui. Pentru 
repararea magnetofonului tip „Sonet 
B 3“ credem că trebuie să vă adre
sați unei cooperative de specialitate 
— eventual cooperativei „Radio- 
progres" din București.

ION PESTRIȚII, corn. Horezu. 
1) Nu înțelegem de ce nu vă inte
resați direct la secretariatul școlii. 
Pentru că, în ce ne privește, nu 
avem nici noi altceva de făcut decît 
să întrebăm școala și apoi să vă 
comunicăm dv. răspunsul primit. 
Deci, un plus de corespondență ce 
n-ar folosi nimănui. Noi credem 
însă ca nu spre această școală tre
buie să vă îndreptați, ci spre o 
școală populară de artă, de felul 
celei care funcționează și în cenr 
trul dv. de regiune. Pitești. 2) Scule 
de tot felul vă puteți procura la 
magazinele de specialitate din co
merț. în nici un caz la o fabrică 
de scule 1

GEORGE GURLUI, Lonea. Vă 
mulțumim pentru aprecieri. Ne pare 
foarte rău, dar nu avem nici posi
bilitatea de a vă procura cărți 
poștale ilustrate de peste hotare, 
nici pe aceea de a publica adresa 
dv. în altă revistă decît într-a 
noastră. în ce privește sportivii ro- 
mîni care vor pleca la Tokio, nu
mele lor au apărut și continuă să 
apară în presa de specialitate. Puteți 
să vă adresați, de pildă, clubului 
Dinamo din București, Șoseaua Ște

fan cel Mare nr. 43, rn. 1 Mai, care 
are mai mulțî reprezentanți printre 
atleții, fotbaliștii și ceilalți sportivi 
ce vor participa la Jocurile Olim
pice. Care e cel mai frumos oraș 
din lume ? Părerile sînt foarte îm
părțite. De obicei fiecare popor sus
ține că cel mai frumos e unul din
tre orașele patriei sale. în orice caz, 
printre cele care întrunesc mai multe 
voturi din partea vizitatorilor străini, 
putem cita : Napoli, Rio de Janeiro, 
Paris, Leningrad, Praga, Budapesta, 
Istanbul, New York, San Fran
cisco, Veneția, Viena și, evident, 
București. Aprecierile sînt însă foarte 
subiective : unii au drept criteriu 
principal așezarea naturală, alții 
vechile monumente, alții pitorescul, 
alții arhitectura modernă etc.

L DINU, Giurgiu. Pentru a pu
blica o lucrare literară nu se cere

Scend din «Hangița* da Goldani.

Aii, la marginea Cralaval. {Con 
stantin Concu)

Popa, pa malul mârll. (A.Constan- 
tinescu, Constanta)

La Casa de cultură a raionului 
Mediaș se desfășoară o vie activi
tate artistică. Teatrul popular — 
unul din cele mai tinere teatre de 
amatori din țară — a prezentat de 
la începutul anului cîteva pre
miere : „Ancheta", „Suflete de 
hîrtie*, „Ultimul tren*, „Nunta lui 
Krecinski*, iar recent „Hangița* de 
Carlo Goldoni, spectacol realizat, cu 
colaborarea unor regizori și sceno
grafi din Sibiu și Tg. Mureș.

De asemenea spectacolele au fost 
prezentate în turneu și la Sighișoara, 

decît o singură condiție : lucrarea 
să fie bună. Cel mai bine este să 
o trimiteți prin poștă, dacă e po
sibil dactilografiată, unei reviste 
literare., Vă recomandăm să vă adre
sați revistelor „Gazeta literară* sau 
„Luceafărul*

IVAN SOLOVĂSTRU, Valea 
Largă, rn. Luduș. Harponul modern 
pentru yînarea balenelor are și el 
strămoșii săi : harpoanele primitive, 
mult asemănătoare cu sulițele pri
mitive, pe care vînătorii de balene 
de pe: vremuri le aruncau cu forța 
brațelor' lor. La o asemenea vînă- 
toare oamenii învingeau nu prin 
valoarea tehnică a armelor folosite, ci 
prin priceperea cu care, mai mulți 
vînători, acționînd simultan și 
coordonat, atacau balena și pînă la 
urmă o ucideau.

DE LA 
CORESPONDENTI

Copșa Mică, Bazna-Băi, Rm. Vîlcea 
și în alte localități.

Nici micii artiști amatori • din 
cadrul cercului de muzică și balet 
al Casei de cultură nu se lasă mâi 
prejos. Ei au dat recent un spec
tacol muzical-coregrafic.

Spectacolele sînt urmărite de mase 
largi de spectatori, din rîndurile 
cărora se ridică atîtea talente în 
condițiile favorabile create mișcării 
artistice de amatori.

Marcel GRIGORIU
Mediaș

IMAGINI DIN PATRIA NOASTRĂ

SUPERLATIVE DIN GEOGRAFIA TĂRII NOASTRE

Coșurile fumegînde ale unei centrale ter
moelectrice, arhitectura modernă a unei noi 
gări, siluetele zvelte ale unor blocuri, încîm- 
lătoare priveliști de pe litoral, o locomo- 
Uvă diesel pornind avîntată pe orizontala 
unui drum de fier... și multe, multe alte 
imagini ce-ți înfățișează pagini din noua și 
minunata geografie a țării.

Prinse între cele patru laturi zimțate ale 
unei „mici hîrtii gumate" imaginile viu 
colorate pornesc pe vasta rețea poștală spre 
cele patru zări. Departe peste hotarele 
țării, ele vorbesc celor ce le admiră despre 
.ealitățile contemporane ale unei Romînii 
noi, despre hărnicia poporului nostru care 
și-a făurit o viață cu alte coordonate decît 
cele cunoscute pînă acum douăzeci de ani.

„Mică enciclopedie în imagini*, o colec
ție filatelică formată din mărci poștale ale 
Republicii Populare Romîne, îți vorbește 
deopotrivă despre pitoresc, bogata viață 
culturală, construcții ale socialismului... Să 
ne oprim privirile numai asupra cîtorva din 
emisiunile filatelice din ultimii ani. Cele 
6 valori ale seriei consacrate Bucureștiului 
din zilele noastre evocă o Capitală în 
plină înflorire. Admirăm de asemenea cele 
7 valori ale seriei „Arhitectura modernă*

— noul laminor din Hunedoara, blocurile 
elegante din piața Palatului Republicii 
Populare Romîne. în cele 6 valori ale emi
siunii „Construcții ale socialismului" găsim 
noile peisaje industriale de la Savinești, 
Govora, Brazi, Tîrgu-Jiu etc. ; alte trei 
valori constituie seria consacrată încheierii 
colectivizării agriculturii.

Filele colecției se întorc mereu ; noi ima
gini, noi aspecte din peisajul contemporan 
al patriei. Iată și cele 7 valori ale seriei 
„Vederi de pe litoral* ; cei 60 de kilo
metri de soare și frumusețe ai litoralului 
romînesc al Mării Negre sînt oglindiți în 
atrăgătoarele priveliști de la Mamaia, Eforie, 
Mangalia, Constanța.

întindeți pe masa de lucru o hartă a 
Romîniei și așezați pe ea toate mărcile 
poștale cu imagini ale contemporaneității. 
Fie ,că înfățișează uzine, noi construcții de 
locuințe, cargouri construite la Galați, ogoare 
pline de rod, pionieri în jurul unui foc de 
tabără, vedere panoramică din Mamaia, 
toate aceste mărci poștale redau, în micile 
lor imagini, sugestive tablouri din noua și 
minunata geografie a patriei.

Val TEBEICĂ

Cel mai înalt vîrf de munte î Moldoveanu 
— 2.543 m (Munții Făgăraș).
Cel mai înalt deal : Măgura Odobeștilor —» 
1.001 m.
Cea mai întinsă și mai netedă cîmpie : Bă
răgan — circa 2.500 km p.
Cel mai lung rîu în întregime pe teritoriul 
R.P.R. : Oltul — 698,8 km.
Cel mai înalt podiș : Transilvania (media 
600 m).
Cel mai mare lac natural : laguna Razelm 
— 394 km p.
Cel mai mare lac artificial : Bicaz — peste 
40 km p cu peste 1 miliard m c apă. 
Lacul situat la cea mai mare altitudine : 
Tăul Custurii — lac glaciar la 2.270 m în 
masivul Retezat.
Cea mai înaltă cascadă î Bîlea — 50 m. 
Cel mai înalt drum : Novaci-Sebeș peste 
Munții Parîng, prin pasul Urdelor la aproape 
2.200 m altitudine.

ȘTIAȚI CA... —-----------
...prima școala superioară din țara noastră 

a luat ființă la începutul veacului al 
XVIII-lea sub domnia lui Constantin Brîn- 
coveanu (1688-1714) ? Ea funcționa în clă
dirile mănăstirii Sf. Sava din București. în 
aceleași clădiri, Gheorghe Lazăr înființează 
la 1818 prima școală superioară în limba 
romînă. El însuși preda aici lecții de isto
rie, geografie, filozofie, limba romînă și 
matematici.

...primul spital pe teritoriul țării noastre 
a fost înființat la Sibiu în anul 1292 ?

...Republica Populară Romînă este una 
din țările cele mai bogate în plante medi
cinale ? Peste 300 de specii cresc spontan 
pe munții, dealurile și cîmpiile noastre, iar 
în ultimii ani s-au introdus în cultură 20 
de plahte medicinale și aromatice.

...acum 2500 de ani Dunărea se vărsa în 
Marea Neagră prin 5 guri și nu prin 3 
ca acum ? Acest fapt este relatat și de 
Herodot, istoricul antichității, supranumit 
„părintele istoriei*.

...prima lansare de cabină de avion ca
tapultată denumită „celulă parașutată*, care 
a avut loc Ia 28 august 1929 pe aeroportul 

Cel mai lung defileu : al Oltului — 57 km. 
Cea mai bătrînă pădure : Mocear din raio
nul Reghin posedă peste 370 de arbori a 
căror vîrstă este apreciată între 650 și 
750 ani.
Cel mai mare ghețar natural : Ghețarul 
fosil de la Scărișoara.
Cea mai mare insulă dunăreană : Ostrovul 
Mare — 2.200 ha.
Cea mai dreaptă șosea : Mizil-Buzău, mă
soară 34 km.
Cel mai tînăr oraș : Motru în regiunea 
Oltenia.
Cel mai tînăr port la Dunăre : Chiscani, re
giunea Galați.
Cea mai dreaptă cale ferată : Bucureștî- 
Fetești — 136 km.
Cele mai multe tuneluri : pe calea ferată 
Bumbești-Livezeni.
Cel mai lung canal : Sulina — 63 km.
Cel mai nou far maritim : farul piramidal 
de la Constanța construit în 1960.

Orly (Paris), era invenția romînului A. Dra
gomir ?

...în timpul verii, pe lîngă cele aproape 
100 de specii de păsări care trăiesc prin 
locurile noastre, ne mai vizitează peste 150 
de specii de păsări ? Printre acestea se nu
mără numeroase specii de rațe, canari, co- 
costîrci și chiar colibri.

...cel dintîi pavaj în București a fost 
făcut pe Calea- Victoriei, la 1824, în timpul 
lui Grigore Ghica ?

...lintița măruntă (Wolffia arrhiza), care 
crește în apele noastre alături de lintița 
obișnuită, este cea mai mică plantă cu flori 
din lume ?

...în lacul Mangalia trăiește o specie de 
pește numită Gambusia care naște pui vii ? 
Pe tot globul se cunosc actualmente 200 de 
specii de pești vivipari.,

...în țara noastră au apărut, pentru 
prima oară în Iunie, șinele pentru ușurarea 
deplasării unui vehicul ? La muzeul căilor 
de comunicație din Berlin se află un astfel 
de model din secolul al XIV-lea de la mina 
de aur din Brad. Interesant este că șina e 
prevăzută și cu un macaz, invenția unui 
miner romîn.



sub reflectoare

CINUGUL SldOCUL

Dansatorii de la 
uzinele „Industria 
sîrmei“ din Cîm- 
pia Turtii atrag 
în jurul lor spec
tatorii, chiar și 
în sfertul de ora 
al unei repetiții 
în aer liber.



Corul căminului cultural din Fierbinți (reg. București) a fost 
ăsplătit cu aplauze, atît pentru calitatea interpretării vocale cit 
i pentru frumusețea portului popular.

Buciumașii din Spulber (reg.
Galați).

FLOAREA DANSANTA
Sînt mulți ani de cîihd florile 

lansează în patria noastră. Fie- 
:are regiune a țării își trimite 
.•oralele la o întrecere de vitali- 
ate și culoare și de fiecare dată 
[rădina e mai bogată, mai pu- 
emiică și mai strălucitoare.

Prin mișcare, cîntec și cuvînt, 
iute de mii de oameni își ex- 
>rimă elanul, spiritul și frumu- 
«țea.

Ce înseamnă, de fapt, „artiști 
unatori" ? E compatibilă severa

de Nina CASSIAN

și plina de răspundere disciplină 
a artei, cu epitetul „amatoare" ? 
Răspunsul îl primim prin sute 
de mii d© versuri, melodii și 
gesturi armonizate. Nu e vorba 
de improvizație, ci de sponta
neitate condusă cu multă muncă 
și pricepere spre eficacitate ar
tistică.

Sute de mii de oameni își de
dică timpul liber cultivării fru
mosului. Nesecata forță creatoare 
multilaterală a poporului triumfă 

și aici, în aceste explozii de ti
nerețe, talent și pasiune.

Este aci o mărturie a prezen
ței tot mai active a frumosului 
cotidian, o demonstrație și. un 
rezultat al educației estetice de 
masă, un simptom al viitorului 
în care, eliberată de alienări, 
umanitatea va practica frumosul 
ca pe o necesitate firească.

Cei care participă la al VII-lea 
Concurs pe țară al formațiilor 
artistice de amatori sînt totodată 
cei care întâmpină a 20-a ani
versare a eliberării patriei cu 
succesele lor profesionale, cu 
efortul lor perseverent de a fer
tiliza toate colțurile țării, în 
lumina biruitoare a socialismului.

Nu demult, lângă Ipotești, în 
pădurea foșnind de adierea ge
niului eminescian, o formație ar
tistică de amatori i-a uimit pe 
oaspeții din 30 de țări cu flacăra 
ritmică a dansurilor, cu purita
tea cântecelor ei. Superba floare 
dansantă le-a stîrnit emoția și 
admirația, ca un simbol al bucu
riei și energiei 'poporului nostru, 
al capacității lui de a produce 
valori materiale și spirituale de 
cel mai înalt nivel.

Acesta e sensul aplauzelor 
care răsună pe scena finalei 
concursului, salutând frumusețea 
fără bătrânețe și fără de moarte.

Fotografii do Teodor IOANES șl S. STEINER

DEZVOLTAREA CULTURII
Șl ÎNVĂȚĂ MÎNTULUI 

ÎN R.P. ROMÎNĂ

1938 1963

Teatre șl instituții 
muzicale

18 126

Cinematografe 338 5.391

Numărul abona
mentelor la radio 
șl radioficare

252.000 2.549.000

Numărul abona
mentelor la te
leviziune

245.000

Numărul elevilor 
din școlile de 
cultura generală

1.604.481 3.058.339

Numărul studen
ților

26.489 112.611

în R.P. Romînă' 
se tipăresc anual 424 ziare șl reviste 

într-un tiraj de 
peste 1.100.000.000 
exemplare.

|

DEZVOLTAREA MIȘCĂRII ARTISTICE DE AMATORI
Există în țară poște 1,000.000 artiști amatori constituiți 
în peste 40,000 formații artistice, din care

3.200 formații Instrumentale
6.000 ansambluri corale
9.600 echipe de dansuri
9.500 brigăzi artistice de agitație

12,500 echipe de teatru și de teatru de păpuși
29.500 soliști vocali, Instrumentali șl dansatori.

La cea de-a doua etapă a celui de-al VII-lea Concurs al formațiilor" artistice de 
amatori de la orașe șl sate au participat:

29.325 formații artistice, numărînd
712.850 artiști amatori.

S-au prezentat:
157.702 spectacole cu 43.187.000 spectatori.

Dansurile oșene sînt, într-adevăr, neîntrecute.



n condițiile avântului ge- 
I neral realizat în toate do- 
I meniile vieții politice, eco- 
1 nomice și sociale, a fost 

creată și se dezvoltă neîncetat 
mișcarea noastră sportivă. De
parte de a mai fi un mijloc de 
distracție ori de exploatare pen
tru un pumn de oameni avuți, 
sportul este în zilele noastre o 
activitate socială deosebit de 
utilă. Potrivit sarcinilor trasate 
de partid și guvern, activitatea 
sportivă a devenit un mijloc 
eficient de întărire a sănătății 
oamenilor muncii, de educație 
comunistă, de creștere a unei 
generații viguroase, capabile să 
îndeplinească cu succes măre
țele obiective ale construcției 
socialiste.

Puternica bază materială în 
continuă creștere de care se bu
cură astăzi sportul reprezintă o 
mărturie a grijii partidului și gu
vernului. Față de anul 1944, avem 

Sârbâtoare pe stadioane
azi de peste 50 de ori mai multe 
stadioane și terenuri de fotbal, 
de 12 ori mai multe piste de 
atletism, de 8 ori mai multe te
renuri de volei, baschet, tenis, 
de 7 ori mai multe săli de sport. 
La București, Galați, Constanța, 
Timișoara, Bacău, Hunedoara, 
Iași, Pitești, Baia Mare, Cluj și 
în alte orașe ale țării au fost 
construite mari baze sportive 
modeme.

Sub conducerea partidului, 
Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport a devenit o largă organi
zație obștească, care numără 
peste 3.400.000 de membri, acti
vând în peste 10.000 de asociații 
și cluburi sportive.

O deosebită amploare cunoaște 
activitatea sportivă de mase. La 
orașe și sate, campionatele aso
ciațiilor, duminicile cultural- 
sportive, spartachiadele, concur
sul pentru insigna de polisportiv 
ș.a. atrag anual la practicarea 
organizată și sistematică a exer- 
cițiilor fizice și sportului mili

oane de oameni ai muncii, cei 
mai mulți tineri.

De un succes deosebit s-a 
bucurat Spartachiada republica
nă, organizată în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberă
rii, dovedind prețuirea pe care 
masele o acordă sportului, ca și 
maturitatea crescândă a organi
zațiilor și organelor U.C.F.S. Cea 
mai mare competiție sportivă de 
mase și de performanță — Spar
tachiada republicană — a re
unit pe terenurile de sport circa 
4.700.000 de concurenți. Astăzi 
au fost încununați campionii ce
lor 14 ramuri de sport ale fi
nalei, care s-a desfășurat la 
București.

Rezultate importante gu fost 
obținute în aceste două decenii 
și în sportul de performanță. 
Din rîndurile participanților la 
competițiile de masă s-au ridicat 
necontenit talente. Avînd asigu
rate condițiile necesare (baze 
sportive corespunzătoare, peste 
4.000 de cadre de specialitate 
etc.), desfășurând o bogată acti

vitate competițională, tinerele ta
lente și-au însușit — pe baze 
științifice — măiestria sportivă 
și' au cucerit succese de prestigiu 
în arena mondială la peste 40 
de ramuri sportive. Față de nu
mai 2 titluri mondiale, 4 euro
pene și 22 balcanice, obținute de 
sportivii romîni în întreaga isto
rie a sportului nostru dinaintea 
lui 23 August 1944, în numai 
douăzeci de ani au fost cucerite 
36 de titluri mondiale, 26 euro
pene și 141 balcanice. Față de o 
singură medalie de aur (călărie) 
și un loc III (rugbi) obținute 
înainte de 1944, la numai trei
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Cîteva imagini de la finalei 
Spartachiadei republicane:
® Pe traseul din jurul stadio 

nului „23 August" defilează mo 
tocicliștii înaintea marii între 
ceri finale.
® In sala „Floreasca" la între 

cerile gimnastelor.
® Pe unul din terenurile „Ști 

ința" s-au întrecut baschet 
balistele.

ediții ale Jocurilor Olirr 
pice sportivii romîni au in 
trat în posesia a 27 de medal 
(9 de aur, 5 de argint și 13 d 
bronz). Să adăugăm la vitrin 
trofeelor cele 8 Cupe ale cano 
pionilor Europei , toate cele 
ediții ale „Cupei Păcii" la rugi 
și toate cele 5 ediții ale „Cupi 
țărilor latine" la tir, la care ai 
participat. Să adăugăm, de ase 
menea, că băieții și fetele nos 
tre sint campioni mondiali a6 
soluți la handbal în 7, că în 196 
am cucerit 6 titluri mondiale 1 
caiac-canoe; să amintim că vc 
leibaliștii noștri stat campioi 
europeni, că luptătorii, scrimeri 
rugbiștii, șahiștii ș.a. au obțim 
performanțe de prestigiu î 
acești ani.

De la periferia sportului mor 
dial, la locul 10 în lume din f 
de țări' participante, la Jocuri 
Olimpice de la Roma — ial 
unde a ajuns sportul Romîni, 
socialiste într-un timp reiati 
scurt istoricește.

Sărbătorind cea de-a XX- 
aniversare a eliberării, sportiv 
•noștri își manifestă dragostei 
atașamentul și recunoștința faț 
de patria socialistă și partida 
iubit, angajîndu-se să lupte c 
tot elanul lor tineresc pentru c 
la Jocurile Olimpice de la Toki 
și în alte competiții internațic 
nale să reprezinte cu cinste Re 
publica Populară Română.

Mircea COSTE

| 41.505



legende 
și realități 

de Adrian ANDRONIC

— Niște conserve de pește grozave, de la fabrica din Tulcea...

— Ești mușchetar, sînt mușchetar, rufele murdare se spală 
în familie...
— Imposibil... încă n-a apărut mașina de spălat „Perla*II!

— îți mulțumesc, măria ta, că-mi dai pe fiica ta de nevastă 
și jumătate din împărăție... Dar nu uita să adaugi la 
zestre și un frigider „Eram*!!!

— la privește ce eleganți sîntem de cînd cu mașina asta de 
cusut „ileana* Iii

— Mulțumesc, tată, nu mai îmi trebuie armăsarul tău năz
drăvan. Mi-am cumpărat motoretă „Carpați“ll I

Prețul revistei 1 lei




