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SOCIALISTA
lung Muscel s-au extras peste 
prevederi 10 300 tone lignit, 
ceea ce reprezintă aproape 86 
la sută din angajamentele 
luate în cinstea marii sărbă
tori. Succesele obținute se da- 
toresc extinderii metodelor 
moderne de armare metalică 
în abataje și galerii, mecaniză
rii transportului în abataje etc 
Aplicarea măsurilor tehnice 
mai buna organizare a muncii 
au făcut ca în primele 6 luni 
ale anului, minerii de aici sâ 
realizeze o producție de lignit 
cu 17,2 la sută mai mult decît 
cea obținută în anul 1938 în 
întreaga țară.

• ORADEA
Minerii din cadrul Trustului 

„Ardealul" au dat patriei în 
plus, de la începutul anului și 
pînă acum, 7 700 tone lignit și 
cărbune brun, peste 120 tone 
bitum și însemnate cantități de 
alte produse extractive a căror 
valoare trece de 3 000 000 lei. 
Totodată, calitatea produselor 
s-a îmbunătățit simțitor. Pro
centul de cenușă a fost redus 
la lignit cu aproape 3 la suta, 
iar la cărbune brun cu 1,3 la 
sută iață de prevederi.

Prin extinderea procedeului 
modem la armarea galeriilor 
și abatajelor, consumul 
lemn de mină s-a redus în 
zent la 28,5 . mc lemn la 
de tone cărbune, iață de 
mc în 1959.

de 
pre
mia 
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(Agerpres)

Noul local de poștă din Rîmni- 
CU' Vilcea

Montorii Radu Ciuru, Petre Gheorghiță și Tudor Chiriță de la întreprinderea de construcții, 
montaje și prefabricate 1.CJLP. — atelierul Otopeni. lucrează Ia montarea stîlpAor de înaltă 

tensiune de 220 Kw. Fo!c: AGERPRE3

O LUCRARE
DE ZILE, DE ORE

roletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Pregătiri pentru noua campanie 
de recoltare a stufului

fi tatrâ- 
cienii din cadrul Trustului ie a- 
menajări și valorificare a 
Tulcea se pregătesc intens per:-- 
începerea noii campanii de recol
tare a stufului din Deliu Daatăr: 
Se lucrează la repararea 
de recoltare, se fac verificări .z a- 
gregate. Continuă, de as-e—.r'-i. 
executarea untn 
rasare pentru protejarea și 
tn zonele stuficole, ccnstruva a

Muncitorii, inginerii t in zeițe nm 
coli fi a dcui 
rijarea crrlor ia 
iai. Paralel, se 
terauaarea vnor 
mate, magazine 
scczal-caltarale 

stafia* de U 
Se creează ast- 
recoUare^ unei

SECERIȘUL
în raionul Brăila, griul care 

cuprinde peste 37 000 de hec
tare s-a copt. Mecanizatorii și 
colectiviștii au intrat mai de
vreme în lan (recolta o ce
rea). Ei acordă cea mai mare 
atenție folosirii la întreaga 
capacitate a tractoarelor și 
combinelor, cu care execută 
cel mai mare volum de lu
crări, pentru ca recolta de 
grîu, orz și celelalte păioase 
să fie strinsă și depozitată in 
cel mai scurt timp.

Colectiviștii de la G-A.C. ..6 
Martie" din comuna Scorțaru 
Vechi, au început printre pri
mii în raion secerișul. Contro- 
lînd fiecare solă în parte, con
siliul de conducere a stabilit 
din timp suprafețele pe care 
recoltatul se va executa mai 
întîi. Imediat combinele au și 
intrat în acțiune. Cîmpul cu 
lanurile de grîu a devenit un 
vast șantier. Se muncește cu 
însuflețire. Pînă aseară, ne 
spunea Ion Vizireanu, preșe
dintele gospodăriei, am recol
tat grîul de pe 330 hectare, 
din totalul de 880 hectare. 
Munca organizată temeinic, 
din vreme, dă roade. Imediat 
după recoltare, paiele sînt 
strînse, eliberînd terenul în 
vederea executării de către 
mecanizatori a arăturilor a- 
dînci de vară. Strînsul paie
lor și eliberatul terenului sînt 
lucrările la care tineretul exe
cută cel mai mare volum de

LA RECOLTAT

Cu întreaga
capacitate 

a mașinilor
Iulian Vizireanu), spunea pre
ședintele. care ne-a venit mult 
în ajutor în această perioadă 
cu multe lucrări de executat, 
mobilizînd pe toți cei 370 de 
tineri la muncă. Și ce-i drept, 
ajutorul dat de ei se cu
noaște"...

La mai puțin de 10 km la 
ieșirea din orașul Brăila, de o 
parte și de alta a șoselei ce 
duce spre Rîmnicu Sărat, se 
întind lanurile de grîu ale co-

TELEGRAMĂ

Excelenței sale
Domnului AHMED BEN BELLA 

Președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

ALGER
Cu ocazia celei de-a doua aniversări a independenței Al

geriei adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului al- 
gerian prieten, din partea Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a poporului romîn și a mea personal, căl
duroase felicitări și cele mai bune urări de fericire, prospe
ritate și progres.

Am deplina convingere că relațiile prietenești și de colabo
rare dintre țările noastre vor continua să se dezvolte în in
teresul celor două popoare și al cauzei păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

52

în agricultură
In amurg, cu yola pe Siutghiol

de pe 
deocz: 
tea cc

Peste tot. ni Brăila 
riuhs a Început 

masiv. In drjnzul nostru 
r.e-am oprit și la colet îi vișnu 
din comuna Titueru. Ez re
coltaseră aproape 400 de hec
tare. Cei din Cioara Doeceșîi, 
360 de hectare, iar cei din în
surăței 326. Din totalul de 51 
de GJLC-uri cite r.umără 
raionul Brăila. 41 au început 
recoltatul griului. La restuL 
terenurile fiind situate în lun
ca Dunării, griul încă nu s-a 
copt

Pe întreg raionul s-au re
coltat pînă acum peste 8 000 
hectare din cele 37 430. Viteza 
de lucru crește însă de la o zi 
la alta.

T OANCEA 
corespondentul „Scîntei: Ane- 

retului" pentru regiunea 
Galați

CITIȚI
în pag. a Il-a

a cricdalte Un succes al industriei energetice 
a tării noastre

de cazane din Podolsk, uzina 
constructoare de turbine din 
Harkov, uzina „Electrosila" 
din Leningrad și altele. O se
rie de instalații de completa
re, precum și instalațiile de 
epurare a apei au fost proiec
tate și realizate în țara noas
tră.

Pînă în prezent s-au efec
tuat cu succes toate probele 
de funcționare a acestui grup, 
ceea ce dovedește calitatea 
bună a utilajelor și echipa
mentelor, precum și a lucră
rilor executate de către mon
torii de pe șantier. La asigu
rarea montajului și-au adus 
contribuția montori și specia
liști sovietici.

— Cum au contribuit insti
tutele de proiectări la realiza
rea acestui important obiectiv 
energetic ?

— Proiectul centralei a fost 
întocmit de către Institutul de 
Studii și Proiectări Energeti
ce București, care a colaborat 
cu Institutul Teplo-electro- 
proiect-Moscova, executantul 
părții tehnologice.

La elaborarea proiectului 
s-au avut în vedere soluții 
moderne ca : centralizarea co
menzilor întregului bloc într-o 
singură cameră de comandă, 
tratarea continuă a condensa
tului principal al blocului, mă
sură prin care se vor evita 
complet depunerile de săruri 
de pe suprafețele interioare ale 
cazanelor și turbinei, precum 
și altele. Pe întreaga perioadă 
a execuției lucrărilor, Institu
tul de Studii și Proiectări E- 
nergetice București a asigurat 
asistență tehnică pe șantier 
prin proiectanți de speciali
tate.

— Din cite cunoaștem, lu
crările de construcții și mon
taj la acest important agregat 
energetic au fost încheiate cu 
10 zile mai devreme decît ter
menul prevăzut prin Planul 
de Stat. Cum apreciați acest 
succes al colectivelor șantiere
lor de construcții și montaje 
de la Paroșeni ?

— Este demn de apreciat 
faptul că toate lucrările au 
fost realizate într-un interval 
de timp de 18 luni, desfășu- 
rîndu-se într-un ritm susținut 
conform graficelor de execu
ție. Ca un singur om, colecti-

(Continuare în pag. a Ul-a)

In legătură cu intrarea în 
funcțiune a blocului de 150 
MW de la centrala termoelec
trică Paroșeni, un redactor al 
agenției romîne de presă „A- 
gerpres" a avut o convorbire 
cu tovarășul N. Gheorghiu, ad
junct al ministrului Minelor 
și Energiei Electrice.

— Ce reprezintă noul grup 
electrogen de 150 MW ?

— Agregatul compus din 2 
cazane de 270 tone de abur/h 
de tipul PK-38 și un turboge
nerator de 150 MW constituie 
cea mai mare unitate energe
tică instalată pînă în prezent 
în țara noastră. Acest agregat 
se situează la nivelul realiză
rilor moderne ale tehnicii ac
tuale, avînd parametri înalți 
ai aburului și anume presiu
nea de 140 atmosfere și tem
peratura de 570 grade C.

De asemenea, în scopul obți
nerii unui randament ridicat, 

' a fost introdusă supraîncălzi- 
j rea intermediară la 570 grade 
I C. a aburului care a lucrat 

parțial în turbină.
Cazanele de abur sînt de 

tipul cu trecere forțată și do
tate cu instalații moderne pen
tru automatizarea procesului 
tehnologic. Pentru a se asigu
ra o atmosferă cît mai curată 
in zona învecinată centralei, 
cazanele sînt prevăzute cu e- 
lectrofiltre pentru captarea 
cenușei din gazele de ardere 
evacuate pe coș.

în scopul micșorării dimen
siunilor generatorului, statorul 
acestuia este răcit cu apă care 
circulă prin interiorul bobina- 
jului, iar rotorul este răcit cu 
hidrogen sub presiune.

— Ce ne puteți, spune des
pre utilajele și performanțele 
tehnice al acestui bloc?

— După cum am mai spus, 
acest agregat se situează la 
nivelul realizărilor moderne 
ale tehnicii actuale. Ca urma
re a performanțelor ridicate 
ale acestui bloc se asigură 
producerea unui KWh cu nu
mai 0,340 kg combustibil con-, 
vențional, ceea ce va aduce 
însemnate economii de com
bustibil. Echipamentul centra
lei compus din 2 cazane, turbo
generator, transformatori și 
instalații auxiliare a fost li
vrat de uzine din Uniunea 
Sovietică: uzina constructoareAspect din parcul de rodaj al Uzinelor de tractoare-Brașov.
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Cu acad. G. OPRESCX 
despre PEISAJ 
viu despre arta j
- III)
Savanți romîni 
chizători de drumuri in 
știința contemporană

în pag. a IlI-a
30 de ani de la procesul 
conducătorilor eroicelor 
lupte muncitorești din 
februarie 1933

CONFRUNTĂRI
Răspunzind dorinței formulate de numeroși cititori, ne propunem să publicăm — in. 

cepînd cu acest număr — o suită de materiale care, reuni te Ia rubrica „Confruntări", 
vor avea caracterul pe care 11 imprimă titlul rubricii: ele vor pune iață in iată realități 
surprinse la distante in timp care măsoară, de iapt, distan fa dintre două epoci, incercind 
aceste paralele intre ieri și azi in diierite domenii de muncă și viață din patria noastră, 
olerim tinărului cititor prilejul de a judeca — in perspectiva zilelor noastre — priveliști și 
iapte pe care virsta nu i-a îngăduit să le cunoască și care, inlăturate pentru totdeauna 
de revoluție, au eliberat terenul pentru înflorirea prezentului nostru socialist.

n om la vîrsta că- 
runțelii sta la bi
roul său de lucru. 
Era în uzină de la 
ora 7, așa cum s-a 
învățat sâ fie, zil

nic, în ultimii 38
de ani! Dar iată că ușa 
se deschide și fata care îm
parte ziarele aduse și-i așe
ză pe masă, o dată cu „Scîn- 
teia“, o carte albastră^ cu 
scoarțe de mătase ceruită. Un 
album. ‘Albumul Uzinei de trac
toare în care el, Taica Oprea, 
cum îi spun băieții, are înscri
se cîteva file precise.

Stăteam într-un colț al a-
cestui birou și-l urmăream pe 
omul cu albumul. Deodată, a- 
jungînd la sfîrșitul planșelor, în 
ochii săi scăpărară lumini con
tradictorii. Era bucuros și totuși 
parcă niște dîre subțiri de fum 
se interferau cu fulgerele.

— E bine... și nu e bine... a 
zis omul deschizînd deodată 
discuția, cu o voce tunătoare, 
cum nu te-ai fi așteptat după 
atîta liniște.

Ce era bine și ce nu era
bine ?

—Era bine — am aflat mai
tlrziu — că albumul se tipărise 
cuprinzînd imaginile cele mai

noi ale marii uzine, care e 
„Tractorul", dar nu era bine, 
în același timp, că din vechile 
imagini n-a rămas nimic din 
care să vadă și generațiile ti
nere, de la ce s-a pornit.

A fost fila întîia...
Uzina, după cum ne poves

tește tovarășul Victor Oprea, 
a avut o viață aproximativ 
egală în trecut (19 ani) și în 
prezent (20 ani).

Biografia, pe scurt, a perioa
dei capitaliste a uzinei se în
scrie în limitele cîtorva date. 
In 1925, concernul Schneider- 
Creuzot din Franța a înființat 
uzina ca societate pe acțiuni. 
In anul 1927 a început fabrica
rea de avioane cu motoare im
portate, dar — dîndu-și seama 
de ascuțimea minții localnici
lor — patronii au hotărît, un 
an mai tîrziu, fabricarea com
plicatelor motoare de avioane, 
chiar aci, la Brașov. în anii a- 
ceia uzina se compunea din- 
tr-o turnătorie de neferoase, 
un atelier de tratamente ter
mice, ateliere de prelucrare, 
montaj și probă. Trei ani mai 
tîrziu, inginerii și muncitorii

romîni puneau în fabricație 
construcția avionului IAR-21, 
în întregime proiectat și reali
zat la noi, iar apoi a altora — 
1AR-37, 1AR-30, IAR-80.

Ecouri surde de tropăit de 
cisme și ordine militărești ve-

— Erați aci, tovarășe Oprea?
— Eram, din 1928. Aveam 18 

ani cînd am intrat in uzină. 
Făcusem, ca vai de lume, o 
școală profesională în fostul 
județ Făgăraș. Dar îmi plăcuse

precis că eu o să-i semnez foaia 
de Gngajare, știe precis că de 
mîi.ne intră la lucru, tot așa de 
precis cum a știut trei ani că, 
în școala uzinei, găsește dor
mitoare curate, haine gratuite,

cumva să te ajute cineva (uzi
na avea în anii aceia nu nu
mai santinele, avea și o carce
ră unde-ți ispășeai pedepsele). 
Reușeai la concurs — bine -, 
nu? nu-i privea pe cei din 
uzină. (Victor Oprea s-a anga-

Platforma de lansare
însemnări pentru o istorie a Uzinei de tractoare

neau însă în acei ani din Eu
ropa. Fotografiile oamenilor cu 
măști de gaze, avioane în picaj 
deasupra orașelor, șiruri de 
bombe negre care amenințau 
că vor cădea deasupra țărilor, 
țipetele unor îniierbîntați ai 
războiului umpleau, în acei 
ani, paginile ziarelor și revis
telor. La Brașov, atunci intrase 
în fabricație — acum contro
lată de santinelele germane — 
,,Messer schmidt-ul“.

Învățătura, îmi plăceau motoa
rele.

...în clipa aceea ușa biroului 
s-a deschis și înăuntru a intrat 
un tînăr — să tot aibă 18 ani 
— cu o foaie de hîrtie în mină, 
pe care scria „Repartizare". 
Tovarășul Oprea s-a uitat la 
el de sus pînă jos :

— Vedeți ce bine îmbrăcat 
e ? Să mă fi văzut pe mine cînd 
am intrat în uzină 1 Uitați-vă 
la el. N-are nici o grijă, știe

profesori și cărți care nu l-au 
costat nimic.

Bucuria de azi aduce firesc 
amintirea unor vremuri pe care 
tovarășul Oprea nu le poate 
uita. în anii cînd intra dînsul 
în uzină, simplul certificat de 
absolvire a unei școli nu era 
suficient. Se dădea o probă de 
lucru cu santinela Ia spate. Nu 
vă vine să credeți ? Și totuși, 
un om cu arma în mină te pă
zea să-ți termini lucrul, să nu

jat concurînd cu alți 70 de 
muncitori pentru un singur 
post.

Fila aceasta nu e trecută în 
albumul proaspăt tipărit la 
Uzina „Tractorul". Nu se poate 
tipări. Dar iată că filmul amin
tirilor trece deodată, pe imagi
nea vizibilă, mișcătoare, a u- 
nui film real. E un film care 
are aproape 20 de ani, pelicula 
s-a mai șters, imaginile par 
grăbite. Pe ecran apare un cer

tulbure, de decembrie. Un trac
tor de un format mai vechi, 
dar cunoscut, trece printre 
două șiruri de oameni care, de 
bucurie, aruncă cu șepcile, cu 
căciulile în sus. Obiectivul a- 
propie imaginea și la volan îl 
recunoaștem pe...

— Dumneata, tovarășe O- 
prea ?

— Da, eu. Era primul tractor 
romînesc. Am avut cinstea a- 
ceasta de a conduce primul 
tractor romînesc.

Aceasta era, de fapt, prima 
filă a actualei uzine, a actua
lului album.

Cîțiva ani mai tîrziu, tova
rășul Oprea a condus cel de 
al 100 000-lea tractor, iar acum
— sub conducerea sa — se află 
în fabricație aproape al 140 000- 
lea tractor.

— Mi-amintesc acele zile, 
spune tovarășul Oprea. Uzina
— profilată pe producția de 
război prin voința celor ce o 
conduceau a căzut ea însăși 
victimă războiului. în 1945 (s-o 
fi văzut cum arăta în 1945 !) 
peste 70 la sută era ruine. Slă- 
pînii fugiseră, o abandonaseră. 
Un număr de motoare mai ră
măseseră pe ici — pe colo, 
cîteva avioane neterminate

scăpaseră de bombe. Ar fi fost 
mai ușor să ridici o uzină din 
nou, decît să te apuci să des
curci haosul acela.

Și totuși, muncitorii s-au a- 
pucat să refacă uzina în care 
lucraseră. S-a lucrat, sub con
ducerea comuniștilor, zi și 
noapte. In zilele acelea, tova
rășul Oprea a făcut cerere de 
intrare în rîndurile partidului. 
Aici, printre dărâmături, a pro
mis să urmeze neabătut, toată 
viața sa, calea deschisă de 
comuniști.

Era fila întîi a unei noi 
vieți, a sa și a uzinei.

Pagini de album
La rugămintea noastră, tova

rășul Oprea deschide, una după 
alta, filele actuale ale albu
mului.

...Iată sculeria nouă, „în care 
e vestitul turn în vîrful căruia 
luminează o stea roșie, lată și 
aleile de la intrare, dalele de 
beton care duc spre ieșire, ron
durile de trandafiri, șirurile de 
arbuști. Ce era pe aceste locuri

EUGEN FLORESCU
(Continuare în pag. a 111-a)



Cu acad. G
— Prezentasem, tovarășe t- 

cademician, ti courcrbtrea 
precedentă us scurt istor.c al 
evoluției peisajului tn pictura 
europezr.â ajungind la primele 
peisaje din istoria artei plas
tice românești. Desigur, peri
oada destul de întinsă la care 
va urma să ne referim presu
pune cîteva periodizări.

— Intr-adevăr pentru mai 
ușoara urmărire a subiectului 
abordat a? propune să impăr- 
țim convorbirea noastră in 
trei: pentru început evoluția 
peisajului in pictura romineas- 
că la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea și in secolul al 
XIX-lea, apoi peisajul în arta 
pictorilor romîni dintre cele 
două războaie și, in sfîrșit, pre
zența peisajului în pictura na
țională contemporană. Așa cum 
a reieșit din convorbirea ante
rioară vom urmări evoluția 
peisajului pur, a peisajului așa 
cum a rezultat el din întîlnirea 
lui Poussin și a lui Claude 
Lorrain (in secolul al XVII- 
lea, și nu al XVIII-lea cum 
scria în articolul trecut dintr-o 
greșeală tipografică), cu splen
didul peisaj al Italiei și cum 
concepția acestor doi mari ar
tiști s-a răspîndit în toată Eu
ropa vestică. La noi această 
concepție a ajuns mai tîrziu, 
la sfîrșitul secolului al XVIII- 
lea prin unii pictori străini 
veniți mai ales din Austria și 
prin cîțiva pictori romîni care 
făcuseră studii, unii la Buda
pesta, alții la Viena.___
rios să constatăm că operele 
rezultate din această..........
cu arta apuseană ne 
tr-o formă aproape tot atît de 
primitivă cum era cea a picto
rilor din Flandra sau Germa
nia (in operele lor de început 
ale genului) de care am vor
bit in articolul trecut. Era 
natural ca lucrările ce se 
executau pe atunci la noi să 
fie mai ales portrete în care 
insă se strecoară uneori peisa
jul. Nu peisajul de care am 
vorbit mai sus propagat de in
fluența lui Poussin sau 
Claude Lorrain ci peisajul 
cela modest, într-un colț

Este cu

întîlnire 
apar în-

s -

,ÎȚI MULȚUMIM, 
PARTID IUBIT

văzute și numeroasele manifestări 
pe care elevii le închină măreței 
sărbători a Eliberării patriei, inti
tulate sugestiv!

Interviu cu... vacanta

Ng-sm adresat... Vacanței timi
șorene cu rugămintea de a ne 
desvskri r.umeroasele-i secrete care 
ie la x iulie au căpătat nume 
proprii, repetate de glasurile a 
r-M și mii de școlari din orașul 
de pe Bega. Unul din ele se inti
tulează:

EXCUBSII
tuterioatoem ns-a oferii mai 

întii Iz acest capitol— o imagine 
ie snsl trecut.

—în frumosul peisaj bârzâtea-z 
o czr-c-ri de cicLștz străbate 
drumurile. S-xi deeriz Lzeexlsi 
kt. 1 zrn Tberișeara cere a 
pornit să-și osoasei regiunea, 
zxaerszomști: cu o dublă vrishae: 
si-fi petreacă o parte dzn vecceță 
in medul cel mei frumos a pu
tință și să întocmească un ghid cn 
drumurile ce pot fi parcurse de e- 
ievri-eidiști amatori în excursii 
pentru. a-și cunoaște regiunea. Am- 
bele obiective au fost îndeplinite. 
$i iatâ că in acest ar. sute de co
legi de-aî lor vor pomi in excursii 
aupi ghidul întocmit; din pro
pria lor școală, de la școlile de 8 
am nr. 4 și 12, de la Școala me
die nr. 2 și din multe alte locuri. 
Timp de 12 zile, cu trenul, auto
carele și pe jos, mulți elevi ai 
Liceului nr. 1 vor străbate regiu
nile Hunedoara, Brașov, Bacău, 
vizitind uzine, șantiere, noi orașe, 
vot urca pe Ceahlău și se vot 
plimba cu barca pe Lacul Bicaz.

Intr-o excursie frumoasă vor 
pleca și elevii Școlii medii nr. 7. 
Excursia a fost pregătită în cercul 
literar al școlii. Nu este nici o 
eonhezie : iubitorii literaturii au 
hotirii să cunoască orașele în 
care s-au născut scriitorii îndră
giți, unde au trăit și creat. Vot 
corni spre locurile peregrinărilor 
Isi Eminescu, spre Moldova cinta- 
ti de Creangă și Sadoveanu, în 

calitățile unde au trăit Coșbuc 
si Ltviu Rebreanu. Harta cuprin
zând itinerariile ce vot fi străbă
tute a fost de mult afișată în 
holul școlii, excursia a fost pre
gătită — eu ajutorul tovarășilor 
pmfesori care-i vor însoți — în 
cele mai mici amănunte.

Dar oare pot fi consemnate 
toate drumurile pe care le vor 
străbate în această vară elevii 
timișoreni ?

Vacanța ne-a asigurat că cei 
peste 24000 elevi hotăriți să 
meargă în excursii vor putea fi 
întâlniți în toate regiunile țării 
admtrindu-i frumusețea peisaju
lui natural și podoabele dăruite 
de mina harnicului nostru popor. 
Și ne-a dezvăluit o altă latură a 
activității sale destinată elevilor 
eare-și petrec o parte din zilele 
acestei veri în :

TABERE ȘI CLUBURI

Pentru cel mai mici elevi ta
berele din Pădurea Verde și din 
Pădurea Bazos vor constitui, 
fără îndoială, atracția nr. 1. 
Corturile, luminișurile din pă
duri, rîurile din apropiere vor fi 
stapînite în întregime de pionieri 
și școlari.

în oraș s-au mai organizat 
15 tabere locale. Ele vor oferi 
copiilor prilejul de a vizita Ti
mișoara și împrejurimile, de a 
eunoaște uzine și gospodării agri
cole, de a face sport.

Pt malul rîului Bega, în mo
demul complex sportiv orășenesc 
s-a deschis de la 1 iulie, clubul 
elevilor din oraș. Din programul 
clubului: concursuri de înot, 
excursii în regiune, jocuri spor
tive, plimbări cu bicicletele, reu
niuni tovărășești, întâlniri cu 
oameni de artă, seri de muzică și 
dans și multe alte manifestări 
menite să asigure elevilor condi
ții de reconfortate, de continuare 
a unor activități îndrăgite, în
cepute în timpul anului școlar.

In agenda vacanței sînt pre-

OPRESCU
despre

al portretului, constituind_ _______ , o
sursă de lumină și in a- 
celași timp o pată mai pu
ternic colorată care influența 
armonia generală a tabloului. 
Este mereu aceeași fereastră 
prin care „se vede afară" sau, 
alteori, un personaj așezat 
printre coloane într-o terasă, 
înapoia căruia se vede același 
crîmpei din natura înconjură
toare. Aceste forme de peisaj 
modeste și din punct de vedere 
al intențiilor și al execuției nu 
ne pot satisface și de fapt n-au 
satisfăcut nici publicul, fiindcă 
încetul cu încetul noțiunea de 
peisaj se va amplifica și se va 
ajunge la adevăratul peisaj 
care va culmina cu marele 
Grigorescu, cu Aman (ceva 
mai în vîrstă decit Grigorescu, 
dar convins de frumusețea pei
sajului veridic cam în același 
timp cu el) și cu Andreescu.

Dar să ne întoarcem nițel in 
urmă și să urmărim prin ce 
faze a trecut peisajul și c.are-i 
sînt reprezentanții mai de sea
mă la începutul secolului al 
XIX-lea, în țările romîne. La 
Constantin Lecca, portretist, la 
Rosenthal, la Mișu Pop. la Mi
hail Lapaty peisajul este un 
simplu accesor într-un portret 
individual sau de grup. Trei 
sînt artiștii care în această 
vreme trebuie să fie luați în 
seamă cînd vorbim de un pei
saj veridic executat după na
tură, desigur nu în fața naturii 
cum va fi cazul mai tîrziu, ci 
probabil după ..note” luate în 
fața naturii. Interesant ni se 
pare cel pe care Ion Neaulici 
l-a executat, de data aceasta 
direct după natură din casa 
părintească din Cimvuluna 
Muscel, (casă care se găsea pe 
locul și era poate chiar cea in 
care mai tîrziu vom vedea in
stalată numeroasa familie a 
lui Negulici). De acolo, artis
tul vedea Minăstirea Negru 
Vodă, și clădirile depinzind de 
ea. Tabloul este nete/minat dar 
interesant prin prospețimea 
culorilor și prin plăcerea

ștz'rti îs a-e 
f mai deosebite 

, gmdxrzz y'âxe 
zle școlarilor ti- 

față dc partid peatra 
fericitâ ne care o trâ-

In tabere, la dub, elevii rtre^ 
giicsc ta mare ariteurs intitulai: 
^zo âe am pe drumul scdaT 
Ld*. Pregătinâs-se pentru 
curs, elrrii ap^cfurdxzzÂ cusvaș- 
terea marilcr cuceriri r«?r» 
asre ale pcpcralxi Kcstnt, stările 
T'dzceTz Țeireom și ssb oâm 
Lrr hi arsș. tx Tt^x-e, £» âfres- 
gs țari sub cz~^:e-ex -sțeLearti 
: partisalui Sub err-vfâ titix S 
fost Ixnsxt de somzietal c^âșeuse 
U.TSL « r?---! j 
vot fi înscrise cele 
fapte picncereșt. 
de recunoștință 
mișorem 
copilăria 
iese.

Tot în cinstea lui 2} A: 
s-a inițiat un concurs 4Ă 
grafii, machete și descr.e care se 
va încheia cu o expoziție a celor 
mai reușite creații. A fost inițiat 
un concurs de creații literare 
pentru elevii din școlile medii, 
profesionale și tehnice, inspirate 
din realizările țării noastre în anii 
puterii populare. In zilele vacan- 

■ • ■ • - le-
din
cu 

ac

i August 
de foto-

ței, elevii vor vizita locurile 
gate de istoria evenimentelor 
August 1944, se vor întîlni 
participanții la insurecție, cu 
tiviști de stat și de partid.

Manifestările închinate zilei de 
23 August se vor încheia la focul 
de tabără în care, prin dntece și 
versuri, elevii vor da glas senti
mentelor de dragoste și recunoș
tință pe care le nutresc față de 

patria și partidul nostru.
★

Am putea spune că am ajuns 
la capătul drumului. Dar nu este 
așa. Vacanța abia a început! Și 
despre fiecare din aceste manifes
tări vom primi, cu siguranță, nu
meroasele scrisori de la elevi.

MARIETA VIDRAȘCU

SAVANȚI ROMÎNI - DESCHIZĂTORI
DE DRUMURI ÎN ȘTIINȚA CONTEMPORANĂ

interval

sînt un 
de răs-

„Am servit Școala politeh
nică și înaintașa ei, Școala de 
poduri și șosele, 35 de ani ca 
profesor și 20 de ani în cali
tate de conducător al Politeh
nicii și acum îmi faceți marea 
cinste și îmi dați adînca mul
țumire sufletească de a recu
noaște slabele merite ce am 
putut avea în acest 
de timp..."

Cuvintele acestea 
crîmpei din discursul 
puns, pe care acad. Vasilescu- 
Karpen l-a ținut cu prilejul 
decernării titlului de doctor 
honoris causa al Școlii poli
tehnice din București. Avea pe 
atunci 72 de ani și activitatea 
sa de profesor și om de știin
ță tăiase o brazdă adîncă în 
cultura noastră.

Născut la 28 noiembrie 1870 
la Craiova, N. Vasilescu-Kar- 
pen a studiat la Școala națio
nală de poduri și șosele, de
venind la 21 de ani inginer. 
La Paris obține apoi diploma 
Școlii superioare de electrici
tate, licența în științe fizice la 
Sorbona și în sfîrșit titlul de 
doctor al acestei facultăți, cu 
o teză pe care membrii 
juriului — H. Poincară, G. 
Lippman și Moissan — au a- 
preciat-o în mod deosebit, de
oarece rezolva o problemă 

care o deșteaptă in noi ca gen 
puțin încercat în această vre
me in Tara Romînească. L-am 
considerat și-l consider și azi 
cu o deosebită dragoste, nu nu
mai pentru că îmi pune în fața 
ochilor un peisaj din orașul 
atît de cunoscut mie. Evident, 
nu e vorba de o operă atin- 
gînd un nivel artistic cu totul 
deosebit. Insă efortul acesta 
încercat de un artist obișnuit 
cu un alt fel de a trata peisa
jul, reprezentînd deci o inova
ție și un efort cu urmări pen
tru arta noastră, îl face —

PEISAJ
DESPRE ARTA PLASTICĂ (III)

după părerea mea — să dețină 
un rol important în istoria 
artei noastre.

Altul este însă artistul vre
mii care punea bazele peisaju
lui — gen care a cunoscut ul
terior o strălucită dezvoltare la 
noi. Acest artist este Carol 
Popp de Szatmary.

Carol Popp de Szatmary a 
venit la București de la Cluj. 
Încercările de peisaj după na
tură ale lui Mișu Pop, un alt 
ardelean, nu depășesc să zicem 
așa, mediocritatea artistică. 
Bătrînul Szatmary (îi spunem

Săptămina viitoare pe ecrane
Vedere generală a Combinatului din Făgăraș.

Foto: AGERPRES
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,K o z a r a

Reaiizarea studiou 
slav „Bosnia Film-Sarajev 
„Kozara" a obținut Medalia 
aur la Moscova în 1963 și pre
miul I la Pola în

Regia aparține 
Bulajc.

Din distribuție:
(cunoscut din filmele : ..Bătri- 
na pianină" și „Violență în 
piață") și Olivera Markovic 
pe care am văzut-o în filmul 
„Omul din fotografie*.

îm

foarte controversată de elec
tromagnetism. După o scursă 
perioadă, in care proieseaca la 
Universitatea de Lille, revme 
în +ară, unde își îr.ceoe vasra 
sa activitate științifică și d.- 
dactică. Să amintim câ in cele 
două decenii în care a fcr. 
rector al Școlii Politehnice. * 
contribuit la formarea multor 
generații de ingineri roaritai, 
printre care se numără ±g'_r. 
ilustre, ca acelea ale lui Cm.su 
Budeanu, I. S. Gheorgh u, Al. 
Proca. Activitatea fecu 
desfășurată aci de Karpen 
binecunoscută și peste bota 
putem menționa că la Școala 
politehnică i-a avut ca oaspeu 
pe Jean Perrin, pe Paul Jan=u 
pe Aime Cotton, pe Paul Lan
gevin și pe mulți alți savanti 
iluștri. Membru al Academ.®- 
N. Vasilescu-Karpen a fort 
totodată membru a numeroa
se societăți științifice strfța» 
și a reprezentat în mai multe 
rînduri țara noastră la coc- 
grese internaționale.

Aruncind o privire csxprz 
operei științifice a pm;escrz- 
lui Karpen, trebuie sd remar
căm că el a semănat cu gene
rozitate idei de o remarcabile 

profunzime, 
sale este 

simbolic pentru o întreagă

originalitate și 
Taploul activității

astfel deoarece el are un fiu, 
de asemenea pictor), e cel care 
dă o amploare genului și o ca
litate estetică ce va conta nu 
numai pentru această perioadă 
de început, ci în întreaga noa
stră dezvoltare artistică. Ve
nise la noi de la Cluj unde-și 
cîștigase o bună reputație 
ca miniaturist 
Este o natură 
iubitoare de 
foarte sensibil 
Orientului. Dar -----------
pentru Orient (să nu uităm că 
Orientul preocupă pe foarte

portretist, 
aventuroasă, 
noutăți și 
la aspectele 
interesul lui

COLOCVIU

mulți artiști la începutul seco
lului al XIX-lea) nu se mărgi
nește la Dunăre. Călătorește 
mult, ajunge pînă în Persia de 
unde se întoarce încărcat de 
zeci și sute de schițe în acua
relă, luate la fața locului. El 
posedă la cel mai înalt nivel 
tehnica acuarelei. (Poate o în
vățase în contactul cu Apusul 
deoarece el ne amintește ade
sea — nu numai prin subiecte, 
dar și prin felul de tratare, 
prin armonia și îndrăzneala 
coloritului de Delacroix). Re
giune după regiune din Oricn-

ii film, Ta- 
, care sem- 

a cit și scena- 
neștri l-au 
alizator al 

celor doi

DSt

Karpen
ri-A captează «ces-

c pacte dm merg: a vinta- 
hE. sc de cmgmea vieții pe 

amăgmd asu
ma impcrtanUi flumuației 
compoziție apei de mare, și 
de pmc'.emî originii magr.e- 
:_smului terestru, propunind 
explicații care au stîmit un 
mare interes. în ultimii ani ai 
vieții sale, savantul a schițat 

tul vizitat, văzut de ochii a- 
cestui surprinzător de îcler.tat 
și de bun observator călător, 
își găsește locul tn cometele 
lui de călătorie, din care cîte
va sute de pagini se găsesc in 
prezent la cabinetul de stampe 
al Academiei RJ^JL Dzr acest 
călător pasionat depito~esc.de 
moravuri noi, necunoscute 
restul Europei, este și an foar
te abil spirit comercial: acua
relele sale cele bune le păs
trează pentru sine, iar pentru 
public le utilizează in c~zm:.:- 
tografie, reprezentînd scene cu 

țărani și țărance, cu unii lo
cuitori de la sudul Dunării, 
executate într-o formă care să 
atragă pe oricine și bine în
țeles cu totul inferioare in ce 
privește calitatea artistică față 
de acuarela ce le servise drept 
izvor.

Un alt pictor Henrich Trenk 
este autorul unor vederi din 
țară, a unor tipuri care se gă
seau la noi în Bucureștii din 
acea vreme (de sacagii, de 
vinzători de fructe etc.), dar și 
de vederi din natură, fiindcă 
asemeni lui Szatmary îi place

Creșterea de la un 
an la altul a număru
lui de sate electrifica
te impune ca sarcină 
întreprinderii regiona
le de electricitate Ba
cău să pregătească din 
timp electricieni ca
lificați, pentru satele

nou electrificate din 
regiune. -

De curînd 55 de e- 
lectricieni și-au în
cheiat cursurile teore
tice de 6 luni, după 
care au fost repartizați 
în sectoare producti
ve, pentru a-și face

du
ete. 

-P-xx rodxicic scestor cer
cetări — remarcă acad. Remus 
BSdolet — AhCtwI Mont a 
statornicit pearrs începuturile 
activități ie creație a poporu
lui nostru in ștrioțele tehnice 
— un exemplu care va stărui 
indelung in amintirea a gene
rații de tehnicieni rominia. 

sd călătorească aducind acasă 
vederi pitorești din munții și 
văile noastre. Prafiiind de a- 
:este însușiri ale artistului, O- 
dobescu il însărcinează să-i 
procure ilustrațiile de monu
mente istorice sau de scene in
teresante pe care dorește să le 
vub'Ăce intr-un volum sub 
formă de cromolitografii.

Cu excepția lui Szatmary 
’■.ici unul insă din numele la 
care ne-am oprit nu poate să 
r ealizeze cu grupul de artiști 
csre-și face debutul in a doua 
:umăta:e a secolului, ajungînd 
la maz-.-nurr. de expresie și 
expresiri^ie.

Primul din acest grup ca 
ri-r.ă este Teodor Aman. Spre 
deosebire de artiștii țării noa
stre csre-l precedaseră (cu ex- 
«pf** iațeles a lui Szat- 
maryj, el este nu numai un 
pictor talentaî, ci mai drept 
corbrad n artist complet, ta- 
lestat. (EL tritiețe sub amin- 
r-.rea Resarterii, practică în 
acelașt timp sculptura, gravu
ra. crhitec^ira, posedă o în
grijită educație artistică pe 
care o începe eu profesorii 
modești di» țară și o termină 
la Parts .prejurâri stră
lucite,.

Aman este mc: ales portre
tist și pictor al unor tablouri 
istorice. Iți alesese această ca
litate pentru câ i» vremea lui 
acestea erau cele două acnuri 
superioare iu ochii artiștilor și 
ai publicului. Face insa și pei
saj. Printre primele sînt cele 
in care pxsetrd episoade din 
războiul Crimeii Ga care asis
tase) cu o remarcabilă veridi
citate in execuție. Mai tîrziu, 
stabilit in țarc, este solicitat 
pretutindeni ca portretist și se 

practica în producție 
de 6 luni.

în cursul acestui an 
va începe școlarizarea 
celei de-a 6-a serii de 
electricieni, cu durata 
de un an de zile.

în tehnică, acad. N. Vasiles- 
cu-Karpen este primul care 
explică aderența fierului la 
beton (în betonul armat) și tot 
primul care propune utillza- 

nților de înaltă frec- 
atru telefonia la mare 

Postul de 
■taM 
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magni
practică peitru determinarea 
sensului tensiunii electromo
toare fără folosirea noțiunii 
de masă magnetică, deschide 
calea spre o nouă înțelegere a 
magnetismului, astăzi curen
tă, fără folosirea noțiunii de 
masă magnetică

Printre lucrările cele mai 
însemnate ale acad. N. Vasi
lescu-Karpen, se numără cele 
din domeniul electrochimiei. 
unde savantul a creat o con
cepție cu totul nouă, bazată 

consacră tablourilor istorice, 
care cereau numeroase studii 
preliminare și o execuție în
delungată. Dar și în această 
perioadă, Aman realizează cîte
va peisaje pure. Unul dintre 
ele impresionează în mod deo
sebit, cel realizat în urma unei 
vizite făcută unui prieten di 
Aninoasa de lîngă Cîmpul 
(o regiune pe care Aman o a 
miră și o iubește): In cart 
mea despre „Pictura romîneasl 
că în secolul al XIX-lea" am 
numit acest tablou, „Margine 
de oraș". In realitate, după cum 
se vede, nu este o margine de 
oraș, ci un mijloc de sat cu 
conacul boieresc al prietenului 
lui Aman. Tot în același volum 
publicat de mine am reprodus 
o vedere dintr-un parc care nu 
poate fi decît din „Jardin du 
Luxembourg" din Paris, deci 
dintr-o perioadă de tinerețe a 
lui Aman. Mai tîrziu, el se va 
interesa de scenele de societate 
care aveau loc, celd mai mul
te, în casa și în gradina lui, și 
de locurile de viligiatură unde 
petreceau bucureștenii cu sta
re. Cu aceste ocazii, decorul 
este tm peisaj foarte fidel ob
servat iar în perioada ultimă 
a vieții sale, spre deosebire 
de trecut, destul de luminos. 
Toate acestea dovedesc că și 
Aman fusese cîștigat de curen
tul sănătos și veridic al unei 
picturi clare și conformă rea
lității, curent ce domnea 
atunci mai ales la Paris.

Marii noștri peisagiști sînt 
însă Nicolae Grigorescu și Ion 
Andreescu. Dar despre ei și 
despre Luchian îmi propun să 
discutăm în proxima convor
bire.

NICOLAE DRAGOS
la joacă...

C. TUDOSE — Brașov, V. 
PASCU — Galați

Institutul de cultură fizică 
și sport din București pregă
tește practic și teoretic viito
rii specialiști și profesori de 
educație fizică. Cursurile de 
zi ale acestei facultăți au două 
secții : pedagogică și sportivă. 
Probele pentru examenul de 
admitere pentru anul I con
stau din : Anatomia și fiziolo
gia omului — scris și oral — ; 
Limba și literatura Romînă — 
scris. Probe practice : atletism, 
gimnastică, un joc sportiv (la 
alegere între : volei, baschet 
handbal). Total 6 probe. Du
rata de studii — 4 ani.

I. GHEORGHIȚA — Timi
șoara

Ne bucură succesele pe care 
le-ați obținut în conducerea 
corului înființat de curînd.

Pînă ce veți reuși să intrați 
într-un institut de învățămînt 
cu profil artistic, încercați să 
vă însușiți bazele generale ale 
armoniei, studiind cartea pro
fesorilor Florin Eftimescu, Al. 
Pașcanu. Mircea Chiriac inti
tulată „Principii de armonie”. 
editată în 1958 de Casa Cen
tral ă a Creației populare?'

Studiind atent fiecare capi
tol din carte, rezolvînd exer- 

j cițiile și confruntîndu-le per
manent cu dezlegările date în 
capitolul final, veți reuși să 
vă însușiți o seamă de cunoș
tințe pentru înțelegerea ar
monică a unor piese corale și 
chiar pentru armonizarea unor 
cîntece.

Citiți în același timp cu a- 
tenție și cartea „Dirijorul de 
cor” (de I. Vicol. Z. Vancea, 
T. Alexandru, Ion Marian) 
care vă va ajuta să completați

pe existenta electronilor liberi 
în toate fenomenele chimice 
din electroliți. care astăzi este 
de o mare actualitate. Pornind 
de la aceasta. învățatul a con
struit numeroase tipuri de 
pile electrice cunoscute în 
știință după numele său 
(K, K-. Kh etc.) care funcțio
nează folosind un singur izvor 
de căldură, căldura mediului 

iant. pe care o transfor
mi electricitate, fără ca în 

n_i 1-r sâ M pcadufei 
sactie chimică. Interpre- 
teoRtieă a funcționării 

Lor pile de către inventa- 
r — in sensul contra- 
irâcipiuhti al 2-lea al 
namfeii — a suscitat 
aprige și îndelungate, 

e altfel, acestea nu au fost 
Lrele sale idei care au 
intuit controverse- Nouta- 
tezelor sale, multe dintre 
ilterior confirmate, au in
trat nu o dată impotri- 

riri. Dar profesorul Karpen 
1 știut să nu se descurajeze. 

Pentru el munca științifică 
a însemnat întotdeauna crea
ție, atacarea curajoasă a unor 
căi neumblate, elaborarea de 
teorii noi și materializarea lor 
în soluții tehnice inedite. O- 
pera științifică durabilă pe 
care a lăsat-o posterității este 
o contribuție remarcabilă la 
progresul fizicii, 
servire pasionată

o pildă de 
a științei.

I. M. ȘTEFAN

cunoștințele și în ceea ce pri
vește conducerea și îndruma
rea unei formații corale de 
amatori.

CORNEL MARINESCU — 
Rădăuți, ILEANA CRÎNGUf 
— Tulcea

La examenul de admitere 
pentru cursurile învățămîntu- 
lui mediu seral se pot prezen
ta tineri muncitori calificați 
din industrie, transporturi, 
construcții, silvicultură sau din 
întreprinderile agricole de 
stat care au absolvit școala de 
7 (8) ani sau au o școală echi
valentă și au vîrsta de cel 
mult 25 de ani la primirea în 
clasa a VIII-a.

Tinerii muncitori care soli
cită admiterea în învățămîn- 
tul mediu seral trebuie să fie 
recomandați de conducerea 
întreprinderii în care lucrează.

Examenul de admitere la 
învățămîntul mediu seral are 
loc între 20—25 august. Pro
bele de concurs constau din î 
matematică — scris și oral, 
Limba romînă — scris și oral.

V. UNGUREANU — Bucu
rești, T. PIPERA — Cluj

Există un sistem foarte bun 
pentru mvățarea limbii engle
ze fără profesor.

în Editura științifică au a- 
părut în ultimul timp cîteva 
ediții ale cărții prof. L. Le- 
vițchi și D. Duțescu „învățați 
limba engleză fără profesor”.

Veți reuși să învățați cu u- 
șurință și pronunția corectă, 
atît de dificilă pentru cei care 
învață în acest fel, dacă pa
ralel cu lecțiile din carte vă 
veți procura și imprimarea 
specială difuzată de Casa de 
discuri „Electrecord” care cu
prinde lectura primelor 20 de 
lecții din acest manual.

Cinematografe
MADAME SANS-GENE — film 

pentru ecran panoramic rulează 
la Patria (orele 9,45; 12; 14,45; 
16,30; 19; 21,15). OCOLUL PĂM1N- 
TULUI IN 80 DE ZILE — ambele 
serii rulează la Republica (orele 
9,30; 13; 16,30; 20,15), București
(orele 8,30; 12; 15,30; 19,15). ASA- 
SINUL DIN CARTEA DE TELEFON ■ 
rulează Ia : Melodia (orele 9,45; ■ 
12; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Festival I 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
21). Grivița (orele 10; 12; 16; 18,15; ■ 
20,30), Modern (orele 10; 12; 15; 17;
19; 21), Ferentari (orele 9; 11; 14). 
DOI COLONEI rulează la Carpați 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20,15), Ca- “ 
pitol (orele 10; 12; 14; 16,30; 19;
21.15) , Excelsior (orele 9; 11,15 ;
13,30; 15,45; 18; 20,15), Feroviar (o- 
rele 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
20.30) , Flamura (orele 10; 12; 14;
16; 18; 20). CEI TREI MUȘCHE
TARI — cinemascop — ambele 
serii, rulează la Bucegi (orele 10; 
16; 20), Tomis (orele 8,45; 12,30; 
16,15; 20). CUBA 58 — rulea
ză la : Victoria (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Munca (orele 15; 17;
19-, 21 (duminica ora 12), 
(orele 16; 18,15; 20,30).
DREPTE — cinemascop — 
zâ la Central (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30). Moșilor (___
15,30; 18). FRAȚII CORSICANI — 
cinemascop — rulează la Lumina 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 15,45; 18;
20.15) , Cosmos (orele 14; 16; 18; 
20). ANACONDA rulează la Union 
(orele 16; 18,15; 20,15). CEI PATRU 
CĂLUGĂRI rulează la Doina (orele 
ll/»: 15.45: 16; 18,15; 20,30) PRO
GRAM PENTRU COPII la ora 10). 
Flacăra (orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Adesgo (orele 15; 18;
20.30) . FATĂ DIN CASA ROȘIE
rulează la Giulești (orele 10; 12; 
14: 16: 18.15; 20,15). LUMEA
COMICA A LUI HAROLD LLOYD 
rulează la : înfrățirea între popoa
re (orele 10; 16; 18; 20), Dacia (ore
le 9; 11; 13: 15; 17; 19; 21). LA
CRIMA TÎRZII, rulează la : Cultu
ral (orele 15; 16.45; 18,15; 20). A 
12-A NOAPTE rulează la Buzești 
(orele 16; 18.15). TOTUL DESPRE 
EV A rulează la Crîagași (orele 16; 
18,15; 20,30). UN OM CARE NU
EXISTĂ rulează la: Vitan (orele 16;

18; 20). Colentina (orele 15,30; 17,45; 
20). CERUL ȘI MOCIRLA rulează 
la : Miorița (orele 10; 12; 14; 16; 
18,15: 20.30), Arta (orele 16; 18,15;
20.30) . T1NĂRUL DE PE VASUL
COLUMB rulează Ia Popular 
(orele 15; 17; 19; 21). ÎNDRĂGOS
TITUL rulează la Aurora (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15). FERIGA DE 
AUR rulează la Viitorul (orele 16; 
18,15; 20,30), Progresul (orele
15,30; 18; 20,15). OMUL DIN FO
TOGRAFIE rulează la : Volga 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),

Unirea
CAUZE 

rulea- 
; 13;
(orele

Cm.su
esc.de


30 de ani de la procesul
conducătorilor eroicelor lupte

muncitorești din februarie 1933
Se împlinesc 30 de ani de la 

procesul conducătorilor eroi
celor lupte din februarie 1933 
care au marcat un moment de 
cotitură în dezvoltarea parti
dului și a întregii noastre miș
cări muncitorești, înscriind o 
pagină glorioasă în istoria cla
sei noastre muncitoare, a lup
tei poporului romîn pentru li
bertate, împotriva exploatării. 
Dînd o grea lovitură regimului 
burghezo-moșieresc, întîrziind 
fascizarea țării, insuflînd un 
puternic avînt forțelor demo
cratice antifasciste, marile bă
tălii revoluționare din februa
rie 1933, în cursul cărora s-au 
întărit legăturile partidului cu 
masele, au exercitat o înrîurire 
profundă asupra întregii dez
voltări interioare a vieții poli
tice din Romînia, asupra isto
riei patriei. Școală de educație 
revoluționar^, aceste lupte au 
constituit o pregătire, un pre
ludiu al marilor încleștări de 
clase care au dus la răsturna
re^ dictaturii militaro-fasciste, 
la instaurarea puterii populare.

De o mare însemnătate e 
faptul că în focul eroicelor bă
tălii de clasă din februarie 1933 
s-au ridicat din rîndurile pro
letariatului numeroase cadre 
de conducători revoluționari 
căliți, legați inseparabil de ma
sele muncitorești, devotați trup 
și suflet intereselor poporului 
șî patriei, oameni cu o mare 
clarviziune politică și înaltă 
principialitate. Cadrele ridica
te în această perioadă, în frun
te cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, au avut un rol 
determinant în întărirea parti
dului, în călirea lui politico- 
ideologică, în elaborarea unei 
linii politice juste, bazată pe a- 
plicarea creatoare a marxism- 
leninismului la condițiile spe
cifice Romîniei. Aceasta a dat 
posibilitatea partidului sa 
conducă cu succes marile bă
tălii de clasă care au dus la 
răsturnarea dictaturii milita
ro-fasciste și instaurarea pu
terii populare, lupta plină de 
avînt și abnegație a poporu
lui pentru refacerea și dez
voltarea economiei naționale, 
pentru construirea socialismu
lui.

Desfășurat în condițiile stă
rii de asediu, procesul însce
nat conducătorilor luptelor 
muncitorești din februarie 1933 
a fost o expresie a fricii și ne
liniștii de care erau cuprinse 
cercurile reacționare în fața 
valului puternic al luptei ma
selor. Sînt semnificative pagi
nile numeroase din lungul re
chizitoriu pregătit de justiția 
burghezo-moșierească, în care 
se vorbește despre faptul că 
secretarul Comitetului Centrai 
de Acțiune pe țară al ceferiști
lor, Gheorghe Gheorghiu-Dej 
„și-a făcut legături pretutin
deni” și „cutreieră țara în lung 
și-n lat". Firește, realitatea că 
din mijlocul muncitorimii s-au 
ridicat conducători capabili să 
organizeze masele, oameni iu
biți de mase, nu putea să nu-i 
neliniștească pe paznicii rîndu- 
ielilor burghezo-moșierești.

Conceput de cercurile reac
ționare ca o încercare de a in
timida forțele democratice și a 
frîna lupta maselor muncitoa
re, procesul de la Craiova s-a 
transformat însă într-o tribună 
de demascare a regimulu’ 
burghezo-moșieresc, de propa
gare a politicii partidului co
munist, ca apărător curajos și 
ferm al interselor celor ce 
muncesc, al libertăților demo
cratice, al independenței na
ționale. Conducătorii munci
torimii au devenit din acu
zați, acuzatori. Cînd, la pro
ces, comisarul regal a cerut 
„să se răspundă la întrebări, 
nu să se acuze" a primit un 
răspuns hotărît și clarvăză
tor: „poporul muncitor acuză! 
Și el trebuie să afle—mai ales 
din această sală, că, cu oricîte 
împotriviri, va veni vremea 
răspunderilor pentru acei care 
î-au hărăzit o soartă de robi”.

Subliniind caracterul pro
fund politic al luptelor cefe
riștilor, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că 
muncitorimea ceferistă s-a. ri
dicat în masă împotriva stării 
de asediu, pentru apărarea 
drepturilor și libertăților de
mocratice, pentru eliberarea 
conducătorilor arestați. „Legal 
sau nu, muncitorii s-au adu
nat, au manifestat și au luptat 
pentru apărarea drepturilor 
lor și ale clasei din care fac 
parte. Iar dacă se interzicea 
dreptul de întrunire și mani
festare ei erau datori s-o facă 
căci înaintea oricărei legi stă 
dreptul muncitorilor la viață”. 
Cuvîntul său la interogatoriu 
a constituit un aspru rechizi
toriu la adresa regimului bur
ghezo-moșieresc, o înflăcărată 
chemare la luptă a clasei mun
citoare și a tuturor celor ce 
muncesc. Din boxa acuzaților 
el a susținut cu tărie rolul și 
legitimitatea Comitetului Cen
tral de Acțiune : „Astăzi, cînd 
mă găsesc aci pentru activita
tea ce am depus timp de un 
an în calitate de membru al 
Comitetului Central, în fața

dv., în auzul munczczL" pre- 
zenți la proces £ iz sală, in 
auzul muncitarilor eefer_s:: c.n 
toată țara, eu declar : ACȚIU
NEA ÎNTREPRINSA A FOST 
JUSTA. EA A FOST BINE 
CONDUSA, iar crgazele s-au 
dovedit capabile să neprezzrie 
în mod valabil muscummea. 
să o organîzFze sâ-i conducă 
luptele. Comztetul Cea 
Acțiune, in-aeprin_ndu-și 
a dat dovadă de mazurii 
o adincâ pătrundere șt cu 
tere a posibili Apkr ce eanstă 
în masele eefer.ste. £_ a scos 
la iveala forța formScabc'ă ce 
acțiune a muncitorilor cefe
riști, a coordona: munca a 
pregătit evenimentele de la 
și 15 februarie 1933. Prm ac
țiunea sa. munctomnca C-F-R. 
a fost ridicată la ran^d 
veritabilă avangardă a iomeg 
muncitorimi din Rc~a*.

Exprimind râspxat ir'.ă'-i- 
mintele pe care mmrf.octmea 
le-a tras din eroicele lupte a.e 
ceferiștilor și petrol iilor. to
varășul Chivu Stoica 
din boxa acuzaților: 
de la C-F-R- l-a in 
muncitor că atita timp c 
va ști să se orgmiarae 
lupte pentru schimbarea coc.- 
di ții lor de muncă, el va cocit- 
nua să muncească în 
condiții în care mur 
bii“.

Atitudinea demnă eura/oa- 
să, profund patriotică a condu
cătorilor munc.*.onm_. care 
și-au ridicat glasul in apărarea 
intereselor poporului a avut 
un uriaș ecou în întreaga țară. 
Faptul acesta a avut o ziare 
însemnătate in acpuuea pali
dului pentru făurirea unu. 
larg front popular azuiasc.su 
In toate coițuriie țăru. cele 
mai largi cercuri ale cp_r.€. 
publice și-au manifesta; soți— 
dar: ta tea cu conducătorii mtxn- 
citorirrm cerind încetarea în
scenării judiciare. Greve de 
solidaritate cu luptător.: cefe
riști au avut loc in multe ora
șe. Acțiunile greviste din vara 
anului 1933, la care au parti
cipat zeci de mii de munci
tori. au avut ca unul din o- 
biectivele principale — lupta 
pentru eliberarea conducători
lor eroicelor bătălii de clasă 
din februarie. Peste 3 000 
de ceferiști din București au 
demonstrat la sfîrșitul lunii 
iunie 1934 cerind eliberarea 
celor arestați. Muncitorii din 
București, Ploiești, Iași, Galați, 
Cluj, Craiova etc. au trimis 
moțiuni revendicînd stingerea 
procesului.

In numeroase orașe au avut 
loc întruniri de protest ale 
muncitorilor, funcționarilor, 
intelectualilor. Țărani din mul
te sate ale județelor Ilfov, 
Prahova, Vlașca, Dolj, Covur- 
lui și altele au trimis ajutoare 
în bani și alimente celor în
temnițați.

Deosebit de puternic, impre
sionant, s-au manifestat în a- 
pârarea conducătorilor cefe
riști și petroliști cei peste 400 
de martori veniți din toate 
colțurile țării.

Sutele de muncitori, vîrstnici 
și tineri, țărani muncitori, in
telectuali cu vederi 
mici meseriași etc., 
piedicilor, a terorii 
de asediu, au venit 
presionantă unitate 
me solidaritatea cu 
torii ceferiștilor și petroliștilor 
aflați pe banca acuzării și sâ 
ceară într-un singur glas stin
gerea procesului și eliberarea 
acuzaților.

Martorii veniți din ateliere 
și fabrici au exprimat în fața 
Consiliului de război opinia 
zecilor de mii de proletari. 
Mulți dintre ei au adus Consi
liului moțiunile iscălite de sute 
de muncitori la întrunirile și 
mitingurile din întreprinderi 
și au declarat că ei au mandat 
să vorbească în numele mun
citorilor din întreprinderile 
unde lucrează.

La întrebările provocatoare 
ale acuzatorilor în legătură cu 
activitatea partidului comu
nist, martorul Ilie Pintilie a 
dat un răspuns pătruns de spi
rit revoluționar: „Dacă însă 
comuniștii sînt aceia care au 
deschis ochii muncitorilor, ară- 
tîndu-le calea de urmat și ce 
trebuie să facă, dacă comuniș
tii au învățat pe muncitor’ 
cum trebuie să facă, dacă co
muniștii sînt aceia care au 
venit să lumineze calea noas
tră, a ceferiștilor, și să arate 
drumul luptei, care singură 
ne-a dat cîștigul grevei de la 2 
februarie 1933, apoi, d-le pre
ședinte, și noi subscriem în to
tul la aceea ce au făcut comu
niștii, și eu sînt comunist..."

Au venit la proces, ca trimiși 
ai țărănimii, grupuri de țărani 
din satele Ilfovului și ale Do’- 
jului, oameni nevoiași cu trai
sta sub braț, din care au scos 
liste lungi cu semnături a sule 
de săteni, unele mai caligrafi
ce, altele mai puțin citețe, iar 
altele pecetluite prin efigia 
degetelor bătătorite de truda 
mult prea grea pe moșiile bo
ierești.

Numeroși reprezentanți ai
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Ședințele plenare 
ale comitetelor uniunilor 
pe ramuri de producție 

ale sindicatelor

eaecaeăîORi

Cczsîcziiri de Ia Atelierele ,)9 Mai* din 
t -'ezri.'zîe.'e obți nule în producție, a fost de- 
'..zf. .zzâ de lună. în infrecerea socialistă.

Foto: GH. CUGU

$

INOVATORII NOȘTRI
De la începutul anului și pînă 

acum, la Întreprinderea regională 
de electricitate din Bacău, au fost 
aplicate în procesul de producție, 
numeroase inovații și raționalizări.

Numai în anul acesta la cabi
netul tehnic s-au înregistrat 103 
propuneri de inovații, dintre care 
s-au aplicat 49. Acestea au adus 
economii în valoare de 30 000 lei.

Informal

între 1—4 iulie a.c. au avut 
loc ședințele plenare ale co
mitetelor uniunilor pe ramuri 
de producție ale sindicatelor.

Plenarele au dezbătut acti
vitatea desfășurată de sindica
te pentru mobilizarea oameni
lor muncii la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor luate în în
trecerea socialistă în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a 
Eliberării Romîniei și sarcini
le ce revin sindicatelor din 
Hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne cu privire la majora
rea salariilor la toate catego
riile de salariați, reducerea u- 
nor cote ale impozitului pe 
salarii și creșterea plafoane
lor de salarii în funcție de 
care se acordă alocația de stat 
pentru copii.

Participanții la plenare au 
trimis Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, telegrame prin care 
în numele sindicatelor și al 
tuturor oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții, se 
angajează să lupte din toate 
puterile pentru descoperirea și 
punerea în valoare a noi re
zerve interne care să ducă la 
continua ridicare a producției 
și productivității muncii, la 
îmbunătățirea calității produ
selor, reducerea prețului de 
cost și sporirea beneficiilor, 
căi sigure ale creșterii bună-

stării poporului și înfloririi 
patriei noastre.

Recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale 

a S.U.A. — Ziua 
Independenței

1 I

înaintate, 
în ciuda 

și a stării 
într-o im- 
să-și afir- 

conducă-

Printre inovatorii noștri se nu
mără și Constantin Pușcalău și 
Vasile Sucilă de la secția reparat 
mașini electrice Roman. Ei au con
ceput un dispozitiv pentru trans
portat miezuri magnetice.

I. ARHIRE
electrician

La 4 iulie, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Statelor 
Unite ~ ale Americii în R. P. 
Romînă, J. P. Shaw, a oferit 
g recepție cu prilejul sărbăto
rii naționale a S.U.A. — Ziua 
Independenței.

La recepție au participat 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, membri ai 
conducerii unor ministere și 
instituții centrale, academici
eni și alți oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Plenara Consiliului 
Național al inginerilor 

și tehnicienilor 
din R.P. Romînă

Sîmbătă a avut loc plenara 
Consiliului Național al ingi
nerilor și tehnicienilor din 
R. P. Romînă. La lucrările 
plenarei au participat tovară
șii Martin Isac, președintele 
Consiliului Central al Sindi
catelor și Larisa Munteanu, 
secretar al C.C.S.

Plenara a trimis Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, o 
telegramă, prin care în nu-

mele inginerilor și tehnicie- 
nilor din țara noastră își ex
primă profunda recunoștință 
față de recentele măsuri luate 
de partid și guvern privind 
ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii și se anga
jează să-și sporească efortu
rile pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor ce le revin.

★
Delegația culturală a R. P. 

Chineze, condusă de Hu Iu- 
djî, locțiitor al ministrului 
culturii, care face o vizită în 
țara ~ noastră, a fost primită 
sîmbătă de Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe.

★

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala, delegația franceză 
condusă de prof. Andre Ma
rechai, delegat general al gu
vernului francez pentru cer
cetarea științifică și tehnică, 
care a făcut o vizită în țara 
noastră.

(Agerpres)

Un succes 
al industriei 
energetice 

a țâri i noastre
(Urmare din pag. I)

SPORT Spartachiada republicană
ărnl esc' rr-

peetizz- Aoe&sca era 
oa a torțe, ci a ssăâe 
seer a
care Ze-o 
zcriazâ » 
Nxmez s 
pere vcriițe poț>ocGhQ
rr-Zritor ce a scârvza lanțo- 
nie expbosdriz a-ș: cuceri z- 
beruua.

Ax. cirz ariversâri. impli- 
zirea a 30 de ani de la proce- 
su! dir. Craiova, poporul nostru 
înfăptuiește cu succes progra
mul elaborat de cel de al 
III-lea Congres al PAI.R_ pro
gramul desăvârșirii construc
ției socialiste în patria noastră. 
La două decenii de la Elibera
re. Rominia socialistă se înfă
țișează ca o țară înfloritoare, 
în care oamenii muncii, stă- 
pîni pe soarta lor, își făuresc 
bunăstarea.

Tineretul de azi cunoaște 
numai din cărți și din poves
tirile vîrstnicilor viața grea a 
poporului nostru, lupta sa 
eroică împotriva exploatatori
lor. Exprimîndu-și adînca re
cunoștință față de lupta pli
nă de sacrificii și abnegație a 
clasei muncitoare, condusă de 
partid, fără de care nu erau 
posibile marile înfăptuiri so
cialiste de azi, tînăra genera
ție își afirmă prin fapte dra
gostea și atașamentul față 
de partid și patria socialis
tă. Urmînd cu dragoste și 
nețărmurită încredere Parti
dul Muncitoresc Romîn, Comi
tetul său Central, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. tineretul împreună cu în
tregul popor, găsește în eroi
cele tradiții revoluționare un 
imbold însuflețitor în munca 
plină de elan pentru înflori
rea Republicii Populare Ro
mine.

mai clară tot la fete, deși bas
chetbalistele din Tg. Mureș și Bra
șov anunță un duel disputat. 
Exhipa din Tg. Mureș se dove
dește superioară in ceea ce pri
vește tactica, componentele evo
luează in viteză și cu o remarca- 
FJfi condiție fizică. Jucătoarele 

eșevene au -n ansamblu o pre-

XL-'. y.~

semnala o si 
unsprezecele' din Curei a 
destul de sever : 5—1 for

mația bucureșteani a liceului 
^Mihai Viteazu*.

La titlu concurează cu șanse 
aproximativ egale formația Școlii 
profesionale R.M.R. din Iași, care 
desfășoară un joc la un nivel teh
nic corespunzător juniorilor, și

evoluează meritoriu reprezentati
vele din Odorhei, Sibiu și Buzău. 
Un pronostic ar părea încă ha
zardat dar nu este exclus ca echi
pele amintite să se înscrie in or
dine primele in clasament.

In această ultimă zi vor fi cu
noscute și formațiile campioane 
la baschet. Și ' '

PE SCURT
• Populara competiție de fotbal campionatul cat. 

A se încheie astăzi.; In Capitală, pe stadionul Repu
blicii cu începere de la orele 16,15 se dispută jocu- 
îile : Steaua-Dinamo Pitești și Dinamo București- 
Steagul Roșu Brașov. Iată meciurile din provincie : 
Știința Cluj-Rapid București ; Farul Constanța-Petro- 
Iul Ploiești ; Crișul Oradea-Progresul București ,

• Potrivit hotărîrii Federației romîne de fotbal, 
două meciuri din ultima etapă a campionatului ca
tegoriei A, C.S.M.S. Iași-U.T. Arad și Siderurgistul 
Galați-Știința Timișoara se amină pentru marți 7 
iulie. Jocurile vor începe la ora 17,30.

aici situația pare

găhre foarte bună, și beneficiează 
pe ape'tul Ezaterjfiă Vogel, selec
ționată in lotul republican de ti
neret.

La băieți o dispută pasionan
tă se anunță între formațiile 
orașelor Piatra Neamț și Constan
ța. Băieții de la poalele Cernegu- 
rei, dețin ca atu o bună pregătire 
tehnică dublată de o mare putere

de luptă, în vreme ce constănțenii 
au în pivotul Purcăreanu un rea
lizator excelent. Din păcate toate 
echipele masculine se bizuie pe 
cite un om, excepțional dotat fi
zic, realizator eficace. Adeseori 
baschetbaliști ca Purcăreanu și 
Ioneci au înscris mai mult decît 
întreaga echipă.

Voleibaliștii școlii medii din 
Rm. Vilcea dispun de cele mai 
mari șanse pentru locul de onoare. 
In fiecare meci au dovedit reale 
calități tehnice, forță și subtilitate 
in atac. De loc mai prejos s-au 
comportat și sportivii timișoreni.

Aceste cinci zile în care cei 
mai buni școlari s-au întrecut în 
cele dinții finale ale Spartachiadei 
republicane au oferit dovezi grăi
toare asupra dezvoltării sportului 
de masă școlar. Cu fiecare com
petiție din masa sportivilor șco
lari au fost promovate elemente 
talentate, adevărate speranțe ale 
mișcării sportive din țara noastră.

VASILE RANGA

ELENA CIOBANII

Un public numeros a urmărit sîmbătă seara între
cerile din cea de-a doua zi a turneului internațional 
de lupte, care se desfășoară în incinta patinoarului 
„23 August". La clasice dintre luptătorii romîrii s-a 
remarcat tînărul Ion Gabor, care a făcut meci nul 
cu fostul campion mondial Imre Polyak (R. P. Un
gară). La aceeași categorie (70 kg) Vaier iu Bularca, 
l-a învins la puncte pe norvegianul A. Barvie. In 
limitele categoriei 78 kg. Ion Țăranu a cîștigat la 
puncte în fața cunoscutului campion francez Schir- 
mayer, iar Petre Stroie l-a învins tot la puncte pe 
finlandezul Wisser.

O imagine din jocurile turneului masculin de handbal

vele de constructori și motn- 
tori energeticieni, mobilizați 
și conduși de organizațiile de 
partid, și-au sincronizat lu
crările. au desfășurat o vie în
trecere socialistă avînd ca o- 
biective principale scurtarea 
termenelor lucrărilor, obține
rea unei calități ireproșabile 
la fiecare operație executată. 
Colectivele întreprinderilor 
care au dus la bun sfîrșit lu
crările de la blocul de 150 MW, 
— întreprinderea de construc
ții centrale electrice București 
și întreprinderea de montaj 
centrale electrice București, 
precum și muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la Paroșeni, 
închină frumoasa victorie a 
muncii lor celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei 
noastre.

Lucrările efectuate pentru 
darea în funcțiune a blocului 
de 150 MW au constituit pen
tru proiectanții, constructorii 
și montorii noștri o valoroasă 
experiență, care va fi folosită 
mai departe pentru instalarea 
unor noi agregate energetice 
de putere și mai mare.

— Ce însemnătate are gru
pul electrogen de 150 MW de 
la centrala termoelectrică Pa
roșeni pentru sistemul ener
getic național ?

— Prin intrarea în funcțiu
ne a grupului de 150 MW in
stalat la centrala termoelec
trică Paroșeni puterea instala
tă a acestei centrale se du
blează, iar puterea sistemului 
energetic național crește cu 
circa 7 la sută.

Adăugîndu-se celorlalte ca
pacități intrate în funcțiune în 
prima jumătate a anului, noul 
bloc face ca totalul puterii in
stalate în această perioadă să 
se ridice la 350 MW, din cei 
650 MW prevăzuți a fi puși în 
funcțiune în anul 1964.

Este interesant de subliniat 
că puterea acestui grup repre
zintă aproape un sfert din în
treaga capacitate instalată în 
țară înainte de 23 August 
1944. Amplasarea grupului la 
centrala Paroșeni, în bazinul 
carbonifer al Văii Jiului, în 
apropierea sursei de combus
tibil face posibilă punerea în 
valoare în condiții avantajoa
se a deșeurilor provenite de la 
preparațiile de cărbuni; pe de 
altă parte, conectarea la siste
mul energetic național a 
grupului electrogen aflat în 
această parte a țării asigură o 
mai bună alimentare cu ener
gie electrică a noilor obiecti
ve industriale din zonele Ar
deal, Banat și Oltenia.

Platforma de lansare
(Urmare din pag. I)

înainte, tovarășe Oprea ? („Pe 
locurile acestea se afla un tîrg 
întreg de dughene, și barăci, 
se vindeau gogoși și șireturi, o 
lume pestriță de oameni flă- 
mînzi așteptau pe la porți — 
unii ca să se angajeze, alții ca 
să ofere, în schimbul unei 
sume în stare să le amăgească 
sărăcia, o „odaie de dormit” 
cu cine știe cîte paturi, în cine 
știe ce locuință insalubră. Pe 
locurile acestea, aci aproape, 
se afla și carcera uzinei, locul 
unde-ți petreceai orele de pe
deapsă dacă se întîmpla să 
strici ceva sau dacă lipseai fără 
voie de la lucru...").

...Iată sculeria nouă, „în care 
se produc scule de un înalt ni
vel tehnic, are un cadru de 
verdeață și flori, care face mun
ca mai plăcută" (Explicație din 
album).

(„Grija 
viața lui 
Simțeam 
pătrundeam în 
întunecoase. în 
înghesuia în spațiul 
unde mîna muncitorului 
cuia mașinile”).

...Replică imediată la situația 
din trecut, imaginile următoa
re ne poartă în secțiile care —

pentru om și pentru 
era în 
lipsa

trecut minimă, 
aceasta cînd 
halele scunde, 
care lucrul se 

strimt, 
înlo-

au condiții mai complicate de 
lucru — turnătoriile de fontă, 
de oțel, secțiile de tratamente, 
turnătoria de precizie etc. Im
presionează curățenia, ordinea 
desăvîrșită, mecanizarea. Con- 
veierele, benzile cu role de 
oțel transportă piesele de la un 
loc la altul, în secții întîlnești 
cuptoare moderne, mașini mo
derne de format.

(„Să fi văzut o turnătorie în 
trecut, spune tovarășul Oprea. 
Părea că tot ceea ce era posi
bil ca invenție rudimentară se 
aduna aici. Dealtfel era o sin
gură turnătorie, cea pentru 
neferoase. Oțelăria nu era, tur
nătoria de fontă nu, toate as
tea ^au creat mult mai tîrziu. 
Să vă spună prietenul meu, 
Ilie Trandafirescu, Erou al Mun_ 
cii Socialiste, cel care a turnat 
primul motor al primului trac
tor : l-a turnat în aer liber, în 
cîmp, se poate spune. Iar ceea 
ce se vede azi la secția trata
mente termice e o imagine de 
laborator față de ceea ce era 
altădată, secțiile noi sînt co
mandate de la tablouri electri
ce și electronice...”).

...Date din istoricul (nou) al 
uzinei, creșterile reprezentind 
dezvoltarea, construcția de la 
an la an a unor noi hale, reuti- 
larea sau utilarea de la în
ceput, creșterea calificării mun-

Intr-un singur an, în 1933, uzi
na a întrerupt producția 16 
săptămîni. Azi, noi nu putem 
concepe așa ceva. Știți cîte 
tractoare am fabricat în primul 
an ? 30 ! Astăzi, din secția de 
montaj ies într-o singură zi 80 
de tractoare ! Peste 20 000 de 
tractoare anual ! Faima lor e 
cunoscută în toată lumea. Per
sonal am participat la multe 
tîrguri internaționale, am fost 
în multe țări să văd mașinile 
noastre la lucru. Anul trecut, 
la Casablanca, am primit din 
nou felicitări și mîndria mea a 
fost nespus de mare întrucît 
aprecierile tractoarelor romî- 
nești erau pe același plan cu 
ale celor mai bune din lume. 
Și iată aici o comandă recen
tă venită din Franța, țara care 
acum 40 de ani ne învăța să 
facem motoare...").

Domnii clevetitori 
și realitatea

prin însăși natura lucrurilor — citorilor:

1) Producția 1947 1950 1955 1959 1963
de tractoare too»/» 1 235% 1 250% 3 950% 7 700*. •

2) Numărul 1947 1950 1955 1959 1962
salariaților ioo% 155% 174% 215% 246* .

(„După cum se vede, în nu
mai 16 ani, o creștere cu 7 700 
la sută a producției de tractoa
re ! E o cifră care, pentru ori
ce întreprindere poate părea 
fantastică. Și totuși, aceasta a

fost creșterea. In trecut r.imeni 
nu se putea lăuda cu un ase
menea ritm, de dezvoltare a 
producției. îmi amintesc de 
desele întreruperi și stagnări, 
cauzate de lipsa de comenzi.

— Vă mai amintiți, tovarășe 
Oprea, de vorbele acelora 
care, cu ani în urmă, aruncau 
în dreapta și-n stînga vorbe de 
ocară la adresa industriei romî- 
nești ?

— Le știu pe dinafară. Iți 
vine să și rîzi cînd auzi că în 
ziarul „Liberalul" din acei ani 
se publicau articole în care se 
vorbea despre „Tractorul romî- 
nesc, ca despre... basmul cu co
coșul roșu", despre „Avortul 
forțat al tractorului romînesc". 
„Nici zece tractoare nu pot pă
răsi șantierul” — scria în același 
timp oficiosul țărăniștilor. Unii 
țipau că tractorul nostru va fi 
„atît de greu îneît nici de urnit 
nu se va urni”, alții că „piese
le mașinii sînt atît de ușoare 
în cît o fac să plutească peste 
ogoare, asemeni păsărilor”.

Sărmani naivi! Voiau să ne 
sperie cu vorbele lor. Să știți 
însă că atunci, în ziua aceea 
geroasă de decembrie, cînd 
treceam prin curtea uzinei cu 
primul tractor, așteptam să-l 
văd sărind în față pe acela 
care zicea că se va „arunca 
înaintea primului tractor, dacă 
IAR va izbuti să fabrice vreu
nul" (Tovarășul Oprea zîmbeș- 
te). Dar n-a apărut și noi, mun
citorii, am construit de atunci 
multe tractoare. Aproape o 
sută și patruzeci de mii! Repet, 
ca să se știe.

Rezultatul „miraculos'' de 
care vorbește meșterul, azi șef 
al uneia dintre secțiile-bijuterie 
ale uzinei, secția montaj gene
ral, stă, în primul rînd, în în
crederea manifestată de partid 
în capacitățile) talentul și dra
gostea de muncă a oamenilor, 
în politica patriotică dusă de 
partid. Miracolul aici trebuie 
căutat și nicăieri în altă parte. 
In locul carcerei și al santine
lelor, uzina oferă azi imaginea 
unei universități cu zeci de 
profesori, cu laboratoare, ate
liere, cu mii de elevi. In locul 
lui „nu ne interesează unde în
veți, cum te califici", uzina 
nouă opune cifra de peste 100 
de vizitatori zilnic ai cabinetu
lui tehnic (sînt muncitori care 
au înscris de-a lungul anilor în 
palmaresul lor și al uzinei cîte 
40—70 de inovații!), o biblio
tecă cu cîteva zeci de mii de 
volume, pe cei 1 000 de mun
ci tori-elevi ai cursurilor serale 
pe cei peste 1 500 de muncitor: 
înscriși la cursurile de ridicare 
a calificării. Sînt doar cltexa 
din cifrele care, contur ind sfe
re umane de preocupări, dau 
imaginea condițiilor oieri te 
omului, explică în ace’zș: timp 
de ce a fost posibilă construc
ția nu doar a unu: singur trac-

tor, a unei singure piese, ci 
proiectarea și punerea în fabri
cație a 14 tipuri de tractoare, 
între care — 
versal 650“ 
mondială pe 
înaltă.

...Mergeam
prea spre ,,aerodrom" (fostul 
aerodrom, unde se încercau al
tădată avioanele de război a 
devenit astăzi locul de probă 
și parcare a tractoarelor). Nici 
cel mai mare parc de avioane 
nu lasă, cred, o impresie de o 
asemenea forță ca parcul de 
tractoare al uzinei brașovene. 
Mii de tractoare, înainte de a 
lua drumurile satelor, gospodă
riilor colective, ale S.M.T.-uri- 
lor, sau înainte de a pleca spre 
America de Sud, Africa sau 
Asia se adună aici ca pentru o 
paradă. Concomitent, sute de 
tractoare funcționează cu un 
ritm impecabil: și tractoarele 
dau examene!

— De cite ori văd acest parc, 
ne spunea meșterul, mă gîn- 
desc că uzina noastră, ca și a- 
tîtea alte uzine, poate fi ase
muită unei uriașe platforme de 
lansare. „Rachetele" care-și iau

ultimul — „Uni- 
ne ridică faima 
o treaptă si mai

cu tovarășul O-

Zi,
(Urmare din pag. I)

din nord este necesar să se urmă
rească zilnic stadiul de coacere și 
să se asigure măsuri ca strîngerea 
recoltei să înceapă la vreme și să 
se execute într-o perioadă dt mai 
scurtă.

în întreaga țară trebuie grăbite 
lucrările de strîngere, uscare, tran
sport și depozitare a fînurilor cul
tivate și naturale.

O grijă deosebită trebuie să se 
acorde recunoașterii culturilor pen
tru sămînță și recoltării loturilor 
semincere, în vederea asigurării de 
semințe de bună calitate pentru

zborul de aici le-ași asemui cu 
visurile oamenilor, cu dorințele 
și aspirațiile lor, uzina asigu- 
rînd combustia necesară dru
mului spre înălțimi. Vă pove
steam că mulți au dorit și do
resc să învețe. Nimic nu le stă 
împotrivă. Vă mai povesteam 
despre condițiile grele din tre
cut-, azi uzina a construit un 
cartier întreg de locuințe, Car
tierul „Tractorul". Sînt oameni 
cărora le place arta — dansul, 
teatrul, pictura, filmul ? Avem 
un club cît un palat. Avem ar
tiști dramatici, orchestrapfi, 
cîntăreți cunoscuți în toată 
țara, avem operatori de film și 
chiar artiști de film ai uzinei.

...Stăteam cu tovarășul Oprea 
între tractoarele noi nouțe, 
cum ai sta cu cineva în mijlo
cul unui lan de grîu. Era amia
za unei zile de vară, călduroa
să, și sub lumina clară a soa
relui înțelegeam privind de 
jur împrejur, ce mare adevăr 
cuprindeau vorbele sale uzina 
nouă, uzina socialistă e o ade
vărată platformă de lansare, 
de pe care pornesc rachetele 
sigure ale visurilor care se în
deplinesc.

agricultură
anul viitor. Se recomandă, de a- 
semenea, să fie folosite condițiile 
deosebit de favorabile din vara a- 
ceasta pentru efectuarea arăturilor 
la un înalt nivel agrotehnic și 
pentru însămînțarea unor supra
fețe cît mai mari pentru plante de 
nutreț. O dată cu arăturile să se 
aplice îngrășămintele naturale și 
chimice potrivit planului de ferti
lizare a solului.

în săptămîna viitoare, trebuie 
grăbite prașilele și celelalte lucrări 
ce se execută în această perioadă 
în grădinile de legume, vij și li
vezi.

(Agerpres)

azuiasc.su
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Vizita delegației romîne 
în

GENOVA 4 (Agerpres). —
După vizitarea principalelor 

unități de producție ale grupu
lui Fiat din Torino, Gogu Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romine, împreună cu Gheor- 
ghe Rădoi, ministrul Indus
triei construcțiilor de mașini, 
și Mihail Petri, adjunct al mi-

nistrului comerțului exterior, 
au plecat la Genova. Aici, s^au 
întîlnit cu Arnaldo Giannini, 
președintele șantierelor nava
le „Ansaldo" și cu directorii 
generali de Vito și de Rosa. 
Sîmbătă, oaspeții romîni au 
vizitat șantierele de construc
ții navale.

Prezențe 
romînesti

După semnarea legii
drepturilor civile in S.U.A.

in R. P, Bulgaria
SOFIA 4 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Linte, transmite :
Sîmbătă, delegația Marii Adu

nări Naționale a R- P. Romîne, 
care se află în vizită în R. P. Bul
garia a avut o întîlnire cu mem
brii Biroului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria și președinții comi
siilor permanente.

Ambasadorul 
R. P. Romine 

în Ceylon primit 
de primul ministru

Oaspeții au fost întîmpinați la 
Adunarea Populară de Ferdinand 
Kozovski, președintele Biroului 
Adunării Populare, Ekaterina A- 
vramova, vicepreședinta Biroului 
Adunării Populare, Mincio Min- 
cev, secretar al Prezidiului Adu
nării Populare și președinții comi
siilor permanente.

A fost de față loan Beldean, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne la Sofia.

In aceeași zi delegația a făcut 
o vizită lui Gheorghi Petkov, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al orașului 
Sofia.

Ansamblul „Rapsodia Romî- 
nă“, care a sosit în Austria 
după ce a dat o serie de spec
tacole în mai multe țări ale 
Europei, a cucerit cu muzica și 
dansurile sale, cu minunatele 
costume naționale publicul 
spectator din Viena.

Televiziunea austriacă a fă
cut înregistrări pentru o emi
sie de 30 de minute. Reporterii 
radiodifuziunii au pregătit și ei 
o emisiune.

★
La Institutul Pedagogic Na

țional din Paris a avut loc vi
neri după-amiază, inaugurarea 
expoziției de marionete „Țăn
dărică", care va fi deschisă 
pentru public pînă în toamnă. 
Au fost prezenți Robert De
sai this, președintele Unima- 
France, Tourneau BrauTy, se
cretara generală a acestei Li
ni uni, Joseph Majault, directo
rul general adjunct al Institu
tului Pedagogic Național, spe
cialiști, ziariști. In 30 de vitri
ne sînt prezentate marionete, 
fotografii, reproduceri de de
coruri și aranjamente scenice 
care înfățișează vizitatorilor 
arta păpușarilor romîni. Cu 
ajutorul unei hărți a țării 
noastre este prezentată activi
tatea artistică în orașele de 
provincie.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Casa Albă a anunțat că președin
tele Johnson l-a numit pe Arthur 
Dean, jurist și fost delegat la con
ferința pentru dezarmare de Ia 
Geneva, ca șef al comitetului na
țional al cetățenilor pentru rela
țiile inter-rasiale. Acest comitet va 
lucra în strînsă legătură cu Leroy 
Colins, fost guvernator al statu
lui Florida, care a fost numit di
rectorul acestui nou comitet creat 
pe baza legii drepturilor ci
vile.

Noua lege a drepturilor civile a 
început sa fie aplicată în statele 
din sud, întîmpinînd în general 
mai puțină rezistență, deât se aș
tepta, din partea cercurilor segre- 

gaționiste. La Birmingham, Ala
bama, unde în trecut au avut loc 
violente ciocniri rasiste, grupuri 
de negri au putut lua loc în res
taurantele și cafenelele pînă acum 

rezervate albilor. Proprietarii de 
hoteluri din Birmingham au pu
blicat un comunicat în care își 
afirmă dorința de a da ascultare 
noii legi. Nici la Montgomery, ca
pitala statului Alabama, nu s-au 
produs incidente, cînd negrii au 
intrat în restaurantele segregate. 
Charles Weltner, membru al Ca
merei reprezentanților din Geor
gia, pînă de curînd segregațioiust 
convins, a declarat că a acceptat 
„verdictul națiunii". La New Or
leans, 250 de oameni de afaceri

au semnat o declarație în care cer 
respectarea legii.

Dr. Miles Smith, președintele 
Asociației naționale pentru propă
șirea populației de culoare din 
Georgia, este de părere că această 
schimbare de atitudine poate a- 
vea la bază și considerente elec
torale. Voturile negrilor vor dn- 
tări acum mai greu în sud și oa
menii politici locali vor trebui să 
țină seama de acest factor. Pe de 
altă parte, unii comercianți albi au 
putut constata, în detrimentul lor, 
că tulburările rasiale nu sînt pro
pice comerțului.

Este drept, însă, că s-au pro
dus și o serie de manifestări ale 
unor rasiști care nu vor să țină 
seama de noile realități. Astfel, 
George Wallace, guvernatorul sta
tului Alabama, a declarat că va 
continua „lupta" împotriva dese- 
gregației și a refuzat să ia parte 
la conferința convocată de pre
ședintele Johnson pentru luarea 
de măsuri în vederea aplicării le
gii. 1

1

ITALIA: Aldo Moro însărcimat
cu formarea noului guvern

COLOMBO. — Aurel Ar- 
deleanu, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
R.P. Romîne în Ceylon, a fost 
primit la 2 iulie de către d_na 
Sirimavo Bandaranaike, pri
mul ministru al CeylonuluL 
Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Ministrul R.P. Romîne în 
Ceylon a participat în aceeași 
zi la ceremonia deschiderii se
siunii parlamentului ceylonez.

★
Societatea „New Arts Thea

tre" care colaborează cu Insti
tutul Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, a 
organizat vizionarea filmului 
romînesc „Tinere talente" și o 
expoziție de reproduceri după 
lucrări ale unor pictori ro
mîni. La această manifestare 
au participat oficialități ceylo- 
neze și membri ai corpului 
diplomatic. Cu această ocazie, 
ministrul R.P. Romîne în Cey
lon a rostit o scurtă cuvîntare.

încheierea vizitei
lui N. S. Hrușciov

in Norvegia
OSLO 4. — Trimisul special 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite: în dimineața zilei de 4 iulie, 
delegația sovietică condusă de N.S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care, la in
vitația guvernului Norvegiei a fă
cut o vizită oficială în această 
țară, a părăsit portul Oslo la bor
dul navei „Bașkiria".

La plecare, primul ministru al 
Norvegiei, Einer Gerhardsen, și 
N. S. Hrușciov au rostit cuvîn- 
tări.

U.ILS.S.: Spărgătorul de ghea
ță atomic „Lenin* a plecat spre 
Arctica. In fotografie: locuito
rii din Murmansk conduc spăr
gătorul de gheață care pleacă 
în cea de-a cincea cursă a sa.

Acord
intre R.

Si

comercial
D. Germans

Indonezia

DJAKARTA. — La Djakarta a 
fost semnat un acord comercial 
între Indonezia și R. D. Germană. 
Indonezia va livra R- D. Germane 
mărfuri tradiționale ale exportu
lui său — cauciuc, cupru și dife
rite produse agricole. Republica 
Democrată Germană va exporta in 
Indonezia produse ale industriei 
metalurgice și constructoare de 
mașini, medicamente.

ROMA 4 (Agerpres). — După 
încheierea întrevederilor în ca
drul cărora a avut consultări, cu 
diferite personalități politice în ve
derea soluționării crizei de gu
vern, președintele Republicii ita
liene, Antonio Segni, l-a primit 
vineri seara pe Aldo Moro încre- 
dințîndu-i formarea noului gu
vern. Liderul democrat-creștin a 
acceptat să formeze noul guvern 
cu rezerva de a da un răspuns de
finitiv după consultările, pe care 
le va avea cu diferite personalități 
politice.

După încheierea convorbirilor 
cu președintele republicii Aldo 
Moro a declarat: „îmi dau per
fect de bine seama de dificultățile 
situației economice, sociale și po
litice ale țării. Tocmai în fața a- 
cestor dificultăți, a menționat el, 
partidele chemate să formeze ma
joritatea vor trebui să facă „do
vada capacității lor, asumîndu-și 
întreaga răspundere".

După cum se știe, Moro a fost 
considerat de reprezentanții celor 
patru partide majoritare, drept 
cel mai indicat pentru a forma vii
torul guvern. Agenția France Presse 
relatează că Moro a declarat că 
nu este necesar să aștepte rezul- 

“ “ utetului Cen-

a menționat că intenționează să 
acționeze rapid, de aceea începe 
chiar astăzi tratativele cu re
prezentanții partidelor democrat- 
creștin, socialist, social-democrat și 
republican în vederea formării vii
torului guvern.

★
în cercurile politice italiene se 

apreciază că una dintre primele 
probleme pe care viitorul guvern 
prezidat de Moro va trebui să le 
rezolve este problema dacă se vor 
acorda sau nu fonduri școlilor 
particulare. După cum se știe, toc
mai proiectul de lege cu privire 
la acordarea acestor fonduri a fost 
respins în Camera deputaților, 
constituind, de fapt, momentul de
clanșării actualei crize guverna
mentale. Apoi vor trebui rezolva
te probleme mult mai complexe 
cum ar fi adoptarea unor măsuri 
pentru îmbunătățirea conjuncturii 
economice și realizarea unor re
forme de structură.

I
I
I 
I
I

Poporul alger ian sărbătorește 
. grafia noastră înfățișează

astăzi Ziua independenței. Foto- 
un aspect din orașul Alger
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si istorie
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mile Zola 
undeva, în 
cărților sale despre 
capitale europene, 
că jaloanele istoriei 
unui oraș pot fi 
descoperite în tona- 

■ litatea tablourilor sale, iar acestea 
■ în istoria lui. Modul de a cu

noaște un oraș prin cercetarea 
întrepătrunderii între fațetele lui 

1'exterioare și resorturile interne 
ale istoriei lui care-i explică în 
bună măsură înfățișarea, mi 

I'se'pare deosebit de eficace, ca 
metodă de investigație pentru 

^călător, mai ales în capitalele ță- 
I rilor unde au avut loc d., „ ‘ '

' transformări esențiale în 
publică si unde interde, 

I dintre peisajul citadin și it 
se poate surprinde chiar ît 

pectele ei dinamice.
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Ele au fost provocate de I 
manifestație organizată de I 
» A. drpanta Ma- "

în Parlamentul 
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în viața 

publică și unde interdependența 
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In scopul 
superioaiIn scopul studierii paturilor 
superioare ale atmosferei, 
savant» francezi au elaborat 

un plan mondial de lansare a sate
liților Și baloanelor meteorologice 
fn Cosmos. Aceasta va permit* 
se facă un pas îmj 
noașterea cu precizii 
lor ce afectează i 
proiect se prevede

• Ploi torențiale in Japonia

In apropierea orașelor Stein din Elveția și Săckingen din 
R. F. Germană, au început recent lucrările de construire a 
unei centrale electrice pe Rin. In fotografie : o vederb de sus 
a șantierului de construcție a centralei. In față, se montează 

blindajul pentru turbina Kaplan nr. 3

77 Pisc, care in cei aproxi- 
-c matrv 600 de ani ai exis- 

. tente! sale a constitui! marea 
atiocție a ocestui oraș italian, 
a Început să-și încetinească 
mișcarea sa de iu

Intr-o declarație făcută Ia 
Pisc, Silvio Ballarin, inginerul 
Însărcinat cu supravegherea 
turnului, a arătat că măsurăto
rile făcute In acest an s-au

ie.

regiunilor din nordul 
ai mari insule japo- 
Honshu — s-au abă- 
torențiale. în cîteva 

Yamagata, 
cursul zilei de 3 iulie au 
ă la 300 imn precipita

ții. Inundațiile și alunecările de 
teren provocate de ploi au adus 
daune sutelor de case, au distrus 
multe căi ferate, șosele și culturi 
de cereale.

După cum se relatează din orașul 
Nagata, actualele ploi torențiale 
n-au crutat nici acest oraș, care a 
avut mult de suferit de pe urma 
cutremurului din luna trecută. Nici 
nu s-au lichidat complet urmările

ATENA 4 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează ci vi
neri in Pzrîaoemzl grec s-au pro
dus uneie incidente cu prilejul 
dezbaterilor asupra problemei d- 
prioce. Ele 
către o 1______ . „
elemente de extremă dreapta. Ma- 
nifestanții s-au îndreptat spre 
parlament, încerdnd să ] " 
în sala unde avea loc ,___,
parlamentului. Poliția și pompierii 
au intervenit pentru a-i î 
tia, dar dțiva tineri au reușit 
pătrundă în parlament, unde au 
molestat numeroși deputați. A ur
mat apoi o mare dezordine, care 
a dus la încăierări între deputați.

In cele din urmă, poliția a reu
șit să restabilească ordinea. Po
trivit agenției U.P.I., nouă per
soane, printre care ministrul mun- 
ai al Greciei, G. Bakatselos, și 
ciad deputați au fost răniți. Au 
fost operate arestări.

La reluarea dezbaterilor, pri
mul ministru Papandreu a arătat 
că vinovății de acest grav 
dent vor fi pedepsiți. La 1 
său, liderul EJLE, Panayotis 
Kanellopoulos, a criticat această 
manifestație subliniind că parti
dul său nu este de acord cu ase
menea acte.

După ce s-au 1___ ________
le, Papandreu a informat ^parla
mentul despre rezultatele 
sale călătorii la
Paris, unde a avut convorbiri în 
problema cipriotă. El a spus că în 
prezent nu se pronunță pentru 
tratative directe greco-turce in 
prce'.ema Ciprului. și că nu este de 
acord cu planul de împărțire a 
msuSei, ihrmind că aceasta ar în
semna pentru insulă o 
cere la starea de rizbei.

grec $â-a exprimat pă
rerea ci crxnpjeîa independenți a 
Gprumi ar putea fi asigurată rm- 
aai pnn Uniunea cu Grena.
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Așa mi-a apărut orașul Alger 
în cele cîteva zile pe care le-am 
petrecut în el. Mai întîi am con
templat tablourile. Citisem că, 
noaptea, orașul este nespus de 
frumos. ” 
colinele terasate pentru construc
ții — un uriaș amfiteatru semi
circular — orașul de jos răsare, 
ca din apele negre-albăstrui ale 
mării, iar puzderia luminilor es
tompate de vălul catifelat al nop
ții africane pare o constelație 
oglindită de valurile revărsate, 
parcă, spre coline. Și, totuși, mie, 
personal, Algerul mi s-a părut 
feeric nu noaptea, ci în plină zi. 
Atunci Algerul este alb, tot, de 
parcă arșița care răsuflă dinspre 
Sahara l-ar fi despuiat de orice 
altă culoare. Alb e cerul, alb — 
pavajul, albe — clădirile cu arca
de din centru. Tonalitatea aceas
ta, prinsă în cadrul azuriu al 
mării, este copleșitor de fru
moasă.

Acesta este pitorescul care te 
atrage la drumeție prin oraș, 
purtîndu-te, pe nesimțite, și spre 
istorie. Spre ea te duc bulevarde 
largi, mărginite de vile, de case 
cu un etaj-două, ridicate în stilul 
arhitecturii modeme, ușor altoit 
cu cel al construcțiilor arabe. 
„Geometria* construcțiilor euro
pene se schimbă, spre coastele 
colinelor, în „arabescurile- stră
zilor și cartierelor vechi, cu case 
mici, cubice, din piatră și lut, cu 
ulițe întortochiate, în hățișurile 
cărora cu greu te poți orienta. E 
cartierul arab al orașului, Kasbah. 
El a fost unul din centrele de re
zistență a patrioților în lupta 
pentru independența națională. 
Pe zidul unei clădiri am zărit răni 
lisate de gloanțe. Lingă ele, un 
afiș tn scriere arabi. Mi l-a tra
dus ghiduL Era un îndemn către 
țineri si se înscrie la cursurile 
școlilor industriale, califidndu-se 
in meseriile pe care le necesită 
redresarea economici a țârii. Mi

toarte adevărat. De pe

s-a părut, o clipă, sub imperiul 
celor două simboluri, că afișul 
oblojește rana din piatră...

O camionetă, caraghios de 
mică, încărcată cu mobile destul 
de sărăcăcioase, își făcea cu greu 
drum, prin ulițe, spre ieșirea că
tre străzile largi. „Probabil, po
sesorul lor se mută «în oraș»", 
spuse însoțitorul, explicînd că 
noțiunea de „oraș“ era folosită 
mai mult pentru cartierele din 
centru, unde pe vremea colonia
listă, algerienii nu prea aveau po
sibilitatea să locuiască. Ghidul 
povestește că, după proclamarea 
independenței, sute de vile din 
centru au fost părăsite de bogă
tașii străini cărora nu le conve
nea climatul politic, nou, al țării. 
La fel, au fost abandonate 500 de 
întreprinderi industriale, moșii și 
ferme. Le-au preluat comitetele de 
autoadministrare ale muncitorilor 
și țăranilor, organe al căror rol a 
fost legiferat pe temeiul unor de
crete de naționalizare. Astfel, zeci 
de mii de oameni ai muncii au in
trat în aria gospodăririi obștești. 
Astfel au început și mutările în..» 
oraș. Nu-i așa că un detaliu, în 
aparență foarte banal, al peisajului 
citadin — o camionetă înaintînd 
cu greu prin zig-zag-urile Kas- 
bah-ului, spre oraș — poartă în 
sine valențe ale unor schimbări 
care țin de istorie ?

Călăuzit de ghid, am făcut cu
noștință și cu peisajul dezolant 
al „bindonvilles"-urilor Algeru
lui — conglomerat de mizerie 
care purta stigmatul înjosirii 
omului. Spun purta — la timpul 
trecut — căci zilele acestea, am 
citit o știre despre hotărîrea 
municipalității cu privire la dărî- 
marea „bidonvilles-urilor și trans
ferarea locuitorilor acestora în 
alte cartiere. Și mi-am imaginat 
camioneta din Kasbah, multipli
cată la ordinul sutelor...

Un alt tablou. Anul trecut, la 
manifestația prin care locuitorii 
Algerului au sărbătorit împlinirea 
unui an de la proclamarea inde
pendenței țării, au participat și 
sute de femei. Multe din ele 
aveau fața acoperită cu tradițio
nala feregea, care le obligă 
tăinuirea chipului. Dar, la 
moment dat, cînd mulțimea a 
bucnit în ovații care slăveau li
bertatea, 
descoperit fața ca să poată vedea 
imaginea mulțimii fremătînd de 
entuziasm.

Și în acest gest, de înlăturare 
a vălului, pentru cîteva clipe, 
am întrezărit iarăși unul din 
acele crîmpeie ale schimbări
lor înnoitoare, pe care le deslu
șești în tablourile vieții de toate 
zilele ale Algerului, și dincolo de 
ele.
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FLORENȚA 4 (Agerpres). 

— în cadrul celei de a LX-a 
Conferințe a mesei rotunde 
Est-Vest au început la 4 iulie 
ședințele de lucru. Deschide
rea oficială a conferinței a a- 
vut loc vineri. La lucrările ei 
participă reprezentanți ai 
vieții publice și oameni de 
știință din 17 țări europene, 
printre care și din partea 
R. P. Romîne.

va participa la conferința anuală 
a prunilor miniștri ai țărilor 
Commonwealthului. După înche
ierea conferinței de la Londra, 
Jomo Kenyatta și persoanele ca- 
re-1 însoțesc vor pleca la Cairo, 
unde vor lua parte la cea de-a 
doua conferință a șefilor de state 
și guverne ai țărilor africane.

ai
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Ziua independenței S.U.A.

WASHINGTON. La 4 iulie 
în S.U.A. s-a sărbătorit Ziua 
independenței. Cu acest prilej 
secretarul de stat, Dean Rusk, 
a rostit o cuvîntare în cursul 
unei ceremonii organizate la 
Philadelphia pe locul unde, 
în urmă cu 188 de ani, a fost 
semnată Declarația asupra 
independenței. Tot în acest o- 
raș a avut loc o paradă a ti
neretului.

OTTAWA. — Ministrul cana
dian al Afacerilor Externe, Paul 
Martin, a declarat vineri în Ca
mera Comunelor că guvernul Ca
nadei „nu are intenția să adere la 
proiectul de creare a forțelor nu
cleare multilaterale a N.A.T.O. 
prezentat acestei organizații". De
clarația a fost făcută ca răspuns 
la o interpelare în legătură cu afir
mațiile secretarului general al 
N.A.T.O., Dirk Stikker, cu privire 
la oportunitatea unei asemenea 
forte.

de Murville, și de alți raerabri 
cabinetului francez, care a făcut o 
vizită oficială de două zii® ia 
Bonn, a plecat sîmbătă seara spre 
Paris. Cu prilejul acestei vizite
de Gaulle a avut întrevederi cu 
cancelarul Erhard, și cu aMa ofi
cialități vest-germane cu care a 
examinat în special relațiile dintre 
Franța și R. F. Germană și pro
bleme referitoare la unitatea Euro
pei occidentale. N.A.T.O. și Piața 
comună. Paralel au avut loc con
vorbiri bilaterale între miniștrii 
de externe, ai apărării, agricultu
rii, informațiilor, educației, ai ce
lor două țări.

Nou sistem bancar 
în R.A.U.

întrevederile 
de Gaulle—Erhard

Greva generală 
a profesorilor 
din Uruguay

nazist din Australia, la șase 
luni închisoare pentru deține
rea ilegala de arme. Poliția a 
găsit de curînd arme la domi
ciliu lui Smith, care este în a- 
celași timp și sediul central al 
partidului.

Ș»

NAIROBI — Primul ministru 
al Kenyei, Jomo Kenyatta, a ple
cat la 4 iulie spre Londra, unde

BONN. — Președintele Franței, 
de Gaulle, însoțit de primul mi
nistru, Georges Pompidou, de mi
nistrul afacerilor externe, Couve

CAIRO. — Președintele Băncii 
Centrale a R.A.U., Ahmed Zendo, 
a declarat că, incepînd cu ' 
1 iulie, în țară a intrat în 
ne un nou sistem bancar, 
zația generală bancară a 
chidată, iar funcțiile ei 
preluate de către Banca Centrală 
a R.A.U.

Potrivit părerii Iui Zendo, noul 
sistem bancar va permite înfăptui
rea unui control eficient asupra 
activității diferitelor sectoare ale

data de 
funcțiu- 
Organi- 
fost li- 
au fost

MONTTVTDEO — Profesorii , 
personalul administrativ din șco
lile medii din Uruguay au decla
rat vineri o grevă generală de 7z 
de ore. Greviștii cer guvernului 
sporirea alocațiilor pentru învă- 
țâmint.

ROMA. Campania de difu
zare a presei comuniste se 
desfășoară cu succes în în
treaga Italie. După cum rela
tează ziarul „Unita", suma ge
nerală a abonamentelor la da
ta de 27 iunie s-a ridicat la 
235 500 000 lire, ceea ce repre
zintă o creștere de 158 mili
oane lire italiene, față de a- 
ceeași lună a anului trecut.

SIDNEY. Un tribunal din Sid
ney l-a condamnat pe Charles 
Smith, „fuhreruT partidului

'ATENA. Premierul grec, 
Gheorghios Papandreu, a de
clarat sîmbătă în cadrul unei 
conferințe de presă că la invi
tația guvernului Marii Brita
nii va face, începînd de la 21 
iulie, o vizită de trei zile la 
Londra. Cu acest prilej el va 
discuta cu oficialitățile brita
nice o serie de probleme refe
ritoare la rezolvarea crizei ci
priote.

El a protestat împotriva repeta
telor atacuri sud-vietnameze la 
frontiera cu Cambodgia și s-a pro
nunțat în favoarea unei conferințe 
internaționale pentru garantarea și 
supravegherea neutralității și inte
grității teritoriale a Cambodgifei. 
El a reafirmat necesitatea convo
cării unei conferințe cu privire la 
Indochina, ca fiind ,,singura solu
ție pentru restabilirea păcii în a- 
ceastă regiune*.

Discursul 
lui Norodom Sianuk

PARIS. — într-un discurs rostit 
la Facultatea de drept a Universi
tății din Paris, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
s-a referit la situația din unele țări 
ale Asiei de sud-est, îndeosebi din 
Cambodgia și Vietnamul de sud.

LEOPOLDV1LLE 4 (Agerpres). — 
Postul președinte katanghez, Moi
se Chombe, care timp de cîteva 
zile a desfășurat la Leopoldville 
consultări cu caracter de informa
re în vederea constituirii unui gu
vern de tranziție, a avut sîmbătă 
dimineața o întrevedere cu pre
ședintele Kasavubu.

Intr-un scurt comunicat dat pu
blicității, se arată că Chombe a 
prezentat președintelui republicii 
un raport cu privire la misiunea 
ce i-a fost încredințată. După cum 
menționează agenția france Presse, 
comunicatul arată, de asemenea, 
că „președintele Kasavubu a ex
primat mulțumiri lui Chombe pen
tru rapiditatea cu care și-a înde
plinit misiunea".
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