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ZILEI
DE 23 AUGUST

I

cinteia 
tineretului

si de stat a K. P. I). Coreene
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, a so
sit în Capitală joi după-amiază 
delegația de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene, care va participa 
la sărbătorirea celei de-a so-a 
aniversări a Eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

Din delegație fac parte Kim Ir, 
membru al Biroului Politic, vice
președinte al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, prim-vicepre-

• întreprinderile din regiunea

Dobrogea..
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Pe aeroportul Băneasa, la sosirea delegației de partid și de stat 
a R. P. D. Coreene
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Anul XX, Seria II, nr. 4740

Aflăm în fiecare zi tot mai multe și mai îmbucurătoare vești 
despre tot mai multe întreprinderi care și-au îndeplinit angajamen
tele luate în cinstea celei de a XX-a aniversări. Cifre mari, impresio
nante, înglobînd zeci de mii de tone de metal, zeci și mii de pro
duse diverse, adunîndu-se toate într-o mare izbtndă obținută de 
oamenii muncii și oferită în dar patriei.

Portretele alăturate reprezintă un 
onoare. Sînt chipurile cîtorva tineri de la Uzinele „Timpuri noi" și 
de la Fabrica de confecții „București" din Capitală, tineri ale căror 
eforturi, ale căror succese sînt dintre acele milioane de realizați pei- 
sonale din care se întregesc marile înfăptuiri.

Sînt picăturile din care se adună marele fluviu al succeselor în 
întrecerea socialistă, al faptelor prin care cinstește poporul nostru 
marea sărbătoare.

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru). — De la în
ceputul anului și pînă în pre
zent colectivele din întreprin
derile regiunii Dobrogea au 
dat peste plan, prin creșterea 
productivității muncii, o pro
ducție în valoare de 129 000 000 
lei, cu mult mai mult decit 
prevăd angajamentele luate 
pînă la 23 August.

De asemenea, în această pe
rioadă întreprinderile au pro
dus peste 50 de sortimente noi

între care amintim : florura 
de sodiu de mare concentrație 
la U.S.A.S. Năvodari, guanină 
extrasă din solzi de pește la 
I.I.D.P. Tulcea, uleiul de in 
albit la Fabrica de uleiuri 
„Argus" din Constanța etc. O 
mare atenție au acordat colec
tivele întreprinderilor dobro
gene reducerii prețului de cost 
obținînd economii suplimen
tare în valoare de 26 209 000 
Iei, depășindu-se angajamentul 
luat în întrecerea socialistă.
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ÎNDEPLINIT
• Constructorii suceveni

SUCEAVA (de la corespondentul nostru).
Zilele trecute constructorii suceveni și-au îndeplinit angaja

mentul de a da în folosință pînă la 23 August, laboratorul Sta
țiunii experimentale regionale agricole Suceava. Clădirea impu 
nătoare cuprinde numeroase laboratoare dotate cu utilaj mo
dern care va asigura ridicarea nivelului cercetărilor agricole la 
nivelul cerințelor dezvoltării agriculturii socialiste. Astfel, 12 
încăperi sînt destinate cercetărilor agrochimice pentru execu
tarea probelor de sol și plante. Pe baza acestor analize se ela
borează planuri de fertilizare a solurilor. In alte încăperi se vor 
executa lucrări de experiență în vederea creării soiurilor valo
roase de plante productive pentru zona mai răcoroasă și umedă, 
zonă în care se află multe raioane ale regiunii. De asemenea, 
în laborator s au creat condiții mai bune pentru desfășurarea 
activității cercetărilor în scopul sporirii productivității Hanțe
lor, combaterea buruienilor pe cale chimică etc. Laboratorul va 
avea pentru documentarea cercetărilor și o bibliotecă modernă, 
mijloace importante pentru documentare.

® Minerii de la Herja
în cinstea celei de-a XX-a aniversări a Eliberării patriei, mi

nerii de la Herja — Baia Mare au dat peste prevederile planu
lui 3 900 tone de minereu. îndeplinindu-și angajamentul luat in 
întrecere. Realizările de pină acum se datoresc masurilor pe 
care le am luat la începutul anului și pe parcurs

S-a extins cu succes în toate locurile de muncă metoda puș
cării selective Rezultate bune in aplicarea acestei metode au 
obținut și brigăzile conduse de tinerii mineri Nieolae Talpos și 
Tudor Tudor — ale căror abataje constituie un model de orga
nizare a muncii. Mai buna organizare a contribuit in mare mă
sură la depășirea cu 6,7 la sută a angajamentului de creștere a 
productivității muncii.

Ing. PETRE CLEJ 
Șeiul Exploatării miniere Herja

DIALOGUL 
PATRIEI

CU TIMPUL
Nici cînd, pentru un scriitor, realita- 

tea n-a fost într-o mai impresionantă 
competiție cu idealul, cu visul, cu anti
cipările îndrăznețe, decit în acești două
zeci de ani, vîrstă frenetică din timpul 
milenar al patriei.

Nici cînd ideea, ideea generoasă și no
bilă nu s-a tradus mai desăvîrșit in 
fapte mărețe și eroice, care au modifi
cat nu destinul unui ins, nu soarta unei 
anume familii, nu peisajul unui colț de 
țară, ci viața unui întreg popor, cu în
treg teritoriul pe care e stăpîn din vre
muri străvechi. Mă simt fericit să a- 
parțin acestui popor, să fiu o unitate 
din cele peste 18 milioane ale lui, să 
vorbesc limba • de aur a lui Neculce, 
Eminescu, Sadoveanu, aceeași limbă în 
care s-au turnat pe vecie mărețele pla
nuri de transformare a istoriei, scrise 
de-a dreptul pe pămîntul patriei cu 
mîna de ctitor și de poet a Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Mă simt fericit să fi văzut cu ochii 
mei cum din fiecare cuvînt al partidu

• din regiunea (rișana
ORADEA (de la corespon

dentul nostru):
în primele 7 luni ale anului, 

colectivele de muncă ale între
prinderilor regiunii Crișana au 
realizat peste plan produse în 
valoare de 52 500 000 lei. Sar
cina de creștere a productivi
tății muncii pe ansamblul in
dustriei regiunii a fost depă
șită cu 3,4 la sută. în acest fel 
angajamentul luat de oamenii 
muncii din regiune in cinstea

t

zilei de 23 August a fost înde
plinit. Au fost obținute peste 
plan 11500 tone lignit, 1712 
tone nisip bituminos, 6572 m c 
bușteni de diferite esențe, s-au 
confecționat 38 500 perechi de 
încălțăminte, au fost produse 
203 tone ulei comestibil și mo
bile în valoare de 1 400 000 lei 
peste plan. între întreprinde
rile fruntașe pe regiune amin
tim Fabrica „Sinteza", Fabrica 
de sticlă „Pădurea Neagră" 
IT. Marghita și altele.

• și din orașul Satu Mare
BALA MARE (de la cores

pondentul nostru) :
In întreprinderile industriale 

din orașul Satu Mare întrece
rea socialistă se desfășoară cu 
și mar multă însuflețire. Anga
jamentele luate in cinstea zilei 
de 23 August pe ansamblul in
dustriei din acest oraș, au lost 
îndeplini te.

In cele 7 luni care au trecut 
din acest an. pianul producție, 
globale a fost realizat in pro
porție de 102.4 la sută, iar la 
produc! marfă — 103,1
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Joi după-amiază s-a înapo
iat în Capitală, venind de la 
Varșovia, delegația R. P. Ro
mine care a participat la 
funeraliile tovarășului A- 
ieksander Zawadzki, președin
tele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, președintele Co
mitetului Frontului Unității 
Poporului, membru în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Din delegație au făcut par
te tovarășii Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al 
C. C. al P.M.R., prim-vicepce- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
general de armată Iacob Te
clu, membru al Consiliului de 
Stat, și Gheorghe Diacanescu, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
R. P. Polonă.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de tovarășii Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghio-

la Varșovia
5

roș, Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, de membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Au fost de față Wieslaw 
Sobierajski, ambasadorul R. P. 
Polone în R. P. Romînă și 
membri al ambasadei.

★

La plecarea din Varșovia, 
delegația R. P. Romîne a fost 
salutată de Franciszek Wa- 
niolka, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Alicja Musialowa, membră în 
Consiliul de Stat, președinta 
Ligii femeilor din Polonia, ge
neral T. Naumienko și alte per
soane oficiale.

A fost de față Gheorghe 
Diaconescu, ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Polonă și 
membrii ambasadei.

(Agerpres)

.Vedere a Combinatului chimic- Borzești

Meridian chimic
lui a răsărit o schelă. Cum din fiecare 
slovă a țîșnit un vis, clădit în turnuri 
de cetate, cu milioane de mistrii și de 
mîini.

Deschizînd cartea de onoare a celor 
douăzeci de ani, te oprești într-un le
giuit și rodnic popas la fiecare capi
tol, la fiecare filă, la fiecare rînd. Fie
care rînd răspunde într-o nouă prive
liște, fiecare cuvînt îți descoperă un 
monument inedit, fiecare slovă iradiază 
înțelesuri noi.

Am ales, de data aceasta, pentru a 
legitima încă o dată mîndria noastră, 
cîteva cuvinte din dicționarul chimiei 
— de fapt expresia simbolică a unor 
uimitoare realități.

★
Relon, Rolan, Polistiren, Carom — 

jocuri de sunete, și de silabe rare, al
cătuind cuvinte la fel de rare, pe care 
nu le veți găsi în iSciunul din dicționa
rele poetice de ieri. Făcători de cuvinte 
și de lumi sînt îndeobște poeții. Mol
dova a dat țării nume ilustre, ridicînd 
în azurul liricei piscuri de unică stră-

Paul Anghel

lucire, dintre care unul mai aie< se 
înalță singular și alpin. Am încercat 
adesea escaladări spre eL Suspendat 
deasupra abisului unei imagini, ca 
deasupra unei văi fantastice, am în
cercat marea comoție a întregii ființe 
— sau, ridicat pe creasta unui vers, am 
descoperit ca și de pe o creastă alpină 
priveliștea unică a unei țări nevăzute 
parcă pînă atunci de nimeni.

„...Vedeam valuri verzi de grine, un
duirea unei iniști.
„Și prin mîndra fermecare sun-o 
muzică de șoapte,
„Iar pe ceruri se înalță curcubeele 
de noapte../*
Emoțiile, mai curînd aceste descope

riri geografice, ni le-a dăruit Emines
cu.

Era timpul cînd fantasticul aparținea 
exclusiv poeziei și cînd dreptul de a 
modifica priveliștea lumii, clintind pî

nă și cuvintele din crugul lor milenar, 
era doar privilegiul marelui poet.

Reion, Rolan, Polistiren, Carom! Joc 
de tonuri și de silabe ciudate, „cu lu
ciri, mai tari, mai slabe", ca într-o 
aproximare de rime și euritmii. Nu le 
căutați în dicționare. Nu există. Un 
poet simbolist le-ar fi ghicit poate sau 
le-ar fi putut inventa, plăsmuind cu 
ele un univers exotic, supramuzical, 
ireal și efemer ca și o secundă de vis.

Și totuși, cuvintele acestea s-au in
sinuat în vorbire și în auz, pe nesimți
te, devenind cotidiene ca și batista, că
mașa, cauciucul de automobil. Cuvinte
le acestea există, le poți pipăi. Ele au 
o realitate tangibilă și materială. Nu 
mai trebuie să le cauți în dicționare, 
echivalentul lor se află clădit stivă în 
mari depozite și magazine cu bunuri' 
pentru toate zilele și pentru fiecare 
om.

în Moldova, pe Valea Bistriței, la 
Săvinești, într-un „țarc“ de beton de 
cîteva zeci de hectare, se „tunde“ într- 
un an atîta lînă cît s-ar fi tuns odini
oară de pe cîteva milioane de oi.

în aceeași Moldovă, pe Valea Trotu- 
șului, la Borzești, în același loc de mult 
celebru prin stejarul legendar al lui 
Ștefan, a apărut într-un spațiu de cî
teva hectare o „plantație" de arboiX 
de cauciuc cu rădăcini de beton și oțel.

Relon, Rolan sau Carom sînt niște 
cuvinte care, departe de a însemna un 
lux al vocabularului, reprezintă deci 
bunuri materiale a căror sferă cuprinde 
mari capitole de viață, de la economie 
și pînă la cultură, deci inclusiv poezia ! 
Le putem deci cînta, căutînd pentru 
ele rime. încercînd mai ales să desco
perim imaginile și priveliștile care le 
corespund.

(Continuare în pag. a IV-a)

ședințe al Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, conducătorul 
delegației, Kim Zon Han, mem
bru al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, ministrul învățămîn- 
tului superior din R.P.D. Coreea
nă, Kim Do Man, membru al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
șef de secție la C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, și Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R.P.D. Coree
ne în R.P. Romînă.

Pe aeroporul Băneasa erau 
borate drapelele de stat ale 
Romîne și R.P.D. Coreene.

Membrii delegației au fost
tîmpinați de tovarășii Emil Bod- 
năraș, Nicolae Ceaușescu, Leonte 
Răutu, Bujor Almășan, membru al 
C.C. al P.M.R., ministrul minelor 
și energiei electrice, Ștefan Bălan^ 
ministrul învățămîntului, Anton 
Breitenhofer, membru al C.C. al 
P.M.R., membru al Consiliului de 
Stat, Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.M.R.^ Andrei Păcuraru, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., Ion Bucur, șef de secție 
la C.C. al P.M.R., Mircea Malița 
și Pompiliu Macovei, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice ale 
țărilor socialiste acreditați în 
R.P. Romînă, precum și membrii 
Ambasadei R.P.D. Coreene în 
R.P. Romînă.

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

(Agerpres)

Manifestări
consacrate
aniversării
[liberării

9 în orașele și satele re
giunii Dobrogea la fel ca în 
întreaga țară se desfășoară ma
nifestări culturale închinate ce
lei de-a zo-a aniversări a Elibe
rării patriei. Conferința „20 de 
ani de mari înfăptuiri" a fost 
expusă pînă acum în peste 200 
întreprinderi, instituții, unități 
agricole și cămine culturale din 
regiune. La Chimogeni, Ostrov, 
Horia, Ciobanu și în numeroa
se alte comune, formațiile ar
tistice de amatori au prezentat 
numeroase spectacole pregătite 
în cinstea marii sărbători. La 
bibliotecile comunale din raioa
nele Medgidia și Măcin a fost 
organizat montajul în versuri 
„Poezia insurecției". în comu
nele Cerna și Poarta Albă s-au 
desfășurat concursurile literare 
„Din viața de ieri și de astăzi 
a patriei noastre" și „Momente 
din istoria patriei noastre', iar 
în portul Constanța, recitalul 
de poezie Ia care au luat parte 
un mare număr de marinari, 
docheri și muncitori portuari.

• La căminele culturale din 
regiunea Suceava au fost ținute 
peste 2 700 de expuneri pe te
ma „Dezvoltarea industriei re
giunii Suceava în anii puterii 
populare", „Agricultura re
giunii în plină dezvoltare", 
„Suceava — vatră folclorică", 
„Oameni de seamă ai Țării de 
sus", etc. în 233 de localități 
s-a ținut concursul „Literatura 
noastră după 23 August", or
ganizat de Biblioteca regională.

• La fabricile „Țesătura", 
„Textila roșie", de țigarete din 
lași, de rulmenți din Bîrlad și 
în alte întreprinderi din re
giune, cadre didactice și alți 
oameni de cultură și știință au 
ținut conferințe cu tema : „In
dustrializarea socialistă, temelia 
dezvoltării întregii economii 
naționale". în căminele din co
munele Ciurea, Tomești, Aro- 
neanu, Uricani, Miroslava etc., 
colectiviștii au ascultat expu
neri despre dezvoltarea patriei 
socialiste, despre creșterea con
tinuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii în anii puterii 
populare etc.

• Muzeul regional Argeș a 
deschis în sala Palatului de 
cultură din Pitești o expoziție 
intitulată „Din realizările re
giunii Argeș în cei 20 de ani". 
Panourile expuse cuprind aspec
te privind dezvoltarea indu
striei agriculturii, sportului. 
Sînt prezentate șantierul Hidro
centralei „16 Februarie' de pe 
Argeș și al Uzinei de aluminiu 
Slatina, aspecte de Ia Uzina de 
piese auto Colibași, întreprin
derea de poduri metalice și pre
fabricate din beton. Uzina de 
produse sodice Govora, Combi
natele de industrializare a 
lemnului din Pitești și Rm. 
Vîlcea, noi plantații de vii și 
pomi, realizări din domeniul 
social-cultural etc.

Expoziții privind dezvoltarea 
regiunii în 20 de ani de la Eli
berare au fost deschise și de 
muzeele raionale Cîmpulung 
Muscel, Rm. Vîlcea, iar la Sla
tina expoziția cu aceeași temă 
cutreieră în aceste zile comu
nele din raion.



CĂRȚI NOI

Volumul IV din
„Istoria Romîniei

n ultima jumătate 
de deceniu, răspun- 
zînd sarcinii trasate 
de partid pentru în
tocmirea unei vaste 
sinteze cu adevărat 
științifice a Istoriei

Romîniei, istoricii și-au asumat 
sarcina de răspundere „de a elabo
ra, cu forțele unui larg colectiv 
de cercetători științifici, o Isterie 
a' Romîniei- care să sintetizeze, âe 
pe pozițiile învățăturii marxist-le- 
niniste, tot ce s-a realizat la noi 
pe tărîm.ul Științei istorice și să 
însemne un pas înainte în dezvol
tarea acestei științe, îndeosebi în 
soluționarea unor probleme de 
bază ale istoriei noastre — pro
bleme ale procesului de formare 
a' poporului romîn, ale istoriei con
temporane, ale periodizării isto
riei". In i960 și în 1962 au apă
rut primele două volume ale Isto
riei Romîniei. Anul acesta — ca 
rod al intensificării efortului crea-

r al
• de . ,
comitetelor de 

redacție ale vo
lumelor colecției .
— în preajma 
sărbătorii a două 
decenii de la in
surecția armată 
din August 1944
— a apărut vo
lumul IV al Isto
riei Romîniei. El 
:uprinde perioa
da 1S48—1878, 
tratînd deci trei

din momentele cele mai de 
seamă ale istoriei moderne a 
patriei noastre: revoluția bur- 
ghezo-democratică din 1848, for
marea statului national și do- 
bîndirea independenței de stat a 
Romîniei, Pentru elaborarea aces
tui volum s-a utilizat o documen
tație vastă, de Ia materiale de 
arhiva încă inedite din arhivele 
romînești și străine și pînă Ia am
pla bibliografie relativă la perioada 
istorică tratată. Au fost preluate 
în mod critic realizările valabile 
ale vechii istoriografii și totodată 
s-au întreprins noi cercetări. Ast
fel, s-a ajuns la o elaborare siste
matică, Ia un înalt nivel de docu
mentare. Volumul IV al Istoriei 
Romîniei reprezintă prima istorie 
științifică, de ansamblu, a perioa
dei 1848—1878 din istoria patriei 
noastre.

Volumul este scris într-un ca
dru de istorie generală, prin inter-

tor 
lor 
«1 <

colective- 
istorici și

mediul căruia evenimentele isto
riei Romîniei apar înscrise în des
fășurarea procesului istoric univer
sal. O deosebită atenție a fost 
dată procesului dezvoltării econo
mice, creșterii forțelor de,produc
ție, a noilor relații capitaliste. De 
asemenea, pentru prima oară s-a 
analizat științific compoziția și 
poziția claselor și păturilor sociale 
din perioada tratată, ca și a cu
rentelor și grupărilor politice, In 
prezentarea evenimentelor, în tot 
cuprinsul volumului, s-a reliefat a- 
portul maselor, rolul hotărîtor ju
cat de ele în desfășurarea istoriei.

In mod firesc, accentul a fost 
pus în volum pe evenimentele cele 
mai importante ale primei părți 
din istoria modernă a Romîniei. 
Revoluției de Ia 1848 i s-a subli
niat caracterul burghezo-democra- 
tic, pe care ea l-a avut în toate 
cele trei țări romînești, ca și fap
tul că ea a format în toate ac.este 
țări „o unitate prin revendicările 
antifeudale și naționale comune". 
Programele șj curentele revoluțio
nare, ca și cauzele interne și ex
terne ale înfrîngerii revoluției con
stituie, de asemenea, obiectul mi
nuțioasei atenții a autorilor volu
mului.

Amplu este prezentată formarea 
statului național, Sînt cercetate 
pozițiile diferitelor grupări po
litice, evenimentele interne și 
externe ale luptei pentru Unire, 
după cum este subliniat în mod 
viguros rolul decisiv jucat de

DAN DEȘLIU

de fiecare zi“
emnificația invocării 
lui Proteu —- în- 
țr-un poem ce des
chide volumul — e 
mai largă decît alu
zia la înnoirea pro
priilor unelte. E cu

prinsă aici o „artă poetică" pe 
tpn ironic, dar nu mai puțin con- 
vins. Poetul e fascinat de marea 
Gomplexitate a existenței, îneît 
brice rezolvare simplistă îi 
repugnă, conjurînd mitologicul 
personaj să clatine aplombul sti
lului sentențios, irevocabil : „poate 
tot i^ar strica / să răsări cînd și 
cînd, / din străvechile zări / celor 
nevătămați / de-ndoieli / și-ntre- 
bari și mirări, / celor definitivi 
clarificați,- / celor ce lunecă surî- 
zînd / pe asfaltul / existenței bla? 
jine...u, Așadar, polemica e cu o 
existentă inexpresivă, „blajină" 
adică lipsita de un firesc potențial 
dramatic.

Fecunditatea proteică e văzută 
îr mișcarea complexă a cotidia
nului. socialist. In această zonă a 
faptului diurn se petrec „minunile" 
cîntate de poet. Dar revelarea lor, 
substanțială, r.u poate avea loc 
pentru iubitorul de fast poetic. Se 
descoperă o suspectă nepotrivire 
între simplitatea cu care se pe
trece manifestarea obișnuită a ca
lităților omului contemporan și 
ornamentați^ transfiguratprie,.pre
tențioasă desigur, a gestului liric- 
In consecință, metoda poetului e 
„supunerea la obiect*. Faptul are 
valoare deosebită, daca ne gîn- 
dim ca tendința depoetizării (nu 
dispariția lirismului!) apare ca 
reacție la supralicitarea simbolu
lui, a metaforei, a iluzionismului 
fastidios. Undeva e comparată 
falsa solemnizare cu situația în 
care se află adolescentul în criză 
de creștgre, cînd își îngroașă 
vocea, bărbătește. dar urmarea e 
ca „femeile, de felul lor / amăgi* 
toare și viclene, / siirid, privindu-i 
printre gene / aproape binevoi
tor, H apoi se depărtează lin, / 
cînd bate ornicul de lună, / cu 
cei ce știu și pot să spună / mai 
multe — glăsutnd puțin".

Minunile de fiecare zi au loe 
„fără surie și tobe / și cozi de 
păun', ele fiind niște „fleacuri / 
ieșite din comun". Insinuarea, 
ușoara ironie — deseori condes
cendentă ——, tonul înduioșat, șînt 
note particulare ale unui lirism 
nu o dată profund, de valoare in
discutabilă. Intr-un remarcabil ci
clu de evocări poetul insinuează 
cu finețe înțelesuri cuprinzătoare, 
cotidianul fiind foarte bir>e sub
stanță de meditație, de contem
plare activă. In făptura îngîndu- 
rată, tăcută și mgi ales preocupată 
a „oamenilor mari"' sălășluiește 
de fapt „vietatea bolnavă de co
pilărie" neștiută, nebănuită, reve
lată poetului : „De dincolo de 
riduri / și de ochelari, / ca din* 
tr-o odaie^ncuiată, / cu nasul 
turtit de fereastră, / copiii se 
uiță la oamenii mari, j ca-ntr-o 
oglindă încețoșată". Drama ha
malului de lux e descrisă cu o 
simplitate și fluență tulbură
toare : „Plecă, / pe-o ' targa de 
spital 7 uitînd cărările spre 
casă, 7 zîmbind / în liniștea ghe- 
țoasă / e-un aer foarte natural". 
Evocarea înduioșată, cu bune 
efecte, e condusă fără ostentație 
în simbol. Mersul pe bicicletă, de

exemplu, devine un rit de ini
țiere, un act de independență ț 
„Așadar — pot și eu / De-ațunci, 
am pedalat mereu / de capul 
meu...“. Spre deosebire de Geo 
Dumitrescu, poemul lyi Deșiiu, 
cel de această factură, merge pe 
o singură dimensiune, dar are 
mai multă concentrare.

La fel e „Ulița vrăjită", unde 
se evocă dorința de expansiune 
a copilului, într-un tărîm ispititor, 
cu „ziduri dosnice" ademenitoare 
ca un miraj, cu prinți buni și 
viteji, ascunși în pielea ursului 
„colosal și blajin / legănîndu-se 
lin / la răspîntia străzilor".

Mereu, candoarea și ingenuita-? 
tea proprii naturii umane, vizibile 
ușor întpun stadiu infantil, as
cunse, dar organice adultului, sînt 
învăluite îptT’O ușoară ironie du
ioasă, lucrurile petreeîndu-șe la 
hotarul dintre vis și real, între 
lumina și umbră, provocîndu-se 
în felul acesța sugestia tainei 
inefabile, a întîmplărjlor mi
nuni. Mirarea față de „miracolul" 
cotidian dă numai sugestia mitică 
de nouă geneză, altfel sînt exal
tate virtuțile omului simplu, „de 
rînd", ale constructorului de 
pildă, orientare pe care lirica lui 
Dan Deșiiu o are încă de mult. 
Acum poetul e preocupat de va
lorile plastice ale peisajului, un 
peisaj asimetric cu „miriște 
goală 7 sub dealuri mărunte / ca 
niște cucuie. / de-a lungul dru<> 
inului ștrîmb 7 care suie ! alene, 
la munte". Casele sînt „risipite", 
rîul e „zănatic", iar douăzeci de 
oameni apar într-un decor plu- 
vios. Tabloul e în alb-negru, fără 
pete de culoare Șe apasă pe 
atmosferă, pe decor pentra ea, 
apoi, în prim-plan să fie portre
tele constructorilor, sumare însă 
revelatoare, aspre, parcă cioplite. 
Impresia de vigoare e puternică, 
poetul intuiește cu precizie poezia 
„Primei barăci’.

Față de un poem mai vechi 
(„Minerii din Maramureș") acesta, 
„Pruna baracă", avînd și el în cen
tru slăvirea eroismului (și acolo 
premiza e a unui eroism cotidian, 
restul fiind o narațiune înflăcă
rată), e plin de sugestii neaștep
tate, de paranteze lirice, de medi
tații substanțiale. E, cum zice 
însuși poetul, un reportaj liric.

Altădată, construcția socialista 
apare poetului ca o nouă legendă 
și lirismul autentic vine din supra
punerea notației, a intervenției 
lucide într-o atmosferă legendară. 
Poemul se intitulează „Spre țara 
visată", iar viziunea e a explora
torului avizat, neaventuros, ca
pabil de arjtjcipație dar și în 
6tare să retrăiască sentimentul 
marilor descoperiri. Tehnica e a 
amplificării, a potențării realului 
cu impresii cosmice, în scopul de 
a sugera grandoarea unei lucrări 
imense. Inflexiunile de baladă se 
încadrează firesc planului cosmic ; 
„De ani și ani / cutreieră ast
fel, / prin țară. / cu turmele lor 
de oțel. / surpînd. / sfredelind ! 
și clădind, / mii de meșteri și 
calfe / într-un veșnic colind, 7 pe 
maluri pietroase, / pe piscuri vîn- 
toase, / prin coclauri / și plauri 
PUStii".

Ca în balada lui Manole, e și 
aici vorba de o taina dar nu a 
neșansei, a sacrificiului ci a îm-

plinjrii, 
vîrșifii

celor ce-ndreap- 
tă / pe stele, / pe 
soare, / treaptă 
cu treaptă, / pa
șii poșfri spre 
tara visată''. In 
fond, ideea nu e 
prea complicată 
(inch poemul să 
fie confuz, cum 
ni car, neatent
rul"), dar e excelent servită de 
concretețea tabloului întreg, în 
care nu putem să nu recunoaș
tem pasiunea secretă a poetului 
pentru faptul izbitor, petrecut și 
nu închipuit. In fond, se constru
iește un combinat, aflăm la un 
moment dat, dar „albastrele 
crengi de lumină" care vestesc 
în văzduh marea construcție, 
„turlele-n chiciură", „piscul șe- 
mețej termocentrale" sînt „semne 
de cale f spre țara / de dincolo 
de poveste", Totul e văzut ca o 
mare plecare înspre „minunile 
viitoare", temeliile lor răzbind fi’ 
resp în ,,țăFmuJ viselor noastre". 
E drept, acest poem/ axat pe 0 
idee foarte fertilă, putea fi mai 
concentrat.

Lauda creației, a constructoru
lui contemporan, „știut și neștiut 
făuritor 
trăim, / 
turbine, 
acordul 
echilibrat de poeme.

In mici piese Jiriee, instan-

3 desă-
operei

zice 
în

(Ager preș)Foto : AGERPRES

Preudiu

Enescu e,

Orchestra simfonică a minerilor din Valea Jiului la o repetiție 
în vederea unui viitor concert

ÎN REGIUNEA IAȘI

mase în momentele de vîrf ale 
cestei lupte, în special în vara 
nului 1857, cînd prin uriașa acțiu
ne de protest a maselor s-a ajuns 
la anularea alegerilor falsificate dc 
caimacanul reacționar Vogoride, 
sau la începutul anului 1859, cînd 
masele au realizat Unirea, de fapt 
prin impunerea îndoitei alegeri ca 
domn a lui Alexandru Ioan Cuza. 
Organizării statului național, luptei 
pentru reforma agrară și efectuării 
acesteia, instaurării și caracterului 
regimului burghezo-moșieresc i 
s-a consacrat un spațiu larg. Dc 
asemenea, o deosebită atenție este 
dată mișcărilor țărănești din anii 
1864—1878, începuturilor mișcă
rii muncitorești și socialiste în 
condițiile dezvoltării procesului de 
formare 3 clasei muncitoare. în- 
sfîrșit, în partea finală a volumu
lui sînt pezentate multilateral 
evenimentele legate dc Războiul de 
Independența. Mai trebuie relevat 
capitolul consacrat dezvoltării cul
turii, în care pentru prima oară se 
face o prezentare sintetică, de an
samblu, pe toate planurile, a isto
riei culturii romînești din perioada 
tratată.

Volumul IV din Istoria Romî
niei, valoroasă realizare a istorio
grafiei noastre, reprezintă o lu
crare a cărei importanță majoră 
•— date fiind și evenimentele tra
tate —- trebuie relevată. Apariția 
acestui volum constituie un succes 
remarcabil al istoriografiei noastre.

DAN BERINDEI

un cro-
„Lucegfă-

tanee ori confcsii, descoperim un 
anume rafinament coloristjc, nu 
exuberant ci în tonuri potolite, 
foarte sugestive, ce ne îndreaptă 
atenția spre armonioasa îmbinare 
de culori pe costumele populare. 
Cg și I3 acelea, tonalitatea cro
matică, np lipsită de intensitate, 
degajă decență, o pudoare stilistică 
ce nu e alta decît a profunzimii su
fletești. Dacă mai adăugăm la ase
menea sublimări subtile de culori 
și frecvența uHor motive — e 
drept, abia insinuate, dar cu atît 
mai expresive ale liririi popu
lare (îndeosebi balade și doine) 
se poate constata, nu fără sur
prindere pentru neatenți, că de 
fapt, ca și pînă
Deșiiu e un njpspd, în înțelesul 
autentic al noțiunii, care nu și-a 
părăsit nicidecum uneltele ci Ie-a 
dat numai suplețe^ necesară. 
Substanța folclorică e una din 
dimensiunile, din constantele li
rismului unui poet ce a șj debutat 
în spiritul, mai ales, al baladei 
populare.

abonament la televiziune
De curînd, la unul din oficiile 

poștale din țară a fost emis cel 
de-al 300 000-lea abonament la 
televiziune.

La sporirea numărului pose
sorilor de televizoare a contri
buit intrarea în funcțiune a opt 
stații de televiziune principale, 
15 instalații de retransmisie în 
diferite regiuni și fabricarea de 
televizoare în țară.

Concomitent cu aceasta, a 
fost construită rețeaua liniilor 
magistralei de radio-relee care 
a permis realizarea schimbului 
de programe de televiziune atît 
cu țările din sistemul Iptervizi- 
unii, cit și a Euroviziuniu

Însemnate realizări au fost 
obținute și în privința radiou
lui care a devenit un factor 
activ de educare și culturaliza
re. Conform datelor centraliza
te ale Direcției generale a poș
telor și telecomunicațiilor, nu
mărul posesorilor de aparate
de radio a ajuns la 1 800 000,.

Concursul „Viața tineretului
astăzide la sate ieri și

cena s-a golit în 
cinci minute. După 
cîteva ore de repe
tiții, orchestranții 0- 
bosiți s-au răspîndit 
în sala de concert. 
Rămas la pupitru în

fața partiturii, Iosif Conta răs
punde cu amabilitate cîtorva între
bări,..

De mulți ani n-ați început 
„stagiunea" la începutul lunii Au
gust...

— Ne pregătim pentru două 
festivaluri și repetițiile cer săptă- 
tnini de lucru.,,

Festivalul 
Festivalul 

După ee vom 
rești în cadrul Festivalului Enescu, 
am fost invitați să ne dăm con
cursul la manifestările festivalului 
budapestan.

— Cu ce programe ?
— Vom aa în R- P- Ungară 

cîteva concerte printre care două 
la Budapesta, unde vom interpreta 
printre altele — poemul lui E- 
nescu „Vox maris", „Cîntecele cal
fei pribege" de Mahler (solist Dan 
lordăchescu), „Sfințirea primăve
rii" de Strawinski, suita din ba
letul lui Jora „întoarcerea din p- 
dincuri", Concertul de violoncel al 
lui Bocherini (solist VI, Orlov), 
Dansuri de Kodaly și „Pinii din 
Roma" al lui Respinghi.

— Programele concertelor pe 
care le veți susține în cadrul 
Festivalului, sînt de-acum cunos
cute. Aș vrea să vă opriți la o 
singură piesă.

— La poemul lui Enescu, „Vox 
Maris".

— Desigur. Este doar o primă 
audiție mondială programată în 
concertul pe care îl veți dirija.

Vreți să-mi dați dteva amănunte 
asupra acestei lucrări așa de pu
țin cunoscute.

-T- Poemul datează din anul 
Șf poartă în catalogul crea

ției enesciene numărul de opus 31. 
Partitura, de o tulburătoare fru
musețe, și de o complexitate cu 
totul deosebită, încearcă să redea 
povestea unei furtuni pe mare, e- 
pisodul unei aprige încleștări din
tre un matelot și valurile mării.

Umanistul Enescu, continuă în 
acest poem problematica omului, 
problematica vieții și a morții ca- 
re-l frămjnță încă din anii conce
perii marelui său „Oedip",

Am studiat îndelung cele mai 
multe dintre creațiile enesciene.

Poemul pe care-l voi interpreta 
pest? cîteva săptămini mi se pare 
una din cele mai interesante lu
crări ale genialului nostru compo^ 
zițor, pe care ne pregătim să-l 
sărbătorim cu cinstirea pe care o 
merită marea sa artă.

Enescu și... ?
Liszt — Bartok. 

concerta la Bucu-

n cinstea celei de a 
XX-a aniversări a 
Eliberării patriei, 
Comitetul regional 
U.T.M. Iași, împre
ună cu Consiliul a- 
gricol regional și

Biblioteca regională, a organi
zat pentru tinerii colectiviști 
un interesant concurs pe care 
l-a intitulat sugestiv: „Viața 
tineretului de la sate ieri și 
azi".

Concursul a fost organizat 
în scopul de a-i ajuta pe tine
rii colectiviști ai satelor ieșene 
să cunoască mai temeinic poli
tica partidului nostru de trans
formare socialistă a agricultu
rii, perspectivele luminoase 
care li se deschid în viitor, să 
cunoască totodată aspecte ale 
vieții grele pe care au dus-o 
țăranii muncitori în trecut. Și, 
bineînțeles, un obiectiv al con
cursului a fost și acela de a-i 
ajuta pe tinerii colectiviști în 
îmbogățirea cunoștințelor de 
cultură generală și. în special, 
a celor privind agricultura.

Pentru ca în desfășurarea lui, 
concursul să euprindă un nu
măr cit mai mare de tineri co
lectiviști, organizatorii au ini
țiat mai întîi între 10-^31 id’ 
nuarie 1964 o etapă de pregă-

tire, în această perioadă, pe 
brigăzi, organizațiile U.T.M. 
au înscris pe tineri la concurs 
și, punindu-le la îndemînă bi
bliografia stabilită, i-au ajutat 
să o studieze. Astfel, cei aproa
pe 8 000 de tineri care au luat 
parte la concurs au studiat, 
printre altele, Raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la adunarea 
festivă organizată cu prilejul 
aniversării a 40 de ani de la 
crearea Partidului Comunist 
din Romînia, broșura cuprin- 
zînd materialele de la adunarea 
festivă a tinerilor din Capitală 
consacrată ' ' ' 
niversări 
cuvîntări 
Gheorghe 
ale tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, cu privire la înche
ierea colectivizării agricultu
rii, înfăptuirea planului de 
stat pe anul 1963, dezvoltarea 
economică și social culturală 
a regiunii și orașului Iași și 
altele.

Un loc important în biblio
grafia concursului bau ocupat 
lucrările literare. Ținerii co
lectiviști au citit cu acest pri
lej versuri ale poeților Tudor 
Arghezi, Demostene Botez, 
Marcel Breslașu, Dumitru Cor. 
bea, Nina Cassian, Mihai Be-

celei de a 40-a a- 
a creării U.T.C., 

ale tovarășului 
Gheorghiu-Dej și

niue, romanul „Moromeții" de 
Marin Preda, „Victoria de la 
Oltina“ de Paul Anghel, „Șo
seaua milionarilor" de Petru 
Vintilă și altele.

La capitolul „cunoștințe a- 
grotehniee" participanții la 
concurs au studiat lucrări des
pre construcții economice în 
G.A.C., despre conservarea so
lului și a apei, despre sporirea 
producției de lapte, de po
rumb, fructe și altele.

Pentru aprofundarea lucră
rilor studiate, organizațiile 
U.T.M. au inițiat in această 
perioadă, împreună cu biblio
tecile, seri de întrebări și răs
punsuri, seri de poezie, întâl
niri.

Timp de două luni de zile, 
în 210 gospodării agricole co
lective, aproape 8 000 de tineri 
au participat la desfășurarea 
primei faze a concursului. Câș
tigătorii au participat apoi la 
faza următoare care s-a desfă
șurat în toate centrele raionale 
și in orașele Bîrlad și Iași în 
prezența unui mare număr de 
tineri.

In prezent, pîștigătorii etapei 
a IlI-a se pregătesc pentru fi
nala concursului care se va 
desfășura în zilele următoare 
la Iași.

ADRIANA PRISĂCARU

C. STĂNESCU

/ «1 plinii din care 
al soarelui grav / din 
/ al doinei de do? I’, e 

grav al acestui volum

acum, Dan

IOSIF SAVA

Noua aripă a Institutului de ai hiteețură „Ion Mincu* din Capitală
Foto: EMIL COJOCARI]

a noi, socialismul 
îi aliat din pri

mele chpe arhr.ee- 
ji tura, oferindu-f un 
‘i cimp vast de aeti- 
ir vitale creatoare.

Am. în al 2G-iea an 
de viață nouă, ea se prezintă eu 
un bilanț excepțional de reali
zări, atestate nu numai de sa
tisfacția cu care privim noi nu
mărul incalculabil de edificii, in 
trăinicia $i frumusețea cărora 
îi descoperim forța, talentul, 
cutezanța, ci și de admirația 
unor specialiști recunoscuți pe 
plan mondial pentru înalta lor 
exigență Elogiile venind de 
pretutindeni pentru ceea ce 
pretutindeni a devenit o pres
tigioasă carte de vizită — 
„școala rominească de arhitec- 
tură** — ne recomandă printre 
țările în care arta construcțiilor 
cunoaște o admirabilă dezvol
tare. In atari condiții, profesia 
de arhitect definește la noi o 
funcție socială învestită cu 
mari răspunderi, o specialitate 
de o rară complexitate, necesi- 
tînd o pregătire minuțioasă, 
multilaterală, o competență ne
contenit sporită.

Sînt cei ce se pregătesc acum 
pentru examenul de admitere 
la Institutul de Arhitectură 
„Ion Mincu“ din București — 
destinatari principali ai rondu
rilor de fața în cea mai bună 
măsură, timpul lor este acum 
dedicat studiului : aritmeticii și 
algebrei, geometriei plane, în 
spațiu și analitice, exercițiilor

de desen liniar și ornamental 
— materii prevăzute în pro
gramul concursului, E firesq 
să fie așa. Pină la examenul de 
admitere zilele sînt numărate. 
In unele cazuri, poate chiar și 
nopțile...

Dar. fără a le da glas și fără 
a le preface în subiect de coloc
vii cu prietenii, aceste reflecții 
constituie pentru fiecare dintre 
ei linia dominantă în procesul 
pregătirii. Dorind să-și lege 
viața de o asemenea profesie,

paeitate care poate face față 
tuturor cererilor ; zestrea insti
tutului, alcătuită din numeroase 
anliteatre, săli de proiectare, o 
bibliotecă de specialitate gu- 
prinzîpd cursuri, manuale și 
apariții „la gi“ din revistele și 
publicațiile importante ale lu
mii, este deosebit de bogată ; 
printre cadrele didactice se nu
mără numeroși profesori cu o 
îndelungată activitate și o 
înaltă valoare profesională, 
laureați ai Premiului de Stat,

recreiere, în vacanțe, plecînd 
în tabere la munte și la mare, 
de a fi antrenat in variate ac
tivități cultural-sportive etc.) 
nu constituie însă pentru can
didați la examenul de admi
tere principala țintă a investi
gațiilor lor în intimitatea profe
siei alese. Mai corect, deși toa
te acestea le stîrnește un legi
tim interes, rolul de protago
nist în frămîntările lor îl deține 
întrebarea: „voi fi capabil 
să-mi însușesc o profesie care

are de spus un cuvînt greu și 
n-am greși dacă i’am conferi o 
deosebită pondere. ~ 
cheie îl 
punderea, sentimentul 
cu care privesc încă de la pri
mii pași spre profesia ce și-a 
îndreptat magnetul spre ei. Le 
este străină tentația de a com
para anii de studiu cu o simplă 
etapă de vreme în care talentul 
lor, fără efort sau cu unul mi
nim, acela de a primi califica
tive de trecere la examene, le

Cuvîntul
presupune însă răs- 

matur

GÎNDURI PE O PLANȘETĂ
DE VIITOR ARHITECT

s-au străduit să-i descifreze nu 
o dată pînă acum, si acum cu 
atît mai mult, sensurile, amă
nuntele. ceea ce altora le scapă, 
dar ei trebuie, ii obligă întrea
ga lor educație și formație să 
cunoască. Și nu ne referim aici 
la condițiile de studiu și de 
viață pe care Institutul „Ion 
Mincu“ Ie oferă studenților săi. 
Asupra lor ii informează pros
pectul editat de rectorat: pes
te 60 la sută din numărul stu
denților sînt bursieri ,• căminele 
confortabile, elegante, au o ca-

creatori ai unor bine-cunoscut© 
și apreciate opere de arhitectu
ră i în sfîrșit, că durata studii
lor este de 6 ani, în cadrul u- 
nei singure facultăți de arhi
tectură și urbanism. Astfel de 
informații, desigur prețioase și 
la care se mai pot adăuga și al
tele (cu privire la largile posibi
lități pe care le are oricarft 
student al institutului de a con
frunta studiul teoretic cu prac
tica, de a beneficia de asistență 
medicală gratuită, de odihnă și

presupune specialiști cu o cali
ficare atît de complexă ?** în
crederea în forțele proprii, de
rivată nu dintr-o infatuată su
praevaluare, ci din inventarie
rea cinstită, deschisă, zgîrdtă 
chiar, a rezultatelor de pină 
acum și din dinamica tonică a 
vieții noastre. în genere, le 
acordă dreptul de a răspunde 
afirmativ. Si totuși nu se 
grăbesc s-o facă. Din modestie? 
Incontestabil că si această tră
sătură caracteristică profilului 
lor moral, al unor tineri de azâ,

va smulge o diplomă de specia
list Șuy bine că talentul fără 
muncă are soarta castelelor 
înălțate din cărți de joc — și 
ei rivnesc sa construiască edi
ficii solide, rezistînd timpului 
— și nu unui timp oarecare, ci 
a celui care va fi martorul unei 
societăți unice prin trăinicia ei, 
prin setea ei de frumos. Un 
astfel de vis, care pentru gene
rațiile de altă dată părea o cu
tezanță, lor le este astăzi pro
priu, și simpla exprimare a

acestui adevăr îi obligă. Se 
pregate.-, sa se numere printre 
studenții unui institut ai cărui 
absolvenți, devenind exponenți 
ai strălucitei „școli romînești 
de arhitectură4*, scriu în beton 
și oțel poeme care omagiază 
măreția vremii noastre, capaci
tatea ei de a construi într-un 
ritm și Ia un nivel de exigență 
artistică, bucurîndu-se de înalte 
și unanime aprecieri. Ei vor 
trebui să preia această splendi
dă ștafetă, s-o ducă mai de
parte. E firesc ca sentimentul 
răspunderii să fie cel dintîi 
care să-și pună pecetea pe gîn- 
duriie lor și, totodată, să-i sti- 
muieze in aprofundarea studiu
lui, să Ie solicite foraje adinei 
in variatele zone care compun 
meseria lor viitoare. Socotesc 
aceasta o datorie și se strădu- 
’.esc să se achite de ea, depu- 
nind în aceste zile o activitate

UL învață, lucrează plan
șe, vizitează ansambluri arhi
tecturale și expoziții de arhi
tectură, consultă colecții de 
studii și proiecte Totul cu pa
siune. cu dăruire, cu înfrigura
re.

$i cu emoție ! Nu putem omi
te tocmai emoția din aceste 
r nouri. Ar fi ca și cum un ar
hitect ar omite să prevadă în
tr-un proiect de nou oraș clă
direa care să-i domine peisajul, 
să-i imprime personalitatea. $i 
una ca asta, recunoașteți, nu 
ne-ar ierta-o un viitor arhitect,..

OCTAV PANOU-IAȘI
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MARELE FLUVIUÎȘIADUNA APELE

II llinarii insurecția armată din 'August 1944 a înscris una
I Mit dintre cele mai glorioase pagini din istoria lup- 

yESS rPe^or eroice purtate de-a lungul veacurilor de

I I f I poporul romîn, pentru libertate, independență
I I națională și progres social. Ea a deschis o nouă 

IIII epocă în istoria țării noastre — epoca revolu
ției populare.

‘ ’• Răsturnarea dictaturii fasciste a fost opera maselor largi
ale poporului, a luptei lor pline de abnegație pentru elibe
rarea patriei, pentru cucerirea adevăratei independențe na
ționale. Inițiatorul, organizatorul și conducătorul acestui act 
de uriașă însemnătate pentru destinele poporului romîn a 
fost Partidul Comunist Romîn. întreaga desfășurare a eve
nimentelor a confirmat pe deplin justețea liniei politice a 
Partidului Comunist din Romînia, capacitatea organizatori
că și forța sa de mobilizare a maselor.

' Forțele patriotice populare care, în frunte cu comuniștii, 
au adționat în august 1944, și-au tras seva, vigoarea, din 
marile bătălii revoluționare și dirza lupta împotriva fascis
mului, desfășurate de-a lungul multor ani de masele largi 
populare sub conducerea comuniștilor. Eroicele lupte din 
februarie 1933, jn cursul cărora clasa noastră muncitoare, 
sub conducerea Partidului Comunist, s-a afirmat ca apără
tor devotat al intereselor vitale ale întregului popor, au în
tărit legăturile partidului cu proletariatul, cu masele largi, 
a sporit influența sa politică în rîndurile oamenilor muncii. 
Ele au dus la ridicarea din rîndurile clasei muncitoare a nu
meroase cadre de militanți revoluționari căliți, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care aveau să călăuzeas
că poporul în malale bătălii antifasciste din perioada urmă- 

•• , toare. >
\ Partidul a fost în permanență în fruntea forțelor care 
LA luptau împotriva politicii de fascizare a țării, pentru apă- 
N.iarea intereselor poporului. El a acționat cu consecvență 
V\ pentru închegarea unui larg front popular antifascist.

culturale, s-au ridicat fățiș împotriva dictaturii fasciste, îm-< 
potriva războiului hitlerist.

dîncirea exploatării și mizeriei, dezmembrarea 
teritoriului național, invazia trupelor germane, 
jaful hitlerist, teroarea fascistă, aruncarea țării, 
contrar intereselor ei vitale și voinței poporu
lui romîn, în războiul antisovietic, au dus la 
creșterea împotrivirii maselor fată de fascism. 

In acele zile de grea încercare, cînd era în 
joc însăși ființa națională a poporului, Partidul comunist 
s-a ridicat cu hotărîre în apărarea intereselor vitale ale 
țării. Ridicînd steagul salvării patriei, comuniștii prin 
Platforma-program a P.C.R. din 6 septembrie 1941, 
au chemat toate partidele, grupările, personalitățile poli
tice să-și unească eforturile pentru încetarea războiului 
antisovietic și participarea la războiul împotriva Germa
niei, recucerirea independenței; răsturnarea dictaturii fas
ciste, alungarea hitleriștilor. Activitatea P.C.R. se desfă
șura în condiții deosebit de complexe. Greutăților create 
de teroarea sălbatică, precum și de faptul că o mare parte 
a activiștilor săi se aflau în închisori și lagăre, li se adău
gau uneltirile clicii de trădători strecurate în conducerea 
de partid. împotriva voinței trădătorilor, dejucînd provo
cările acestora, organizațiile de partid, comuniștii și-au fă
cut datoria față de popor.

în ciuda prigoanei dictaturii militaro-fasciste, partidul și-a 
menținut și consolidat legăturile cu masele, în uzine, la sate, 
în armată, în rîndul intelectualilor. Cu riscul vieții, comu
niștii conduceau masele, organizau acțiuni de sabotare a ma
șinii de război hitleriste, uneau în jurul lor forțele patriotice. 
Încă din primii ani ai războiului au avut loc acțiuni de 
sabotaj la Uzinele „Malaxa*-, „Metalo-Globus", „Leonida". la 
atelierele C.F.R. Grlvița, în regiunea petroliferă, la Uzinele 
I.A.K. producătoare de avioane din Brașov, la Uzinele Me
talurgice „Reșița** etc., precum și în numeroase întreprin
deri de transporturi.

utemica creștere a valului nemulțumirii și re
voltei maselor populare, conjugată cu înfrînge- 
rile suferite de trupele fasciste pe front, au provo
cat o profundă criză politica și militară a regimu
lui fascist. Se maturizau condiițile pentru ca lup
ta forțelor patriotice să ia curs spre pregătirea 
efectivă a doborîrii jugului fascist. Față de

aceasta situație, pe baza analizei marxist-leniniste a situației 
interne și internaționale, pe plan politic și militar, cadrele 
de bază ale P.CJR. din închisori și din afară. în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. au conceput în cursul 
anului 1943 planul de acțiune in vederea răsturnării dicta
turii militaro-fasciste. scoaterii Ronuniei din războiul hitle
rist și alăturării ei luptei împotriva Germaniei naziste. La 
baza acestui plan a stat concepția profund științifică a parti
dului potrivit căreia in împrejurările istorice date, insurecția 
armată era singura cale reală și eficace de luptă a maselor 
populare pentru doborîrea dictaturii militaro-fasciste și eli
berarea patriei de sub jugul fascist. In lumina acestei orien
tări au fost fixate obiectivele principale ale insurecției ar
mate : doborîrea dictaturii militaro-fasciste. scoaterea țării 
din războiul antisovietic, întoarcerea armelor împotriva Ger
maniei hitleriste, formarea unui guvern din reprezentanții 
tuturor forțelor antihitleriste. Pentru realizarea acestor 
obiective au fost elaborate și traduse în viață, pas cu pas, 
sub conducerea partidului, un șir de măsuri cu caracter po
litic și militar.

Hotărîtor pentru pregătirea și desfășurarea cu succes a in
surecției armate a fost întărirea unității rindurilor partidului 
comunist, a capacității lui de luptă, acțiune care s-a în
făptuit prin înlăturarea, la 4 aprilie 1944. a elementelor tră
dătoare și capitulante în frunte cu St. Foriș.

Pentru asigurarea și întărirea rolului de hegemon al pro
letariatului în lupta de eliberare antifascistă, o condiție de 
prim ordin era realizarea unității de acțiune a clasei mun
citoare. Crearea, la 1 Mai 1944, a Frontului Unic Muncitoresc 
a constituit un succes însemnat al partidului comunist, care 
a contribuit din plin la creșterea forței de luptă și a capa-^ 
cității clasei muncitoare de a stringe în jurul și sub con
ducerea sa toate forțele patriotice, antifasciste din Romînia.

Cu deosebită perspicacitate și clarviziune politică. P.C.R. a 
folosit diferitele fisuri din interiorul claselor dominante, 
contradicțiile dintre regimul dictaturii fasciste și monarhie, 
dintre Antonescu și partidele „istorice1*, pentru a îndrepta 
diferitele partide și cercuri politice împotriva forței celei 
mai reacționare — clica antonesciană. P.C.R. are meritul is
toric de a fi raliat pe o platformă comună toate grupările și 
cercurile politice, toate păturile sociale, toate personalitățile 
care, dintr-un motiv sau altul, se pronunțau pentru ieșirea 
din războiul hitlerist. de a fi polarizat în jurul său toate 
forțele patriotice, antifasciste.

Desfășurînd o intensă activitate în rîndurile armatei, 
creînd în mai multe imitați militare grupuri antifasciste 
conduse de comuniști, P.C.R. a reușit să cîștige pentru cauza 
insurecției, odată cu masele de soldați, un număr de gene
rali și ofițeri patrioți care înțelegeau necesitatea salvării 
țării de catastrofa pregătită de dictatura militaro-fascistă.* ^ 

Activitatea desfășurată de forțele antifasciste din Romî
nia în frunte cu comuniștii pentru pregătirea insurecției ar
mate a fost înlesnită de condiții externe prielnice — faptul 
că forța fundamentală a coaliției antihitleriste o constituia 
Uniunea Sovietică, primul stat socialist din lume. Victoriile 
Armatei Sovietice care dădea lovituri zdrobitoare mașinii 
de război hitleriste însuflețeau poporul nostru în lupta pen
tru eliberarea patriei.

leași zile ale sfîrșitului lui august unitățile militare, sprijinite 
de masele populare, au zdrobit la Brașov, Constanța, Călă
rași. Tr. Severin, Giurgiu, Lugoj și în alte părți,. încercările 
hitleriștilor de a-și menține pozițiile și a înăbuși lupta de 
eliberare a poporului romîn.

Pînă la 31 august 1944, forțele insurecționale au provocat 
inamicului pierderi însumînd peste 56 000 de prizonieri și 
circa 5 000 de morți.

Eliberarea de sub jugul fascist a întregului teritoriu al 
patriei și dobîndirea independenței reale și depline a țării 
nu erau posibile fără zdrobirea Germaniei hitleriste. Acest 
țel profund patriotic unea Armata romînă și întregul nostru 
popor muncitor în luptă. Urmînd cu însuflețire chemarea 
patriotică a P.C.R. „Totul pentru front — totul pentru vic- 
torie“ poporul nostru și-a pus toate forțele și resursele în 
slujba luptei pentru zdrobirea hitlerismului. învingînd greu
tăți imense, urmările jafului și distrugerile cauzate de hitle
riști, luptînd cu sabotajul reacțiunii, masele populare au 
sprijinit cu hotărîre efortul de război al țării, au muncit cu 
eroism și abnegație pentru refacerea economiei, pentru apro
vizionarea frontului.

Intorcînd armele împotriva Germaniei hitleriste, întreaga 
armată romînă a luptat vitejește, alături de Armata Sovie
tică, pentru izgonirea trupelor fasciste de pe întregul terito- 
riu al patriei și apoi, dincolo de granițele țării, în Ungaria și 
Cehoslovacia, pînă la zdrobirea definitivă a hitleriștilor. în 
focul luptei împotriva hitlerismului s-a făurit frăția de arme 
romîno-sovietică, s-a cimentat prin sîngele vărsat în comun 
prietenia dintre popoarele romîn și sovietic. Timp de 260 de 
zile două armate romîne, un corp aerian, Flotila de Dunăre 
și alte unități și formațiuni militare, însumînd un efectiv 
de peste 360 000 de ostași și ofițeri au luptat împotriva Ger
maniei hitleriste provocînd inamicului pierderi, numai în 
prizonieri, de 118 000 de oameni.

llîllU^I I ndrumată, educată și călită de partid, Uniunea
* lllflMU Tineretului Comunist a fost un ajutor credin-

lupta pentru răsturnarea

In afară de actele directe de sabotaj au fost folosite di
verse alte forme de luptă împotriva regimului fascist, ca : 
încetinirea ritmului de muncă, refuzul de a lucra ore supli
mentare etc. In ciuda rigorilor legislației fasciste și a terorii 
aparatului de stat, au avut loc o serie de greve și conflicte 
de muncă la Uzinele „Lemaître**, „Wolff“, la Arsenalul din 
București, la „Concordia“-Ploiești, „Astra“ și „Textila** 
Arad.

Masele țărănești se împotriveau rechizițiilor de grîne, ani
male și atelaje, refuzau tot mai des să participe la detașa
mentele de muncă.

Dintotdeauna fascismul stîrnise un sentiment de aversiune 
în rîndurile intelectualității noastre. Intelectuali. în frunte 

'li cu cele mai reprezentative personalități ale vieții noastre

unind în aplicare planul de acțiune în vederea 
răsturnării dictaturii militaro-fasciste, elaborat 
încă în 1943, P.C.R. a acordat o atenție deose
bită nregătirii militare a insurecției armate, or
ganizării forțelor luptătoare, precum și elabo
rării pînă în cele mai mici detalii, a planului 
acțiunii militare.

O mare însemnătate pentru înfăptuirea insurecției armate, 
pentru evoluția de mai tîrziu a evenimentelor a avut crea
rea de către partid a unor detașamente armate proprii ale 
clasei muncitoare, formate din cei mai încercați muncitori 
comuniști, uteciști și fără de partid ; menirea lor era de a 
constitui nucleul în jurul căruia să se adune în cursul insu
recției toți patrioți i dornici să lupte cu arma în mînă împo
triva regimului fascist. Astfel, îndeplinirea măsurilor mili-

Maniiest adresat muncitorilor de Frontul Unic Munci
toresc în ziua făuririi sale (1 Mai 1945)

tare prevăzute în planul insurecției a început prin consti
tuirea, în condiții de adincă ilegalitate, a formațiunilor de 
luptă patriotice în București, pe Valea Prahovei, în Oltenia, 
Banat, Țara Bîrsei ș.a. Mereu alți patrioți se încadrau în for
mațiunile de luptă organizate de partid. în iulie-august 1944, 
numărul acestor formațiuni a ajuns la 50 numai în Capitală. 
Partidul s-a preocupat de asigurarea armamentului necesar 
efectivului existent al formațiunilor de luptă patriotice, cît 
și de înarmarea unui număr de patrioți care urmau să se 
încadreze în formațiuni după declanșarea insurecției.

In cadrul pregătirilor făcute au fost precizate obiectivele 
militare hitleriste și instituțiile militare și chile antones
ciene care trebuiau ocupate, blocate și atacate în timpul in
surecției. Paralel cu pregătirile din Capitală a fost acordată 
o atenție deosebită Văii Prahovei — important centru stra
tegic unde se afla o populație muncitorească numeroasă cu 
tradiții și experiență bogată în lupte revoluționare. Au fost 
pregătite de asemenea acțiunile militare în apus. în vederea 
acoperirii granițelor, spre a nu permite pătrunderea de noi 
trupe hitleriste.

Forțele patriotice populare în frunte cu P.C.R. au trecut 
la înfăptuirea insurecției armate care a sfârîmat dictatura 
militaro-fascistă. La 23 August 1944 guvernul antonescian a 
fost arestat. Formațiunile patriotice de luptă și unitățile ar
matei au atacat și ocupat principalele obiective militare din , 
Capitală.

Răspunzînd chemărilor lansate de partidul comunist, nu
meroși oameni ai muncii au pus mîna pe arme și, încadrați 
în formațiunile do luptă patriotice, al căror efectiv a crescut 
rapid în primele zile după 23 August, au curățat, împreuna 
cu unitățile armatei, Capitala de hitleriști.. In ziua de 26 

' august, forțele insurecționale au lichidat ultimele rezistențe 
hitleriste din interiorul Capitalei și au trecut la acțiuni ofen
sive pentru zdrobirea grupării hitleriste de la nord, care în
cercase să ocupe Bucureștiul. jLupta desfășurată cu hotărîre 
și dîrzenie de formațiunile patriotice și unitățile militare^ 
larg sprijinite de populație,ia dus la zdrobirea^ în ziua do 
28 august 1944, a trupelor hitleriste concentrate în satele și 
pădurile de la nordul Bucureștiului.

Concomitent‘cu zdrobirea rezistențil hitleriștilor. în Ca
pitală ostașii armatei noastre

fcios al partidului în
dictaturii militaro-fasciste. Sub conducerea în
cercată a P.C.R., Uniunea Tineretului Comunist 
a mobilizat tinerii din fabrici și de la sate, din 
școli, universități și cazărmi la luptă, alături de

Totul a fost 
bine gîndit

Era fa începutul lunii mai 'J-944- 
Pregătirea insurecției armate de 
către partid se afla în plină desfă

șurare. Evident — datorită cons
pirativității — noi cunoșteam doar 
sarcinile noastre imediate, dar 
după misiunile primite înțelegeam 
că ne aflam în fața unui mare e- 
veniment, care trebuia pregătit în 
cele mai mici detalii.

ț ■ Eram ostași în termen. Cînd 
unitățile noastre au primit ordinul 
de a pleca pe front ni s-a comu
nicat de către legătura, noastră, to
varășul Mladin Ștefan să dezer
tăm, ceea ce am și făcut. Am pri
mit acte pe alte nume, ne-am 
găsit o casă conspirativă și am în
ceput activitatea in echipa a 11-a 
a unei formațiuni de luptă patri
otice.

Sarcinile pe care le-am primit 
păreau, la prima vedere, nu așa 
de importante, ele dovedeau insă 
cu ce grijă, cît de bine gîndit, și 
pină la ce mici amănunte a fost 
studiat planul insurecției.

I Iată, de pildă, un exemplu. For
mațiunile de luptă patriotice, în 
plină formare, aveau nevoie de 
arme și de diferite alte materiale. 
Ni s-a cerut și nouă ca, în primul 
rînd să ajutăm la procurarea a- 
cestor materiale, fără de care nu 
se putea lupta. Și, deși uneori lucru
rile păreau foarte simple, (ni s-a 
dat o dată o sumă de bani să cum
părăm niște clești de tăiat sîrmă, 
frînghii, tîrnăcoape și lopeți de la 
un magazin din Obor), totul tre
buia făcut cu prudență, la timp.

Evenimentele se precipitau. La 
indicația partidului au fost organi
zate, cu deosebire în această pe
rioadă, un număr de acțiuni în
dreptate împotriva mașinii de răz
boi hitleriste.

Erau aruncate în aer poduri, 
deraiate trenuri, era împiedicată 
aprovizionarea cu benzină a ar
matei antonesciene și hitleriste, 
secții întregi ale unor importante 
uzine erau paralizate prin acțiuni
le formațiunilor de luptă patrioti
ce. Numeroase acțiuni au avut loc 
în fabricile sau depozitele de ar
mament și muniții. Mașina de 
război fascistă era astfel serios 
lovită chiar aici, în spatele 
frontului. în cadrul acestor ac
țiuni de slăbire a forței militare 
hitleriste, echipa din care fă- 
certm parte, ca și altele a 
primit sarcina ca — pe lin
gă procurarea dc materiale — 
să ajute cu oamenii ei la dezorgani
zarea activității comandamentelor 
germane vrin întreruperea legătu
rilor telefonice cu frontul și stră
inătatea, la împrăștierea de mani

feste. Noi doi, de pildă, am parti
cipat la mai multe acțiuni de a- 
cest gen. Una dintre acestea avea 
ca adresă Comandamentul Ger
man aflat în spatele Universității, 
pe locul unde s-a construit astăzi 
o nouă aripă a Institutului de ar- 
hitectură. Primisem sarcina să tă
iem cablul legăturilor telefonice, 
care șe găseau in curtea co
mandamentului. Și oricine înțe
lege că nu se putea să dai buzna 
peste nemți, nici să pătrunzi așa 
ușor în comandamentul lor! Dar 
i-am păcălit folosind o metodă 
simplă: unul dintre noi fStelea) 
a luat o cărămidă și a aruncat-o 
cu putere într-unul din geamurile 
unei prăvălii alăturate. Santinela 
s-a îndreptat repede spre locul 
zgomotului, timp suficient ca ce
lălalt (Petrescu) să taie un rind de 
sîrmă ghimpată și să intre în 
curte, iar apoi, folosind un alt 
prilej, să se strecoare afară.

Firește, povestit pe scurt, faptul 
e... simplu ! îndeplinind această 
misiune am trecut insă prin puter
nice emoții: orice greșeală ne-ar 
fi costat viața. Și n-au fost puține 
acțiunile de acest gen la care am 
participat. Țin minte dintre ele 
îndeosebi tăierea firelor telefonice 
la podul Mihai Vodă, tăierea fire
lor de telefon din fața Ministerului 
de Război, sau cele din fața depo
zitului de benzină de lingă univer
sitate etc.

O acțiune grea am avut de în
deplinit atunci cînd ni s-a dat să 
răspîndim, în localurile unde erau 
cantonați nemții, manifeste in 
limba germană, în care se arăta a- 
devărata situație a frontului, fap
tul că Hitler se afla în fața in- 
frîngerii inevitabile, iar ostașii și 
ofițerii nemți erau îndemnați si 
nu mai lupte pentru o cauză pier
dută. Echipei noastre i s-au încre
dințat ca obiective : hotelul 
„Splendid-parc" (unde erau cazați 
ofițeri din Comandamentul hitle
rist), baracamentele din fața Mi
nisterului de Război, clădirea zia
rului german local, și un comanda
ment care era instalat unde este azi 
Sfatul popular regional București. 
In hotelul ,,Splendid-parc" am pă
truns folosind faptul că portarul 
cunoștea pe unul dintre noi și ast
fel am trecut pe sub ochii santi
nelei.

Zeci și zeci de întîmplarî, mi
siuni mai mari sau mai mici, dar 
toate importante, pentru realizarea 
marelui eveniment care avea să 
aibă loc la 23 August.

Locot. Colonel 
NICOLAE STELEA 

GHEORGHE PETRESCU

TINERI ROMÂNI! Germeni* MtterHti * pierdut 
r4iboiul! Pentru ea m mai exlitt Mlvar*. Mârșavii 
cirmuitorl at Țtrii noastre ne-av adu» in impas.

Nu vă supuneți ordinelor de chemare! 
Sabotați munca pentru rizbotal nemțesc ! 
Organtzati-vă tn grupe de partizani! 
Nlmlclp-i pe mârșavii cotropitori ai Patriei !
Numai izgonind șl airaicind pe cotropitori șl pe slugile 

lor mârșave, impuetod pacea cu națiunile iubitoare de 
libertate, tineretul român tși poate câștiga dreptul U 
munci, pâine, libertate șl culturi.

T Inert ! Formați grupe patriotice ! 
Aderați la lupta de eliL

la

eliberare a 
poporului român !

• Bucureștiul, in acele zile

și formațiunile patriotice au •• 
zădărnicit planurile trupe
lor fasciste de a distruge 
instalațiile industriei petro
liere, au nimicit pozițiile 
germane puternic fortifica
te din zona Moreni, cură- 
țind de fasciști întreaga 
Vale a Prahovei. In ace-

masele largi ale poporului — împotriva fascismului și a 
odiosului război antisovietic. Din rîndurile U.T.C. s-au ridi
cat luptători hotărîți și devotați cauzei partidului, interese
lor vitale ale poporului pe care nici schingiuirile din beciu
rile siguranței, nici regimul de exterminare din închisori, 
nici plutoanele de execuție n-au fost în stare să-i abată de 
pe calea luptei pentru libertatea poporului, pentru inde
pendența patriei. Tinerii patrioți, în frunte cu uteciștii, răs- 
punzînd chemării partidului, au participat la acțiunile de 
sabotare a mașinii de război fasciste.

In zilele insurecției, mii și mii de tineri, încadrați în for
mațiuni patriotice și unități militare, au luptat pentru ocu
parea principalelor instituții și puncte strategice, pentru li
chidarea rezistențelor fasciste și dezarmarea trupelor hitle
riste. ,.La chemarea partidului — arăta tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în cuvîntarea rostită la a 40-a aniversare a 
creării Uniunii Tineretului Comunist din Romînia — tine
retul a participat cu bărbăție, împreună cu masele largi ale 

^poporului, la înfăptuirea actului istoric de la 23 August, care 
eliberat pămîntul patriei de sub jugul fascist; mii și mii 

de .tineri au luptat în rîndurile forțelor patriotice și ale ar
matei pentru victoria finală asupra fascismului”.

In condițiile noi de după victoria insurecției, P.C.R. a în
drumat Uniunea Tineretului Comunist în reorganizarea ac- 

{tivității, în întărirea rindurilor sale și creșterea capacității 
ide mobilizare a maselor largi de tineri. Cadre tinere de 

<j>artid, comuniști căliți în școala aspră a ilegalității au fost 
trimiși de partid să lucreze în organizația comunistă a tine
retului.
' Urmînd cu înflăcărare chemarea partidului „Totul pentru , 

front — totul pentru victorie !", zeci și sute de tineri, mun- 
^citori și intelectuali s-au înrolat ca voluntari în unitățile ar
matei romîne. Astfel, în decembrie 1944 și ianuarie 1945.

■ sute de uteciști, iar după exemplul lor mii de tineri au 
plecat spre front din București. Brașov, Craiova, Turnu- 
Severin, Cluj, Turda, Mediaș și din alte colțuri ale țării. Mii 
de tineri și-au dat viața în lupta pentru zdrobirea hitleris
mului. Tinerii din fabrici, uzine, din transporturi, de la sate, 
în frunte cu uteciștii, s-au încadrat în efortul general al ma
selor muncind cu abnegație pentru refacerea economiei, 
pentru aprovizionarea frontului.

*

’ A Numeroase au fost jertfele date de poporul romîn în lupta 
împotriva fascismului. Ele nu au fost însă zadarnice. Astăzi, 
poporul nostru, care sub conducerea încercatului Partid 
Muncitoresc Romîn, a construit socialismul pe pămîntul ^pa
triei, muncește cu entuziasm pentru traducerea în viață a 
mărețelor sarcini ale desăvîrșirii construcției socialismului.

Facsimilul unei chemări la 
luptă pentru distrugerea 
mașinii de război hitleriste, 
publicată in „Romînia libe
ră" în preajma insurecției.

Fragment dintr-o chemare a 
P.C.R- adresată tineretului 

în vara anului 1944.

omeuGtni mașina ne băzboi nnitRisrA ;
FshrRd te «rmAOtept din Avid«> de pe 

SSW, d JtArit In «er. CantltiMi mart de o»unlU«nl, «teMinaie 
rdjiboiuJui hitlerUt, a» fost «rffe! dUtr»«e împreună <t» Ut

U gara «« etpWal mal multe vefiodne
Iftcauai* cu drmamonl oeaitrsc pealrw front * ■

Pfr Uaia d deraiat »n Irrn militar
br âfc&ț SQÎdaii nemți. Na cunoaștem namătii! vic timelor.

tn rfgîwnro petroliferă din Jud. Pwihuva >1 Dâmbwvita' j 
au r.iat n de sonde. ServRîoi de hhlerbt
pretinde <ă « vt>rt»a te «abtdaj.

Trenuri înfregl încărrale tu avioane LA. R. sau mtnn ‘ 
d > pe fmni la Brașov, Avkta&eLe n’au putut fi ufifi?ate

un<»r de
Intr’o mare tirina de tunuri, mai multe ma;lni impur- 

tante defer toi și producția a foal întroroptâ râteva j-
bâpttmAtil.

WftdM ceferiști, din pbrlnri I nduMtie î Sil» ua ț t
prin toate mlțloat cilv fabricarea armament Mul 0 tranupoftui ■;

• Muncitorii - pilde de eroism
piatra războiul r-Sgb&lyl 0

cîtod a producțUI sSjfegtafat MtterUt J

n primăvara anu
lui 1944, împreună 
cu alți tovarăși, 
făceam parte din
tr-o formațiune 
de luptă patriotice 
a cărei sferă de

acțiune cuprindea centrul Ca
pitalei cu actualul Bulevard 
6 Martie, Calea Victoriei cu 
Teatrul Național și Poșta Cen
trală, străzile Cimpineanu. 
Plevneî, Izvor, Știrbei Vodă.

în perioada de pregătire a 
insurecției, una din sarcinile 
principale pe care ni le-a tra
sat partidul era procurarea de 
arme și materiale necesare 
înarmării formațiunilor pa
triotice. Folosindu-mă de îm
prejurarea că lucram la tu
tungeria ce funcționa în aripa 
actualei Case Centrale a Ar
matei, de pe Bulevardul 6 
Martie, țineam legătura cu u- 
nii ofițeri și subofițeri patrioți 
care procurau arme. Pe la 
mijlocul lunii mai a fost atras 
in acțiunile noastre un pluto
nier de la Cercul de Recru
tare București care ne făcea 
rost de livrete militare pentru
tovarășii care dezertau din 
armată pentru a acționa în 
formațiunile patriotice.

în lunile iunie și iulie, cînd 
partidul a luat măsuri pentru 
intensificarea acțiunilor împo
triva mașinii de război hitle
riste am participat, îm
preună cu echipa mea, la o se

rie de activități de sabotaj. 
Am împrăștiat colțari de oțel 
în timpul nopții pe locurile și 
în direcția unde eram infor
mați că circulă convoaie de 
autocamioane germane cu 
trupe, provizii, arme. Strecu- 
rindu-ne printre sentinelele 
hitleriste am reușit să tăiem 
cablurile telefonice care le
gau comandamentul din fos
tul Hotel Grand de alte uni
tăți germane.

A fost un moment de neui
tat cînd, în noaptea de 23 Au
gust, pe la orele 23, am pri
mit de la legătura mea însăr
cinarea să plec, împreună cu 
alt tovarăș, în direcția străzii 
Izvor pentru a împrăștia ma
nifeste care anunțau aresta
rea guvernului antonescian. 
După îndeplinirea acestei mi
siuni, pe la ora 1, trebuia să 
trecem înarmați in grădina 
Cișmigiu unde, după o prea
labilă recunoaștere — pe di
recția cuprinsă între str. Si- 
potul Fintînilor și Ministerul 
de Război — să tăiem firele 
telefonice care legau Coman
damentul german de la Hote
lul Grand și trupele de si
guranță germane instalate în 
localul din str. Știrbei Vodă 
(fostul conservator). Acțiunea 
aceasta a fost dusă la bun 
sfîrșit.

In zilele următoare, după ce 
ne-am prezentat la comanda

mentul formațiunilor de luptă 
patriotice, am participat, toți 
cei din echipa mea, la o serie 
de acțiuni pentru zdrobirea u- 
nor puncte de rezistență ger
mane din interiorul Capitalei. 
Îmi amintesc cu emoție de 
Bucureștiul din acele zile. In 
diferite puncte ale orașului se 
desfășurau lupte grele pentru 
cucerirea obiectivelor hitleris
te. Pe străzi vedeai grupe de 
muncitori înarmați care se în
dreptau, împreună cu ostașii 
noștri, spre punctele de rezis
tență germane. îmi amintesc 
că intr-una din zile am în:fi
nit un grup de muncitori de la 
fostele uzine „Vulcan" care se 
întorceau dintr-o . misiune în
deplinită cu succes. Împreună 
cu ostașii unei subunități, ei 
blocaseră Hotelul „Ambasa
dor", dezarmaseră și captura
seră un mare număr de ofi
țeri hitleriști aflați în clădire.

în altă parte a Capitalei, la 
Palatul Cotroceni, un grup de 
muncitori de la A.P.A.C.A. 
(azi Fabrica de confecții și tri
cotaje București) au dezarmat 
un grup de soldați hitleriști. 
Prizonierii capturați au fost 
apoi, ținuți sub pază două zile 
de muncitorii înarmați, după 
care au fost predați unei uni
tăți militare romîn*.

Echipa în cere eram înca
drat a participat, printre alte 
acțiuni, la dezarmarea ți cap
turarea unui grup de 60 de 
soldați și ofițeri germani care 
se baricadaseră în fostul Ho
tel ,£riiania~, in centrul Ca
pitalei.

Dar de cite fapte de adevă
rat eroism, de patriotism în
flăcărat nu a dat dovadă in 
acele zile populația Capitalei 
care s-a ridicat la luptă pen
tru zdrobirea hitlerismului. In 
ziua de 24 august atît în in
teriorul cît și in împrejurimi
le Capitalei, detașamentele de 
muncitori înarmați și unită
țile militare dădeau lovituri 
nimicitoare trupelor fasciste. 
In acea dimineață trupele ro- 
mîne duceau lupte grele îm
potriva dușmanului care în
cerca să pătrundă în Capitală 
din raionul Băneasa. La 
indicația comandamentului 
formațiunilor de luptă patrio
tice, zeci de muncitori înar
mați de la Atelierele S.T.B. 
au sosit în ajutorul unităților 
militare romîne. împreună 
cu muncitorii altor întreprin
deri ei au ocupat poziție pe 
rambleul căii ferate, de ambe
le părți ale podului C.F.R. din 
fața intrării în Băneasa. Focul 
năpraznic abătut de muncitori 
asupra dușmanului a rărit 
simțitor rîndurile fasciștilor.

Contraatacurile acestora au 
fost respinse cu succes de 
muncitorii și militarii care, 
trecind la atac pe direcția pă
durii Băneasa. au provocat 
dușmanului pierderi grele. 
Două zile mai tîrziu, un alt 
grup de muncitori înarmați a 
intrat în dispozitiv la margi
nea pădurii Băneasa. Alături 
de militari au început o luptă 
crîncenă de curățire a pădurii 
de trupele fasciste. în acele 
zile formațiunilor de luptă pa
triotică și unităților militare li 
s-au alăturat numeroși oameni 
ai muncii, țărani din împreju
rimi care, manifestînd dragos
te fierbinte de patrie și ură 
neîmpăcată împotriva cotropi
torilor hitleriști, au săvîrșit 
acte de vitejie.

De același simțămînt pa
triotic au fost animați și 
muncitorii de la Aeroportul 
Boteni-Titu. Aici se aflau dis
persați din Băneasa-București 
mai mulți muncitori de la ser
viciul de întreținere al între
prinderii de transporturi aeri
ene L.A.R.E.S. Răspunzînd 
chemării partidului comunist, 
muncitorii, împreună cu osta
șii subunității de pază, au ho- 
tărît ca pe aeroport să nu 
mai calce nici un picior de 
dușman. Și iată că în ziua de

24 august cîteva avioane fas
ciste au început să se rotească 
deasupra aeroportului pentru 
a ateriza și debarca trupe hi
tleriste. Muncitorii înarmați 
cu mitraliere, arme militare 
și de vînătoare, împreună cu 
ostașii au ocupat poziții de 
luptă. Au lăsat avioanele să 
aterizeze și în momentul cînd 
a început debarcarea au des
chis un foc ucigător asupra 
dușmanului. Luați prin sur
prindere și neașteptîndu-se la 
un atac atît de viguros și bine 
organizat, fasciștii au trebuit 
să se retragă cu pierderi mari. 
In ziua următoare, îmbărbătați 
de succesul avut, un grup de 
muncitori de pe aeroport au 
dezarmat un grup de 16 hitle
riști dintr-un avion fascist 
care fusese obligat de către un 
avion romînesc să aterizeze 
forțat.

...Sînt doar cîteva fapte, cî
teva episoade din multitudinea 
celor care au avut loc în acel 
august fierbinte și care stau 
mărturie eroismului și înaltu
lui patriotism de care au dat 
dovadă muncitorii, în frunte 
cu comuniștii, în luptele pen
tru eliberarea Capitalei de 
hoardele fasciste.

POPA D. NICOLAL



A i-A ZI A FINALEI

CÎNTECELE
OLTULUI

Privighetorile
Din spectacolul regiunii Ol tenia, nu putea lipsi desigur „Coloana fără: 

‘ sfîrșif" a lui Brâncuși. Simbolul ei ma apărut însă doar în decorul bri
găzii artistice de la Tismanș, ci el a- fost de fapt leit-motivul întregului 
spectacol. Dansurile de la Săpata și de Ia Dăbuleni, cu pașii lor plini 
de vervă, cu veselia molipsitoare și chiuiturile focoase, asemenea bucle
lor Coloanei, se desprindeau unul dintr-altul, îneît aveai impresia că nu 
vor mai conteni niciodată.

Taraful din- Vînju Mare, dirijat de inginerul agronom Nicolâe Dumi
trescu, sau cel al căminului din lancu Jianu prefigurau același simbol — 
trecînd pe neobservate dintr-o baladă bătrînească legănată cum e lancu 
Jianu într-o cimpoierească; dintr-un rustem într-un* Brîu, ca să izbuc
nească apoi într-un „trei-păzește" oltenesc.

însăși înlănțuirea numerelor programului, în care alternau ocarina și 
fluierul, muzica ușoară și hâulitele oltenești, coruri puternice; ca al 
Casei de cultură din Caracal' și' brigăzi artistice, cum a fost aceea din 
Diculești, evocau aceeași superbă aspirație omenească spre înalt.

Și totuși sentimentul acestui- zbor neoprit al coloanei brâncușiene nu 
ne-a apărut nicăieri mai pregnant ca în timpul evoluției călușarilor de 
la Balș.

Pornind de la datele inițiale ale călușului, acelea de dans strîns 
legat, de preocupările omului, de viața- lui, călușarii din. Balș, sub- condu
cerea instructorului Ion Baltă au realizat o suită de dansuri din căluș 
care să omagieze însuși drumul străbătut de poporul nostru in cei 20 
de ani.

Copii, tineri și vîrstnici, cu o inepuizabilă energie și o iscusință raz 
întîlnită, s-au întrecut în a simboliza prin dans unele episoade ale aces
tor ani, începînd cu mometul istoric al Eliberării.

Punctul final al acestei alegorii coregrafice, dnd de sub bîtele adunate 
sub formă de țest apare o urișă pîine semnificînd belșugul care se 
statornicește îir casele colectiviștilor, este subliniat de jocul impetuos al 
călușarilor. Cînd încetează bătăile răspicate ale dansului izbucnesc 
aplauzele, în prelungirea aceleiași coloane nesfîrșite a bucuriei de a trăi, 
de a cînta și juca astfel cum numai unui popor cu adevărat liber îi este 
dat.

„Tot de Bărăgan

..De mă duc oe alt meieof. Tot do Bărtgtm w-e drog" — mdrfur;<ce 
in cintecul său, cu îndrepmta minOne « ^aui oai iadrăgosfU dep<iz- 
tul său natal, taientata snterpteia aia rierbiații Urucetulor — Tila 
Șteian.

Vechea faimă a Bărăganului d** ^ciiopie hi'tgă < ar tristă zare de pustie
tate goală, în care zace-ascuasA uMf 1 
cum a zugrăvit-o Aiecsandri. a disparat 
rile de veacuri create de oamemi 
ceau să răsune bălrînii codn oi VI 
său milenar pămîntui vitreg ai Bări . 
binari de culori, care impodobemr strata ~e 
fost mai frumos s-a integral nou 
o nouă și trainică recunoaștere.

Mi'ndria însăși a oamenilor B\ 
noua realitate pe care o oierâ le M 
loare- cîmpie- a patriei noastre. Cont 1 
dării colective cum sînt cele de ia G 
loșești... Cum nu teAii minări cu coastn:: *• 
hîrtie dc la Călărași sau cu o modernă făbrtzi de cMaiS W M 
ori cu un cămin cultural ca aceia de la Si. G 
culturii I

Cum nu le-ai mîndri cu ‘nși?i solii artistici 
nea impresionante și reputate colective de ani 
de ia Fierbinți, orchestra populară ,^ărGcanuF 
tistică; a Casei de cultură din Fetești, AntnaMtii mui 
Urziceni ! Nu, întîmplător intr-o poezie Bărăganul era c 
(lesc.rpțită do țăran, căii intr-adevăr ..ziua de viatf țforiMS* 
lucitoare" pe care o visa Alecsandri a sosit, „mstdeo Mber 
și cîmpul cînlă acum cu toată vigoarea ro-~z:.*-£ 
de țară prezente pe scena concur^uhii 
pertoriul )nr au revenit ce uw A >t- 
Rapsodia Bărăganului. Bl 
mindrul Bărăgan.

Unde e secretul armei
vestite ailădată tocmai prin trisSeim ~.r,- 
Tița Ștefan as a de cu :oc Z? < r ctewi 
Albeșteanu atinge- coarde*? ■- z z re 
adiere ușoară a vino., ui pstn .pacenv iun 
îndrăi if spuiberind zcxcc '

Răspunsul l-au dat ins«e« daar*

Dbbrogea a-apărut sub reflectoarele celui dc^al Vll-Ica canale r:. : n 
sfioasă^ pufin- intimidată, cu înfățișarea, unei fete scăldată- in borangic 
albastru. Am- recunoscut- însă- în chiar aceasiă sfiala. — sub care sc r.s- 
ctinde clacatul, uriaș- — unul din darurile, unul din- farmecele dcli:A: 
și- oare- dau- Dbbrogei o mireasmă deosebită. Simplitatea ei, modestia e: 
— ca. un abur ușor peste strălucirile diamantului.

Plima: formație orchestrală apărută pe scenă a început ai c:ntc:e de 
viori, acordeoane-și. fibulici, de o varietate melotUcof surprinzâ:oare, 
amintind parcă, ceva, din firea șireată și glumeață a. naturii. Dob ogei.

După< aceea, pe- scenă-, a. izbucnit o lumină ca a. amiezilor peste iar.iirile 
de griui — și s-a desfășurat uw cintec mare și am putut'privi s: 
privighetorile Dbhrogei cîntindu-și traiul lor, slăvind, viața lor nouă, a 
Dabrogei și a Patriei.

Ce strălucire de- costume, ce podoabe ale portului, popular! Cc risiră 
generoasă de frumuseți create de acești oameni. Maramele bogate pă
reau- toarse subțire din. soare și din stele.. Iar fetele--- ai fi spus că au
învățat' jocurile lor de la. ielele și fetele morgane de pe platou; tie Do- 
brogei — ș,i vraja* și poezia,, tot de lă ele.

Cită puritate a. culorilor și a strălucirii costumelor și cită, anr.cnze, 
cită puritate; și cît- farmec al dansurilor. Simțeam cum sala inî c.-gj 
regretă cînd' cădea, nemiloasă cortina. Și nu ne ajungeau aplauze.:, sc 
aplaudăm. Fetele de la Hîrșgvat! Și cele din echipa de dansuri de 
l.P.A.T.-Constanța, „Sîrba de la. Oltina*' și „Jocul Dobrogean'’. S: :::. 
poem romantic, plin de patos și de voioșie, de exuberanță, .
giștilor de la l.M'.U.-Medgidia, Cele două, sirene judccimiu-l. pe Gb -: — 
parchetarul'. Ce-păcat că- nu- au mai întirziatt pe scenă, sirenele ac:'.:: 
cu machete de blocuri; luminate in. brațe, sugerindi o „paradă, a mc: 
T.C.E.H.-constructorilor. Am recunoscut o Dobroge adevărată in g^up-t- 
vocal folcloric Hîrșova. — în cîntcce fermecătoare.

Arta se șlefuiește acol'oț la temperatura uriașă a vieții. La aceasta 
temperatură înaltă a vieții a crescut strălucirea ca un.- mare diamaz: 
corul căminului din Baia dirijat de Emanoil Frusinescu, intimpinat ca 
mu'mure admirative și aplauze. Strălucea coronița pe- fruntea soliste: 
Piti', cintind „Covoraș de lingă Mare- — dar ce străluciri avea ântead 
ei. suHetul ei. Era toată o flacără și, dobrogeancă adevărată, dunx cam 

cu virful degetelor și risipea din zimbete numai trar.dz-

■

Echipa, de dansuri a. sindicatului I.PĂA.T.-Constanța, pe scena 
celui de-al V.Ilrlea concurs.

Foto : O. PLECAN u

Prin decret al; Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romine a fost conferit Ordi^ 
nul Steaua Republicii. Popur

lare Romîne“ clasa 1/ acade
micianului Dezideriu. flMiskolc- 
zy, pentru merite deosebite in 
domeniul științific și didactic.

MÂȚII

Speranțeie atletismului coofirmi
La începutul acestei săptămîni, 

atlefii noștri juniori au obținut la 
Subotica (Iugoslavia) victorii cate
gorice atît la fete cît și la băieți, 
asupra reprezentativelor de juniori 
ale. Polonibi și Iugoslaviei. Acest 
succes se adaugă la victoria, de 
asemenea, categorică, obținută de ei 
cu două săptămîni în urmă asu
pra, juniorilor maghiari în Poiana 
Brașov.

Ne-am adresat Iov. antrenor fe
deral pentru juniori, Lix-andni Pân
dele, imediat după sosirea lotului 
de atleți romîni în București.

— Am urmărit cu emoție și sa
tisfacție frumoasa comportare a 
atle.ților noștri juniori închinată 
celei de a XXva- aniversări a Elibe
rării patriei. Evoluția lor, desigur, 
înseamnă un progres substanțial.

„Intr-adevăr, este prima oară 
cînd reușim să întrecem puternica 
formație poloneză. Pînă în 1962 în 
întîlnirile triunghiulare, nu reu
șeam să cîșligăm față de atleții 
polonezi decît cel mult 4 probe.. 
Doar anul trecut, la Timișoara ca 
un preludiu al victoriilor din acest 
an. am reușit să cîștigăm 14: probe, 
în timp ce Ia. această întîlnire. am 
obținut victoria față de polonezi 
în 23 de probe din 30 de probe 
disputate. Cele 6 recorduri obținu
te de atleții romîni în acest con
curs care se adaugă la cele 7' re
corduri obținute în întîlnirea cu 
atlefii unguri dovedesc iorma bună 
a „speranțelor"- noastre în. atle
tism".

— Ce performanțe' credeți că 
merită să 'fie evidențiate ?

— întreaga noastră echipă, fără

excepție, merită cuvinte de lauda. 
Dealtfel, după cum remarcau și 
antrenorii străini,, valoarea echipei 
noastre nu constă numai in citeva 
individualități cu performanțe 
mondiale ci și în. omogenitatea pi. 
Și fiindcă nu am posibilitatea să 
enumăr prea muiți alleți, mă voi 
opri asupra celor mai buni dintre 
cei buni, ale căror performanțe fi
gurează printre primele 10 din 
lume la juniori : GHEORGHE COS- 
TACHE, care, a obținut pentru pri
ma oară cea mai bună performanță 
mondială de juniori într-un. concurs 
internațional, coniirmînd astfel 
încă o dată aptitudinile, sale, Miha- 
cla Peneș, Viorel Sueiu, Dinu Pișto- 
lu, Leantina Frunză, Gheorghe Lii- 
chian. Acesta din urmă, care -a 
fost „dirijorul" principal al „gale
riei" noastre a reușit, atunci cîrid 
a fost „solist" să depășească la (1- 
runcarea greutății recordul țării 
cu 1,15 m, salt neobișnuit de mare 
în evoluția recordtuilor acestei 
probe.

— Cum vedeți perspectivele de 
viitor ale tinerilor noștri atleți ?

— Abia_ sosifi în țară, atlefii noș
tri, au și început pregătirile pentru 
a. participa cu întregul lat la îi- 
naieie Rpartacliiadei Republicane.

După aceasta, ultimul lor exar 
men din acest an și cel mai greu, 
sînt Campionatele europene de 
atletism de la Varșovia, la care 
așteptăm încununarea tuturor suc
ceselor de pînă acum. Apoi, cit 
mai curînd să devină titulari în 
reprezentativa noastră de seniori,

SILVIU DUMITRESCU

ȘTIRI SPORTIVE
• Intre 

desfășura 
masculină 
Dunării"' 
ționatele Iugoslaviei, R. S\ Ceho
slovace, R. P. Romine (R) și R. P: 
Ungare (seniori și tinerel). In prima 
zi reprezentativa secundă a țării 
noastre va înlilni selecționata Iu
goslaviei.

27 și 3Q august se va 
Ia Budapesta competiția

de. handbal în 7 „Cupa 
la care participă șelea-

I

victorii, Independiente a intrat în 
posesia trofeului, uimind să ' în- 
tîlnească în două jocuri, echipa 
Internazionale Milano, deținătoa
rea „Cupei campionilor europeni".

Simbătă. și duminică la bazinul 
Dinamo din Capitală va avea loc 
întîlnirea internațională la înot si 
polo ~ pe apă dintre selecționata 
școlară a orașului București și cea 
a clubului sportiv C.K.D. Praga, 
Probele de înot îheep la ora 17,30, 
iar jocurile de polo de la ora 18,30.

•• Prin deeret al Consiliului 
de Stat tovarășii Alexandru 
Vcitinovici, președintele Tri
bunalului Suprem al Republi
cii Populeze Romîne, și Gon*- 
siantin Fiitan, directorul Di»- 
recției Juridice și a, Tratate
lor din Ministerul Afacerilor 
Externe, au fost desemnați k. 
din panea R. P. Romîne, . ca ra. 
membri ai Cui-ții- permanente 
de Arbitraj, de la H'aga. Ș

* Ih continuarea vizitei în.rj 
tara noastră, ministrul petro- '■ . 
hiiui și; chimiei al Indiei, Hu«~ j 

i mayun Kabir, a plecat într-o- î

multe cen-călătorie prin mai 
tre industriale, fiind: însoțit de 
Nicolae Ionescu, adjunct, al mi
nistrului industriei petrolului 
și. chimiei și de ambasadorul 
Indiei în? R. P. Romînă, K. R. F. 
Khilnani.

© După cum s-a mai anunțat, a 
9-a ediție a- campionatului european 
lemmin de baschet va avea loc 
la budapesta între 6 și 13 septem
brie. Echipele participante au fost 
împărțite în două serii,: seria I : 
U.R.S.S,, R. P. Romînă, Iugoslavia, 
R: P. Ungară, Franța. Seria II : 
R; P. Bulgaria, R. S\ Cehoslovacă; 
R. D. Germană/ R. P. Polonă, Ita
lia. Iată programul echipei noastre 
la campionatul european : cu 
Franța la 6 septembrie, cu Ungaria 
la 8 septembrie, cu U.R.S.S. Ia 9 
septembrie și cu Iugoslavia la 10 
septembrie.

• La Korkula, srau întîlnit în
tr-un joc amical de verificare echi
pele olimpice de. polo pe apă al^’ 
Iugoslaviei și R. P. Romine. Jucă
torii iugoslavi au repurtat victoria 
cu. scorul de 2—0 (0—0- l—0; 1—0; 
0—0). Gele două puncte au fost 
marcate- de Jancovici.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

TBAIAN CO^OVEI

(Agerpres)

CINE M A TOG
/•

ia

La Casa de cultură a studenților

16,30; 18,45; 2a)- CEI 
MAGNIFICI — cinema- 

Rfepublica (8,3a; 11,30;
18; 21,15), Luceafărul

re).
(n6>; 18,15;
STELUȚELE 
ix; 1.3:;

20,30), Grivița (io;
18, 20). AVENTURILE 

TÎNÂR — cinemascop : 
.2,30; 15,15-; 18;

E pentru că part e : ~
Vlastar de mun. - -- ■-
Iui de areea-i ir.:
Cu împliniri de douăteâ Ae

ft nn«e to m 1

Săiinești-

MERID IAN

Î

Aseară, la Casa ‘ ‘‘-*î 
a studenților dhr Capital*. »*- 
varășul Gheorghe Zaheriu, 
di rec’or adjunct ni Inutitutur 
lui de Istorie a Pa 
tovarășul L 
nu, generai < 
vă, le-au vor 
despre lupta 
Eliberarea 
gul fascist, 
făptuirea 
de la 23 A 
evocați anii 
partidului, afîat m 
gtâtate, pregătirea 
ei< a victoriei ei.

Manifestarea face pane

fluviu mare de frumuseți, momente mari, prețioase sie 
omului s-au dus repede in adine, acoperite de altele. .Mă grades: h 
■șa de la Nicsdițel, Ia orchestra. Bubedag, lin echipa die âansu/z - 

Cjko de cultură Hirșova.
Dar eie răsună, foste, in emețiu acumulată la. urmă.

Dabrvgfi*: frumusețea lor a strălucit din pit". — 
k ceac ce știm acolo, unde viața* dă strălucire atei fi 
■ rw/r-ttHu focul creației și-d aștern ca* pe mu 

aoastre biruințe.

t condusă de Gheorghiță Petre, de la atelie ruL Otopeni al Întreprinderii de 
metalice și prefabricate nr. 7, lucrînd la montarea unui pilon metalic pentru linii

le de 220 kV

Sint priveliști to* ari? de aoc s» d 
aceste cuvinte. Ceea « i-.eJuie d 
aid. Ia noi. în asrit xarSur 
revoluționare. Csr^wfW 3 / ejc* 
născut o darii

sp->n«»am ci dreptul de a ~*ra 
priveliștea hanii. dintri R- -v
viniele din crugul kw znrieaar.
□eau piuă mai iest joezaet- de
gemu.
„De treci eodrw de «r«*i de daparte 
reci albind—“

Unde sînt „codri: de acasă* ? Unde 
sînt cetâtiîe miraculoase dm _Cî..n 
nebunul" sau măcar imru.
fantastice și ele in neprihănâea 5> li
niștea lor?

Nu le căutați nici in Moldova șî nud 
aiurea ' Dimensiunile mari. prefacer Je 
miraculoase, cetățile apărute pe=*e 
noapte ca în basm, nu -.reburau ieri 
căutate decît în viziune și poezie, fiind
că în geografia reală poetul nu putea 
afla decît precare și puține puncte de 
sprijin, prea puține ca să poată zbura.

Văzut de sus. teritoriul acesta vast, 
mărginit pe o latură cu munți, iar pe 
cealaltă cu ape — SiretuL Bistrița, 
Trotușul —,. își» păstra ingenuitatea pri
mară, geografică ara; zice, la fef ca pe 
harta lui Dnaaitrie Cantemir sau ca fu 
paginile lui Creanga, Hogaș. Sadovea- 
nu. Munți, eedriL ape sate pitorești, 
sărăcie, toate păreau să rămînă în
ghețate sub cristalul limpede al aces-

întreaga vale de Ta Ceahlău și pînă Ia 
vărsarea Bistriței în Șiret.

Asemenea șocante tranziții de pri- 
veliști ți le oferă numai poezia, doar 
es fur.du-i la indemînă, pînă> ieri, să 
. zre=s:i riuri in loc. să scufunde sau 
să ridice munți, să prefacă pînă și na
tura intimă a materiilor sau a cuvin-

Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al R .P. Ro- 
mîne, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Sardar Swaran 
Singh, cu ocazia numirii sale 
în funcția de ministru al afa
cerilor externe al Republicii 
India.

ZILELE FILMULUI ROMfNESC : 
Carpap (orele 18,15), Grădina 
Arta (Calea Călărași nr. 153 — 
orele 20), Grădina Bucegi (Bd. 1 
Mai nr. 143 — orele 20). REBE
LUL MAGNIFIC: Patria (10; 12; 
14,15; - -- ' —
ȘĂPTB 
scop-: 
14,30;
10,30 13,30; 16,30), Excelsior (8,15; 
11,15; 17/151 20,15), Fer0"
viar (9,30; 12,30; 15,30; 18,30;
21.30) , Aurora (9.; 12; 15; 18; 21), 
Melodia- (9; 12; 15; iS; 21), 
Grădina- Festival: (Pasajul' Eforie 
— orele 19,45); Patinoarul 23: Au
gust (Bd; Muncii — orele 20), Gră
dina Doina (Șir. Doamnei- nr. 9 — 
orele 20,15)4 Stadionul Dinamo 
(Șos Ștefan cel Măre — orele — 
20). VARA., ÎN NORDUL SĂLBA
TIC : Garpați (10; 12; 14; 16;
20.30) » Capitol (10; iz; 14;
16,30; 18,45; ii ' la grădină —
orele 20), Grădina-. Progresul (Str. 
Ion Vidu nr. 5. — orelb 20). 
COMOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop : București 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 
21.);. Mioriță (xoU'5-; 1^,30;
15,30; 17,45.; 2o),.Eloreasca (10,30; 
16-; 18,15.; 20,30), Flamura: (9,15; 
1A3O-; 13-,45; 16; 18,30; 21), 
A-renele- Libertății. (Str. 11 iunie— 
orele 20). ÎNTUNERIC ÎN PLINA 
ZI : Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). CĂLIȚI ÎN FOC

• în meci retur pentru finala 
„Cupei Americii, de sițd“ la-,fotbal, 
echipa Independiente (Argentina) 
a învins la Buenos Aires eu, 1—0 
(1—0) pe Nacional MOntevideo- 
(țJruguay). Unicul: punct al joGului 
a fost marcat în minutul 36' de 
Mario Rodriguez. în urma acestei

9. Boxerul maghiar Laszlo Papp, 
campion al Europei la cat. mijlo
cie; își va_pune titlul în joc la 9 
octo ibrie în-, fața șalangerului său 
oficial Mick Leahy (Anglia). Me
ciul va avea- lac la Viena. De re
marcat că. Leahy va susține la 3 
octombrie la Londra un meci ami
cal în compania fostului campion 
al lumii al acestei categorii, boxe
rul negru, Ray. Sugar Robinson.

(Agerpresj

dnemascopri Victoria (16; 12; 14; 
16; 18,15;.
12; 16;
UNUI
Central (9,45; ___
20,45). ÎMBLÎNZITOR1I DE BI
CICLETE : Lumina (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). CERUL ȘI 
MOCIRLA-: Union (16; 18^15;

20,30). PROGRAM FILME
PENTRU COPII • Doina (orele io), 
M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA. CO
PENHAGA : Doina (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), înfrățirea între 
popoare (10; i-6; 18,15; 2O>3°), 
Bucegi (10; 12; 14; 16-; iB-,15;
20,30). INSPECTORUL ȘI NOAP
TEA : Ciulești (10; 12; 14; id; 
1-8,15; 20,15), Rahova- (15; 17; 1-9; 
20)1'5; la grădină — Calea Rfcho- 
vei nr. 103 — orele 20).. SOSEȘ
TE CIRCUL, DOUA POVESTIRI : 
Timpuri Noi (10—în^ continua-

ANOTIMPURi : Cultural 
20,30)1 GERMANIE, 
TA'EE Dacia (9;

15;. 17; 19;;? 2®); EA
STRADA : Buzcști- (14,30; 16745',

19; 21,15), Arta (15,45718; 20,15)? 
TOTUL —........ ... ..................
Buzxști 
Crîngași 
Adesgp 
21,15). DOI COLONEI : 
(16; 18; la grădină — orele 20)» 
ÎMPUȘCATURI ÎN CEAȚA : To
mis. (9; 11; 13.; 16,30; 18,30; la 
grădină — orele 2O;i5-)> Modern 
(10; 12-; 14; 16; 18; 20; la grăr 
dină — Str. 11 Iunie nr. 75 — 
orele 20,30). Drumul Sării (16; 
18; 20). UN SURÎS IN PLINA 
VARA : Flacăra (16; 18-; 20,15). 
CAUZE DREPTE — cinemascop : 
Munca* (16; 18/15 20,30). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinema
scop (ambele serii) : Popular 
(10,30; 16; 19,30). DOMNUL TO
PAZE — cinemascop : Moșilor 
(16; 18; la grădină — orele
20,30). UNDE-1 GENERALUL ? 
Cosmos (16; 18; 20). CEI
PATRU CĂLUGĂRI : Viitorul (15; 
17; 19; zi). DEZRĂDĂCINA I II : 
Valentina (15; 17,15; 19;30). KO- 
ZARA : Volga (10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30). ERA NOAPTE LA 
ROM A — ambele- serii : Progresul 
(1.5; 1-8; 21 )\ OCOLUL PAMINTU- 
LUI ÎN 80 DE ZILE — cinemascop 
(ambele serii) : Lira (10; 15,30; 
19)' KALOIAN : Ferentari (16-; 
18,1-5• 20.30). VALEA VULTURI
LOR: Cotroceni (to; iSsi^; 
2OJ3O). POMPIERUL ATOMIC ; 
Păcea-, (ii-6; i-,8; 20)1

DESPRE EVA : grădina
ora 20 ; COMISARUL :

(16; 18,15; 2O,3O)>
_.ri45;

Unirea,'

simfonia

firelor
Transformările de pe Valea Kstriței 

măsoară în timp mai puțin de dooă- 
zeci de ani. Cineva, cunoscîad valea 
de ieri, dacă s-ar întoarce pe aceeași 
vale cu cartea lui Hogaș sub bn& ar 
trăi desigur comoția descoperirii unui 
nou univers. Poate că nicăieri în țară 
schimbările n-au fost mai radicale de
cît aici, afectînd nu estetica unui 
crîmpei de peisaj, ci însăși geologia,

P7 — ele cuvinte noi din noul dicțio- 
w al câuaaei moderne au apărut tot 
aici. pe aceeași râie veche a lui Hogaș 
M Creangă, pe aceeași. vale nouă a hi- 
dracer.traieior. strălucind cu mindrie 
pe chiar taotispieiul ei: BEWfC — 
BOLAX — SAVT.NF.STL

Constructorul n-a mai fost surprins. 
Dopa ce a ridicat cu miinile lui para- 
petel de beton de Ia Bicaz, după ce a 
abătut cu miinile Tui apa Bistriței 
printr-un munte, după ce cu miinile 
lui a aprins lumina în palatul matei 
hidrocentrale, răspîndind-o de aici 
asupra Moldovei și asupra țării, după 
ce toată această epopee de bărbăție 
s-a făptuit, mica și cocheta zidire de 
la Săvinești n-a mai putut sâ-i uimeas
că ochiul, atît de învățat cu impună
toarele dimensiuni.

La Săvinești. pe cele citeva hectare 
ocupate de actuala uzina se semăna, 
eu douăarri de ani în urmă, cinepă și 
in. Pâraint slab, bekwăniș din albia 
veche a Kistritei. 1st galben, nămol 
nisipos. Piinea se făcea din hrișcă și 
secară. Trupul se acoperea cu piază 
de in tors, răsucit, nevedit. țesut in 
război după datina Smarandei de Ia 
Humulești sau cu suman de noaten, 
prelucrat după aceleași priceperi stră-

vechi de nevestele plutașilor și ale cio
banilor nemțeni.

Clădirea care s-a înălțat aici, la Să
vinești, în același ritm propriu văii, nu 
i-a putut, desigur, uimi pe localnici. Au 
ridicat-o rapid, conform cu noua ca
lendaristică a construcției moldove
nești. confundîndu-se cu însăși istoria 
uzinei și împletindto-și destinul cu ea. 
Au smuls inul, cînepa sau bălăria de 
pe teritoriul unde avea să se depene 
Relonul. Au mînuit apoi cazmaua și lo
pata. ca și acasă, în satele din jur. 
(Ca să sapi gropi de fundații, să stingi 
var sau să cerni pietriș nu-ți trebuie 
nici o calificare^ Au devenit apoi zi
dari. dulgheri, fierari-betoniști și 
muiți dintre cei dinții și-au schimbat 
rînd pe rînd meseriile pe măsură ce 
uzina se înălța sub mîinilte lor. Să sapi 
primii metri-cubi de pămînt, să pui 
adică temeliile, iar apoi să potrivești 
ultimul smalț, ultima, nuanță, e o bucu
rie pe care au trăit-o muiți, un titlu 
de glorie curentă aici

Dar uimirea a venit mai tîrziu. Ui
mirea a măsurat-o fie și numai con
statarea că aceiași cioban, devenit la 
Săvinești constructor, a învățat într-un 
timp record să producă lînă artificia
lă și că aceeași fată, pînă ieri cu fur- 
ca-n brîu, a învățat infcr-un timp re
cord să toarcă mătase sintetică, adică 
Relon. sau Rolan. Uimirea n-a fost to
tuși a lor. a acestor tineri, ci a noastră, 
a tuturor, față cu noile miracole de pe 
această vale.

Relon — Rolan ! Privești din turnul

principal al uzinei silueta de metal, 
beton și sticlă a clădirilor ce ocupă 
suprafața cînepiștei de odinioară. Aici 
s-au născut primele fibre sintetice ro- 
mînești iar acum aici se produc 5 000 
tone fibre sintetice melană și 2 000 tone 
fibre relon anual. Instalația pilot pen
tru. fabricarea fibrelor tip melană a 
însemnat totodată și prima școală de 
inițiere a tinerilor muncitori în tainele 
unei producții atît de neobișnuite la 
noi. Foști plutași, foști ciobani, foști 
tăietori de lemne au căpătat aici cali
ficare de tehnicieni și chimiști, după 
cum dincoace. în elegantele săli de 
prelucrare, fetele au dobindit califi
carea de operatoare textiliste. In nu
mai ci ți va ani. printre degetele meș
tere ale acestor fete au trecut tot aiî- 
tea fire cite raze trimite Luna din de
părtarea ei piaâ la Săvinești. Să nu ne 
mire: firul de relon. este aproape im—- 
ponderabil, iar uneori greu percepti
bil cu ochiuL ca și un fir de rază. Poți 
să-i spui unătasea luner sau ..borangic 
stelar-. Poți înconjura in firele produse 
aici Pămintui de citeva ori. Stînd. în să
lile vaste, scăldate intr-o dulce lumină 
primăvăratecă. în aerul ozonai 
prin filtre speciale cu. toată, pădurea în 
el, închizi ochii și asculți melodia fi
relor. Textilistele au mișcări grațioase, 
minuind parcă harpe. Mașinile nu fac 
zgomot. E un balet mut, pe portativele 
unei rumori potolite, de stup. Mătasea 
lunară se toarce discret, infășurînd.

între timp Pămîntul- pe- la Poli și pe 
Ecuator, desenînd drumul sateliților și 
al rachetelor cosmice. Auzi parcă „un
duirea unei iniști“ sau descifrezi un 
Gu.vînt nou:: Relon.

Roinov

și anotimpurile

recoltei

Valea Bistriței era o. vale săraeă Ce» 
mai. de preț, avere a. ei este tnsusi rtui 
care o străbate, iar pe undele riuiiui, 
curgind cu viteză. convoaie de jntate; 
E Bistrița de ciad o știm. Apa curgea 
iără folos. Plutele se opreau la Galați. 
Înapoi spre munți, spre satele sărace 
ale plutașilor urcau griul, .și portiasteli. 
călătorind in desaga, pe cai. Acum, 
însă. Bistrița., aceeași Bistriță a deve
nit un riu al luminii ! Acum Bistrița, 
aceeași Bistriță, trimite de la Săvi- 
nești, spre toate coițui’il.e țării, mii. da
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Succese

ale chimistilor

coresnondentii voluntari
8 ->J»

Inovatorii uzinei
fa primele 7 luni 

ale acestui an, la ca
binetul tehnic al Uzi
nei de utilaj greu 
„Progresul" Brăila, s-a 
înregistrat un număr 
de 422 propuneri de 
inovații. Dintre aces
tea, pînă în prezent 
au fost aplicate în 
producție 213, cu un 
efect economic ante- 
calculat de. 7 209 173 
lei.

In comparație cu

aceeași perioada a 
anului trecut, numă
rul propunerilor de 
inovații a crescut cu 
peste 72, iar economi
ile antecalculate cu 
peste 7 milioane lei. 
Uzina se mindrește cu 
cei peste 720 de ino
vatori, dintre core 
mulți sint tineri.

Printre inovațiile 
mai importante pro
puse și aplicate in 
procesul de producție.

din Valea Bistriței

at dror autori sint 
tineri, remarcăm pe 
cele ale tehnicianului 
Bălan Chitiți, prin 
care se realizează 
economii in valoare 
de peste ji 800 lei, și 
a sudorului Pavel Ion. 
cu o eficienți econo
mici de peste 57000 
lei anual fi multe al
tele.

ION SMEU 
tehnician

A

In tabăra de corturi

în cele două mari unități ale 
industriei chimice de la Săvinești 
— Combinatul de îngrășăminte cu 
azot Piatra Neamț și Uzina de fire 
și fibre sintetice — alt» secții ra
portează îndeplinirea angajamente
lor luate îe cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării patriei.

Astfel, ia Combinatul de îngră
șăminte ai azot, planul de pro
ducție Ia uree a fost îndeplinit, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent, in proporție de 133X>1 la 
sută. Prin aceasta, colectivul de 
aid și-a îndeplinit angajamentul 
de a da peste plan 2 100 tone uree. 
Printre cei care s-au evidențiat în 
această perioada se afla și tinerii 
Ion Vuță, operator chimist, Nico
lae Apopii. operator mecanic. 
Gheorghe Crucera, dispecer și 
maistrul Aurei Bici.

La UJS. Săviaești, colectivul 
secției Jactamâ* a 
angajamentul luat 
August, 55 de tone 
monta și ț tone de 
raliate deosebite au __ „___
secțiile textilă și ,-poiiamid*.

MIHAI IO RD ACHE
— tehnician

produs peste 
pini la 23 
sulfat de a- 
lactamă. Re- 
înregistrat și

Horă Ia Bicaz

In siloz-tot ce se

poate insiloza!
co-

,înfrăți-

Casa pionierilor din 
orașul Sf. Gheorghe 
organizează în aceste 
zile de vacanță tabere 
cu corturi în diferite 
locuri pitorești din 
Carpatii răsăriteni.

Prima tabără cu 
corturi din acest an a 
fost organizată la 
Lacul 5f. Ana la 
sfîrșitul lunii iulie. 
Au participat 25 copii, 
membrii echipei cultu
rale și ai cercului foto 
de la casa pionierilor.

Tabăra din munții 
Bobocului a fost orga
nizată pentru membrii 
cercului turistic. Au 
participat 27 de elevi. 
Programul taberei face 
parte ti
de 3 ani 
«nașterea 
Bodocului.

dintr-un plan 
pentru cu- 

munților 
Anul tre

studiat partea 
a lanțului, în

cut s-a 
de sud __ k
anul acesta partea de 
mijloc iar în anul vii
tor pionierii vor stu
dia partea de nord a 
lanțului munților Bo- 
doc. Tabăra a fost 
organizată la o altitu
dine de 1 200 m, în
tr-o frumoasă poiană 
și a fost condusă de 
tovarășii profesori 
Konya Adam și Laszlo 
Ileana.

în programul tabe
rei au figurat diferite 
excursii în tot lanțul 
munților, s-au studiat 
diferite forme, ero
ziuni și flora munți
lor. Aici micii turiști 
au descoperit „Babele*, 
stînci asemănătoare cu 
„Babele1 
Bucegi.

O nouă

în comuna Movi- 
Jița, raionul Panciu, 
a fost terminată 
construcția unui nou 
local de școală cu 4 
săli de clasă și un 
laborator. Acum se 
fac aici ultimele fi- 
nisărl. Construcția a 
fost începută la ju
mătatea lunii mai 
a.c. Ridicată prin 
contribuția cetățeni-

din munții

ȘTIINȚIFICEde corturi in 
linelor. lingi 

Covasna. 
colaborare cu 

muzeului

luni «Ite grupuri 
elevi vor pleca in ta
băra
Valea 
orașul 

în 
cercetătorii 
regional din localitate, 
elevii vor participa la 
o „expediție științifi
că* în munții Bara- 
oltului pentru a stu
dia flora și fauna 
munților. Expediția va 

condusă de to- 
profesor mu- 
Kov2cs Ale- 

Materialele 
strînse în 
completării 
științe na-I

fi
varășul 
zeograf 
xandni. 
vor fi 
vederea 
secției de 
turale a muzeului.

GH BRIOTA
învățător

scoală

lor, noua 
oferi 
diții de studiu din
tre cele mai bune.

Colectiviștii Pascal 
Ion, Samoilă Vasile, 
Condrat Gheorghe 
cadrele didactice 
Codiță Teodor, Da
mian Virgil și 
Ghindar Mitică, sint 
numai cîțiva dintre 
aceia care și-au a-

școală va 
elevilor con-

de

pa- 
de

dus un aport sub
stantial la construc
ția noului local 
școală.

Pria munca 
triotică depusă
cetățeni a fost reali
zată o economie de 
40 000 iei fată de 
deviz.

MIHĂILESCU 
CORNELIU

coresp. voluntar

nc-uă știință me
nită îă pătrundă 
In intimitatea fe
nomenelor vieții 
ia naștere sub o- 
chii noștri: bio- 
magnetismul. Care 

obiectivul acestei noi 
discipline oiologice ? în esen
ță- btemagnecismul studiază . 
efectele pe care Ie au cîmpu
rile magnetice puternice sau 
slabe asupra ființelor vii, 
că e vorba de bacterii sau 
mamifere.

Experiențe nenumărate 
fost făcute în numeroase labo
ratoare din lumea întreagă 
în ultimii 5 ani pentru 
studierea influenței cimpu- 
rilor magnetice asupra ma
teriei vii. Au fost cerceta
te astfel efectele magnetis
mului asupra culturilor de 
țesuturi și ..respirației" celu
lelor în țesuturile normale 
și canceroase, problema ori
entării „magnetice" a unor 
animale, efectele fiziologice 
ale magnetismului 
funcțiilor biologice 
ș.a.m.d.

fie 
de

au

asupra 
vitale

O „BUSOLA VIE“

Se confirmă astfel pentru 
prima oară în mod științific 
că magnetismul poate influen-

ța în mod hotăritor dezvolta
rea celulelor vii, puțind în- 
tîczia, de pildă, creșterea em
brionilor animali sau opri e- 
voluția procesului de senes- 
cență („îmbătrinire" celula
ră). Modificări fiziologice im
portante au fost obținute nu 
numai la animale ci și la 
plante : accelerarea germina
ției semințelor, grăbirea matu

rican Frederick Brown pen
tru descifarea secretelor sim
țului de orientare a animale
lor. El a folosit în acest scop 
o moluscă Nosauris, un soi de 
melc marin care se găsește în 
diverse specii în aproape toa
te mările. Cu ajutorul unui 
dispozitiv prevăzut cu un 
magnet care producea puncte 
cardinale „artificiale" s-a de
monstrat că melcul se orien
tează în funcție de poziția po
lilor magnetici. El pare a a- 
vea o ,,busolă" (o busolă in
ternă biologică) a cărei func-

insecte, veritabile „înregistra
toare geofizice" nu se com
portă numai ca magnetorne- 
tre dar și ca gravimetre. Un 
zbor de cărăbuși care are loc 
într-o colivie opacă este in
fluențat de prezența indivizi
bilă a unei mase de plumb,; 
dacă greutatea ei trece de ? 
zece kilograme.

FURTUNILE MAGNETICE 
ȘI BOLILE MINTALE

Magnetismul

și materia vie
rizării plantelor. Cercetările 
făcute au arătat că efectul 
cîmpurilor magnetiee asupra 
plantelor este comparabil 
celui al substanțelor de creș
tere de tipul auxinelor.

Experiențe interesante au 
fost făcute de zoologul ame-

se

' r -■

IAȘI. Noile blocuri de pe malul Bahluiulul

ționare este tulburată dacă 
influențează în mod voit mag
netismul extern.

CĂRĂBUȘUL... 
GEOFIZICIAN

Alte experiențe au arătat 
că „busola" melcului este în 
mod special adaptată cîmpu- 
lui magnetic terestru, adică el 
resimte ,cu o intensitate ma
ximă nu cîmpurile magnetice 
cele mai intense ci cele ori
zontale cu valoare de 0,17 ga- 
ussi, exact valoarea cîmpului 
magnetic terestru.

Se pare deci, că este vorba 
de un „simț" folosit în mod 
curent pentru orientarea ani
malelor, care deschide noi 
perspective asupra dezlegării 
acestei dezbătute probleme, în 
deosebi cu privire la păsările 
migratoare. Musca drosofila 
s-a arătat și ea sensibilă la 
variațiile cîmpului magnetic, 
iar savantul german Schnei
der a observat același feno
men la cărăbuș și porumbel.

în ce privește cărăbușul, 
experiențele lui Schneider au 
pus în evidență un fenomen 
cu totul surprinzător: aceste

Dar omul ? încă din 1935, 
doi medici germani, R. și B. 
Dull, au studiat 40 000 de ca
zuri de boli mintale și ner
voase în care au arătat că în 
timpul furtunilor magnetice 
numărul maladiilor neuro- : 
psihice este în creștere. Mai) 
recent, în noiembrie 1963, trei- 
profesori americani, H. Freid- 
rnan și R. Beker de la Uni
versitatea din New York, .ți 
Ch. Bachman de la Universi
tatea din Syiracusa, au studiat 
relația dintre variațiile mag
netice (indicele ,,K“) și /pro
centul de internări ale bfoms- 
vilor psihiatrici, în 8 mari 
spitale de boli psihice, Eva
luarea statistică, efectuată pe 
28 642 bolnavi, a arătat o con
cordanță netă între variațiile 
magnetismului înregistrat de 
observatoarele meteorologice 
americane și îmbolnăvirile sis
temului nervos.

Care este substratul acestGr 
reacții ? Problema nu este în
că lămurită pe deplin. Savan
tul francez Yves Rocard a de
monstrat că organismul uman 
este un detector foarte sensi
bil a gradienților magnetici, 
dar nu a putut preciza cum 
funcționează acest „detector".

Pentru a cunoaște intimita
tea procesului este nevoie de 
o colaborare strînsă între ne- 
uro-fiziologi, fizicieni și chi- 
miști, dat fiind că influxul 
nervos este de natură electro
nică și că el este asigurat de 
chimia celulelor nervoase. 
Este foarte posibil ca gradi- 
entul magnetic să-și exercite 
acțiunea sa asupra fluxului 
de electroni.

Astfel pusă problema, vălul 
de mister care acoperă feno
menele magnetice dispare, 
căci explicația pare similară 
mecanismului celui mai banal 
generator electric.

a gospodăria 
leetivă „î 
rea* — Drăgănești, 
în preajma graj
durilor, sînt depo
zitate șire mari de 
fînuri și paie.

— Avem aici — ne spune 
tovarășa Elena Nine, inginerul 
gospodăriei, peste 800 tone 
de fînuri, cu vreo 200 mai 
mult decît necesarul stabilit 
inițial. Excedentul la acest fel 
de nutreț își găsește expli
cația în acțiunile întreprinse 
de noi pentru sporirea fertili
tății suprafețelor ocupate cu 
finețe, în faptul că recoltarea, 
transportul și depozitarea ti
purilor s-a făcut la timp și 
fără pierderi. Pentru strînge- 
rea coasei a doua la lucerna, 
de pildă, de pe cele 60 de hec
tare ne-au fost suficiente doar 
două zile.

Alături, acolo unde sînt gro
pile de siloz, se lucra intens la 
însilozatul porumbului. Prin 
organizarea muncii în două 
schimburi viteza zilnică la în- 
silozări este cu 20 de tone mai 
mare decît cea stabilită prin 
plan. După aprecierea ingine
rei. păstrîndu-se acest ritm de 
lucru, însilozarea nutrețurilor 
va fi terminată în maximum 
12 zile.

Și colectiviștii din G.A.C. 
„Unirea" Tîrnava acordă în a- 
ceste zile o deosebită atenție 
depozitării nutrețurilor pentru 
iarnă. Au și fost strînse 550 
tone de fînuri, iar după termi
narea coasei a doua la lucerna, 
de pe 103 hectare, s-a trecut 
la însilozarea porumbului. Zil
nic iau parte la această lucrare 
cîte 80—100 de colectiviști. La 
transporturi și tocători s-au 
format echipe care lucrează în 
schimburi prelungite. în 4 zile 
a fost strînsă recolta de po
rumb siloz de pe 25 '
iar acum se află în 
tone de furaje din 
planificate. Pentru 
sigura pe întreaga ____ ,
iernii rații constant echilibrate 
vor fi folosite la însilozări în 
diferite amestecuri coletele de 
sfeclă, dovleci și pepeni fu
rajeri, resturile de la grădină, 
buruieni etc. Adunate la un 
loc aceste rezerve înseamnă 
alte 300 de tone nutrețuri de
pozitate.

La gospodăriile colective 
Chiriacu, Bila, Crovu, Asan- 
Aga și în alte părți se lucrează

de hectare
. gropi 750 
1 cele 1826
1 a se a- 
. durată a

cu aceeași intensitate. La Bila, 
de exemplu, organizația U.T.M. 
a luat inițiativa ca paralel cu 
antrenarea unui număr cores
punzător de tineri, la însiloza- 
tul porumbului — 40—60 pe zi 
— să fie repartizați, din fie
care brigadă de cîmp, cîte 10- 
12 tineri la recoltatul și trans
portul stufului de pe Valea 
Cîlniștei. în felul acesta rezer
vele de furaje însilozate vor 
crește cu încă 300 de tone : 200 
de tone porumb în amestec cu 
secară, iar restul porumb cu 
stuf.

Trebuie spus însă că nu 
peste tot se acordă atenția cu
venită însilozărilor. Porum
bul a ajuns în faza de coa
cere lapte ceară și este tocmai 
bun pentru însilozat. Dar, la 
G.A.C. Beiu, Bălăria, Că- 
lugăru, Botoroaga și în alte 
părți această lucrare nu se 
desfășoară la nivelul posibili
tăților. La G.A.C. Brăila, de 
exemplu, sînt 80 de atelaje. 
Toate transportă paie. S-a cal
culat însă că folosite cu chib
zuință, 50—55 de atelaje zilnic 
pot elibera operativ terenul 
necesar pentru cele 7 trac
toare de la S.M.T. Gorneni 
care ară în două schimburi. 
Restul atelajelor ar fi sufi
cient pentru transportul po
rumbului, pu.tînd.u-se lucra cu 
cele două tocători chiar în 
două schimburi. Și astfel pa
ralel cu arăturile s-ar efectua 
și însilozările.
—Anul acesta — ne spune 

tovarășul Iii© Constantin, pre
ședintele Consiliului agricol 
raional-— Drăgănești-Vlașea — 
gospodăriile agricole colective 
vor folosi, în vederea asigu
rării unor cantități îndestulă
toare de nutrețuri pentru la 
iarnă și alte rezerve de furaje 
la care pînă acum nu s-a ape
lat. Din Valea Cîlniștei se vor 
recolta peste 1200 tone de 
stuf care va fi însilozat în a- 
mestec cu porumbul. De pe 500 
de hectare cu pădure se vor a- 
sigura frunzare pentru hrana 
oilor. Toate resturile de pe 
cele 1600 de hectare cu gră
dină, coletele de sfeclă, buru
ienile, vor întregii rezervele cu 
încă 2 000 tone de nutrețuri.

Se creează, așadar, condiții 
corespunzătoare pentru ca a- 
nimalele să aibă furaje din 
belșug pe toată durata iernii. 
Aceste condiții sînt puse acum 
în valoare.

E. ROȘIANU

NICOLAE BARBU

la laboratorul textil al In-

/
Polo: T. FLORIN

In excursie pe Valea Prahovei
treprinderii „Viscolii*, la

boranta Lucia Vida determi-

Un grup de 84 de tineri co
lectiviști din comunele Mă- 
r.eșîi fi Aricești-Rahtivani din 
raionul Ploiești, au făcut o fru
moasă excursie pe Valea Pra
hovei. Excursia, organizată de

comitetele comunale U.T.M., a 
fost condusă de profesorul Ion 
Popescu care a dat excursio
niștilor ample explicații. Mu
zeul Doftana, Muzeul „Nicolae 
Grigor e seu". Castelul Peleș,

sînt numai cîteva din obiecti
vele vizitate de tinerii colecti
viști.

nă rezistența și alungirea 

firului de mătase artificială

VERONEL PORUMBOIU 
tehnician

Foto : AGERPRES

CHIMIC
ton© de țipe și fibre sintetice din care 
se țes ștofe pentru milioane de oameni. 
Acum Bistrița...

S-a mai ivit un cuvînt, tot al Bistri
ței, necunoscut în dicționarele de ieri, 
și nu unul, ci mai multe : chimia agri
colă. Realitatea lui a fost, de asemenea, 
trasată în mărețele planuri ale partidu
lui nostru : „în scopul sporirii fertili
tății terenurilor agricole, spunea tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Con
gresul al IIMea al partidului a trasat 
industriei chimice sarcina de a furniza 
agriculturii în 1965 îngrășăminte în 
cantitate de 500 000 tone substanță 
activă*.

Un loc important în îndeplinirea a- 
cestei sarcini, alături de celelalte com
binate ehimiee pentru agricultură — 
Năvodari, Tîrgu-Mureș. Craiova, Turnu 
Măgurele — i a revenit Combinatului 
chimic de ne Bistrița. Drumul griului 
si al porumbului s-a schimbat, mai bine 
zii s-a modificat ca sens. Aceeași vale 
nefertilă a Bistriței stimulează acum 
fertilitatea a zeci de văi de tară, trimi- 
tînd ogoarelor sarea pănrintuliii. Este 
nrodusul marelui combinat apărut 
lingă Săvinești, la Roznov — vechi sat 
d° plutași.

Ne oprim la o definiție simbolică — 
rarea pămlntulul — înțelegînd prin ea 
si azotatul de amoniu, și ureea. și a- 
monlaeul ce se produc în cantități in
dustriale aici, la Roznov. lingă un 
vechi sat de plutași-

încă o surpriză, tlnînd de miracolul 
chimiei, de fantasticul și neobișnuitul 
acestor noi cetăți de pe Bistrița t în 
uzină nu intră — vizibil — nimic !

Gazul metan vine în uzină printr-o 
conductă subterană. Apa, la fel. Ener
gia electrică face pînă aici un drum 
aerian, un salt acrobatic de la hidro
centrală pînă la agregate. Aerul, fiind
că și el e o materie primă, vine de-a 
dreptul din aer !

Iată două dintre elementele citate 
mai sus. Apa și Aerul, care capătă, 
aici, la Roznov, o valoare nu numai 
activă, dar înalt productivă, indus
trială.

— Azotul îl luăm din aer, ne expli
că ghidul. Practic această materie pri
mă este inepuizabilă.

Uriașe mașini de oțel, compresoare 
care ar putea sfărîma între pistoanele 
lor stînci de granit, luptă să comprime 
văzduhul imaterial, oferind uzinei o 
materie primă indispensabilă pentru 
miracolul chimiei. într-o oră, acești 
uriași înghit cîte 16 000 metri-cubi de 
gaz convertit, făcînd cu respirația lor 
un zgomot care cutremură pămîntuL 
O aprigă sete arde și măruntaiele a- 
cestui gigant. Dacă plămînii lui au ne
voie de 16 000 metri-cubi de gaz con
vertit pe oră, măruntaiele acelorași 
uzine absorb cîte 90 000 litri de apă pe 
minut. Un tren de cisterne pe oră ! 
într-un singur schimb s-ar putea epui
za toată Bistrița, dacă aceeași apă, prin 
recirculare. nu s-ar recupera.

Uzinele de aici ni șe par, oricît ar 
apărea de ciudat, o replică aevea, în fier 
și beton, la eroii lui Creangă din Harap 
Alb. O sete de Setilă și o foame de 
Flămînzilă fac aceste uzine, rînduite pe 
schema unui aparat digestiv, să consu
me cu o voracitate de dihănii gigantice 

mari cantități de gaz metan, aer. spâ, 
energie electrici. — numind numai 
principalele materii — pentru ca ia 
sfîrșitul acestui grandios și zilnic festin 
să ofere agriculturii circa 60 de vagoa
ne îngrășăminte chimice. Flăminzuă și 
Setilă devorau Intr-o clipă harabale de 
pline, berbeci și junei fripți, înghițind 
ca să-și stingă setea butoaie de apă și 
vin. Uriașii de aici sînt mai rezonabili, 
modești chiar. Lista lor de bucate nu 
poate trezi apetitul nimănui. în schimb, 
contribuția lor la lista de bucate a 
omului este mai mult decît efectivă, 
hotărîtoare. Harabalele de pîine, mai 
bine zis vagoanele de cereale, cum și 
turmele de vite, cum și vinul sau fruc
tele, adică o parte din sporurile anuale 
de recoltă, sînt direct legate de cele 
210 000 de tone azotat de amoniu gra
nulat, ca și de cele 15 000 tone uree ce 
se produc aici într-un an. Adăugați la 
cantitățile de mai sus. zecile de vagoane 
de superfosfați ce pornesc zilnic de la 
Năvodari, sutele de vagoane de îngră
șăminte chimice granulate ce vor pomi 
de la Turnu Măgurele, miile de tone de 
substanță chimieă activă ce vi le va 
dărui Craiova și veți vedea că obiecti
vul trasat prin planurile de partid pri
vind chimizarea agriculturii se trans
formă în faptă.

într-un anume fel, aici, la Roznov, se 
prepară pîine. Procesul de producție nu 
poate fi însă urmărit cu ochiul, ca în in
dustriile tradiționale. Totul se petrece 
în aceste recipiente și intestine opace 
de metal, pe care mîna nu are voie să le 
atingă. Totul este aici automatizat Con
trolul proceselor se face la ecranul de 

televiziune. Controlul produsului, cu 
izoțopi radioactivi. Produsul?... Această 
sare a pămîntului ! E un fel de zăpadă 
care e împrăștiată pe sol cînd pămîntul 
încă mai mustește de mustul zăpezii. O 

care face griul să crească mai iute, 
care îngrașă boaba porumbului, care 
face fructele mai grele de aromă și 
must. Nostalgia plutașului de pe Bistri
ța după lanurile coapte de grîu și 
după livezile cu poame și-a căpătat o 
împlinire chiar aici, la Roznov, unde 
oricît ar părea de ciudat, se decide în 
bună măsură calitatea recoltelor.

Rețineți o cifră semnificativă prin 
umorul ei: în anul 1937, Romînia im
porta din străinătate pentru întreaga 
agricultură, marea cantitate de 482 tone 
azotat de amoniu !... Cam cît folosește 
az'.. intr-o primăvară, o respectabilă 
gospodărie de stat dd pe Valea Siretu- 
'.ui, din aceeași Moldovă a anilor noștri, 
primind mai puțin de cîteva procente 
din producția anuală a unei singure 
uzine de îngrășăminte chimice din 
Romînia, Combinatul din Roznov.

Trotuș sau marele 

univers a! chimiei
Aici nu ne mai ajung cuvintele rare, 

aici pînă și dicționarele cele mai noi 
stau gata să facă explozie.

Dacă Săvinești-Roznov sînt niște gi- 
ganți raportați la industria chimică a 
Romîniei de ieri, aceleași uzine par o 
miniatură raportate la uriașele combi
nate chimice de pe noua vale a Tro- 
tușului. Trotușul e încă un meridian 
moldovenesc, poate cel mai important, 
iar de pe Bistrița pe Trotuș un salt 

aerian înseamnă cîteva minute de zbor 
peste spinarea Carpaților.

Ar trebui să suprapunem această 
imagine văzută de sus, această hartă 
vie a teritoriului cuprins între Bis
trița și Trotuș, cu harta desenată de 
ilustrul principe și învățat Dimitrie 
Cantemir, sau cu oricare hartă tipărită 
mai ieri. De ce ? Fiindcă vom putea mai 
bine măsura ce fantastice priveliști au 
apărut în numai cîțiva ani prin tradu
cerea pe harta Romîniei a planurilor 
partidului nostru.

Văzută de sus, o priveliște își șterge 
de obicei detaliile, fermele impresio
nante de relief se miniaturizează și apar 
plate ; ape, văi, munți, dealuri, devin 
niște semne convenționale scrise parcă 
anume cu mîna de cineva, pe cartonul 
unei hărți. Cînd geologia nu mai are 
putere să-și spună cuvintul cu destulă 
vigoare, e normal ca pasul omului să dea 
înapoi, iar opera lui văzută din înălțime 
să pară o echivalență a staturei, o mică 
umbră a lui. Și totuși nu e așa. Vă va 
convinge un drum aerian peste valea 
Bistriței, începînd de la Ceahlău, tre- 
cînd peste lacul de acumulare și peste 
toate așezările noi de pe firul văii, dar 
vă va convinge, mai ales un drum ae
rian peste valea TrotușuluL de la izvoa
re și pînă la Adjud. Trecînd peste 
pasul Ghimeș-Palanca. peste munții și 
peste dealurile împădurite din jur, veți 
vedea cum dintr-o dată, opera omului 
ți se impune mai izbitoare și mai mîn- 
dră decît opera naturii, într-o semeață 
rivalitate cu ea. E mai bine poate să so
siți noaptea, cînd marile combinate de 
la Onești-Borzești par o gigantică vatră 
solară, un univers ste'iar răsturnat. 
Dar priveliștea este măreață și ziua, 
cînd uriașa pădure cu trunchiuri de alu
miniu și oțel arde în soare orbindu-ți 
privirea, ca și cum soarele ar fi poposit 
o clipă pe sol.

Aeroplanul care duduie și ia înălțime 
deasupra văii, funcționează cu benzină 
și lubrifianti produși aici pe Trotuș, la 
Onești. „R.O.“ — adică Rafinăria Onești 

pare văzută de sus, un gigantic turbo
reactor încă în plin montaj, care acuși- 
acuși va decola huruind către strato
sfera. întregul complex, cu fabrici și 
combinate, pare de aici, din înălțime, 
un sistem de rampe de lansare în care 
fiecare turn sau coloană desemnează 
o rachetă țintind zenitul. O secundă și... 
se va da startul ! Giganții se vor rupe 
de la sol și, 6fișiind atmosfera, se vor 
topi neînchipuit de iute în azur. Ce-a 
fost, un vis ? Pămîntul e gol, Trotușul 
curge placid, alături e un sat prăpădit 
care se cheamă Onești, mai încolo un 
alt sat, Borzești. unde se află un stejar 
istoric. Ce s-a întîmplat ?

Am închis ochii și ne-am închipuit 
cum ar arăta valea fără acești giganți. 
Am comprimat timpul, reinterpretînd 
mișcarea zborului șl am trăit, într-o se
cundă, de data aceasta în sens invers, 
emoția ivirii acestor giganți, parașutați 
parcă de-a dreptul din cer, pe locul gol. 
Căci așa. fără îndoială, s-au petrecut 
lucrurile, dacă raportăm timpul de 
naștere a cetăților chimiei la timpul 
Trotușului. la timpul geologic sau la 
timpul istoric la fel de obscur, cu ani, 
decenii și veacuri anonime. Dar așa s-au 
petrecut lucrurile și la Brazi, așa se 
petrec lucrurile la Craiova și Turnu Mă
gurele, așa se petrec fulgerător lucru
rile peste tot unde apar acești giganți 
ai chimiei care au ridicat dintr-o dată 
Romînia. în mai puțin de un deceniu, 
la prestigiul de putere a continentului 
în acest domeniu.

Cu ce anume să compari dezvoltarea 
industriei noastre chimice, cînd pro
ducția vîrf a anului 1938 a fost depă
șită într-un singur an al nostru, 1964, 
de 23 de ori ?

(va urma)
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hi Comitetul celor 18 state Manifestări consacrate

pentru dezarmare
romînesti celei de-a XX-a aniversări

GENEVA 13 (Agerpres). —■ 
Joi a avut loc la Geneva cea 
de-a 207-a ședință a Confe
rinței Comitetului, celor 18 
state pentru dezarmare, sub 
președinția lui Sain Bwa (Bir- 
mania). Ședința a fost consa
crată măsurilor colaterale ale 
dezarmării, destinate să pro
moveze destinderea interna
țională.

Pe ordinea de zi a ședinței 
a figurat problema nedisemi- 
nării armelor nucleare.

în cuvîntarea sa, reprezen
tantul R.A.U., Abdel Fattah 
Hassan j a prezentat conferin-

ței o serie de propuneri me
nite să prevină posibilitatea 
oricărei diseminări a armelor 
nucleare, incluzînd și semna
rea de către puterile nucle
are a unei declarații prin care 
se obligă să nu transmită al
tor state nici un fel de date 
referitoare la aceste urme. El 
a amintit și rezoluția Confe
rinței șefilor statelor africane 
în această problemă.

Delegații S.U.A., U.RSS. și 
Italiei au declarat că vor stu
dia cu atenție aceste propu
neri.

TOKIO — Sub auspiciile A- 
sociației artiștilor plastici din 
Japonia s-a deschis la Galeriile 
de artă din Osaka o expoziție 
romînească de grafică.

Ambasadorul R. P. Romîne 
in Japonia, Ion Obradovici, a 
oferit Universității din Kioto, 
din partea Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, o colecție de pu
blicații romînești din domeniul 
științei, artei și culturii. Mul
țumind, dr. B. Fujimoto, pre
ședinte ad-interim al universi
tății, a apreciat schimburile de 
publicații ca o bază a cunoaș
terii vieții și preocupărilor po
poarelor romîn și japonez.

a Eliberării Rominiei
wg i
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Evenimentele
LEOPOLDVILLE 13 (Ager

pres). — Situația militară din 
Congo a rămas neschimbată 
în ultimele 48 de ore. In 
cercurile guvernamentale de 
la Leopoldville se afirmă că 
armata se pregătește să lan
seze o ofensivă pentru reocu
parea orașului Stanleyville, a- 
flat în prezent în mîinile parti
zanilor, și că în Katanga 
tățile guvernamentale ar 
iuta spre orașul Kabolo, 
pat și el de partizani.

Primul ministru Chombe s-a 
întîlnit cu ambasadorii Belgiei, 
Franței și S.U.A., precum și cu 
reprezentantul O.N.U. în Con
go cu care a discutat situația 
militară și politică.

Se anunță că S.U.A. au tri
mis la Leopoldville patru avi
oane de transport „C-130“ pen
tru a da mai multă mobilitate 
trupelor guvernamentale, 
ceste avioane sînt însoțite 
50 de parașutiști și echipaje 
un efectiv de 56 de oameni,
vioanele și personalul ameri
can urmează, potrivit informa
țiilor oficiale, să se afle la dis
poziția ambasadorului S.U.A. 
la Leopoldville și a consilieri
lor săi militari, neputind lua

uni- 
ina- 
ocu-

A-
de 
cu 
A-

parte la operațiunile militare. 
Agenția Reuter relatează, de 
asemenea că potrivit unor 
știri care circulă în capitala 
congoleză, cel puțin două avi
oane încărcate cu foști jan
darmi katanghezi au aterizat 
în ultimele zile la aeroportul 
din Leopoldville și că un trans
port continuu de arme și muni
ții a fost efectuat din Angola. 
Aceste arme, arată agenția, au 
fost depozitate de către Chom- 
be in colonia portugheză în 
timpul acțiunii sale secesio
niste din Katanga.

DAMASC. — Radiodifuziu
nea siriană a transmis o emi
siune de 30 de minute consa
crată lui George Enescu. După 
prezentarea 
asupra
George Enescu, semnate 
George Georgescu și 
Jora, s-a transmis Rapsodia a 
Il-a de George Enescu.

a două articole 
vieții și operei lui 

de 
Mihail

RIO DE JANEIRO. — De curînd 
s-a publicat la Rio de Janeiro o 
antologie de proză și poezie romi- 
nească clasică și contemporană. 
Culegerea cuprinde texte de Ion 
Creangă, 1. L. Caragiale, Alexandru 
Sahia, Mihail Sadoveanu, Mihai 
Beniuc, Eusebiu Ca mii ar și ale 
altor poeți și scriitori.

Traducerea textelor aparține Iui 
Nelson Veiner.

S.U.A.: Conferință a liderilor
Partidului republican

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— După cum s-a anunțat la 
Hershey, statul Pennsylvania, 
s-a ținut conferința liderilor 
Partidului republican convoca
tă pentru a realiza unitatea de 
vederi din sînul partidului în
tre elementele conservatoare, 
conduse de Barry Goldwater, 
și aripa mai moderată, condu
să de guvernatorii 
Scranton (Pennsyb

York). Divergențele de păreri 
dintre cele două grupuri 
s-au manifestat înainte și 
în timpul conferinței naționale 
a partidului republican de la 
San Francisco, mai ales în 
problema drepturilor civile.

La închiderea conferinței de 
la Hershey, fostul președinte 
Eisenhov

LONDRA 13 — Coresponden
tul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite:

La Ambasada R. P. Romîne 
din Londra a avut loc la 13 
august, o conferință de presă 
cu prilejul celei de-a XX-a a- 
niversări . a Eliberării Romî- 
niei de sub jugul fascist. Au 
luat parte un număr mare de 
ziariști reprezentînd agenții, 
ziare, publicații săptămînale. 
posturi de radio și televiziune 
din Marea Britanie, cît și co
respondenți de presă, acredi
tați la Londra.

Alexandru Lăzăreanu, am - 
basadorul R. P. Romîne în 
Anglia, a făcut o expunere în 
cadrul căreia a arătat însem
nătatea insurecției armate de 
la 23 August 1944 în viața po
porului romîn cît și pe plan 
internațional, eforturile de
puse de poporul romîn în pe
rioada postbelică pentru con
struirea unei economii socia
liste înfloritoare. El a trecut 
apoi în revistă, ilustrînd cu 
cifre elocvente, o serie de im
portante succese înregistrate 
de țara noastră în cele două 
decenii în domeniile economic, 
politic, social, cultural.

Referindu-se la relațiile ex
terne ale R. P. Romîne, vorbi
torul a subliniat politica de 
coexistență pașnică promova
tă de guvernul romîn, poziția 
acestuia în favoarea lărgirii 
colaborării cu toate țările, in
diferent de sistemul lor so
cial, în vederea îmbunătățirii 
climatului internațional și în
tăririi păcii.

în încheiere, el a 
despre schimburile eco
culturale dintre Romînia 
Marea Britanie. arătind că 
această privință există posi 
lități de a se face noi pași 
calea dezvoltării relații 

intre cele două țări.
In continuare, ambasada

care au participat 
ziariști — redactori 
dactori-șefi adjuncți 
secții, reprezentînd 
de presă poloneze ca și ziarele 
centrale din Varșovia.

Gheorghe Diaconescu, amba
sadorul R. P. Romîne în R. P. 
Polonă, a vorbit despre princi
palele etape parcurse de țara 
noastră în cei 20 de ani de la 
eliberarea sa de sub jugul fas
cist. Vorbitorul a subliniat dez
voltarea impetuoasă a econo
miei socialiste în țara noa
stră, succesele dobîndite în 
dezvoltarea revoluției culturale 
ca și creșterea 
velului de trai 
muncii.

în încheiere, 
ridență politica de pace dusă 
de guvernul romîn, relevînd în 
același timp prestigiul interna
țional crescînd al R. P. Romîne 
în cei 20 de ani.

Vorbitorul a răspuns între
bărilor puse de ziariști.

Conferința de presă a fost 
urmată de un cocteil.

numeroși 
șefi, re- 

și șefi de 
agențiile
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continuă a ni- 
al oamenilor

el a scos în e-

STOCKHOLM 13 (Agerpres). 
— Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării Romi
niei, la 12 august a. c. Petru 
Mânu, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Stockholm, a ținut o 
conferință de presă.

Au participat reprezentanți 
ai principalelor ziare din Sue
dia. ai unor agenții de presă 
internaționale, precum și ata
șați de presă ai unor oficii di
plomatice acreditate la Stock
holm.

Ambasadorul romîn a vorbit 
despre drumul parcurs de țara 
noastră în cei 20 de ani de la 
Eliberare. In continuare, amba
sadorul romîn a răspuns la în
trebările puse de cei prezenți.

VIENA 13 (Agerpres). — La 
3 august a.c., presa și postu- 
ile de radio austriece au in-

P. D. COREEANĂ: Vedere 
Palatului copiilor din Kaisun.

R.
a - —t------ —--------
Aici copiii își petrec timpul li
ber în mod plăcut și instructiv.-- •--- ---

Din R.P.D. Coreeană
loace mecanice, față de pri
mele șase luni ale anului tre
cut, iar extracția de cărbune 
cu 6 la sută.

Amenajări
Vizitarea de către 

tovarășul 
Gheorghe Apostol 

a unei fabrici 
de lingă Varșovia
VARȘOVIA 12 — Corespon

dentul Agerpres transmite:
In dimineața zilei de 13 au

gust a.c., tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și general de arma
tă Iacob Teclu, membru al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne însoțiți deFranciszek 
Waniolka, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Jozef Talma, adjunct al mi
nistrului industriei grele, și de 
Gheorghe Diaconescu, ambasa
dorul R. P. Romîne în R. P. 
Polonă, au vizitat fabrica de 
lămpi Kinoscoape pentru tele
vizoare de la Jiwiczna de lin
gă Varșovia.

In aceeași zi tovarășul Gri- 
gore Geamănu, 
Consiliului 
Romîne, a 
prietenie 
Horodecki, 
liului de Stat al R. P. Polone, 
cu care s-a întreținut asupra 
unor probleme de interes co
mun.

in minele 
de cărbuni

/n minele de cărbune 
R. P, D. Coreeană 
fost consolidate

din 
au 
cu 

blocuri de beton și bolți de 
oțel, în primele șase luni ale 
acestui an, galerii cu o lun
gime de 39 000 metri. Aceasta 
reprezintă o creștere de 15 la 
sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. O 
asemenea consolidare a gale
riilor, care devine astfel per
manentă, creează, pe de o par
te, condiții pentru creșterea ni
velului de mecanizare a mi
nelor, iar pe de altă parte, 
concură la creșterea produc
ției de cărbune. In primul 
semestru al acestui an a cres
cut cu 6 la sută cantitatea de 
cărbune .transportat prin mij-

Expoziția națională 
de artă

Ia cea de-a 7-a expoziție 
națională de artă de la 
Phenian au fost prezen-jk» 

tate 640 de lucrări de pictură, 
sculptură, grafică, artă apli
cată și decorativă.

Exponatele oglindesc tradi
țiile revoluționare ale poporu
lui coreean, succesele în mun
că. S-au remarcat în special : 
sculptura „Eroii din Kadin“ 
de Tio Ghiu Bon și Kim Ghio 
Phir, acuarela „Detașament 
de pionieri în ajutorul fron
tului" de Kim Chi Man și Li 
Kir Nam, pictura în ulei 
„Bomba de la Erighir" de 
Kim Don Hvan, gravura „în 
zori" de Li Don Seb și brode
ria artistică „Găina" de Kim 
Rion Ok.

da Repu

Convorbiri

ale reprezentarrtulai

secretar al 
de Stat al R. P. 
făcut o vizită de 

tovarășului Julian 
secretar al Consi-

Romîne la 
celei de a 
Eliberării.
Zeitung",
altele, au trecut in revistă rea
lizările obținute de Republica 
Populară Romină in decursul 
celor două decenii.

VARȘOVIA 13. 
pondentul 
Gheorghiță 
basada R. 
Varșovia a
gust o conferință de presă la

Cores-
Agerpres Gh. 

transmite: La Am- 
P. Romîne de la 

avut loc la 12 au-

Nelson Rockefeile
R. P. Romîne a răspuns la nu
meroase întrebări puse de cei 
prezenți.

I

Primul război mondial

in date și cifre

ANGLIA: Vedere aeriană a aeroportului din HEATHROW. (Londra)

13 (Ager- 
Associated 
în numele

• Masita it Kris »erhit»art
aceasta a Tisului a apărui 

intii in regiunea malului apu- 
a lacului Victoria. Pînâ acum 
înregistrat citeva mii de ca- 
După părerea medicilor ar ii 
de o formă de isterie colec-

tui repubi

iicată de
Populare 

Viena, cu prilejul 
XX-a aniversări a 
Ziare ca: „Wiener 
„Volksstimme“ și

Festivitățile de la Brazzaville

este folosită la grăat 
din Freeport, Long island (S.U.A. 
pentru a învăța pe copii să ci 
teasca.

Mașina a fost folosită cu succes 
timp de cinci luni cu un grup d: 
20 de copii în vîrstă de cinci ani. 
Aceștia au reușit să învețe mai te
meinic și mai repede alfabetul de
cit un alt grup de 20 de copii, de 
aceeași vîrstă și cu aceleași apti
tudini, dar în cazul cărora s-au 
întrebuințat metode obișnuite. La 
sfîrșitul celor cinci luni, primul 
grup era cu o lună și jumătate 
înaintea celui de-al doilea.

Copiii se familiarizează cu alfa
betul apăsînd la întîmplare pe cla
viatura mașinii. La apăsare mașina 
răspunde pronunțîr.d litera care 
concomitent apare pe un mic ecran 
din fata mașinii.

De la litere copilul trece la cu
vinte. mașina informîndu-l „sonor" 
de fiecare dată ce comandă i s-a 
dat și instantaneu cuvîntul tipărit 
apare pe un mic ecran din fata 
mașinii. Experiențele au arătat că 
nu este nevoie să țină mai mult 
de 20 de minute lecția și că după 
30 de ore de folosire a mașinii 
copilul învață să bată la mașină 
cuvinte și fraze simple. S-a dove
dit că mașina este, de asemenea, 
eficace și în cazul copiilor îtiapo- 
iați.

• Efectele nicotinei

avut o i 
natorul 
care îi ad 
perioada . 
lui de ia San F 
pra conținutului 
vederi nu exis 
nun te. Rockefe 
că va sprijini 
Goldwater,- ins 
statul New York.

BRAZZAVILLE 13 . (Ager
pres). — In Republica Congo 
(Brazzaville) au început joi 
festivitățile prilejuite de prima 
aniversare a răscoalei populare 
din 13—15 august 1963, caro, a 
dus la răsturnarea regimului 
reacționar al lui Fulbert You- 
lou. Cu acest prilej, la Brazza
ville au sosit numeroase dele
gații străine din diferite țări 
ale Africii, Asiei, Europei și 
Americii Latine. Potrivit unei 
hotărîri a Adunării Naționale, 
festivitățile, mitingurile și ser
bările populare vor dura trei

dimineața în Piața Li-*

bertății din Brazzaville a avut 
loc un miting popular de masă, 
organizat de sindicatele con
goleze^ Cu un an în urmă, din 
această piață, poporul răscu
lat a început acțiunile împo
triva regimului antidemocra
tic aLlui Youlou. Au fost, de 
asemenea, depuse coroane la 
mormintele eroilor care și-au 
pierdut viața în timpul răs
coalei din august. Prima zi a 
festivităților, denumită „Ziua 
amintirilor", s-a încheiat cu o 
retragere cu torțe prin cartie
rele Poto-Poto și Bakongo — 
cartiere locuite de populația a_ 
fricană a capitalei.

La un congres internațional 
care s-a ținut la Stockholm, 
cu participarea a 30 de spe

cialiști reprezentînd opt națiuni și 
consacrat studiului efectelor sub
stanțelor alcaloide și mai ales ni
cotină asupra organismului ome
nesc, profesorul suedez Cari Sch- 
mitterloew a precizat că ceea ce îl 
determină pe un individ să fu
meze țigări una după alta se da- 
torește faptului că nicotină ajunge 
la creier în cîteva minute, este 
eliminată tot atît de repede și pro
voacă nevoia irezistibilă de a o lua 
de la capăt. Nicotină ajunge foarte 
repede în stomac și în rinichi, 
unde determină o secreție de adre
nalină, care accelerează ritmul car
diac și face să crească tensiunea 
arterială.

La 28 iulie 1914 Austro- 
Ungaria declara război 
Serbiei; la 1 august Ger

mania declara război Rusiei, 
iar la 3 august Franței ; la 4 
august a intrat în război An
glia, iar la 23 august Japonia. 
Așa a început primul război 
mondial, care a ținut mai bine 
de patru ani, adică pînă la ar
mistițiul de la Compiegne, din 
11 noiembrie 1918.

Prin numărul de victime și 
prin pierderile materiale, pri
mul război mondial a întrecut 
toate celelalte războaie ce l-au 
precedat în 125 de ani. luate 
laolaltă.

Focul războiului a cuprins 
un teritoriu de 4 milioane de 
kilometri pătrați din Europa, 
Asia, Africa și 33 de țări cu o 
populație de 1 miliard și ju
mătate de oameni (75 la sută 
din populația globului).

Au fost chemați sub arme 
74 de milioane de oameni din 
care 10 milioane au murit în 
lupte sau în urma rănilor; 20 
milioane de oameni au rămas 
invalizi. Peste 10 milioane de 
oameni au murit datorită epi
demiilor și foametei.

Numai cheltuielile militare 
directe ale statelor beligerante 
s-au ridicat la suma de 208 mi
liarde de dolari (la valoarea 
din epoca respectivă).

în bătăliile navale au fost 
distruse circa 500 nave de 
război de toate categoriile, 
1 000 de nave auxiliare și circa 
6 000 de nave comerciale.

CAIRO 13 (Agerpres). — Re
prezentantul O.N.U. pentru 
Yemen, Pierre Spinelli, a avut 
joi convorbiri cu diverse ofi
cialități în legătură cu activi
tatea misiunilor O.N.U. de su
praveghere din Gaza și Ye
men. El va pleca în capitalele 
Arabiei Saudite și Yemenului 
pentru a-și continua convorbi
rile cu autoritățile respective. 
Spinelli este însărcinat să pre
zinte un raport asupra activi
tății misiunilor O.N.U. din a- 
ceastă regiune secretarului ge
neral U Thant, care la rindul 
său va informa Consiliul de 
Securitate asupra constatări
lor făcute.

Cocteil oferit de amba
sadorul R. P. Romine in 
Austria

• De cinci ori mai repede

decit sunetul

® Epidemie de ris

/n Tanganica s-a ivit o epi 
demie, cu urmări destul de 
grave : bolnavul atins dc 

această epidemie este apucat de o 
adevărată criză de ris, care ține 
2—3 ore și se repetă de mai multe 
ori pe zi. Urmarea este o dilatare 
puternică a ochilor și epuizarea 
totală a suferindului. Durata bolii 
este de obicei de 16 zile.

Decolînd de la baza aeria
nă Edwards din Califor
nia, un avion-rachetă de 

tip „x-15", condus de Milton 
Thompson, pilot al Admini
strației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și spațiu
lui, a zburat cu o viteză de 
cinci ori mai mare decît viteza 
sunetului, pentru a măsura în
călzirea provocată de fric
țiunea atmosferei. Aparatul a 
atins o viteză de 5 648 km pe 
oră și o altitudine de 24 688 
metri. în cursul unui zbor de 
șapte minute.

VIENA. — La 12 august, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne la Viena, Mircea 
Ocheană, a oferit in saloanele 
ambasadei un cocteil cu pri
lejul vizitei în Austria a mi
nistrului economiei forestiere 
din R. P. Romînă, Mihai Su- 
der.

La cocteil au participat 
președintele Camerei Federale 
de comerț, Sallinger, preșe
dintele Uniunii Industriașilor 
austrieci Mayer-Gunthof. con- 
silerul ministerial Dorfwirth 
Leopold, din Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, pre
ședintele Tirgului de la Kla
genfurt, precum și alte per
sonalități din viața economică 
a Austriei.

tantul permanent al Turciei la 
O.N.U., O. Erlap, a remis pre
ședintelui Consiliului de Secu
ritate, S. Nielsen (Norvegia) 
un mesaj în care îl informea
ză că guvernul turc — confor- 
mîndu-se rezoluției adoptată 
de Consiliul de Securitate — 
a hotărît să pună capăt zboru
rilor avioanelor turce deasu
pra Ciprului.

sesiunea la Roma, la 22 sep
tembrie. Discuțiile se vor refe
ri, de asemenea, la contribuția 
pe care F.A.O. o poate aduce 
la activitatea noilor instituții 
ale O.N.U.

Medalie jubiliară cu pri
lejul centenarului Inter
naționalei I

Mesajul reprezentantului 
permanent al Turciei la 
O.N.U.

NEW YORK. — Reprezen-

ROMA. — Secretarul gene
ral al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dez
voltare, Raul Prebish, a în
ceput tratative cu oficialități 
ale Organizației O.N.U. pentru 
alimentație și agricultură 
(F.A.O.), in vederea cooperării 
dintre F.A.O. și organismele 
O.N.U. în dezvoltarea comer
țului internațional. El va con
feri cu Makki Abbas, director 
general adjunct al F.A.O. 
pentru problemele economice 
și sociale, precum și cu alte 
oficialități ale Comitetului 
pentru problemele bunurilor 
al F.A.O.; care-și va începe

t LENINGRAD. — Cu prilejul ani
versării a 100 de ani de la crearea 
Internaționalei I, Monetăria din 
Leningrad va emite o medalie jubi
liară de bronz.

Pe fața medaliei este gravai 
portretul fondatorilor Internaționa
lei 1 — Karl Marx și Friedrich En
gels — cu inscripția : „100 de ani 
dc la fondarea Internaționalei 1".

Pe cealaltă parte a medaliei este 
gravat un braț care ține un cio
can — simbol al muncii, data — 
1864 și chemarea : „Proletari din 
toate țările, uniți-vă".

Medalia jubiliară a fost 
dc tînărul sculptor din 
Vladimir Rogaișis.

realizată 
Moscova

a Departamentului de Stat 
al S, U. A

țiar al Republicii Arabe Ye
men la Beirut, Ahmed Gaber. 
După convorbire. Ahmed Ga
ber a subliniat că recunoaște
rea Yemenului de către Iorda
nia constituie un pas impor
tant spre consolidarea priete
niei dintre țările arabe.

Hotărîrea înaltei Curți 
de apel din Bulawayo

BULAWAYO. -înalta Curte 
de apel din Bulawayo a res
pins apelul făcut de Ministe
rul Justiției, Ordinei și Drep
tului al Rhodesiei de „sud, în 
legătură cu hotărîrea Curții 
Supreme care a declarat ile
gală măsura prin care liderul 
populației de culoare din Rho
desia de sud, Joshua Nkomo 
împreună cu alți 90 de lideri 
africani au fost puși în afara 
legii și deportați. Hotărîrea 
Curții de apel, vine să con
firme că deportarea lui Joshua 
Nkomo este o acțiune arbi
trară, ilegală a guvernului 
sud-rhodesian. Joshua Nkomo

WASHINGTON 
preș). — Agenția 
Press relatează că 
secretarului de Stat, Dean Rusk, 
și al ministrului apărării, Ro
bert McNamara, Departamen
tul de Stat a dat publicității o 
declarație în care califică 
drept „nejustificată și lipsită 
de răspundere" interpretarea 
dată de senatorul Barry Gold
water, candidatul republican 
la președinție, declarației pre
ședintelui Johnson cu privire 
la evenimentele din golful 
Tonkin.

In cadrul unei conferințe de 
presă ținută la Hershey (Pen
nsylvania), Goldwater deda-

rase că președintele ar fi dat 
comandanților militari ameri
cani dreptul de a folosi între
gul arsenal de arme america
ne, inclusiv armele nucleare.

„Președintele Johnson, se 
spune în declarația departa
mentului de stat, nu a autori
zat folosirea niciunei arme a- 
tomice în cursul incidentelor 
din golful Tonkin și nu a fă
cut nici o declarație care să 
poată fi în mod rezonabil in
terpretată ca sugerînd ca o 
autorizație de acest gen ar fi 
fost acordată. Interpretarea se
natorului Goldwater este atît 
nejustificată cit și lipsită de 
răspundere".

și ceilalți lideri ai mișcării de 
eliberare națională, au fost 
deportați din luna februarie 
a. c. într-o regiune periculoa
să, denumită „țara elefanți
lor", la frontiera cu Mozam- 
bicul.

Cu toate acestea ministrul 
justiției a anunțat în parla
ment că Nkomo nu va fi eli
berat și că guvernul respinge 
hotărîrea Curții supreme, con
firmată de Curtea de apel. Mi
nistrul a anunțat că Nkomo va 
fi transferat într-un alt lagăr 
din apropiere de frontiera cu 
Mozambicul.

că ele au fost părăsite de foștii 
proprietari.

Primul ministru a comunicat, tot
odată, că guvernul Kenyei duce în 
prezent tratative cu guvernul en
glez privind cumpărarea fermelor 
agricole aparținînd unor europeni, 
care doresc să părăsească Kenya. 
Este vorba de aproximativ două 
milioane acri de pămînt, pe care 
se vor putea stabili 200 000 de fa
milii sau aproximativ un milion de 
persoane.

Conferința de presă a pre
mierului Kenyei

NAIROBI. — într-o conferință de 
presă care a avut loc la Nairobi, 
primul ministru al Kenyei a decla
rat că guvernul țării a luat sub 
controlul său 23 de ferme agricole 
părăsite do foștii lor proprietari. 
Guvernul întreprinde, de asemenea, 
pregătiri pentru trecerea altor 70 
de ferme în patrimoniul statului, 
după ce se va stabili cu precizie

NEW YORK — Un grup de 14 
cosmonauți americani au în
ceput o serie de antrenamente 
în deșertul Nevada pentru a 
se pregăti în vederea unei 
eventuale aterizări într-o re
giune de deșert, după un zbor 
spațial.

Ei sînt repartizați în gru
puri de cîte doi, dotați cu 
două parașute, două plute, pa
tru litri de apă și o trusă con- 
ținînd un cuțit, o oglindă, o 
lampă electrică, o busolă, un | 
aparat necesar desalinizării a- 1 
pei. Ei nu au nici un fel de b] 
hrană. L

AMANN. — Regele * 
al Iordaniei a avut o întreve
dere cu ministrul plenipoten-

Husein
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