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PROLETARI DIN TOATE ȚÂRELE, UNIȚIVA*
IN ZIARUL DE ÀZ I;

• C. Pîrvulescu : Unitatea de acțiune a clasei muncitoare — un fac
tor esențial al victoriei insurecției din august 1944 (pag. 2—3).

• M. Corcaci : O cunoscută școală de matematică (pag. 2-a).

• Al Ciucurencu : Recoltele culorii (pag. 3-a).

• I. Pleavă : O meserie a curajului (pag. 5-a).

• A. Bumbac : Note de drum — Unde sirocco se înfîlnește cu mis
tralul (pag. 6-a).
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Colectivul uzinei bucureștene „23 Au
gust" și-a îndeplinit majoritatea angaja
mentelor luate în cinstea marii sărbători 
a eliberării. La obținerea acestor reali
zări, alături de muncitorii mai vîrstnîci. au 
contribuit și tinerii din uzină, lată, mai 
jos, declarațiile a 10 dintre tinerii uzi
nei, făcute redactorului nostru, Constan
tin Moraru ;

IOAN NISIPEANU, ajustor la 
sculărie :

— Grupa U.T.M., al cărui organi
zator sînt, cuprinde 16 tineri. Mun
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in secțiile Uzinei „Grivița Roșie" lu
crează mulți muncitori, maiștri și ingineri 
care au împlinii mai bine de 20 de ani 
de muncă în uzină. Redactorul nostru Vic
tor Deleanu le-a adresat aceeași întrebare 
care a fost pusă și tinerilor de la Uzinele 
„23 August” : cu ce gînduri, sentimente, 
fapte, întîmpinațb marea sărbătoare a eli
berării ? 

citori, unul și unul. 8 tineri, printre 
care și eu, urmează cursurile școlii 
medii serale. însușindu-ne zilnic 
cunoștințe noi, ne străduim să stăpî- 
nim cit mai bine meseria. întîmpi- 
nînd marea sărbătoare căutăm să 
dăm numai piese de cea mai bună 
calitate, să aducem noi îmbunătățiri 
procesului tehnologic, să facem ca 
la locurile noastre de muncă să 
domnească cea mai perfectă ordine 
și curățenie. ȘI, priviți sculăria. 
Arată ca un laborator. La aceasta 
și-a adus contribuția și grupa 
noastră.

ION BOBARU, controlor tehnic de 
calitate, secția forjă :

— Curînd împlinesc 20 de ani de 
muncă în uzină. Pînă nu de mult am 
fost forjor. Echipa mea a cîștigat 
titlul de fruntașă în întrecere. I-am 
lăsat-o lui Petre D. Ion. Acum îl a- 
jut să se mențină și în acest an frun
taș, și el, și echipa. Asta nu-i scu
tește de exigența mea, mai cu seamă 
cînd îi vorba de calitate. Doresc ca

AUGUST

întrecerea î > cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării țării prilejuiește o 
largă desfășurare de forțe ale oamenilor 
muncii din fabrici și uzine. Tineri și virst- 
nici — de la proaspătul absolvent al școlii 
profesionale intrat de curînd in uzină, pînă 
la muncitorul aflat in pragul pensiei — toți 
ca unul muncesc cu entuziasm in întrecere 
însuflețiți de dorința de a închina marii 
sărbători cele mai frumoase realizări ale 
muncii lor.

Am vizitat zilele acestea două mari 
uzine ale Capitalei — Uzinele „23 August“ 
și Uzinele „Grivița Roșie — și am căutat să cunoaștem gîndurile, senti
mentele și faptele cu care muncitorii, tehnicienii și inginerii de aici in- 
tîmpină sărbătoarea eliberării. Publicăm mai jos declarațiile a 10 tineri 
de la uzinele „23 August" care au împlinit anul acesta vîrsta de 20 ani, 
precum și declarațiile a 10 muncitori de la „Grivița Roșie" care au îm
plinit 20 de ani de muncă în uzină.

IULIAN PARASCHIV, strungar:

— în acest an, de cinci ori am 
fost confirmat evidențiat în între
cerea socialistă. Nu pot vorbi despre 
munca mea, despre bucuria unor 
realizări fără să mă gîndesc la to
varășul Stan Safta, strungar vechi, 
cu experiență în atelier. El mi-a să
dit în suflet dragostea pentru me
serie. îmi iubesc mult mașina și 
caut s-o îngrijesc cît mai bine. Dacă 
strungul meu n-ar funcționa ca 

utilajul chimic pe care-1 fabricăm 
noi la „Grivița Roșie“ să fie la înăl
țimea tehnicii celei mai moderne.

ION DASCÄLU, maistru principal, 
secția prelucrări mecanice :

— De douăzeci de ani nu m-am 
despărțit de uzină. Aici am venit ca 
muncitor. Acum sînt maistru. Con
duc centrul I de prelucrări meca
nice. Toți cei 73 de muncitori ai mei, 
de un an de zile, de la reprofilarea 
uzinei, își îndeplinesc lună de lună 
planul. La capitolul economii, anga
jamentul luat în cinstea zilei de 23 
August l-am și depășit cu 10 000 lei. 
Avem însă posibilități ca tot colec
tivul nostru să devină fruntaș în în
trecere. Aș dori să scrieți în ziar : 
„Atenție, centrul 5 (condus de mai
strul Jan Vasile) avem de gînd să 
vă întrecem și să ocupăm primul loc 
pe secție“. Și acum ceva personal. 
Am doi copii. Doresc să-i văd mari, 
să învețe meserie și să-i aduc aici 
la Grivița, alături de mine, să ducă 
„tradiția“ familiei mai departe.

GHEORGHE NEAGU, sudor:
— îmi iubesc meseria pe care am 

îndrăgit-o de mic copil. De aceea pun 
umărul ca tinerii ce vin în uzină să 
devină meseriași iscusiți. M-am o- 
cupat de calificarea lui Gheorghe 
Malea. într-un timp era gata, gata să 
mă întreacă. în fiecare an, promoții 
noi de absolvenți ai școlilor profe
sionale vin în mijlocul nostru. în
cerc să-mi fac o tradiție în întrecere 
în privința ridicării calificării tine
retului. Experiența mea de vechi 
muncitor nu-mi aparține numai mie. 
în uzină am căpătat-o și aici tre
buie să rodească din plin, ca un bun 
al tuturor.

IOACHIM GHEORGHIU, inginer 
tehnolog :

— înainte am fost un simplu de
senator. Azi sînt inginer. Datorez to
tul partidului, puterii populare. 

ceasul, aș putea oare să-mi îndepli
nesc angajamentul luat ?

CONSTANTIN STOICĂ, frezor:

— Meseria am învățat-o de la li
tera „a“ aici, în uzină. în prezent 
mi-au fost încredințate două mașini 
de înaltă tehnicitate : un strung și o 
mașină de rectificat. Sînt mîndru că 
o bună parte din piesele pe care le 
execut aparțin unor motoare desti
nate exportului. Am ambiția ca în 
întrecerea în cinstea zilei de 23 Au
gust toate piesele lucrate de mine 
să treacă cu „foarte bine“ exame
nul de calitate.

IOAN DUMITRU, sudor :

— Am emoții. Trei dintre sudorii 
tineri de la cazangerie, printre care 
și eu, participă — alături de alți trei 
sudori de la vagoane — la barajul 
concursului „Cine știe meserie, cîș- 
tigă“. Pentru prima dată am fost 
calificat în baraj. Doresc din inimă 
ca printre realizările mele închinate 
zilei de 23 August să se numere și 
titlul de fruntaș la concursul „Cine 
știe meserie, cîștigă“.

NICOLINA SLAVU, funcționară:

— La 23 August din acest an voi 
manifesta pentru prima oară în rîn- 
dul colectivului Uzinelor „23 Au
gust“. în aceeași zi voi împlini 20 
de ani.

Deși nouă în serviciu, doresc ca în 
timpul cel mai scurt să mă încadrez 
cît mai bine în ritmul de lucru al 
celorlalți colegi. Doresc de aseme
nea ca soțul meu — care se află în 
concediu de studii — să reușească 
la examenele ' de admitere pëntru 
Institutul politehnic.

(Continuare în pag. V-a)

Sînt profesor la cursul de specia
lizare pentru meseria de cazangiu de 
utilaj chimic și petrolier. Am 32 de 
elevi... mai mărișori. Mulți dintre ei, 
acasă, au elevi adevărați. Anul tre
cut, după terminarea cursului. Ion 
Bădică, șef de echipă, a ajuns frun
taș ; și el, și echipa. Mă bucur că 
cunoștințele și experiența mea i-au 
fost de folos. Doresc ca toți „elevii“ 
mei să ajungă fruntași ca el.

CONSTANTIN GHIDARCEA, șef 
de brigadă montori :

— In brigada noastră punem pe 
primul plan în întrecere lupta pen
tru o înaltă calitate a produselor. 
Sîntem în întrecere cu montorii lui 
Vasile Bîzgă. Ne-o luaseră într-un 
timp înainte. Dar parcă ne-am dat 
bătuți? Am fost la cursurile de îm
prospătare a cunoștințelor tehnice. 
Am învățat cu sîrguință și acum 
c'înd punem, cum s-ar zice, teoria 
în practică, iar i-am întrecut. Am 
ambiția ca brigada noastră să se 
mențină și anul acesta fruntașă.

VASILE BORȘ, strungar, secția 
mecanică :

— îndată înscriu în calendarul 
vieții mele 20 de ani munciți la 
„Grivița roșie“. Ce mă bucură mai 
mult este că aniversarea eliberării 
patriei ne va găsi cu planul îndepli
nit pe întreaga secție. Vrem chiar 
să-1 realizăm cu 5 zile mai repede. 
Nici o piesă lucrată de noi n-a fost 
rebutată. Dar noi, comuniștii, sîntem 
oameni care privim și mai departe. 
Doresc din toată inima ca 23 August 
să ne găsească și cu sarcinile de

(Continuare în pag. V-a)

în Editura Politica
a apărui

V. I. LENIN 
Opere complete 

voi. 27
Volumul cuprinde lucrările scri
se de V. I. Lenin în perioada 

august 1915 — iunie 1916

126000000 lei economii
Colectivele întreprinderilor indus

triale ale Capitalei, care dau peste o 
cincime din producția industrială 
globală a țării, înscriu în cinstea 
celei de-a 20-a aniversări a elibe
rării patriei noi realizări în între
cerea socialistă. în primele 7 luni 
ale anului au realizat, peste plan, 
produse a căror valoare întrece 
suma de 400 milioane lei. Au fost 
produse peste prevederi, printre 
altele, 1178 tone laminate finite, 
4 742 tone țevi din oțel, 51 combine 
pentru recoltarea păioaselor, 470 000 
mp țesături din bumbac și mătase, 
121400 perechi de încălțăminte cu 
fețe de piele. Față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, va
loarea producției globale realizate 
în cele șapte luni ale acestui an este 
mai mare cu 13,9 la sută. Ca ur
mare a unei mai bune gospodăriri a 
materiilor prime și materialelor, a 
reducerii cheltuielilor de fabricație; 
în primul semestru întreprinderile 
industriale bucureștene au obținut 
economii peste plan în valoare de 
126 milioane lei.

(Agerpres)

Conferințe și simpozioane
CLUJ (coresp. „Scînteii“). In pre

zent în regiunea Cluj au loc nu
meroase acțiuni de popularizare a 
realizărilor obținute de poporul nos
tru sub conducerea partidului, în 
cei 20 de ani de la eliberare. In ulti
mele zile, la sate s-au ținut peste 
500 de conferințe la care au partici
pat circa 56 000 de cetățeni. Ei au 
ascultat cu interes expunerile : 
„Lupta maselor populare împotriva 
fascizării țării“, „Politica externă a 
R.P.R.“. „Realizările social-economi- 
ce din regiunea Cluj în anii pu
terii populare" și altele. în afară 
de conferințe au fost organizate di
ferite simpozioane, în cadrul cărora 
au luat cuvîntul oameni de știință 
și cultură, medici, artiști etc. La Nă- 
săud, de pildă, a avut loc simpozio
nul : „Pe drumul marilor realizări“. 
Peste 200 de intelectuali — cadre di
dactice din învățămîntul mediu și 
universitar — au plecat pentru mai 
multe zile în satele raioanelor Zalău, 
Gherla, Huedin, Turda și în alte 
părți, pentru a ține conferințe și 
simpozioane.

Excursiile lunii august
Agenfia „București” a O.N.T. „Carpafi” 

organizează, spre sfirșitul acestei luni, cîte- 
va excursii pe itinerare noi. O excursie 
de 5 zile se face în munții Bucegi și Pia
tra Craiului; de la București la Sinaia de
plasarea se face cu trenul, apoi pe jos la 
cabanele Poiana Stînii, Piatra Arsă, Ba
bele, Caraiman, Bran, vîrful Omul, Curmă
tura, Plaiul Foii, Turnul Pietrii Craiului, 
Zărneșfi și în continuare cu trenul de la 
Brașov la București. Pentru un tur în ma
sivul Retezat se organizează o excursie 
de 6 zile. In programul acestei excursii 
figurează și vizitarea cetății Sarmisege- 
tuza, a orașului Caransebeș, de unde cei 
plecafi se vor întoarce cu trenul la Bucu
rești. O excursie de 6 zile va fi orga
nizată și în munții Făgărașului. Un traseu 
interesant va avea și excursia din mun|ii 
Parîng-Lotrului și Cindrelului. Timp de 7 
zile, excursioniștii vor poposi la cabanele 
Paring, Obîrșia Lotrului, Gîful Berbecului, 
Păltiniș, Fîntînele etc. Cu această ocazie 
se va vizita și orașul Sibiu.

interviul Aspecte noi 
■ - ■ * ■ m dezvoltarea
tehnicii medicale 
® ÎN SPRIJINUL PRINCIPALELOR ACȚIUNI DE OCROTIRE A SĂNĂTĂȚII 

© PESTE 200 DE TIPURI DE APĂRATE © PERFORMANȚE TEHNICE 

DE ÎNALT NIVEL

în ocrotirea sănătății popu
lației, un rol important deține in
troducerea tehnicii moderne în 
metodele de diagnostic și trata
ment al bolnavilor. Am solicitat 
tovarășului dr. Ion Tudoslu, se
cretar general în Ministerul Să
nătății și Prevederilor Sociale, să 
ne vorbească despre unele as
pecte noi ale dezvoltării tehnicii 
medicale în țara noastră.

Ce realizări s-au obținut în dome
niul înzestrării unităților sanitare cu 
aparataj și instrumentar medical ?

Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale este permanent preocupat de în
zestrarea institutelor de cercetări științi
fice medicale și a rețelei medico-sanita- 
re cu mijloace tehnice cît mai perfec
ționate. Astăzi fabricăm în țară multe 
din aparatele medicale pe care înainte 
vreme le importam. Au fost asimilate 
peste 260 de tipuri de aparate, utilaje 
și instrumente medicale, cu performan
țe tehnice și medicale de înalt nivel. 
Printre întreprinderile industriale care 
produc aceste aparate se numără : „In
dustria Optică Romînă“, „Electroteh
nica“, „întreprinderea de mecanică 
fină“, „Industria tehnico-medicală“ și 
altele. Produsele întreprinderilor din 
țara noastră și-au cîștigat un binemeri
tat prestigiu.

Care sînt acțiunile mai importante 
de ocrotire a sănătății populației 
pentru care este necesară produce
rea de aparatură medicală ?

Producția de aparatură, utilaj și in
strumentar medical este orientată spre 
asigurarea bazei tehnico-materiale nece
sare desfășurării principalelor acțiuni de 
ocrotire a sănătății publice. Una din a- 
ceste acțiuni este prevenirea și comba
terea bolilor cardio-vasculare. Dotarea, 
începînd din acest an, a serviciilor do 
cardiologie, de boli interne și de pedia
trie din policlinicile teritoriale și de în
treprinderi, a acelora de la nivelul re
giunilor și raioanelor, cu noile aparate 
de electrocardiografie romînești „Car- 
diof“ (cu 2 canale), va permite depista
rea unui număr mai mare de cazuri de 
boli cardio-vasculare, diagnosticarea 
promptă a acestor afecțiuni și urmări
rea efectelor terapeuticii aplicate. Un 
instrument prețios pus la dispoziția me
dicilor din rețeaua medico sanitară îl 
constituie și aparatul de măsurat ten
siunea arterială, tensiometrul cu mem
brană.

Pentru îmbunătățirea asistenței sto
matologice se produc în țară uniturile 
dentare, concepute la nivelul celor mai 
noi realizări tehnice. Fiind prevăzut 
cu o turbină care asigură pînă 
la 300 000 turații pe minut, unitul 
dentar fabricat de întreprinderea 
I.O.R. permite reducerea timpului de e- 
fectuare a tratamentelor și lucrărilor 
dentare. înzestrarea rețelei medico-sani- 
tare, pînă la sfîrșitul anului trecut, cu 
1 000 de unituri dentare de acest tip și 
în acest an cu încă 350 de asemenea 
aparate a făcut posibilă crearea centre
lor de stomatologie cu 5 pînă la 20 de 
posturi de lucru, care funcționează as
tăzi în multe orașe.
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Irigarea lucernel la Institutul do cercetări pentru cereale șl plante 
tehnice Fundulea

Rețeaua medico-sanitară din sectorul 
luptei antituberculoase a fost înzestrată 
cu instalații de microradiofotografie 
și, mai ales, pentru depistările în 
mediul rural, au fost realizate sta
țiunile mobile montate pe șasiuri de 
autobuze. O mențiune specială merită 
fotocamera acestei instalații, care, dato
rită calităților sale tehnice, este solicita
tă și peste hotare.

Pentru precizarea diagnosticului tu
morilor și pentru examene de finețe în 
bolile canceroase a fost realizat micro
scopul de cercetare, produs de întreprin
derea I.O.R., dotat cu dispozitive de 
contrast de fază și lumină polarizată, 
care a întrunit aprecieri elogioase din 
partea specialiștilor străini la Tîrgul de 
mostre de la Leipzig.

Ce alte tipuri de aparate și uti
laje medicale importante se mai 
produc ?

în afara aparatelor și utilajelor amin
tite, industria noastră a reușit să pro
ducă o variată gamă de aparate și uti
laje medicale. Industria tehnico-medi
cală furnizează echipament complet 
pentru blocurile operatorii moderne : 
instalația de sterilizare de tip mijlociu, 
complet automatizată, masa de operație 
cu hiat din material plastic, care per
mite examinarea radiologică a bolnavu
lui intraoperatoriu, lampa scialitică de 
tavan cu 9 faruri, lampa scialitică mo
bilă cu 4 faruri, reflectorul cu picior, 
aspiratorul chirurgical, noul aparat de 
narcoză cu circuit închis și altele.

Extinderea tratamentelor hidrotera- 
pice, prin punerea la dispoziția bolna
vilor a unui număr cît mai mare de 
instalații de hidroterapie, situate nu nu
mai în stațiunile balneare, ci și în toate 
centrele urbane, constituie, de aseme
nea, un obiectiv important. A fost 
concepută și realizată în țară o instala
ție de hidroterapie compusă din piese 
multiple, destinate diverselor proceduri 
hidroterapice, care a și fost livrată po
liclinicilor. în acest an urmează să intre 
în funcțiune asemenea instalații în ca
drul noilor policlinici din Giurgiu, 
Cîmpulung-Muscel, Buzău și Medgidia. 
Mai menționăm cronaximetrul romînesc 
„Sigmatron“, produs tot de întreprinde
rea Industria tehnico-medicală, centri
fugele unghiulare de laborator, pantos- 
tatele, produse de întreprinderea „Elec
trotehnica“, lămpile de ultraviolete de 
500 wați și cele liliput, microscoapele 
binoculare I.O.R., fotometrele tip 
Pulfrich, trusele pentru medicii de cir
cumscripții, laboratoarele de izotopi 
radioactivi, mesele de laborator pentru 
circumscripțiile sanitare și multe alte 
aparate și utilaje. Amintim și realizarea 
primei autostații de recoltare și conser
vare a sîngelui. Introducerea în produc
ția de serie a acestor stații va permite 
înzestrarea rețelei sanitare cu noi mij
loace moderne pentru mărirea cantității 
de sînge total și <a derivatelor sanghine 
ce vor fi puse la dispoziția bolnavilor.

Dezvoltarea în continuare a produc
ției de aparatură, utilaj și instrumentar 
medical din țara noastră contribuie la 
creșterea continuă a nivelului tehnic al 
asistenței medicale acordate populației

CRESC ORAȘE
Sînt doar cîteva zile de cînd un ta

blou puțin obișnuit mi-a surprins ochiul 
și imaginația. Panorama Hunedoarei se 
desfășura larg cu toate implicațiile ei 
de culoare, dimensiune și sens. O tran
sparentă cea|ă industrială sublinia, ca 
un subtil fond de peisaj, contururi, înăl
țimi, îndrăzneli. Am descoperit atunci, 
privind de sus, de pe terasele orașu
lui muncitoresc, că Hunedoara oferă o 
priveliște-sinteză, o priveliște de sem
nificații condensată la maximum. Furna
le, blocuri turn, creneluri de cetate. In
dustrie, arhitectură modernă, istorie.

Poate că nicăieri ca la Hunedoara, 
densitatea semnificațiilor pe km pătrat 
nu este atît de mare. In 1948, un orășel 
cu 7 000 locuitori și cu faima unui 
străvechi castel. In 1964, o citadelă a 
siderurgiei cu peste 85 000 de locuitori. 
Castelul Huniazilor, solitar și inexpug-

nabil altădată, pare asediat de caval
cada siluetelor și ritmurilor industriei, 
încercui* de verticala și luminile ora
șului modern.

Dar nu numai Hunedoara. Și în Mol
dova hărăzită acelor „locuri unde nu se 
întîmpla nimic", și în Oltenia, unde 
moșierii își mutau conacele la tîrg, și 
în Ardealul vechilor împietrite burguri, 
cresc orașe. Dintre ruinele cetății lui 
Ștefan poate fi privită Suceava de azi: 
blocuri înalte, culori vii, coșul de zeci 
de metri al combinatului de celuloză și 
hîrfie ; prin aglomerarea eterogenă a 
Craiovei foștilor latifundiari își taie drum 
magistralele orizontale și verticale de 
azi ; din vechiul „ring" medieval, băi- 
mărenii coboară spre noul oraș aerat 
de o geometrie generoasă.

Cu viteza colrajelor glisante, orașele 
cresc de la un etaj la altul zi după zi,

de la un cartier la altul, an după an. 
în 1948 doar trei orașe — București, 
Cluj, Timișoara — numărau peste 
100 000 de locuitori. Astăzi încă 11 
orașe au depășit această cifră, datori
tă în primul rînd industriei.

Industrie și urbanizare. Acolo unde 
industria își întemeiază cetățile sale, 
cresc noi cartiere, cresc noi orașe. Uri- 
câni și Victoria pot părea „bătrîne" pe 
lingă Onești, iar sub ochii noștri, pe 
Valea Motrului, se nasc noi așezări 
urbane. Farmecul acestor orașe 
provine întrucîtva și din lipsa lor de 
istorie, așa cum peisajul arhitecto
nic modern adaugă la istoria multi
seculară a altor orașe o nouă 
aromă și culoare. Dacă orașul de pe 
malurile Bahluiului ar li rămas aceiași 
„dulce tîrg al leșilor", dacă n-am cu
noaște azi mozaicul policrom și înfăți
șarea citadină a Pielei Unirii, am păși 
poa’e mai pufin înfiorați printre um
brele Palatului Domnesc, ori pe aleile 
de poezie ale Copoului.

Dar Dunărea n-a căpătat oare noi 
sensuri la Galați ? Vechea „schelă" de 
cereale, cu străzi înguste și întortochea-

te, cu clădiri făloase ori mărunte, croi
te după rosturile negofului „en gros" 
sau „en detail”, orașul fugea parcă din 
fața fluviului. Astăzi Țiglina privește 
spre Dunăre cu mii de ferestre, iar 
splendidul bulevard din centrul orașu
lui coboară ca un afluenl spre fluviu. 
Noua faleză cu trepte și terase poate 
fi asemuită cu șirul fotoliilor de orches
tră dinfr-un vast amfiteatru. Spectaco
lul dintotdeauna al Dunării este acum 
altul în noul decor arhitectural.

Dar cîte nenumărate rînduri s-ar pu
tea scrie despre București, despre Bucu- 
reștiul a cărui tinerețe încununează par
că această amplă operă a arhifecților 
și constructorilor I

Sînt doar cîteva zile de cînd, închis 
între rafturile unei biblioteci, am "răs
foit o mai veche revistă ilustrată. Au
torul unui reportaj constata: „Provin
cialii venind la București încă se simt 
ca la ei acasă". Intr-adevăr, o dată ie
șit din perimetrul a două-trei bulevar
de, provincialul descoperea pe atunci 
conturul, atmosfera și izul stătut al peri
feriei.

In urmă doar cu cîfiva ani, de sus

din turnul Casei Scînteii, te încînta doar 
oglinda Herăstrăului și Arcul de Triumf, 
spre care duceau cele două paralele ale 
șoselei Kiselef. Azi, dincolo de Herăs
trău, orizontul e întrerupt de pilonii de 
beton și sticlă ai blocurilor ridicate dea
supra fostei gropi Floreasca. Spre 
dreapta, Grivifa își desfășoară pe kilo
metri dantela modernă a construcțiilor, 
iar Pajura, Jiului-Scînteia par un mic 
oraș, înălțat pe locuri unde creșteau po
rumbul și florile cîmpului. Vechea șosea 
Kiselef se află și ea în plină transfor
mare, din nobila, odinioară, „alee a 
călăreților", acum asfaltată, se deschide 
o nouă arteră spre cartierul Griviței.

Astăzi periferia — cită a mai rămas 
— e asediată, încercuită de „centru" 
Dinspre uzinele „23 August", Balta Albă 
înaintează spre fosta barieră a Vergu- 
lui, către noile blocuri din șoseaua Mi
hai Bravu, cartiere noi fac joncțiune pe 
harta orașului stabilind parcă un front 
comun împotriva periferiei. In numai 
patru ani, I960—1963, bucureștenii au 
primit 50 000 de apartamente. Un 
apartament înseamnă de fapt un cămin. 
In locul vechilor case „vagon", înșirate

în curfi înguste și întunecoase, aparta
mente cu ferestre largi și terasele îm- 
pînzile de antenele televizoarelor.

Dacă noțiunea de „periferie" își pier
de vechile sensuri, același lucru se în- 
fimplă și cu nofiunea de „provincie". 
Orice bucureștean se poale simfi „aca
să" în noua gară a Brașovului, ori în 
noile magazine ieșene, orice spectator 
al teatrelor din Capitală se poate simți 
„acasă" în noua sală a Casei de cultură 
din Tulcea

Pentru că în Romînia socialistă ora
șele cresc spre aceeași altitudine de 
contort, civilizație și frumusețe.

Mă întreb cîte apartamente au fost 
construite în ziua in care am așternut 
pe hîrtie aceste rînduri, dacă numai în 
ultimii patru ani s-au ridicat aproape 
162 000 de apartamente. Intr-o zi, pes
te o sută, într-un ceas, 15 sau 20.

In asemenea ritm, sub rotirea maca- 
ralelor-lurn, sub rotirea soarelui și a 
anotimpurilor, orașele patriei cresc ne
contenit. DESCHIDEȚI ZIARUL, PRIVIȚI 
PAGINA A IV-A.

Paul DIACONESCU
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Pe urmele materialelor publicate

TEATRE ® CINEMA ® TELEVIZIUNE
ana- 

aie 
lași

cinemascop : ' Muncă (16; 
Culisele varleteului : Popular 
19; 21). Lumea comică a lui
Lloyd : Arta (16; 18,15; 20,30; la 
— orele 20,15). Aventurile unui 
cinemascop: Cosmos (16; 
nica: Viitorul (16; 18,15;

TEATRE : Teătriîl satiric-muzlcal „C. 
Tănase“ (în grădina „Boema“): Șl băieții 
și fetele — (orele 20,15).

să folosească biblio- 
lucrările 

cum să-și însușeas-

O CUNOSCUTA ; ȘCOALA 
DE MATEMATICĂ
• In 1964: de zece ori mai mulți absolvenți decît 
în fiecare an dinainte de eliberare • Bibliotecă 
de specialitate cu o jumătate de secol de activi
tate • In laboratorul de calcul electronic • Condiții 
bune de studiu.

Tradițiile școlii de matematică 
din țara noastră, numele unor oa
meni de știință care au adus contri
buții valoroase în acest domeniu 
sînt cunoscute nu numai la noi, ci și 
peste hotare. în anii puterii popu
lare, studiul acestei științe impor
tante, care își găsește aplicații largi 
în diferite domenii de activi
tate, a căpătat o pondere tot 
mai mare în școli și în instituțiile 
de învățămînt superior. Astăzi func
ționează facultăți de matematică- 
mecanică la universitățile din Bucu
rești. Iași, Cluj și Timișoara, pre
cum și facultăți de matematică în 
cele 14 institute pedagogice. Acestea 
pregătesc cadre didactice pentru 
școlile de cultură generală, specia
liști pentru diferite instituții.

în secțiile algebră, geometrie, 
liză matematică, elasticitate 
Universității „Al. I. Cuza“ din 
studiază matematicile, în fiecare an, 
circa 600 de tineri. De curînd 
au absolvit cursurile facultății de 
matematică-mecanică 166 de tineri 
profesori, adică de 10 ori mai mulți 
decît terminau anual facultatea 
înainte de eliberarea patriei. Ca și 
colegii lor de la celelalte facultăți 
din centrul universitar Iași, studen
ții au asigurate condiții tot mai bu
ne de învățătură și de viață. Ei au 
la dispoziție biblioteci de specialita
te cu mii de volume. Pe lîngă bi
blioteca studențească, dotată 

Manele CORCACI 
coresp. „Scînteii“

Foto : Gh. Vinfilă

La Biblioteca seminarului matențatic din Iași, cadrele didactice și studenții pot consulta numeroase lucrări 
de specialitate publicate în țara noastră și peste hotare

manualele și cursurile uzuale, stu
denții frecventează și biblioteca 
seminarului matematic. înființată 
cu 50 de ani în urmă din inițiativa 
academicianului Alexandru Myller, 
această bibliotecă s-a dezvoltat mult 
în cele două decenii după elibera
rea patriei. Ea primește, pe bază de 
schimb, peste 300 publicații de 
specialitate de peste hotare. Studiu' 
viitorilor matematicieni și mecani- 
cieni este îndrumat de peste 80 de 
cadre didactice. Laboratoarele fa
cultății dispun de aparate și utilaje 
tehnice moderne. Anul acesta a fost 
organizat și un laborator de calcul 
matematic dotat, printre altele, cu 
o mașină analogică de calcul elec
tronic și cu mai multe mașini elec
trice de calcul. în colaborare cu In
stitutul politehnic și cu Institutul 
de matematică din cadrul filialei 
Iași a Academiei R. P. Romîne. la
boratorul va fi dezvoltat. De multe 
ori studenții sînt oaspeții Observato
rului astronomic din oraș, care are 
peste o jumătate de secol de exis
tență. în ultimii ani, prin grija par
tidului și statului și această insti
tuție științifică a fost dotată cu a- 
parate modeme — telescoape, re
fractor, radiotelescop etc. Se află în 
construcție un nou telescop, mult 
mai puternic.

De cum au pășit pragul facultății, 
viitorii matematicieni sînt înconju
rați de grija și atenția profesorilor. 

a colegilor din anii mai mari. Ca
drele didactice îi ajută să se famili
arizeze cu viața universitară, îi în
vață cum 
grafia și să conspecteze 
consultate, 
că sistematic noțiunile predate la 
cursuri. Ca și studenții din celelalte 
instituții de învățămînt superior, 
numeroși tineri de la facultatea de 
matematică-mecanică primesc bur
se, locuiesc în cămine confortabile, 
iau masa la cantină. în ce privește 
activitatea cultural-educativă din 
timpul liber, studenții matematicieni 
au una dintre cele mai bune brigăzi 
artistice de agitație din universitate, 
cercuri de șah, foto-amatori, cărora 
le sînt repartizate săli speciale de 
lucru. în această facultate a devenit 
tradițională și organizarea audițiilor 
muzicale, a concertelor-lecții, în ca
drul cărora cadre didactice și stu- 
denți prezintă diferite opere muzi
cale. în afară de acțiunile organi
zate în facultate, studenții matema
ticieni participă și la manifestările 
ce se desfășoară în localul modern 
și elegant al Casei de cultură a ti
neretului și studenților. Aproape 
zilnic au loc aici spectacole artisti
ce, conferințe, simpozioane etc, iar 
sîmbăta sau duminica se organizea
ză seri de dans.

In prezent, universitatea ieșeană 
se pregătește intens în vederea des
chiderii noului an de învățămînt. 
Peste tot se fac lucrări de reparații 
și curățenie la sălile de cursuri și 
seminarii, la cămine, se completează 
aparatura de laborator. La sosirea 
studenților totul va fi astfel pregătit 
încît viitorii matematicieni să aibă 
asigurate cele mai bune condiții de 
studiu.

® „Termen® și calitate
în legătură cu articolul cu titlul 

de mai sus, apărut în nr. 6309 al 
ziarului, Trustul regional de con
strucții Hunedoara ne-a răspuns că 
au fost luate o serie de măsuri pen
tru remedierea deficiențelor de ca
litate care au mai persistat pe unele 
din șantierele sale de construcții de 
locuințe. S-a trecut la completarea 
cu noi cadre a serviciului de con
trol tehnic de calitate al trustului 
și s-a extins procedeul de recepțio
nam a lucrărilor pe faze de execu
ție. Pe fiecare șantier, maiștrii și 
tehnicienii urmăresc cu mai multă 
atenție calitatea betoanelor. în ul
tima vreme, șantierele au fost dotate 
cu aparate de laborator pentru con
trolul 'calității lucrărilor ; s-au intro
dus și se folosesc larg certificate de 
garanție pe apartamente.

în legătură cu același articol, am 
primit o scrisoare și de la Trustul 
regional de construcții Crișana. în 
această scrisoare, conducerea trustu
lui ne face cunoscut că într-adevăr 
pe multe șantiere au existat unele 
deficiențe în organizarea muncii și 
folosirea utilajelor. în mare parte 
ele au fost eliminate prin organiza
rea luciului în două schimburi la 
operațiile cu volum mare de muncă 
și prin amenajarea unei stații cen
tralizate de preparare a betoanelor 
și mortarelor.

• „Cu ochii 
cumpărătorului"

în urma publicării, în „Scînteia" 
nr. 6312, a articolului cu titlul de 
mai sus, în care erau criticate unele... . . j mai sus, puoncat in „ocu

■ neajunsuri îp organizarea șr funcțio- 6 275, .Direcția ' generală
—-‘-i— i“- din Ministerul Minelor și Energiei

Electrice ne comunică următoarele : 
„Pentru evitarea pierderilor de 

concentrate se vor lua măsuri co
respunzătoare, .între . care amintim 
repararea lăzilor la autocamioanele 
care transportă aceste concentrate, 
îngrădirea locurilor unde se depozi
tează produsele,' instruirea muncito
rilor de la depozitele de încărcare 
și expediție. în stația C.F.R. Izvorul 
Oltului este în curs de execuție un 
depozit acoperit pentru minereurile 
concentrate, iar operația de încăr
care în vagoane se va face meca
nizat“.

narea rețelei unităților comerciale 
din Ploiești, Comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașului Plo
iești ne răspunde ; „Cèle semnalate 
sînt juste. în vederea înlăturării lip
surilor s-au luat măsuri de către 
conducerile organizațiilor comerciale. 
Centrul de pîine nr. 62 va fi apro
vizionat de două ori pe zi, după co
menzi ; totodată s-a introdus între
gul sortiment de produse de panifi
cație. Magazinul „Aprozar" nr. 38, 
care se aprovizionează direct de la 
G.A.C. Bărcănești, își va completa

H aprovizionarea cu unele mărfuri de 
la depozitul O.C.L., pentru a satis
face cererile zilnice ale populației. 
Programul de funcționare a magazi
nelor din cartierul Ploiești-nord a 
fost modificat la cererea locuitorilor 
acestui cartier. Menționăm că lîngă 
magazinul nr. 54 există și magazinul 
alimentar nr. 193, cu două schim
buri, care satisfac cerințele acestui 
cartier. în sectorul alimentației pu
blice s-a organizat, la mai multe uni
tăți, primirea de comenzi de prepa
rate culinare pentru acasă și de mese 
ocazionale“.

® „Unde se joacă 
copiii ?"

într-o scrisoare cu titlul de mai 
sus, publicată în „Scînteia" din 13 
iunie a.c., se critică faptul că unele 
sfaturi populare raionale nu acordă 
atenția cuvenită amenajării spațiilor 
de joacă pentru copii. în răspunsul 
trimis redacției, Sfatul popular raio
nal Grivița Roșie arată că, prin mun
că patriotică, va fi amenajat un so
lar pentru copiii locatarilor din car
tierul „Steaua". Pentru creârea de 
solarii pe calea Griviței-bloc „K" se 
impun anumite lucrări la fundația 
veche a imobilului și evacuarea pă- 
mîntului pînă Ia cota stabilită în 
proiect. Sfatul raional a luat legă
tură cu secțiunea tehnică de in
vestiții a Sfatului popular al Capita
lei în vederea urgentării acestor lu
crări.

• „Pînă la expediție"
Referitor la articolul cu titlul de 

mai sus, publicat în „Scînteia“ nr.. ....... ''ujiwtföurr

Primii clienți ai noului magazin cu autoservire din Șoseaua Minai Bravu 
din Capitală

Foto : A. Cartojan

CINEMATOGRAFE : Ciclu de filme ro- 
mînești. Valurile Dunării : Pacea (orele
20) și Străzile au amintiri : Grădina „Ra
hova” (orele 20). Comoara din lacul de 
argint — cinemascop : Patria (9,15; 
14; 16,30; 19; 21,15), București (9,15; 
13,45; 16,30; 18,45; 21), Tomls (8,30; 
13; 15,15; 17,30; 19,45; la grădină - 
20,15), Aurora (9,15; 11,30; 13.45; 16;
21) , Patinoarul „23 August" (Bd. Muncii
— orele 20), Grădina „Vitan” (Calea Du- 
dești — orele 21). Cel șapte magnifici — 
cinemascop : Republica (8,30; 11,30; 14,30; 
18; 21,15), Luceafărul (9; 12; 15; 18; 21), 
Flamura (9; 12; 15; 18; 21). Grădina „Doi
na“ (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20,15), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie - orele 
20), Stadionul „Dinamo” (Șos. Ștefan cel 
Mare — orele 20). Inspectorul și noaptea: 
Carpațl (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Festi
val (10; 12; 15; 17; 19; 21), la grădină (Pa
sajul Eforie — orele 20,30), Feroviar (10; ■ 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). împușcături în
ceață : Capitol (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21; 
la grădină — orele 20). M-am îndrăgostit 
la Copenhaga : Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Modern (10; 12,15; 14.30; 16,45; 
19; 21,15), Cotroceni (15; 17,15; 19,15), Gră
dina „Modern“ (Str. 11 Iunie nr. 75 —
orele 20), Grădina „Progresul" (Str. Ion 
Vidu nr. 5 — orele 20). Doi colonei: Cen
tral (10,30; 12,30; 14,30; 16,30: 18,30; 20.45), 
Flacăra (14,15; 16,30; 18,45; 21). Cel trei 
mușchetari — cinemascop (ambele serii): 
Lumina (10,30; 15; 19), Drumul Sării
(11,30; 16; 20). Am ajuns și rege : Lira 
(15,30; 18). Program pentru copii (dimi
neața) : Doina (orele 10). Nu-i loc pen
tru al treilea: Doina (11,30;’ 13,45; 16; 18,15; 
20,30). Asasinul din cartea de telefon: 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,15), Co- . çhetu și 16 grade la Joseni. In Bucu- 
lentin,a (15; 17; 19; 21; la grădină — orele iești : Vremea a fost în general fru- 
.20). Douăsprezece scaune: Timpuri Noi moașă, cu cerul variabil, vîntul a suflat

potrivit din sectorul vestic. Temperatu
ra maximă a fost de 28 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
șl 9 august 1964. In țară : Vremea se în
călzește treptat. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în nord-estul țării. Lo
cal vor cădea averse însoțite de des
cărcări electrice. Vînt slab, pînă la po
trivit. Temperatura în creștere, .mini
mele vor fi cuprinse între 10 grade și 
20 grade, local mai coborîte la început 
iar maximele între 23 grade și 33 grade. 
In București șl pe litoral : Vremea se 
încălzește treptat. Cerul variabil, mai 
mult senin. Vînt slab. Temperatura în 
creștere.

11.30;
11,30;
10,45; 
orele 
18,30;

(10—21 în continuare). Popasul: înfrăți
rea îțitre popoare (16.30; 18,30; 20,30).
Unde-1 generalul?: Excelsior (10; 12; 16; 
18,15; 20,30), Rahova (15,45; 18). Cerul și 
mocirla: Cultural (16; 18,15; 20,30), Moși
lor (15; 17; 19; la grădină — orele 20,30). 
Dezrădăcinații : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Domnul Topaze — cinemascop: 
Buzeștl (15; 17; 19; la grădină — orele 
20). Lovitura de pedeapsă : Crîngași (16; 
18,15; 20,30). La strada: Grlvița (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30), Miorița (9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Două duminici : Bucegi 
(10; 12.15; 14,30; 16,45; 19; ia grădină — 
orele 20,15), Melodia (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Omul din fotografie : unirea 
(16; 18; la grădină — orele 20,15), Vitan 
(16; 18; 20). Imbiinzitorii de biciclete —

18,15; 1 20,30). 
(15; 17;
Harold 

grădină 
tînăr — 

18; 20). Sluj- 
20,30). Ocolul 

pămîntului în 80 de zile — cinemascop 
(ambele serii): Volga (9,30; 13; 16,30; 20). 
Comisarul: Floreasca (16; 18,15; 20,30).
Cauze drepte — cinemascop: Progresul 
(15.30; 18; 20,30). Totul despre Eva : Fe
rentari (16; 18,15; 20,30). Lacrimi tîrzii : 
Grădina „Aurora" (Bd. Dimitrov nr. 118 
— orele 20,30). îndrăgostitul : Pacea (16; 
18). Clubul cavalerilor: Adesgo (15,30; 18; 
20,15). Codin : Grădina „Lira" (Calea 
13 Septembrie nr. 196 — orele 20,30).
Ucigașul și fata : Union (15; 17; 19; 21).

TELEVIZIUNE: Orele 19,00 — Jurna
lul televiziunii. 19,10 — Echipajul Val-
Virtej la Mamaia. 19,40 — Școala pisoi
lor. 19.55 — Vitrina literară. 20,45 — Cu
cerirea celui mai înalt pisc din lume. 
21,05 — Taraful, echipa de dansuri șl so
liștii uzinelor „1 Mal” din Baia Mare. In 
încheiere : Poșta televiziunii, buletinul 
de știri și buletinul meteorologic.

Cum e VREMEA
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral frumoasă, -cu cerul variabil, mai 
mult noros în prima parte a zilei. în 
Ardeal , și Moldova. Vîntul a suflat. po
trivit, temporar tare din sectorul nord- 
vestic. Cu totul izolat în Oltenia s-au 
semnalat transporturi de praf. Tempe
ratura aerului la ora 14 osèila între 28 
grade la ' Turriu Măgurele, Băilești, Bé-

2 3 Unitatea de acțiune a clasei muncitoare - un factor
AUGUST

XX »tial al victoriei insurecției din august 1944
Cu cît țara noastră înaintează pe 

calea socialismului, a înfloririi eco
nomice și dulturale, cu atît mai clar 
apare imensa însemnătate pe care a 
avut-o pentru destinele poporului 
romîn cotitura determinată de insu
recția armată din august 1944. A- 
ceastă mare victorie a fost posibilă 
datorită luptei eroice a maselor 
populare, în frunte cu clasa munci
toare, împotriva dictaturii fasciste și 
a războiului antisovietic, datorită 
capacității partidului revoluționar, 
marxist-leninist — Partidul Comu
nist din Romînia — de a organiza 
masele și a conduce lupta lor în îm
prejurările politico-militare cele mai 
complicate, datorită devotamentului 
nemărginit al comuniștilor foiță ie 
patrie, față de interesele fundamen
tale ale poporului.

★
O însemnătate deosebită pentru 

succesul insurecției a avut-o încheie
rea la 1 mai 1944 a Frontului Unic 
Muncitoresc. Numai în jurul și sub 
conducerea clasei muncitoare, forța 
socială cea mai înaintată, mai com
bativă și consecvent revoluționară a 
poporului, putea fi realizată coali
zarea într-un singur front de luptă 
a tuturor forțelor patriotice, anti
hitleriste. Pentru a-și îndeplini acest 
rol de mare răspundere, clasa mun
citoare trebuia să fie ea însăși unită 
De aceea, trecînd nemijlocit la pre
gătirea insurecției, P.C.R. și-a în
dreptat eforturile spre realizarea 
unității de acțiune a clasei munci
toare, prin crearea Frontului Unic 
Muncitoresc.

încă din primii ani ai războiului, 
în ciuda împotrivirii agenturii duș
mănoase pătrunse în conducerea de 
partid, organizațiile locale ale P.C.R. 
militau pentru a realiza în între
prinderi frontul unic cu muncitorii 
social-democrați și a crea astfel o 
temelie solidă a frontului patriotic. 
Muncitorii din numeroase întreprin
deri, printre care Atelierele C.F.R. 
„Grivița“, Uzinele „Malaxa“, „Le
maître“, S.T.B., Reșița, rafinăria 
„Concordia“-Ploiești au desfășurat 
în front unic lupta pentru mărirea 
salariilor, pentru condiții omenești 
de muncă și de trai, împotriva te
rorii fasciste. înțelegînd din ce în

Constantin PÏRVULESCU

ce mai limpede că salvarea țării este 
posibilă numai prin lupta alături de 
comuniști și pe drumul trasat de 
P.C.R., un șir de organizații locale 
ale P.S.D. au sprijinit politica P.C.R. 
și s-au raliat frontului patriotic anti
hitlerist.

Riscindu-și la fiecare pas liberta
tea și viața, comuniștii inițiau ac
țiuni concrete de luptă antifascistă, 
răspîndeau manifeste și ziare ilegale 
care chemau întregul popor să se 
ridice în vederea răsturnării clicii 
antonesciene și ieșirii Romîniei din 
războiul de jaf și cotropire. Astfel, 
mii de manifeste au fost răspîndite 
cu ajutorul șoferilor și manipulanți- 
lor de la S.T.B., atrași în această 
acțiune de comuniștii care activau în 
garaje și depouri. Sub conducerea 
organizațiilor de partid, la uzinele 
„Lemaître“ și „Malaxa“ din Bucu
rești, la I.A.R. Brașov, la „Fero- 
email“-Ploiești și în alte întreprin
deri, au avut loc manifestări de pro
test ale muncitorilor împotriva in
troducerii carcerii și bătăii ; munci
torii refuzau în masă să subscrie la 
împrumutul lansat de Antonescu 
pentru susținerea războiului.

Un mijloc important de luptă al 
muncitorilor era sabotarea produc
ției, care lua cele mai diverse for
me. Asemenea acțiuni au avut loc 
in numeroase întreprinderi, îndeo
sebi în cele care produceau arma
ment sau executau comenzi militare 
în Capitală, la uzinele „Lemaître", 
una din principalele uzine producă
toare de muniții, comuniștii au ini
țiat organizarea unor echipe de sa
botaj, a căror activitate curajoasă și 
plină de ingeniozitate a făcut ca 
multe din obuzele trimise pe front 
să nu explodeze. La fabrica de a- 
vioane I.A.R. Brașov, acțiunea de 
sabotare a producției de avioane 
desfășurată de organizația de partid 
a dus la reducerea considerabilă a 
numărului de avioane de tip I.A.R. 
și de tip Savoia pentrù bombarda
ment, care ieșeau pe porțile uzinei.

O contribuție prețioasă la mobili
zarea maselor în lupta împotriva 

regimului de dictatură și a războiu
lui hitlerist au dat organizațiile de
mocratice, antifasciste. Frontul plu
garilor, sub conducerea marelui pa
triot dr. Petru Groza, activa în rîn- 
durile maselor țărănești din fostele 
județe Hunedoara, Cluj, Timiș-To- 
rontal, difuzînd manifeste, organi- 
zînd consfătuiri cu țăranii, militînd 
pentru a antrena organizațiile locale 
ale partidelor „istorice“ în lupta 
antifascistă, inițiind acțiuni împotri
va rechizițiilor forțate și a abuzu
rilor săvîrșite de autorități, In 1942 
a fost înființată organizația ilegală 
Uniunea Patrioților, care, după cum 
arăta în programul ei, urmărea rea
lizarea unui larg front național pa
triotic pentru „alungarea nemților 
din țară, doborîrea guvernului de 
trădare națională al Antoneștilor, 
formarea unui guvern cu adevărat 
național, încetarea războiului și în
cheierea unei păci separate cu Uniu
nea Sovietică, desființarea dictatului 
de la Viena“. Organizația Apărarea 
patriotică a atras mase în acțiuni de 
ajutorare a luptătorilor antifasciști 
închiși în lagăre și închisori, de pro
test împotriva terorii fasciste.

Realizarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare a fost frînată, însă, 
în primii ani ai războiului, de ele
mentele de dreapta din conducerea 
P.S.D., precum și de clica de trădă
tori în frunte cu Foriș, pă
trunsă în conducerea P.C.R. în 
condițiile dificile în care se desfășu
ra atunci activitatea partidului, ac
țiunile trădătoare ale lui Foriș, de 
distrugere a organizațiilor de partid, 
de sabotare a luptei cu arma în mînă 
împotriva dictaturii, nu au apărut de 
la început în adevărata lor lumină, 
fiind mascate de el cu dibăcie. Me
ritul imens de a fi identificat — pe 
baza unei analize aprofundate a ac
tivității partidului, a nenumăratelor 
căderi — această clică de trădători, 
revine cadrelor de bază ale partidu
lui din lagăre și închisori, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Aplicînd indicațiile primite din 
partea activului de partid din lagăre 
și închisori, pe care și le-au însușit 
în întregime, cadrele partidului care 
activau în afară au trecut la izo
larea treptată și, în cele din urmă, 

la înlăturarea din conducerea parti
dului, în ziua de 4 aprilie 1944, a 
grupului trădător.

★
Curățirea conducerii de partid de 

elementele dușmane a eliberat parti
dul de frînele care-i încătușau e- 
nergia, a avut o mare importanță 
pentru întărirea rîndurilor lui. Potri
vit indicațiilor și orientării date de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
care vedea în realizarea unității de 
luptă a proletariatului un pas de 
însemnătate hotărîtoare pentru pre
gătirea acțiunii de răsturnare a dic
taturii fasciste, s-a trecut la intensi
ficarea activității pentru crearea 
Frontului Unic Muncitoresc. Partidul 
a folosit în această privință expe
riența dobîndită în perioada 1931— 
1933, cînd frontul unic muncitoresc, 
realizat de jos, pe baza unor largi 
comitete de acțiune, peste capul ele
mentelor social-democrate de dreap
ta, a sporit considerabil forța clasei 
muncitoare, a făcut posibilă desfășu
rarea luptelor de mare amploare și 
combativitate ale muncitorilor cefe
riști și petroliști, care au dat o grea 
lovitură regimului burghezo-moșie- 
resc. Trăgînd toate concluziile din a- 
ceastă experiență, P.C.R. vedea în 
făurirea Frontului Unic Muncitoresc 
nu o simplă chestiune de tactică de 
moment, ci o problemă de importan
ță vitală pentru înfăptuirea întregu
lui plan de răsturnare a dictaturii 
fasciste și, mai mult decît atît, o 
chezășie a dezvoltării ulterioare a 
luptei pentru eliberarea țării de sub 
jugul fascist într-o luptă de elibe
rare socială.

Eforturile perseverente ale parti
dului comunist, îndreptate spre fău
rirea unității de acțiune între P.C.R. 
și P.S.D. și sprijinul dat de unii frun
tași ai P.S.D. ca tov. Lotar Rădă- 
ceanu, Ștefan Voitec și alții, acțiuni
le muncitorilor, inclusiv ale muncito
rilor social-democrați care năzuiau 
spre-unitate, au dus, în primăvara a- 
nului 1944, la înfrîngerea împotrivi
rii elementelor de dreapta din con
ducerea P.S.D. In urma tratativelor 
dintre cele două partide, la care am 
participat împreună cu tov. Constan
tin Agiu, din partea P.C.R., delegat 
al P.S.D. fiind tov. Ștefan Voitec, s-a 

ajuns, în prima jumătate a lunii -a^ 
prilie, la încheierea Frontului Unic 
Muncitoresc. Reprezentanții celor 
două partide au hotărît, de comun a- 
cord, ca vestea încheierii Frontului 
Unic Muncitoresc să fie adusă la cu
noștința clasei muncitoare printr-un 
manifest adresat maselor de ziua 
marii sărbători a unității și solidari
tății celor ce muncesc de pretutin
deni — 1 Mai.

Manifestul așeza la temelia activi
tății Frontului Unic Muncitoresc li
nia elaborată de partidul comunist, 
linia luptei pentru realizarea frontu
lui unic național împotriva fascis
mului.

„In ziua de 1 Mai, ziua ei de luptă 
și de speranță — se spunea în mani
fest — muncitorimea organizată, uni. 
tă de la comuniști pînă la social-de- 
mocrați, cheamă întreaga clasă mun
citoare, pe toți muncitorii organizați 
și neorganizați, întreg poporul ro
mîn, toate clasele și păturile sociale, 
toate partidele și organizațiile, indi
ferent de culoare politică, credință 
religioasă și apartenență socială, la 
lupta hotărîtă pentru :

Răsturnarea guvernului Antones
cu. Formarea unui guvern național 
din reprezentanții tuturor forțelor 
antihitleriste.

Izgonirea armatelor hitleriste din 
țară, sabotarea și distrugerea ma
șinii de război germane !

Sprijinirea Armatei Roșii elibera
toare !

Alianța cu Uniunea Sovietelor, 
Anglia și Statele Unite.

Pentru o Romînie liberă, demo
cratică și independentă !“

în același timp, manifestul chema 
clasa muncitoare la luptă pentru 
ziua de lucru de 8 ore ; sporirea ime
diată a salariilor pe măsura scum- 
petei ; imediata demilitarizare a în
treprinderilor, asigurarea dreptului 
de liberă organizare sindicală și po
litică ; libertatea de- gîndire, a scri
sului și a cuvîntului ; eliberarea tu
turor celor închiși sau internați 
pentru convingerile lor și pentru 
lupta patriotică antihitleristă etc.

Larg răspîndit, în pofida terorii 
în Capitală ca și în principalele cen
tre muncitorești, manifestul care 
aducea vestea îmbucurătoare a rea
lizării unității de luptă a clasei noas
tre muncitoare a fost primit cu o 
imensă satisfacție și însuflețire. 
Dînd glas sentimentelor muncitori
lor, „Buletinul Capitalei“, editat de 
organizația P.C.R. din București 
scria : „Cu mare bucurie, luăm cu
noștință de primul pas făcut pe dru
mul unirii forțelor antifasciste prin 
crearea Frontului Unic Muncitoresc... 
Este, desigur, un prim pas, după care 
vor urma și alții care vor duce la 
crearea acelui larg și puternic Front 
Național Patriotic, atît de dorit de 

patrioții sinceri ai acestei țări... Clasa 
muncitoare unită are datoria să fie 
în fruntea luptei de izgonire a nem
ților ; de doborîre a regimului anto- 
nescian, pentru pace, libertate și bu
năstare“.

Deși acordul de front unic înche
iat între P.C.R. și P.S.D. privea un 
număr limitat de probleme, iar cele 
două partide își păstrau indepen
dența ideologică și organizatorică, 
faptul că în condițiile dictaturii fas
ciste ele au găsit posibilitatea să 
închege unitatea lor de luptă a 
avut o imensă importanță și un larg 
răsunet în rîndurile clasei munci
toare și ale întregului nostru popor.
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Facsimil al Manifestului Frontului Unic Muncitoresc din 1 mai 1944, care 
vestea făurirea unității de acțiune a clasei muncitoare și chema mun
citorimea, toate forțele patriotice, să acționeze unite în lupta antifascistă

■>: ■

Viața a confirmat' justețea orien
tării P.C.R. spre crearea Frontului 
Unic Muncitoresc. Acționînd de aci 
înainte unită în lupta antifascistă, ca 
și în lupta pentru satisfacerea dife
ritelor ei revendicări, clasa munci
toare și-a sporit considerabil forța 
combativă, capacitatea de a influen
ța și mobiliza masele largi. Aceasta 
s-a exprimat în primul rînd în in
tensificarea pe întregul cuprins al 
țării, sub conducerea comitetelor de 
front unic și comitetelor patriotice 
create pe uzine, a acțiunilor munci
torești, care îmbinau lupta pentru 
revendicări economice cu lupta îm-
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RECOLTELE CULORII
care se adună

Epoca noastră cheamă arta spre o 
'dezvoltare radioasă. In bogățiile prezen
tului nostru nu intră numai roadele in
dustriei și ale pămîntului, dar și recol
tele luminii și culorii, 
harnic pe pînzele pictorilor. O compa
rație cu trecutul e izbitoare : dacă ne-am 
referi numai la pictura monumentală — 
cea mai direct legată de ansamblul -acti- 
vităfii constructive — se pot număra în 
București doar pafru-cinci lucrări de acest 
fel, de-a lungul unui interval de aproape 
trei sferturi de veac, adică între 1877 și 
1944: la clădirea CEC-ului — o lucrare 
de Simonide ; o frescă de Cecilia Cufes- 
cu-Stor.ck, la Academia Comercială. După 
eliberare însă, numărul unor asemenea 
lucrări a crescut astfel, încît la o singură 
casă de cultură raională, curfi sînt mai 
multe în București, afli cîte șase-șapte 
picturi murale. Unele din ele, cum ar fi 
acelea realizate de Virgil Almășan, Lia 
Szasz, Vasile Celmare, reprezintă pași 
importanți pe drumul unei arte murale de 
amplă rezonanță.

Cit privește provincia, aici înainte nici 
nu se putea vorbi despre pictură monu
mentală : nici în Dobrogea, nici în Mol
dova, unde acum peste tot se elaborea
ză astfel de ansambluri decorative. Le 
regăsim pretutindeni, ele încep să apară 
în uzine, însoțind sărbătorește efortul 
oamenilor muncii, așa cum la „Carbo- 
chim", la Cluj, fresca lui Kovăcs Zoltan 
pune sub ochii oamenilor imagini com
plexe, într-un ansamblu revelator. Ca să 
nu mai vorbim despre litoral, unde poți 
afla realizări de susținută calitate, acelea, 
de exemplu apartinînd unor artiști ca 
Gh. Popescu, I. Bițan, sau lucrări ca a- 
ceea a lui Gh. Spiridon, unde pictura iz
butește să încorporeze ceva din soarele 
ardent al Dobrogei.

Această efervescentă de eforturi crea
toare a fost posibilă numai datorită cli
matului de vie solicitudine și stimulare 
de care se bucură artiștii în fara noastră, 
între cele două războaie la București 
erau maximum zece ateliere de pictură, 
celelalte erau niște meschine cămăruțe. 
Tonitza picta în încăperea în 
cu familia. Doar cîțiva artiști 
propriu zis, din pictură. Pe 
s-au creat condiții pe care 
care am cunoscut nemijlocit 
trecut, atunci nici nu le-am fi visat : atî- 
tea ateliere spațioase, gratuitatea expozi
țiilor, posibilitatea unor îndelungi docu
mentări. La Viena, cînd am spus cum se 
fac la noi expozițiile și documentarea, 
corespondenții de presă au rămas uluifi. 
In timpul verii plecaseră atunci un nu
măr de 150 de tineri în țară, pentru o 
temeinică documentare. Epoca socialistă 
a scos Ja iveală numeroase talente, din 
care altădată cîte nu s-ar fi pierdut, vic
time ale unei indiferente disprețuitoare 
din partea oficialității ! Ceea ce în alte 
păr|i reprezintă apanajul negustorilor și 
impresarilor, care adesea monopolizează 
nefast creația artistului, condiționînd ra
porturile lui cu publicul — la noi este 
rezultatul unei comuniuni stimulatoare de 
elan, între creator și un public din ce în 
ce mai larg.

In această atmosferă a prezentului nos
tru e firesc ca artiștii se gîndească mai 
mult, să adîncească lucrurile, să caute să 
cunoască mult mai temeinic problemele 
vieții și artei ; și este îmbucurător că ge
nerația iînără, crescută în anii noștri, are 
un orizont foarte larg, o vie curiozitate.

care locuia 
puteau trăi, 
cînd acum 
noi, artiștii 
situația din

de Al. CIUCURENCU 
artist al poporului

se-

cum ai 
ci cu o 
sensurile

ceea ce

Există de asemenea o tendinfă foarte 
rioasă de a sesiza autenticul sensibilității 
noastre, originalitatea ei specifică, de a 
valorifica în mod creator bogăjia sobră 
a culorii de pe covoarele și costumele 
populare, ca și grafismul foarte închegat, 
de un gust riguros, al acestor creații. Ș' 
mă gîndesc de asemenea la vechile noas
tre fresce, la lemnul și piatra cioplite de 
țărani, la acest fond peren de sensibili
tate artistică ce poate sta la baza unor sin
teze noi, de spirit contemporan, socialist. 
Folclorul nostru e mereu proaspăt, nu s-a 
uzat ca în alte părți ; astăzi e în destinul 
artiștilor nu să-l privească așa 
considera o piesă muzeistică, 
admirație vie, care să extragă 
lui artistice actuale.

Nu poți face abstracție de 
se face în lumea întreagă. Dar îmi displa
ce profund acea ostentajie care, afirmînd 
niște atitudini neasimilate bine, culese la 
întîmplare, renunjă pripit de dragul lor, la 
ceea ce ar trebui să constituie rădăcina 
robustă a artei, împlîntată în solul gene
ros al realităților noastre. Dacă pornește 
ceva de acolo, din viata poporului tău, 
e imposibil să nu răzbată în lumea largă.

Trăim într-o tară care oferă mari și 
variate bucurii coloristului ; sub o lumi
nă vie, care încîntă și rafinează ochiul. 
Ea a contribuit să formeze o pleiadă de 
coloriști, ilustrată de un Andreescu, Lu- 
chian, Petrașcu, Pallady, ca și de toți ar
tiștii reprezentativi ai zilelor noastre. Ei 
se deosebesc hotărît unul de altul. An
dreescu este rafinat în sobrietate, capabil 
să se limiteze voluntar, ca să poată a- 
dînci terenul pe care stă ; Pallady este 
un cerebral de mare rigoare, căci nimeni 
de la noi n-a echilibrat ca dînsul spajiul 
unui tablou. Dar pe tofi îi unește simțul 
sigur al materialului cu care lucrează, al 
culorii — mijlocul esențial al picturii. 
Ceea ce la unii pictori de altădată era 
instinct infailibil, astăzi trebuie să devină 
preocupare conștientă, în spiritul cuceri
rilor celor mai autentice ale picturii mo

derne. O nouă sinteză picturală nu se 
poate construi sănătos decît pe baza, unei 
asemenea preocupări. Exemplul lui Brîn- 
cuși ne dovedește, în sculptură, aceeași 
imperioasă exigenfă : a înțeles viaja pro
fundă a materialelor cu care lucra, le-a 
tratat cu o rigoare 'savantă. S-a întîlnit 
astfel cu înțelepciunea meșterilor popu
lari, a izbutit să dea o artă totodată cultă 
și primordial ingenuă.

Există un raport complex între gesturile 
oamenilor, Intre construcția larg desfășu
rată a unei viefi noi și între dezvoltarea 
mijloacelor picturale. E destul să ne gîn- 
dim la ambianta cotidiană pe care o al
cătuiește arhitectura noastră nouă, ale că
rei suprafețe, scutite de aplicații inutile, 
urmărește o strictele funcțională — ca să 

■ ne dăm seama cît de imperioasă este și 
în pictură exigenta unei expresive și 
complexe simplități.

Cu cît înfelegi mai acut problemele 
culorii, cu atît ești mai capabil de o co
erentă superioară, de sinteze îndrăznețe, 
profund cuprinzătoare, de un efect direct. 
Schimbarea peisajului tării, al orașului și 
al satului oferă pictorului îndemnuri pu
ternice, inedite, pentru asemenea sinteze, 
lată, cîmpul imens căruia nici nu-i zărești 
capătul. Totul e așa de simplu și totodată 
de o intensă expresivitate. Lanul de grîu 
e o simplă și mare culoare, tocmai de a- 
ceea calitatea pigmentului se simte mai 
bine. Cu cît e suprafafa mai mare, ești 
nevoit să întărești pigmentul, să realizezi 
o culoare concentrată.

Este o tendință mai generală a artei 
moderne, aceea către simplitate, dar a- 
cum ea găsește confirmări prețioase în în
săși mișcarea vieții noastre. Pictura n-are 
decît de cîștigat integrîndu-se în această 
mare tendinfă, menită să formeze stilul 
epocii noastre. în această tendinfă obiec
tivă, arta realismului socialist găseș
te izvoare de putere și de eficacitate. 
O asemenea simplitate, pătrunsă de com
plexe valori sufletești, ne ajută să atin
gem mai ușor acea monumentalitate fără 
emfază, la care ne dă dreptul să aspirăm 
epoca noastră.

Se mai fac la noi uneori în pictura mu
rală compromisuri hibride care dăunează 
impresiei de monumental ! o jumă

tate de lucrare e făcută pe princi
piul vibrațiilor impresioniste, pointilist 
chiar, alfa e netedă ca în pictura egip
teană. Dar e îmbucurător că artiștii tineri 
evită de obicei această incoerentă stilis
tică, îndrepfîndu-se consecvent spre o 
autentică monumentalitate. Bineînțeles, 
pe acest drum, de cea mai mare impor
tantă jar fi să ne bizuim mai riguros pe 
rezultatele concursurilor, care să-i de
semneze pe artiștii cei mai apți pentru 
arta monumentală.

In epoca noastră arta iese tot mai mult 
în for și îndeplinește un rol civic. Ca să 
corespundă acestei vocații, ea trebuie 
să-și făurească mijloace tot mai sigure, 
de o elocventă irezistibilă. Culoarea și 
mijloacele specifice ale picturii au o pu
tere .categorică de înrîurire asupra sufle
tului. Fără a cădea în „literatură", în- 
tr-un anecdotism tern, pictura este che
mată să descifreze înnoirile sufletești care 
caracterizează epoca noastră. Nu e tot
deauna ușor să transpui în pictură aceste 
prefaceri spirituale. Dar nu pot să uit, 
din experiența mea de portretist al unor 
muncitori, ce simt înalt al datoriei am 
constatat la oamenii pe care i-am întîlnit, 
de pildă, în industria petrolieră. Un sim) 
al datoriei unit cu un firesc impresionant, 
căruia am căutat să-i găsesc echivalențe 
picturale în portretul unui fruntaș ; în el 
am vrut să evidențiez comunicativitatea 
înfeleaptă a unui om destoinic, care cu
cerise respectul unanim al tovarășilor, 
săi. Am întîlnit astfel de oameni de o 
mare sinceritate, netemîndu-se să trans
mită altora ascunzișurile meseriei — cum 
se întîmplă cu unii pictori, care nu vor să 
dezvăluie celor tineri procedeele lor de 
lucru.

Asemenea oameni care întruchipează 
demnitatea și cinstea muncii n-au nevoie 
de înfrumusețări factice. Personalitatea lor 
pregnantă e de natură să stimuleze căută
rile pictorilor spre esenfa caracterului, re- 
fuzînd istorisirea plată, care, vrînd să a- 
ducă prea multe detalii biografice, să 
spună prea mult în pictură, spune pînă la 
urmă prea pufin.

Rațiunea artistului de astăzi este de a 
fi exponent al sociefăfii noastre, de a se 
simți înlăuntrul ei ca într-un vast orga
nism. La douăzeci de ani după eliberâre, 
pictura romînească a acumulat elemen
tele unei dezvoltări viguroase, care să 
aducă mereu mai bogat pe pînzele noas
tre lumina strălucitoare a viefii noi, înăl
țarea ei triumfătoare.
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După cum se știe, in mai multe stațiuni de odihnă de pe litoral și de pe 
Valea Prahovei se desfășoară Festivalul cintecului, dansului și portului 
popular, o frumoasă trecere în revistă a artei populare din diferite re
giuni ale țării. In fotografii : (stingă) taraful casei de cultură din Vînju 
Mare, regiunea Oltenia, și (dreapta) echipa de dansuri a căminului cul
tural din Săcalu de Pădure, Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară,

„S ă p t ă m î n a poeziei“
in toată țara, la șezătorile lite

rare prilejuite de „Săptămîna 
poeziei“ răsună versuri înaripate, 
cîntînd bucuria înfăptuirilor mă
rețe de-a lungul celor 20 de ani 
de viață nouă.

In sala mare a cabinetului 
tehnic de la Uzina Independența 
din Sibiu, au citit din versurile 
lor Maria Banuș, Alexandru Șa- 
highian, Marin Sorescu și alții.

Un alt grup de poeți printre 
care Demostene Botez, Miron 
Radu Paraschivescu, Eugen 
Frunză, Ion Alexandru s-au în
tâlnit cu muncitorii de la Uzina 
„1 Mai“ din Ploiești. Poeții au 
fost apoi oaspeții colectiviștilor 
din Posești, raionul Teleajen.

In regiunea Crișana, Veronica 
Porumbacu, Horvath Imre, Ale
xandru Andrițoiu, Ana Blandi- 
ana și alți poeți s-au întîlnit cu 
cititorii Bibliotecii regionale din 
Oradea, cu oameni ai muncii a- 
flați la odihnă, cu colectiviștii 
etc.

La Casa de cultură a tineretu
lui și studenților din Iași, în fața 
a peste 500 de tineri, au citit din 
versurile lor numeroși poeți 
printre care Otilia Cazimir, Ni
colae Tăutu, Nicolae Țațomir.

Lingă flăcările veșnic vii ale 
Hunedoarei, la gura minelor din 
Lupeni, la Cugir, muncitorii au 
ascultat pe Dan Deșliu, Gheorghe 
Tomozei, Florin Mugur, Aurora 
Cornu, Constanța Buzea ș.a. ci
tind din lucrările lor.

Grupul de poeți aflat în regiu
nea Galați — printre care Geo 
Dumitrescu, Camil Baltazar, Vir
gil Teodorescu, Mariana Costes- 
cu, Sebastian Costin — au parti
cipat în Brăila la șezători li
terare organizate la clubul uzi
nelor Progresul, la Centrul șco
lar agricol și la clubul Combina
tului de celuloză și hîrtie.

Pe Argeș, izvoare ale romantismului
Numeroase sînt prilejurile de a- 

dincă emoție pe care „Săptămîna 
poeziei“ le oferă celor prezenți la 
manifestările de pe întreg cuprinsul 
patriei. Impresii puternice au cules 
și poeții care peregrinează în aceste 
zile pe meleagurile regiunii Argeș, 
meleaguri ale monumentalelor con
strucții socialiste și ale unor legen
dare vestigii istorice, ale cînteceloi 
nemuritoare născute de-a lungul 
veacurilor și ale florilor ce te întâm
pină cu surîsul lor candid din feres
trele pitoreștilor case de țară sau 
din balcoanele blocurilor de pe care 
abia s-a desprins iedera schelelor.

Raionul Rîmnicu-Vîlcea, cu primi
toarele sale stațiuni de odihnă, a ți
nut să i se acorde privilegiul de a 
fi întîia gazdă a sărbătorilor poeziei, 
întîlnirea de la Govora, începută la 
ceasurile serii, s-a încheiat tîrziu, a- 
proape de miezul nopții, printr-un 
program al formațiilor artistice ale 
stațiunii.

Dar hidrocentrala de pe Argeș a 
pregătit poeților surpriza cea mai 
fascinantă. Cînd spun aceasta, nu 
mă gindesc numai la întîlnirea de la 
Corbeni, unde a citit versuri pline 
de prospețime, alături de poeții 
bucureșteni, și un fiu al șantierului, 
elevul Dumitru M. Ion, cunoscut ci
titorilor de poezie din paginile „Lu
ceafărului“ sau ale „Gazetei litera
re". Estrada cea mai înaltă (la pro
priu și la figurat) ne-a fost tot alti

Printre iubitorii versului
Comuna Ileanda, raionul Dej, era 

plină de afișe ale „Săptămânii poe
ziei". Alte afișe și pancarte desenate 
în culori vii anunțau în numeroase 
puncte ale comunei întîlnirea cu 
oaspeții. Pe aleea de intrare în co
mună, rezemate de tufe de pin, în
tre flori, străjuiau niște tăblițe ne

tudinea barajului hidrocentralei, 
deasupra căruia planau benele diri
jate de iscusitul constructor Bogdan 
Rică. Salturile temerare deasupra 
abisului pe care trebuie să-l um
ple cu ciment evocau autenticul 
romantism al zilelor noastre. Am 
aflat că echipa a cărei măiestrie 
o admiram înscrisese în chiar dimi
neața zilei de 1 august — începutul 
„Săptămînii poeziei" — recordul ma
xim de bene : 87 față de 48 cît este 
norma. Cîțiva dintre autorii acestui 
grandios poem desfășurat în lumina 
feerică a reflectoarelor : inginerul 
de schimb al echipei aflate la „înăl
țime", Drăghici Ion, maistrul Ionescu 
Constantin (veteran al Bicazului), 
tehnicianul Gontaru Spiridon, maca
ragiul Ungureanu Vasile. La punc
tul de „aterizare“ al benelor : ingi
nerul de schimb Mălai Marius, mais
trul Ozachievici Dumitru, șeful de 
brigadă Rus Gherasim și alții.

„Săptămîna poeziei" constituie 
pentru poeți încă un fericit prilej de 
a-și confrunta creația cu viața celor 
ce muncesc, de a-și întări astfel sen
timentul de adîncă îndatorire față 
de poporul nostru, care în aceste 
zile premergătoare lui 23 August în
carcă la tot pasul și în fiecare clipă 
cu poezie nemuritoare fiecare colț 
al patriei socialiste.

Nlculae STO1AN

obișnuite : pe ele se puteau citi stro
fe din poezia contemporană, titluri 
de volume recomandate. Totul făcut 
cu inimă și ingeniozitate. Aflăm că 
directorul căminului cultural, Leon 
Veceanu, este un iubitor vechi al ■ 
poeziei și că aceste tăblițe cu 
versuri sînt schimbate des, ini
țiativa avînd o tradiție. Ceea ce 
te izbește aci este prospețimea, 
lipsa șabloanelor în activitatea 
culturală, spiritul creator. Este 
firesc să se bucure de succes o întâl
nire cu scriitorii cînd în fișele bi
bliotecii din Ileanda sînt înscriși ca 
cititori activi aproape toți locuitorii 
comunei ! Poezia este iubită pentru 
tot ce este frumos și generos în ea, 
pentru răspunsul ce-l dă inimilor.

In sala mare a căminului, mulți
me de colectiviști, intelectuali din 
comună, tineret. Intre scenă și sală, 
în loc de orice alt ornament, ulcele 
simple cu spice de grîu în ele, vor
bind fără ifose, convingător, despre 
frumoasa recoltă a colectiviștilor. 
Poeziile sînt urmărite cu atenție și 
încordare, judecate. Poeții sînt inte
resați la rîndul lor de mersul lucră
rilor agricole, ei pun întrebări ca 
niște adevărați gospodari, la care 
gospodarii comunei răspund cu plă
cere.

O întâlnire , cu poeții — un eveni
ment în viața culturală a comunei.

Iile CONSTANTIN

potriva dictaturii fasciste și a răz
boiului hitlerist.

„Ajunge frați malaxiști ! — glă- 
suia înflăcărată chemare adresată 
muncitorilor de Comitetul de la Uzi
nele „Malaxa". A sunat ultimul ceas 
pentru lupta hotărîtoare ! ...Noi, ma- 
laxiștii, trebuie să ne ridicăm cu 
toată hotărîrea la luptă pentru sal
varea noastră, a copiilor noștri... 
pentru salvarea în ultimul moment 
a poporului romîn de la distrugerea 
sigură și pentru a șterge rușinea ce 
ne-a adus-o politica criminală de 
război și jaf a lui Antonescu“.

Comitetul de acțiune al muncito
rilor de la uzinele „Astra“-Brașov, 
sublinia în manifestul său : „Lupta 
pentru cerințele noastre minimale 
trebuie să o legăm cu lupta întregu
lui proletariat romîn și a întregului 
popor romîn pentru : ieșirea imediată 
din războiul hitlerist, sabotarea pro
ducției de armament pentru războiul 
hitlerist, alungarea cotropitorilor 
germani din țară, răsturnarea gu
vernului trădător...“.

In lunile mai-august 1944, acțiu
nile desfășurate în strînsă unitate 
de muncitorii comuniști, social-de- 
mocrați și fără partid, de protest 
împotriva regimului fascist, pentru 
mărirea salariilor, ziua de lucru de 
8 ore etc, au căpătat un caracter 
general, în ciuda rigorilor legis
lației fasciste și a terorii apa
ratului de stat. La uzinele „Le
maître“, de pildă, muncitorii au re
fuzat să subscrie la împrumutul de 
război ; ei au organizat demonstra
ții în uzină și au încetat lucrul, si
lind direcția să le reducă orele de 
muncă de la 11 1/2 la 8 1/2. Comen- 
tînd acest succes, „Romînia liberă* 
din 16 iunie 1944 scria : „Iată ce pu
tere mare reprezintă unirea tuturor 
muncitorilor pentru apărarea și cu
cerirea revendicărilor lor profesio
nale“. Muncitorii de la „Ford Romî- 
nă“ au refuzat să urmeze întreprinde
rea în evacuare, în ciuda amenință
rilor că vor fi trimiși pe front, cei de 
la Gagel au impus restituirea sume
lor ce li se reținuseră din salarii 
pentru împrumutul de război etc.

O formă a împotrivirii muncitori
lor față de regimul fascist era ab- 
sentarea în masă de la lucru. S-a a- 
juns la situații ca cea de la Uzinele 
„Astra“-Brașov, unde la sfîrșitul 
lunii iunie, într-o singură secție, din 
253 de muncitori, 117 nu s-au pre
zentat la lucru.

In această perioadă s-au intensi
ficat acțiunile de sabotaj în special 
in industria petrolieră, în cea de 
armament, în transporturi etc. Ast
fel, o serie de incendii au lovit 
în producția de război, avariind 

grav, la 24 mai 1944, instalații ale 
întreprinderii Unic-Chimica Tîrnă- 
veni, scoțînd din funcție la 2 iulie o 
instalație de distilare a benzinei din 
rafinăria „Vega“, distrugînd, la 4 
august, depozitele de carburanți și 
de materiale tehnice ale societății 
„Concordia“-Ploiești. La Reșița, pu
ternicul centru al industriei siderur
gice, procesul de producție a fost în
trerupt în tot timpul zilei de 15 iulie, 
ca urmare a tăierii cablului electric 
Anina-Reșița. Numeroase acte de 
sabotaj au avut loc la C.F.R. deter- 
minînd întîrzierea transporturilor 
de armament, trupe și carburanți 
spre front. Toate acestea accentuau 
panica și deruta de care erau cu
prinse autoritățile fasciste, contri
buiau la adîncirea crizei dictaturii 
antonesciene.

Frontul Unic Muncitoresc a stat 
la baza organizării, din inițiativa și 
sub conducerea comuniștilor, a for
mațiunilor patriotice de luptă, for
țe înarmate proprii ale clasei mun
citoare cuprinzînd pe muncitorii cei 
mai înaintați și mai hotărîți în lupta 
împotriva fascismului, care erau 
pregătiți în vederea acțiunii de răs
turnare a dictaturii fasciste.

întărind forța de luptă a clasei 
muncitoare, Frontul Unic Muncito
resc a exercitat totodată o puterhi- 
că influență asupra celorlalte forțe 
sociale și politice, a constituit sîm- 
burele în jurul căruia au putut fi 
mobilizate toate forțele patriotice, 
antihitleriste. După cum se știe, pe 
baza platformei antihitleriste propu
se de Frontul Unic Muncitoresc, în 
iunie 1944 s-a închegat Blocul Na
țional Democrat — în care, alături 
de P.C.R. și P.S.D. au intrat princi
palele partide burgheze, P.N.Ț. și 
P.N.L. După cum a apreciat tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej în 1945, prin 
crearea F.U.M. „s-a făurit coloana 
vertebrală a concentrării tuturor 
forțelor patriotice, antifasciste din 
Romînia“.

Crearea Frontului Unic Muncito
resc a avut o însemnătate deosebită 
nu numai pentru înfăptuirea insu
recției, ci pentru întreaga desfășu
rare a revoluției populare, al cărei 
început l-au marcat evenimentele de 
la 23 August 1944. închegarea uni
tății de acțiune a clasei muncitoare 
încă în anii războiului și consolida
rea ei în focul luptei revoluționare 
au permis întărirea continuă a ro
lului clasei muncitoare ca forță con
ducătoare a maselor largi, dezvolta
rea victorioasă a revoluției popu
lare. Unitatea de acțiune a P.C.R. și 
P.S.D. în cadrul Frontului Unic 
Muncitoresc a făcut posibilă crearea, 
din primele zile după 23 Au
gust 1944, a sindicatelor unice, a 
înlesnit desfășurarea procesului de 

făurire a unității depline, politice și 
organizatorice, a clasei muncitoare 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului, a creat condițiile pentru 
crearea ulterioară a partidului unic 
al clasei muncitoare din Romînia, 
Partidul Muncitoresc Romîn.

★
Evenimentele care au pregătit și 

asigurat victoria insurecției din au
gust 1944 evidențiază cu o deosebi
tă putere rolul hotărîtor al forțelor 
patriotice populare în frunte cu 
partidul comunist. Inchegînd o largă 
coaliție antifascistă care reunea cele 
mai diverse forțe politice și sociale 
— de la clasa muncitoare și masele 
largi ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate, pînă la aliați vremel
nici, șovăitori și inconsecvenți — și 
folosind condițiile externe favorabi
le create de victoriile strălucite ale 
Armatei Sovietice, P.C.R. a organi
zat și condus cu succes lupta pentru 
eliberarea țării de sub jugul fascist.

In lumina acestor realități istorice, 
apare deosebit de evident caracterul 
provocator al poziției adoptate față 
de evenimentele din august 1944 de 
grupul fracționist, antipartinic A. 
Pauker-V. Luca. Aflați în tot timpul 
războiului în emigrație, necunoscînd 
stărilte de lucruri din țară, activita
tea multilaterală a partidului și sub- 
apreciind forța și capacitatea sa de 
a organiza lupta maselor împotriva 
dictaturii fasciste, ei au luat, la re
venirea lor în țară, o atitudine de 
denigrare a actului istoric de la 23 
August, și-au manifestat nemulțu
mirea și dezaprobarea față de în
făptuirea sa. In felul acesta, ei în
cercau să nege rolul forțelor interne 
în eliberarea poporului romîn, să 
sădească îndoială și neîncredere în 
justețea liniei politice și tactice a 
partidului comunist, să denigreze 
cadrele de bază ale partidului, care 
au pregătit și condus înfăptuirea in
surecției. Este o mare fericire că, în 
condițiile atît de grele ale războiu
lui și dictaturii fasciste, cînd era în 
joc însăși soarta poporului romîn, 
calea de dezvoltare a țării a fost 
hotărîtă nu de acest grup de aven
turieri, ci de forțele sănătoase ale 
partidului, care au fost urmate cu 
însuflețire de masele largi populare. 
Partidul nostru, gloriosul partid al 
comuniștilor din Romînia, s-a dove
dit la înălțimea misiunii sale istorice, 
a fost inițiatorul, organizatorul și 
conducătorul insurecției armate din 
august 1944. Poporul nostru se mîn- 
drește cu faptul de a fi luptat, sub 
conducerea partidului comunist, 
pentru eliberarea țării de jugul fas
cist, de a-și fi adus contribuția la 
lupta pentru zdrobirea Gérmaniei 
hitlerlste și salvarea civilizației de 
barbaria fascistă.

REC E N Z

AUREL MIHALE P Q ß U L ii AUR
Cu „Podul de aur", Aurel Mihale 

se întoarce, dintr-un punct de vede
re, la formula compozițională a vo
lumului său „Nopți înfrigurate". Pro
cedeul este în ultimă instqnță de ori
gine folclorică : un număr Ide oameni 
povestesc întîjmplări pe care le-au 
trăit. Romînii ‘ au ca formă spe
cifică șezătoarea (așă cum o în- 
tîlnim la Anton Pann, de pildă) sau 
sfatul în ceasurile de tihnă de la 
locurile de popas (al cărui prototip 
rămîne „Hanul Ancuței" de Mihail 
Sadoveanu). Aurel Mihale nu a mai 
recurs în recentul volum la canoa
nele clasice, ci a căutat, — spre 
deosebire de „Nopți înfrigurate", — 
să urmărească același eveniment, 
actul revoluționar de la 23 August, 
din perspectiva mai multor perso
naje. Povestitorii nu se întîlnesc. Au
torul a păstrat numai alături dè fie
care titlu cîte o indicație ^„povesti
rea unui tînăr fochist", „povestirea 
unui comandant de tun", „povestirea 
unui ofițer de stat major" etc. Astfel, 
deși fiecare bucată din „Podul de 
aur" ni se prezintă ca o unitate com
pozițională de sine stătătoare, volu
mul se organizează într-un tot unitar 
prin ideea centrală pe care o urmă
rește, prin trăsăturile etice ale eroi
lor, precum și prin factura artistică.

GEORGE BĂLĂIȚĂ CALĂ T 0 R I A
De la Marin Preda pînă la tinerii 

prozatori care scriu despre satul de azi 
circulă în literatura noastră actuală ti- 
fiuri de țărani, atenți să ghicească dia- 
ectica mișcărilor sufletești și să desco

pere mobilurile de adîncime ale pro
priei comportări. Ce se întîmplă la 
George Bălăiță ? Iată în Culesul din
ții, Florea Inu contemplă satisfăcut roa
dele muncii și își ocrotește vizibil stă
rile de euforie. Ai sentimentul că se 
deschide Poarta lui Nicolae Velea și 
reapar vechi cunoștințe. Preocupat de 
conflictele etice. Bălăiță înfățișează 
procesul de regenerare a conștiințelor 
în climatul socialismului. Iacob Nesfîntu 
din povestirea Un om și lucrurile lui 
își alcătuise un tipar de viață în care 
nu încăpeau avînturile prea cutezătoa
re. E conștiincios și preocupat de soar
ta gospodăriei colective dar nu depă
șește o anume margine prestabilită a

Fiecare bucată are caracterul unei 
confesiuni. Povestitorii încep aproa
pe toți relatarea faptelor din același 
moment : ziua de 23 August 1944. 
Unde se aflau atunci, care era starea 
de spirit a oamenilor, ce sentimen
te au determinat participarea lor fie 
la pregătirea insurecției armate, fie 
la luptele ce au urmat după întoar
cerea armelor. Oameni deosebiți ca 
structură sufletească, trecuți pînă a- 
tunci prin grele încercări sau aflați 
la prima lor mare întîlnire cu viața, 
personajele lui Aurel Mihale relatea
ză faptele acestea cu sentimentul că 
ele au însemnat un moment de coti
tură în istoria țării, ca și în existența 
lor personală. Iși amintesc totul cu 
precizie : fiecare fapt, gest sau 
mișcare. De aceea după fixarea 
coordonatelor geografice în cadrul 
cărora se înscrie episodul trăit, 
începe desfășurarea cu multă amă
nunțime a momentelor ce au premers 
actului istoric. Prima calitate a po
vestirilor lui Aurel Mihale este re
constituirea atmosferei zilelor și o- 
relor din perioada lui 23 August. Au
torul înaintează meticulos, este atent 
la fiecare detaliu. Cunoaștem astfel 
frămîntările, neliniștea, căutările și 
speranțele oamenilor, bucuria lor o 
dată cu ivirea luminii. Fiecare po

eforturilor sale. Ceea ce îi clatină la un 
moment dat mulțumirea mediocră este 
sentimentul de răspundere. Luînd cu
noștință de un act de necinste, Iacob 
Nesfîntu nu rămîne impasibil, capătă 
conștiința îndatoririlor sale. Eroul se 
integrează pe o filieră bine demarcată, 
este un tip moromețian, contemplativ și 
visător, pe care împrejurările noi îl for
tifică sufletește.

In cele mai multe din povestirile lui 
G. Bălăiță experiența înaintașilor literari 
e asimilată organic. Pe drumul știut, el 
aduce o notă nouă, originală. Iz
bitor e faptul că tînărul prozator pre
feră aproape continuu un cadru de gra
vitate. Gesturile obișnuite devin solem
ne, astfel; încît o tensiune străbate ne
întrerupt povestirile. Totul e proiectat 
pe dimensiuni gigante și nici o undă de 
umor nu atenuează încordarea. Privi
rile bărbatului și ale femeii (Intr-o va

vestire creionează un crîmpei din at
mosfera acelor zile eroice.

Aurel Mihale reușește să sugereze 
în aceste povestiri nemulțumirea oa
menilor, sentimentul de ostilitate îm
potriva dictaturii fascisto-antonescie- 
ne. In cazarmă circulă manifeste ale 
partidului comunist (Povestirea unui 
sergent) care îndeamnă poporul ro
mîn să iasă din criminalul război 
hitlerist. Un ofițer patriot, în mîna că
ruia cade un asemenea manifest, nu 
trimite pe cei ce-l citiseră în fața 
Curții Marțiale, așa cum se așteptau 
ei. Mecanicul de locomotivă, nea 
Nicu (Povestirea unui tînăr fochist) 
transportă în lunile dinainte de 23 
August 1944, în tenderul locomotivei, 
o lădiță care este schimbată la Plo
iești și Iași de ceferiștii din acele 
depouri. Alteori în același tender sînt 
ascunse lăzi cu muniție. Un ofițer din 
Constanța, ca și alți camarazi ai săi, 
verificau ipotezele din planurile se
crete pentru luptele ce aveau să se 
dea cu armata germană, îndeplineau 
misiuni de recunoaștere în dispoziti
vele hitleriste (Povestirea unui ofițer 
de stat major).

Iar în seara zilei de 23 August, la 
podul Băneasa, în centrul Capitalei, 
pe străzile din jurul comandamentu
lui aviației germane, într-un sat din 
munți sau într-o așezare de pe ma
lul Dunării, la Constanța sau la Plo
iești, mii de oameni, într-o impresio

ră, gîndurile...) se află la pîndă, orice 
mișcare e interpretată dureros, bănuie
lile se adună treptat pînă ajung la cer
titudini, amenințările nerostite produc 
fiori. Dar aici e vorba de un fapt se
rios, de curmarea unei dragoste și a 
unei încrederi. Autorul intuiește bine în
cleștarea sentimentelor și înfățișează 
cu un simț al sobrietății realiste porni
rile abia reprimate, în pragul dezlăn
țuirii. Treptata dezmorțire a lui Iacob 
Nesfîntu (Un om și lucrurile lui) este 
iarăși autentic zugrăvită, fără soluții 
grăbite și stereotipe.

_ La o lectură atentă, constatăm că 
tînărul prozator nu cunoaște însă un alt 
registru emoționa] decît acela al maxi
mei solicitări. Mai multe povestiri evocă 
vîrsta copilăriei, dar cu o surescitare 
ciudată. O fetiță se plimbă, fără învo
irea tatălui cu o mașină. Intîmplarea 
declanșează neliniști ieșite din comun 
(Călătoria). în timpul unei ploi, într-o 
zi de vară, un băiețaș de trei ani por
nește în lipsa mamei într-o escapadă. 

nantă unitate morală, răspund che
mării comuniștilor.

Sînt în acest volum episoade care 
dau imaginea participării largi a în
tregului popor la lupta împotriva fas
cismului. Un amănunt numai, o sim
plă prezență, o replică, o vorbă șop
tită în liniile de luptă, sînt grăitoare 
pentru cititor și reușesc să transmită 
elanul patriotic al oamenilor simpli, 
dîrzenia cu care ei au știut să înfrun
te pericolele, să intervină cu repezi
ciune, fără ezitări. Povestirile au un 
caracter epic pronunțat, acțiunea 
este rapidă, fără interludii care să 
ducă la diminuarea tensiunii.

Totuși la un moment dat, pe mă
sură ce înaintezi în lectura cărții, 
ești încercat de o impresie de repe
tare. Cei care povestesc devin mal 
mult pretexte pentru relatarea fapte
lor și mai puțin personaje literare. 
De aceea, ceea ce reținem în primul 
rînd la sfîrșitul lecturii este tabloul 
de ansamblu, atmosfera acelor zile 
— cel mai adesea redată cu mijloa
ce artistice de calitate — și mai pu
țin eroi cu o individualitate definită. 
Uneori cel care povestește devine 
avar atunci cînd urmează să-și îm
părtășească propriile sentimente.

Prin cele mai bune pagini ale ei, 
cartea este elocventă pentru ceea ce 
scrisul lui Aurel Mihale a cîștigat în 
ultimii ani. Volumul se înscrie pe di
recțiile majore ale prozei autorului, 
evocînd o imagine emoționantă a 
unor zile istorice.

Valeriu RlPEANU

Pașilor poticniți ai copilului care nu 
învățase încă să meargă li se atribuie 
prea multe semnificații. (Ploaia).

Primele scrieri ale unui prozator nu 
pot indica întotdeauna varietatea resur
selor sale. Cînd Bălăiță tratează teme 
prin natura lor majore, privirea lui scru
tătoare relevă implicațiile adînci ale 
transformărilor de conștiință. Cînd ace
lași patetism caracterizează și descrie
rile^ de ordinul obișnuitului, narațiunea 
se încarcă artificial, se creează un de
calaj între sensuri și acțiune. Atunci și 
elementele peisajului — fabuloase. în 
pragul uriașelor izbucniri — contrastea
ză cu cadrul realist al întîmplărilor.

Indiscutabil că autorul e dotat pentru 
zugrăvirea vieții țărănești de azi, cu 
noua ei înfățișare, cu mutațiile surve
nite în mentalitate. Volumul de debut 
semnalează un tînăr prozator decis de 
la început să evite rutina și facilitatea, 
solicitat intens de descrierea prefaceri
lor de conștiință și de dezvăluirile e- 
tice.

S. DAMIAN
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O meserie a curajului
• EXPLORĂRI PE FUNDUL MĂRII • GÜM SE FACE 0 RANFLUARE 
® SCAFANDRII Șl OTELARII ® NAVE „RENĂSCUTE“

Nevoia de a-și procura uneori hrana, 
curiozitatea, culegerea de perle prețioa
se, căutarea de comori pierdute l-a mi
na* oe om din vremuri străvechi spre 
adh.cul apelor. Abia în prima jumă
tate a secolului XIX s-a realizat e- 
chipamentul scafandrului modern, iar 
în a doua jumătate — primele sub
marine. Au apărut fel de fel de aparate 
de scufundare — clopotul submarin, sub 
care omul lucra trimifîndu-i-se de sus cu 
pompele aerul necesar, scafandrul suplu, 
scafandrul rigid, cu care s-a ajuns pînă la

gătit ; omului, strîns în costumul său, i 
se pun ghetele cu tălpi de plumb, fie
care de cite zece kilograme. Apoi intră 
în apă cu pachetul de dinamită în brafe, 
în care capsa e montată și fitilul gata pus. 
„Călăuza" deapănă încet, încet cablul. Ion 
Davidescu coboară metru după metru, 
împreună cu încărcătura periculoasă, su
ficientă pentru a arunca în aer un bloc 
de 8 etaje. Mașina de pompat aerul bate 
parcă o dată cu pulsul tuturor celor din 
barcă. In telefon se aude vocea calmă 
a lui Davidescu ; — „Am coborît bine,

Pregătirile sint aproape terminate. Peste cîteva clipe scafandrul va 
începe o nouă scufundare

300 m, bafiscafurile, cu care omul a atins 
adîncimi de mii de metri.

Astăzi, scafandrii sînt de neînlocuit în 
multe domenii de activitate : se scufundă 
o navă, fără ei epava nu se poate ran- 
flua (scoate la suprafafă) ; se înalță un 
dig, se construiește un port sau o hidro
centrală — ei coboară primii în apele 
rîurilor. E o meserie aparte, pe care o 
pot exercita numai oameni cu adevărat 
curajoși. Am asistat recent la o „acțiune 
obișnuită”. Nu prea departe de țărm se 
scufundase cîndva o navă. Trebuia scoa
să, folosită cel puțin ca fier vechi — dar 
era împotmolită adînc în mîlul de pe 
fund. Nu rămînea decît solufia de a o 
smulge mării, bucată cu bucată, prin di
namitare,

In barca scafandrilor totul este pre-

finefi cablul strîns”. Jos omul caută epa
va. îi aud vocea : „Am ajuns la epavă, 
fixez dinamita”. Din străfunduri, prin te
lefonul ce leagă pe scafandru cu lumea 
de afară se aud șuierul aerului evacuat din 
cască, respirația îngreunată de efort a 
scafandrului, Sînt momente de încordare. 
Dar jos omul lucrează cu îndemînare, a- 
tenfie și repeziciune. Iarăși se aude tele
fonul: „Am terminat, totul e în regulă. 
Urc”. Respiră ușurați și călăuza și meca
nicul. Cîteva clipe mai tîrziu, la suprafafa 
apei apare casca. Cei din barcă se reped, 
o deșurubează. Davidescu trage adînc în 
piept aerul sărat și apoi un fum din ji- 
gara pregătită anume pentru el. Surîză- 
tor, liniștit, parcă nu el coborîse cu di
namita în fundul mării, glumește : „Să ne 
dăm pufin la o parte să nu ne zguduie". 
Barca se îndepărtează repede de locul 
scufundării. O bubuifură înfundată răsco

lește adîncurile și o trombă uriașă de apă 
sparge suprafafa, pînă atunci lină a mă
rii. Sub noi, epava s-a mișcat sfărîmată. 
Nisipul de pe fundul mării colorează pen
tru cîteva clipe în auriu • unda albastră- 
verzuie. Apoi alfi doi scafandri se pre
gătesc să coboare. 'Sînt înarmafi cu apa
rate electrice de tăiat metalul sub apă. 
Explozia a rupt epava, dar ea trebuie 
„cenătuită” în bucăfi mai mici, care sînt 
aduse la suprafafă una cîte una.

Scafandrii de pe Marea Neagră și cei 
de pe Dunăre au scos la iveală nume
roase epave. Numai din 1961 încoace au 
fost ranfluate peste 80 epave, recuperate 
de la adîncimi relativ mari. Anual se tri
mit furnalelor cam 3 000 tone fier vechi 
cules din adîncul apelor. Uneori au fost 
scoase la suprafafă nave întregi, care apoi 
au putut naviga mai departe : de pildă, 
draga „Ovidiu", care lucrează acum din 
plin...

Cu vreo lună de zile în urmă, la o oră 
cînd scafandrii din portul Constanfa își 
terminaseră lucrul, de undeva de pe Du
năre a sosit o radiogramă : „Pe șenalul 
navigabil s-a scufundat o ambarcafiu- 
ne. Stop. Cerem urgent scafandri pen
tru scoaterea ei". S-au oferit cîfiva vo
luntari. A fost ales Ilie Ținea, scufundă
tor cu o mare experienfă. Pînă a ajuns la 
fafa locului, coborîse noaptea. Mica navă 
se răsturnase pe firul apei sfînjenind cir- 
culafia. Se putea aștepta și ziua, dar 
Ținea și-a făcut repede socoteala : „Zi 
sau noapte, pe fundul Dunării cam tot 
una-i. Cobor". Avea dreptate : în apa 
Dunării oricum e mai greu de lucrat de
cît în mare. La o adîncime de peste 2 m 
domnește întunericul. Pe bîjbîite, înfr-un 
curent de apă vijelios,, a muncit ore în
tregi. A găsit ambarcațiunea scufundată, a 
ancorat-o cu cabluri de macarale puter
nice, care au scos-o la suprafafă. Și în 
carnetul lui de scafandru a mai fost tre
cută o scufundare, în limbaj lapidar : lo
cul... data... scopul...

Amănuntele nu se consemnează dar 
ele ilustrează munca impresionantă 
a oamenilor pe fundul apelor. In- 
tr-o zi, la km 6 s-a oprit o șalupă cu 
scafandri. Trebuia reperată o epavă, bă
nuită a fi prin apropiere. Gălăfeanu, un 
scafandru tînăr, a coborît în bezna 
adîncului. După o oră a găsit-o. „E 
o epavă mare, a unui vas de metal. 
Pare foarte veche. Intru printr-un hublou". 
înaintează pe orbecăite. Din nou se aude 
în telefon vocea scafandrului : „Am găsit 
ceva, ce-ar putea fi ?... Oh I" — o excla- 
mafie înăbușe toful. Nu se aude decît 
răsuflarea omului de jos. In șalupă oa
menii schimbă priviri îngrijorate. „Gă- 
lăfene, spune ce se întîmplă acolo ?" 
Omul tace, se aude doar cum umblă de 
colo, colo, cîteva bufnituri surde, apoi 
nimic. Trec minute în șir, iar cînd îngri
jorarea începuse să-i cuprindă pe cei de 
sus, se auzi o voce stinsă : „Mă ridic. 
Trageți foarte încet tubul și călăuzul... 
mai încet I” Se pare că acolo dede
subt s-a întîmplat ceva neobișnuit. In 
sfîrșit, lucește casca de alamă a 
scafandrulu1 și cei de pe șalupă se reped 
să-l ridice. După ce i se deșurubează 
casca, pufin palid, zîmbește : „N-a fost 
nimic. Doar că am intrat în epavă drept 
în depozitul de obuze. Cred că sînt cîteva 
sute. Și mi se încurcase pufin tubul printre 
ele". Epava a fost o dată un monitor tur
cesc care s-a scufundat aici în 1877...

Oamenii aceștia recuperează mii de 
tone de metal care iau drumul furnalelor, 
construiesc diguri, cercetează fundul va
selor și aceasta o fac anonim, modest, de 
cele mai multe ori neștiufi ca și adîn- 
cimea apelor, locul, lor de muncă.

Ion PLEAVĂ

ÎN ÎNTÎMHNAREA 
ZILEI MiHERULUI

Cu prilejul Zilei minerului, 
miercuri după-amiază a avut loc în 
Capitală conferința' tov. William Su- 
der, director general al Combinatu
lui carbonifer Valea Jiului, despre 
aniversarea a 35 de ani de la eroi
cele lupte ale muncitorilor mineri de 
la Lupeni.

In continuare a rulat filmul artis
tic „Lupeni 29“,

(Agerpres)

La Ætaed de istorie 
a orașului București

istorie a orașuluiLa Muzeul de
București se fac pregătiri intense în 
vederea sărbătoririi celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. Se 
pregătește un nou pliant,. mai 
cuprinzător, al muzeului. Cercetăto
rii științifici de aici lucrează la ela
borarea unei lucrări de sinteză pri
vind istoria Capitalei și a unei alte 
lucrări de popularizare, intitulată 
„București, oraș socialist“. O temati
că similară au și cele trei diafilme, 
dintre care două color, realizate în 
colaborare cu studioul de filme „Ale
xandru Sahia“. Totodată muzeul mai 
organizează și o serie de expoziții. 
La parcul de cultură și odihnă He
răstrău va.fi găzduită expoziția „O- 
rașul București la a XX-a aniversa
re a eliberării patriei", iar la sediul 
muzeului, cea cu subiectul „Bucureștii 
ieri și azi“. In cadrul lor vor fi ex
puse imagini legate de realizările 
obținute în cei 20 de ani de la eli
berare. în întreprinderi, instituții, 
cluburi și case de cultură vor fi a- 
menajate expoziții volante, printre 
care : „Locuri și case legate de isto
ria P.C.R.“, „Realizări în Capitală în 
anii puterii populare“ etc. și se vor 
ține numeroase expuneri, concursuri, 
simpozioane închinate zilei de 23 Au
gust. Printre aceste manifestări se 
înscriu și cele intitulate „București, 
centrul insurecției armate din august 
1944“.

DE LA C.E.C.

Persoanele care posedă documente 
privind activitatea din trecut a Casei 
de Economii, medalii comemorative, li
brete de economii vechi din perioada 
1864—1910, pușculițe, fotografii etc. 
sînt solicitate să le prezinte la Casa de 
Economii și Consemnațiuni, din Calea 
Victoriei nr. 13, Serviciul Secretariat, 
pentru expoziția ce se va organiza cu 
prilejul CENTENARULUI C.E.C. Pie
sele prezentate pot fi împrumutate sau 
achiziționate după dorința posesorilor și 
în raport cu valoarea documentară.

PRONOEXPRES

10 TINER I...
(Urmare din pag. I-a)

PAUL GHERMAN, lăcătuș me
canic :

— 18 august 1961 a fost prima 
mea zi de muncă în uzină. De un an 
și jumătate lucrez în echipă, împre
ună cu tovarășul Gheorghe Ștefă- 
nescr.De 27 de ani este muncitor 
aici. Mai are un an pînă să iasă la 
pensie. îmi spune mereu : _ Ție îți 
predau sculele mele și, dacă îmi as
culți sfaturile, îți las și tot ce am 
învățat eu aici“. Doresc foarte mult 
ca tovarășul Ștefănescu să-și ia ră
mas bun de la uzină cu inima îm
păcată, mulțumit de mine.

Ca orice tînăr iubesc muzica. îm
preună cu colegii mei Safta și Rom- 
cescu și cu alți tineri de la Uzina 
de mașini electrice am înjghebat o 
orchestră de muzică ușoară. Acti
văm la Casa de cultură „16 Februa
rie". Acum ne pregătim pentru ma
rea sărbătoare. Vrem s-o cîntămcît 
mai frumos.

FLOREA NEAGU, frezor i

— La 17 august împlinesc 20 de 
ani. Nu s-a întîmplat pînă azi să 
primesc reproșuri pentru calitatea 
muncii. Dar, parcă acest lucru te 
poate mulțumi ? împreună cu tova

rășul Lupașcu, om cu o înaltă pre
gătire profesională, am trecut să lu
crăm de curînd la o mașină 
nouă. Chibzuim în fel și chip cu ce 
scule și dispozitive am putea 
executa la mașină lucrări din cele 
mai diferite și de o mare complexi
tate. Unele dispozitive propuse de 
noi au fost realizate și ne folosim de 
ele. Alte propuneri se află pe masa 
proiectanților.

DEVEY WOLFF, ajutor strungar :

— Cînd, după 8 ore de muncă, pă
răsesc strungul — la care realizez 
în fiecare zi depășiri tot mai mari 
— mă atrage... penelul. încă de pe 
băncile școlii profesionale am îndră
git arta plastică. Am activat în 
cercurile de artă plastică de la Casa 
de cultură „Tudor Vladimirescu“, de 
la Uzinele „Republica“. Am realizat 
schițe și portrete de muncitori, pei
saje din uzină, hala nouă a turnăto
riei, compoziții. Intîmpin ziua de 23 
August cu realizări în muncă și... cu 
noi lucrări de plastică.

PAULA BODAICU, controlor teh
nic de calitate :

— In școala elementară și apoi la 
profesională — am practicat sportul 
de performanță, cîștigînd chiar me
dalii și cupe. Acum, în întrecere, îmi

doresc, de asemenea, performanțe cît 
mai frumoase în muncă. Pînă în 
urmă cu un an am fost strungăriță. 
Apoi am fost promovată controloare 
de calitate. în secția noastră, la 
motoare, s-au schimbat tehnologii
le de fabricație, tehnica este într-un 
continuu progres. Ca să ne facem da
toria, noi trebuie să ne însușim a- 
ceastă tehnică. Dorințelor mele o a- 
daug pe cea mai arzătoare: intențio
nez să adresez în curînd organizației 
de partid cererea mea de primire în 
rîndurile candidaților de partid.

CONSTANTIN SAFTA, ascuțitor :

— Ne-am căsătorit de curînd. Zi
lele trecute am aflat la comitetul 
sindicatului din uzină că în preajma 
lui 23 August vom primi cheia unei 
garsoniere din blocurile noi din Bal
ta Albă. Și mi-am pus întrebarea : 
cum să răspund acestei griji ? Fac 
parte din echipa de ascuțitori de ia 
motoare. Ne cunoaștem bine rostul 
în producție. De felul cum sînt ascu
țite sculele depind în mare măsură 
calitatea lucrărilor și randamentul 
strungarilor, frezorilor, rabotorilor. 
găuritorilor din sector. Echipa noas
tră a fost fruntașă în întrecerea din 
anul trecut. Voi face tot ce-mi stă în 
putință ca acest titlu să-l merităm 
în continuare.

...Ș I 10 VETERANI
(Urmare din pag. I-a)

partid îndeplinite exemplar, iar or
ganizația noastră de partid, mai pu
ternică și capabilă, să însuflețească 
întregul colectiv spre noi realizări.

ION PENCIU, turnător:

— în concediile de odihnă din ul
timii ani am avut posibilitatea să 
văd cu ochii mei cît ne e de fru
moasă țara. Prin munca mea mo
destă, alături de ceilalți oameni ai 
muncii, mă străduiesc s-o fac și mai 
frumoasă, și mai bogată. Ma preocu
pă găsirea unei metode simple și e- 
conomice de turnare a pieselor pen
tru locomotive și utilaj chimic. în 
secția noastră s-a format un colectiv 
care studiază științific această pro
blemă. Aș dori ca aniversarea elibe
rării patriei să fie întîmpinată cu a- 
cest studiu terminat. Va fi un mare 
ajutor în întrecerea pe care o desfă
șurăm pentru ridicarea calității pie
selor turnate.

ION GHEORGHE, ingjner-șef al 
sectorului de utilaj chimic:

— Mă bucur din toată inima că 
23 August 1964 mă găsește muncind 
ca specialist aici, la „Grivița roșie“. 
Viața și activitatea mea sînt de 20 
de ani legate de această uzină. Din 
întreprinderea noastră pleacă spre 
marile șantiere de la Craiova, O- 
nești-Borzești, Oradea, Slatina, Tr. 
Măgurele, Brăila importante canti
tăți de utilaje chimice. Avem ambi
ția ca, în ce privește aceste utilaje, 
să urcăm noi trepte ale calității. Țin 
la prestigiul uzinei în care am cres
cut ; cea mai mare dorință a mea 
este ca activitatea colectivului pe 
care-1 conduc să fie la fel de rodi
toare ca și cei 20 de ani ce s-au 
scurs de la 23 august 1944.

MARIN DRĂGUȘIN, cazangiu:

— Lucrez împreună cu echipa mea 
la fabricarea schimbătoarelor de 
căldură pentru utilaj chimic și pe

trolier. Reprofilarea uzinei pentru 
producția acestor noi sortimente a 
ridicat multe probleme în fața noa
stră. La început abia fabricam 4—5 
schimbătoare pe lună. Am învățat cu 
sîrguință și acum reușim să produ
cem pînă la 25 de bucăți. Am hotă- 
rît însă ca pînă la 23 August să spo
rim această cifră cu încă 5.

VOICU ION, electrician de între
ținere termocentrale :

— îmi duc munca în „inima“ uzi
nei, la termocentrală. Dacă ea nu 
funcționează, uzina n-are viață. Am 
doi băieți. Fără îndoială că același 23 
August, care m-a ridicat și pe mine 
la rangul de om al muncii libere, le 
va deschide și lor porțile spre reali
zarea visurilor lor cele mai îndrăz
nețe. Vreau să cinstesc marea noas
tră sărbătoare cu noi fapte demne 
în întrecere și cu gîndul mereu la 
viitorul, liniștea și fericirea patriei, 
a popoarelor și a copiilor mei. Sînt 
cu toată inima pentru politica de 
pace a partidului și guvernului 
nostru.

RĂSFOIND PRESA ȘȚRĂINĂ
PERU ! CINE IMP8DKA KKHUHU

Ziarul vesf-german „Frankfurter Rund
schau" publică o corespondentă a trimi
sului său la Lima despre unele probleme 
actuale din Peru.

Este soarta multor state latino-ameri- 
cane să penduleze între dictatură militară 
și guvern civil, deoarece ofițerii împie
dică „forjele civile", care li se par „ne
dorite", să vină la putere sau le răs
toarnă. Cu atît mai regretabil ar fi dacă 
actualul guvern peruvian mai liberal ar 
eșua din cauza divergențelor interne, 
după ce ofițerii s-au retras, în sfîrșit, in 
cazărmi.

Cînd în 1962, Victor Haya de la Torre, 
întemeietorul partidului „APRA“, a obținut 
'la alegerile prezidențiale cele mai multe 
voturi, generalii au.organizat un puci, de
oarece acum 30 de ani el a pornit o răs
coală sîng“eroaSă în orașul său natal 
împotriva armatei. Iar cu ani înainte, 
cînd generalul Manuel Odria a alungat 
APRA de la putere și și-a început dicta
tura lui de opt ani, i-a refuzat lui Haya 
de la Torre, contrar dreptului interameri- 
can, plecarea liberă de la ambasada co- 
lumbiană din Lima, care îi acordase azil.

De abia după cinci ani o hotărîre a tri
bunalului de la Haga l-a silit pe Odria 
să-l lase liber pe Haya. Pe cînd, însă ge
neralii nu i-au iertat lui Haya de la Torre 
ceea ce acesta a întreprins acum 30 de 
ani împotriva armatei, el i-a iertat fostu
lui dictator, generalul Odria, izolarea de 
cinci ani și s-a aliat chiar cu acesta îm
potriva actualului guvern.

Și totuși, din punct de vedere ideolo
gic, președintele Fernando Belaunde 
Terry este mai apropiat de APRA decît 
Odria. Belaunde se trage dinfr-o familie 
burgheză din Peru de sud. El este un „om 
de mijloc" dibaci și inteligent, care în
cearcă să ducă o politică liberală. 
Deși moneda țării este stabilă — 
o mare excepție în America de 
Sud actuală — el a găsit o situație foarte 
înapoiată. Patru cincimi din populație nu 
au drept de vot pentru că sînt analfabeți. 
800 000 copii — la 11 milioane locuitori 
— sînt fără școală, mortalitatea sugarilor 
este alarmantă, venitul băștinașilor indieni 
minimal (în medie 40 mărci pe lună),, iar 
2 la sută din populație stăpînește 70 la 
sută din pămîntul cultivabil.

Belaunde promisese o îmbunătățire ra
pidă a acestor condiții. El a și decretai 
teoretic, ca una dintre primele măsuri, o- 
bligativitatea școlară generală cu învăță- 
mînt gratuit, a înlăturat o societate par

ticulară care încasa impozite de sfat con-» 
tra unei participări și a restituit comuni
tăților 80 000 hectare, despre care indie
nii susțineau de ani de zile că au .fost 
ocupate contrar legii de o mare socie
tate minieră străină. Dar la cîteva luni. 
după preluarea funcției, primul guvern a 
fost răsturnat printr-un vot de neîncre
dere. I se reproșa că a luat măsuri insu
ficiente împotriva a 8 000 de indieni, care 
ocupaseră 14 moșii mari pe platoul de 
la Cuzco, cu care ocazie 14 indieni au 
fost uciși și 32 răniți. Această acțiune i-a , 
furnizat însă președintelui argumentul 
pentru a trece prin parlament reforma lui 
agrară — deși într-o formă foarte ate
nuată. La alegerile de anul trecut, Be
launde a obținut cele mai multe voturi 
în calitate de candidat la președinție, dar 
numai 40 la sută din mandatele parla
mentare, pe cînd cei doi adversari ai lui, 
Haya de la Torre și Odria, dispun de 60 
la sută din locurile din parlament.

Deși partidul guvernamental a obținui 
la alegerile municipale din decembrie o 
majoritate netă, Belaunde trebuie să gu
verneze acum cu — sau mai bine spus 
împotriva unei majorități parlamentare 
dușmănoase. Aceasta explică crizele de 
guvern din această țară. Este oare pus 
unul din puținii liberali ce se află în func
ția de președinte în America Latină în 
fața dilemei de a-și înmormînta planu
rile ? — se întreabă autorul corespon
denței.

OPElâîSA BE LA ÂBU SEOEL

Ziarul elvețian „Tribune de Geneve" 
relatează despre operafia de salvare a 

barajului de

tragerea Pronoexpres nr. 32 dinLa
5 august 1964, au fost extrase din urnă 
următoarele numere de bază : 21 29 45 
27 47 10. Numere de rezervă : 1 4.

Fond de premii : 470 695 lei. Trage
rea următoare va avea loc vineri 12 
august a.c., la Pitești.

unor monumente din incinta 
la Assuan.

A revedea templele de la 
în situația lor actuală, cînd 
noscute în toată gloria lor 
intactă, este ca și cum ai revedea pe un 
pat de spital un prieten pe care l-ai în- 
tîlnit ultima oară jovial și sănătos. Ade
vărata operație „de salvare", totuși încă 
n-a început... Nu este decît în stadiul de 
pregătire, al narcozei, o narcoză care' 
capătă aici forma unui dig circular des
tinat să apere intrarea celor două temple 
contra ridicării apelor și care ar trebui să 
se termine la sfîrșitul verii. Pînă în pre
zent, a fost atins numai templul lui Ram
ses II, cel mai impunător dintre cele două. 
Cele patru statui monumentale ale sale, 
înalte de 20 m, sînt mai mult sau mai 
puțin mascate de digul ce ia naștere, de 
barăci, grămezi de seînduri și grinzi de 
fier ; locul a devenit șantier...

O dată digurile construite, adică 
aproape de luna octombrie, va începe 
decuparea statuilor și camerelor subte
rane care vor fi transportate bucată cu 
bucată și reconstituite în partea supe
rioară a falezei de la Abu Simbel, la o 
înălțime de 182 m. Operația aceasta ar 
trebui să fie terminată în 1968, dar vor 
mai frece doi ani pînă ce vor fi isprăvite 
lucrările de consolidare și de amenajare. 
Lăsînd la o parte varietatea și perfeefiu-

Abu Simbel 
au fost cu- 
însorită și

perfect. Masa de piatră ce trebuie tăiată 
și- reconstituită pe faleză este de aproxi
mativ 20 000 mc, ceea ce reprezintă o 
muncă pentru 2 000 lucrători timp de 
5 ani.

în 7 ani, dacă totul merge bine, cele 
2 temple de la Abu Simbel își vor fi ter
minat „mutatul" și vor domina noul lac 
de acumulare creat de înaltul baraj de la 
Assuan. Aceasta va.fi a doua naștere a 
lor din timpurile faraonice, prima fiind 
descoperirea lor de exploratorul elvețian 
Jean-Louis Burckhardt în 1813. Din nisi
puri răsăreau atunci numai statuile uriașe 
ale lui Ramses II.

Astfel mutate de pe faleza unde le 
așezase Ramses II, cele două temple de 
la Abu Simbel vor pierde, fără îndoială, 
din antica lor măreție. Ne vom consola 
totuși gindindu-ne că între înecul și de
zagregarea care le amenințau și soluția 
aceasta curajoasă, alegerea nu se putea, 
discuta. Grație eforturilor U.N.E.S.C.O., u- 
nul din locurile importante ale civilizației 
egiptene va fi păstrat aproape intact 

peste altele. Va trebui, dimpotrivă, res- pentru generațiile viitoare cu -statuile
peefată țesătura neregulată a gresiei sale uriașe, sălile sale și incomparabilele
pentru ca bucățile să se îmbuce în mod sale basoreliefuri.

nea mijloacelor tehnice aflate la dis
poziție, amploarea lucrărilor întreprinse 
de U.N.E.S.C.O. în 1964, esfe la scara 
fumului realizat de Ramses II cu 3 200 de 
ani în urmă-

Stînca ’nu este decupată ca orice bu
cată de lemn sau ca un vulgar bulgăre 
de unt. înainte de a pune în funcțiune 
fierășfrăul, este indispensabil să se cu
noască exact natura materiei cu care se 
lucrează, consistența ei și eventualele ei 
slăbiciuni, cea mai ușoară greșeală de 
apreciere putînd avea consecințe catas
trofale.

Templele de la Abu Simbel sînt tăiate 
într-o gresie relativ moale, a cărei struc
tură variază mult. Dacă se urmărește re
constituirea pe faleză a unui tot fără 
crăpături, nu vor putea fi decupate 
blocuri regulate cu muchii de 45°, ușor 
de numerotat și de așezat apoi unele

■ Âfiw Pil TOTIMDIHI
CONCLUZIILE 

UNOR ASTRONOMI SOVIETICI
obștești 130 000 analize, circa 3 000 
date documentare și peste 50 000 de 
informații.

Cuplaj handbalistic 
internațional

Vineri la Călărași se vor desfășura 
două jocuri internaționale de hand
bal în 7. Echipa feminină CKD Pra- 
ga va întîlni reprezentativa orașului 
București, iar Spartak Trnava (R. S. 
Cehoslovacă) va juca cu echipa mas
culină a Capitalei. în continuarea 
turneului pe care-1 întreprind în 
țara noastră, echipele CKD Praga și 
Spartak Trnava vor susține meciu
rile revanșă cu selecționatele Bucu- 
reștiului (duminică, de la ora 17, pe 
terenurile Progresul din Capitală), 
apoi, la 11 august CKD Praga joacă 
la Timișoara în compania echipei 
Știința Timișoara, iar Spartak Trna
va la Reșița cu echipa locală C.S.M.

ISTANBUL 5 (Agerpres). — Miercuri 
au început la Istanbul întrecerile celei 
de-a 5-a ediții a balcaniadei de fenis de 
cîmp. Echipa R. P. Romîne a învins cu 
3—0 formația R. P. Bulgaria. Rezultate: 
Țiriac I— Ciuparov 6—4; 7—5; 6—4; 
Bosch — Ranghelov 7—5; 6—0; 7—5; 
Țiriac, Bardan — Svefkov, Ranghelov 
6—4; 6—3; 6—3. Echipa Iugoslaviei a 
întrecut cu 3—0 echipa Turciei.

In cîteva rînduri
• La Sinaia au început ieri după- 

amiază întrecerile din cadrul zonei a 
IlI-a a „Cupei Europei” la șah. Echipa 
R.P. Romîne conduce cu 5—4 în par
tida cu R.P. Bulgaria, o partidă fiind 
întreruptă. Radovici a cîștigat la Mi- 
nev, restul partidelor încheindu-se cu 
un rezultat de remiză. Astăzi dimi
neață se va continua partida Ciocîl- 
tea—Pidevski. R.P. Ungară conduce cu 
5—3 (2) în întîlnirea- cu R.D. Germană. 
Turneul continuă după-amiază, de la 
ora 16,30, cu meciurile R. P. Ungară — 
R.P. Bulgaria și R.P. Romînă — R.D. 
Germană.

® Desfășurată ieri pe o distanță de 82 
km de-a lungul șoselei spre Brănești, 
cea de-a 3-a etapă a- „Criteriului ju
niorilor“ la ciclism a fost cîștigată de 
alergătorul brașovean C. Gonțea, cro
nometrat în Ih 59’09". Fostul lider al 
clasamentului, Gh. Suciu, antrenat la 
km 59 într-o busculadă, a pierdut a- 
proape 3'. în clasamentul general in
dividual conduce acum C. Grigore de 
la Voința-București. Astăzi are loc 
ultima etapă 100 km pe șoseaua Ol
teniței. Startul se va da la orele 16,30

® Astăzi, de la ora 17, pe stadionul 
Dinamo va avea loc un concurs inter
național de motociclism (dirt-track) 
cu participarea unor valoroși alergă
tori din R.S. Cehoslovacă, Austria și 
R. P. Romînă.

e Echipa olimpică de fotbal a Japo
niei susține astăzi la Brașov în com
pania echipei Steagul Roșu primul joc 
de la sosirea în țara noastră. Dumini
că, fotbaliștii japonezi vor juca în Ca
pitală, avînd ca adversar echipa Pro
gresul

Astronomii de la Observatorul Biu- 
rakan din munții Armeniei au foto
grafiat și studiat .în amănunțime nu
cleele a peste 200 de sisteme stelare 
de tipuri diferite. Ei au tras concluzii 
importante despre caracterul dezvol
tării nucleului și al raporturilor sale 
cu galaxia. Astfel s-a stabilit că păr
țile centrale ale sistemelor stelare re
prezintă condensări active ale mate
riei și se dezvoltă considerabil, inde
pendent de galaxii. Această ipoteză a 
fost formulată încă în urmă cu cîțiva 
ani de către acad. V. Ambarțumian, 
cu referire numai la așa-numitele ra- 
diogalaxii (sisteme stelare care emit 
puternice unde radio). Astronomul ar
mean a susținut că', în astfel de pro
cese de cea mai mare importanță ca 
nașterea de noi galaxii, separarea unor 
sisteme stelare de altele etc, nucleele 
joacă un rol important, influențind 
puternic asupra întregii galaxii. Astro
fizicienii din numeroase țări au obți
nut apoi date care confirmau această 
ipoteză. In prezent, datorită cercetă- 
rilor astrofizicienilor armeni, această 
teorie se extinde șl asupra galaxiilor 
„obișnuite“. O a doua concluzie im
portantă trasă din studierea fotogra
fiilor privește luminozitatea nucleelor 
sistemelor stelare. S-a constatat că, 
printre galaxii de același tip, se întîl- 
nesc unele în care pînă la 30 la sută 
din luminozitate revine nucleului, în 
timp ce părților centrale ale altor sis
teme stelare le revine numai 2—3 la 
sută din luminozitate.

ÎN APELE
DIN „GROTTA AZZURRA"

DUPĂ 20 DE ANI

La Achterhuis, ascunzătoarea din 
Amsterdam unde a trăit și și-a scris 
furnalul Anna Frank, a avut loc o ce
remonie comemorativă cu prilejul îm
plinirii a 20 de ani de la descinderea 
făcută de naziști și de la arestarea lo
catarilor. Singurul supraviețuitor al 
familiei, tatăl Annei — Otto Frank 
— trăiește în Elveția. Întreaga familie 
și ceilalți locatari ai ascunzătorii au 
fost uciși în lagărul de concentrare de 
la Bergen Beizen.

DOCUMENTE ISTORICE

Agenția Prensa Latina anunță că 
importante documente istorice, con- 
stînd din manuscrise ale generalului 
Antonio Maceo din timpul războiului 
de independență al Cubei împotriva 
spaniolilor, au fost descoperite într-o 
pivniță din Majaguabo (provincia O- 
riente). Un țăran, intrînd în această 
pivniță, a găsit o casetă de lemn în 
care se aflau mai multe manuscrise 
îngălbenite de vreme. S-a constatat 
căi manuscrisele erau scrisori adresate 
de Antonio Maceo celorlalți generali 
din timpul războiului de independen
ță, precum și mamei sale.

Mi

r

In celebra „Grotta Azzurra“, din 
insula Capri, — denumită astfel dato
rită refracției luminii, care colorează 
peștera în albastru, scafandrii au des
coperit, cu mai mult timp în urmă, 
la o adîncime de aproape 40 de m 
sub apele Mediteranei, o statuie anti
că de marmură. Reluîndu-se exploră
rile în apele din „Grotta Azzurra“, zi
lele trecute a fost scoasă la suprafață, 
acoperită de alge marine și corali, o 
nouă sculptură de marmură, înaltă de 
1,50 m, fără un braț și avînd, după 
părerea specialiștilor în arta antică, a- 
ceeași vîrstă, de aproape două milenii, 
ca și prima. Prof. Francis este de pă
rere că ea ar reprezenta un Dionisos 
cu barbă. Se crede că această nouă 
descoperire confirmă ipoteza că în 
,,Grotta Azzurra“ împăratul roman Ti
beriu a construit un templu, împodo
bit cu sculpturi prețioase, din care 
însă, de-a lungul vremii, multe s-au 
prăbușit.

URMĂRILE SECETEI

Autoritățile orașului Tokio au făcut 
cunoscut că datorită ploilor insufici
ente, rezervele de apă potabilă ale o- 
rașului au scăzut considerabil și ame
nință să lipsească de apă pe cei 10 
milioane de locuitori ai capitalei. In 
prezent, populația este aprovizionată 
în proporție de numai 35 la sută din 
cota normală de apă, iar în continuare 
s-a anunțat că aprovizionarea zilnică 
cu apă va dura numai cinci ore. Tot
odată s-a anunțat că dacă în următoa
rele 15 zile nu vor cădea ploi în can
titate suficientă, există pericolul de a 
se epuiza posibilitățile de aprovizio
nare din rezervoarele existente și nu 
se știe în ce măsură rîurile din împre
jurimea orașului Tokio vor satisface 
necesarul de apă al locuitorilor săi.

„VENUS DIN MILO"
DIN NOU LA MUZEUL LOUVRE

Statuia „Venus din Milo“ s-a îna
poiat la Muzeul Louvre după înde
lungata „vizită“ făcută la Tokio, unde 
a fost expusă începînd din luna fe
bruarie. Oficialitățile muzeului au de
clarat că statuia va fi spălată pentru 
ca nici o impuritate să nu pătrundă 
în piatra extrem de poroasă din care 
este făcută. De-abia după aceasta sta
tuia își va reocupa locul ei obișnuit 
în muzeu.

t

!

Sosirea pe stadionul „Ciulești" a șiaietei sportive organizată în cin
stea aniversării zilei de 23 August de clubul „Rapid" București

Foto : Gh. Vințilă

CENTRE DE INFORMAȚII 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

în R. P. Polonă funcționează peste 
1500 centre de informații tehnico- 
științifice în care lucrează 4000 de 
persoane. Aceste centre dispun de 
peste 4,1 milioane volume și 6 000 de 
titluri de diferite reviste străine. La 
aceste centre se elaborează anual pen
tru nevoile întreprinderilor industriale 
sau alte genuri de instituții de stat sau

STUDII ÎN LEGĂTURĂ 
CU LONGEVITATEA

O clinică specială pentru persoane
le de vîrstă foarte înaintată s-a des
chis la Kiev pe lîngă Institutul de ge
rontologie și patologie al Academiei 
de Științe Medicale a U.R.S.S. Aci se 
fac largi studii în legătură du premi
sele longevității și cauzele îmbătrînirii 
precoce,

nescr.De
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italia Declarația - program a noului guvern 
in dezbaterea parlamentului

ROMA 5 (Agerpres). — In Camera 
Deputaților a Parlamentului italian 
continuă dezbaterile începute luni a- 
6upra declarației-program a noului 
guvern de coaliție, prezidat de Aldo 
Moro. Ziarul „II Messaggero“ scrie 
că „Discuția a intrat marți într-o fază 
de tensiune polemică“, dar, ca și în 
Senat, unde dezbaterile s-au încheiat 
săptămîna trecută, votul de încre
dere prevăzut pentru joi seara nu 
poate aduce surprize, întrucît, după 
cum arată ziarul „La Stampa“, „Coa
liția guvernamentală dispune în Ca
meră de 360 de voturi din 630, cu 44 
mai mult decît majoritatea minimă 
necesară“.

Paralel cu dezbaterile din Camera 
Deputaților, atenția observatorilor 
politici din Roma se îndreaptă spre 
întrunirile anunțate ale conduceri

CONTINUĂ TRATATIVELE ÎN PROBLEMA CIPRIOTĂ
ATENA 5 (Agerpres). — La 5 

august a sosit la Atena, venind 
din Nicosia, generalul Grivas, fos
tul comandant al detașamentelor de 
partizani ai E.O.K.A. în cursul după- 
amiezii de miercuri generalul Gri
vas a avut întrevederi cu reprezen
tanții guvernului grec asupra unor 
probleme privind situația din Ci
pru. în capitala Greciei se subli
niază că scopul vizitei lui Grivas la 
Atena este discutarea unor aspecte 
militare privind apărarea Ciprului. 
Tot miercuri, Dimitri Nikolareizis, 
reprezentantul Greciei la tratativele 
de la Geneva privind Ciprul, a pă
răsit Atena pentru a continua discu

Declarații ale premierului Papandreu
ATENA 5 — Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite : In
tr-o declarație făcută corespondenți
lor de presă la Atena, cu privire la 
știrile apărute zilele acestea în pre
sa greacă, privind pregătirile unei 
lovituri de stat de către elemente de 
extremă.dreaptă, premierul grec Pa
pandreu a declarat că „într-o parte 
a extremei drepte se cultivă dorințe 
irealizabile“. El a menționat că „dacă 
unii oameni fără minte ar îndrăzni 
să facă aceasta, ei vor fi înfrunți 
pentru că statul este puternic“. Pre
mierul grec a adăugat că în cercurile 
de extremă dreaptă din Grecia „se 
cultivă dorința la- fel de irealizabilă

NOTE DE DRUM

UNDE SIROCCO
La orizont, în plină noapte, o mare 

He lumină difuză — Tunisul. Ateri
zăm răsuflînd ușurafi. Stewardesele, 
obișnuite cu asemenea peripefii, ne 
priveau îngăduitoare, spunîndu-ne că 
fortuna ce ne-a zgîljîit din toate mădula
rele n-a fost decît o mică uvertură. Prin 
partea locului furtunile sînt tot atît de 
obișnuite ca și zilele însorite. Se iscă din- 
fr-un nouraș și se risipesc tot atît de re
pede.

Așezată la extremitatea estică a Atlași- 
lor, fără barajele muntoase ale Algeriei, 
Tunisia este ținutul unde caldul și uscalui 
liirocco saharian se întîlnește cu mistralul 
mediteranean și tramontane-ul ce coboară 
din Alpi. Pămîntul tunisian este brăzdat 
de mii de cute săpate de-a lungul mile
niilor de ploile torenjiale.

Dacă privești harta Africii, capul Bun și 
Porto-Farina îți apar căfre nord ca un 
pinten al continentului. In față — Malta, 
Italia și Franța, lateral — lumea arabă, 
iar în sud — Africa neagră. Ghidurile au 
denumit Tunisia „Fereastra spre trei con
tinente”. De fapt, interferența acestora se 
simte pretutindeni și pe diverse planuri.

Pe culoarele șoselei ce leagă aeropor
tul El Aouina de oraș șoferii aleargă ca 
la curse. Nici nu ai timp să privești în 
voie palmierii de pe margine și mașina 
frînează, intrînd pe Avenue Habib Bur- 
ghiba — principala arteră a orașului. La 
un capăt al ei, El Bahira — mica mare a 
Tunisului în care se găsește portul ; în 
celălalt capăt — poarta Bab el Bahar ce 
desparte orașul arab de cel european. 
Populația orașului Tunis, împreună cu 
cea a suburbiilor, atinge 700 000 de lo
cuitori.

După o vizită pe străzile din centru, 
o plimbare prin parcul Belvedere, unde 
admiri gazelele în semi-libertate, elegan
tul pavilion „La Kouba", sau apele cenu
șii ale lacului, pașii se îndreaptă negreșit 
către Medina — cartierul arab. Indife
rent pe care poartă intri în Medina ea 
se înfățișează ca un labirint de străzi pre- 

. sărate cu numeroase souk-uri (piețe a- 
rabe). Ghidul îmi precizează că souk-u- 
rile Tunisului au reputația de a fi cele 
mai îmbelșugate și mai convenabile din 
Orient. In Souk el Sakadjine meșteri is
cusiți brodează harnașamente cu fir de 
argint și aur, în Souk el Leffa se vind 
splendide țesături orientale, iar pe Souk 
el Attarine — parfumuri. Fosta piață de 
sclavi a devenit cu timpul sediul migălo- 
șțlor bijutieri, în timp ce Souk el Balagh- 
gia — al meșterilor de fesuri. Bărbați cu 

lor Partidului democrat-creștin și 
Partidului socialist. „Democrat-creș- 
tinii — scrie ziarul „Paese sera“ — 
trebuie să decidă asupra congresu
lui lor, care fusese stabilit pentru 
începutul lunii iulie și a fost amînat 
din cauza crizei guvernamentale. De
legații fiind aleși, congresul ar tre
bui să se țină, dacă problemele de 
ordin organizatoric permit, în prima 
decadă a lunii septembrie“.

Referindu-se la întrunirea condu
cerii Partidului socialist anunțată 
pentru joi, cotidianul „II Messag
gero“ menționează, de asemenea, că 
ea „va lua în discuție data următo
rului congres al partidului, prevăzut 
pentru luna decembrie și numirea 
unui director al ziarului „Avanti“, 
post rămas vacant în urma demisiei 
lui Riccardo Lombardi“.

țiile cu mediatorul O.N.U. în Cipru, 
Sakari Tuomioja.

★
ANKARA 5 (Agerpres). — Cores

pondentul din Ankara al agenției 
France Presse transmite :

Săptămîna care a început se anun
ță dificilă pentru întrevederile de la 
Geneva privitoare la Cipru — aceas
ta este părerea exprimată în cercu
rile din preajma Ministerului de Ex
terne al Turciei. Schimburile de ve
deri continuă. Oricare ar fi situația, 
întrevederile de la Geneva nu au 
fost întrerupte și delegatul grec se 
reîntoarce acolo înarmat cu instruc
țiuni din partea guvernului său.

a unei schimbări a structurii parla
mentare“.

Știrea despre pregătirea acestui 
puci continuă să fie comentată în 
presa greacă. Ziarul „Elefteria“ scrie 
că avertismentul primului ministru 
este actual dat fiind că există și 
„nostalgici ai experiențelor dictato
riale“ și că „se fac planuri de către 
complotiști“.

Comitetul Executiv al E.D.A., care 
s-a întrunit ieri, scrie „Avghi“, a fă
cut cunoscut că sprijină guvernul în 
menținerea ordinii democratice, cît 
și în ce privește problema Ciprului. 
Comitetul Executiv al E.D.A. a lan
sat un apel la vigilență.

șalvari, burnus, turbane și fesuri, femei cu 
obrazul ascuns în voal, turiști cu aparate
le de fotografiat în mînă se înghesuie în 
fața prăvăliilor și tarabelor, pe străzile în
guste. Ajungînd la Dar el Bey, fosta reșe
dință a sultanilor tunisieni, nu se poate să 
nu zăbovești o clipă în fața masivelor mo
zaicuri sau sculpturilor de pe tavane, să 
nu reflectezi la enorma muncă depusă de 
artiștii anonimi care au durat , aceste fru
museți. Nu departe de aici se profilează 
spre cerul albastru cei 44 de metri ai mi
naretului moscheii lama Ez Zituna sau 
moscheea măslinilor, cum i se mai spune, 
ridicată în anul 732. Moscheea găzduiește 
universitatea musulmană Zituna. Alături 
— Biblioteca națională cu străvechi ma
nuscrise în arabă, moscheea Sidi Yus
sef șr moscheea Sidi ben Arus, cu splen
didul său minaret octogonal.

Pe Rue de Kasbah, troleybusul șerpu
iește printre case albe și prăvălii pito
rești. Strada desparte Medina în două 
cartiere — Bab-Djazira și Bab-Suîka. în 
piața Halfuîne, în serile Ramadanului *) 
au loc serbări cu acrobați și dansuri o- 
rientale, în timp ce spectatorii se ospă
tează copios. Prin ușile cafenelelor, aco
perite cu panglici de hîrtie, material plas
tic sau zale metalice, răzbat sunetele 
unui gramofon sau ale tonomatu- 
lui. La măsuțe, numeroasa clientelă 
soarbe încet o ceașcă de cafea sau de 
ceai. Ici-colo cîte un om cu un pahar de 
apă. Are fața obosită, mîinile mari, mun
cite, și privirea pierdută în gol. Așteaptă 
parcă ceva, dar nu comandă nimic. Azi 
n-a găsit de lucru... Un colaborator al se
cretariatului de stat pentru problemele 
culturii și informațiilor mi-a spus că nu
mărul șomerilor se ridică în Tunisia la 
150 000; în 1956, anul în care Tunisia 
și-a dobîndit independența, cifra era de 
400 000. Interlocutorul mi-a spus că sfatul 
a luat o serie de măsuri pentru a se da 
șomerilor de lucru. Străbătînd drumurile 
Tunisiei am întîlnit deseori echipe ale 
foștilor șomeri, denumite „ateliere de 
lucru”, muncind la împăduriri, irigați:, 
protecția solului împotriva eroziunilor etc. 
Această ocupație le asigură un minimum 
de existență și posibilitatea de a învăța 
o meserie. Am întîlnit cîteva „ateliere" 
pe șantierele construcțiilor de locuințe. 
Casele se construiesc mai ales de către 
particulari, statul acordîndu-le anumite 
credite. La orașe ele sînt cu cite 1—2 e

♦) Ramadan — sărbătoare musul
mană.

La Dubna

Conferință internațională 
pentru fizica energiilor 
înalte

DUBNA 5 (Agerpres). — La Insti
tutul unificat de cercetări nucleare 
din Dubna s-a deschis cea de-a 12-a 
conferință internațională pentru fi
zica energiilor înalte. La lucrările 
conferinței participă peste 500 de oa
meni de știință din 31 de țări.

Oamenii de știință vor discuta re
zultatele cercetărilor teoretice și ex
perimentale, efectuate în decursul 
celor doi ani care au trecut de la 
conferința • precedentă. Principala 
temă a referatelor o constituie par
ticulele elementare care alcătuiesc 
materia, structura și interacțiunea 
lor.

„săptămîna f. a. o."
BOGOTA 5 (Agerpres). — De la 4 

la 10 octombrie la Bogota va avea 
loc „Săptămîna F.A.O.“ — Organiza
ția pentru alimentație și agricultură 
a Națiunilor. Unite. Șeful secției de 
informații a F.A.O., Hernando Val
dovinos, care a venit în capitala Co
lumbiei pentru a pregăti această 
„săptămînă“, a declarat că cu excep
ția a trei țări producția de alimente 
a scăzut în întreaga Americă Latină 
în deceniul 1952—1962. în aceeași 
perioadă, țările latino-americane au 
importat alimente în valoare de circa 
1 000 000 000 dolari.

Incidentele din golful Tonkin
HANOI 5 (Agerpres).— După cum 

informează agenția vietnameză de 
presă, un purtător de cuvînt al 
înaltului Comandament al Armatei 
populare vietnameze a făcut o de
clarație în care se arată că, la 2 
august, distrugătorul american Med- 
dox, v'iolînd apele teritoriale ale
R. D. Vietnam, s-a întîlnit în aceste 
ape cu nave nord-vietnameze aflate 
în patrulare. Navele de patrulare 
vietnameze au intrat în acțiune, în- 
depărtînd nava americană din apele 
teritoriale ale R. D. Vietnam. Se a- 
rată, totodată, că acțiunile mențio
nate ale flotei americane coincid cu 
acțiuni similare ale aviației S.U.A.

în încheiere, în declarație se arată 
că guvernul Republicii Democrate 
Vietnam consideră asemenea acțiuni 
ca încălcări ale acordurilor din 1954 
de la Geneva cu privire la Vietnam 
și ca încălcări ale securității și teri
toriului R.D. Vietnam, provocînd o 
accentuare a încordării în această 
regiune.

Agenția vietnameză de informații 
a fost autorizată să declare că. afir
mația Ministerului de Război al
S. U.A.; potrivit- căreia -nave militare 
ale R.D. Vietnam ar fi atacat două 
nave de război americane în apele

taje, iar la sate cu un singur cat, împrej
muite de cîte un zid înalt, cum este obi
ceiul la musulmani. Uneori, zidul lipsește, 
iar ferestrele dau direct spre stradă, cum 
sînt cîteva în Medina. Este un semn a! 
renunțării la tradiție.

Cu nouă secole înaintea erei noastre 
au poposit pe aceste locuri oamenii 
credincioși prințesei Elissa sau Didon, 
cum este cunoscută în istorie. Venind 
din străvechiul Tyr ei au întemeiat o noua 
capitală — Kart Hadasaht, căreia vecinii 
îi spuneau Cartagina. Istoria a înregistrat 
de fapt existența și respectiv distrugerea 
a trei Cartagine: punică, romană și bi
zantină. Și astăzi se mai văd urme care 
aduc mărturii despre aceste civilizații.

Am vizitat muzeul Bardo, fostul palat 
al beylor tunisieni. El se bucură de o bi
nemeritată celebritate datorită mozaicu
rilor sale romane. Aici se găsește o pie
să unică în lume — mozaicul înfățișîn- 
du-l pe Virgiliu cu muzele sale. Muzeu! 
este o sinteză a celor mai reprezentative 
monumente de pe pămîntul tunisian :

Pe o stradă din Tunis

Aeroportul din Stanleyville in miinile râsculațîlor In editurile italiene

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță, refe
rindu-se la surse bine informate, că 
forțele răsculate de sub conducerea 
lui Gaston Soumialot au ocupat, 
miercuri 4uPă-amiază aproape în 
întregime orașul Stanleyville, al trei
lea oraș ca mărime din Congo; For
țele răsculate dețin controlul deplin 
asupra aeroportului din Stanleyville, 
unde au ocupat turnul de control și 
diferite alte instalații. într-un mesaj 
transmis de personalul aeroportului 
miercuri- după-amiiaza se -relatează 
următoarele :. „Totul merge bine, 
lucrăm sub controlul armatei popu
lare“. Potrivit știrilor sosite la Leo
poldville, forțele răsculate se bucură 
de sprijinul organizațiilor de tineret 
din oraș și din împrejurimi.

într-o declarație făcută Agenției 
France Presse, generalul Mobutu, co-

Acțiuni ale forțelor patriotice 
din Arabia de sud

CAIRO 5 (Agerpres). — Frontul 
Național de Eliberare al Arabiei de 
sud a dat publicității o declarație în 
care se arată că acțiunile forțelor 
patriotice împotriva trupelor brita
nice se desfășoară în prezent în trei 
regiuni — Radfan, Dhala și Dathina. 
Răsculații, se arată în declarație, au 
atacat pozițiile de la Koudiya în re- 

internaționale, în noaptea de 4 spre 
5 august, este lipsită de temei.

★
NEW YORK 5 (Agerpres). — Po

trivit relatărilor agențiilor occiden
tale de presă, ministrul apărării 
McNamara ă anunțat că avioane a- 
parținînd forțelor navale ale S.U.A. 
au atacat baze ale vedetelor torpi
loare și instalații de sprijin în Viet
namul de nord.

Expunînd desfășurarea angaja
mentului naval de marți din golful 
Tonkin, el a afirmat că este aproa
pe sigur că două din vedetele tor
piloare nord-vietnameze au fost scu
fundate și că e probabil ca și o a 
treia vedetă să se fi scufundat, în 
urma contraatacului celor două dis
trugătoare ale S.U.A., sprijinite de 
avioane de pe vase portavion.

într-o cuvîntare radiotelevizată, 
președintele S.U.A., L. Johnson, a 
declarat că forțele armate america
ne „au întreprins contramăsuri“ nu 
numai în golful Tonkin, ci și împo
triva „mijloacelor auxiliare“ aflate 
pe teritoriul R. D. Vietnam. Din dis
poziția președintelui Johnson, care 
a avut o consfătuire cu liderii Con
gresului, Statele Unite au cerut con
vocarea de urgență a Consiliului de 
Securitate. Miercuri seara, Consiliul 
de Securitate s-a întrunit la ora 
19 G.M.T.

sarcofage punice sau sfătui romane, am
fore grecești sau obiecte de podoabă 
arabe. Clădirea însăși este o adevărată 
piesă de muzeu, cu săli în care mo
zaicuri și sculpturi îți desfată privirea.

In vecinătatea muzeului l-am cunos
cut pe micul Ahmed, lustragiul. El nu are 
timp să viziteze muzeele, nici chiar să 
urmeze la școală. Trebuie să-și cîș- 
tige plinea. Statisticile arată că la 2/3 
din populație revine 1/3 din venitul na
țional. Din 4 100 000 de locuitori cîți 
are Tunisia, 40 la sută sînt sub 14 ani, 
adică de vîrstă școlară. în timpul călăto
riei prin țară am observat că guvernul 
tunisian acordă o mare importanță învă- 
țămîntului pentru pregătirea de cadre ne
cesare economiei tunisiene. De altfel nu
mărul elevilor o crescut de peste 10 ori 
In comparație cu 1956. Și totuși, numărul 
celor care trec pragul școlii depășește cu 
puțin 50 la sută din cei ce ar trebui șco
larizați ; în prezent în Tunisia 60 la sută 
din populație este analfabetă.

Din statistici am aflat că 75 la sută din 
populația activă a țării este ocupată în 
agricultură, însă repartiția pămîntului este 
inegală. 4 700 de exploatări agricole de
țin 600 000 ha în timp ce 450 000 de 
mici proprietari — 3 500 000 ha. Aceștia 
din urmă practică în general o agricul
tură rudimentară din lipsa inventarului 
agricol, cu toate că Tunisia este o țară 
cu largi perspective în acest domeniu. 
Intre altele pentru că această țară se 

mandantul trupelor guvernamentale, 
a arătat că statul major general al 
armatei guvernamentale n-a mai 
putut lua legătura cu comandamen
tul din Stanleyville de la ora 14 (ora 
locală). El a relatat că înainte de 
a-și înceta emisiunile, comandamen
tul din Stanleyville a anunțat că în 
oraș se desfășoară lupte crîncene.

Agenția France Presse subliniază 
că înaltul comandament al trupelor 
guvernamentale a hotărît să acțio
neze imediat împotriva forțelor răs
culate. Importante întăriri sprijinite 
de aviația de vînătoare au fost tri
mise de la Elisabethville spre Stan
leyville. Căderea Stanleyville-ului, 
subliniază agenția, constituie o grea 
lovitură atît politică cît și militară 
dată actualei administrații congo
leze. Luptele dintre forțele răsculate 
și trupele guvernamentale continuă.

giunea Dathina, precum și sediul 
Consiliului legislativ din Dathina,’ a- 
variind trei mașini militare. Ei au 
atacat, de asemenea, aerodromul mi
litar din Aden unde se aflau avioane 
pregătite pentru a fi trimise împo
triva forțelor răsculate din regiunile 
Radfan și Dathina. Patrioții, conti-, 
nuă declarația, au pătruns și pe te
ritoriul bazei militare din Aden, 
unde au aruncat în aer depozite de 
muniții. Avioanele britanice, mențio
nează în încheiere declarația, con
tinuă să bombardeze populația civilă 
din regiunea Dhala.

Sub auspiciile 0. N. U.

SESIUNE CONSACRATĂ 
CERCETĂRILOR INDUSTRIALS

NEW YORK 5 (Agerpres). — între 
30 noiembrie șii 12 decembrie 1964 va 
avea loc la Beirut, sub auspiciile 
O.N.U., o sesiune consacrată cerce
tărilor industriale din țările aflate 
în curs de dezvoltare. Vor participa 
la această sesiune reprezentanții a 
33 de țări în curs de dezvoltare, pre
cum și experți din țări industriali
zate și reprezentanți ai instituțiilor 
de specialitate.

Din parlament 
la spital

SEUL 5 (Agerpres). — Membrii o- 
poziției din Adunarea națională sud- 
coreeană au ocupat tribuna pre
ședintelui timp de opt ore într-un 
efort de a împiedica adoptarea legii 
privitoare la interzicerea activității 
politice a studenților. S-au produs 
ciocniri în cursul cărora mai mulți 
deputați au fost răniți, unii trebuind 
șă fie transportați la spital.

plasează pe locul patru în lume în pri
vința producției de fosfați.

La vreo 30 de km de Tunis, pe drumul 
care duce către Mateur se află o exploa
tare agricolă denumită El Habibia. Ea a 
luat ființă cu cîfiva ani în urmă o dată cu 
legea agrară pentru limitarea proprietă
ții funciare. Ferma face parte din com
plexul agricol patronat de Oficiul pentru 
punerea în valoare a văii Medjerda care 
înglobează aproximativ 300 000 de ha și 
un sistem de irigații.

Conducătorul fermei ne-a condus bine
voitor să facem cunoștință cu domeniile 
ei. Aflasem cîteva amănunte despre func
ționarea acestor ferme denumite coopera- 
five. Baza lor o constituie proprietatea 
individuală, încercîndu-se, în același timp, 
o cooperare între membrii ei. Po
trivit raportului prezentat de Bahi Lad- 
ham, ministrul apărării și secretar de stat 
la președinție, în anul trecut s-au 
înființat 82 de cooperative experimentale. 
Vizităm stațiunea avicolă cu cîteva mii 
de păsări și dotată cu utilaj modern. Pă
sările, de rase diferite, sînt crescute pen
tru a asigura necesitățile de carne ale 
populației capitalei, iar o parte sînt ținute 
pentru reproducție. Cîmpurile, culti
vate mai ales cu nutrețuri, cîteva loturi 
pentru legume și cereale, iar altele folo
site ca pepiniere pentru diverși arbori, 
însoțitorul îmi dă amănunte asupra fami
liilor care sînt amplasate în perimetrul 
fermei. Sînt felahi care nu aveau de lu
cru ; aduși în astfel de exploatări li se dă 
cîte un lot de aproximativ 5 ha cu obli
gația să-l lucreze cu familia lor fără a-l 
înstrăina sau diviza în alte parcele decît 
cele aprobate de oficiul amintit. In a- 
ceste așa-numite cooperative se încearcă, 
de asemenea, o stabilizare a nomazilor 
care sînt destul de numeroși în Tunisia.

In timpul cînd mă aflam în Tunisia zia
rele aminteau descoperirea unor zăcă
minte de petrol în sudul țării. Problema 
petrolului preocupă în mod serios autori
tățile, deși această țară nu este încă o 
mare consumatoare (cca 600 000 t pe an). 
In Tunisia activează mai multe societăți 
străine care se ocupă cu desfacerea aces
tui produs. Am aflat că autoritățile 
tind spre un control asupra furnizării pe
trolului pe piața internă. In acest scop la 
Bizerta a fost construită o rafinărie care 
poate prelucra anual 1,5 milioane de tone 
de țiței. Construcția ei a fost ridicată de 
societatea italiană E.N.I. care deține 50 la 
sută din acțiuni. In soarele puternic al 
amiezii rezervoarele argintii sclipeau ca 
niște oglinzi. La numai un sfert de oră de 
drum, în partea opusă a Bizertei, alt pei
saj. Lîngă Kasbah am ■ întîlnit olari 
care modelau argila cu mîna în timp ce 
cu picioarele acționau străvechea roată, 
lăsată probabil de bunicii lor. Sînt con
traste cu care te înfîlneșfi pretutindeni 
în Tunisia,

Augustin BUMBAC

Noi traduceri din literatura romiùa
ROMA 5 — Corespondentul Ager

pres, O. Paler, transmite :
în editurile italiene au apărut în 

ultima vreme noi traduceri din lite
ratura romînă clasică și contempo
rană, iar alte tălmăciri se află sub 
tipar. Astfel în editura „Paoline“ au 
apărut : romanul „Pădurea spînzu- 
raților“ de Liviu Rebreanu, „Soacra 
cu trei nurori“ de Ion Creangă și un 
volum intitulat „Justiție“ care cu
prinde momente și schițe din opera 
lui I. L. Caragiale. Cunoscutul poet

„Volkswagen“
„Uzinele de automobile „Volks

wagen“ din Wolfsburg, Saxonia In
ferioară — scrie ziarul francez „Le 
Monde“ — au publicat o punere la 
punct privitoare la declarațiile ce ar 
fi fost făcute de directorul general 
al acestor uzine, dr. Nordhoff, unei 
reviste săptămînale italiene. Uzinele 
precizează că dr. Nordhoff s-ar fi 
pronunțat numai în favoarea unei 
întruniri a fabricanților de automo
bile din Europa „pentru a discuta 
despre problemele lor și nu în cali
tate de concurenți, ci de prieteni“.

Potrivit revistei italiene, directo
rul uzinelor „Volkswagen“ s-ar fi 
pronunțat în favoarea unei reparti
zări a producției de automobile între 
fabricanții europeni, pentru ca în 
felul acesta ei să nu aibă a se apăra 
decît împotriva concurenței de peste 
Ocean.

în urma declarațiilor dr. Nordhoff,

MINISTRUL DE EXTERNE OLANDEZ DESPRE REZOLVAREA 
PAȘNICĂ A LITIGIULUI DINTRE INDONEZIA Șl MALAYEZIA

DELHI 5 (Agerpres).— Cu prilejul 
unei conferințe de presă ținută la 
Delhi, ministrul de externe olandez, 
Joseph Luns, a declarat că Olanda 
speră ca litigiul dintre Indonezia și 
Malayezia să fie rezolvat prin mij
loace pașnice. Luns a arătat că 
Olanda nu va interveni în disputa 
dintre cele două state. EL,a subliniat 
că Olanda și Indonezia și-au nor
malizat relațiile în ultimii ani și 
speră ca în viitor să se stabilească

MOSCOVA. La ambasada R. P. Ro- 
mîne din Moscova a avut loc o întîl- 
nire cu un colectiv de artiști ai Tea
trului Muzical din Sverdlovsk, care 
prezintă cu mult succes în aceste zile 
la Moscova opereta „Lysistrata“ de 
Gherase Dendrino. La întîlnire a par
ticipat A. I. Popov, ministrul culturii 
din R.S.F.S.R. Oaspeții au vizionat fil
mul romînesc „Vacanță la mare“. In- 
tîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

RIO DE JANEIRO. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Justiție din 
Brazilia a anunțat că poliția a primit 
ordin să întreprindă cercetări pe scară 
largă pentru a stabili dacă Josef Men- 
gele, „îngerul morții“ de la lagărul de 
exterminare de la Auschwitz, se as
cunde undeva în Brazilia. - Purtătorul 
de cuvînt a adăugat că această măsu
ră a fost luată la cererea Comitetului 
internațional pentru ajutorarea foști
lor deportați de la Auschwitz.

SANAA. Ministerul Afacerilor Exter
ne al Republicii Arabe Yemen a anun
țat că un avion al forțelor aeriene en
gleze a violat la 28 iulie spațiul ae
rian al Yemenului în regiunea Maa- 
bak. Aceasta este cea de-a doua în
călcare a spațiului aerian yemenit în 
cursul lunii iulie, se subliniază în de
clarație. Ministerul Afacerilor Externe 
al Yemenului, se spune în declarație, 
consideră aceste acțiuni drept o pro
vocare la adresa Republicii Yemen și 
declară că guvernul țării își rezervă 
dreptul legal de a apăra securitatea și 
integritatea teritoriilor sale.

DELHI. Ministrul principal al sta
tului Bengal din India, P. C. Sen, a 
anunțat că din cauza ploilor abun
dente la construcția hidrocentralei de 
la Jaldhaka, din acest stat, s-a produs 
o alunecare de teren. Accidentul a 
provocat însemnate pagube materiale 
și, potrivit unor date neoficiale, a 
costat viața a zece muncitori. Nivelul 
rîului Jaldhaka a crescut cu aproxima
tiv 6 metri, provocînd mari inundații, 
ceea ce va duce la întîrzierea lucră
rilor pe acest șantier.

QUITO. Poliția ecuadoriană a în
treprins acțiuni represive împotriva in
dienilor din mica localitate Chaupi, 
care declaraseră grevă, cerînd un „tra
tament uman“ și o retribuire echita
bilă a muncii lor. In comunicatul ofi
cial, transmis prin postul de radio 
Quito, se spune că „răscoala indiană 
a fost înăbușită“. Numeroși indieni au 
fost arestați.

LUSAKA. Trupele guvernamentale 
din Rhodesia de nord continuă ope
rațiunile de curățire în regiunile Chin- 
sali și Lundazi, unde adepții sectei 
religioase Lumpa au terorizat timp de 
mai multe zile populația locală. Pri
mul ministru Kenneth. Kaunda a de
clarat că această sectă religioasă, care 
a provocat grave tulburări în ultimele 
12 zile, a fost interzisă temporar.

italian, laureat al Premiului Nobel, 
Salvatore Quasimodo, a încheiat 
munca de traducere la o antologie 
din creația lirică a lui Tudor Ar- 
ghezi și a predat volumul pentru ti
par editurii „Mondadori" din Mi
lano. Urmează să apară, de aseme
nea, în diferite edituri italiene, ro
manul istoric „Neamul Șoimărești- 
lor“ de Mihail Sadoveanu, romanul 
„Răscoala“ de Liviu Rebreanu și o 
Antologie a poeziei romînești con

temporane.

și concurența
așa cum au fost ele relatate de re-1 
vista italiană și înainte de a fi con
testate de cel căruia îi erau atri
buite, cercurile europene de la 
Bruxelles s-au declarat în favoarea 
unui acord între fabricanții de auto
mobile din Europa. Ele au spus, 
printre altele că, potrivit unui raport 
din 1962 al Comisiei Pieței Comune, 
cam prin 1965 se va ivi pericolul unei 
supraproducții de automobile și al 
unei concurențe anarhice între fir
mele europene ale celor „șase“ su
puse presiunii „giganților“ de din
colo de Atlantic, instalați în Comu
nitatea Economică Europeană. în 
consecință, cercurile europene nu 
ascund că raționalizarea și întărirea 
producției de automobile europene 
printr-un acord ca cel evocat de dr. 
Nordhoff, ar fi foarte nimerit pentru 
echilibrul general al economiei celor 
„șase“.

relații comerciale și mai bune. Luns 
a afirmat că în convorbirile sale la 
Djakarta cu oficialitățile indonezie
ne nu s-a discutat conflictul dintre 
Indonezia și Malayezia.

După cum se știe, ministrul de ex
terne olandez se află în prezent în 
India într-o vizită de patru zile. El 
a avut Ia Delhi convorbiri cu mi
nistrul de externe indian, Swaran 
Singh, în legătură cu relațiile eco
nomice dintre cele două state.

MADRID. Pe o navă militară spa
niolă s-a produs o răscoală a f. rina- 
rilor care au încercat să preia cbman- 
da — relatează agenția U.P.I. Ofițerii 
și subofițerii au înăbușit acțiunea 
răsculaților.

AMMAN. Primul ministru al Iorda
niei, El Talhouni, a declarat, după ce 
a obținut votul de învestitură în Par
lamentul iordanian, că își va bizui po
litica pe ajutorul celorlalte țări arabe. 
El a declarat în parlament că Iorda
nia recunoaște guvernul R. A. Yemen.

NAIROBI. Ministrul justiției al Ke- 
nyei, Tom Mboia, a declarat la un 
miting studențesc, care a avut loc la 
Nairobi, că Organizația unității afri
cane trebuie să acorde ajutor material 
mișcării de eliberare națională'dM 
Angola și Mozambic. El a scos în evi
dență însemnătatea dezvoltării econo
mice pentru statele africane care și-au 
cucerit independența.

RANGOON. într-o declarație fă 
cută cu prilejul primei aniversări a 
semnării Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare, secretarul ge
neral al Consiliului birman pentru a- 
părarea păcii, U Mie Mint, a subli
niat că Tratatul de la Moscova a 
contribuit nu numai la slăbirea în
cordării internaționale ci și la întă
rirea păcii și prieteniei între po
poare.

ROMA. La 5 august, au declarat o 
grevă de 24 de ore 70 000 de munci
tori constructori din Roma, în semn de 
protest împotriva unor proiectate con
cedieri.

ATENA. Ziarul „Avghi“ relatează 
că la teatrul „Akropol“ din Atena a 
avut loc un miting organizat de miș
carea celor 115 sindicate progresiste 
din Grecia, la care s-a cerut votarea 
imediată a proiectului de lege pentru 
democratizarea sindicatelor, prezentat 
recent parlamentului de ministrul 
muncii.

LONDRA. Primul ministru al Fede
rației Malayeze, Tunku Abdul Rah
man, a sosit la Londra pentru a duce 
tratative cu primul ministru englez, 
Douglas:Home. El a vizitat anterior 
S.U.A. și Canada solicitînd sprijin pen
tru Federație.

CAIRO. Conferința experților în 
domeniul petrolului din țările arabe a 
adoptat un document în care cere tu
turor statelor membre ale Ligii Arabe 
să ratifice cît mai grabnic acordul cu 
privire la coordonarea politicii arabe 
în domeniul petrolului. Un purtător 
de cuvînt al conferinței a declarat că 
la acordul încheiat în 1959 au aderat 
Iordania și Arabia Saudită.
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