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„Toate transformările sociale șl marile înfăptuiri realizate în țara 
noastră sînt rezultatul luptei de veacuri a maselor muncitoare, a celor mai 
luminați gînditori, revoluționari și patrioți ai țării, sînt rodul eforturilor în
tregului popor român. Generațiilor de azi, istoria le-a hărăzit fericirea de a 
vedea înfăptuindu-se visurile și dorințele cele mai cutezătoare ale înain
tașilor, lor le-a revenit misiunea de a făuri viitorul de aur al patriei".

NICOLAE CEAUȘESCU

■»

Scînteia tineretului
(Continuare în pag. a Il-a)
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TlNÂR AL PATRIEI Q

Ne întâlnim. aceiași, cu propriile gloduri, 
oglindi mai fideli ne este ce-am clidit, 
ți ne răsfrfngem chipul. In chipuri înmiit, 
pe orizontul țării încolonați In rinduri.

Adine Iți împlinește cuvintu-n noi partidul, 
ne este reazim sigur și ținti numai el, 
spirali suitoare din cel mai pur oțel, 
din orice unghi al țirii privim mereu zenitul.

Iși împliniri sfera și merele-n grădină, 
semințele-n silozuri au măsurat un ceas 
pe care-n timpuri vaste, umblind 

fără răgaz, 
1-a-nfiorat căderea prelungi de lumini.

Culoarea cea mal vie înalt «e-aprinde-n 
steagui i, 

văzduhul le primește frumos, înnobilat, 
și steagurile noastre, bătînd desfășurat, 
spre viitorul țirii tree primele la praguri.

cin tec

Se împlinesc 23 de ani 
de la eliberarea pa
triei de sub jugul 

fascist, eveniment de o 
deosebită importanță isto
rică în viața patriei noas
tre. 23 August 1944 este in- 
cununarea luptei duse de 
eroicul nostru popor, secole 
de-a rindul, pentru liberta
te, neatârnare, suveranitate 
națională și socială, mar- 
cind începutul unei noi eta
pe de împlinire a speranței 
și năzuințelor ce au nutrit 
și întreținut de-a lungul u- 
nei zbuciumate istorii, aici, 
pe păminturile generoase 
ale vetrei strămoșești, fla
căra vie a demnității și li
bertății naționale. Ziua a- 
ceea de august materializa 
un simbol de preț, scump tu
turor românilor, ea venea 
de departe, ca flamură 
larg cțesfășurată, de luptă, 
ca idee — stea călăuzitoa
re, prin secole care au pus 
la grea încercare poporul 
român, mîndru 
tuțile sale și 
să nu-șl precupețească
jertfele pentru a-și ocu
pa în rindul familiei
popoarelor lumii locul cu
venit. Expresia cea mai 
înaltă a voinței poporului, 
a idealurilor sale cele mai 
scumpe, partidul comuniș
tilor a fost forța care ■ 
mobilizat toate energiile 
patriotice, antifasciste, du- 
cîndu-Ie la victoria descă
tușării, cu arma in mină, 
în zilele de clocot și de 
singe din neuitatul August 
1944.

In cei 23 de ani poporul 
român a înfăptuit transfor
mări profunde in viața e- 
conomică și in structura 
socială a țării, a realizat 
victoria definitivă, la ora
șe și sate, a socialismului, 
a creat condiții pentru a- 
firmarea din plin a ființei 
naționale, pentru dezvolta
rea și înflorirea multilate
rală a națiunii noastre so
cialiste. Punînd pe bazo 
științifice programul de 
construire a socialismului, 
Partidul Comunist Român, 
condiționind politica eco
nomică de industrializare 
socialistă a țării de reali
tățile concrete de la noi, a 
pus in centrul eforturilor
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Prof. dr. docent 

Radu Voinea 
membru corespondent al Academiei, 

secretar general al Academiei 
Republicii Socialiste România

23 August 1967 ! Trăim, așadar, al două
zeci și treilea August de la eliberare. De 
douăzeci și trei de ani încheiem în această 
zi bilanțuri, privind îndărăt, cu mîndrie, 
la ceea ce am înfăptuit și privim înainte 
spre ceea ce avem de înfăptuit. Avem mare 
mulțumire pentru ceea ce, cu înțelepciune 
și cu trudă, s-a realizat, avem mare în
credere în ceea ce viitorul ne descliide în 
față, în ceea ce viitorul ne cere să rea
lizăm.

In acești douăzeci <i trei de ani care 
s-au scurs de la eliberare și pînă astăzi o 
dezvoltare deosebit de importantă s-a putut 
înregistra și în domeniul creației literare. 
Această apreciere — care nu este numai 
a noastră — $e întemeiază pe rezultate. 
Rezultatele creației noastre literare rint 
dintre cete mai bogate, dintre cele mai 
variate ri mai valoroase. în roman și în 
poezie. în dramaturgie și în critică au a-

părut mereu și mereu noi lucrări demne 
de atenție și multe clriar de admirație, 
lingă numele vechilor scriitori s-au așezat 
cu cinste, an de an, numele unor autori 
noi, numele scriitorilor tineri. Literatura 
aceasta, pe care aș numi-o literatura epocii 
de construire și de desăvîrșire a socialis
mului în România a fost literatura pe care 
cititorii noștri au așteptat-o cel mai mult, 
cu o răbdare demnă de stimat și cu o 
mare încredere. Cînd — după o scurtă 
trecere de timp de la eliberare — această 
literatură a apărut, ea a fost primită cu 
adîncă satisfacție, citită, prețuită și con
sacrată. Romanele au sărit, în mai puțin 
de un deceniu, de la tiraje de 2 000— 
3 000 exemplare, la 20000—30 000 pentru 
ca foarte curind după aceea sâ depășeas
că, multe dintre ele, suta de mii de exem
plare. De la 1000—2 000 de exemplare, 
volumul de versuri a trecut, îa primă edi
ție, de 5 000—10 000 exemplare. In ceea 
ce privește teatrul saltul a fost și mai in-

Reflectînd, în acest© 
luminoase zile ale ma
rii sărbători naționale a 
poporului român, asu
pra rolului și locului pe 
care-1 ocupă știința în 
ansamblul orînduirii 
noastre socialiste, gîn- 
durile mă poartă spre 
anii începutului de se
col, ani cînd eminenți 
savanți luptau din greu 
pentru a asigura cerce
tării științifice condiții 
elementare de existen
tă. Se lovea strădania 
lor, pătrunsă de pasiu
ne, de acel zid de indi
ferență — atunci cînd 
nu era de ostilitate fă
țișă — din partea ofi
cialităților vremii, din 
partea acelor clase des
pre care marele Victor 
Babeș avea să scrie că 
se caracterizează prin 
„...deprecierea intelec
tualilor, asuprirea știin
ței adevărate... înlocu- 
ind-o cu pseudo-știință 
și pseudo-savanți...“. Și 
dacă chiar și din acele 
vremuri țara noastră 
a ocupat un loc de 
frunte în rindul țărilor 
care au dăruit omenirii 
valoroase realizări știin
țifice, aceasta se dato- 
rește talentului, pasiu
nii fără margini și — 
prea adeseori — sacri
ficiilor pe care le-au

adus în trecut marile 
noastre personalități 
științifice.

Ridicînd în fața cer
cetării științifice sar
cini complexe și dc răs
pundere, partidul a 
pornit de la acea reali
tate care caracterizează 
contemporaneitatea de
finind-o drept perioada 
celei mai ample revolu
ții tehnico-științifice 
care modifică radical 
condițiile producției 
materiale și posibilități
le de valorificare a bo
gățiilor naturale în fo
losul omului. „A sub
aprecia, în aceste con
diții, rolul științei, a nu 
depune eforturi susți
nute pentru stăpînirea 
marilor ei cuceriri, a nu 
te strădui să mergi în 
ritm cu progresul ști
inței secolului nostru 
înseamnă a te condam
na, cu bună știință, la 
stagnare și înapoiere, 
cu repercusiuni serioa
se asupra dezvoltării 
societății pentru o lun
gă perioadă de timp" 
— preciza tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al C.C. 
al P.C.R., însemnătatea

(Continuare 
in pag. a V-a)

In August, dud se-nalti In marea 
sârbi toare, 

și iși slăvește țara întregul ei trecut, 
privindu-și viitorul, mai amplu cunoscut, 
se află-n punctul cel mai apropiat

de soare.

•‘ Din noul peisaj al Capitalei (vedere din avion).

DIMENSIUNILE
învățăturii

Noțiunea ,,a învăța" capătă 
azi, la noi — și a căpătat de 
mulți ani, de cînd socialismul 
și-a pus pecetea pe întreaga 
noastră viața — semnificații 
deosebite. A învăța nu mai 
este un lux, ci o necesitate so
cială și individuală. Generații
le țării își fac debutul în via
ță, de la vîrsta la care se cu
vine să iei creionul în mină, 
pe băncile unui lăcaș de în- 
vățămînt.

E un drept și o datorie să 
înveți, să te formezi pentru 
ca, devotîndu-te muncii con
structive, să-i poți da țării tot 
ceea ce ea îți cere. învață 
aproape un sfert din popu
lația României. învățătura 
e una din marile bine
faceri ale socialismului. 
Partidul, constructor al u-

Prof. univ.
Gh. Buzdugan 
membru corespondent 

al Academiei, 
director general în Ministerul 

Invățămîntului

nei Românii socialiste, 
luînd în mină destinele po
porului, a ridicat învățămîntul 
— dezvoltarea sa, adîncirea 
conținutului său — la rangul 
unei probleme de stat, care, 
de-a lungul celor două dece
nii și mai bine, a cunoscut re
zolvări din ce în ce mai bune. 
Școala de toate gradele a că
pătat importanța cuvenită 
unei țări în drum ascendent 
spre culmile cele mai înalte 
ale civilizației și progresului.

Nivelul atins de învățămînt I

fi larga lui accesibilitate, re- 
numele unor ramuri ale 
scolii superioare, dobîndit 
in țară fi peste hota
re, ca fi al personalităților 
științifice care s-au consacrat 
fi activității didactice, sînt tot 
atitea motive însemnate care 
certifică mtndria patriotică de 
a fi slujitori ai învățămintului 
românesc.

Efervescența creatoare în 
care se află întreaga noastră 
viată social-economică, trans
mite invățămîntului cerințe 
fi obligații de mare noblețe, 
dirijează mersul lui. Asigurat 
materialicește fi încadrat cu 
un personal didactic bine ca
lificat, învățămîntul este In 
măsură să răspundă acestor

(Continuare în pag. a IV-a)



EPISOADE 
DIN

Oftași români atacînd rezistențele dușmane m apropiere de Ploiești timpul insurecției inIn
min i       17/i/yre/UTirrittt? twtuiuv uiv \jtvpivuiwi

zile de auqust...
Reîntoarcerea unităților române victorioase care au acționat 

împrejurimile nordice ale Capitalei

;JUL ISTORIC DE LA 23 AUGUST 1944 a pus temelia 
de granit a libertății, independenței șl suveranității 
naționale, a deschis calea luminoasă a revoluției popu- 
I făuririi orînduirii socialiste. Cea mai mare sărbătoare 
lorulul român — stea călăuzitoare a voinței naționale, 
hotar în istoria patriei — vine de departe, din veacuri 
.tătoare de nădejdi, de luptă și aprigă bărbăție, Expre- 
iprem» a voinței poporului. Partidul Comunist Roman 
t forța care a mobilizat, a strins sub același gind f*r~ 
latriotice, antifasciste, ducindu-le la izbinda eliberării, 
ită cu arma in mină în timpul de clocot al lui August

tlizînd in mod științific, realist, împrejurările istorieo- 
ce, partidul comunist, călăuzit de o înaltă responsabi

litate pentru soarta țării a realizat o amplă coaliție de 
forte, in fruntea căreia a condus eu rueees lupta pentru 
doborirea dictaturii militaro-fasciste. eliberarea patriei si tre
cerea României alături de statele care s-au ridicat impotrria 
agresiunii fasciste.

Atunci, la sfirșitul celei de-a doua decade a hanii august, 
erau coapte toate premisele obiective și subiective pentru 
a se trece la înfăptuirea eu succes a istoricei acțiuni de 
eliberare a poporului român de sub jugul fascisL

Condițiile interne erau caracterizate priatr-o adincă criză 
a regimului antooeseian : ostilitatea maselor populare fată 
de hitleriști și dictatura militară atinsese punctul culmi
nant, iar toate pregătirile pentru trecerea ta acțiune erau 
terminate.

Succesele coaliției antihitleriste și, tn primul rind, victo
riile armatei sovietice, ofensiva pornită de armata sovietic» 
pe frontul Ia*i — Chișinău, creau împrejurări externe favo
rabile.

Operă a maselor largi ale poporului român. Insurecția 
acufascăstă, al cărei organizator și insufletitor a fost Parti
dul Comunist Român, a inceput 1a 23 Aurust 1944. în cele 
opt zile de lupte, armata română, sprijinit» de formațiuni 
patriotice fi populație, au dus lupte la București. Ploiești 
pi in întreaga Vale a Prahovei, la Brașov Turna Severin. 
Orșova. Arad. Călărași. Slobozia si in alte loca'ităti si re- 
g am ale tării. Forțele insurecționale au întreprins acțiuni 
ofensive neîntrerupte care au crescut continuu In intensitate, 
ptu» la lichidarea trupelor hitlerista din interiorul țării. For

țele insurecționale române au zdrobit trupele hitleriste pe în
treg teritoriul de sud, centru și vest al țării, eliberînd Munte
nia, Dobrogea, Oltenia, Banatul, sudul Transilvaniei și Crișa- 
nei. Intre 23 și 31 august, ele au nimicit in lupte peste 5 000 
de soldați și ofițeri germani, făcind prizonieri peste 56 000 
hitleriști (ceea ce reprezenta valoarea a 6 divizii) și capturind 
Însemnate cantități de armament și tehnică de luptă, prin
tre care 438 nave maritime și militare și 222 de avioane.

Acele zile fierbinți s-au înscris cu litere de aur in 
istoria patriei, fn destinul fiecăruia. Acel August, scăldat 
in flăcările victorioase ale insurecției, e păstrat viu în amin
tirea întregului popor. Am inmănunchiat in această pagină 
citeva episoade povestite de martori și participant! Ia mă
rețul eveniment

!»
IUL 

mu- 
DISI
Lugust 1944. O zi 
□asă apăsînd Bucu- 

trist. Pe asfaltul 
cișmele țintuite ale 

dor hitleriste alune- 
îăsătoare, „stăpînii 
sînt liniștiți, nu bă- 
niniic, nu-și presimt 

atul dezastru.
ku fost completa- 
buimăciți la izbuc- 
nsurecției, povesteș- 
eneralul-colonel în 

VICTOR DOM- 
SKI. Retrăiesc și 
icea după amia*
cărcată de aștep- 
Gteneralul Sănătescu 
municase să nu pă- 

orașul pentru că 
teptau evenimente 
laximă importanță, 
in perioada pregati- 
unii de doborîre a 
rii fasciste mă ata- 
acelui grup de ge- 
și ofițeri superiori 

însușiseră planul 
ției elaborat de 
ii Comunist Român 
>nau pentru realiza- 
în primele zile ale 

îgust fusesem pe li- 
ntului, la marile u- 
lin Moldova pentru 
dacă starea de spi- 
îinandanților era în 
a răsturnării dicta- 
sciste. La întoarcere 
itat că trupele și 
lantii lor sînt împo- 
itlenștilor și a regi- 
mtonescian. în ziua 
august, am primit 
:a de a merge la 
, la „Vila Czell“, 
locuia însărcinatul 
îiei cu probleme e- 
ce, Clodius, și, sub 
:ext oarecare să iau 
î cu el# cu scopul 
nda dacă bănuie ca 
pe vreo acțiune îm- 
regimului de dicta- 

scistă și a lor. De 
găsea și generalul 

, șeful Misiunii Ar
ie uscat germane 
mânia. Discuția s-a 
încet, ocolind su- . 

t „incendiare" des- 
îația de pe front, 
tii nu presimțeau 
aveau încredere în 
<cu, mai credeau 1 
sta este stăpîn pe

Reîntors la ( 
?ti, i-am telefo- j 
generalului Sănă- i 
și, telefonul fiin- , 
supravegheat, i-am i 
„Luna doarme a- 

i peste dealuri și 
Atunci mi s-a 

a rămîn în oraș. în 
ilei de 23 August, 
restarea lui An to
ii a majorității gu- 
i fascist, am fost 

de noul guvern 
-a încredințat func- 
primar general al 
ei și de șef al Di- I 
poliției orașului. în- 
em funcția de pri- 
Capitalei și pînă la 
irea în 1940 a dic- 
Fasciste, dar condi- i 
atunci nu se potri- 
i cele din timpul

I

(

*

insurecției. Trebuia asigu
rată ordinea în oraș, gos
podărirea lui în vreme ce 
forțele insurecționale lup
tau împotriva hitleriștilor. 
Rezultatul măsurilor orga
nizatorice și al participării 
active a populației la ac
țiunile de repunere în sta
re de funcționare a rețelei 
de aprovizionare, pe în
treaga rază a orașului aflat 
cîteva zile sub bombarda
mentul german, spiritul de 
înțelegere al întregii 
populații care s-a încadrat 
în măsurile luate de auto
rități, îndeplinind ordinele 
date — a fost că, numai 
la 5 zile de la începerea 
insurecției armate, adică ia 
28 august, viața a reintrat 
în normal. Incepînd din 
după amiaza zilei de 28 și 
în tot cursul zilei de 29 
august, populația a făcut o 
entuziastă primire unități
lor române care luptaseră 
pentru lichidarea rezisten
țelor dușmane din oraș, 
pentru zdrobirea încercă
rilor hitleriștilor de a pă
trunde în Capitali

Marghian), din organi
zațiile de partid de la

,Cina“ și

A

AREG
EAE!“!

23 August 1944. Con
form planului stabilit de 
comun acoid cu partidul 
comunist și celelalte forțe 
antihitleriste la ora 17 se 
trece la arestarea guvei- 
nului antonescian. Ma
iorul Anton Dumitres 
cu, însoțit de trei sub
ofițeri — plutonierii Bîlă 
D., Rusu D. și sergentul 
major Dinu Cojocaru — 
a intrat în salonul în care 
regele îi primise în audi
entă pe Ion Antonescu și 
Mihai Antonescu, a salu
tat, s-a îndreptat spre cei 
doi Antonești și a rostit 
formula : „Din înalt ordin, 
sînteți atestați 1". Stupe
fiat, Ion Antonescu s-a 
întors spre generalul Să
nătescu : „Ce-i asta, Sănă- 
tescule, vin ca un om cin
stit și mă tratați ca pe un 
bandit Protestînd, zbă- 
tîndu-se, strigînd celor din 
anticameră: „Nenorociți- 
lor, mîine vă spînzur în 
piață, germanii vin cu for
țe noi I. Antonescu și 
M. Antonescu sînt duși, în 
cele din urmă, în camera 
de tezaur a Coroanei. In 
următoarea oră au fost a- 
restați, sub pretextul unui 
Consiliu de Coroană, și 
alți membri ai guvernului 
fascist. Escortele celor doi 
sînt dezarmate. Totul a 
decurs într-o perfectă or
dine, într-o adîncă liniște, 
fără ca nimeni să prindă 
de veste ce se petrece. 
Singurul lucru neobișnuit 
pentru un cunoscător a 
fost doar faptul că la acea 
oră, la palat, sentinelele 
erau dublate.

Și tot în acea după a- 
miază, către ora 18,30, 
șapte comuniști (Nicolae 
Prosan, Ion Constantines- 
cu, Nicolae Dumitrescu, 
Vasile Iliescu, Ilie Di- 
nuț, Ion Miroiu și Ion |

cînd
Bucureștiului 

o entuziasta 
unităților ro- 

care 
f fasciste 
I si 

orașului.

pectiv; răstumîndu-se, lo
comotiva a barat complet 
circulația. La 27 august, 
ostașii Regimentului 32 
Dorobanți, împreună cu 
muncitorii înarmați, au a- 
tacat bateria hitleristă an
tiaeriană din halta Bol
dești. Inamic’il s-a retras 
spre Vălenii de Munte, dar 
fiind urmărit în continua
re, a fost silit să se predea. 
Am reușit să cîștigăm bă
tăliile din zona Moreni- 
Cîmpina-Băicoi, să scoatem 
din luptă toate bateriile 
antiaeriene fasciste, să 
respingem unitățile nazife 
spre pădurea Păuhștj.

' Luptele a*J continuat in 
zilele următoare. S-au 
desfășurat lupte, me:-fald 
de la duelul de artilerie 
între baterii pînă la fan
tele la baionetă. La 28 
august, unități române s- u 
apropiat de Ploiești din 
di Ferite direcții și au cu
rățit de dușmani majori
tatea satelor din jurul 
orașului, luînd aproape 
1300 de prizonieri. S a 
conturat astfel un inel al 
încercuirii în farul forțelor 
inamice ce blocau orașul. 
La 29 august aproape în
treaga Vale a Prahovei 
fusese eliberată ; mai ră
măseseră doar cîteva re
zistențe hitleriste izolate. 
In după-amiaza zilei de 29 
august, în jurul orei 18,30, 
Divizia 18 infanterie româ
nă și Bridaga 6 infanterie 
moto sovietică, venind de 
pe frontul din Moldova, au 
lichidat rezistențele hitle
riste de la marginea sud- 
estică a orașului Ploiești 
care fusese menținut cu 
fermitate de trupele româ
ne și detașamentele de 
muncitori înarmați. Erois
mul luptătorilor români a 
dovedit din nou cît de 
scumpă le-a fost misiunea 
încredințată, pentru înde
plinirea căreia n-au pre
cupețit nici un efort. Tru
pele române au nimicit la 
30 august și ultimele re
zistențe hitleriste. La 31 
august, întreaga Vale a 
Prahovei era curățat? de 
dușmani. Tn laptele duse, 
forțele române au luat 
prizonieri 9 076 militari 
germani, printre care 117 
de ofițeri și 1 131 subofi- 
țeri. Au fost capturate 
1 300 de 
numeroase
mament, 260 de tunuri de 
diferite 
au avut 
și 2 300 de răniți.

' german: care se baricada
seră in fostul botei „Brita- 
nia*, în centrul Capitalei, 

în aceeași noapte au fost 
I blocate în vederea atacâ- 
I rii, obiectivele ocupate de 
' trupele hitleriste din Ca- 
I pitalâ. misiunea militară 

germană pentru armata de 
uscat din localul actualei 
Aodem:: Militare Gene
rale, misiunea militară 
germană, pentru armata a- 
emfaj din str. Ilfov nr. 6. 
cvcundamentul marinei 
din Aleea Eliza FCipescu, 
sediile gestapoului din A- 
leea Alexandra 33, str. 
Spira Haret 11 etc. în 
zorj zile» de 24 august a- 
tacul asupra obiectivelor 
germane s-a generalizat. 
Luptele cele mai grele 
s-au desfășurat la sediul 
misfaTu» militare germane 
pentru armata aerului și 
la nnsiunea militară ger
mană pentru armata de 
uscat. Hitleriștii au încer
cat sâ pătrundă in Capi
tali dtewnee Bâseara F 
Fwnera Baâcsa. An fast 
risâ seapuași i jepee 
crincece de câtre trupeie 
rtrrJee instalate Ia intră
rile de nord și sud-vest 
aLe Bccureștiufaî. Pînă în 
seara zdei de 25 august, 
trupele hitleriste din inte
riorul Capitalei au fost n>- 
gnirite sau caprurate. forțe
le jtsurerțmaie stăpînmd 
ferm orașul

— In 
raști se 
împotriva trupelor hitleris
te — ne povestește tova
rășul Popa Nicolae — as
cultam cu emoție la radi o 
ccsnunicateie militare ro
mânești despre luptele 
forțelor tesurecțiooale în 
întreaga tară. îmi amin
tesc cu citâ bucune de 
nedeseris am ascultat co
municatei prin care Marele 
rat major român a anunțat 
că armata română, sprijini
tă de populație, a zdrobit 
ultimue rămășițe ale rezis
tenței hitleriste din tară. 
Fc-țeJe insurecționale au 
provocat iuanucului grele 
pierderi în morți și răniți, 
au capturat 6 998 de pri
zonieri. dintre care 7 ge
nerali și 536 de ofițeri. îmi 
amintesc de imaginile din 
Capitala acelor zile, cînd 
șiruri lungi de ofițeri și 
soldați german- 
cortate de ostași

le emoționante 
populația 
a făcut 
primire 
mâne care zdrobiseră 
grupările fasciste din 
interiorul și împrejuri
mile orașului. De o 
parte și de alta a străzilor 
erau «iruri nesfîrșite de ti
neri și vîistnici, formațiu
ni de faptă patriotice care 
acționaseră cot Ia cot cu 
ostașii, aclamîndu-i. La 
mitingurile ce au avut loc 
cu acest prilej, au luat cu- 
vîntul tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gheorghe 
Xoostol, care au adus osta
șilor salutul oamenilor 
muncii. Bucuria Capitalei 
eliberate se împletea cu 
bucuria țării întregi. Pînă 
la 31 august, forțele româ
ne lichidaseră rezistențele 
inamice din partea cen
trală. sud-estică și sud- 
vestică a țării și se pregă
teau să treacă la elibera
rea părții de nord a Tran- 
szh-aniei.

La 30 «z 31 august, mari 
uariăt: aie anssatei sovie
tice care zdrobiseră forțe
le hidenst* de pe fron
tul Iași—Chișinău, au fost 
primite în București de 
cetățenii Capitalei cu stea
guri, cu flori, cu căldu
roase aclamații.

I care să permită atacarea 
j și zdrobirea hitleriștilor. 
i Hitleriștii erau hotărî# 

să reziste în această 
regiune pentru a-și asi* 
gura sursa de carburanți 
și lubrifianți ; în caz de 
retragere, ei plănuiseră să 
arunce în aer întreprinde
rile și instalațiile petroli
fere. De altfel, imediat 
după declanșarea insurec
ției, Hitler a cerut ca ba
zinul petrolifer să fie ți
nut cu orice preț, indicînd 
în acest scop o nouă linie 
a frontului care să permită 
stăpînirea de către ger
mani a Văii Prahovei. Co- 

i niandamentul german a- 
i vea în vedere și faptul că 

orașul Ploiești era princi
palul nod de comunicație 
ce lega Transilvania de 
Muntenia. Trupele hitle
riste aveau totodată posi
bilitatea să-și coordoneze 
acțiunile cu cele din zona 
Capitalei, ceea le-ar fi 
lesnit crearea frontului 
mntit

Prin acțiuni rapide, 
zergxe și suipnnzâio 
ile ostașilor români, cu 
sprijinul muncitorilor, s-a 
reușit ca pînă în diminea
ța zilei de 24 august, sâ 
fie înlăturate din întreprin
deri gărzile germane iai 
în întreaga zonă petrolife
ră paza să fie asigurată 
de trupele române și mun
citorii înarmați. In ziua 
de 24 august au fost ata
cate trupele liitleriste de 
la Moreni. Concomitent cu 
luptele de la Moreni s-a 
trecut la lichidarea rezis
tențelor hitleriste din ora
șul Cîmpina și împreju
rimi. Lupte grele s-au 
dat în zilele următoare 
la Pleașa și Sîngeriș. La
25 august, subunități ro
mâne au silit să depună 
armele unitățile germane 
din Breaza, Posada, Scă- 
eni, Ariceștii — Rahtivani, 
Bucșani, Nedelea, Zamfi
ra, Chițovani, Plopeni, 
D'ăgănești, Corlătești. La
26 august, ostași din Di
vizia 1 munte au barica
dat șoseaua națională în
tre Predeal și Timiș reu
șind prin acțiuni energi
ce să dezarmeze 800 de 
hitleriști și să captureze 
150 de mașini. încercări
le unor formațiuni inamice 
de a se retrage spre Bra
șov cu trenul au fost ză
dărnicite de muncitorii 
ceferiști din gara Comar
nic care, după ce au de
montat o porțiune de șină 
de cale ferată între sta
țiile Valea Largă și Po
sada, au dat drumul une’ 
locomotive spre locul res-

nale antifasciste. Pj 
comunist avea forma 
de luptă patriotice 
sâ intre în acțiune, 
form planului inițial 
tâțiie militare erau și eie 
pregătite de luptă. In
tre orele 18.30 și 24, n- 
nitățile militare și forma
țiunile de faptă paminre 
au luat sub controlul far 
toate obiectivele române 
din Capitală; Președinta 
Consiliului de
Ministerul de Interee. Mi
nisterul de Război. Palatul 
telefoanelor și allele. O- 
biectivele hitleriste prevă
zute în planul 
au Fost blocate 
s-a difuzat prin 
damația regală 
text fusese in 
preștâtit de comun acrx; 
cu conducerea Pariid^et 
Comunist Rcoper anun- 
țind bdudaree dzctahn 
militare t2<cxste. încetarea 
actramfar oxbtare isuprttri- 
va Națrecdcr Vuite. Pro- 
carita preveoea scepe-

irate sare

’ dului, rezervată special 
| unei astfel de situații. Cu 
' deosebită grijă, în cel mai 
1 strict secret, am dus -»res- 
j tatii în clădire și i-am re- 
I partizat în camere. Ni s-au 

dat ultimele indicații pri
vind paza ares taților, 
securitatea clădirii, secre
tul locului de detențiune

I de care depindea reușita 
j deplină a acțiunii. Fiecare 

dintre noi ne-am anunțat 
familiile în scris — scriso
rile le-a dus Ștefan Mla
din — că vom lipsi cîteva 
z’le. Am lipsit 11 zile și 12 
nopți. Zile și nop# de ve
ghe în pragul ușii celor 
două camere în care erau 
arestații, martori ai de
gringoladei lor morale. In 
tot timpul detențiunii au 
căutat, dar fără sscces, să 
ne slăbească vigilența, sâ 
ne impresioneze, să ne in
fluențeze și chiar să ne co
rupi. Uneltirile loc mes
chine erau departe de ZÎo- 
durile și plancnie ooasue 
pen tiu patna ore se cfc- 
br-a. CSsd rra&a -tiifre- 
tă a ÎMrjW tn r.ăca 
de 24 aozust sâ bombar
deze Capitala, am luat 
măsur noi per. tiu întări
rea pazei. La cererea 
ooastii, formațiunea a fost 
întărită cu încă doi oa
meni. Airiaț: și sfătuit de 
reprezentantul P.CJt care j 
ne vizria aproape zihiic, 
o reușit sâ ne îndeplinim 
întocmai sarema de mare 
râspcxndere încredințată In i 
zrua de 20 august, la mi
cei aparat de radio dm 
casă, am auzit vocea cra> 
iricnkn anunVnd: -Capi
tala tării est» liberă".

Mi-am îndeplinit mism- 
nea de pază pînă Ia 3 sep- 
tsnbrie.

restaurantele
„Consiliul de patronaj", se 
găseau într-o casă cons
pirativă a partidului din 
str. dr. Felix nr. 89 aștep- 
tînd vești.

— Ștefan Mladin, co
mandantul grupei noastre 
— povestește ILIE DI- 
NUȚ — s-a întors de la 
Comandamentul Central 
al formațiunilor de lupta 
patriotice pe la ora 
Ne-a adus vestea ca 
curînd grupului nostru îi 
va fi încredințată o mi
siune specială. Pentru asta 
trebuia să mergem la pa
latul regal și să intrăm 
înăuntru pe baza consem
nului „inginer Ceaușn“. 
Am primit fiecare cîte o 
banderolă tricoloră cu 
semnul F.L.P. pe care a- 
veam s-o prindem pe braț, 
la un semn, în timpul în
deplinirii misiunii. Depla
sarea spre palat s-a dove
dit a fi o sarcină dihriU. 
Centru’ crașulur cir-ia de 
hitleriști ț. i&nți k por
ției românești. Dnsnxd 
parcurs în grupuri de die 
doi, la o distanță care sâ 
ne permită totuși păstra-

' rea legăturii. a urmat tra
seul di. Felix, Piața Ra-

: zești, Calea Grivtței. Calea 
Victoriei. Piața Palatufai.

I Ajungi nd. am fost condur 
de grabă în sala de arme 
unde ne-a in timp: nat to
varășul Emil Bodnaraș 
(ing. Ceaușu) care s-a in
teresat de felul fn care aa 
făcut drumul, angnțîrxfa- 
ne după aceea marea veste 
a doborîrii dictaturii mili
tare fasciste. Ni s-a comu
nicat apoi misiunea ce-o 
aveam de îndeplinit azr. 
primit arme din armele es- ! 
certelor antonesdene de
zarmate ji, către ora 24. 
am luat sub pază pe Ion 
Antonescu, Mihai Antones
cu, C. Pantazi, Piky Vast- 
liu, M. Elefterescu. Tn 
curtea palatului se aflau 
trei mașini, două autotu
risme încadrînd duba cu 
care se făcea aproviziona
rea corpului de gardă re
gal. Tn această dubă cu 
aspect inofensiv am ai cat 
căpeteniile antonesdene 
încadrate, fiecare, de că
tre un luptător gata de a 
face față oricăror eventua
lități. Convoiul a parcurs 
bulevardul Pache, a ieșit 
în șoseaua Mihai Bravu, a 
ajuns în cartierul Vatra 
Luminoasă oprind în drep
tul unei case cu etaj — 
casă conspirativă a parti-

21. 
în

I

ONOAPEE
LUNGĂ

Șl GREA
23 August 1944. Aresta

rea lui Ion Antonescu și a 
guvernului său a marcat 
începutul insurecției națio-

(Urmare din pag. 1)

constructive ale întregului 
popor crearea unei puter
nice industrii grele și, în 
primul rind, a construcției 
de mașini. Ca urmare a 
politicii de industrializare, 
harta economică a patriei 
noastre s-a îmbogățit cu 
numeroase și importante 
obiective industriale, pei
sajul citadin a cunoscut 
redimensionări substanțiale 
prin numeroase construcții 
social-eulturale.

Urmînd neabătut politica 
marxist-leninistă a Parti
dului Comunist Român în
tregul popor înfăptuiește 
cu entuziasm programul 
dezvoltării economice și 
sociale a României, expre
sie pregnantă a politicii 
științifice a P.C.R. elabo
rată de istoricul Congres 
al IX-lea. Așa cum subli
nia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Congresul al 
IX-lea a trasat un vast 
program de înflorire 'multi
laterală a întregii societăți 
românești, a indicat calea 
ridicării țării noastre pe o 
nouă treaptă de dezvoltare, 
calitativ superioară. Po-

K neCr_=za 
nțxâ D=pă 
ternrasC de 
sMmrrsarg; pe

b
în-
a-
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— .. i -
' caMir rrmfcse oe

forjeue ccutasțâes arcJatj"- 
rste pestiu eLberarea

| părțz d* nord a Trgutr - 
■ i'zcîe*- rmohă ratrjk prfa 
' Dictatul de la Vjgsa. re- 

dobrâdirea independentei 
'. uațxxxale a Romărtet La 
| oca 23, o directivă opera- 
' tivă a Marelui stat maxv 
I român ordona înceta rea 

imediată a ostilităților îm- 
I potriv-a armatei sovietice, 

regruparea in Muntenia a 
manfor unități române din 
Moldova. în vederea tre
ceri Ia eliberarea pârtii de 
nord a Transilvanie. Di
rectiva dădea misiuni de 
faptă tuturor unităților 
române din zena interioa
ră pentru zdrobirea trape- 

‘ lor hitlenste. Acțiunea 
mii’tară trebuia să fie ful
gerătoare, în scopul de a 
exploata surpriza inițială 
Suronnși de evenimente 
în mod uluitor și dezas
truos, fana hitleriștilor n-a 
mai cunoscut margini. 
Killinger, ministrul Ger
maniei la București, a 
amenințat, lovind cu pum
nul în masă, că trupele 
germane vor 
singe. Hitler 
ziua de 
bombardarea 
lui si ocuparea lui. 
Dar deja de la ora 4 di
mineața a zilei de 24, uni
tățile române și formațiu
nile de faptă patriotice 
dezlănțuiseră atacul gene
ral împotriva obiectivelor 
hitleriste din Capitală.

„A fost o noapte lun-

ax

timp ce în Bucn- 
desrașurau '.aptele

pe valea

ineca țara în 
a ordonat în
24 august

Bucureștiu-

la botesd 9 tx*>
peie de kxuraacâ esrroaoe 
instalate iu facfaa fostu
lui cocservator dea strada 
Știrbei ' ocă. Sere d=r- 
neață. tn taep ce se în
dreptau spre Con 
mentul forțefar de 
patriotice, ciad *3 
în dreptul hexeiafo: 
pion". Ungă -Murri
pictate*, cădeau primele 
bombe. Avxaoej? germa
ne în picaj mitrahxa stră- 

i zile.
— îmi amfotese cu e- 

moție Bucureștiu.’ din ace
le zile, continuă Popa Nv 
colae. Tn diferite puncte 
ale orașului se desfășurau 
fapte grele pentru cuceri
rea obiectivelor hitienste- 
Pe străzi treceau grupe de 
muncitori înarmați care se 

-îndreptau, împreună cu 
ostașii noștri, spre punc
tele de rezistență germa
ne. Tntr-una din zile am 
întîlnit un grup de mun
citori de la fostele uzine 
„Vulcan" care, alături de 
o unitate militară, blocase
ră hotelul „Ambasador" și 
dezarmaseră și capturaseră 
un mare număr de ofițeri 
hitleriști. Echipa în care 
eram încadrat eu a parti
cipat la dezarmarea și 
capturarea unui grup de 
60 de ofițeri și soldați

PRAHO
VE!

so.dați eerman- erau es
cortate de ostașii noștri sau 
de luptătorii din formațiu
nile de luptă patriotice, în- 
dreptindu-le spre cazăr
mile transformate în lagă
re de prizonieri.

îmi amintesc momente-

— Tn seara zilei de 23 
August — ne spune ge
neralul în rezervă 

CONSTANTIN VASILIU- 
RĂȘCANU, comandant în 
acele zile al Corpului 5 
teritorial care acționa în 
Valea Prahovei — mi-am 
propus, în primul rind, să 
separ trupele române de 
cele hitleriste. Mișcarea 
era necesară regrupării 
trupelor în vederea creă
rii dispozitivelor de faptă

autocamioane, 
trenuri cu ar-

calibre. Naziștii
1 500 de morti

CONSTANTIN 
STOIUIU

porul român înfăptuiește cu 
elan hotărîrile congresului, 
prevederile planului cinci
nal. Realizările obținute 
sînt o mărturie a realismu
lui cincinalului, a faptului 
că există toate posibilitățile 
ca obiectivele sale să fie 
nu numai îndeplinite, ei 
chiar depășite".

în primele 6 luni ale a- 
cestui an planul producției

de organizare a producției 
asigură încă de pe acum 
rezultate rodnice. Plenare
le Comitetului Centra] al 
partidului, indicațiile date 
ie conducătorii de partid 
ii de stat în cadrul vizite
lor de lucru întreprinse în 
numeroase regiuni ale 
rii, hotărîrile adoptate 
privire la organizarea 
ințifică a producției

lă- 
cu 

ști-
Și

lor mici sint rodul atft al 
eforturilor perseverente pe 
care le face întregul popor 
dar șî o nouă dovadă că 
nimic nu îi este mai scump 
partidului nostru decit 
creșterea continuă a bună
stării și prosperității na
țiunii române.

Sporirea bunăstării popu
lației, creșterea 
de civilizație al

gradului 
țării sint

sacrîndu-și forța și energia 
uriașei opere creatoare, 
pașnice, de edificare a noii 
orinduiri, manifestă în a- 
celași timp un înalt spirit 
de responsabilitate pentru 
cauza socialismului și pro
gresului social în lume, 
pentru soarta întregii ome
niri.

întărind forța economică 
și politică a patriei, po-

mentul central al politicii 
externe a țării noastre îl 
constituie prietenia și ali
anța cu toate țările socia
liste. Politica externă pro
fund realistă a țării noas
tre, pornind de la realita
tea obiectivă pe care o pre
zintă lumea contemporană 
în care coexistă state cu o- 
rînduiri sociale diferite, 
militează pentru dezvolta-

SUB STEAGUL P
globale industriale a fost 
realizat in proporție de 102,2 
la sută, obținîndu-se peste 
prevederi o producție în 
valoare de 2,1 miliarde lei. 
Față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, în 
semestrul I al acestui an 
s-a înregistrat un ritm de 
creștere de 13,6 la sută, 
ritm superior față de cel 
prevăzut. în agricultură, 
măsurile privind dezvolta
rea bazei tehnico-materiale 
și perfecționarea formelor

munciî, cu privire la folo
sirea mai eficientă a timpu
lui de lucru au fost înțele
se și urmate pas cu pas de 
întregul nostru popor, fapt 
demonstrat de succesele 
obținute în producție. Creș
terea venitului național a 
permis aplicarea unor mă
suri menite să ridice nive
lul de 
nostru.
pentru 
pentru
mediu și majorarea salarii-

trai al 
Măsurile 

mărirea 
creșterea

poporului 
adoptate 

pensiilor, 
salariului

creștereastrîns legate de 
eficienței economice și spo
rirea productivității mun
cii in fiecare sector de ac
tivitate.

Oglindă fidelă a efortu
rilor noastre constructive, 
de înflorire multilaterală 
a patriei, politica externă 
a Republicii Socialiste 
România, înfățișată în lu
crările celei de-a VlII-a 
Sesiuni a Marii Adunări 
Naționale, dă glas as
pirațiilor profunde afa po
porului român care, con-

RTIDULU1
porul român îșî îndepli
nește o misiune de răspun
dere nu numai pentru pro
priul său viitor, ci și față 
de cauza celor ce muncesc 
din întreaga lume, față de 
cauza păcii și progresului, 
îndeplinindu-și o impor
tantă obligație internațio- 
nalistă. Pornind de la comu
nitatea țelurilor și aspira
țiilor fundamentale, de la 
interesele comune ale lup
tei împotriva imperialis
mului și reacțiunii, ele-

rea continuă a relațiilor in
ternaționale, pentru schim
bul de valori materiale și 
spirituale cu toate țările 
pe baza principiului res
pectului reciproc și a ne
amestecului în treburile in
terne ale altui stat.

Progresele obținute de e- 
conomia noastră națională, 
dezvoltarea relațiilor di
plomatice, economice și 
cultural-științifice cu toate 
statele lumii au contribuit 
la creșterea prestigiului in- 
tcrnaț'onal a] țării noas-

tre : amploarea fără prece
dent a relațiilor internațio
nale ale țării noastre dove
desc justețea politicii ex
terne promovată de partid 
și guvern, înscriindu-se, 
în același timp, ca o recu
noaștere a eforturilor con
structive ale poporului 
nostru, a dorinței sale de a 
dezvolta buna înțelegere, 
prietenia și colaborarea cu 
toate popoarele lumii.

în pragul marii sărbători 
a Eliberării, privind dru
mul parcurs în cei 23 de 
ani de poporul nostru sîn- 
tem pătrunși de un senti
ment de profundă mîndrie 
patriotică, încrederea ne
zdruncinată nutrește efor
turile cu care fiecare din 
noi este dator viitorului de 
aur al patriei. Stăpîni de
plini pe destinele noastre, 
alaturi de întregul popor, 
noi, tineretul țării, pă
șim în cel de-al două
zeci și patrulea an de via
ță liberă mai uniți ca ori- 
cînd în jurul partidului și 
guvernului, cu hotărirea 
nestrămutată de a nu ne 
precupeți eforturile pentru 
ridicarea și înflorirea 
scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.



I

Am asistat odată, într-o clasă în care învăță
toarea răsărea dreaptă și frumoasă în fața 
elevilor săi, la o primă lecție de geografie 

pentru cei mici. Cărțile erau deschise pe pupitre 
la fila care reprezenta stema cu spice și sonda 
și toate perechile acelea de ochi erau ațintite în 
direcția în care arăta dăscălița : o hartă mare, cu 
contururi și însemne cunoscute — Dunărea, Ma
rea, Carpații...

„Care este patria noastră ?“, întrebase învăță
toarea și, deodată, din zeci de glasuri, cu sono
rizări de petală fragedă, a pornit, scandat, răs
punsul :

— Patria noastră este Republica Socialistă Ro
mânia !

în clipa aceea mi s-a părut că am auzit cel 
mai impresionant cor vorbit din cîte se pot auzi. 
Treizeci, — patruzeci de mlădițe tinere ale acestui

pămînt, stăteau față în față cu imaginea cartogra
fică a meleagurilor pe care s-au născut, fi cu 
obraji de piersică mingiiatâ de razele dimineții, 
își rotunjeau buzele rostind cu o convingere orga
nică, numele patriei.

Ne naștem. într-adevăr, cu chipul patriei in 
minte, chip pe care ni-I luminăm mereu cudos- 
cîndu-i frumusețile, oamenii, tradițiile, bogățiile, 
și imaginea țării revarsă în noi forța demnității, 
ho tari rea de a face mereu mai frumoasă, mai res
pectată imaginea pămînturilor care au aparținut 
părinților și părinților părinților noștri.

Cum arată chipul patriei în aceste zile, de dina
intea celei de a 23-a aniversări a Eliberării «ale ? 
Deschidem agenda și încercăm să țesem fir cu 
fir, din multitudinea faptelor zilei, un fragment 
de portret cotidian.

CÎNȚECJENȚR^ 
^OLDAȚI^ 
'"deTrONz"

Răsună încă în noi, în 
inimi, în conștiințe, pagina de 
ieri, a sărbătoririi Mărășeș- 
tilor. Am fost acolo, în fața 
flăcării veșnice, a graniturilor 
glorificatoare — o sută de mii 

. de oameni, și frunțile noas- 
: tre s-au închinat pămîntului 

care a primit să odihnească 
\în el trupurile eroilor. Ctți 
’dintre cei aflați acolo nu pu
teau spune — ca mine, ca 
mulți alții: tata l-a dat pe 
tatăl său preț libertății de axil 

La Mărășești, emoția noas
tră a fost însă infinit multi
plicată. l-am cunoscut, adu
nați ca pentru o necrezută 
reînviere a paginii de istorie, 
pe veterani. Doi dintre ei, 
foști camarazi de arme, rămă
seseră singurii dlntr-o subu
nitate care In 1917 număra 
șaizeci de oameni. Restul 
sînt azi nume între mormin
tele eroilor, iar cei doi se re- 
vedeau după 50 de ani I S-au 
dus pășind bătfînește — 
să-și caute tovarășii printre 
ierburi și flori, si i-am văzut 
plîngînd cu bărbăție.

Indescriptibile prin emoție 
au fost și momentele în oare, 
cu meșteșugul artei, au fost 
reînviate momentele marii în
cleștări din vara anului 1917, 
la care cu decenii în urmă 
vetemaii fuseseră nu specta
tori, ci oamenii din tranșee. 
Mă aflam între ieșenii de 
75—80 de ani, abia întorși 

. de la o întîlnire eu conducă
torii partidului și guvernului. 
Bătrînilor aproape nu le ve
nea să creadă că li se făcuse 
marea cinste de a se întilni 
cu tovarășul Nicolae Ceaușes
cu, de a-i fi atît de aproape, 
de a-i strings mina.

Cînd a început spectacolul 
s-a așternut în rîndul lor o 
tăcere de apă întinsă. In mij
loc, un om la fel de în vîrstă, 
căruia toți îi ziceau „domnu
le colonel", și-a așezat mina 
la tîmplă și privea; se lumi
nau feeric pietrele mauzoleu- 
lui și voci grave evocau bătă
lia, eroismul ostașilor români.

Au început să bată tunuri
le..., răpăiau mitralierele... Un 
fior a alergat peste chipurile 
veteranilor. Unul dintre ei 
ne-a prins de mine că: „Așa 
a fost, băieți, aici... Eram în 
tranșee...". Peste fumul bătă
liei au pornit apoi să se re
pete Ordinele de zi ale lui 
1917; erau citați eroii Dra- 
galina, Grigor eseu, Ecaterina 
Teodoroiu. Atunci s-a petre
cut o întîmplare impresionan
tă : în momentul cînd se ros
teau cuvintele „descoperiți 
pentru cinstire", din vechile 
ordine de zi, l-am văzut pe 
colonelul care-și ținuse mina 
la tîmplă ridieîndu-se în pi
cioare și scoțîndu-și pălăria 
ca și cînd s-ar fi dat acum 
chemarea, iar odată cu el toți 
veteranii. Părea că uitaseră 
convenția artei: se credeau 
în 1917 și retrăiau aievea mo
mentul, după jumătate de se
col. Iar cînd difuzoarele au 
umplut cîmpul cu versurile 
cîntecului „Pe-al nostru steag 
e saris unire", melodia era 
deja în piepturile lor. Au por
nit, veteranii lui 1917, să 
cînte...

Cîntecul, ca și lupta lor, 
este un exemplu de ceea ce 
înseamnă trecerea sentimen
tului patriotic din generație în 
generație. De la întîii descă
lecători de țară, ni se trans
mite prin norod, prin domni 
și voievozi luminați, din ini
mă în inimă, aprins, fiorul de 
iubire de neam și de casa 
noastră.

Să ne gîndim, deci, azi, de 
23 August, la soldații care ne 
privesc cu chipurile lor de 
bronz, la primul soldat al că
rui portret s-a turnat în alia
jele durabilității, marele De- 
cebal, la Ștefan cel pentru 
popor sfînt; și la Mircea, și 
la Mihai cel Viteaz, și, ală
turi de ei, la bărbații aceia 
care-au luptat înfruntând în
chisorile și vitregiile prigoanei 
și care, în zilele lui August 
1944, au ieșit la luptă cu ban
derolele patriei pe mîneca salo
petelor și cu arme în mîtni. 
Soldații lui 23 August n-au 
purtat, toți, uniforma milita
ră ; din statuile de bronz ei 
ne privesc adesea îmbrăcați 
în haiim albastră a zilei de 
muncă. Brațul și hotărîrea 
lor, spiritul de dăruire pentru 
lumina acestor zile au fost, 
cu toate acestea, și mai puter
nice : fii ai aceluiași pămînt 
ca și înaintașii, ei erau — 
cei mai mulți — membri ai 
Partidului Comunist...

Munca, tzbînzUe, bucurii
le cotidiene... Coordonate 
ale anilor socialismului în

In fără liberă..

Foto: V. RANGA

chipul
mereu

pe
tn oonttauai®, pentru toll tineri!. Se prevede ca, în 
toamnă numai numărul elevilor care vor participa la ac
țiunile voluntar-patriotice să depășească cifra de 17 000.

.CeeyMat c4 M ceee ce reeltzeezi prin munca șl eforturile 
Mi» ■ «parpM, s» rtsfriay» eeaăftecit asupra vieții lui de azi și a 
riep giBWCiter m etfiM, ietitgul nostru popor îșl consacră 
Mcrțte și peter»» ce eteacă iettpteirii politicii Interne și externe 
a perMettt — ayreste Mett ■ teteresetor fundamentale, a celor 
Mai pratwtta a$*"ttl do progres șl prospentote ale întregului 
peeer, e leaM râspeMeri ce ee cetate fețe de cauza socialls- 
■etai și ptâ io toew.*

NICOLAE CEAUȘESCU

AU RĂSUNAT TULNICELE tn Maramureș : pre- 
lutnd o inițiativă valoroasă a organizațiilor U.T.C. din 
Vrancea, tinerii de pe plaiurile lui Pintea Viteazul au 
organizat un festival al cîntecului, portului și dansului 
popular la Sîmbra Oilor, la care au participat 40 000 de 
locuitori. In același timp la Năruja, în Vrancea, festivalul 
și-a continuat tradiția începută, iar la Tismana și lingă 
Slatina au avut loc alte două festivaluri, organizate de 
tinerii din Oltenia și Argeș.

CU AUGUST PE T1RNAVE, ca în întreaga țară în
cepe seria nunților. Case noi împodobite cu ghirlande, 
porți peste care se arcuiește cununa începutului de nouă 
viață. în familie tînără, vedem acum în toate satele. Să 
ne oprim să ascultăm cetera, în fruntea alaiului ce trece 
pragul miresii, care, potrivit cîntecului „E voinică și 
frumoasă / Și harnică la treabă-n casă / Știe-a țese, 
știe-a coase / Și-a purta haine frumoase 7 Meșteră-i la 
cusătură / Și la vorbele din gură“.

tinur ui patriei
POEME ZILNICE

«SE RECONSTRUIEȘTE Hanul Ancuței"; „Fru- 
msasele pavilioane ale izvoarelor de la Homorod- 
Băi“ ; ..Oaza de la Piatra Neamț*'... Știri cu care intrăm 
în cotidian dar și în frumusețea de legendă a peisajului 
și poveștilor românești. Cea mai mare expoziție de artă 
populari românească deschisă vreodată (zilele acestea, 
șal a Dallee) și cel mai mare număr de turiști, sînt date 
care, Intr-un fel, se interferează : omul României con
temporane, dornic de călătorii este. în același timp, dor
nic de cunoașterea trecutului, tradițiilor, de cunoașterea 
prezentului.

Există asemenea aenttmen*e oopWtoara Foți fer fe 
dominație stă în numeroasele legitur. cc :~ia r_eci-"z- 
om. Aprinzînd odată flacăra, m aprzd =_ âe nfcir. 
și asta face ca temperatura fă crească rxzxfsd»-
se la puterea de aspirație a unui întreg popor. Cfapâ 
diurn al țării circumscrie însă mb -oo sa alto 
fapte — de muncă, de viață. Majoritatea w topeec fa 
obișnuitul zilelor, al ordta; Untsfe gtaamMi fife 
cîndu-se abia la sfîrșituri de perioade eind ee priie tra
ge linie și se poate măsura creșterea. -

PE UN PORTRET cft de tft rapnatefatr u r ■ - > 
niei contemporane s-ar cuveni reprezenta _i tr.i - • •
toate uriașa capacitate de creație, taZerm r nămxia 
acestui popor, osteneala buni cu care •
mineață de dimineață, să populeze fabr.rbe r jaxnere- 
le, școlile și ogoarele, cumulind în balanța gr'»» 
bogăția trudei sale zilnice.

August 1967. La Galați, furnalul oe 1 "X aa a a-
tins înălțimea de 67 de metri— La Craxna. a perax fa 
cursă prima locomotivă electrică rasăsească oe 
5 100 Kw (6956 CP)- La Reșrța — 7 oe etco>

Am putea umple pagini cu știnle de accct fei iăe aae 
singure luni- Firesc ni ae pare de aceea H aceia că 
satisfacția muncii se găsește pe drept rlsSăfi fa az'-v- 
cierea colectivă. In august am sărbătorî sâefo a tm

fapte simpue. miyn ? fețr $
•* tern 3«Msr KBac aeua ruoâ dten jn *

hnnsâ s» âner gpv Ftwu w ia-

SE APBOHE VICTOBLA ANTUT PE OCO UK.

• Teca«2l teri rrp ta CAP."), prima
•» azot M te*. mvxi la achteb oe eapenea ți.

DAMASC, Zagreb, Viena Plovdiv, Belgrad, Bruxelles, 
Copenhaga, Koln, Frankfurt, Lyon, Manchester, Mosco
va, Paris, Palma — cîteva dintre cele 30 de tîrguri in
ternaționale la care participă în cel de al II-lea semes
tru al anului produsele românești. Mașini, produse de 
chimie, lemn, produse alimentare, obiecte de artizanat 
etc. etc. — mărfuri „Made in Romania" oferite și cău
tate pe piața mondială. Imagini românești răsfrinie în 
cg.mzke altor meridiane.

*
*
4
*
4
*
4

Fotografii: C. CONSTANTIN I. VINE A

-AR FI nedrept însă de citat aici do.ar cuvintele de 
laudă, momentele de bucurie. Din chipul patriei, chip 
de serioasă meditație, face parte în măsură egală per
manenta dorință de mai bine. Strădania de a învinge 
greutățile, de a trece peste piedici, aplecarea spre îmbu
nătățirea fiecărei mașini sau spre corectarea lipsurilor 
fiecărui om, se numără printre calitățile care ne fac 
c inste. Sînt comunist, își spune fiecare, în măsura în care 
fac efortul de a urca treapta de la bun la mai bun, în 
măsura în care amendez stagnarea, inerția, în măsura în 
care afirm devotamentul prin propriul' exemplu. Clipa 
ciad unul a fost criticat, cînd zice da și se apuca să lu
creze mai bine, să trăiască mai civilizat, face parte din 
punctele care luminează favorabil trăsăturile noastre, ale 
tuturor. -

ÎMPLINIRILE TOATE vin din muncă, din sentimen
tul responsabilității. Educați de partid, crescuți de 
U T.C., tinerii pășesc în viață continuînd firesc drumul 
înaintașilor. Ei știu să primească sfatul celui mai în 
vîrstă, să-și transforme experiența în învățătură. Să ne 
gindim cîți asemenea băieți și fete bat, în aceste zile, 
la porțile întreprinderilor, ale instituțiilor, trec pragul 
satelor — ca muncitori, ca specialiști de înaltă califica
re. Mii dintre ei au cutreierat, în vacanță, crestele mun-
ților, s-au aruncat în valurile sănătoase ale,mării, au lu
crat voluntar pe ogoare; acum unii se duc la muncă, 
al Ui își continuă învățătura. Pentru sute de mii începe 
febra dulce a răsfoirii noilor manuale, care consemnează 
alt pas, spre alte vîrste, spre alte orizonturi.

...Sînt, toate aceste „amănunte" și altele, mii și mii, 
silabe în poemele zilnice, poeme deloc idilice, dar pu
ternic vibrate prin izbînzi de prestigiu, dobîndite, sub 
conducerea partidului, de poporul care, azi își sărbăto
rește libertatea și despre care poetul Arghezi scria : 
Slavă ție, iubitul meu popor, că ai știut să-ți meriți lu

mina întreagă !“.

LEGĂMÎNT
...Eram acolo, sub cerul 

Mărășeștîlor. cînd Secretarul 
genera! al C.C. al P.C.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
evocînd legendarele lupte ale 
înaintașilor, se adresa, nouă, 
tuturor, cu îndemnul de a face 
legămînt pentru ducerea mai 
departe a ceea ce părinții 
ne-au lăsat, a ceea ce noi in
line am construit.

Și poale că nu e prilej mai 
nimerit decît sărbătoarea li
bertății de azi, să repetăm 
pentru fiecare inimă a noas
tră, în parte, acel legămînt 
solemn. Să facem legămînt de 
a sluji cu credință patria și să 
urmăm fără abatere raza de 
lumină cu care ne deschide 
drum, partidul...

Pagină realizată de
EUGEN FLORESCU



PERSPECTIVE
GENEROASE

PrMi retrospectiv 'de pe plat
forma realizărilor înregistrate în 
cei 23 de ani așezați in memoria 
timpului, actul de la 23 August 
1944 rămine gravat în istoria ță
rii noastre tocmai prin cursul 
nou dat întregii vieți economice, 
sociale, cultural - artistice din 
România.

Actul Eliberării a consemnat 
începutul climatului favorabil a- 
vîntului economic al țării. In anii 
care s-au scurs, promovînd cu 
consecvență politica de indus
trializare socialistă, Partidul Co
munist Român a acordat o deo
sebită atenție dezvoltării indus
triei grele și, în cadrul acesteia, 
a industriei constructoare de ma
șini.

Complexul program de inves
tiții stabilit de conducerea de 
partid și de stat pentru industria 
constructoare de mașini a fost 
orientat, cu consecvență spre 
crearea de întreprinderi modei- 
ne, spre reconstruirea, moderni
zarea și extinderea celor exis
tente. Fondurile de investiții a-

Ing. I. Avram
prim-adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini

locale acestei ramuri în perioada 
1948—1966 au permis totala ei 
restructurare.

Condiție a progresului econo
mic al țării, diversificarea și mo
dernizarea industriei construc
toare de mașini au fost comple
tate prin creșterea substanțială a 
volumului producției. S-au creat 
subramuri distincte de o mare 
importanță pentru economia na
țională, care asigură înzestrarea 
tehnică a celorlalte ramuri. O 
idee despre progresul înregistrat 
de construcțiile de mașini din 
Republica Socialistă România 
este dată de faptul că în anul 
1965 întreprinderile M.I.C.M. au 
produs în numai două săptămîni, 
o producție egală cu cea a 
tregii ramuri din anul 1938.

Realizările încrustate pînă 
prezent pe cartea de vizită a 
dustriei noastre constructoare 
mașini nu marchează decît

în-

primă porțiune a curbei ascen
dente pe care a fost propulsată 
de politica înțeleaptă a Partidu
lui Comunist Român. Ne aflăm 
tn al doilea an al cincinalului, 
în cadrul căruia Congresul al 
IX-lea al P.C.R. a fixat jaloane 
de mare altitudine pentru con
structorii de mașini. In perioada 
1966—1970 industria construc
țiilor de mașini are obligația să 
asigure cea mai mare parte a in
vestițiilor prevăzute în planul 
cincinal, precum și acoperirea 
volumului crescînd de mașini și 
utilaje ce se cer la export. Pro
ducția globala a ramurii va fi la 
finele anului 1970 de aproape 
două ori mai mare deoit cea ob
ținută în 1965. In aceste condi
ții, ponderea cu care intervine 
industria construcțiilor de ma
șini în producția globală a Mm 
va crește de la 20.9 la rută, 'm 
anul 1965, la 23 la tută tn anul 
1970.

Efortul de a da viață acestor 
complexe sarcini, de maximă im
portanță pentru dezvoltarea vii
toare a industriei, a economiei 
noastre, se desfășoară în condi
țiile în care partidul și guvernul 
au întreprins alte măsuri pentru 
a conferi noi valențe de eficien
ță activității economice. In în
treaga țară a fost declanșată ac
țiunea de organizare științifică a 
producției, a cărei primă etapă 
se apropie de sfîrșit dar care 
marchează doar începutul cău
tărilor în acest domeniu.

In acest cadru generos și fer
til își desfășoară activitatea en
tuziastă, rodnică lucrătorii din 
industria
Șini. 1 
ingineri 
Epoca 
membrii

i construcțiilor de ma- 
muncitori, tehnicieni, 

tineri și vîrstnici. 
reclamă de la toți 
societății datoria ce-

RĂDĂCINILE
VEACURILOR

Sut6 Andra>

Acum zece ani — me
moria are obsesia cifrelor 
rotunde poate din como
ditate — în vara lui ’57, 
tot prin august, coboram 
de la Poiana Teiului la 
Bicaz, cu un camion al ex
ploatării forestiere. Se in
sera. în Ceahlău, Agenția 
C.E.C. era deschisă, la ci
nematograf rula „Pe răs
punderea mea", la un birt 
fumega grătarul, porțile 
grădinilor scîrțîiau în bala
male, ciuturile fîntînilor 
coborau în zornăit de lan
țuri, trei copii culegeau ca
ise sub un gard, un trunchi 
de arbore, tăiat proaspăt, 
căzuse majestuos într-un 
pîrîu. Spre Hangu, din 
cînd în cînd, ne opreau 
muncitori și se urcau pe 
scările cabinei, ținîridu-se 
cu o mină de portieră, cu 
cealaltă ducînd țigara la 
gură. Eu, lingă șofer, mă 
gîndeam că apele viitoru
lui lac vor acoperi terito
riul acesta, lucrurile aces
tea și le auzeam cum li
niștite intrind in noapte, 
fintîni, balamale, caise, 
toate mă ironizau cu calm, 
doar prin lumina și exis
tența lor. Am cobo- 
rît la baraj, am urcat la 
barăcile inginerilor, i-am 
găsit pe Cocoș și pe Ka- 
menitzer, am plecat cu ei 
pe șantier, să supraveghem 
betonarea ; oamenii lucrau 
în betonul moale, la lu
mina reflectoarelor, se a- 
fundau în beton, adine, 
cam pînă la încheie
tura trupului cu picioa
rele, uneori mai adine, 
pînă la șold, și zmul- 
gerea era anevoioasă. Vă- 
zîndu-i cum se mișcă — 
lent, ciudat, ca într-un 
film consacrat supremului 
efort omenesc și rulat cu 
încetinitorul — memoria, 
într-unul din jocurile ei de 
vară, mi-a adus o imagine 
din anul precedent, din 
’56, cînd tot aici, la Bicaz, 
tot prin august, asistasem 
la curățirea stîncilor pe 
care urmau să se toarne 
blocurile barajului. Fiindcă 
în procesul de aderență 
stîncă — beton orice im
puritate ar fi fost fatală, 
stînca după dinamitare șt 
înainte de beton trebuia 
să fie atit de curată incit 
dac-ai fi șters-o cu o ba
tistă de olandă — după 
cum se glumea grav pe 
șantier — batista trebuia 
să rămînă albă! Erau vreo 
zece operații manuale care 
uneau mișcarea cea mai

lUpcrtaj

d.spre Moria

tltctrlHtârii,
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cotidiană cu efortul dră
cesc, supraomenesc. Cu 
acel gust pentru absolut 
și adjectivul la superlativ, 
specific unei vîrste pe care 
nu avem de ce s-o regre
tăm, scriam pe atunci: 
„Lucrare unică in țara 
noastră și rară în istoria 
construcțiilor de hidrocen
trale — va trebui să fie o 
lumină mare în Moldovi 
pentru a răscumpăra 
turile grele cu care 
struim hidrocentrala 
triței".

Dacă în ’67 atîtea 
jective au devenit discuta
bile, lumina Moldovei e de 
netăgăduit : cele 13 hi
drocentrale, de pe Bistri
ța, cea mare de la Bicaz, 
plus cele în salbă, mai 
jos de Tarcău — unde 
am priponit una din 
ultimele plute coborite de 
sus de la Poiana Teiului, 
în vara lui ’59, însoțind doi 
bravi plutași, Borșuc și 
Pantelică — dau un mili
ard și o sută patruzeci de 
milioane de kilowați oră, 
adică producția de ener
gie electrică din ’38. Efor
turile sînt răscumpărate — 
și, fără vanitate, e plăcut 
să constați că rinduri scri
se cu zece ani în urmă re
zistă, bine betonate. Lu
mina e mare și ca fi și 
mai mare, lumina e bună 
și va fi și mai bună — dar 
ca unul care am vibrat o- 
dată cu caișii și fintinile 
în așteptarea lacurilor de 
acumulare, ca reporter 
care știu ce înseamnă tre
pidația din cap pină-n 
tălpi a unui vibrator în
fipt în beton (memoria, 
fina memorie, nefiind alt
ceva decît un greu ți gro
solan vibrator in straturile, 
niciodată închegate ale 
timpului) mi-e imposibil 
să mai citesc un rind din 
istoria electrificării fără 
a-l conecta la rețeaua mea 
electrică de imagini — e- 
sențiale și neesențiale, pi
torești și fundamentale,

ia 
efor- 
con- 
Bis-

ad-

memoria
oameni și lucruri, ape și 
strigăte, stînci și tăceri, un 
concret tenace, sfidind ab
stracțiile și cerind fiecărui 
cuvînt greutate, in buna 
tradiție de constructor. Fi
rește, e posibil să conec
tez deseori arbitrar, dar 
întotdeauna sînt stăpînit 
de viziunea efortului, vi
ziunea celor lucrînd în be
ton pînă la șold și a stin- 
cii pe care am zărit, în ur
mă cu 11 ani, picături de 
sudoare înainte de a fi a- 
coperită cu beton, sudoa
rea — singura „impurita
te", deloc fatală, dimpo
trivă, în procesul aderen
ței beton-stîncă. De aceea 
cînd, la începutul anului, 
citesc articolul ministrului 
energiei electrice anunțînd 
că în ’67 vom avea o creș
tere de 600 milioane kilo
wați oră față de nivelul 
prevăzut în cmcinal (cu 
3,8 miliarde mai mult față 
de ’66) conectez imediat 
cu Argeșul, cu galena de 
fugă de lingă Corbem. a- 
cdo, în oJutcU piminiu- 
lui, unde presiunea uriașă 
a muntelui ti obliga pe 
oameni să pricească la fie
care bucată de lemn a ar
măturii, ca adolescenții la 
Brigitte Bardot. Era o pre
siune de o sută kilograme 
pe centimetru pătrat ți 
fiecare lemn era întrebat: 
^.sta unde transmite
^i ăsta era ceva de At
las, cel cu Terra m rpate, 
stînd de vorbă cu proprii 
săi mușchi, energta se 
t-ensmitea in lemn, lem
nul devenea om, ca-n bas
me, și auzeai cum 
tele piriie și lemnul 
ziriă, ce omul

Ieșind la ^suprafață", la 
lumina zilei, indrepăndu- 
mă spre un bufet din Cor- 
beni — tnsoftt de un ra
dio jurnal la difuzor K 
care se anunța că noua 
hidrocentrală de pe Lotru, 
cu cei 500 de megawați ei 
ei ca întrece Bicazul și 
Argeșul luați împreună — 
urmărit de preriunea 
muntelui și oamenii care i

tldd
O 30- 
rr.ine

îmi

se opun am văzut 
lumea: era iarnă, 
me trecu pe Ungd 

omul din ea 
spuse pardon, o vacă co
bora pe malul apei și se 
pleca să bea printre covaci, 
la gogoșerie geamurile e- 
rau aburite și un școlar ie
șea cu zahăr pe buze, în 
fața bufetului trenulețul 
forestier tropăia ușor ca 
un căluț vivace, și un afiș 
anunța pe ușa bufetului 
marele val al galeriei de 
fugă. Toate mi se păreau 
extrem de fragile, flori 
care prin mii și mii de ga
lerii de fugă cresc din 
adine, de acolo unde mun
tele presează 100 kg cmp. 
și oamenii le țineau și pe 
ele pe umeri — sanie, tre
nul forestier, balul, crista
lele de zahăr — din toate 
urmîr.d să se extragă, cu- 
rind, prin veșnica scăpă
rare, lumina, tocuL Așa in
trau fănule âe Ie ruprara- 
M p fhnU
in presiunea muntelui și 
kdouușîi hidrocent rolei, ca 
altădată bobul de sudoare 
în compoziția oetonului 
Dar, la Corbenii Argeșu
lui, găseai frizeri din Bi
caz, la cinematograf, fe
meia care rupea biletele

Pari.su-

la 
us- 
pâ-

celerat trecea chiar 
marginea cavității de 
cat smulsă Dunării, 
mint in care apăruseră 
primele blocuri dc beton. 
Xm mai căzusem șantier 
prin care <4 treacă accele
ratul la stingă, topoare și 
șlepuri la dreapta și mi se 
părea că pun pictorul pe 
un târim nou. Un inginer 
tinăr îmi explica de 10 mi
ser*? diferența dintre bara
tul de aici și cele de la 
Argeș ți Bicaz : apoi îmi 
ceru rtdoul „să-mi arate 
pe hirtie", întinse mina — 
gestul acela brusc, ingine
resc, care dă deoparte cu
antele pentru o secțiune 
din patru linii, mai eloc
ventă, mai siguri decît 
verbuL Nu aveam stilou ; 
a scos din buzunar un 
creion gros, albastru, cu 
-irj tocit și urmară o linie, 
două, trei, apoi — bubui
turi, explozii, una două, 
trei- Se dmauuta, cerul

Ct a unei macarale tremu
ra «for, inginerului
trese nervos explicațiile 
grafice, aici vom fi în ’68 
aici tn ’69, dar îmi era cu 
neputință — deloc alarmat 
de explozii, ele încărcind 
totuși clipa — să-mi aduc 
aminte unde am mai trăit

I

expHcațiile acestea, ti» ce 
baîardou am văzut creionul 
acesta bont, unde am mai 
văzut gestul acesta pasio
nat de a descrie pe o hîr- 
tie o secțiune în viitor. ln- 
tr-o clipă am străbătut 
toate șantierele și mi-a ră
mas o lumină, o îndelungă 
lumină — așa cum intr-un 
amurg de vară la Bicaz, 
după ce am străbătut ba- 
tardoul cu zece puști de la 
grădiniță veniți într-o pau
ză de utilaj să vadă unde 
lucrează tăticu și cîntind 
„Hai la groapa cu furnici, 
ba-i aici, ba nu-i aici" — 
mi-a rămas precis, la 
dreapta, Sadoveanu...

z*

ISTORIA NE ZIMBEȘTE
(Urmare din pag. 1)

teresant. Dacă în anii dinaintea războiului 
succesul de casă cel mai mare al unei 
piese de teatru originale atingea rareori 
50—60 de reprezentații, astăzi, asemenea 
cifre sînt egale cu insuccesul. Sînt foarte 
numeroase piesele de teatru originale, care, 
jucate la teatrele din Capitală și provincie, 
depășesc ușor o sută sau două sute de 
spectacole și nu ne mirăm de loc cînd unele 
□intre ele ating sau depășesc jumătatea 
de mie. Consacrarea literaturii noastre noi 
au adus-o milioanele și milioanele de ci
titori. Consacrarea dramaturigiei noastre noi 
au adus-o, de asemenea, milioanele și mi
lioanele de spectatori. Statisticile reci, 
exacte, ne arată cu claritate că Ro
mânia socialistă este o țară în care se tipă
rește multă literatură — din ce în ce mai 
bine aleasă din tezaurul național și uni
versal — și în care literatura, atît cea ro
mână cît și cea străină, se cere și se ci
tește. Cred că astăzi, în țara noastră nu 
există casă în care să nu se afle măcar 
cîteva cărți și măcar cîțiva cititori de lite
ratură. Un occidental care a trecut acum un 
an sau doi prin țara noastră, nota în jur
nalul său : „România socialistă este o țară 
în care toată lumea citește".

Nouă, scriitorilor de astăzi, cititorii noș
tri ne-au fost de mare ajutor : ei ne-au în
demnat să scriem, ei ne-au inspirat 
cele mai adeseori temele pe care le-am a- 
bordat în cărțile noastre, ei ne-au cumpă
rat cărțile și ni le-au citit, ei ne-au lău
dat, atunci cînd am izbutit și, tot ei, ne-au 
criticat neizbutirile. în munca literară — 
ca, de altfel, în oricare alt gen de muncă 
— creatorul uneori izbutește, alteori, nu, 
deși și-a dat întreaga osteneală. Pe noi, 
însă, succesele — chiar cînd sînt mari, nu

mi se pare R 
nu ne depri- 
noi și privim

ne amețesc — și, ceea ce 
mai important, neizbutirile 
mă. Culegem din ele forțe 
mai departe, cu încredere.

Ce opere literare valoroase s-au reali
zat în acești douăzeci și trei de ani cîți 
au trecut de la eliberare pînă acum ? Lista 
ar putea să fie lungă. Iar treaba aceasta 
gingașă o poate face bine numai timpul, 
numai trecerea operei literare prin ani, 
prin decenii, prin spiritul mai multor 
generații.

Cred că va fi interesant pentru cititori 
să mai notez aici că. acum cîteva zile am 
primit la Uniunea Scriitorilor vizita unui 
tînăr francez. Convorbirea care a avut loc 
între noi a fost, după părerea noastră, 
destul de interesantă. în mijlocul fierbinte 
al acestei veri, omul (care este un eminent 
sciitor, și, în același timp, un editor în
drăzneț) n-a venit în România atras de 
răcoarea Carpaților și nici de soarele țăr
mului dobrogean, ci de literatura română 
de astăzi — mai clar : de literatura pe 
care o scriu astăzi tinerii noștri scriitori — 
poeții noștri tineri, prozatorii noștri tineri, 
dramaturgii noștri tineri, eseiștii și criticii 
noștri tineri. Cu o infinită răbdare, scrii
torul și editorul francez a ascultat zile 
de-a rîndul sute și sute de versuri și ne
numărate pagini de proză în traducere — 
a ascultat, a. ales, a discutat cu autorii. 
Este posibil ca nu după multă vreme ma
terialul reținut să apară la Paris în cadru! 
unei colecții cu renume. Așadar, publicul 
de limbă franceză va fi în măsură să cu
noască ceva mai bine decît cunoaște as
tăzi literatura română a anilor aceștia din 
urmă, literatura scriitorilor noștri tineri, 
numele scriitorilor- noștri tineri... Semnalez 
faptul acesta, al vizitei îndrăznețului fran
cez la București, pentru că mi se pare a

fi nu numai interesant ci și semnificativ. 
Pînă acum mergeam noi peste hotare, ofe
ream noi, peste hotare, spre editare, cărțile 
noastre.

Cititorilor le e6te, desigur, cunoscut că 
au trecut granița, și au dus numele și re- 
numele țării noastre pînă departe, scrierile 
lui Eminescu și ale lui Caragiale, ale lui 
Ion Slavici și Gala Galaction, ale lui Mihail 
Sadoveanu și Tudor Arghezi, ale lui Cezar 
Petrescu, Liviu Rebreanu și George Căli- 
nescu. Cîteva dintre cărțile scriitorilor în 
viață au trecut și ele hotarele și au ajuns 
și ele, sub ochii multor cititori străini, une
ori interesîndu-i, alteori uimindu-i pur și 
simplu.

In anii din urmă renumele României a 
crescut mult datorită nu numai marilor 
pași făcuți înainte în toate domeniile de 
activitate în țara noastră, ci și înțeleptei 
politici dusă de statul român. După veacuri 
și veacuri de suferință și opresiune, iată că 
istoria ne zâmbește, poporul nostru își face 
cunoscute hărnicia sa, talentele sale, înțe
lepciunea sa, dorința sa de pace, de pros
peritate, de progres. Am fost bucuroși să 
constatăm că tocmai pe această perioadă 
de timp numărul scriitorilor tineri care 
au venit printre noi a crescut. Am fost, de 
asemenea, bucuroși să constatăm că cei 
mai mulți dintre ei au adus în literatura 
noastră talente veritabile, cu surse de ins
pirație multiple și variate. Literatura noa
stră tînără de astăzi va deveni, mîine, li
teratura celor ce vor desăvîrși construcția 
socialistă, literatura celor ce vor făuri 
treapta superioară a socialismului — co
munismul.

La a 23-a aniversare a eliberării poporu
lui nostru de sub jugul fascist, acestea ni 
se par a fi — pe plan scriitoricesc — bi
ruințele cele mai prețioase.

In prag de sărbătoare, orașul 
privește prin ochii ferestrelor...

(Urmare din pag. 1)

obligații naționale. In cifre și 
date se însumează de obicei 
extrem de concludent dinami
ca dezvoltării școlii de toate 
gradele.

Ne-am încadrat cu succes 
în competiția țărilor înainta
te ale lumii cu o școală ge
nerală obligatorie de 8 ani, 
cu un număr ridicat de stu
denți — 70 la 10 000 de lo
cuitori azi, față de 15 stu
denți 
cîți 
Cei 
oane 
sînt

la 10 000 de locuitori, 
erau în 
aproape
de tineri care învață 
cuprinși în școli de 

diferite nivele, conform ap
titudinilor și dorințelor lor 
de calificare, cu perspectiva 
neîngrădită de a ținti spre 
specializările cele mai înalte, 
învățământul a înscris prin
tre succesele sale existența u- 
nei școli profesionale care 
asigură celor 200 000 de ti
neri o pregătire consistentă 
pentru 
ducție. „ ,____ ______
trecut liceele de specialitate, 
formă de studiu cu tradiție 
în țara noastră, care asigură 
elevilor o pregătire de cultu
ră generală paralel cu dohîn- 
direa unei calificări de nivel

anul 
patru

1938. 
mili-

intrarea în pro- 
Au debutat anul

V

Nu voi uita niciodată acea dimineață cînd satul meu natal, 
cătunul iobagilor de odinioară, a văzut lumina zilei de 23 August 
1944. Mi-aduc aminte de gesturi curioase ale oamenilor, de 
fețele lor, de ecoul strigătelor lor. De bucuria proaspătă a 
deșteptării într-o nouă zi. Aveam senzația că oamenii nu s-au 
deșteptat doar, ci se întâlniseră din nou cu natura înconjură
toare și cu realitatea obiectivă care le fusese străină pînă 
atunci. Drumurile și potecile codrilor Ie serveau de călăuză 
ostașilor noștri; armele aruncate de fasciști, topoarele și bîtele 
se supuneau docile poruncilor răsculaților. Călăii lui Antonescu 
și Horthy fugiseră și sub adăpostul lor plecau și moșierii. Se 
ducea apa murdară, rămîneau pietrele și căminul, patria renăs
cută în foc și sînge.

Stăteam în poartă visînd la planuri mărețe și ascultam ră
păitul mitralierelor, bubuitul tunurilor. Ochii mei scrutau în 
zare căutînd să distingă drumurile ce se vor deschide spre 
viitor. Va exista oare spațiu și posibilitate pentru a putea munci 
în slujba artei și a culturii ? La această întrebare nerostită 
a răspuns chemarea zilelor noi. 23 August ne-a alăturat cauzei 
sale ; și, asemenea voluntarilor români ai frontului antifascist, 
ne-am prezentat și noi, scriitorii tineri maghiari din România 
— alături de colegii noștri de breaslă români — la luptă pe 
frontul hnrtei intelectuale. Astfel creșteau și se lărgeau necon
tenit posibilitățile de a ne putea justifica cele mai bune capa
cități ale noastre: revistele literare și culturale, edi- 
tunle. Întreaga rwvolupe culturală in desfășurare ne solicita 
tot mai mult Fiecare nouă victorie a democrației populare, 
care te cocjobda tot mai muh i» iupu maselor onduse de 
parac. dese redea mereu noc paubditât: pentru afirmarea per- 

ar^xe. Nu existase pini atunci altă epocă isto
riei care :earâ dm partea istelectualilor o asemenea activi
tate Ca rezultai a! poubce înțelepte a partxlului nostru
a-a daecT_« îa^fau htoroe^naăafacmahfar * creatordor^arotiți

I- aeswt pfDce» o ismriăLate «pocaiă e are ed de al IX-lea 
Coc greș al Partaduhn Cccammt Rsraăa Pobtxa culturală a 
pvtsduhr nostru, tâinsăcrti de la tr.buna Cacgrwuhn de către 
tovarârJ Nscolae Ceaujescu. practica care »-a generalizat în 
toate sectoareie vietu noastre fpmtuale, constituie dovada certă 
a felului cnm pot fi p cum trebuie administrate valorile cultu
rale p Iradițiue unui popor. Ca și in celelalte sectoare ale 
constructs, socialiste, parbdul nostru desfășoară p in domeniul 
culturii o politică marxist-leninistă, de sine stătătoare, deter
minată de condițiile specifice ale țării. Rezultatele obținute 
dovedesc că această politică — izvorîtă din interesul cel mai 
adine al poporului român — ne conduce intr-adevăr spre 
culmile culturii și civilizației. Calea înfloririi literaturii, artei 

! și ști» iței, a eliberării totale a personalității creatoare nu poate 
fi alta decît dezvoltarea revoluționară a tradițiilor noastre pro- 

i gresiste, cristalizate de-a lungul secolelor, încadrindu-se în cir
cuitul intens al vieții spirituale internaționale. Nu există artă 
fără rădăcini care generează și hrănesc ramurile care se înalță 

• spre culmi. Cultura Republicii Socialiste România poartă o 
amprentă particulară în complexul culturii universale. Sîntem 
datori să stabilim, devotați fiind adevărului, că aprecierile 
aduse patriei noastre în această privință sînt inseparabile de 
rolul conducător al Partidului, de atmosfera intens creatoare la 
care au contribuit substanțial consfătuirile cu intelectualii ținute 
de către conducerea de partid.

Posibilitățile la care visam acum 23 de ani au crescut, fonnînd 
un imens fluviu. Este o senzație plăcută și te umple de bucurie 
stimulatoare să te convingi mereu de acest fapt.

UMANISM

CONCRET
Partidul Comunist a trans

format ] 
sănătății 
problemă 
față de 
sale — 
al întregii 
și de stat 
zat, de-a __ ___
prin alocarea unor impor
tante fonduri din bugetul de 
stat pentru ridicarea conti
nuă a nivelului activității 
pe tărîmul ocrotirii sănătății 
publice. Numai în ultimii 
ani. această alocație buge
tară s-a mărit de peste 6 ori. 
ceea ce a permis — si dă 
posibilitatea în continuare — 
să se creeze medicinii o bază 
tehnico-materială la nivelul 
celor mai de seamă realizări 
ale științei și tehnicii con
temporane.

Ocrotirea mamei și a co
pilului reprezintă una dintre 
componentele de bază ale 
sănătății publice. Sînt cunos
cute suite de recente mă
suri luate de conducerea sta
tului pentru ocrotirea sănă
tății mamelor și copiilor.

problema i 
poporului 
de stat, 
om și 
obiectiv ____ _
politici de partid 
— s-a materiali- 
lungul anilor, și

ocrotirii 
într-b 
Grija 

nevoile 
central

conf. dr. I. Cinca
secretar general 

Ministerul Sănătății 
și Prevederilor Sociale

în 
de 
in 
la 
în 
ce

mediu tn domeniul unei pro
fesii. Accesibilitatea largă a 
învățămlntului de toate gra
dele devine o realitate în 
contextul unor condiții mate
riale cu generozitate puse la 
îndemîna tinerei generații. 
Acestea se traduc prin acor
darea gratuită, la fiecare 15 
septembrie, a manualelor șco-

In întreprinderi și pe șan
tiere, precum și pentru tine
retul școlar s-au dezvoltat 
unități sanitare profilate a- 
cestui specific. O dezvoltare 
necunoscută în trecut a lua
t-o și asistenta medicală la 
sate. Raportînd numărul me
dicilor la numărul total de 
locuitori, țara noastră se gă
sește — în prezent — printre 
primele țări din lume.

Realizări însemnate s-au 
înregistrat și în domeniul 
prevederilor sociale. Asigu
rarea materială în caz de 
bătrinețe. de pierdere a ca
pacității de muncă, ca și pre
venirea si soluționarea cazu
rilor de asistentă socială — 
toate aceste probleme și al
tele asemănătoare au fost re
zolvate cu succes la scara 
întregului stat.

Semnificativ este și fap

tul că a creacut simțitor 
acești ani durata medie 
viață. Față de 42 de ani 
1932, ea se cifrează azi 
peste 68 de ani șt este 
continuă creștere, ceea
situează acest indice în rin- 
dul celor mai buni din lume.

Hotărîrile celui de al IX- 
lea Congres al Partidului 
Comunist Român pun în fața 
celor care lucrează pe tărî- 
mul medico-sanitar sarcini 
de răspundere, a căror tra
ducere în viață va ridica pe 
o nouă treaptă 
pentru apărarea 
poporului.

Cel ce lucrează
niul ocrotirii sănătății popu
lației sînt ferm hotărîți să 
răspundă grijii partidului 
pentru destinele patriei 
noastre printr-o intensificare 
a eforturilor în vederea ridi
cării la un înalt nivel a a- 
sistenței medico-sanitare, să 
contribuie la promovarea și 
apărarea sănătății poporului 
muncitor.

activitatea 
sănătății

în dome-

l

școala — indiferent de gra
dul ei — este lăcașul cel mai 
propice activității creatoare, 
că ea asigură dezvoltarea 
intelectuală. Pe acest temei, 
partidul i-a încredințat a- 
cesteia îndatorirea de mare 
răspundere de a se per- 

i, pe fun- 
i ale

feefiona continuu, pv j 
damentul solidelor tradiții

DIMENSIUNILE
ÎNVĂȚĂTURII

lare; găzduirea studenților, 
peste 60 la sută din ei, în 
cămine; acordarea de burse 
pe perioada studiilor la tot 
atâția studenți; îmbogățirea 
permanentă a zestrei de care 
trebuie să dispună un învăță
mânt contemporan modern. 
In întregimea sa, tabloul în- 
vățămîntului nostru convinge 
că destinele tineretului, vii
torul său, sînt înscrise în cer
titudinile realizării.

Este îndeobște știut ca

învățământului românesc, 
a căpăta acele învestiri 
structură, conținut și compe
tență care să o facă în sta
re să pregătească tineretul 
pentru progresul viitor al 
rii. Ne aflăm într-o etapă 
portantă de studii, care 
sta la baza perfecționării 
vățămîntului, pentru a da 
cestuia suplețea necesară 
răspundă cu promptitudine 
comenzilor sociale ale socie
tății. Dezbaterea care se des-
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fășoară în presă în legătură 
cu studiul elaborat, la îndru
marea partidului și care pre
conizează dezvoltarea școlii 
superioare, constituie numai 
o etapă a preocupărilor exis
tente pentru a ridica 'învăță
mântul la prestigiul ce i se cu
vine și ca acesta să răspundă 
funcției sale sociale. Larga 
participare la această dezba
tere, cu observații și propu
neri asupra cărora trebuie să 
reflectăm, ne arată interesul 
de care se bucură învățămân
tul în rîndul maselor largi și, 
totodată, obligativitatea de a 
cumpăni cu meticulozitate 
toate măsurile care să aducă 
învățământul la nivelul noii 
problematici științifice, a 
imensului fond de informație 
actuală al omenirii. Obiecti
vul fundamental al perfecțio
nării care se preconizează 
este pregătirea cadrelor 
specialiști, corespunzător 
cerințele pe care le pune in
troducerea rapidă a realizări
lor tehnicii moderne, crește
rea complexității economiei 
și, totodată, ridicarea nivelu
lui de cultură și îmbogățirea 
vieții spirituale a întregului 
popor.

de 
cu



j*i București, la Sala Dalles, 
s-a deschis de curînd Expoziția 
celei de a lV-a Bienale a artei 
populare. Cele mai valoroase ex
ponate, selecționate din lucrările 
a peste 25 000 de creatori popu
lari, închipuie aici fizionomia ar
tei noastre populare.

Pentru ochiul specialistului, o 
astfel de expoziție este un prilej 
de filiații și de verificare a unor 
ipoteze sau păreri. Omul de pe 
stradă, cel căruia expoziția i se 
relevă în ce are mai inedit, este 
cel care culege un bogat bagaj de 
impresii.

Cel mai bogat reprezentate 
sînt țesăturile. Nu numai mulți
mea de obiecte cit și coloritul 
generos dar și fantezia mo
tivelor creează impresia de 
bogăție. Covoarele și carpe
tele oltenești în care stili
zarea a ajuns la maximum, vîl- 
nicele, cu acel amestec surprin
zător și armonios de culori, opre- 
gurile și pieptarele din Gorj, ală
turi de costume tradiționale din 
Romanați (Iași), de celebrele 
fote din Argeș, de bundițele din 
Bacău, de dopurile și chimirele 
maramureșene, minuțios înflo
rate, de costumele de buciumași 
din Cluj, sau de pădureni din 
Hunedoara, alături de catrințele 
din Lugoj, laibărele și șubele în
florate din Banat.

Se impune și prezența cera
micii. Valoarea exponatelor, la 
care numele satelor în care se 
confecționează au devenit nume 
reprezentative artistic, celebre 
peste hotare și cuprinse în orice 
catalog de specialitate, atrage 
numeroși privitori. Iată numai 
cîteva nume, sonore și pentru

DEBUT CU

LOVITURI
DE TEATRU

Fănuf Neaqu

Campionatul 50 — vreau să 
cred că cifra o să fie norocoasă 
— a debutat fără strălucire, dar 
cu multe lovituri de teatru, 
ceea ce nu e chiar așa rău. Și 
pentru că toată lumea vrea să 
se schimbe ceva în fotbalul nos
tru, deschiderea a prilejuit fes
tivități în fiecare oraș unde s-a 
jucat. E frumos și-i felicităm pe 
organizatori. Pe cei din provin
cie, fiindcă în București nu știu 
cum se face, toate lucrurile as
tea se petrec la înghesuiala. Ce 
putea să ne placă, nouă celor 
care ne-am deplasat pe cel mai 
mare stadion din țară ? Șușea- 
neaua pe care ne-a dăruit-o te
leviziunea ? Așa-zisul spectacol
pe care l-a dirijat Ion Besoiu ? 
Totul aducea leit cu circul Klu- 
ski și tare mă mir că n-a apă
rut și omul care călărește urși 
și înghite săbii. Mulți, foarte 
mulți spectatori m-au rugat să 
transmit televiziunii să ne scu
tească pe viitor' de orchestra 
pusă în poartă (mai lipsea gră
tarul de mititei) și de fuga 
Pompiliei Stoian în jurul stilpi- 
lor (juna cintăreață va fi pre- 
tinzînd că acesta e joc de sce
nă) și de vocalizele lui Luigi Io- 
nescu.

Mare plăcere ne-a făcut la 
București prezența unei oștiri in 
pantaloni scurți. Vreo cîteva mii 
de puștani (în sfîrșit au căpătat 
intrare liberă) au creat o atmos
feră de tras la fit, adică puțin 
săbătoarească și puțin șmecheră. 
S au zbătut și au strigat și au 
sperat, iar cînd și-au dat seama 
că răgușesc de pomană s-au a- 
pucat să joace bîza.

In timpul ăsta, noi, cei în 
vîrstă și mai purtați pe la sta
dioane, am discutat despre a- 
p copierea toamnei și diverse tre
buri familiare, pentru că la jocul 
Piogresului și al U.T.A.-ei cu 
greu te puteai uita. Nu e bine, 
mi s-a spus, și o știu și eu, să ne 
pornim cu mustrările de la în
ceput, dar vă rog să-mi spuneți 
ee pot să fac ? Trebuie, n-am 
încotro, să scriu aici că am vi
zionat un meci mai cenușiu de
cît cenușa. Progresul a ieșit pe 
teren ca să ne asigure că nu 
are nimic de spus. Mersi. Iar cei 
dc la U.T.A. — și ei, ca oame- 
n i plecați la plimbare. Ce-i de 
făcut, dragii mei, că fotbal ca 
a:ta avem și-n spatele casei și 
a- em chiar și pe balcoane ? / 
Nu mă voi mira absolut deloc 
dacă într-o bună duminică voi 
vedea puștimea de la peluze a- 
pucindv.-se de fumat.

Meciul al doilea a însemnat 
despărțirea de Rapid al multor 
spectatori. Realul, cel atît de 
urcat în slăvi, plătește niște 
păcate pe care n-aș putea să 
spun că nu le știu. Prefer 
însă să vorbim altădată despre 
ele. Acum vreau numai să-l în
treb pe antrenorul formației de 
peste Grant cum se face că toți 
jucătorii pe care dînsul îi ține pe 
tușă cînd trec la altă echipă de- 
vln golgeferi sau în cel mai rău 
caz înscriu cite două goluri Ra
pidului ? Kraus a fost dat Arge
șului în schimbul lui Pop. Nu 
l-am văzut pe noul jucător nici 
trecut ca rezervă. Dacă Rapidul 
nu-i va scoate la bătaie pe Nea- 
gu, pe Mitroi și pe toți ceilalți 
tineri, va avea nesfîrșite bătăi de 
cap. Surprinzătoare a fost pen
tru noi evoluția piteștenilor, în 
special a tînărului Jercan care e 
în stare să bage în sperieți ori 
ce portar. Acest băiat va fi un 
nume In fotbalul românesc, cu 
condiția, bineînțeles, să ocoleas
că cazonele cu prune care eU 
început să clocotească între dul
cile podgorii. Blondul Dobrin, 
spună cine ce-o vrea, rămîne

VIBRANTA PANORAMA 
A ARTEI POPULARE

urechile unui nespecialist: cera
mica de Horezu, de Oboga, va
sele de Tansa, ceramica neagră 
de Poiana, cu formele cele mai 
diverse și cunoscutele înflorituri.

Sînt apoi sculpturile în lemn. 
De la stîlpi, celebrii stîlpi de 
pridvor din Oltenia, sau de poar
tă din Maramureș, pînă la mi
găloasa încrustare a micilor 
obiecte de lemn. Urmele acestui 
străvechi meșteșug, (care l-a dat 
pe Brîncuși) se văd peste tot: de 
la grațioasa rețea de înflorituri 
de pe aripa furcilor de tors, de la 
dantelăria și risipa de fantezie a 
motivelor de pe fluiere și tul
nice, pînă la crestăturile de pe 
talerele de lemn.

Icoanele pe sticlă, devenite 
deja rarități, (dealtfel, în expozi
ție sînt prezente numai sub for
mă de copii) încîntă prin grațio- 
zitate și naivitate.

Expoziția cîștigă in inedit prin 
prezența cîtorva din creatorii de 
artă populară, nume cunoscute 
amatorilor români și străini.

Iată-1 pe badea Cemat Nieo- 
lae din comuna Șugag, raionul 
Sebeș. Sculpturile sale în lemn, 
făcută cu migală, pe obiecte mici, 
sînt adevărate dantelării și gîndul 
te duce la arabescurile celebre

cel mai fin tehnician de la noi. 
Este singurul om care face mi
nuni cu balonul și de care se 
feresc și fug toți adversarii. El 
s-a jucat cu Dumitriu și cu lo- 
nescu, cum a vrut, iar pe Ja- 
maischi, pus si-l păzească, l-a 
silit să facă cel puțin zece cul
cări. Dobrin este o bucurie a 
fotbalului și dac-am avea vreo 
cinci ca el altfel am discuta in 
Europa.

Felicitări dinamoviștilor din 
Bacău și militarilor din Tîrgu 
Mureș. încep că cred că mulți 
se vor întoarce din aceste orașe 
cu frunțile plecate.

SPORT • SPORT

„CUPA GLORIA'
LA SCRIMA

Cele mai tinere 
floretiste ale clubu
rilor bucureștene 
Gloria, SPOB și Vii
torul s-au prezentat 
la startul concursu
lui dotat cu „Cupa 
Gloria".

Viorica Dumitres
cu (Viitorul), o ve
ritabilă speranță 
dacă ne gindim la 
siguranța cu care a 
evoluat pe planșă 
și mai ales la... cei 
14 ani ai săi, este o 
merituoasă ciștigă-

toare. La primul ei 
concurs tinăra flo- 
retistă a întrecut, pe 
rind, trăgătoare cu 
mult mai, experi
mentate, intre care 
și Luminița Popescu 
(Gloria) sportivă cu 
categoria I de cla
sificare. Concursul, 
bine organizat, este 
unul din criteriile 
de selecție pentru 
participarea la „Cu
pa speranțelor". 
Absențele înregis
trate la startul a-

(Urmare din pag. I) 

sporită a cercetării științifice în 
anii noștri, faptul că, mai mult 
ca oricînd în trecut, ea este 
legată de progresul societății în 
ansamblul ei.

Socialismul a așezat la loc de 
frunte știința și pe cei caie o 
slujesc. Partidul a făcut din 
cercetarea științifică o proble
mă de stat, i-a creat o largă 
bază materială, a pus fundamen
tul unor puternice legături între 
știință și nevoile construcției e- 
conomice. O astfel de preocupa
re permanentă a făcut cu putință 
ca, în anii de după eliberare, 
concomitent cu lărgirea cercetă
rilor în acele domenii în care 
exista o prețioasă tradiție științi
fică, să se abordeze noi și mo
derne direcții de cercetare.

Este greu să epuizezi — fie 
chiar și numai tematic — as
pectele esențiale care ilustrează 
avîntul pe care l-a cunoscut 
știința românească în ultimii 23 
de ani. Începînd cu matematica, 
continuînd cu automatica, calcu
lul electronic, fizica nucleară, 
fizica corpului solid, geofizica, 
chimia, mecanica sau încheind 
cu medicina, biologia, agrono
mia sau științele sociale, știința 
din țara noastră a cunoscut pro
grese care i-au creat un adînc 
prestigiu și peste hotare. Nu în
tâmplător, profesorii Joseph și 
Dorothy Needham de la Univer
sitatea din Cambridge, membri 
ai lui ,,Royal Society", care au 
avut prilejul să cunoască la fața 
locului activitatea cercetătorilor 
noștri în calitate de oaspeți ai 

lor catedrale din Spania sau 
Franța. Micile bijuterii din lemn 
minuțios sculptate, trec din mînă 
în mînă provocînd încîntare. 
Munca îndelungată, acurateța 
execuției se măsoară în luni de 
zile. Aici totul devine artă sau 
prilej de artă. Un cauc de lemn, 
al cărui mîner ca o aripă de pes
căruș e o risipă de motive sculp
turale. O bîtă ciobănească din 
os, fier și lemn la care a lucrat 
peste 3 luni, provoacă și ea ex
clamații și admirație. Dar poate 
cea mai valoroasă creație este un 
ansamblu de obiecte sculptate, 
un fel de poartă cu stâlpii late
rali, legați între ei de un lanț 
neîntrerupt din lemn (sculptarea 
acestui lanț cere o tehnică spe
cială). Lingurile cuprinse între 
cei doi stîlpi miniaturali (ansam
blul se numește „Lingurar") de
vin pretexte de sculptură în care 
fantezia se îmbină cu ingeniozi
tatea.

Omul acesta, care a participat 
la toate edițiile Bienalei, fiind 
premiat de fiecare dată, care are 
clienți la Paris și Londra, mă te
meam să nu-și fi pierdut fires- 
cult și să-mi răspundă în șabloa
ne confecționate.

„Meșteșugul l-am furat de la 

Șut... dar, cum se întîmplă adesea mingea va trece la „clțiva* centimetri peste bară

ClNTECE LA CURTEA DE ARGEȘ CINEMATOGRAFE

cestei competiții (ne 
gindim la secțiile 
cluburilor Steaua, 
Progresul și S.S.E.), 
cit și la anonimatul 
în care s-a desfășu
rat întrecerea sînt, 
credem, două aspec
te de loc minore pe 
care federația de 
specialitate trebuie 
să le aibă in vede
re. Mai ales . cînd 
?ste vorba de pregă
tirea schimbului de 
miine !

FORUL ȘTIINȚEI
Academiei Republicii Socialiste 
România, declarau: „...Sîntem 
profund impresionați de nivelul 
științei și tehnicii românești... 
Deosebit de importantă este, 
după părerea noastră, legătura 
foarte strînsă care există la dv. 
între cercetare, activitatea expe
rimentală și cea practică, de a- 
plicații...".

Partidul i-a înarmat pe oa
menii de știință din țara noas
tră cu filozofia marxist-leninistă 
care a fertilizat întreaga gindire 
științifică, i-a deschis perspective 
nelimitate, un orizont atotcuprin
zător. Știința a încetat — în anii 
noștri — de a mai fi apanajul 
exclusiv al unui grup restrîns de 
oameni. Ea își aduce contribuția 
— pe scară mereu crescîndă — 
la crearea unei mentalități știin
țifice de masă.

Trasînd liniile directoare ale 
dezvoltării țării noastre în perioa
da desăvîrșirii construcției socia
liste, cel de al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român a 
trasat sarcini importante cercetă
rii științifice. Prin crearea — un 
ari mai tîrziu — a Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
a fost făurit un for de conduce
re coordonată a activității știin
țifice care, în scurtul interval de 
timp care a trecut de la înfiin
țarea sa, are ca preocupare de 
căpetenie intensificarea cercetă
rii și introducerea pe scară lar
gă în producție a cuceririlor 
științei și tehnicii contempora
ne, luarea de măsuri pentru con
centrarea tuturor mijloacelor ma
teriale și a potențialului științific 
mai ales spre temele de care de

ciobani. Am simțit o plăcere mare 
să cioplesc și am început să în
crustez de la vîrsta de 8 ani. Cînd 
am văzut că ceea ce fac eu pla
ce, m-am ocupat numai de asta. 
M-am bucurat că lucrurile mele 
plac, am căutat să le fac mai 
bine și să lucrez altfel decît am 
învățat de la ciobani. Nu știu 
dacă am reușit, ceea ce știu e că 
mulți caută lucrurile mele, vin 
din țări străine la poarta mea 
și-mi cer să le vînd diferite 
obiecte.

Ceea ce lucrez eu este unic în 
țară, de aceea am căutat să-i în
văț și pe alții, lama trecută am 
încercat să învăț pe cei de la 
Școala generală din Șugag acest 
meșteșug. Am găsit cîțiva copii 
cu talent**.

Cu meșterul olar Calibaba 
Constantin am intrat în vorbă 
mai ușor. Asistasem deja la o dis
cuție în care cineva îi spunea că 
belgianul care vara trecută îi ce
ruse cîteva vase, dorește acum 
să-și orneze un cămin întreg și-l 
solicită pentru asta cu peste 100 
de bucăți.

Meșterul are și roata cu el. 
îmi demonstrează meșteșugul și-n 

Un cîntec ca o chemare de 
ape minat de undele Argeșu
lui de la culmile de piatră ale 
Făgărașului sau, în jos, la Du
nărea bătrînă s-a mlădiat ca 
o mîngîiere de mamă pe creș
tetul de baladă al Mănăstirii 
Curtea de Argeș. La închide
rea festivităților dedicate 
cinstirii acestui trainic simbol 
al potențelor artistice creatoa
re ale neamului nostru, des
fășurate timp de o săptămînă 
în prima cetate de scaun a 
Țării Românești, cîntecul a 
răsunat nu ca o manifestare 
de despărțire ci ca un ospi
talier bun-venit. Buciumele 

• au ridicat spre cer glas de pă
dure și ape și au venit flăcăi 
și fete, copii și bătrîni pe Ar
geș în sus, de sus de pe Ar
geș, și-au revărsat în țara cti
toriei comorile lăsate de pă
rinții părinților lor și păstrate 
cu respect și pietate în inimi
le lor : cîntecele și dansuri
le, neîntrecute ale acestui pă- 
mînt românesc. Au răsunat

pind dezvoltarea ramurilor hotă- 
rîtoare ale economiei naționale.

Elaborat în strînsă legătură cu 
Planul de stat întocmit pe aceeași 
perioadă, programul unitar al 
cercetării științifice pentru pe
rioada care ne desparte de 1970 
cuprinde acele teme de cercetare 
legate de soluționarea probleme
lor de bază ale sporirii produc
ției materiale, de sprijinirea dez
voltării imediate și de perspecti
vă a ramurilor cheie ale econo
miei naționale, de impulsionare 
a întregului progres economic al 
țării.

Pornind de la marile obiective 
de viitor ale desăvîrșirii construc
ției socialiste, partidul a trasat 
oamenilor de știință sarcina de 
a-și intensifica activitatea, de a 
folosi pe scară tot mai largă roa
dele cercetării în producție, teh
nică și economie, de a-și spori 
contribuția la întreaga viață so
cială. O preocupare de deosebi
tă însemnătate a științei româ
nești — care se integrează în 
chip organic în ansamblul obiec
tivelor științelor contemporane 
— în lumina sarcinilor trasate 
de către partid este dezvoltarea, 
corespunzător cerințelor actuale, 
a unor domenii de importanță 
vitală practică și teoretică cum 
sînt energetica, construcțiile de 
mașini, electronica, automatica, 
chimia compușilor macromolecu- 
lari, fizica energiilor înalte, bio- 
chimia, genetica, biofizica si al
tele. Dacă acestea sînt obiective 
ale activității tuturor verigilor 
cercetării științifice din țara 
noastră, importantului for acade

vîjîitul roatei care modelează lu
tul ascult parcă ritmurile istoriei.

Pe Spiridon Maria, țesătoarea 
din Avrig, și pe Sofronie Dumi
tru, cojocar din Drăguș, raio
nul Făgăraș, i-am găsit într-un 
ad-hoc schimb de experiență, 
își arătau unul altuia tainele 
meșteșugului. Ambii au învățat 
arta țesăturii și cojocăritul de la 
părinții și bunicii lor. Amîndoi 
sînt laureați ai Bienalelor prece
dente.

Culeg cîteva impresii de la vi
zitatori. Geangale Paul — econo
mist : „Sînt impresionat de ex
poziție ; exponatele sînt foarte 
interesante, ai in față panorama 
artei populare cu specificul fie
cărei regiuni**.

Avram Dumitru — student : 
„întotdeauna intru într-o expo
ziție cu un anumit sentiment. Am 
intrat aici cu sentimentul că voi 
găsi prilej de meditație si încîn
tare. Sînt pe deplin satisfăcut**.

în holul expoziției un bărbat 
cu cîteva vase de ceramică în mî
nă, pe care le-a cumpărat de la 
ștandul de vînzare. După înfăți
șare e un străin. Cînd află că 
sînt ziarist, dialogul se leagă 
imediat și entuziasmul interlocu
torului meu suplinește dificul
tățile de limbă. E un turist în 
trecere prin țara noastră, Igoale 
Bisschop, Olanda. „Fără îndoială 
expoziția aceasta e foarte intere
santă. A fost un prilej pentru 
mine să văd lucruri inedite, să 
înțeleg mai bine spiritul poporu
lui dumneavoastră**.

B. SABIN

pe această gură de rai \ ocile 
limpezi ale coriștilor din 
Domnești *i Mu^ti. trilu
rile fluierașilor din Corbi și 
strunele măiestre ale tarafu
lui din Stokănești M al Doi
nei .Argeșului dia Pitești. S-a 
revărsat ca un repet de grin
dină Vngurica adusă pe scenă 
de dansatorii vintmd fi copiii 
din Locșoara și au scăpărat 
foc din căldiele lor călușarii 
din VîJcele iDrăgăaeștiL Pă
dureți. Stoicănești. Un cîntec 
puternic și scump tuturor a 
făcut să răsune munții p • 
horă a Unirii a cuprins braț 
lingă braț toate formațiile ar
tistice și publicul spectator. 
Aici, lingă minunea Argeșu
lui plămădită de un meșter 
valah și in puterea visului 
vinjos locuitorii ace<tw pâ- 
mint s-au legal in horă ca 
intr-un jură mint de a păstra 
Și duce prin veacuri tezaurul 
de frumos adunat prin truda 
neamului românesc.

V. RĂVESCU

mic îi revin — în acest anasmbln 
— sarcini deosebite.

Din numeroasele preocupări 
ale activității desfășurate în uni
tățile de cercetare ale Academiei 
se desprind — ca având un con
ținut deosebit de actual — cele 
legate de ridicarea la nivelul ce
rut de necesitățile economiei 
noastre a științelor tehnice, de 
lărgirea contactelor nemijlocite 
dintre membrii Academiei și cer
cetătorii cu experiență cu in
dustria, agricultura și celelalte 
ramuri economice. Prezența din 
ce în ce mai frecventă a științei 
în centrele industriei țării — a- 
colo unde se decide în ultimă 
instanță traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de partid pe tă- 
rim economic — apropierea ei 
de producție prin participarea 
devenită regulă a savanților la 
activitatea din laboratoarele ma
rilor fabrici și uzine, trebuie să 
devină în cel mai scurt timp o 
permanență în activitatea celor 
ce muncesc în institutele acade
mice.

Una dintre sarcinile de răspun
dere ale științei în general și ale 
celei desfășurate în activitățile 
Academiei în special, este contri
buția sporită la creșterea tinerei 
generații de cercetători care va 
spori în anii următori rîndurile 
celor ce lucrează pe tărîm știin
țific la 30 000.

For de veche tradiție științifi
că, Academia se încadrează ar
monios în efortul creator depus 
de întregul nostru popor pe ca
lea desăvîrșirii construcției so
cialiste.

ÎN ZILELE DE SĂRBĂTOARE

PE ESTRADELE 

BUCUREȘTENE
CARNAVALURI 

ALE TINERETULUI
In zilele de 23 și 24 august, Casele de 

cultură ale tineretului găzduiesc tradi
ționalele carnavaluri. După un concurs 
de muzică ușoară și populară și progra
mul de momente vesele, oaspeții carna
valului organizat la Casa de cultură a 
tineretului din raionul Nicolae Bâlces- 
cu miercuri, începînd cu orele 17, vor 
dansa și petrece în jurul focului de ta
bără. Printre oaspeții carnavalului de 
la Casa de cultură a tineretului din ra
ionul Grivița Roșie (joi 24, ora 18) vor 
putea fi recunoscuți cintăreții de muzică 
ușoară Cristian Popescu și Florin Anca. 
Miercuri ora 18. Anca Ageniolu cîntă la 
carnavalul de la Casa de cultură a tine
retului din raionul 23 August. Oaspeții 
Casei de cultură a tineretului din raio
nul 16 Februarie vor putea aplauda la 
carnavalurile de miercuri și joi o de
monstrație de dans modern și parada 
costumelor. Selecțiuni din programul de 
circ, recital de saxofon susținut de 
Bebe Prisada și alte numeroase surpri
ze oferă (miercuri, ora 20 și joi, ora 17) 
organizatorii carnavalurilor de la Casa 
de cultură a tineretului din raionul Tu
dor Vladimirescu. Un taraf și formația 
de chitare electrice „Coral“ susțin o 
parte din programul muzical al carna
valului (joi, ora 19) de la Casa de cul
tură a tineretului din raionul 30 De
cembrie.

LA TEATRELE DE VARĂ
In după-amiaza zilei de 23 August, pe 

scena Teatrului de vară din Parcul 
„Herăstrău* vor evolua soliști a: opere
tei. taraful Combinatului poligralic 
„Casa Scînteii*, orchestra de mandoline 
a Ministerului Minelor și Ansamblul 
M.A.I. In aceeași zi, „Estrada amatori
lor* găzduiește programul unor forma
ții de la Casa de cultură a raionului 
Nicolae Bălcescu și întreprinderea poli
grafică „13 Decembrie* La Teatrul de 
vară „23 August* vor fi prezentate 
miercuri seara spectacole susținute de 
actori ai Teatrului „Constantin Tănase" 
și Teatrului de comedie, o formație a 
Ansamblului „Perinița* și artiști ama
tori din întreprinderile raionului. Tot 
miercuri, alături de echipa de actori de 
la Teatru! Muncitoresc CF.R — Giu- 
lești. pe scena Teatrului de vară „Nieo- 
lae Bălcescu* apar și artiști amatori de 
la Urinele „Grivița Roșie*. A doua zi 
programul va fi susținut de formația da 
dansuri, corul, orchestra și soliștii Mi- 
nisterului Căilor Ferate, taraful și or
chestra de muzică ușoară de la Casa da 
cultură a raionului Grivița Roșie.

AGONIE SI EXTAZ
— film pentru ecran panora
mic —
ruleazâ la Patria (orele 12; 
15 : 11; 21).

călătorie fantastica
— cinemascop —
ruleazâ la Republica (orele 9 ; 
1L39 : 14 ; 16,45 ; 19,15 ; 21,30). 
Feroviar (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21), Excelsior
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
ltJO ; 20.45).

UN HECTAR DE CER
rulează la Festival (orele 8,30 ; 
11 ; 1X30 ; 16 ; 18.30 ; 21).

SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA 
ruleazâ la Luceafărul (orele 
9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21). 
Capitol (orele 9 ; 11,15 ; 13 ; 16 ; 
1X30 ; 21). Modern (orele 9 ; 
11 30 ; 14 ; 1X30 ; 19 ; 21,30).

CUM SA FURI UN MILION 
ruleazâ ia Luceafărul de la

25 August
SFARTACUȘ

— cinemascop —
(ambele serii)
ruleazâ Ia București (orele 9 ;
1X45 : 16.30 ; 20.15).

CANALnLE
rulează la Victoria (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 : 16.30 ; 19 : 21.15),
Aurora (orele 8.30 ; 10.45 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20.15), Arta (orele
15.30 ; 18 . 20.30).

PRINTRE VULTURI
— cinemascop —
rulează la Lumina (orele 8,45 ; 
11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45).
Giuleati (orele 15,30 ; 18 ;
20.30).

VIATA LA CASTEL
ruleazâ la Union (orele 15,30 ; 
18 : 20 30)

ORAȘUL MEȘTERILOR
rulează la Doina (orele 11.30 ;
13.45 : 16 ; 18 30 : 21).

PROGRAM PENTRU COPII 
dimineața Doina (orele 9).

CIOCÎRLIA
ruleazâ la înfrățirea între po
noare (orele 14).

FANFAN LA TULIPPE
(orele 16 ; 1X15 ; 20,30).

COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

— cinemascop —
rulează la Dacia (orele 8.30— 
21 în continuare). Ferentari 
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30 pînă la 
24 august.

De la 25 august:

MARȚI 22 AUGUST

18.00 „împliniri" ; 18.30 Emi
siune pentru copii: „Poze din 
cartea de botanică" ; 18,45 „Fata 
și soarele". Basm coregrafic ; 
19.05 Pentru tineret : „Drumuri 
și oameni", Film despre viața și 
munca tineretului ; 19.30 Tele
jurnalul de seară ; 19.50 Buleti
nul meteorologic ; Publicitate ; 
20.00 Reportaj T.V. „Pasărea 
măiastră" ; 20.30 Desene ani
mate ; 20.40 Seară de teatru: 
Vara imposibilei iubiri, de Du
mitru Radu Popescu, în inter
pretarea Teatrului de stat din 
Brăila ; 22.10 „La hora satulu" 

LADY MACKBETH ÎN SIBE
RIA

— cinemascop —
(orele 15,30 18 ; 20,30).

HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN

rulează la Buzești (orele 15,30). 
CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN 

(orele 18).
MAIORUL ȘI MOARTEA

— cinemascop —
rulează la Crîngași (orele 15,30;
18 ; 20,30).

De la 25 august:
BANDA DE LAȘI

— cinemascop —
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

MARELE RESTAURANT
— cinemascop —
rulează la Bucegi (orele 16 ;
19). Gloria (orele 8,30 ; 11,30 ;
14 ; 17 ; 20).

DON GABRIEL
— cinemascop —
rulează la Flacăra (orele 15,30;
18 ; 20.30).

DOCTOR PRATORIUS
— cinemascop —
rulează la Unirea (orele 16 ;
1X15).

ROBII
rulează la Vitan (orele 15,30 ;
18).

COMISARUL X
— cinemascop —
rulează la Miorița (orele 15,30 ;
18 ; 20,30). Floreasca (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45).

PESCARUL DIN LOUISIANA
rulează la Popular (orele 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30).

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI

rulează la Munca (orele 15,30 ;
17.45 ; 20).

CĂUTĂTORII DE AUR DIN 
ARKANSAS

— cinemascop —
rulează la Grivița (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45), 
Tomis (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19), Volga (orele 9,30 ;
11.45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30), Moși

lor (orele 15 ; 17,45).
DRAGOSTEA MEA

rulează la Cotroceni (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ

— cinemascop —

TELEVIZIUNE
— program de muzică populară 
românească ; 22.40 Telejurnalul 
de noapte.

MIERCURI 23 AUGUST

8.00 Transmisiune de la Pa
rada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitală 
cu prilejul zilei de 23 August. 
Reportaje în direct din Cluj și 
Iași ; 19.00 Emisiune pentru co
pii : „Ilustrate de vacanță" ;
19.45 Telejurnalul de seară;
20.15 „Ce frumoși sînt anii mei"; 
muzică poulară românească.
20.45 „Flori țării" omagiu li
ric ; 21.00 „Portativ muzical, în

PE ESTRADA DIN PIAȚA 
„GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ*'

Intre orele 17 și 22, in cadrul unui 
variat program artistic, miercuri și joi 
își dau concursul actori ai Teatrului 
„Constantin Nottara", de la Teatrul 
„Constantin Tănase", o fanfară a M.F.A., 
Ansamblul „Perinița" și formații de a- 
matori de la Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii1*, întreprinderea „Auto
matica" etc. După ora 22 : dans de 
masă.

1N PARCURI

în cele două zile de sărbătoare nu
meroase formații de amatori din între
prinderile Capitalei susțin spectacole 
între orele 18 și 21 pe estradele din 
Parcul Vitan și Parcul „8 Mai". In Gră
dina Cișmigiu va cînta o fanfară a 
M.F.A.

PE ECRANE IN AER LIBER

Vor rula filme pe ecranele amenajate 
în Parcul Obor (orele 20—21), Parcul 
Copilului (orele 19—21), Parcul Vitan 
(orele 21,30—22,30).

LA CĂMINELE 

CULTURALE
Miercuri și joi, la căminele culturale 

din comunele subordonate orașului 
București vor susține spectacole forma
ții artistice de amatori.

ÎN PĂDURILE DIN 

ÎMPREJURIMILE ORAȘULUI
La SNAGOV pot fi aplaudate 

miercuri și joi, între orele 17 și 19,30 : o 
fanfară a M.F.A., formația de dansuri 
și orchestra de muzică ușoară a Casei 
de cultură a tineretului din raionul 30 
decembrie, taraful și soliștii de la 
IPROFIL. In PĂDUREA PUSTNICUL 
cîntă joi după amiază corul Uzinei de 
pompe, taraful de la I.I.S.-Progresul, 
orchestra de muzică ușoară a Uzinei de 
mecanică fină. Formații artistice de la 
I.P.R.S. Băneasa și Casa de cultură a 
raionului 1 Mai apar miercuri (orele 
16,30—21.30) pe estrada din PADUBEA 
ANDRONACHE. Tot aici, joi, între o- 
rele 17 și 21,30 prezintă spectacole bri
gada artistică și taraful de la C I L.-Pi
pera. echipa de dansuri a Uzinei Elec
tronica, taraful și soliștii căminului 
cultura! din comuna Tunari. In ziua de 
23 august (orele 15—19) și 24 august fe
rele 10—20) formații artistice de ama
tori oferă spectacole și la estrada din 
PĂDUREA BUDA-ABGEȘ.

rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

De la 25 august :
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

— cinemascop —
(orele 15,30 ; 18 ; 20,30),

LADY MACKBETH ÎN SIBE
RIA

—- cinemascop —
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

De la 25 august :
ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN-» 
GĂRIȚĂ

— cinemascop —
(orele 15.30 ; 18 ; 20,30).

RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! 
rulează la Colentina (orele 16 ; 
18.15).

PANTERA NEAGRĂ
— cinemascop —
rulează la Melodia (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21).
Flamura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18.15 ; 20.30).

OMUL PE CARE-L IUBESC
rulează la Rahova (orele 15,30;

CIIEMAȚI-L PE MARTIN 
rulează la Progresul (orele 
nn.i5i.

ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎM- 
PLAT

(orele 15,30 : 18).
ZODIA FECIOAREI

— cinemascop —
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18).

FRENCH-CANCAN
rulează la Drumul sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

FIUL CĂPITANULUI BLOOD 
rulează la Pacea (orele 15,45 ; 
18 ; 20,15).

De la 25 august :
COMPARTIMENTUL UCIGA
ȘILOR

(orele 15,45 ; 18 ; 20,15).
PERETELE VRĂJITOARELOR 

rulează sîmbăta și duminica 
la Clubul Uzinelor „Republi
ca".

VULCANUL INTERZIS, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC 7
rulează la Timpuri noi (orele 
9—18 în continuare).

VIZITA CONDUCĂTORILOR 
DE PARTID ȘI DE STAT ÎN 
REGIUNEA BUCUREȘTI — 
PORȚILE DE FIER — ALUMI
NIUL — PUTNA 500 

tre munte și mare" ; 22.00 „Trip
tic de artă populară". 22.10 „Va
rietăți, varietăți" ; 22,50 Tele
jurnalul de noapte.

JOI 24 AUGUST

18,30 Pentru copii : „D-ale va
canței" — emisiune muzical- 
distractivă ; 19,05 Pentru tine
ret : Cronică estivală studen
țească ; 19,30 Telejurnalul de 
seară ; 20,00 Varietăți și jocuri 
distractive ; 22,30 Recital Julie
tte Greco și Charles Trenet : 
23,00 Telejurnalul de enoapte.



ZILNIC

Ultimatum la Bukavu

am-

imprejurimi a

VARȘOVIA 21 (Agerpres).
— Corespondentul Agerpres, 
I. Dumdtrașcu, transmite: La 
Varșovia a avut loc duminică 
deschiderea „Zilelor culturii 
românești", organizate în cin
stea zilei de 23 August. Cu 
acest prilej, în frumosul parc 
varșovian Bielany, ansamblul 
„Perinița" a dat un spectacol 
mult aplaudat de numerosul 
public. Tot aici a avut loc o 
seară consacrată României în 
cursul căreia scriitorul Przem- 
yslaw Buncher, a cărui carte 
despre România se află sub 
tipar, a împărtășit celor pre- 
zenți impresii culese din țara 
noastră.

Programul a fost completat 
de un concurs despre Româ
nia și de prezentarea filmului 

fost 
de

frățesc poporului român 
prilejul sărbătorii sale națio
nale. El a exprimat, totodată 
dorința poporului coreean de 
a dezvolta în continuare rela
țiile de prietenie și colaborare 
cu poporul român.

A luat apoi cuvîntul 
basadorul Nicolae Popa care 
a vorbit despre semnificația 
zilei de 23 August, precum și 
despre sucesele obținute în ul
timii ani de poporul român în 
construcția socialistă a țării.

„Vacanță la mare". Au 
expuse totodată standuri 
cărți și fotografii.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Republicii Socia
liste România în R. P. Polonă.

PHENIAN 21 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 23 August 
la uzina siderurgică din Kan- 
sun (R.P.D. Coreeană) a avut 
loc o adunare festivă. Au fost 
de față Nicolae Popa, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România în R.P.D. Coreeană 
și membri ai ambasadei. în 
numele colectivului de munci
tori al uzinei, directorul Kim 
Don Iun a transmis un salut

LONDRA. — Corespondez- 
tul Agerpres L. Rodescu 
transmite : Cu prilejul zile! de 
23 August, Asociația de prie
tenie Anglia-România a orga
nizat simbă’ă la Londra o 
seară închin-‘.ă României, la 
care au luat parte numeroși 
membri ai asociației. Harry 
Francis, vicepreședinte al aso
ciației, șl Vasile Pungan. 
ambasadorul Republicii Socia
liste România în Marea Brita- 
nie, au rostit scurte cuvîntări. 
In cadrul programului, o or
chestră folclorică a interpretat 
cîntece populare românești.

Refuzînd să ia în considerare 
cele două ultimatumuri lansate 
succesiv de Jean Schramme, șeful 
mercenarilor rebeli, președintele 
consolez Mobutu a ordonat uni
tăților armatei naționale să-și 
continue înaintarea spre Bukavu, 
pentru a-i încercui pe mercenari.

Postul de radio Bukavu, aflai 
în mîinile mercenarilor, transmite 
continuu, printre scurte programe 
de muzică, comunicate amenință
toare In menționează că 
toate drumurile care duc spre a- 
ceastă localitate au fost minate. 
Nu se știe dacă este vorba de o 
situație reală sau de o simplă 
amenințare a mercenarilor încol
țiți, apreciază corespondenții de 
presă. In orice caz postul de ra
dio Kinshasa a anunțat duminică 
că trupele armatei naționale con
goleze se află foarte aproape de 
Bukecu, m care urmează să pă- 
trtesdă in cutttkL Totodată, a 
MnțKnw: patul dl radio citat, 
o marț porta o populației din lo- 
ajaate ca p dui

părăsit orașul pentru a sa alătura 
unităților congoleze.

★
Andre Assouman, primarul ora

șului Lumumbashi, capitala im
portantei provincii congoleze Ka
tanga, a fost demis din funcțiile 
sale, pentru incapacitate, s-a a- 
nunțat duminică la Kinshasa. In 
locul său a fost numit Com
pany Liman, fost comisar al dis
trictului Kamina.

Corespondentul la Salisbury al 
ziarului britanic „Daily Tele
graph" anunță că forțele de secu
ritate și agenți ai serviciilor se
crete ale R.S.A., Rhodesiei și sta
tului Botswana desfășoară opera
țiuni comune împotriva detașa
mentelor de patrioți africani ce 
acționează pe teritoriile R.S.A. și 
Rhodesiei. După cum relatează 
ziarul, grupul de patrioți afri
cani, care la începutul acestei 
luni a declanșat ofensiva în 
Rhodesia, pe valea fluviului 
Zambezi, ar fi doar o parte din 
efectivul de patrioți gata de lup
tă în aceste tari.

• L'Ă TOKIO are loc în 
prezent cel de-al 7-lea Con
gres internațional de bio- 

a 
de 

ale

chimie, cu participarea 
peste 4 000 de oameni 
știință din 52 de țări 
lumii. Din România parti
cipă o delegație alcătuită 
din conf. dr. Claude Nico- 
lau, directorul Centrului de 
radiobiologie și biologie 
moleculară, șeful delegației, 
Ernest Thomas, cercetător 
principal la același centru, 
Leonid Ababei, profesor la 
I.M.F. Iași, și Dumitru Flo- 
rea Ion, conferențiar la Fa
cultatea de biologie din 
București.

Luni a fost prezentat re
feratul oamenilor de știin
ță români — Ernest Tho
mas, Cristea Al. și Claude 
Nicolau — care a fost pri
mit cu un interes deosebit.

Dintr-o ampiă corespon
dență din Mozambic publi
cată de cotidianul elvețian 
NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG aflăm, printre alte
le, amănunte interesante 
despre tinerii mozambicani 
care acționează împotriva 
dominației coloniale portu
gheze.

în fiecare zi, zeci de ti
neri membri ai Frontului 
de Eliberare din Mozambie 
(Frelimo) ajung, strecurin- 
du-se printre cordoanele da 
militari și jandarmi portu
ghezi, în partea de nord a 
provinciei Kabu Delgado 
unde se Îndreaptă spre lo
calitatea Gaula. Aici, intr-o 
fostă vilă a unu’ mare lati
fundiar portughez, azi ple
cat, este instalat comanda
mentul centrului de in
structaj militar al forțelor 
patriotice mozambicane. Ti
nerii vin aici să se pregă
tească în vederea luptei cu 
arma în mină împotriva co
lonialiștilor, a corpului ex- 
pediționar portughez.

Pe vremea neguțătorilor 
de sclavi, Gaula era un fel 
de nod de circulație in 
drumul traficului cu sclavi. 
Sute de caravane ale trafi- 
canților de oameni treceau 
pe acolo, coloanele de sclavi 
negri, țintuiți in lanțuri, se 
scurgeau in drum spre por
tul Bagamayo unde erau 
încărcați pe vapoare cu 
destinația America. De alt
fel, localitatea Gaula își 
trage numele tocmai de la 
aceste antecedente istorice. 
Gaula este in limba local
nicilor un strigat de durere 
și luptă care s-ar putea 
traduce prin „destul cu su
ferința !“ Coincidență sau 
nu, Gaula exprimă de fapt, 
simbolic și realitățile Mo- 
zambicului și năzuințele 
tinerilor ce vin aici să-și 
desăvirșească pregătirea in 
lupta de eliberare.

Sub administrația portu
gheză mica localitate a 
fost un centru administra
tiv șters, f-uțini erau cei 
care veneau aici din alte 
provincii. Astăzi, Gaula a 
ieșit din anonimat. Ea se 
găsește in interiorul uneia 
din cele patru provincii 
controlate de forțele patrio
tice (în afara de Kabu Del- 
gadu, aceste forțe contro
lează și provinciile Pom ba, 
Bcndulun și Sadaon).

La centrul de instrucție 
din Gaula, pe unde au tre
cut pînă acum cel puțin 
3000 de tineri, se învață 
mînuirea armelor. Instruc
ția se face cu puști de 
lemn, deoarece adevăratele 
puști sînt rezervate comba
tanților aflați la posturi
le de luptă. în mod special 
tinerii deprind aci 
ambuscadelor și a 
corp la corp. La 
fiecărei perioade 
strucție, care nu depășește 
două luni, părăsesc tabăra 
aproximativ 300 de soldați 
bine instruiți.

Potrivit aprecierilor au
torităților portugheze, ar
mata de liberare mozambi* 
cană numără cel puțin 
12 000 de luptătoi* instruiți, 
în marea lor majoritate ti
neri. Corespondentul zia
rului elevețian citat afirmă 
că „ofițerii portughezi sînt 
neliniștiți și chiar îngroziți 
de pregătirea excelentă pe 
care o au luptătorii de gue
rilă mozambicani".

...în fiecare zi, zeci de ti
neri se îndreaptă spre o 
mică localitate din provin
cia Kabu Delgado-Gaula, 
localitate ale cărei nume 
semnifică suferința și lupta, 
simbolizînd azi curajul ti
nerilor mozambicani în 
lupta împotriva oprimării 
coloniale.

lai trecut. ei și al ani
lor anteriori. Cuprul a 
fost vîndut în acest an 
la un preț cu 72 la 
sută sub cel al anului 
1962, iar zincul cu 45 
la sută.

Cum este normal, a- 
ceastă situație stîmește 
îngrijorarea multora 
din țările în curs de 
dezvoltare, care nu 
reușesc cu sporurile 
exportate de la un an 
la altul să-și acopere 
nici cotele anuale de 
amortizare a datoriilor 
externe. Deși fostele 
metropole fac mare 
zarvă în jurul ajutoru
lui pe care-1 acordă 
„lumii a treia", statis
ticile O.N.U. indică 
creșterea decalajului 
între statele subdezvol
tate și cele industriale. 
Potrivit unor calcule 
ale O.N. în cinci 
ani venitul pe cap de 
locuitor în țările in
dustriale capitaliste a 
crescut cn 60 de dolari 
pe an, în timp ce în 
țările in curs de dez
voltare cu numai doi 
dolari. Una din cauze
le principale ale aces
tei situații este practi
ca „foarfecei prețuri
lor" (prin care se înțe
lege scăderea prețurilor 
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ȘAHINȘAHUL IRANULUI, 
Reza Fahjavi Aryamehr, a ple
cat ieri într-o vizită oficială în 
Statele Unite. în cursul șede
rii «ale la Washington, Șahinșa- 
hul va avea convorbiri cu pre
ședintele Johnson.

DUPĂ CUM SE ANUNȚA 
din Lisabona, în Portugalia au 
avut loc recent noi arestări în 

rindul adversarilor regimului. 
Au fost arestați mai mulți mun
citori din orașele Joao de Ma
deira, Mariani-Grande și Algar- 
vi, precum și un grup de fer
mieri, studenți și muncitori din 
Oporto.

INALTUL COMISAR BRI
TANIC la Lagos, David Hunt, a 
fost rechemat de urgență la 
Londra . în vederea unor con
sultări în legătură cu actuala 
situație din Nigeria, anunță un 
comunicat al ministerului Com- 
monwealthului al Marii Bri
tanii.

LN COMUNICATUL cu prf- 
vire la vizita întreprinsă în 
Siria de delegația economică iu
goslavă condusă de Vasil Griv- 
cev, secretar federal pen
tru comerț exterior, se a- 
arată că în cursul convorbiri
lor iugoslavo-siriene a fost exa
minată colaborarea dintre cele 
două țări în domeniul economic. 
Părțile — se spune în comuni
cat — au examinat, de aseme
nea, măsurile care urmează a fi 
luate în scopul sporirii volumu
lui schimburilor de mărfuri, 
dezvoltării în continuare a co
laborării tehnico-științifice din
tre cele două ’ 
posibilitățile 
mun a unor 
mice.

Delegația a ____ ___
Damascul îndreptîndu-se 
Amman.

rilor în a doua Jumătate a aces
tui an va fi de 3 la rulă, iar In 
anul următor de 2 la sută. Po
trivit aprecierilor ziarului ^Fi
nancial Times-, pronosticurile 
institutului pot fi considerate 
ca minimale.

țări, precum și 
construirii în co- 
obiective econo-

părăsit duminică
spre

GUVERNUL Republicii Sud- 
Africane a ordonat întărirea ur?:. 
tătflor armate și de poliție din re
giunile situate de-a lungul fron
tiere^ dintre R.S.A și Rhodesia. 
După cum se anunță cin Johan
nesburg, această hotărire a gu
vernului R.S.A. a fost adoptată 
în urma intensificării luptei ar
mate a patrioților Zimbabwe îm
potriva autorităților rasiste din 
Rhodesia. Cercurile guvernante 
din R.S.A. sînt îngrijorate că 
lupta de eliberare națională din 
Rhodesia ar putea să se extindă

DUPĂ SOSIREA ’j 
Înîr-o v_ziiă i
ore, regeie al
a am: duru-:că seara 
întrevedere cu prese-i_r.:ele 
Burgh iba.

După cum se șne, 
Hussein se afli într-Ta — 
de 10 zile în țările din aoa^ul 
. ----- -- --------------Apropiat,
în vederea discutări: nr-kxacelor 

coa-

ÎN URMA UNOR PLOI to- 
rențiaile rîul Juma s-a revărsat, 
inundînd peste 70 de sate aflate 
în apropiere de capitala Indiei, 
Delhi. După cum menționează 
agenția Reuter, peste 40 000 de 
persoane au rămas fără adă
post în urma acestor inundații. 
Autoritățile locale au adoptat 
măsuri pentru evacuarea popu
lației din regiunea

CU PRILEJUL „Zilei Consti
tuției" (20 august), Pal Losonczi, 
președintele Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare, a rostit 
o cuvîntare radio-televizată, în 
care a relevat succesele obținu
te în ultimii ani de poporul un
gar în construcția socialistă a 
țării. în numeroase alte regiuni 
ale R. P. Ungare 
mitinguri, la care 
vîntul conducători 
de stat.

sinistrată.

LA 26 AUGUST, 
se va deschide cel 
festival cinematografic, 
valul va dura pînă la 8 sep
tembrie.

la Veneția 
de-al 28-lea

Festi-

1NCEPÎND DIN ___
în Anglia nu a fost nici un an 
în care să nu se fi produs o 
creștere a prețurilor, scrie zia
rul „Financial Times". Crește
rea minimă a prețurilor a fost 
de 2 la sută intr-un an, iar 
maximă — cea din 1965 — de 5 
la sută. După cum reiese din 
prognozele Institutului național 
de cercetări economice și socia
le din Londra, creșterea prețu-

GREVA 
PORTUARI 
nord-vestul  ____, _
cea de-a doua săptămînă, anun
ță agenția L’Union Franțaises 
d’Information. Greviștii reven
dică majorarea salariilor șl îm
bunătățirea condițiilor de mun
că. Greva a paralizat lucrările 
de încăr care-descărcare Ia na
vele aflate în rada portului.

Revendicări privind majora
rea salariului și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă au formu
lat, de asemenea, și docherii 
din portul La Corunna.

CORESPONDENTTL 
JOHANNESBURG al C. 
britanic ..Daily Telegraph' 
nunți că în UA m început 
din non recra tarile trimiterii 
de mercenari albi Ia vederea 
trimiterii Iar la Caaga. ia aju
torul mercenarilor din localita
tea Bnkava, ea re au declanșat 
acțiunea împotriva guvernului 
președintelui Mabntu. De a- 
ce»ti dată, precizează cores
pondentul, recrutările numai au 
loc. ca pini acum, prin inter
mediul unor birouri oficiale, ei 
în secret

’s ckhZ ulzzrnelor zile ac- 
de patrioți! 

ca căpdtar o ' vigoare 
deo&eixă. îrc-urrjxe din Aden 
rnrrrjintadstBl agenției FRAN
CE PRESSK. Violente schim- 
buri de focuri eu fost înregis
trate in cxrs&I nepța de dumi
nică. Cele md puternice cioc- 
nmi s-ca înregistrai in cartie
rele aia șeicatele Othman 
Mansovra, sfruate la limita 
țerulu și constderate de 
tre trupele britanice ca locuri 
extrem de primejdioase. Toto
dată, precizează agențiile de 
presă, aici s-cu înregistrat in 
ultimul timp numeroase a- 
tacuri lansete asupra convoa
ielor motorizate britanice.

In: ensitttea^ acestor acțiuni 
cu determines autorită^le en
gleze sâ ia ^măsuri draconice 
de securitate*, după cum scrie 
corespondentul agenției citate. 
Nici un militar britanic, și cu 
ctit mai puțin o persoană civi
lă, nu are voie să circule sin
gură intr-un automobil sau un 
alt mijloc personal de trans
port, nici măcar in timpul zi- 
lei. Măsura este valabilă și 
pentru Aden, unde securitatea 
militarilor și funcționarilor 
englezi pare mai puțin asigu
rată ca oriunde: fn plin cen
tru al capitalei, trei ofițeri 
britanici au fost uciși în urma 
unor ciocniri cu patriota arabi.

încheierea Conferinței

de la Bagdad
Conferința miniștrilor economiei, finanțelor și petrolului ai 

țărilor arabe, care s-a ținut la Bagdad timp de șase zile, și-a 
încheiat lucrările duminică seara. Un comunicat dat publici
tății la încheierea lucrărilor menționează că în cursul dezba
terilor, miniștrii participant s-au declarat în unanimitate de 
acord cu o serie de „recomandări pozitive menite să ducă la 
luarea de măsuri eficiente pentru soluționarea situației create 
în Orientul Mijlociu după conflictul militar izraeliano-arab“. 
Aceste recomandări, precizează comunicatul, urmează să fie 
supuse discutării miniștrilor de externe arabi care se vor 
reuni la Khartum, incepînd din 26 august a.c.

Știrile care sosesc zilnic din Nicaragua 
se referă mai ales la două chestiuni : creș
terea costului vieții și intensificarea opozi
ției față de regimul dictatorial. De fapt, 
aceste probleme sînt strîns legate între ele 
și amîndouă constituie rezultatul situației 
create în țară în timpul „domniei" clanului 
Somoza.

Primul reprezentant al 
acestei familii, Anastazio 
Somoza — asasinat în 
1956 — a guvernat țara 
ca pe o moșie proprie 
timp de 23 de ani. El a 
acumulat o avere estimată 
la 200 milioane dolari, in-

cluzînd, printre altele, o 
rafinărie de zahăr, o fa
brică de ciment, una de 
prelucrare a bumbacului, 
plantații de bumbac, ca
fea, zahăr, cele mai fer
tile păminturi, ziare, pos
tul de televiziune al țării,

un post de radio, o firmă 
de transporturi aeriene, 
alta de navigație maritimă 
și multe altele.

Toate acestea, împreună 
cu fotoliul prezidențial, 
au revenit fiului lui Anas- 
tasio, Luis Somoza, secon
dat de fratele său Anas- 
tasio Symoza jr. în 1963 
— lovitură de teatru — 
Luis acceptă ca în țară să 
aibă Ioc alegeri. învingă
tor iese candidatul oficial, 
un oarecare Renee Schick. 
Atunci s-a vorbit de „sfîr
șitul domniei dinastiei So- 
moza", de „începutul u-

net m democrate 
In realitate însă, na era 

deci! de un truc. 
„Alegerile"' au fost orga
nizate pentru ca Nicara
gua Ide fapt guvernanții 
de la Managua) să poată 
beneficia de fondurile rA- 
lianței pentru progres”. 
Schick era doar omul de 
paie al Somozilor. care 
continuau să conducă din 

înumbră treburile țării 
folosul lor.

In primăvara aceasta, 
după cum se-știe, cel de-al 
treilea Somoza, Anastasio 
jr. „s-a ales“ președinte, 
în ce condiții s-au desfă
șurat aceste așa-zise ale
geri, presa a relatat la 
vremea respectivă. Amin
tim că Ia un miting al o- 
poziției din Managua in-

portate de țările în 
curs de dezvoltare și 
sporirea prețurilor pro
duselor importate de a- 
ceste state din țările 
puternic industrializa
te). Datorita acestei 
„metode", țările în curs 
de dezvoltare pierd a- 
nual 14—16 miliarde 
de dolari.

încercînd să înlăture 
cel puțin parțial o a- 
semenea situație. In
stitutul de pregătire și 
de cercetare al O.N.U. 
a studiat un proiect de 
plan mondial menit să 
contribuie la elimina
rea subdezvoltării. Po
trivit acestui plan, e- 
laborat pe o perioadă 
de 45 de ani în două 
etape, se preconizează 
o intensificare a inves
tițiilor, care să atingă 
27 Ia sută din venitul 
național ai țărilor a- 
sistate. Deșî planul a 
întrunit aprobarea u- 
nor state din Africa, A- 
merica Latină și Asia, 
sînt totuși cercuri care 
solicită ca în afara a- 
cestui program să

adopte și alte măsuri. 
Aceste cercuri conside
ră că „spirala 
dezvoltării nu va 
continua să
gească“ (JEUNE 
FRIQUE) decît 
tunci, cînd, din comer
țul internațional vor 
dispare practicile dis
criminatorii, cînd schim
burile se vor face pe 
baza cooperării între 
parteneri egali, fiecare 
puțind să-și fructifice 
potențele economice în 
conformitate cu pro
priile interese. în lumi
na acestor deziderate, 
un rol important îl poa
te juca proiectata con
ferință mondială pen
tru comerț și dezvolta
re convocată pentru a- 
nul viitor la New Delhi 
și a cărei pregătire se 
află, printre altele, pe 
agenda actualei se
siuni a Consiliului 
U.N.C.T.A.D. de 
Geneva.

IOAN TIMOFTE

tervenția militarilor din 
Garda națională s-a soldat 
cu 60 de morți și peste 
100 de răniți. „Violența și 
frauda sînt arme folosite 
aproape deschis de către 
putere “ — scria LE
MONDE" referindu-se la 
anularea celor 150 000 de 
înscriși pe listele electora
le ale partidului conserva
tor, susținător al opoziției.

Astăzi, după ce „dinas
tia" conducătoare a acu
mulat timp de 35 <le ani 
averi fabuloase, observato
rii remarcă starea precară 
a economiei țării, situația 
grea a celor 1700 000 lo
cuitori. Economia este 
controlată aproape în în
tregime de monopolurile 
străine. Potrivit ziarului 
nicaraguaian de opoziție,

ORIENTACION POPU
LAR, 77,5 Ia sută din 
populația țării este analfa
betă. Asistența medicală 
este aproape inexistenta. 
Peste 100 de deținuți po
litici se află în spatele gra
tiilor, orice urmă de li
bertate a organizațiilor de 
masă sau a sindicatelor a 
fost suprimată. Zilele tre
cute o comisie de anchetă 
a informat că în ultimul 
timp costul vieții în țară a 
crescut cu 13,2 la sută, ce
le mai mari creșteri înre- 
gistrindu-se la articolele 
de primă necesitate, în 
special Ia alimente, îm
brăcăminte și combustibil.

Această situație, precum 
și teroarea instituită în, 
țară, au determinat dezvol- - 
tarea unei puternice miș-

cări de opoziție atît în o- 
rașe cît și în regiunile a- 
gricole. Această opoziție 
ia, uneori, forma unor ac
țiuni armate împotriva a- 
paratului represiv al dicta
turii. în ultimele zile — 
după cum comunică Ser
viciile militare de la Ma
nagua — au avut loc nu
meroase ciocniri între pa
trioți și trupele guverna
mentale. Bineînțeles, în a- 
fără de asemenea acțiuni, 
trebuie să se ia în consi
derare și opoziția tot mai 
puternică a unor cercuri 
politice ostile lui Somoza, 
așa cum 
dă,' cu

I alegeri.I. .■
s-a văzut,’ de pil- 
prilejul ultimelor

ION D. GOIA

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA i București Pl»t« „Setatefl*. Abonamen tele ae tac la oficiile poștale. factorii poștali «1 dlfuzoril voluntari din Intr aprinderi al Institut!!. Telefon 17.60.10. Tiparul i Combinatul Poligrafic „Caaa Setatei!'


