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ROMÂNIEI DE SUB JUGUL FASCIST

23
GUST

piatră de hotar

S3

ACT AL VOI

Vîrsta mea de cîntec, bună dimineața !

George CHIR1LĂ

Bună Unitatea
dimineața
Munților, prieteni, bună dimineața !
La răscruci de drumuri am săpat fîntîni 
Mai adînci ca dorul doinei din bătrîni, — 
Cînd s-arată zilei ne-ntrecuții meșteri 
Ctitorind cu ochii țara-ntre drapele.

m istoria

națiunii române
Libertatea și independența națională 

I a unui popor au întotdeauna ca preț 
■ lupta, eroismul a milioane de oameni 

prin care istoria ratifică actele cardinale.
23 August 1944 va rămîne in istoria 

poporului român o piatră de hotar, mo
ment de- răscruce națională și socială, 
început al unei epoci, rod al luptei și al 
voinței de libertate a poporului, cu ră
dăcini adine înfipte in vreme. Ca un 
arc de boltă al istoriei noastre, acest 
act se unește în timp cu celelalte mo
mente de răscruce din viața poporului 
român, cu unirea Țărilor Române, în
cununată in 1859. cu dobindirea inde
pendenței de stat a României, din 1877, 
cu desăvirșirea unității naționale și de 
stat a poporului român din 1918

23 August 1944 întregește și încunu
nează aceste acte de răscruce din istoria 
noastră națională, deschizind poporului 
român perspectiva unei noi ere istorice, 
era libertății și dreptății sociale, era 
civilizației socialiste, era omului mun
citor. Ca act revoluționar, exprimînd 
nădejdea de libertate și dreptate socială 
a celor mu Iți, 23 August se leagă, în 
același timp, in istoria noastră, cu lanțul 
neîntrerupt al luptelor clasei muncitoa
re, țărănimii, intelectualității progresis
te, pentru a da României un nou destin, 
lupte conduse cu bărbăție, pricepere și 
eroism de Partidul Comunist Român. 
Apreciind semnificația acestor lupte, 
care s-au încununat la 23 August 1944, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea: 
„Partidul comunist, exponent al inte
reselor naționale ale întregului popor, 
s-a ridicat de la început cu hotărîre 
împotriva agresiunii Germaniei fasciste 
și a războiului împotriva Uniunii Sovie
tice, a dat glas frămîntărilor și aspira
țiilor uriașei majorități a populației 
țării, a organizat rezistența antifascistă 
și lupta maselor pentru răsturnarea re
gimului antonescian, ieșirea din războiul 
purtat alături de Germania și alătura
rea forțelor antihitleriste" (din expune
rea cu prilejul aniversării a 45 de ani de 
la crearea Partidului Comunist Român 
— 7 mai 1966). Insurecția de la 23 Au
gust a fost expresia voinței națiunii, a 
tuturor forțelor patriotice din țara noas
tră care și-au unit energiile și puterea 
de luptă sub steagul partidului comu
nist.

Actul de demnitate națională organi
zat și condus de Partidul Comunist Ro
mân a pus — prin consecințele lui isto
rice — temelia tuturor cuceririlor din 
era socialismului, asigurînd poporului 
român dreptul de a-și decide singur des
tinul, de a-și clădi viața cu propriile-i 
mîini Conștiința istorică a demnității 
sociale, conștiința suveranității și inde
pendenței naționale învestesc actul nos
tru cotidian de zidire a socialismului cu 
bucuria și satisfacția că astăzi poporul 
nostru este deplin stăpîn pe soarta sa, 
pe avuțiile țării, pe care le gospodărește 
și le sporește continuu cu pricepere și 
inteligență. Trăim, astăzi intr-o patrie li
beră și înfloritoare ; omul muncii, izbă-

vit de coșmarul exploatării, desființate 
pentru totdeauna, este astăzi culegătorul 
roadelor propriei sale munci, beneficia
rul unui nivel de viață și de cultură tot 
mai înalt. Patriotismul puternic ce în
suflețește marea operă de creație socia
listă, larg desfășurată pe întreg cuprin
sul țării, se reflectă în marile pro
grese obținute pe tărîmul producției, 
al dezvoltării economice și culturale a 
patriei noastre, al înfloririi întregii vieți 
sociale România socialistă iși înscrie 
astăzi ferm numele pe traiectoria pro
gresului și civilizației, se afirmă și se 
face tot mai larg cunoscută între țările 
lumii prin succesele sale în construcția 
pașnică, prin activitatea in sprijinul cau
zei socialismului și progresului social, 
al păcii și colaborării pe plan interna
țional.

23 August iși întărește în fiecare an

(Continuare in pag. a V-a)

Bună dimineața, rîuri ale mele, 
Din Carpații falnici și de-aici, în lume ; 
Voi, în unde, pururi, murmurați acele 
Bătălii purtate ca s-avem un nume.
Bună dimineața, zodie de aur, 
Te-nălțăm cu visul, te iubim cu viața I

Cit de organic este impregnată în 
adîncul firii poporului român aspirația 
către cele mai pure și mai desăvîrșite 
idealuri de frumos și armonie I Să fie 
oare un loc comun repefarea acestui 
fapt ? Nu cred pentru că ori de ctfe ori 
căutăm să surprindem evoluția culturii 
noastre dintr-o perspectivă complexă 
acest adevăr nu numai că se impune 
cu netă evidență, dar prilejuiește noi 
și fertile subiecte de meditație. Ceea 
ce pentru oamenii din afara granițelor 
țării constituie atunci cînd vin pentru 
prima dată aici o revelație — mă 
gindesc la aprecierile entuziaste de 
care se bucură arta noastră populară, 
cea autentică și nu cea falsificată de 
prelucrările artizanale — este expresia 
acestei necontenita arderi pentru a îm
plini idealul de perfecțiune, pentru a 
da lucrului făcut de tine însemnele dura
bilității, puterea de a Infringe ceea ce 
este efemer. Emoționant pe plan sufle
tesc și elocvent în sfera ideilor mi se 
pare a fi faptul că în gîndlrea noastră 
populară frumosul nu-i o categorie ab
stractă și nici nu reprezintă un domeniu 
destinat numai clipelor de reverie și 
sărbătoare. Într-atît s-a integrat în ritmul 
existenței obișnuite a omului, într-atît 
s-a înscris printre acele acte fundamen
tale ale vieții sale, îneît la un moment 
dat el este confundat cu însuși sufletul 
Iul. „Cînfă-mi, mîndro, cînfecul / Ce 
mi-i drag ca sufletul", spune creatorul 
anonim într-o poezie aflată în culegerea 
lui Mihail Eminescu, pe care citind-o 
ne putem da seama de ce arta 
noastră populară a ajuns la expresii 
definitive, la frumusețea absolută. 
Enescu numea operele populare „giu- 
vaeruri în sine" și recomanda o apro
piere de ele cu cea mai mare precauție, 
temîndu-se ca un gest nemeșteșugit și 
inabil, o tendință grăbită de prelucrare 
să nu le știrbească farmecul neasemuit.. 
De unde oare această permanență, 
neistovită și mereu proaspătă putere da 
a crea asemenea nestemate ? împreju
rările istorice ne-au fost, veacuri de-a 
rîndul, după cum este bine știut, din 
cale afară de vitrege. Viața și bruma a-

Valeriu RAPEANU

(Continuare în pag. a V-a)

ÎNTREGULUI POPOR

energiilor

Constantin CHIRIȚĂ

Momentele cruciale, de 
cotitură, în viata si desti
nele unui popor, se întipă
resc în filele istoriei sale, 
în conștiința și în tradiții
le lui de luptă, transmițîn- 
du-se nepieritoare din ge
nerație în generație.

Insurecția națională anti
fascistă din august 1944, în
făptuită prin lupta forțelor 
patriotice, a întregului po
por. a rămas în istoria pa
triei ca piatră fundamenta
lă așezată la temelia vieții 
noi de care ne bucurăm as
tăzi. 23 August 1944 a con
stituit o puternică expresie 
a voinței poporului român 
de a-si determina siîxgur 
soarta, unul din acele mo
mente în dezvoltarea 
țări cînd se manifestă 
sebit de pregnant 
maselor de făuritoare 
istoriei.

Călăuza încercată a
porului, inițiatorul si prin
cipala forță conducătoare a 
insurecției a fost Partidul 
Comunist Român. Credin
cios intereselor celor ce 
muncesc, consecvent tradi
țiilor sale de luptă antifas-

unei 
dco- 
rolul 

ale

DO-

cistă. partidul comunist s-a 
ridicat de la-nceput cu ho- 
tărîre împotriva dictaturii 
militare-fasciste si a răz
boiului hitlerlst antisovietic 
în care fusese tîrîtă Româ
nia, a elaborat tactica de 
unire a tuturor forțelor pa
triotice, antifasciste într-un 
Front Unic Național pentru 
răsturnarea dictaturii și eli
berarea tării de sub jugul 
fascist.

Organlzînd lupta antifas
cistă, partidul comunist a 
venit în întîmpinarea voin
ței întregului popor român, 
a răspuns sentimentelor si 
aspirațiilor lui de a scutura 
robia fascistă, a-i alunga 
pe hitleriști din țară, a-si 
redobîndi libertatea și in
dependenta națională. Fap
tul că acțiunea partidului 
a căpătat amploare, culmi- 
nînd cu organizarea și vic
toria insurecției, se d^to- 
reste stării de spirit anti
hitleriste a maselor, patrio
tismului și voinței lor de 
luptă pentru eliberarea tă
rii de sub jugul fascist.

Gheorghe ZAHARIA 
director adjunct al Institu
tului de studii istorice și 
social-politice de pe lîngâ 

C.C. al P.C.R.

încă cu multi ani înainte 
de declanșarea celui de-al 
doilea război mondial, po
porul nostru își manifesta
se prin hotărîte acțiuni de 
luptă voința de a se împo
trivi fascismului si expan
siunii imperialismului ger
man. care amenința grav 
suveranitatea si indepen
denta tării, integritatea sa 
teritorială. însăși ființa na
țională a poporului. Alături 
de clasa muncitoare, de 
masele largi ale poporului, 
au participat la mișcarea 
antifascistă intelectualitatea 
progresistă, personalități de 
frunte ale vieții culturale 
si științifice ca C. I. Par- 
hon. Mihail Sadoveanu, 
George Enescu. Nicolae

Iorga. împotriva expansiu
nii Germaniei hitleriste au 
luat atitudine oameni po
litici de cele mai diferite 
convingeri ca Grigore Iu- 
nian. Virgil Madgearu, 
Dem. Dobrescu. Grigore Fi- 
lipescu si alții.

Starea de spirit antihitle- 
rlstă avea să se accentueze 
tot mai mult după smulge
rea părții de nord a 
silvaniei din trupul 
noastre, prin odiosul 
hitlerlst de la Viena 
și instaurarea dictaturii mi
litare-fasciste. în perioada 
imediat următoare și mai 
ales după intrarea trupelor 
germane în România (oc
tombrie 1940) a luat naștere 
în tara noastră o mișcare 
de rezistentă, care a cunos
cut o tot mai largă am
ploare.

în fruntea mișcării de re
zistentă s-a situat clasa 
muncitoare, forța socială 
cea mai înaintată, mai or
ganizată și mai combativă. 
Starea de spirit a munci
torimii își găsea expresia 
în faptul că în condițiile

Tran- 
tării 

dictat 
(1940),

terorii dezlănțuite de dicta
tura fascistă si de Gestapo, 
muncitorii au organizat de
monstrații de stradă — 
cum a fost demonstrația 
de la 3 noiembrie 1940 din 
cartierul Obor din Bucu
rești. unde mii de oameni 
au strigat • „Jos fascis
mul „Jos teroarea", 
„Vrem pline, nu război 
„Vrem independentă națio
nală „Afară cu armata 
de ocupație !“ — au făcut 
numeroase greve care lo
veau în capacitatea de 
luptă a mașinii de război 
hitleriste. Greva minerilor 
din Valea Jiului, de pildă, 
care a durat trei săptămîni 
(15 aprilie—5 mai 1941), a 
provocat însemnate daune 
transporturilor pe căile fe
rate si Producției indus
triale.

După începerea agre
siunii hitleriste antisovie- 
tice, muncitorii din nu
meroase întreprinderi me
talurgice, petroliere, mi
niere, maritime si de

(Contlnuare în pag. a IV-a)

Unitatea dintre partid șl po
por... Cînd secretarul general 
al partidului nostru vorbește 
țârii și lumii despre gîndurile 
și sentimentele românilor, cînd 
președintele Consiliului de 
Stat, primul ministru sau alt 
conducător al țării noastre tra- 
verseazâ continente pentru a 
duce mesaje de pace și înțe
legere între oameni, cuvintele 
acestea sînt contrasemnate de 
fiecare cetâțean cinstit al a- 
cestel țâri. Oricînd conducă
torii noștri pot sâ rosteascâ 
numele oricui dintre noi pentru 
a întâri vorbele și gîndurile 
lor adresate lumii, numele ori
cui, din orice colț al acestei 
țâri; fiecare va spune da, șî 
va apâsa semnătura lui, fără 
sâ uite Inițiala numelui părin
telui său, pentru ca totul sâ fie 
clar : da, eu, Ion I. Ion, cu tes
tamentul spiritual al bunilor 
mei, cu viața mea de toate 
zilele, cu credința mea vie în 
viitorul fericit al copiilor mei, 
năpădit de fiorii unei întregi 
istorii și cu răspunderea gra
vă față de viitorul acestor pă- 
mînturi românești, eu semnez 
vorbele rostite de conducătorii 
mei, pentru că ele exprimă 
gîndurile mele și sentimentul 
onoare! și demnității.

Această adeziune nereținută 
se adresează unanim politicii 
«xterne și interne a partidului 
nostru, activității sale de ridi
care a patriei pe treptele tot 
mai înalte ale civilizației mo
derne, de înilorire a bunăstă
rii materiale și spirituale a 
poporului. Se poate spune că 
programul progresului econo
mic și cultural al țării, îniăp- 
tuit sistematic an de an, este 
gîndlt cu milioane de creiere 
și aprobat de milioane de 
inimi. Hotărîrlle partidului, 
menite să asigure dezvolta
rea rapidă a industriei, creș
terea nivelului tehnic și a pro
ductivității agriculturii noastre, 
un nivel de trai mereu sporit, 
progresul științei, al învăță- 
mîntului, al artelor, înflorirea 
întregii noastre vieți sociale, 
întrunesc în esențe concen
trate interesele și voința unui 
popor întreg.

Acesta e adevărul. Parti
dul a învestit umerii noș
tri cu epoleții unor valori 
spirituale profunde și tulbură
toare : onoarea și demnitatea.

Noi culegem adevărurile grele 
ale istoriei acestui popor, ade
vărurile care l-au dat puterea 
supraviețuirii în atltea încer
cări nedrepte, adevărurile 
care l-au făcut »& treacă demn 
și cu fruntea *us prin atîtea 
galopuri pustiitoare, acel fiori 
ai onoarei și demnității 
care ne însuflețesc să con- 
sacrăm tot ce avem mal 
bun propășirii socialiste a a- 
cestei țări. Noi nu putem, des- 
cifrînd sensurile și adevărurile 
propriei noastre istorii, setea 
de onoare, de dreptate, de li-' 
bertate vie a străbunilor, să 
închidem ochii în iața nedrep
tăților Contemporane. Politica 
externă este însăși atitu
dinea unui popor față de 
propria sa Istorie, față de 
sensurile și adevărurile ge
nerale ale istoriei. De a- 
ceea . ea nu lasă indiierent 
nici un cetățean din această 
țară ; ea a fost culeasă din 
sentimentele și gîndurile tutu
ror ; de aceea este rostită atit 
de răspicat și slujită cu atîta 
fidelitate. In spatele cuvinte
lor despre onoare, indepen
dentă și demnitate nu e gol 
și haos, ci sînt inimi și brațe 
ale fiecăruia și ale tuturor. 
Iată sursa și sensul politicii 
noastre, concepția ei funda
mentală ; demnitatea care stă 
la baza ei și devotamentul 
cu care este slujită aparțin în
tregului popor român.

Această unitate dintre par
tid, guvern și popor este 
consecința fericită a schimbu
lui fecund și permanent de 
simțiri și idei pe care partidul 
îl are cu poporul, a faptului 
că politica P.C.R. exprimă as
pirațiile și interesele cele mai 
profunde ale maselor. Intîlni- 
rile dese dintre conducători 
și cetățeni, vizitele regulate ale 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunile țării, contactul 
direct și nemijlocit cu realită
țile fiecărui colț de țară au 
devenit o adevărată metodă 
de lucru, un mijloc sigur în 
stabilirea politicii interne și 
externe a țării, în confirmarea, 
în autentiiicarea acestei poli
tici, în activizarea și dinami
zarea energiilor pentru înfăp
tuirea el.

(Continuare fn pag, a V-a)

Cit HiI
SUPLIMENTUL SPECIAL

DE 23 AUGUST 
editat de ziarul „Scînteia"’| 

De vînzare la chioșcuri și standuri 
ale difuzării presei

\ (ÎN PAGINA A V-A , DIN SUMARUL’ SUPLIMENTULUI)
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Ceva ce pare a fi fost un cîmp de luptă... In prim plan, ] 

ca o tigvă, o cască de război spartă și ruginită, prin care 

țîșneșîe biruitoare o margaretă. Un simbol al păcii, al 

forței regeneratoare a vieții, intr-un loc devastat de ur

gia războiului.

Această imagine fotografică ,,explozivă" ne-a sugerat 

ideea de a căuta, îndărătul simbolului, realitatea vie, 

fața de astăzi a unor locuri peste care, cu douăzeci și 

trei de ani în urmă, a trecut linia de foc a frontului. Ce 

a clădit pacea pe pămînturile și în viața oamenilor care 

au ieșit vlăguite din marea încleștare a celui de-al doi

lea război mondial ?

După tributul de sînge al Mărășeștilor, generația care 

trăise experiența războiului de acum o jumătate de se

col avea să străbată vremuri de „întunecare", de obidă 

și revoltă. Vechea orînduire i-a reprimat brutal spe

ranța într-un alt viitor. O generație — numită apoi — 

pierdută.

După tributul de singe plătit în anii celui de-al doilea 

război mondial, cînd contribuția armatei romane a gră

bit prăbușirea fascismului, țara se afla Ia capătul pu

terilor, în pragul dezastrului. Ce forță a salvat-o ? Sen

timentul regenerator al libertății, conștiința viitorului 

luminos căruia națiunea, condusă de partid, îi vedea 

răsăritul. Era o generație regăsită. O generație aspru 

încercată, dar victorioasă.

...Cum a răsărit margareta din acea ca că de război 

spartă ? Ne-am ales cîteva puncte dintr-un itinerar de 

război, developînd imagini surprinse în obiectivul paș

nic ai acestor zile de august.

| Noua văpaie— j 
I a creației— J
I peste pămintu! I 
I Moldovei I

• s

Cum arătau lașii, cum arăta Moldova 
întreagă acum douăzeci și trei de ani, 
în acea toamnă învăluită încă în fumul 
înecăcios al marelui pîrjol care-i 
potopise meleagurile ? Ne-o spune 
Geo Bogza în reportajele sale scrise 
pe urmele încă sîngerînde ale flagelu
lui. Ne-o spune mai ales înfr-o ima
gine cu forjă de efigie : „Co
pacii grădinii Copou sînt atît de 
răni|i de obuze incît par... o radio
grafie a celei de pe vremuri, tare 
bolnavă".

O radiografie a unui trup cîndva 
vînjos, un schelet costeliv — așa ară
tau lașii, toată Moldova în zilele 
acelea de cumplită sărăcie, mizerie, 
foamete. La lași fuseseră distruse sau 
grav avariate peste 1 700 de clădiri, 
adică trei sferturi din fondul locativ 
al orașului. 30 de comune fuseseră 
rase de pe faja pămîntului și oamenii 
locuiau în primitive bordeie de lut : 
așa era la Sculeni și Cîrpifi, la Ro- 
pricani și Balș, la Podu lloaie și Tîrgu 
Frumos. Tifosul făcea ravagii : în unele 
locuri se ajunsese la recordul ma
cabru de douăzeci de înmormînfări 
pe zi. Peste 40 000 de hectare de 
pămînt erau „îngrășate" cu mine uci
gașe, ceea ce făcea lucrarea pămîn
tului imposibilă. Întrebînd un grup de 
fărani din Mojca despre hrana cu care 
își duceau zilele, reporterul timpului 
primi din partea unei femei un răs
puns zguduitor în simplitatea lui : 
„Pămînt I"

In editorialul din 1 ianuarie 1945, 
ziarul „Moldova liberă" scria : 
„...Ne-au fost distruse comunicațiile fe
roviare, telegrafice, telefonice, poștale. 
Ne-au fost răpite vehiculele mecanice 
și cu tracjiune animală. Am fost reduși 
la puterea de producjie a mîinilor 
noastre și singurul mijloc de locomo
ție ne-au rămas picioarele".

— Se poate spune că am pornit 
la treabă cu mîinile goale — poves
tește loan Fieraru, unul dintre cei 
mai vechi muncitori ai Nicolinei Roșii. 
Cu mîinile goale, dar mai ales cu 
entuziasmul. Cînd ne-am întors din 
refugiu am găsit din cele mai multe 
ateliere doar rămășițe și ziduri arse, 
iar prin altele — crăpate, fără aco
periș și fără ferestre — fluiera vîntul 
de te asurzea. Utilajele și mașinile 
fuseseră distruse de război sau de 
repetatele evacuări. Prima oară am 
refăcut hala de la rofărie vagoane, 
apoi cazangeria. Mi-aduc aminte că 
refacerea cazangeriei, cu unelte primi
tive, multe improvizate, a durat doar 
cincisprezece zile, iar montarea uzi
nei electrice, pentru care altădată ar 
fi fost necesare multe luni, s-a făcut 
doar în 30 de zile. într-o singură 
lună din vara lui 1945 producția ate
lierelor s-a dublat...

Dublarea producfiei I Aceste cuvinte 
m-au pus, d intr-odată, fa}ă-n fafă cu 
realitatea zilei de azi. Și acum e 
vorba tot de o dublare : la sfîrșiiul 
cincinalului în curs producția globală 
a industriei din regiunea lași va fi 
de peste două ori mai mare decît 
în 1965. Dar la nivel de miliarde I 
Și ieșenii își propun ca pînă în 1970, 
prin aplicarea măsurilor de organizare 
șfiin|ifică a producfiei, să mai adauge 
încă un miliard de lei producjie in
dustrială globală suplimentară. în 1970,

uzinele și fabricile regiunii vor realiza 
întreaga producție a anului 1950 în 
numai 14 zile I

Impresia zguduitoare pe care o lăsa 
în inimile vizitatorului de acum două 
decenii Moldova scheletică și înfome
tată era întregită de imaginea pămîn
tului brăzdat pe zeci și zeci de kilo
metri cu șanțuri de tranșee, cu un lanj 
de cazemate și fortificații, de la 
Strunga pînă la Nămoloasa.

Și azi meleagurile moldovenești sînt 
încinse într-o centură neîntreruptă de 
cazemate — „cazemate" ale noului» 
ale creafiei socialiste, ale industriali
zării vertiginoase. Te întîmpină chiar 
la marginea bahluiană a lașului, îrr 
faimoasa zonă industrială, prin care, 
de la un an la altul, riști să te rătă
cești dacă nu te însoțește un bun cu
noscător al noului peisaj ieșean. In
tr-un perimetru de cijiva kilometri pă- 
trafi, pe locurile numite altădată „La 
vărsătoare", deoarece erau haznaua 
de murdării a orașului, s-au ridicat în 
numai cijiva am Uzina metalurgică, 
Fabrica de mase plastice, Termocen
trala, Fabrica de mobilă, filatura mo
dernă a uzinelor „Țesătura", fabrica 
de ulei, combinatul de vinificare, fa
brica de panificație, iar acum își înaltă 
grinzile metalice și zidurile noua 
extindere a uzinei metalurgice, o mare 
fabrică de fibre și fire poliesterice, o 
fabrică de mătase. Iar centura se- 
continuă spre sud, prin fabrica de 
rulmenji din Bîrlad, prin noile fabrici 
de confecții și mobilă din Vaslui, prin 
uzina de țevi din Roman, pînă depar
te, spre cele două văi care simboli
zează însuși ritmul contemporan al 
înălțării României socialiste pe umerii 
vînjoși de beton și oțel ai industriei 
moderne — văile Bisfrijei și Trotușului.

Iar în ce privește satele, să facem 
cale întoarsă spre Mofca Pașcanilor, 
cea urgisită, din care rămăseseră doar 
două case și o turlă de biserică, spre 
Mofca unde oamenii mîncau, în acea 
iarnă de pomină, nimic altceva decît 
pămînt. In cele două sate ale comu
nei s-au ridicat peste 1 100 de case 
noi, solide, din cărămidă, trei școli, 
un cămin cultural, două magazine uni
versale care pot rivaliza în multe pri
vințe cu cele de la oraș. Cooperativa 
agricolă din comună, una dintre cele 
mai puternice din raion, are o avere 
obștească de 5 700 000 lei și va reali
za anul acesta venituri de peste patru 
milioane, dintre care un milion numai 
din sectorul zootehnic.

Elena Gavrilă, cu cei 7 copii ai ei, 
ca și Profira Mătăsaru, cu patru copii, 
ca și nevasta lui Sebastian Dascălu, 
președintele de peste zece ani al 
cooperativei, locuiau acum două de
cenii în bordeie pricăjite și insalubre 
de lut, în vreme ce sofii lor erau pe 
front. Poate chiar una dintre ele i-a 
daf reporterului acel zguduitor răs
puns ia întrebarea despre hrană : „Pă- 

' mint I" Astăzi copiii lor au crescut, 
I și-au întemeiat la rîndu-le familii, și-au 

construit case noi, tofi se bucură de 
binefacerile electrificării, au în case ! 
radiouri, televizoare. Și pentru că am 

j amintit mai sus de cele 40 000 de . 
hectare moldovenești „îngrășate" de 

i război cu mine criminale, se cuvine 
| să spunem că, anul trecut, pe ogoa-

rele regiunii lași, s-au 'răspîndit peste 
800 000 tone îngrășăminte, dintre care 
60 000 chimice.

Moldova, pămînt luminat de o altă 
văpaie decît cea care i-a năpăstuit pă-
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mînfurile și așezările — văpaia crea
ției, a bunăstării, a încrederii nețăr
murite în viitor, îri politica partidului.

Victor BÎRLĂDEANU
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Cîfi dintre cei ce se plimbă în a- 
ceste nopți de august pe faleza gălă- 
feană știu că sub picioarele lor se 
află o parte din ființa distrusă a ora
șului, în urmă cu 23 de ani ?

zidului de rogojini îndărătul căruia a 
început reconstrucția desfășurată, de la 
șantierul împrejmuit de rogojini la 
esplanada de azi, străjuită de blocuri 
și magazine, cu profilul ei citadin mo-

vieții spirituale din această co
mună. Depășindu-se cadrul mun
cii productive, de toată ziua, se 
muncește pentru culturalizarea 
oamenilor. Pentru promovarea 
mișcării artistice amațpare. Pen
tru ridicarea învățămîntului la ni
velul cerut de vremea noastră.

★ ■ ■ ■
(Pipernicite și afumate mai 

erau, pe vremuri școlile de prin 
aceste părți ale Ardealului 1 Zes
trea lor ? Cîteva bănci într-o 
rînă, o hartă a Europei și una a 
României și... cam atît. Plus un 
învățător șj o nuia. Și tăblițe de 
gresie vîrîte în trăistuțe... Cam la 
asta se reducea ceea ce se nu
mea, chipurile, „învățămîntul pu
blic’;'

îmi aduc, aminte de Anica Pes- 
tean, draga noastră vecinică de 
pe vremuri, care în toamna lui 
1944 se așezase lîngă mine, sub 
carpenul din ogradă, cu o foaie 
de hîrtie și cu un plic în mînă, 
zicîndu-mi: „Aș vrea să-i trimit 
carte feciorului... Dacă-ai vrea să 
mi-o scrii tu, măi copile) că eu nu 
m-am învrednicit să cunosc bu- 
chiile". Cartea scrisă după dicta
tul Anicăl Pestean a fost prima 
mea scrisoare : „Augustine, fiule 1 
Iți dăm de știre că noi n9 aflăm 
bine-săriatoși și că așteptăm să 
se sfîrșească o dată și războiul 

I. ăsta. Află că taică-tău a cum-
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Sub asfalt și marmură, sub alei șl 
flori, sînt îngropate molozul și ce
nușa care, o dată cu începuturile re
construcției, au fost scoase din centru 
și transportate aici, la țărmul fluviului. 
Peste tragica imagine a deșeurilor 
războiului, acoperind-o și ștergînd-o 
de sub privirile generațiilor mai tinere, 
pacea a întipărit de-a lungul Dunării 
un chenar urbanistic de o rară frumu- 
sefe.

La ora eliberării sale, Galafiul era 
un cimitir iumegînd, un oraș devastat 
de cutremur. Sfîrtecat de bombarda
mente aeriene, dinamitat, pîrjolit. Cu 
fosfor și benzină. Aproape 6 000 de 
clădiri făcute una cu pămîntul. Portul, 
docurile, șantierele navale, majorita
tea fabricilor — schelete carbonizate.

Furia fasciștilor împotriva pămîntu
lui care le fugea de sub cizme, a 
tării care-și întorsese armele împotri
va lor, a aliniat destinul băl rinului port 
dunărean lîngă al celor mai greu în
cercate orașe din Europa în timpul 
ultimului război mondial. Am sub ochi 
un bilanț al pagubelor pricinuite Ga- 
lafiului, la valoarea teului din 1946 : 
150 miliarde lei. Dar bilanțul, incal
culabil, al jertfelor, al suferințelor 
omenești ?...

Atunci, în fața ruinelor calcinate și 
a deznădăjduitoarelor mormane de 
moloz, unii se întrebau dacă va mai 
putea să reînvie vreodată acest oraș, 
lată-l astăzi, printre cele mai înflori
toare așezări românești, renăscut din 
propria cenușă. O reeditare modernă 
a mitului păsării Phoenix.

Nimic însă din ființa lui urbanisti
că nu mai amintește de cenușa-matri- 
ce. Așa după cum faleza a îngropat 
molozul, o serie de străzi și ansam
bluri de locuințe, întregul perimetru 
central care stîrneșfe unanima admira
ție, au acoperit în întregime dureroa
sa anatomie a vechilor- hrube. Ceva 
asemănător cu unele orașe moderne, 
sub talpa cărora își dorm somnul cetăți | 
și civilizații de mult apuse. Doar că 
aici, la Galați, această „supraetajare" 
s-a săvîrșit sub privirile unei singure 
generații. O metamorfoză rapidă și 
însuflețită, în cîteva etape : de la mo
loz la cicatrizarea rănilor prin spații 
verzi, de la aceste spații la apariția

dern, și care a „deschis" orașul spre 
zarișfea fluviului, încorporînd Dunărea 
în rama noului tablou gălățean.

Orașul își depășește astfel propria 
istorie. Miraculoasa și eroica lui rege
nerare dă măsura a însăși operei de 
refacere a țării la care, mobilizate 
de partidul comunist, masele munci
toare s-au angajat cu toată energia în 
anii de după război. Declarat șan
tier național, Galafiul este rodul 
unei epopei scrise cu cazmaua și lopa
ta de către locuitorii săi, deveniți 
atunci, indiferent de profesia lor, con
structori. Și dacă nimic nu mai a- 
mintește urmele războiului, cîteva nu
me de străzi gravează in memoria 
orașului vastul efort de regenerare : 
strada Muncii Voluntare, strada Re
construcției, pasajul Brigadierilor.

Mitul Phoenix se dovedește însă 
prea strimt pentru a încadra la propor
țiile lui exacte destinul contemporan 
al orașului de la Dunăre. Renăscută 
din propria-i cenușă, pasărea mitolo
gică a fost aceeași de mai înainte, 
egală cu ea însăși. Galafiul nu s-a re
făcut la loc. Galafiul a devenit un alt 
oraș. La cofele și dimensiunile con
strucției socialiste.

Cea tnai importantă dintre ele, cu 
multiple semnificații economice și so
ciale, situează Galafiul în prima linie 
a industrializării : edificarea principa
lului centru siderurgic ai țării. La 
confluența dintre Dunăre și Șiret, 
orizontul este zimfuit. de siluetele ma
rilor agregate care se aliniază pe kilo
metri întregi de-a lungul și de-a la
tul platoului Smîrdan. Trecut prin 
flăcările războiului, orașul devine ast
fel vatra ușor flăcări generoase, pe 
măsura înaltelor temperaturi ale crea
ției. materiale. Profesii noi și o nouă 
tradiție în curs de plămădire. La cea
laltă extremitate a orașului, pe un alt 
șantier, cel naval, profesiile și tradiția 
sînt de mult consolidate. Ele se aplică 
însă unor cote de creafie noi — 
cargourile maritime de 4 500 și 12 500 
de tone, navele cele mai mari con
struite în țara noastră. In coasta șan
tierului, cotă a căutărilor îndrăznețe,
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o aparifie de dată recentă : Institutul 
de proiectare a construcțiilor navale.

Ca o replică peste decenii dată ur
giei prin care i-a fost hărăzit să trea-

că, orașul construiește fără precedent. 
Interesant, fără să mai necesite surplus 
de comentariu : fiecare al treilea sala
riat gălățean este de profesie con
structor. Cifra apartamentelor date 
pînă azi în folosință trece de 18 000, 
găzduind o treime din întreaga popu
lație a orașului. Profilul urbanistic nu ' 
poate însă încăpea în matca unor date 
statistice^

Ex(stă' o' arpbianfă, un stil specific 
noului Galați — și nu numai de natură 
arhitectonică sau edilitară — net opuse 
la ceea ce s-ar fi putut numi stilul 
depozitelor de măsline cu ridicata, 
al localurilor sordide, al Bădălanului 
mizer; De pe obrazul Galafiului re
născut au dispărut petele unsuroase, 
de violentă și'sumbră culoare orienta
lă, glasul lui nu mai cunoaște răgușea- 
la tocmelii plîngărețe și penibile, în 
ochii săi nu se mai reflectă „Sodoma" 
care-l înfricoșa pe poet. Renăscind, 
orașul a dobîndit demnitate și lumino
zitate socială, o ierarhie a muncii, a 
creației, a valorilor. Și un ritm aparte, 
pe măsura atributelor sale de centru 
naval, siderurgic, universitar.

Verticala de beton din noul cartier 
„Dunărea" va sluji și drept „belvede
re", oferindu-i vizitatorului o amplă 
priveliște dunăreană. O dimensiune 
In plus î Poate mai mult. Un simbol 
al necontenitului urcuș de care este 
însetat acest oraș, după ce a reușit să 
se ridice din tragica orizontalitate din 
urmă cu 23 de ani.

Victor VÂNTU
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aceleia
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în comuna Ogra, Nicolae Cră
ciun, directorul școlii, răspunde 
îndătinatei întrebări : „Ce mai e 
nou ?" cu expresia : „Nimic deo
sebit.. ". Adică, îla drept vorbind, 
viața cură; iar iioi nici nu mâi 
băgăm de seamă transformările 
ce se petrec sub ochii noștri, 
transformări ce ni se par tot mai' 
mult la mintea omului. Laborato
rul școlii de opt ani a foșt dotat 
cu instrumentar experimental mo
dern. Copiii se apleacă acum 'a- 
supra aparatelor, cu obrajii îm
bujorați. Ei iau contact cu miste
rele lumii materiale ce îi încon
joară. Dar cel mai emoționant mis
ter rămîne tot cel pe care doar 
viitorul îl va dezvălui : în care, . 
oare, dintre căpșoarele aplecate 
asupra aparatelor, sau asupra fi
lelor, se găsește, in germene, 
gîndirea viitorului mare fizician, 
mare poet sau mare inventator ?! 
Ochii directorului Nicolae Cră
ciun trece de Ia unul la celălalt,

'Z d,*'

în timp-ce-.gîndul lui încearcă să 
scruteze viitorul... întru realizarea 
acestui soi de țeluri a apărut în- 

. tr-o bună zi. în . sat mult-aștdpta-
tul medic. Precum și educatoa
rea... Și apoi o întreagă armie 
de învățători și de profesori. Pre- 

- cum și specialistul agricol. Și 
■ încă alți muncitori pe tărîm cul

tural... Szilâgyi M. e profesor, de 
matematici, dar conduce și co
rul. Profesoara Dorina Toina se 
ocupă cu rîvnă și spor de echipa 
de dansuri naționale. Pulsează vie 
pe aceste meleaguri, năzuința 
spre cultură .1 S-a dprat școală 
eu șase săli de. învățămînt, iar 
a:cum au ieșit la iveală , noi ce
rințe : mai e nevoie și de tro
tuar. Biblioteca trebuie mărită... 
N-am spațiu pentru cîte aș avea 
de spus despre atîtea și atîtea 
senimbări ce se înfăptuiesc sub 
ochii noștri. Din amintirile mele 
se întregește imaginea dinamicii

parat alt cal, iar; eu ți-am înflo
rat cămașa de duminicii, s-o ai 
să mergi și tu la joc. Că destul 
te-ai luptat." Pentru,, ca după nu 
multă vreme să vina cineva-; de 
pe front, cu actele jilave de 
sînge ale flăcăului, și cu vestea 
că Augustin a căzut... Au trecui 
ani și ani. Și lelei Anica tot'.nu-î 
vine să creadă că feciorul ei nu 
se va mai duce nicicînd lq- joc. 
La orice lătrat de cîine iese în 
poartă — chiar miez' de noapte 
de-ar fi să fie 1 — și se zgîiește 
îndelung, tremurînd de .frig, de-a 
lungul uliței pustii...).

Mic curs , de lingvistică în . co
muna Vidrasqu.,,. Lucrul a-nceput 
așa, că. Teodor' Nicoară, pre
ședintele sfatului, căuta să ne lă
murească cu vorba lui molcomă, 
că s"a introdus electrica, ’ că ’pri
miseră aparat de proiecție, că 
numărul televizoarelor crescuse 
la douăzeci și că ppste două sute 
de cetățeni își. luaseră radiouri 
noi în ultima țrreme. Unul dintre 
țărani grăise: „Două sute de ca- 
raule avem de-acu' 1" (După cum 
se știe, înainte vreme caraula 
răcnea trecerea orelor). Așa 
a-nceput preocuparea pentru 
lingvistică. S-au ridicat proble
me : Cum naiba îl zice la asta, 
Ia cealaltă, la ei în sat?! Trac
torul e „zimbru". Combina e... 
„morișcă”. Presa de paie face, 
cică, „tablete" Cînd trebuie 
cîrmit camionul gospodăriei 
numă' ce se' aude și de ici, și de 
colo : „Zi-i mai spre hăis ! Ia-o 
mai spre cea!" Conducta de 

. înaltă tensiune ce trece ana Mu- 
reșului e păienjeniș aninat de 
cer. Stîlpii electrici au capete 
de pi sic.a. Intr-adevăr, vîrful 
lor cel ascuțit aduce a cap de 
pisică 1

*
Memorabilă e vizita pe care 

am făcut-o la Chimitelnic, Voi 
spune altă dată cum anume re
flectă comuna asta înnoirea, ge
nerală. Acum vreau- să vorbesc 
doar despre un singur om. 11 
cheamă Alexandru Tere și e tată 
a zece copii Dar e încă tînăr și-i 
mare jucăuș. Nu cu mult înainte 
comuna a luat parte, la. un con
curs; la vestitul .concurs căruia 
i se spune „Dialog la distantă". 
Se juca o Feciorească de pe 
Cîmpie Ochii întregii țări era pe 
ei. In sat la Chimitelnic, tot' po
porul se găsea bulucit în fața te
levizoarelor, cu inima cît un pu
rice: „Cîștiga-vor ei? Cîștiga-vor 
ceilalți ?"... Și peste tot, zarvă 
mare : „la-uite-1 pe Ion ! Uite-1 și 
pe Andrei.. Tiii ’ ce-i mai sca
pără, cizmele lui Alexandru Tere 
ăla !"

Nu mai știu cum s-au «tîrsit 
lucrurile pînă la urmă (iai din 
burtă nit vreau să grăiesc,' nu 
cumva cei din Chimitelnic să mă 
prindă cu ...ocquq mică 1), destul 
că de cîte ori acel Alexandru 
Tere își plesnea turetcile cizme
lor, mina îi. era străpunsă de-un
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ac. Omul îngălbenea, de durere 
11 treceau toate nădușelile. Se-n- 
vîrtea sala cu el. Cit ai zice 
pește, mîna i s-a umflat ca o 
bute. Era aproape leșinat. Dar fe
cioreasca tot a dus-o pînă la ca
păt, de nimeni n-a băgat de sea
mă nimic. Apoi, după ce furtuna 
aplauzelor a contenit, a fost dus 
la urgență...

Cînd se povestește această în- 
tîmplare Alexandru Tere tace. 
Pentru ca la urmă să zică și el, 
pe glaa potolit, doar atît : „Cum 
era să-mi fac satul de rîsul 
lumii 7 Ori feciorii 1*...

Zece copii are și toți sînt înca
drați în echipa de dansuri ; și cei 
mari, și cei mici, deopotrivă. Tre- 
cînd dealul, le spun și celor din 
Zaul-de-Cîmpie povestea. Ne
voind să se lase mai prejos îmi 
zic astfel: „Pe la noi, în schimb, 
avem oameni care, cînd e vorba 
de cititul cărților din bibliotecă, 
nu se dau pe oricine'... Biblioteca 
lor are cinci mii de volume. Cînd 
am mai umblat pe-acolo — să 
tot fie vreo doi ani de-atunci — 
în rafturi nu se găseau încă de- 
cît vreo mie de volume. Trecînd, 
în vara lui 1944, prin acel sat 
și interesîndu-mă la preot, mi se 
spusese că în Zaul-de-Cîmpie 
toată biblioteca n-avea decit o 
sută de oărți.

(Sus, pe deal, lucește în bătaia 
soarelui acoperișul unui castel 
cu turn. A fost al baronului. Iar 
țarinile de prin preajma lui erau,
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toate, moșie boierească. Cei mai 
mulți dintre oameni slugăreau. Și 
mai înainte fuseseră iobagi. 
Ceea ce spun nu-i din cărți. Sînt 
lucruri pe care le-am văzut cu 
ochii. Cînd apărea acel stăpîn 
al locului, căciulile zburau de pe 
capetele oamenilor, parcă ar fi 
avut aripi. îmi aduc aminte și 
azi de spinările încovoiate, în 
semn de supunere, de biciul lo
gofătului, de maghernițele în 
care locuia servitorimea. De tur- 
tițele de mălai ale slugilor. îmi 
aduc aminte ca acum de clipa 
în care oropsiții cei lipsiți de 
pămînt au pus stăpînire pe mo
șia boierească...

Intrasem, prin 1940, într-una din 
casele argățești din acel sat: 
patul de seînduri era așezat pe 
niște pari de salcie înfipți de-a 
dreptul în pămînt. Cînd pe fe
meie o copleșea amărăciunea, 
mucalitul de bărbat căuta să o 
consoleze : „Lasă, măi femeie, 
că-or veni ele și zile mai bune 1 
Nu vezi că-au înmugurit pînă și 
picioarele patului 71” Omul ■ îmi 
arătase și mie, rîzînd, că într-a- 
devăr parii de salcie ce închi
puiau picioarele patului înverzi
seră de-a binelea. „Semn bun 1...' 
grăise bietul om).

Semnele vremii.-: furtuna 
inimile oamenilor, .'durerea 
umpluse toate cupele, parii
salcie ce înverziseră de-a bine
lea arătau, toate, spre August...
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pe care i-a învățat carte cu 20 ți 30 
de ani în urmă, sil mai stea de vor
bă cu oamenii în mijlocul cărora ți-a 
început apostolatul. Dar revederea 
școlii i-a adus în memorie ți aminti
rea războiului.

— Aici e țcoala veche, s-a oprit 
el în fața unei clădiri în care e acum 
grădinița de copii', iar alături o sală 
de cinematograf. Aici erau băncile, 
iar acolo catedra. Pe șirul din_ mijloc 
stăteau 10 băieți: Florea 
Nenu Florea, Chițulescu Florea, 
Popa Radu, Pîrvu Marin,

Țăranu,

, Ivanov 
Florea, Stanciu Iulie, Cristea Gheor- 
ghe, Gîscă Petre, Turmac Petre. 
Războiul i-a prins la vîrsta milită- 
riei ți au fost duși toți pe front. 
Gîscă Petre s-a întors cu piciorul tă
iat, iar Turmac Petre fără un ochi.

— Și ceilalți P
— Ceilalți nu <s-au mai întors — 

vorbi învățătorul cu glas coborît.
— Nici unul P
— Nici unul /
Copiii veneau la școală, femeile 

se duceau la cîmp, zilele păreau să 
fie liniștite ți, deodată, din liniștea 
aceea cădea ca un trăznet vestea în- 
spăimîntătoare :

— A murit al lui Nenu!... Și-al 
lui Radu!... Și-al lui Stanciu... La 
opt elevi de-ai mei le-au fost strigate 
numele în felul acesta. Cînd a mu
rit Florea Țăranu, am simțit că se 
prăbușește acoperișul. El fusese pre
miantul școlii, ai fi vrut mult să 
învețe dar era prea sărac. A rămas 
în sat, s-a însurat, dar venea mereu 
să-mi ceară cărți. Nu se poate I — 
țipa nevasta lui, Păuna, smulgîndu-ți 
părul. Domnule învățător, interesea-
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bucuros învățătorul, văzîndu-și foștii 
elevi ocupîndu-se de lucruri atît de 
serioase. Și cum merg treburile ?

Președintele îi explică, precum odi
nioară la tablă, că treburile merg 
bine; cooperativa este multimi
lionară, numai în anul acesta ya 
obține un venit de aproape 4 000 600 
lei. Are sute de vite, de porci, mii de 
oi, recolta este foarte bună... Avem 
în sat familii cum este cea a lui Ma
rin Țuinea, îi dă președintele 
exemplu, care au dus acasă și 
200 de duble de grîu.

— Și tu, Cornel Leșanu ?
— Eu sînt mecanic-șef.
învățătorul clipește, parcă neînțe- 

legîndu-i misiunea : „Adică cum, 
Leșeanti Comei P"

— Păi n-avem atîtea motoare ți 
mașini: moară cu ciocănele, moară 
de bătut porumb, motopompe, tocă
tori, trioare, autocamioane P Nu tre
buie ele îngrijite P

Fața învățătorului tresaltă de emo
ție. îți rotește privirea peste saivane, 
întreabă ce fel de rasă sînt porcii, 
măsoară în palmă mărimea boabelor 
de grîu din muntele răsturnat în 
magazie.

— Măi băieți, îmi dați o mare 
mulțumire, le spune el.

Coborîm o uliță; învățătorul se 
oprește la o casă yi la alta, frumos 
construite, împodobite cu zugrăveli 

Asta a cui este ?
— A lui Dragomir Florea. 

ți antene de radio și televizor și în
treabă mereu :

— Și asta ?
‘— A lui Dragomir Gheorghe.
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un
cite

de studenfi 
asta, spune

tăcere. Se

gaz și radio și sînt și multe televi
zoare.

Doi tineri ne salută ți trec mal 
departe.

— Cine sînt băieții ăștia, Leșene P
— De-aici din sat. Sînt studenfi 

la București. Au venit în vacanță.
■— S-a umplut satul 

și de elevi și în vara 
Drăghia.

...Stăruie o clipă de
gîndesc oare la tinerețea lor tre
cută P

Ieșim în cîmp.
— Aici erau bălțile, începe învă

țătorul arătînd cîmpia ce se așterne 
pînă la Dunăre punctată de moto- 
pompe, de aspersoare, de instalații 
de irigare. In timpul inundațiilor 
orăcăiau broaștele în curtea școlii. 
Acum ce cultivați aici, Ghinea ?

—• Grîu, porumb, orez, bumbac...
— Orez și bumbac P Ați ajuns de

parte, se miră fostul lor învățător. 
Adică, îți ia el seama, ce mă mir P 
Ăsta a fost totdeauna sat de oameni 
harnici; numai că nu prea aveau 
ce face cu hărnicia. Fără pămînt...

— Uite și turmele, zice Aicea. A- 
vem oameni vrednici ți aici.

Fața învățătorului respiră bucu
ria. S-a făcut tîrziu, trebuie să ple
căm. Se mai abate totuși o clipă pe 
la școala cea nouă. E o clădire mare 
cu patru săli de clasă și laborator, 
ridicată cu trei ani în urmă. Stă de 
vorbă cu directorul, Evghenie Er- 
hașu, fostul său elev, se interesează 
cîți copii au reușit anul ăsta la liceu 
și la școlile tehnice. Află că astăzi
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în zeci de țări 
vagoanelor și

„Toată Valea Prahovei de la Cîm- 
pina la Ploiești, din valea Ialomiței 
pînă în valea Teleajenului și de a- 
colo mai departe pînă în valea Bu
zăului era o mare de foc. Nori groși 
și negri se ridicară deasupra flăcă
rilor, ei învăluiră întreaga regiune 
într-un zăbranic negru, atît de gros 
îneît întuneca lumina soarelui". Ima
ginea aceasta e reprocLșă • dintr-o 
monografie mai veche despre Mo- 
reni (loan Gh. Bucur, I. Negoescu- 
Bucur, „Morenii", București, Inst. de 
arte grafice Răsăritul, 1926, pag. 
132) și ea se referă la ravagiile pri
mului război mondial. Sub acest 
sumbru arc apocaliptic trupele in
vadatoare au luat calea spre Bucu
rești...

Am evocat vechea priveliște, însă 
nu de dragul unei introduceri „de 
atmosferă", ci pentru a arăta, în 
mod plastic, ce s-ar fi putut întîm- 
pla în aceste locuri, după aproape 
30 de ani, în august 1944, dacă 
nu le-ar fi apărat forțele patriotice. 
Căci printre obiectivele pe care le 
ținteau hitleriștii, pentru a-și realiza 
planul de răzbunare, figura și dis
trugerea Prahovei petroliere. Dar a- 
ceste porniri aveau și un important 
rol strategic. Iar hitleriștii aveau și 
mijloacele necesare de a-și înfăptui 
intențiile : 25 000 de 
mâți, ’ocupînd poziții 
localitățile petroliere.

Dar asupra lor s-a 
asalt fulgerător, nedîndu-le posibili
tatea, nici o clipă, să „aibă iniția
tiva". Și de aceea tragedia ce se 
pregătea n-a mai avut loc. S-a 
desfășurat — dimpotrivă — o e- 
popee. Eroii ei: trupele române din 
corpul 5 teritorial (sub comanda 
generalului C. Vasiliu-Rășcanu), for
mațiile de luptă patriotice, petroliști, 
populația schelelor. Boldești, Băicoi, 
Cîmpina, Moreni — nume de loca
lități petroliere, au rămas în istorie 
și ca nume de locuri în care s-a 
luptat. Și dacă n-a izbucnit un pîr- 
jol general, cu „nori negri și groși", 
au fost jertfe omenești și distrugeri. 
Tunurile germane care supravegheau 
cerul și-au întors gurile de foc 
asupra caselor, coloniilor muncito
rești, rezervoarelor inflamabile. A 
fost un război care a lăsat ruine, 
văduve, orfani. Ploieștiul se numără 
printre orașele românești, grav sinis
trate de război.

Și iată că astăzi... Am zburat nu 
de mult deasupra Văii Prahovei, cu 
o cursă aeriană. Am contemplat-o, 
tot recent, de pe un vîrf de munte, 

străbătut-o, la înălțimea solu-

soldați, înar- 
fortificate în

dezlănțuit un

Am .
lui, cu trenul, cu autobuzul, cu pa
sul.
din
vechiul teatru al luptelor de acum 
23 de ani. Valea Prahovei petrolieră, 
nu numai că și-a vindecat rănile, nu

Vreau să spun că am cercetat 
cele mai diverse unghiuri

numai că „s-a dezvoltat vertiginos" 
cum afirmă reporterii, mai mult: 
Valea Prahovei a căpătat o nouă di
mensiune. în primul rînd, deoarece 
ea constituie în cadrul întregii in
dustrii petrolierei a cărei arie s-a 
extins în toată țara, — un centru de 
cadre calificate, de înaltă experien
ță, de „concepție", aici fiind ampla
sate o seamă de institute de pro
iectări, de cercetări științifice, de în
treprinderi specializate în operații de 
mare tehnicitate (cimentări, carotaj 
radioactiv).

în jurul Ploieștiului, altădată fti- 
megînd, au apărut noi constelații: 
rafinării de petrol și petrochimice. 
„Steaua" cea mai celebră a Văii , 
Prahovei, în acești ani, șe numește 
Brazi. Ea constituie o replică, în
tr-un mod'nou, față de o altă stea 
celebră a petrolului prahovean, 
care a strălucit „între cele două 
războaie". Numele ei a fost : Mo
reni. Cea mai îmbelșugată și mai 
productivă schelă din țară, cu fai
mă și peste hotare. Dar a fost o 
strălucire și o celebritate tragică. A- 
prig disputată de marile imperii ale 
monopolurilor petroliere străine, ex-

■ ploatată pînă la epuizare, pîndită în 
fiecare clipă de incendii. Celebrele 
focuri- de la Moreni. Unul din a- 
semehea focuri,-cel mai mare care 
a durat cîțiva ani, constituind sim
bolul acestei străluciri tragice.

Strălucire mai mare au Brazii de 
astăzi. Ziua în bătaia soarelui par de 
argint, pe cînd noaptea — niște 
imense constelații. Pentru oamenii
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Jules PERAHIM și Ștefan CONSTANTINESCU :

de specialitate, această strălucire în
seamnă tehnică nouă, modernă, in-, 
stalații automatizate, construcții de 
concepție și fabricație românească, 
procedee ultra-moderne de nivel 
competitiv cu străinătatea, — cu un 
cuvînt realizări care inspiră încre
dere în forțele noastre proprii, mîn- 
drie.

Pentru artiști și în special pen
tru pictori aceste sentimente iau ex
presii coloristice. Am văzut nenu
mărate pînze, tratate în cele mai di
verse stiluri, — de la reproducerea 
exactă a rafinăriei pînă la figurarea 
ei prin 
lumină.
ceeași 
numi-o 
replica 
ori văd o asemenea imagine plasti
că — la strălucirea tragică a Mo- 
renilor de odinioară/

Vasile NICOROVICI

simple puncte abstracte de 
Din toate însă m-a izbit a- 
senzație de strălucire. Aș 

„strălucirea Brazilor". Iată 
de azi — îmi spun de cîte
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Mozaic faianță (Casa de cultură din Mangalia)
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Timpul și socia
lismul au sc him-
bat apoi tot..

Există locuri prin care războiul a 
trecut fără tancuri și fără gloanțe și 
n-a făcut să explodeze nici măcar o 
dinamită, dai peste care a aruncat, 
la fel de tragic, pe nările lui de 
monstru, durerea ți groaza.

L-am însoțit, acum cîteva zile, in
tr-un sat, pe învățătorul Ion Pătraț- 
cu din Giurgiu. Satul se numește

ș

Pietrițu, lăsat în jos spre Zimnicea 
ți înconjurat, ca toate celelalte, de 
lanuri înalte de porumb, de pomi și 
grădini și livezi străjuite de moto- 
pompe ți tocătoare de nutreț, ră
mase, în răsăritul soarelui, cu gîturile 
în sus, ca niște stîrci uriași. învăță
torul, ieșit nu demult la pensie, a 
venit aici să-ți întîlnească foștii elevi

ză-te dumneata, nu se poate să fi 
murit 1 Dar eu n-aveam de ce să 
mă mai interesez fiindcă vestea era 
adevărată, ea venise prin primărie.

în fiecare zi femeile ți copiii se 
sculau cu teama acelor vești ți se 
rugau să nu fie vorba de-al lor, să 
se întoarcă și fără picioare, numai 
să se întoarcă.

La școala cea nouă, printre profe
soare, întîlnim două din fetele lui 
Florea Țăranu. Cînd le-a murit, tatăl, 
ele erau mici, nu-ți aduc aminte 
războiul. Ascultă întristate povesti
rea învățătorului. In schimb, la se
diul cooperativei 
trînul învățător e 
țime de întrebări:

— De Iulie vă 
■—• Cum să nu I 
— Frumos mai 

Ivanov, pescarul, 
Pîrvu, cel pe care nu-l lua nimeni la 
matematică ?

— Cum să nu, cum să nu I
De toți îți amintea învățătorul și 

fruntea lui se strîngea năpădită de 
amintiri. Iulie cînta frumos, Ivanov 
era neîntrecut la pescuit, fiecare a- 
vea un talent al lui, fiecare ar fi 
putut fi acum aici dacă n-ar fi tre
cut pe-acolo războiul.

Dinspre poartă, vine o motocicletă 
de invalid ți din ea coboară un 
bărbat fără picior. învățătorul îl 
recunoaște :

— Ce faci, Nicolae Vocheci P Lu
crezi aici ?

— Sînt contabil șef — surîde Vo
checi, potrivindu-ți cîrja.

— Dar voi, cu ce vă ocupați ? în 
treabă învățătorul șirul de bărbați. 
Tu, Aicea Miron, ce ești la coopera
tivă ?

— Zootehnician, răspunde Aicea 
Miron. Am făcut o școală, am șapte 
ani în sectorul ăsta.

— Dar tu, Drăghia Radu P
— Magazioner, răspunde Drăr 

glii a.
— Dar tu, Nicolae Turmac P,
— Eu, contabil.
— Și tu, Pieleanu Florea P
— Tractorist, iar Marin Beu

de brigadă...
— Dar tu, Ghinea Marin P
— Eu sînt președinte

Ce vorbești tu, Ghinea P rîde

---Ei, săraci mai erau oamenii 
ăștia, se miră el, săraci lipiți pămîn- 
tului / Și uite-i acum1 Ce zici, măi 
Ghinea ?

— Ce să zic P Nu vedeți că tot 
satul aproape e construit din nou P 
Cîte case vechi au mai rămas?... Și 
în fiecare casă e mobilă nouă, e ara-

în locul lui sînt 12 învățători ți pro
fesori. Și nu se poate abține să nu 
treacă încă o dată pe la țcoala 
veche, martoră, în trecut, a unor 
tragice întîmplări, iar astăzi a atîtor 
luminoase transformări.

Vasile BĂRAN

de producție bă- 
asaltat de o mul-

mai amintiți ?

cînta I Dar de 
dar de Marin

șef
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La Arads august 
de muncăj de 
țfâce, de bucurii

„Peste cîteva minute vom ate
riza pe aeroportul Arad. Stimați 
pasageri, echipajul avionului..." 
Vocea caldă a stewardesei aco
peră pentru o clipă vibrația pre
lungă a motoarelor. Privesc prin 
hublou. Sub noi, linia moale a 
Mureșului se desface în unduiri 
molcome. Deslușim calma curgere 
a rîului și rugăciunea stinsă a 
sălciilor ce sărută apa. E un ceas 
de tihnă pe care numai elicea 
avionului nostru îl colorează o 
vreme... Și Mureșul rămîne unde
va, într-o parte, și sub noi începe 
să lunece amețitor poteca de be
ton a aeroportului.

...Vin de departe, din tărîmuri 
de glorie și de moarte, vocile. 
Aici, pe aeroport, în augustul de 
foc, de sînge și de nădejde, ostașii 
legendarului detașament „Păuliș", 
elevii școlii de subofițeri din

Radna, au ridicat în fața crucilor 
încîrligate, zugrăvite cu catranul 
urii pe avioane, pe tancuri, pe su
flete, strigătul părinților lor de pe 
cîmpiile Mărășeștilor : „Pe aici 
nu se trece !“ Și nu s-a trecut. Un 
august și un septembrie de foc 
înroșit apele Mureșului ; sînge 
menesc a curs în ceas de zi și 
ceas de noapte, amestecîndu-se 
valurile rîului...

...Și cu valurile vremii. Doar 
ochii amintirii desfac pînzele tre
murătoare ale timpului pînă 
colo, pînă la țesătura zilelor 
tunuri și mitraliere. Astăzi, 
malul Mureșului, august '67
adus un întreg popor de trupuri 
bronzate, de tinerețe clocotitoare, 
de rîsete și de vigoare. în aceste 
zile, Mureșul este artera pe care 
simți cel mai exact pulsul orașu
lui. Lăcătușii, strungarii, fre
zorii, rabotorii, mii și mii la

au 
o- 
în 
cu

a- 
cu 
pe 
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număr, care duc 
ale lumii faima 
strungurilor plămădite la Arad, 
se întâlnesc înainte de lucru 
sau după lucru aici, pe ma
lurile Mureșului. loan Tipei 
sau Iosif Jivoi, primul de la 
Uzina de vagoane, al doilea de la 
Uzina de strunguri, își aduc a- 
minte de „celălalt Mureș", sau de 
„celălalt aeroport", doar 
cînd cîte un reporter 
roata mare a timpului, 
evocă ei luptele purtate de deta
șamentul „Păuliș", primul, și de 
muncitorii înarmați, cel de-al 
doilea. în rest, adaugă în fiecare 
zi o picătură fluviului de price
pere și de hărnicie din care se 
nasc strungurile și vagoanele ară- 
dene. Pe malul Mureșului ei sînt, 
ca și ceilalți, o trăsătură de penel 
a peisajului uman, numit „tihnă 
și bunăstare".

în zorii zilei, gara Aradului 
revarsă înspre uzine un torent 
de oameni-; seara îi absoarbe. 
Trenurile vin și pleacă, peroa
nele se umplu și se golesc ritmic. 
Peroanele âării care acum 23 de 
ani era un morman de ruine fu- 
megînde.

Aradul industrial s-a ridicat 
din ruine sau s-a ridicat, pur și 
simplu. Cînd treci prin halele Uzi
nei de vagoane ți-e cu neputință 
să-ți imaginezi lanurile de po
rumb ce se întindeau acum două
zeci de ani pe aici. După cum 
nu poți să evoci cu ușurință nici 
micile ateliere disparate care au 
fost nucleul actualei Uzine de 
strungari.

Aici, la Uzina de strunguri, am 
văzut, în producție de serie, ul
tima și cea mai de seamă reali
zare a colectivului; strungul cu 
comandă automată prin impulsuri 
electromagnetice. Același magne
tofon șl aceeași bandă care păs
trează inflexiunile vocii lui Baco- 
via sau curgerea gravă a viorii lui 
Enescu comandă, ca o încununare 
a virtuților tehnice arădene, 
strungul C.P. 400. De la turnarea 
pieselor și pînă la finisaj, de 1® 
primul bloc de metal incandes
cent șl pînă la ultima pensulă de 
vopsea pe care o primește, strun
gul arădean trece prin mîinl des
toinice, pricepute, constltuindu-se 
la sfîrșit ca o victorie tehnică 
ce conferă prestigiu industriei 
noastre în țări de pe trei conti
nente, unde este exportat.

Ceea ce te reține în 
rînd la Uzina de vagoane 
mare uzină ridicată pe 
lăsate de război — este impresia 
de modernitate a locurilor de 
muncă.' Utilajul de înaltă tehni
citate, organizarea fluxului de 
producție în scopul obținerii unei 
productivități și eficiențe maxi
me, varietatea produselor, căută
rile permanente sînt climatul fi
resc în care se desfășoară activi
tatea uzinei ; ele sînt totodată 
semne concludente ale etapei în 
care se află întreprinderea. Va
goanele de la Arad sînt produse 
competitive pe piața mondială. 
„Arad" devine tot mai 
marcă de garanție.

în amiezile toride de 
schelele constructorilor 
zează peisajul. Se construiește 
mult — și unul din semnele dis
tinctive ale orașului este convie
țuirea firească dintre arhitectura 
maiestuoasă a secolelor trecute 
și zveltețea noilor zidiri. In ora
șul metalelor și al florilor, sem
nele istoriei și semnele prezentu
lui se întrepătrund la fiecare pas. 
Un august de pace le unifică.

Un august de pace trece prin 
marea de arbori, de arbuști și de 
flori care potopește orașul și prin 
forfota voioasă a mulțimilor du
minicale de la Insula Mureșului, 
în august, podgoriile din jurul 
Aradului pregătesc sărbătoarea 
autumnală a strugurilor și a vi
nului. Soarele verii se prelungește 
pe sine în roade și în nectar. In
tre zidurile Palatului culturii, fi
larmonica pregătește valurile de 
armonii ale unei noi stagiuni, iar 
actorii se străduiesc să descifreze 
destinele pe care le vor reface, 
seară de seară, sub luminile re
flectoarelor.

în august, școlile Aradului cu
nosc rî'vna zugravilor și a tâmpla
rilor. Se apropie ziua în care ele 
se vor umple de larmă și de cîn- 
tece. Stadionul își. așteaptă mul
țimile ; parcul este locul de des
fășurare al unui etern campionat 
de șah la care participă numai 
jucători între 7 și 70 de ani; co
fetăriile și sălile de dans ale Ara
dului vibrează de tinerețe.

Pe malul Mureșului, august '67 
trece printre strunguri și vagoane, 
printre schele, printre flori și 
bucurii cotidiene.

„Ale turnurilor umbre peste 
unde..." Umbrele marelui hotel cu 
11 etaje sau ale noii hale de la 
Uzina de strunguri nu ajung pînă 
la Mureș. Cum nu ajung nici um
brele noilor blocuri de locuințe, 
cum nu ajung nici umbrele pala
telor Aradului, renovate în anii 
din urmă, nici cele ale școlilor 
noi. (Cum, de fapt, nu ajung nici 
celebrele umbre cîntate cu un 
veac în urmă...) Dar imaginea lor 
nu se poate despărți de aceea a 
arterei. de apă a orașului. Aici, 
pe malul Mureșului, vibrează zeci 
de mii de destine umane care, un
deva, se unesc într-unul singur : 
un destin colectiv străjuit de cu- 
vîntul „pace".

...Pe aeroportul din Arad deco
lează și aterizează avioane de că
lători. Pe străzi se plimbă copiii, 
în uzine se construiesc strunguri 
și vagoane, se țese pînză. E un 
august de pace. Mureșul curge 
în pace, dinspre pace, înspre pace 
....fără odihnă, fără uitare, fără 
somn".
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încă din primele momente ale in
surecției naționale antifasciste din 
august 1944 a fost limpede că succe
sul ei și întoarcerea armelor împo
triva hitlerismului reprezenta un 
eveniment de excepțională însemnă
tate politică și militară. Imediat, pri
mele comentarii internaționale au 
relevat importanța acestui eveniment, 
prin efectele sale strategice, pentru 
evoluția fronturilor și accelerarea 
considerabilă a deznodămîntului răz
boiului. Postul de 
dra transmitea la 
1944 : „Fapta României 
act de mare curaj și 
grăbi sfîrșitul războiului". La rîndul 
Său. postul de radio New York subli
nia că „România, dînd posibilitate 
trupelor aliate să sfarme rezistența 
germană în Carpați, contribuie în 
mod hotărîtor la victoria Puterilor 
Aliate". Alte comentarii de presă a- 
preciau acest eveniment drept „unul 
din cele mai hotărîtoare ale întregu
lui război" („New York Times") ; 
„unul dintre factorii decisivi ai răz
boiului" („France libre") ; „una din 
cele mai sensibile lovituri date celui 
de-al treilea Reich" („Le Figaro"). La 
27 august 1944 ziarul ,.Pravda" scria 
următoarele : „Presa străină afirmă 
în mod just că s-a năruit întregul 
sistem de apărare german în Bal
cani", iar postul de radio Moscova, 
în emisiunea sa din aceeași zi. sub
linia : „Ieșirea României din Axă are 
o importantă covîrșitoare nu numai 
pentru această tară, ci pentru în
treg Balcanul, deoarece prin această 
lovitură se prăbușește întregul sistem 
de dominație german din sud-estul 
Europei. însemnătatea acestui din 
urmă fapt nu poate să fie subesti
mată".

Pentru oricine urmărea operațiu
nile militare, era evident că această 
lovitură a însemnat nu numai sfărî- 
marea pozițiilor de rezistență din- 
tr-un sector determinat al frontului, 
ci prăbușirea unui bastion-cheie al 
întregului sistem militar german. Nu 
este de mirare că Hitler și generalii 
săi au turbat de furie la aflarea a- 
cestei vești: așa cum reiese din do
er '.ente ale vremii, găsite cu prile
jul verificării' arhivei secrete perso
nale a Iui Hitler — într-un raport 
iscălit de generalii Keitel și Gude
rian. se cerea... desființarea Româ
niei de pe harta Europei și ștergerea 
națiunii române de pe fața pămîn- 
tului !

în configurația generală a frontu
lui, începutul verii și vara anului 
1944 marcau operațiuni ofensive de 
amploare ale forțelor aliate, conco
mitent cu o rezistență crîncenă, în- 
dîrjită a armatei hitleriste. încă din 
martie, Armata Sovietică ajunsese la 
frontiera de stat dintre România și 
U.R.S.S. în iunie, debarcarea aliată 
în Normandia marcase deschiderea 
noului front ; în Italia operațiunile 
forțelor aliate si ale partizanilor ita
lieni se ciocneau de o rezistentă în
verșunată.

La 20 august 1944, Armata sovie
tică a dezlănțuit o puternică ofensi
vă la aripa de sud a frontului sovie- 
to-german, împotriva grupului ger
man de armate „Ucraina de sud"* 
Totodată, se desfășura cu intensita
te mișcarea de eliberare a popoare
lor iugoslav, francez, polonez, alba
nez, grec, cehoslovac ș.a., care dădea 
lovituri puternice spatelui frontului 
german.

Deși primise lovituri zdrobitoare, 
Germania nazistă mai dispunea încă 
de efective militare importante, de 
rezerve strategice și poziții puter
nice. Bazîndu-se pe lanțul Carpați
lor ca pe o poziție naturală solidă 
greu de pătruns, hitleriștii făcuseră 
pregătiri în vederea unei rezistențe 
îndelungate, spre a stăvili înaintarea 
trupelor sovietice către Balcani și 
Europa Centrală, a „zăvori" flancul 
sudic al frontului. Planurile coman
damentului hitlerist porneau de la 
faptul că cele trei șiruri de culmi 
paralele, cu înălțimi medii de 2 000 
de metri și cu o lățime de 80—100 
de km, ale Carpaților Orientali for
mau un baraj sigur de la est spre 
vest pe o lungime de 250—300 de km. 
în fața acestui imens baraj natural 
se află, ca niște contraforturi, dealu
rile Moldovei. Pe toată această por
țiune, accesul nu este posibil decît 
pe direcții obligate, prin trecători 
înalte și înguste, deci cu eșaloane 
subțiri, relativ ușor de respins. Pe 
de altă parte, această centură mun
toasă se continuă la nord-vest prin 
Carpații Păduroși, iar la sud-vest 
prin Carpații Sudici, avînd astfel 
ambele flancuri acoperite.

între curbura Carpaților și obsta
colul natural al Dunării maritime se 
deschidea așa numita „poartă a Foc
șanilor", in lungime de 80 km, pe 
care comandamentul hitlerist și gu
vernul antonescian o blocaseră prin- 
tr-o zonă extrem de puternic fortifi
cată. Erau amplasate aci peste 1 600 
cazemate de beton (ceea ce echivala 
cu peste 20 de cazemate pe fiecare 
km de front), aproape 1 800 locașuri 
de tragere pentru armament automat 
și antitanc, se construiseră zeci de 
kilometri de șanțuri antitanc, se 
plantaseră numeroase cîmpuri de 
mine etc. Acest arc strategic, întins 
pe aproape 600 de kilometri, era a- 
părat de Grupul de armate german 
„Ucraina de sud", din care făceau 
parte 47 divizii și 5 brigăzi, însu- 
mînd 643 000 de oameni.

Mai trebuie notat că în ipoteza 
unei străpungeri a zonei fortificate 
de la Focșani — Nămoloasa — Brăi-

de general-colonel în rezervă 
Constantin POPESCU

radio Lon-
24 august 

constituie un 
acest act va

la, comandamentul hitlerist prevedea 
să-și organizeze rezistența pe alinia
mentul Carpaților Sudici, munți mai 
masivi decît Carpații Orientali, cu 
vîrfuri pînă la 2 500 m. în fine, dacă 
și această barieră ar fi căzut, hitle- 
riștii plănuiau să se replieze pe o a 
treia zonă naturală, aceea â Carpa
ților Apuseni, cu o lungime de cca 
170 km și o lățime de 40—60 km. 
Profitînd, așadar, de relieful acci
dentat al țării noastre și plănuind 
transformarea României într-un tea
tru de foc, trupele germane contau 
pe trei linii succesive de apărare.

Străpungerea fiecăreia dintre a- 
ceste linii ar fi cerut timp îndelun
gat și multe jertfe, grele operații 
ofensive, inevitabile mari pierderi 
umane și în material de război, pre- 
supunînd menținerea dominației ger
mane asupra unui șir 
cu întregul cortegiu de 
decurgea din aceasta.

Prin insurecția de la 
angajarea Armatei Române în lupta 
contra fascismului, întreaga linie de 
fortificații Focșani — Nămoloasa — 
Brăila, întărită cu atîta grijă, a fost, 
practic, scoasă din uz Chiar în noap
tea de 23 spre 24 August, unitățile 
române de pe front au primit ordin 
să împiedice trupele germane în re
tragere să ocupe această linie și să 
pătrundă în Muntenia. în noaptea de 
25/26 august batalioanele române de 
fortificații au demontat armamentul 
din cazemate și au lăsat liberă zona 
Focșani — Brăila, pe cuprinsul că
reia nemții au reușit să ocupe doar 
cîteva puncte, pentru scurtă vreme, 
în sectorul Mărășești și Tg. Ocna. 
S-a creat astfel o mare spărtură prin 
care au pătruns armatele Fronturilor 
2 și 3 ucrainene, avînd larg deschi
să în fată întreaga vale a Dunării, 
porțile de acces spre Balcani.

înaintînd’spre Dunăre, trupele so
vietice au ajuns la sfîrșitul lunii 
august la granița româno-bulgară., în 
Dobrogea. iar în prima jumătate a 
lunii septembrie în Banat, la granița 
româno-iugoslavă. „Zăvorul Balcani
lor este sfărîmat. sublinia ziarul „Ny 
Dag" din Stockholm. De acolo dru
murile duc direct snre Germania..." 
Ea sudul Dunării, nefiind amenajată 
nici o linie germană de rezistentă, 
soarta efectivelor hitleriste din Pen
insula Balcanică era pecetluită. Triî- 
pele germane din Grecia, văzîndu-se 
izolate, au fost nevoite să înceapă în 
grabă ' evacuarea.

După cum arată istoricul Arthur 
Gould Lee, „forțele britanice, care 
au debarcat în septembrie în Grecia, 
avuseseră o sarcină simplă, deoarece 
cea mai mare parte a trupelor ger
mane de ocupație se retrăgea. Dacă 
germanii ar fi reușit să rămînă în 
România, sarcina invaziei ar fi fost 
cu totul alta, fiindcă, chiar dacă so
vieticii ar fi pătruns în sudul Bulga
riei și ar fi înaintat apoi spre vest, 
germanii s-ar .fi putut menține în 
Grecia și în restul Balcanilor pînă 
în primăvara următoare..."

Totodată, trupele germane anga
jate în lupte cu forțele de eliberare 
din Iugoslavia primeau din spate o 
izbitură mortală ; pentru comanda
mentul german s-a ivit perspectiva 
tragică a unei străpungeri directe 
spre zona de Nord a Mării Adria- 
tice cu izolarea și căderea întregului 
grup de trupe hitleriste din Balcani.

Nu mai puțin importante erau 
efectele de ordin moral și politic, 
care aveau — după expresia folosită 
de agenția Reuter — caracterul unui 
„șoc electric de o deosebită violen
ță". Referindu-se la răsunetul pe 
care hotărîrea României avea să-1 
găsească în celelalte țări balcanice, 
ziarul „Times" scria că ea „va avea 
un efect tonic în Turcia, care a înăs
prit relațiile diplomatice cu Reichul 
și a asistat la dezvoltarea ostilității 
românești împotriva exploatării și 
tiraniei germane cu un interes și o 
simpatie care datează din zilele în
țelegerii Balcanice. Ea va oferi orga
nizațiilor militare și partidelor din 
Grecia unul dintre cele mai convin
gătoare argumente de a coopera... în
tr-un moment cînd eliberarea eleni
lor este și mai apropiată 
evenimentelor de dincolo de 
Ea va încuraja și mai mult 
vii partizani ai mareșalului 
Ziarele și agențiile de presă adăugau 
că în urma acestui șoc' se va resimți 
și Finlanda, unde poporul va impune 
mai grabnic guvernanților să accep
te condițiile de pace oferite de aliați.

★

Importante au fost de asemenea 
repercusiunile asupra evoluției fron
tului către vest, desfășurării opera
țiunilor militare către zona de centru 
a Europei. în primul rînd, a 
fost realizată eliberarea rapidă a 
întregului teritoriu al României și a 
părții de la est de Tisa a Ungariei. 
Calea spre Cehoslovacia și mai de
parte, spre Berlin, era deschisă. 
Pentru a înțelege pe deplin impor
tanța insurecției și apoi a operațiu
nilor armatei române trebuie să por
nim de la poziția geografică și stra
tegică a României, poziție asemănă
toare unei plăci turnante, care în 
sud deschidea drumul de acces al 
Balcanilor și totodată permitea des
fășurarea operațiunilor pe direcția 
principală a văii Dunării, pînă spre 
Viena, înrîurind întreaga evoluție a 
frontului 
lipsit de 
altele, și 
vorabile
Frontul 2 ucrainean s-a putut lipsi

de popoare, 
suferințe ce

23 August și

datorită 
Dunăre, 
pe bra- 

Tito".

în Sud-Estul Europei. Nu 
importanță a fost, printre 
faptul că, în condițiile fa- 
create în sectorul sudic.

de 18 divizii iar Frontul 3 ucrainean 
de 9 divizii, care au fost deplasate la 
29 august în alte sectoare ale fron
tului.

Ca urmare a evenimentelor poli
tice și militare din România, la în
ceputul lunii septembrie 1944, tru
pele germane și ungare aflate în 
partea de nord a Transilvaniei se 
găseau în primejdie să fie prinse în 
clește, între două focuri. „Singurele 
căi deschise... — scria „New York 
Times" încă la 29 august — erau cele 
prin trecătorile munților Carpați, 
dar știrile sosite de la Moscova spun 
că românii dețin controlul trecători
lor". încă de la începutul insurec
ției, forțele române ocupaseră pozi
ții de luptă de-a lungul frontierei 
vremelnice din podișul Transilvaniei 
și pe frontiera de vest cu Ungaria și 
Iugoslavia, reușind să mențină in
tact un mare cap de pod la nord și 
nord-vest de Carpații Sudici și Apu
seni, pe o suprafață de aproximativ 
45 000 de km pătrați.

Comandamentul german era con- 
. știent că numai prin nimicirea .aces

tui cap de pod și cucerirea Carpați- 
lor Sudici mai putea spera să-și 
recîștige o poziție stabilă de apărare 
în Balcani, De aceea — după cum 
arată în amintirile sale H. Friessner, 
fostul comandant al Grupului de ar
mate german, „Ucraina de Sud" — 
trupele hitleriste au primit misiunea 
„de a cuceri trecătorile din Carpații 
Sudici și a le zăvori". în acest scop, 
au fost dezlănțuite la 5 și 13 septem
brie două operații ofensive de am
ploare, care au fost însă stăvilite de 
armata română, cu sprijinul activ al 
populației din zona de luptă, inami
cul neputîndu-și atinge scopurile.

în lucrarea „Istoria Marelui 
Război al Uniunii Sovietice pen
tru Apărarea Patriei", istoriogra
fii sovietici arată că : „în primele 
zile ale lunii septembrie, cînd tru
pele germano-ungare au încercat să 
treacă la ofensivă, trupele române 
au organizat apărarea pe aliniamen
tul Tg. Mureș — Turda, precum și în 
raionul Arad — Timișoara și timp 
de cîteva zile au stăvilit atacurile 
dușmanului. Aceasta a permis unită
ților Armatei Roșii să treacă în bune 
condiții Carpații Sudici și să vină în 
ajutorul românilor".

Eșecul încercării naziste de a pune 
stăpînire pe lanțul Carpaților Sudici 
—- subliniază Friessner în memoriile 
citate — „a fost un lucru funest, 
căci munții erau cei mai buni aliați 
aj noștri. Inamicul putea fi oprit 
aici cu trupe speciale relativ slabe, 
cu mult mai bine decît în spațiul si
tuat la nord de aceste trecători".

Pierderea Carpaților a echivalat cu 
un dezastru pentru întreg frontul 
stldic și central al hitleriștilor.

*

Puterea de luptă a forțelor armate 
naziste a fost simțitor redusă și în 
urma pierderii de către Germania a 
efectivelor militare și a bogatelor 
resurse materiale românești. Se poa
te spune că nemții le-au pierdut de 
două ori — o dată pentru că nu mai 
dispuneau de ele și a doua oară pen
tru că ele erau acum puse în slujba 
efortului de război antihitlerist.

Sub raport economic, cel de al 
Ill-lea Reich s-a văzut dintr-odată 
privat de produsele petroliere și aii-

mentare romanești. Cele 1 500 000 de 
tone petrol rafinat, plus cantitățile de 
petrol brut, extrase anual din Ro
mânia, au putut fi utilizate împotriva 
hitleriștilor, datorită faptului că for
țele noastre insurecționale salvaseră 
cu eroism sondele și rafinăriile de la 
distrugere. Pe de altă parte, trans
porturile spre front se puteau des
fășura cu ușurință, deoarece arma
tele și patrioții români apăraseră și 
păstraseră intacte atît căile ferate, 
șoselele, podurile, cit și materialul 
rulant.

★

Armatele române au constituit un 
factor activ în bătăliile care au ur
mat în ultimul an al războiului, pînă 
la jumătatea lui mai 1945 și înce
tarea ultimelor ostilități militare, 
în zilele insurecției, militarii și găr
zile patriotice românești au scos din 
luptă peste 60 000 de soldați și ofițeri 
germani — ceea ce reprezenta apro
ximativ 6 divizii, — au capturat 
mari cantități de muniție și arma
ment, printre care un sfert din to
talul avioanelor de care dispunea 
Grupul de armate „Ucraina sud". 
Pînă la sfîrșitul războiului, pierde
rile provocate inamicului hitlerist de 
către trupele noastre s-au ridicat la 
circa 137.000 morți și prizonieri — 
ceea ce echivalează cu circa 14 di
vizii. Armata română a străbătut 
peste 1 000 km, a eliberat 3 831 de lo
calități, dintre care 53 de orașe. îna
intarea a cerut sacrificii dureroase, 
— necesare pentru a forța fiecare 
poziție, fiecare masiv muntos, fie
care curs de apă. Trupele noastre au 
pierdut în aceste lupte 167 525 de oa
meni morți, răniți și dispăruți, — a- 
proape o treime din efectivul aflat 
pe front.

în aceste lupte crîncene pentru 
eliberarea întregului teritoriu al pa
triei, precum și a Ungariei și Ceho
slovaciei, s-a închegat frăția de arme 
româno-sovietică. Alături de glo
rioasa armată sovietică, ostașii ro
mâni au dat eroice jertfe de singe, 
s-au bătut ca niște lei, demni de tra
dițiile vitejești ale poporului nostru..

Cot la cot cu ostașii sovietici | 
luptau la începutul anului 1945, 15 di- j 
vizii românești, 5 divizii poloneze, 6 j 
divizii bulgare șl 3 brigăzi cehoslo
vace. în total, pînă la înfrîngerea de- | 
plină a Germaniei, la operațiuni au 
luat parte 538 536 militari români. Ra
dio Londra remarca în emisiunea sa 
din 7 ianuarie 1945 : „Dintre na
țiunile care luptă împotriva Germa
niei hitleriste, România se situează 
azi în al patrulea rînd în ce privește 
numărul de ostași care participă la 
bătălia de distrugere a nazismului".

Recapitulînd, se poate spune că 
insurecția începută la 23 August 
1944, urmată de operațiunile armatei 
române de partea coaliției antihitle
riste, a înrîurit în mod hotărîtor si
tuația din sud-estul Europei, ușurînd 
desfășurarea acțiunilor ofensive ulte
rioare pe frontul central, aducînd o 
contribuție substanțială la grăbirea 
sfîrșitului războiului. Ne putem în
chipui cîte vieți omenești, cite valori 
și bunuri materiale au fost astfel 
cruțate I Postul de radio Paris subli
nia că „România a adus prin contri
buția ei o scurtare a războiului cu 
cel puțin șase luni", apreciere relua
tă apoi într-o declarație a ministru
lui de externe francez din martie 
1946.

Putem fi mîndri de partidul comu
nist și de poporul’ nostru, de erois
mul și de capacitatea de luptă pe 
care armata noastră le-a demonstrat 
în timpul insurecției și în perioada 
ce a urmat,. înscriind o pagină de 
glorie în cartea victoriei popoarelor 
asupra Germaniei hitleriste, a cau
zei libertății.

transport, — sabotînd răz
boiul hitlerist — încetineau 
în mod sistematic ritmul de 
producție, întîrziau con
știent executarea lucrărilor, 
deteriorau mașini și insta
lații. Tot mai frecvente e- 
rau acțiunile de sabotaj în 
transporturi, provocînd de
raierea trenurilor militare, 
cazurile de incendiere și 
distrugere a unor obiecti
ve militare. însuși Ion An
tonescu, pe un raport care 
informa despre incendierea 
depozitului de mine anti
tanc de la Mogoșoaia în 
primăvara anului 1941, a 
pus următoarea rezoluție : 
„Incendierile depozitelor 
militare se înmulțesc. Nu 
mai trebuie să așteptăm ca 
să ne convingem că lucrul 
este organizat și dirijat". 
An de an organele de in
formare ale regimului an- 
tonescian sesizau noi acte 
de sabotaj ; în 1942, ele ra
portau : „Arsenalul Armatei 
din Tîrgoviște a fost in
cendiat. Autorii nu se cu-, 
nosc...“. „Depozitele de 
muniții de lingă Buzău (66 
de depozite de muniții și 
unul de benzină al avia
ției germane — n. a.) au 
luat foc. Se pare că ne a- 
flărn în fața unei mîini cri
minale". în 1943 a fost in
cendiat un depozit de mu
niții al uzinelor „Mîrșa" 
unde au fost distruse peste 
70 000 de proiectile de ar
tilerie.

Alături de, muncitori, 
și-au manifestat fățiș îm
potrivirea față de dictatu
ra fascistă și războiul hi
tlerist masele largi ale ță
rănimii. în numeroase lo
calități, sătenii au ascuns 
cerealele și vitele pentru a 
nu fi rechiziționate, au sa
botat concentrările și mobi
lizările pentru front, au 
avut dese incidente cu tru
pele hitleriste, unele din ele 
soldîndu-se cu morți și ră
niți de ambele părți.

Numeroși oameni de ști
ință și cultură de diferite 

: convingeri politice au par
ticipat la diferite acțiuni de 
protest împotriva regimului 
fascist, au activat în orga
nizații ilegale (Uniunea Pa- 
trioților, Apărarea Patrio
tică) sau legale (Asociațiile 
refugiaților ardeleni etc.). O 
parte dintre aceștia ca Dr. 
Petru Groza, P. Constan- 
tinescu-Iași, Gheorghe Vlă- 
descu-Răcoasa, Tudor Ar- 

ghezi, Scarlat Calimachi, A- 
tanase Joja, Victor Efti- 
miu și alții au fost 
arestați și internați în. 
închisori și lagăre pentru 
activitatea lor antifascistă. 
Voința intelectualității de a 
se pune capăt dictaturii 
fasciste și războiului hitle
rist și-a găsit o vie expre
sie în memoriul adresat lui 
I. Antonescu în 
anului 1944, de 
de 66 de oameni 
printre pare :
Bagdasar, C. Balmuș, Radu 
Cernătescu, N. Ciorănescu, 
C. Daicoviciu, dr. N. Lupu, 
Gh. Nicolau, A. Oțetea, dr. 
C. I. Parhon, N. Profiri, M. 
Ralea, Al. Rosetti, S.- Stoi- 
lov, S. Titeica, Ștefan Ven- 
cov. „în clipa în care un 
cumplit dezastru amenință 
ființa neamului nostru — 
scriau semnatarii memoriu
lui — noi, membri ai Aca
demiei Române si profesori 
ai Universităților din Bucu
rești, lași și Cluj, martori 
ai exodului populației și ai 
devastării satelor și^orașe- 
lor românești transformate 
în cîmpuri de bătălie... am 
hotărît să vă adresăm ape
lul de față. Interesele vi
tale ale statului și poporu
lui nostru‘ cer imediata în
cetare a războiului, oricare 
ar fi greutățile acestui pas. 
Sacrificiile pe care Româ- 

I nia ar trebui să le facă vor

se- 
se 

in-

I

primăvara 
un număr 
de știință, 

Dr. D.

fi incomparabil mai mici 
și mai puțin dureroase de
cît continuarea războiului".»

Ostilitatea mereu cres- 
cîndă a poporului față de 
dictatura militară și Ger
mania hitleristă s-a reflec
tat puternic în armată. 
Chiar de la intrarea în ța
ră a trupelor hitleriste, or
ganele de informare sem
nalau aproape zilnic ma
nifestări ale urei și revol
tei militarilor români îm
potriva hitleriștilor, în po
fida ordinelor drastice da
te de regimul antonescian. 
într-una din aceste 
sizări, din mai 1941, 
menționa : „în urma
specțiilor administrative, e- 
xecutate în diferite orașe 
din țară, s-a constatat un 
curent de ostilitate vădită a 
intelectualilor de la sate și 
orașe și a ofițerilor ro
mâni împotriva, armatei și 
a ofițerilor germani".

în cursul războiului, nu
meroși ostași români pără
seau liniile frontului sau 
treceau de partea armatei 
și partizanilor sovietici — în 
răstimpul iunie 1941—iulie 
1944 au fost copdamnați de 
curțile marțiale pentru de
zertare de pe front și ne- 
prezentare la încorporare 
și mobilizare aproape 86 000 
de oameni, cifră 
lentă cu efectivul 
8 divizii.

între soldații 
și hitleriști au avut loc nu 
numai incidente, ci chiar 
ciocniri armate, atît în zo
nele de operații, cît și în 
interiorul țării. în octom
brie 1943, generalul hitle
rist Gerstenberg, șeful mi
siunii germane pentru ar
mata aerului, trimitea Ma
relui stat major român O 
listă a incidentelor dintre 
militarii români și cei hi
tleriști, însoțind-o de ur
mătoarea apreciere : „Inci
dentele menționate în a- 
nexă denotă că între 15 
septembrie—10 
1543, într-un timp 
scurt, au avut loc 
ciocniri cu soldații 
ronautica germană, 
în parte, s-au soldat cu 
morți". în vara anului 1944 
dorința ostașilor ca țara să 
iasă din războiul hitlerist 
era atît de accentuată, în- 
cît majoritatea comandan
ților declarau — după cum 
rezultă dintr-o anchetă e- 
fectuată de Marele stat ma
jor — că nu mai pot conta 
pe unitățile lor.

Catastrofa spre 
împinsă România 
cat frămîntări și 
unor ofițeri din 
mentele superioare ale ar
matei. încă ' din primele 
luni ale războiului antiso- 
vietic generalul N. Ciuper
că, comandantul Armatei 4 
române, refuzînd să execu
te un ordin de operații al 
lui I. Antonescu, a fost si
lit să demisioneze, iar ge
neralul A. Orășeanu, co
mandantul Diviziei 8, a 
fost înlăturat din cadrele 
active ale oștirii ca „neîn
țelegător" și „din cauza șo
văielilor". Generalul Iosif 
lacobici, șeful Marelui stat 
major, a trebuit să demisio
neze pentru că își manifes
tase dezacordul față de I. 
Antonescu, care voia satis
facerea integrală a cereri
lor comandamentului ger
man de trimitere a noi for
țe române pe front. Succe
sorul său, generalul Ilie 
Stefleă, împărtășind păreri 
asemănătoare, a .înlesnit, 
sub diferite forme, să nu 
fie trimiși pe front peste 
200 000 de ostași.

Determinate de cauze 
multiple, diferite cercuri 
politice și grupări ale bur
gheziei manifestau de ase
menea adversitate față de 
hitleriști și de jaful acesto
ra în economia națională — 

deși poziția lor în perioada 
dictaturii militare a fost de-

echiva- 
a peste

români

că între 
octombrie 

relativ 
diferite 
din ae~ 

care,

care era 
a provo- 
în rîndul 
comanda-

Intrare victorioasă într-un sat românesc după alungarea hitleriștilor.
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seori contradictorie, avînd 
mai mult caracterul unei 
rezistențe pasive. Cercuri 
industriale și bancare ale 
burgheziei se opuneau a- 
caparăril economiei de că
tre capitalul german, cere
rilor rapace ale Reichului. 
Este grăitoare în această 
privință comunicarea făcu
tă în octombrie 1943 de re
prezentantul economic al 
Germaniei în România, 
Clodius, guvernului de la 
Berlin : „încercările mele 
repetate de a îndemna gu
vernul român să-și schim
be atitudinea — raporta el 

•— n-au dus la nici un re
zultat... guvernatorul Băn
cii Naționale a rămas pe 
poziția sa de respingere și 
a declarat, solidar cu în
treaga conducere a Băncii, 
că el va trebui să demisio
neze dacă s-ar rezolva chiar 
numai în parte cererile ger
mane".

Sub impulsul creșterii 
luptei antifasciste a mase
lor și al desfășurării eve
nimentelor pe front, cercu
rile politice burgheze au e- 
voluat spre o convergență 
a acțiunilor cu partidul co
munist pe linia apărării in
tereselor naționale și a 
scoaterii țării din război.

în condițiile întregii evo
luții a situației politice și 
militare, tactica justă a 
partidului comunist, chemă
rile sale permanente pen
tru crearea unui front na
țional antihitlerist au dat 
roade, făcînd ca în jurul 
său să se polarizeze toate 
forțele antifasciste pe baza 
unei platforme comune de 
acțiune.

Alianțele politice pentru 
care militase cu consecven
ță și fermitate partidul co
munist, s-au realizat în
tr-un amplu proces, pe 
parcursul căruia au fost 
consemnate evenimente im
portante : făurirea Frontu
lui Patriotic Antihitlerist, 
în iunie 1943 ; crearea 
Frontului Unic Muncitoresc 
în aprilie 1944, — acțiune 
care a avut o puternică in
fluență asupra . celorlalte 
clase și grupări politice ; 
făurirea Blocului National- 
Democrat în iunie 1944 (în
tre P.C.R., P.S.D., P.N.Ț. și 
P.N.L.). Semnificația reali
zării acestor alianțe nu a 
scăpat organelor informa
tive naziste care, la 5 au
gust 1944, relatau într-un 
raport că „evoluția politi
cii interne din ultimele 
săptămîni arată clar o tre
cere a tuturor opozițiilor 
spre stingă, cu preluarea 
conducerii acestei opoziții 
de către partidul comu
nist".

Un rol important în 
lupta împotriva ocupanților 
hitleriști și a mașinii lor de 
război, în pregătirea insu
recției au avut formațiunile 
de luptă patriotice, detașa
mente înarmate proprii ale 
clasei muncitoare. Crearea 
lor a avut o anumită in
fluență și asupra celorlalte 
grupări antihitleriste, care 
vedeau pe ce forțe se baza 
partidul comunist.

Lupta forțelor patriotice, 
antifasciste a fost înlesnită 
de condițiile prielnice ex
terne, create prin succesele 
coaliției antihitleriste pe 
fronturi, prin avîntul luptei 
de eliberare' a popoarelor 
aflate sub jugul fascist.

Pe frontul de est, arma
tele sovietice dădeau lovi
turi zdrobitoare Wehrmach- 
tului, provocîndu-1 uriașe 
pierderi. La 20 August tru
pele sovietice au declanșat 

o puternică operație ofen
sivă în zona Iași—Chișinău.

întreaga situație politică 
și militară din vara anului 
1944 arăta că se copseseră 
condițiile pentru răstur- , 
narea dictaturii fasciste. De 
acest țel erau animate toa
te clasele și păturile socie
tății românești, oamenii 
politici de cele mai diverse 
orientări ; lozinca eliberă
rii țării de sub jugul fas
cist, a izgonirii hitleriștilor 
dinamiza și mobiliza toate 
conștiințele.

★

Puternica stare de spirit 
antifascistă a maselor a 
creat cel mai favorabil te
ren pentru declanșarea și 
desfășurarea insurecției ar
mate organizate de parti
dul comunist. Aceasta și 
explică sprijinul nelimitat 
pe care l-a dat din prima 
clipă întregul popor forțe
lor insurecționale. Tocmai 
faptul că în zilele insurec
ției s-au ridicat la luptă 
masele largi populare, a 
făcut posibilă desfășurarea 
ei victorioasă, anihilarea, 
într-un timp scurt a furi
bundei rezistențe armate 
germane.

Astfel, în ceea ce priveș
te armata română, ea a 
luat parte la acțiunile insu
recționale cu efective ce 
însumau în acele zile 
peste 460 000 de soldați 
și ofițeri. Primind un larg 
sprijin din partea întregii 
populații a țării, forțele in
surecționale au zdrobit, 
capturat sau izgonit uni
tățile germane aflate în 
partea centrală, de sud-est 
și sud-vest a României, Ele 
au provocat inamicului 
pierderi care se cifrează la 
peste 56 000 de- militari 
germani luați prizonieri, 
(între care 14 generali și 
1 421 de alți ofițeri) și circa

5 000 de morți, au capturat 
22 avioane, 438 de nave 
maritime și militare (la 
care se adaugă 60 de nave 
scufundate), numeroase tu
nuri, tancuri, mașini, depo
zite de muniții etc. Ostașii 
români au stăvilit orice în
cercare de pătrundere a 
forțelor hitleriste de peste 
frontiera de apus și de sud 
a țării și din partea de nord 
a Transilvaniei.

De multă vitejie au dat 
dovadă unitățile române 
care pînă la 26 august au 
zdrobit și capturat forțele 
hitleriste din Capitală, iar 
pînă la 28 august și pe cele 
din împrejurimi, unitățile 
care au nimicit dușmanul 
la Ploiești și în întreaga 
vale a Prahovei, cele care 
au eliberat orașele Brașov, 
Țurnu Severin, Arad, Giur
giu, Alexandria, Cernavodă, 
Slobozia, Călărași, Oltenița 
etc.

Alături și în strînsă co
operare cu unitățile arma
tei române, formațiunile de 
luptă patriotice au partici
pat la încleștările cu tru
pele hitleriste, au ocupat și 
asigurat securitatea unor 
instituții centrale de stat, 
paza unor întreprinderi, 
depozite, coloane și lagăre 
de prizonieri.

Participarea la insurecție ' 
a maselor largi de la orașe 
și sate a cunoscut, pe lîngă 
lupta cu arma în mînă, nu
meroase alte forme deose
bit de eficace pentru succe
sul general al acesteia. 
Astfel, în București și în 
alte orașe, muncitorii, func
ționarii, inginerii de la în
treprinderile de interes mi
litar și utilitate publică nu 
și-au precupețit viata .ame
nințată de sălbaticile a- 
tacuri aeriene hitleriste. în
cepute chiar din dimineața 
zilei de 24 august, rămînînd 
să lucreze pentru a asigura 
muniția, energia electrică, 
apa și pîinea necesare ar
matei și populației.

Medicii, personalul sani
tar de toate gradele, 
membri ai „Crucii Roșii" 
au dat un sprijin neprecu
pețit răniților militari și 
civili.

Zile și nopți în șir, per* 
sonalul radiodifuziunii de 
la posturile din București, 
Băneasa, Bod și Teiuș, cel- 
de la centralele și postu
rile telefonice și telegra
fice din întreaga țară a stat 
la datorie, transmițînd dis
pozițiile, ordinele și comu
nicatele noului guvern, lu- 
crînd deseori sub bombar
damentul aviației și atacu
rile infanteriei germane. 
Datorită acțiunii orompte 
a personalului de la tele
foane, care în după amiaza 
zilei de 23 August a blocat 

• toate legăturile telefonice 
ale hitleriștilor, armatele 
germane de pe întreg teri
toriul țării au fost puse în 
imposibilitate de a comu
nica între ele.

Istoria acelor zile a con
semnat nenumărate alte 
fapte de acest fel. Ele vor
besc despre diversitatea ex
trem de mare a categoriilor 
sociale care au participat 
la insurecție, despre voin
ța de luptă ce însuflețea 
întregul popor.

Acest adevăr nu-1 putea 
concepe, desigur, Hitler, 
care, în seara zilei de 23 
August, la orele 22,20 or
dona, într-o telegramă ful
minantă adresată generalu
lui Hansen că „Toți rebelii 
trebuie neîntîrziat judecați 
și împușeați..." Ca să se 
conformeze acestui ordin., 
generalul hitlerist ar fi 
trebuit să judece și să îm
puște... o țară întreagă. 
Cînd și-au dat seama de a- 
ceastă realitate, căpeteniile 
naziste au fost cuprinse de 
o asemenea furie, îneît — 
după cum relatează un do
cument descoperit după 
război în arhiva secretă a 
lui Hitler — au cerut „a se 
lua toate măsurile ca 
România să dispară de pe 
harta Europei și poporul 
român să dispară ca nați
une". Aceste ordine demen
te constituiau-, implicit o 
recunoaștere . a faptului că 
în România nu avusese loc 
un „puci" al unor grupări 
politice, ci un act de voință 
al întregii națiuni române.

★
' Ducînd greul războiu
lui și dînd cele mai mari 
jertfe, Uniunea Sovieti
că și-a cucerit prin lupta 

sa eroică în cel de-al doi
lea război mondial admira
ția și recunoștința întregii 
lumi. Alăturîndu-se coali
ției antihitleriste, țara noas
tră și-a adus contribuția 
la marea victorie asupra 
Germaniei naziste. în lupta 
cot la cot a ostașilor ro
mâni cu ostașii sovietici 
s-a cimentat frăția de 
arme româno-sovietică.

Mobilizatorul maselor și 
armatei, forța cea mai 
dinamică și hotărîtă pentru 
biruința insurecției și par
ticiparea României la răz
boiul antihitlerist a fost 
Partidul Comunist Român, 
în focul acestor evenimen
te, muncitorii, țăranii, 
intelectualii, păturile largi 
de la orașe și sate, toți oa
menii politici animați de 
un real patriotism s-au 
putut convinge încă o- 
dată și din plin că politica 
partidului comunist dă glas 
cu adevărat celor mai 
fierbinți aspirații naționa
le, că partidul este expo
nentul intereselor funda
mentale ale întregului po- 
por român.
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII
GUVERNAMENTALE ECONOMICE

A R. D. VIETNAM
Luni la amiază a sosit în Capita

lă o delegație guvernamentală eco
nomică a R. D. Vietnam, condusă 
de Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam.

Pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației au fost întîmpinați de 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C: al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Constantin Șan- 
dru, vicepreședinte al Comitetului

de Stat al Planificării, Mihai Ma
rin, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, general-locotenent Ionel Va- 
sile, adjunct al ministrului forțelor 
armate, precum și de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, și membri ai ambasadei, 
precum și A. V. Basov, ambasado
rul U.R.S.S. la București, și Li Bin, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

O delecsatie a Âsoeratfes
9 9

de prietenie soviet©-române 
a sosit în Capitală

Luni la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Asociației de 
prietenie sovieto-române (A.P.S.R.), 
condusă de V. N. Stoletov, minis
trul învățămîntului superior și me
diu specia) al R.S.F.S.R., membru 
al Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., 
care la invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S. va face o vizită în 
țara noastră, cu prilejul zilei de 
23 August.

Din delegație fac parte A. A. Ba- 
ranovski, vicepreședinte al Comite
tului Radiodifuziunii și Televiziunii 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R.S.S. Bieloruse, P. I. Lopușan-

Sărbătoarea eliberării prilejuiește 
anul acesta variate manifestări cul- 
tural-artistice. în zilele de 23 și 24 
august, pe estradele din piețele, gră
dinile și parcurile Capitalei și din 
alte orașe, precum și în pădurile din 
împrejurimi, vor avea loc programe 
cultural-artistice susținute de ar
tiști profesioniști și amatori. Iată 
cîteva dintre manifestările ce vor 
avea loc.

ÎN CAPITALĂ
Pe estrada din piața Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, în seara zilei de 23 
August, programul va fi susținut de 
o fanfară a M.F.A., actori ai Tea
trului „C. I. Nottara", taraful cu 
soliști, grupul vocal și echipa de 
dansuri de la combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii". între orele 22—23 va 
avea loc în piață dans de masă.

A doua zi, joi, programul va fi pre
zentat de o fanfară a M.F.A., an
samblul „Permită", precum și de 
formații muzical-coregrafice de la 
Casa de cultură a raionului „Grivița 
Roșie", întreprinderea de panificație 
„Herăstrău", Automatica etc.

în grădina Cișmigiu : miercuri și 
joi seara va cînta o fanfară a M.F.A.

LA TEATRELE BE VARĂ
SceAa Teatrului de vară din par

cul ^Herăstrău" va reuni miercuri 
seară, soliști ai operetei bucureștene, 

‘Ansamblul M.A.I., taraful Combina
tului poligrafic „Casa Scînteii", or
chestra de mandoline a Ministerului 
Minelor ; pe scena Teatrului de vară 
„23 August" vor evolua miercuri sea
ra artiști ai Teatrului de Comedie, 
ai Teatrului ,.C. Tănase" •, și o 
formație a Ansamblului „Perinița" ; 
la Teatrul de vară „N. Bălcescu" 
programul va fi susținut, joi seara, 
de unele dintre cele mai bune for
mații artistice de amatori.

loc Ia Casa de cultură a tineretului 
din raionul Tudor Vladimirescu unde 
vor veni actori de comedie, presti
digitatori de la Circul de Stat. Și 
la celelalte case de cultură ale tine
retului. precum și la baza cultural- 
sportivă Tei. se vor desfășura carna
valuri.

EXCURSII
Comisiile de turism ale tineretului 

au înregistrat un mare număr de 
înscrieri. Peste 1000 de tineri din ra
ionul N. Bălcescu pornesc pe Valea 
Prahovei și a Oltului sau la mare. 
Numeroși tineri din celelalte raioane 
bucureștene au hotărît să-și petrea
că aceste zile libere pe malul mării.

Agenția O.N.T. București a oferit 
iubitorilor de drumeție cîteva itine
rare variate și instructive spre locu
rile cele mai pitorești ale țării. Mulți 
bucureșteni și-au propus să facă ex
cursii spre cabanele situate în ma
sivele Bucegi. Gîrbova, Postăvarul, 
Piatra Mare, Piatra Craiului. Alții 
și-au ales ca obiective cabanele Fur
nica, Schiori-Cioplea. Babele. Pa
dina, Cheile Zănoagei, Scropoasa, 
Poiana Secuilor, Vîrful cu Dor etc. 
Cei care au optat pentru o excursie 
cu autocarul vor putea parcurge în 
două zile ruta București, Buzău, 
Valea Oituzului, Sighișoara ; în două 
zile și jumătate vor putea străbate 
traseul București. Pîrîul Rece, Rîșnov, 
Feldioara, Sighișoara, Sibiu, iar în 
trei zile una dintre rutele : București, 
Brașov, Lacul Roșu, Agapia. Piatra 
Neamț ; București, Buzău, Suceava, 
Humor, Voroneț ; București. Craiova, 
Turnu Severin, Ada-Kaleh, Hercula- 
ne. Sarmizegetusa. Deva : București, 
Pitești, I-Iurezu, Peștera Muierii. Tis- 
mana, Tîrgu Jiu. Din București vor 
pleca în zilele de 23 și 24 august tre
nuri speciale cu cei dornici să pe
treacă o zi pe litoral.

I»

La chioșcuri si standuri ale difuzării
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presei găsiți, începînd de astăzi

a

!N PARCURS ȘI PĂDURI

Bucureștenii vor avea prilejul să 
urmărească și în parcurile orașului 
diferite programe artistice. Miercuri 
seara. în parcul „Vitan" vor cînta 
corul de la Ministerul Finanțelor, 
orchestra de mandoline de la Poșta 
Centrală și vor dansa mai multe 
formații coregrafice de amatori. în 
parcul „8 Mai", spectatorii vor pu
tea urmări spectacolul prezentat de 
artiști amatori. Pe estradele din pă
durile Snagov, Pustnicul, Androna- 
che, Buda-Argeș și Mogoșoaia se vor 
prezenta, de asemenea, programe mu- 
zjgal-coregrafice.

SERBĂRI CÎMPENEȘTI, 
CARNAVALURI ALE 

TINEREȚII
Tinerilor, mai ales, le sînt rezer

vate variate posibilități de distracții : 
programe de estradă susținute de 
formații ale caselor de cultură ale 
tineretului în seara zilei de 23 Au
gust ; serbări eîmpenesti in pădurile 
Andronache. Mogoșoaia si Buda- 
Arges și carnavaluri în seara ur
mătoare.

Tradiționalele carnavaluri, în to
vărășia măștilor și a bunei dispo
ziții. vor reuni circa 15 000 de tineri 
bucureșteni. Un carnaval va avea 
Ioc la grădina de vară a Casei de 
cultură a tineretului din raionul 30 
Decembrie, unde programul va fi 
susținut de formația de chitare e- 
lectrice „Coral", de actorii Puiu Că- 
linescu, Ion Antonescu-Cărăbuș și 
Nae Lăzărescu. Un itinerar dansant 
„De la vals la twist", un program 
de dansuri moderne, diferite con
cursuri și o paradă a costumelor și 
a măștilor vor completa programul 
carnavalului. Alt carnaval va avea

IAȘI
Pe estradele amenajate în piața 

„Unirii", în grădina Copou și în pă
durile Ciric și Repedea vor avea 
loc programe artistice susținute de 
fanfara militară, orchestra de muzi
că populară „Doina Moldovei" și 
formații de amatori. Ieșenii vor pu
tea urmări, de asemenea, programe
le ce se vor desfășura la Teatrul de 
vară din localitate. Seara, la orele 
20. va avea loc un carnaval al tine
retului la ștrandul orașului unde se 
vor întîlni și vor dansa tineri cos
tumați în cavaleri și domnite, în ar- 
lechini, feți frumoși și Ilene Cosîn- 
zene.

Pădurile Ciric și Repedea vor 
găzdui în zilele de 23 și 24 au
gust, începînd de la orele 16 și pînă 
seara tîrziu, serbări cîmpenești. Par- 
ticipanții vor putea urmări programe 
artistice susținute de fanfara și or
chestrele de muzică ușoară de la u- 
zina mecanică Nicolina și uzina me
talurgică și de orchestrele de muzică 
populară ale Direcției regionale 
C.F.R.

T.A.P.L. și O.R.L.F. amenajează. în 
afara unităților de la Ciric și 
motelul Bucium, circa 40 chioșcuri, 
standuri și tonete cu mîncăruri, ră
coritoare, fructe.

TÎRGU MUREȘ
în locurile tradiționale de petrecere 

ale tîrgmureșenllor — Platoul Cor- 
nești. Piața Onești, cartierul Reme- 
tea și pădurea Vălurenilor — vor pre
zenta spectacole cele mal bune for
mații din oraș. Vor avea loc și în
treceri sportive și jocuri distractive, 
în orașul Tg. Mureș, pe scena insta
lată pe gazonul stadionului 23 Au
gust, va avea loc în seara zilei de 
23 August avanpremiera spectaco
lului ce urmează a fi prezentat în 
cadrul dialogului la distanță.

ÎN REGIUNEA 
HUNEDOARA

în după-amiaza zilei de 23 August, 
în orașele și satele regiunii Hune
doara vor avea loc tradiționalele 
serbări cîmpenești. Pe dealul Chi- 
zid, la Hunedoara, pe malurile Mu
reșului și la Strei își vor da întîl- 
nire peste 200 formații artistice de 
amatori. Din Orăștie, Hațeg, Brad, 
Sebeș vor porni excursioniști spre 
cetățile dacice din munții Orăștiei, 
la Sarmizegetusa. Tebea. la rezer
vația de zimbri, pe Valea Frumoasei 
în Retezat. Cabanele din munți — 
între care Baleia. Pietrele. Paring, 
Cîmpul lui Neag. Rusu: Oașa — vor 
primi turiști. La Hunedoara. Deva, 
Alba lulia și Petroșeni vor avea loc 
seri distractive ale tineretului.

SUCEAVA
în centrele raionale, orășenești și 

în alte localități din regiunea Sucea
va vor avea loc spectacole cultural- 
sportive, carnavaluri ale tineretului, 
hore și serbări cîmpenești. în parcul 
C.F.R. Ițcani. din orașul Suceava, se 
va desfășura spectacolul muzical-co- 
regrafic susținut de cele mai bune 
formații artistice de amatori din 
oraș, iar în pădurea Adîncata se va 
organiza o serbare cîmpenească Ia 
care își vor da concursul formații 
artistice participante la faza regio
nală a celui de-al VIII-lea concurs 
muzical-coregrafic. în aceste zile a- 
proape 1 000 de cetățeni vor pleca 
din Suceava și alte orașe din regiune 
cu autocarele O.N.T. să viziteze Bi- 
cazul, Brașovul, Bucureștiul, Valea 
Prahovei etc.

GALAȚI
Pe cheiul Dunării, în parcul pio

nierilor, la Țiglina și în alte cartiere 
ale orașului Galați vor prezenta 
programe artistice cele mai bune 
formații de amatori. Pe stadionul 
Dunărea va avea loc o demonstrație 
sportivă, prilejuită de desfășurarea 
fazei regionale a spartachiadei de 
vară. La pădurea Gîrboavele din a- 
propierea Galațiului va fi o serbare 
cîmpenească. Prin O.N.T., mii de gă- 
lățeni vor pleca în excursie pe Du
năre, pe litoral, pe- Valea Prahovei 
și pe alte trasee turistice.

ORADEA
Pe scenele din parcuri, la ștrandul 

tineretului și la băile Felix vor avea 
loc manifestări cultural-artistice la 
care își vor da concursul formațiile 
de artiști amatori, fanfare și for
mații de muzică ușoară din locali
tate. Teatrul de păpuși va oferi pen
tru cel mici spectacole cu piesele 
„Capra cu trei iezi" și „Punguța cu 
doi bani".

Programul sportiv al acestor zile 
de sărbătoare cuprinde întreceri de 
handbal, volei și fotbal pe stadioa
nele orașului și la ștrandul tinere
tului. Amatorilor de drumeție 11 s-a 
creat posibilitatea de a pleca — prin 
O.N.T. — în excursii de 1—2 zile la 
stațiunile Moneasa și Stîna de Vale, 
la cabanele Căsoaia și Valea Iadului, 
la peșterile de la Meziad și Vadul 
Crișului. precum și în alte locuri pi
torești din regiune și din țară.

Asemenea programe cultural-artis
tice și sportive, excursii și alte ma
nifestări s-au organizat în orașele 
din întreaga țară.

ski, președintele Filialei A.P.S.R. 
din Cernăuți, prorector al Univer
sității din Cernăuți, P. Z. Sorokin, 
secretarul Comitetului de partid al 
Uzinei nr. 1 de rulmenți din Mos
cova, R. V. Barabanov, secretar res
ponsabil al conducerii centrale a 
Filialei A.P.S.R. Leningrad, refe
rent al Uniunii Artiștilor Plastici 
din Leningrad, și V. V. Lebedev, 
prim-secretar al ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., Cos- 
tin Nădejde, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, reprezen
tanți ai conducerii unor instituții 
de cultură și știință, membri ai 
Consiliului General A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai ambasadei.

In aceeași zi, membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mâne au făcut o vizită la Consiliul 
General A.R.L.U.S., unde au fost 
primiți de Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinte, și de alți membri ai 
Consiliului.
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MARTI 22 AUGUST

18,00 — „împliniri"
18.30 — Emisiune pentru copii :

„Poze din cartea de bo
tanică"

18.45 — „Fata și soarele" —
basm coregrafic

19,05 — Pentru tineret „Dru
muri și oameni" — film 
despre viața si munca 
tineretului.

19.30 — Telejurnalul de seară
19.50 — Buletin meteorologic.

Publicitate
20.00 — Reportaj TV — Pasărea 

măiastră
20.30 — Desene animate
20.40 — Seară de teatru : Vara

imposibilei iubiri — de 
' D. R. Popescu. în inter

pretarea Teatrului de 
Stat din Brăila.

22.10 — „La hora satului" —
program de muzică 
populară românească.

22.40 — Telejurnalul de noapte.

MIERCURI 23 AUGUST

' 8,00 — Transmisiune de la pa
rada militară si demon
strația oamenilor mun
cii din Capitală cu pri
lejul zilei de 23 August. 
Reportaje în direct din 
Cluj si Iași.

19,00 — Emisiunea pentru copii
— Ilustrate de vacanță

19.45 — Telejurnalul de seară
20.15 — „Ce frumoși sînt anii 

mei" — muzică popu
lară românească.

20.45 — „Flori țării" — omagiu
liric

21,00 — Portativ muzical între 
munte și mare

22.00 — Triptic de artă popu
lară

22.10 — Varietăți, varietăți
22.50 — Telejurnalul de noapte

JOI 24 AUGUST

18.30 — Pentru copii:
„D-ale vacantei" — e- 
misiune muzical-dlstrac- 
tivă

19,05 — Pentru tineret : Croni
că estivală studențească

19.30 — Telejurnalul de seară
20,00 — Varietăți si jocuri dis

tractive
22.30 — Recital Juliette Greco și

Charles Trenet
23.00 — Telejurnalul de noapte

$
editat de redacția ziarului „Scînteia"
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ÎN CUPRINS:
® anchetă cetățenească privitoare la 

ROLUL COMUNIȘTILOR ÎN DESTI
NUL ROMÂNIEI

fragmente inedite din
IMea al ROMANULUI 
NORDULUI" de Eugen 
episoade emoționante
poporului român. împotriva fas
cismului, pagini de vitejie și 
eroism înscrise de ostașii români:

- „Un regiment românesc 
nevăzut opreșie în pustă 
două divizii de tancuri 
germane"

- „Le am în servietă"
- „Caporal la 9 ani" 

anchetă internațională în 
fotbaliști contemporani ce
ea Zamora, Eusebio, Bobby

EH-
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Orard magazinelor 
din Capitală

în zilele de 22—24 august se pro
duc unele modificări în programul 
de funcționare a unităților comer
ciale din Capitală.

Marți, 22 august: Unitățile de 
produse alimentare cu un singur 
schimb vor fi deschise între orele
7— 11 și 15—21 ; magazinele de 
carne și cele de legume-fructe, 
precum și halele și piețele — 
6—12 și 14—22 ; depozitele de des
facerea vinului pentru acasă —
8— 12 și 15—22 ; magazinele de pîine 
cu un schimb de lucrători — 6—13 
și 15—21 ; cele cu două schimburi 
vor funcționa cu orar neîntrerupt 
între orele 5,30—22 ; magazinele de 
produse nealimentare cu un schimb 
de lucrători vor funcționa diminea
ța după orarul obișnuit, iar după- 
amiaza între orele 16—21.

Miercuri. 2.3 august : Toate unită
țile comerciale vor fi închise, cu ex
cepția centrelor de desfacere a lap
telui și a ghetei. care își vor începe 
activitatea la ora 5 dimineața, precum 
și a tutungeriilor care vor fi deschise 
dimineața cel mult patru ore.

Joi, 24 august : Halele și piețele, 
precum și unitățile alimentare vor 
funcționa după orarul zilei de du
minică.

23 AUGUST
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

semnificația istorică de zi a liber
tății, prin semnificația contempo
rană de sărbătoare a victoriilor 
noastre pașnice. Este ziua cînd 
purtăm cu mîndrie in palme în
semnele cuceririlor pe frontul 
muncii, emblema succeselor dobîn- 
dite pe schele, in uzine, pe ogoare 
sau în laboratoare, ridicind și mai 
sus drapelele biruitoare ale patriei, 
căreia îi închinăm toate faptele și 
gindurile noastre.

23 August este astfel, în fiecare 
an, o zi de apel și bilanț. Descope- 
rindu-ne in fața obeliscului eroilor, 
cinstind memoria acelora ce și-au 
jertfit viața pentru libertatea, in
dependența și suveranitatea Româ
niei, raportăm despre noile noastre 
succese, despre creșterea bogățiilor

noastre, despre fața cea nouă a pa
triei, din an in an mai frumoasă și 
mai strălucitoare Față de toți cei 
ce au luptat pentru făurirea isto
ricului act de la 23 August, față 
de Partidul Comunist Român — 
forța conducătoare a societății 
noastre — toți își exprimă azi an
gajamentul de a duce mai departe 
și a ridica mereu mai sus steagul 
izbînkilor lui August, steagul pro
gresului țării pe calea civilizației 
socialiste, muncind cu hărnicie și 
devotament pentru a da viață isto
ricelor hotăriri ale Congresului al 
IX-lea.

Aflată la răscrucea verii și la 
răscrucea istoriei noastre, ziua de 
23 August — ziua națională a po
porului român — va rămine mereu 
ziua cea mare a roadelor, a bucu
riei, a împlinirilor.

ciuliști din diferite 
înfățișează tabloul 
LOR" OBȚINUTE DE 
STRĂ în cercetarea 
tehnică, în construcția industria
lă, în producția de bunuri mate
riale
specialiști străini și români dez
văluie una din consecințele pro
gresului industrial modern : PO
LUAREA ATMOSFEREI. Ce efecte 
au maladiile văzduhului asupra 
vieții fiecăruia dintre noi? Cum 

pot fi prevenite și anihilate ?
schiță de monografie literară a 
unui ORAȘ ROMANESC în plină 
transformare
satiră și umor. Schițe, foiletoane, 
anecdote, caricaturi realizate de 
Gopo, Tudor Mușatescu, Neațju Ră
dulescu, Eugen Taru, Micuță Tănase, 
S. Fărcășan.

„codul turistului" cuprinzînd nor
mele indispensabile pe care trebuie 
să Ie cunoască fiecare călător sau 
drumeț Îndrăgostit de natură.

48 de pagini in culori, 
bogat ilustrate

Prețul 6 lei

©

mare
care 
lebri 
Charlton, îașin, Pele, Helenio Her
rera, Constantin, Uwe Seeler, Al
bert, Kolev răspund Ia între
barea: „ÎN CE CONSTĂ ARTA 
DE A MARCA GOLURI ?"

oameni de știință și cultură, spe-
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CULTURII ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. I)

vutului nu stăteau niciodată sub semnul certitudinii. 
Dacă am medita mai adine asupra înțelepciunii popu
lare, am vedea cite zicale nu închid în laconismul 
lor tragismul acelei vieți : „prin toc și pară", „l-a 
făcut praf și pulbpre". Ce a reprezentat arta pentru 
omul care cunoscuse asemenea sumbre realități ? Un 
fenomen compensatoriu ? Un refugiu ? Și una și alta, 
dar mai presus de toate credința că prin lucrarea de 
artă poți crea ceva durabil, care să înfrunte timpul, să 
treacă spre urmași. Arta, cu toate corolarele sale, era 
zestrea care se perpetua din generație in generație, ea 
nu putea pieri deoarece era scrisă în inimi și se trans
mitea de la o generație la alta. De aceea, celebrele 
versuri argheziene : „Nu-ți voi lăsa drept bunuri după 
moarte / Decît un nume adunat pe o carte" cred că 
trebuie înțelese ca o sinteză de geniu a acestei înțe
lepciuni populare, pe deplin verificată istoric, aflîndu-și 
temeiuri într-o experiență milenară. De aici un alt 
mare adevăr al spiritualității noastre și anume : bucuria 
creației este una dintre bucuriile cele mai sincere ale 
vieții.

Așa se explică puterea uneori neverosimilă de a 
cizeia pînă în cele mai mici amănunte totul, de a căuta 
cuvîntul, linia, nuanța, tonul care să exprime 
exemplar și deplin elocvent cea mai complexă și 
complicată stare de suflet, cea mai profundă idee, 
răbdarea niciodată istovită de a distila totul pentru a 
capta esența pură. Personal cred că o legendă precum 
aceea a Meșterului Manole în care a căpătat expresie 
plenară ideea sacrificiului în slujba operei de arfă este 
un simbol nu numai al cazurilor extreme, ci al tuturor 
acestor destine umane care în tăcere de-a lungul mile
niilor s-au devotat ou întreaga ființă artei. Ajunși aici 
mi se pare că trebuie să zăbovim o clipă asupra unui 
gînd ce trece de-a lungul întregii noastre culturi avînd 
și el o sorginte populară : aceea a gravității actului 
artistic. Faptul că secole de-a rindul oamenii acestui 
pămînt au unit ideea de artă cu aceea de dăruire ce 
mergea pînă la sacrificiu, faptul că ei nu făceau din fru
mos nici un mijloc lucrativ, nici unul de simplu divertis
ment, faptul că opera de artă era împlîniată în miezul 
fierbinte al vieții, ducea la refuzul oricăror tentații de

superficialitate și de frivolitate. Arta ca joc și scop în 
sine ne-a fost străină totdeauna. Și cei care au înțeles 
primii acest adevăr au fost artiștii care au practicat-o. 
Cei ce au încercat să transplanteze atitudini 
structural străine firii poporului nostru s-au izbit 
de o totală indiferență publică. Cit despre recunoașterea 
posterității aceasta se încăpățînează să întîrzie. Este un 
adevăr incontestabil confirmat de toate tentativele care 
au rămas simple curiozități ale istoriei literare. Uneori 
curente și tendințe de avangardă înnoitoare au întim- 
pinat rezistența unui public mai opac, mai rezistent și 
mai conservator. Istoria artei, spunea undeva Malraux, 
este în fond o succesiune de redescoperiri. De cîțiva 
ani trăim emoția redescoperirii lui Enescu, compozitorul 
nostru cel mai popular, dar cu încă un deceniu în urmă 
incomplet cunoscut. Și semnificativ : ceea ce părea mai 
puțin accesibil, ceea ce părea mai abscons este asimilat 
de categorii largi de oameni și integrat într-un univers 
de valori naționale. Același proces firesc se petrece 
cu Lucian Blaga, Țuculescu, Ion Barbu. In schimb tendin
țele zgomotoase care integrau arta în zona scandalului, 
a frondei, cultivînd violențele de structură și de limbaj, 
scormonind ceea ce trivializează viața și situează omul 
într-un context moral deplorabil nu pot cu nici un chip 
cîștiga aderenți și nu pot reînvia oricîte eforturi depun 
unii zelatori. Nu-i vorba de o diferență de optică, 
ci de o deosebire profundă, structurală între două mo
duri de a concepe arta și resorturile ei.

Aceste cîteva gînduri sînt prilejuite de o privire 
retrospectivă asupra culturii noastre de demult și de 
azi care pune permanent in evidență organicitatea dez
voltării ei. Organicitate ce i-a asigurat o îm
plinire vertiginoasă și o afirmare universală intr-un răs
timp extrem de scurt. Mai mult decît atît : i-au dat 
acea demnitate despre care vorbim astăzi cu mîndrie 
îndreptățită. Pentru că o cultură poate cuceri acest 
titlu numai atunci cînd a fost și este ea însăși. Demni
tatea este o realitate obiectivă care nu se realizează 
spontan ci se întemeiază pe valorile produse, pe sen
timentul independenței față de modele, pe neîncetata 
putere de a-și afirma originalitatea creatoare, de a nu 
rătăci inutil pe drumuri infructuoase. Ceea ce cultura 
românească a dovedit și dovedește cu prisosință.
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Am fost martor, cu privirile și 
inima mea, la asemenea vizite 
și cel mai mult m-a impresionat 
schimbul de simțiri, pregnant, 
viu, puternic. Emoția mamelor și 
copiilor noștri, și a mea, și a ti
nerilor, și a bătrînilor, simțirile 
acelea nobile, calde, generoase, 
care străluceau în ochii tuturor 
pînă la lacrimi; atunci, acolo, în 
acele priviri se făcea schimbul 
fecund de putere și energie, de 
încredere între conducători și po
porul român. Numai crezurile 
înalte, idealurile frumoase sînt în 
stare să transforme atîtea inimi 
într-o singură bătaie, atîtea gîn
duri într-o singură armonie. Cu
rente de apă vie treceau de la 
unii la alții, aveam conștiința că 
se făuresc momente și acte 
hotărîioare pentru destinele tu
turor și fiorul unei răspunderi 
grave se înălța în noi, în toți.

Zeci de mii, sute de mii, mi
lioane de oameni, milioane de 
cetățeni ai patriei au dăruit în 
aceste vizite conducătorilor noș

tri și conducătorii' noștri le-au 
dăruit lor sinceritatea și dorin
țele de frumusețe, și încrederea 
pasionată în destinul liber, fru
mos, înalt al omului, și dragostea 
fierbinte fată de această tară 
încărcată cu atîtea gingășii.

Sub acest semn s-au pur
tat toate discuțiile și, fie în 
adunări simple cu țăranii, mun
citorii, inginerii, fie în adunări 
populare sau în întîlnirile cu ac
tivul de partid, oamenii simțeau 
cum crește în ei răspunderea, tră
iau toți la unison această răspun
dere, pentru că dincolo de pro
blemele concrete care se discu
tau, dincolo de soluțiile care se 
găseau prin schimburi vii de idei 
și păreri, dincolo de toate aces
tea vedeam, simțeam și trăiam 
grija pentru țara și pămînturile 
acestea, pentru oamenii ei, pen
tru viitorul lor. Era o adeziune 
unanimă, o adeziune activă, res
ponsabilă la fiecare act politic 
al partidului și guvernului nostru. 
Se punea o pecete grea, se făcea 
o declarație entuziastă de încre
dere în politica partidului și sta

tului nostru ; și se simțea acolo 
că înțelepciunea, capacitatea 
conducerii noastre de partid și de 
stat, pasiunea cu care este Slujit 
idealul de progres și justiție uma
nă, toate acestea urcă precum o 
sevă din adîncuri, din rădăcini 
puternic împlîntate în întreg pă- 
mîntul românesc.

Iată de ce, privindu-ne țara, cu 
toate valorile ei, cu sursele ei de 
putere răspîndite de-a lungul și 
de-a latul, cu relațiile care s-au 
stabilit între oameni, cu legile 
care lixează adevăruri și certi
tudini, iată de ce privind această 
țară, avem dreptul să spunem că 
ea reprezintă și întruchipează 
simțămintele, gîndurile și voința 
tuturor. Știm — și în aceste vi
zite s-a discutat întotdeauna des
chis așa cum deschis arată parti
dul nostru în fața poporului ade
vărul în tot ce privește mersul 
înainte al tării — că mai sînt ne
ajunsuri, oameni și realități înve
chite, dar știm în aceeași măsură 
că toate obstacolele vor dispărea 
prin eforturile noastre. Pentru că 
toți urîm infirmitățile și viciile

morale, urîm tot ceea ce lovește 
în demnitatea și personalitatea 
omului, în aceste valori supreme 
care constituie esența politicii 
partidului și statului nostru.

Și în fiecare din aceste vizite, 
secretarul general al partidului 
nostru, ca un semn limpede de 
respect pentru toți cetățenii tării, 
a expus politica partidului și sta
tului nostru în problemele interne 
și externe, principiile fundamen
tale ale acestei politici, cursul ei, 
perspectivele ei de viitori Putem 
spune cu glas tare că aproape 
nu există cetățean în această 
țară, care să nu fi auzit direct, 
în întîlnirea lui concretă, vie cu. 
conducătorii poporului nostru, 
problemele care frămîntă na
țiunea noastră, să nu-și fi 
pus într-un iei sau altul sem
nătura pe actele politice ale 
statului nostru. Aceste adevă
rate referendumuri exprimă o for
mă particulară a democrației 
noastre, și îi simțim tot mai viu 
puterea și adevărul, o apărăm și 
o susținem cu tot sufletul nostru 
pentru că și prin ea se face acel 
schimb atît de necesar și vital,, 
acel schimb de energii și emoții 
care unește într-un tot indestruc
tibil partidul, poporul și țara, care 
învestește cu onoare și demni
tate istoria, prezentul și viitorul 
României.



Manifestări
în întîmpinarea
lui 23 August

VARȘOVIA 21. — Corespon
dentul Agerpres I. Dumitraș- 
cu transmite: La Varșovia a 
avut loo duminică deschiderea „Zi
lelor culturii românești'1, organizate 
în cinstea zilei de 23 August. Cu a- 
cest prilej, în frumosul paro var- 
șovian Bielanv, ansamblul „Peri- 
nița“ a dat un spectacol mult 
aplaudat de numerosul public. Toț 
aici a avut loo o seară consacrată 
României în cursul căreia scriito
rul Przemyslaw Burcher, a cărui 
carte despre România se află sub 
tipar, a împărtășit celor prezenți 
impresii culese din țara noastră.

Programul a fost completat de un 
concurs despre România și de pre
zentarea filmului „Vacanță la 
mare". Au fost expuse totodată 
standuri de cărți și fotografii.

Au fost de față membrii am
basadei Republicii Socialiste Româ
nia în R. P. Polonă.

LONDRA 21. — Corespondentul 
Agerpres Liviu Rodescu transmi
te : Cu prilejul zilei de 23 August, 
Vasile Pungan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Londra, 
a oferit duminică un cocteil la care 
au participat numeroși cetățeni de 
origine română stabiliți în Marea 
Britanie. în fața asistenței, amba
sadorul român a vorbit despre în
semnătatea zilei de 23 August pen

agențiile de presă transmit:
® Evocarea bătăliei de la Mărășești pe ecranele televiziunii 
franceze ® Conferința de la Bagdad a miniștrilor arabi 
si-a încheiat lucrările ® Congresul internațional de 

biochimie de la Tokio
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O rubrică consacrată 
comemorării a 50 de ani 
de la bătălia de la Mără- 
ȘeȘti a tost prezentată dumini
că seara tn cadrul emisiunii „ac
tualități televizate" pe ecranele 
televiziunii -franceze. Au partici
pat soldați și ofițeri francezi. Ge
neralul Chambe, ofițer de stat 
major al generalului Berthelot, a 
evocat frăția de arme franco-ro- 
mână, în timp ce erau proiectate 
fotografii reprezentând cîteva epi
soade ale bătăliei de la Mără- 
șești.

Conferința miniștrilor a- 
rabi ai economiei, finanțe
lor și petroluluicare s a tinut la 
Bagdad timp de șase zile, și-a în
cheiat lucrările duminică seara. Un 
comunicat dat publicității Ia încheierea 
lucrărilor menționează că în cursul 
dezbaterilor, miniștrii participant s-au 
declarat în unanimitate de acord cu 
o serie de „recomandări pozitive me
nite să ducă la luarea de măsuri efi
ciente pentru soluționarea situației 
create în Orientul Mijlociu după con
flictul militar izraeliano-arab“. Aceste 
recomandări, precizează comunicatul, 
urmează să fie supuse discuției mi
niștrilor de externe arabi care se vor 
reuni la Khartum, începînd din 26 
august a.c.

Comunicai racjoslavo-si-
comunicatul cu privire la 

tru poporul român, evoaînd trans
formările profunde petrecute în 
viața țării, avîntul dezvoltării eco
nomice și sociale, înflorirea știin
ței și culturii, contribuția Româ
niei la dezbaterea marilor probleme 
internaționale.

în cadrul întîlniril, desfășurate 
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, a fost prezentat filmul „Dacii", 
care s-a bucurat de un deosebit 
succes.

PHENIAN 21 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August, la uzina 
siderurgică din Kansun (R. P. D. 
Coreeană) a avut loc o adunare fes
tivă. Au fost de față Nicolae Popa, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în R. P. D. Coreeană și 
membri ai ambasadei. în numele 
colectivului de muncitori al uzi
nei, directorul Kim Don Iun a 
transmis un salut frățesc poporu
lui român cu prilejul sărbătorii 
sale naționale. El a exprimat, 
totodată, dorința poporului core
ean de a dezvolta în continuare 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu poporul român. A luat apoi cu- 
vîntul ambasadorul Nicolae Popa, 
care a vorbit despre semnificația 
zilei de 23 August, precum și des
pre succesele obținute în ultimii ani 
de poporul român în construcția 
socialistă a țării.

vizita întreprinsă în Siria de delegația 
economică iugoslavă condusă de Vasil 
Grivcev, secretar federal pentru co
merț exterior, se arată că în cursul 
convorbirilor iugoslavo-siriene a fost 
examinată colaborarea dintre cele două 
țări în domeniul economic. Părțile — 
se spune în comunicat — au examinat, 
de asemenea, măsurile care urmează a 
fi luate în scopul sporirii volumului 
schimburilor de mărfuri, dezvoltării în 
continuare a colaborării tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări, precum și 
posibilitățile construirii în comun a 
unor obiective economice. Delegația a 
părăsit duminică Damascul îndreptîn- 
du-se spre Amman.

0 expoziție de tractoare 
și mașini ăgncole româ
nești s_a deschis în orașul Nitra din 
R. S. Cehoslovacă. Expoziția este orga
nizată de întreprinderea de comerț 
exterior „Auto-tractor" și prezintă di
verse tipuri de tractoare de 45 și 65 
CP pe pneuri și șenile, precum și o 
gamă variată de mașini agricole. Cu 
această ocazie va fi prezentat și auto
turismul de teren „M-461", oferit la 
export de întreprinderea „Auto-tractor". 
în timpul expoziției, care va rămîne 
deschisă pînă la 27 august 1967, spe
cialiști români prezenți la Nitra vor 
efectua în fața publicului probe de
monstrative cu produsele expuse.

Un plan de colaborare 
Culturală Pe oni* —1968, între 
Somalia și R. P. Chineză a fost semnat 
la Mogadiscio.

„O demonstrație 
de virtuozitate"
Succesul ansamblului 
„Rapsodia Română" 
la Leningrad

MOSCOVA 21. — Corespondență de 
la Grigore Cuza : Ansamblul „Rap
sodia Română" și-a încheiat seria 
de cinci spectacole prezentate la 
Leningrad.

„Spectacolele „Rapsodiei Româ
ne" — a declarat Grigori Poleacek, 
regizor principal al „Lenkonțertu- 
lui“ — îndreptățesc pe deplin elo
giile ce i se aduc, entuziasmul pu
blicului. Programul este realmente 
magnific, o demonstrație de virtuozi
tate, de măiestrie artistică. Am fi 
nespus de bucuroși dacă vom avea 
prilejul să ne reîntîlnim cu artiștii 
români la Leningrad".

„în cîntecele și dansurile inter
pretate de acest ansamblu — a ară
tat maestrul coregraf Piotr Gusev în- 
tr-un interviu acordat agenției TASS 
— se oglindește sufletul unui popor 
care iubește munca si se bucură de 
viată". El a relevat contribuția adusă 
la succesul spectacolelor de maestrul 
de balet G. Popescu-Județ, care po
trivit cuvintelor sale este „un ori
ginal interpret al dansului popular". 
Dovada acestui fapt — a spus ba
lerinul sovietic — o constituie suc
cesul obținut de jocuri ca „Brîul”, 
„Călușarii" și mai ales de compo
ziția coregrafică „Tablouri din Gale
ria Națională", realizată pe muzică 
de George Enescu.

Luni dimineață, ansamblul ..Rap
sodia Română" a sosit la Moscova. 
La gara „Leningrad" membrii an
samblului au fost întîmpinați de re
prezentanți ai' Ministerului Culturii 
al U.R.S.S., ai Sovietului orășenesc 
Moscova, ai „Goskonțertului". oa
meni de artă și cultură, ziariști.

firmata națională congo
leză înaintează spre Buka
vu. Rcfuzînd să ia în considerare 

cele două ultimatumuri lansate succe
siv de Jean Schramme, șeful merce
narilor rebeli, președintele congolez 
Mobutu a ordonat unităților armatei 
naționale să-și continue înaintarea spre 
Bukavu, pentru a-i încercui pe mer
cenari. Postul de radio Kinshasa a a- 
nunțat duminică că trupele armatei 
naționale congoleze se află foarte a- 
proape de Bukavu. Totodată, a men
ționat postul de radio citat, o mare 
parte a populației din localitate ca și 
din împrejurimi a părăsit orașul pentru 
a se alătura unităților congoleze.

Populația „celor șase". 
Potrivit unui raport publicat la Bru
xelles de Comisia Pieței comune, 
populația celor șase țări membre ale 
C.E.E. a fost, la sfîrșitul anului 1966, 
de 184 milioane de locuitori, adică cu 
1 600 000 mai mult decît la 1 ianuarie 
1966. Raportul menționează totodată 
că populația activă a celor șase țări 
membre ale Pieței comune a scăzut în 
1966 de la 74,5 milioane la 74,3 mi
lioane.

Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
sosit luni la Washington unde va avea 
convorbiri cu președintele Johnson. 
După încheierea vizitei în Statele 
Unite, șahinșahul va vizita Expozi
ția mondială de la Montreal.

Cel de-al 7-lea Congres internațional de biochimie, 
cu participarea a peste 4 000 de oameni de știință din 52 de țări ale lumii, se 
desfășoară la Tokio. Din România participă o delegație alcătuită din conf. dr. 
Claude Nicolau, directorul Centrului de radiobiologie și biologie moleculară, 
șeful delegației, Ernest Thomas, cercetător principal la același centru, Leonid 
Ababei, profesor Ia I.M.F. Iași, și Dumitru Florea Ion, conferențiar la Facultatea 
de biologie din București. Luni a fost prezentat referatul oamenilor de știință 
români — Ernest Thomas, Al. Cristea și Claude Nicolau — care a fost primit 
cu un interes deosebit.

Tn cursul ultimelor zile, acțiunile inițiate de patriofii arabi au căpă
tat o vigoare deosebită, transmite din Aden corespondentul agenției 
France Presse. Violente schimburi de focuri au fost înregistrate în cursul 
nopții de duminică. Cele mai puternice ciocniri s-au înregistrat în 
cartierele Othman și Mansoura, situate la limita deșertului și consi
derate de către trupele britanice ca locuri extrem de primejdioase. 
Intensitatea acestor acțiuni a determinat autoritățile engleze sâ ia 
„măsuri draconice de securitate", după cum scrie corespondentul 
agenției citate. Nici un militar britanic, și cu atît mai puțin o per
soană civilă, nu are voie sâ circule singuri într-un automobil sau 
un alt mijloc personal de transport, nici măcar în timpul zilei. In 

clișeu : Patrioți din Federația Arabiei de sud pe o poziție de luptă.

Greva muncitorilor por
tuari din El-Ferrol din nord- 
vestul Spaniei a intrat în cea de-a 
doua săptămînă, anunță agenția 
L’Union Francaises d’Information. 
Greviștii revendică majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de muncă. 
Greva a paralizat lucrările de încăr- 
care-descărcare la navele aflate în rada 
portului.

înaltul comisar britanic 
la'Lagos, David Hunt>a fost re- 
chemat de urgență la Londra în ve
derea unor consultări în legătură cu 
actuala situație din Nigeria, anunță un 
comunicat al ministerului Common- 
wealthului al Marii Britanii.

Noi arestări în Portuga
lia. După cum se anunță din Lisa
bona, în Portugalia au avut loc recent 
noi arestări în rîndul adversarilor re
gimului. Au fost arestați mai mulți 
muncitori din orașele Joao de Madeira, 
Mariani-Grande și Algarvi, precum și 
un grup de fermieri, studenți și mun
citori din Oporto.

0 puternică furtună 
s-a abătut duminică asupra re
giunii de nord-vest a Italiei pro- 
vocînd mari inundații. La Milano 
și în alte localități din apropiere, 
mii de clădiri au fost deteriorate. 

'Circulația feroviară dintre nume
roase localități ale Italiei a fost 
întreruptă.

festivități consacrate 
aniversării eliberării 
Parisului

PARIS 21 — Corespondentul A- 
gerpres G. Rascal transmite: Ce
remoniile consacrate celei de-a 
23-a aniversări a eliberării Parisu
lui au început duminică, 20 august, 
printr-o manifestare care s-a des
fășurat la Bois de Boulogne, lingă 
Paris, în fața monumentului come
morativ ridicat în memoria a 35 ti
neri patrioți împuțeați de naziști 
în acest loc în noaptea de 16 spre 
17 august 1944. Personalități re
prezentând Comitetul parizian de 
eliberare, diverse mișcări de rezis
tență pariziene, precum și Gaston 
Gevaudan, președintele Consiliului 
general al Senei, au evocat marti
riul celor 35 tineri patrioți,

în aceeași zi a avut loc o cere
monie organizată la prefectura po
liției, la care au participat nume
roase personalități.

Tîrgul 
internațional 
de la Izmir

ANKARA 21 (Agerpres). — In pre- 
zenja primului ministru al Turciei, De- 
mirel, duminică s-a deschis cel de-al 
36-lea Tîrg international de la Izmir. 
Participă 52 de țări, printre care și Ro
mânia, numărul firmelor reprezentate la 
actuala edifie depășind cifra 3 000.

întreprinderile românești „Mașiniex- 
port", „Autotractor", „Industrialex- | 
port", „Tehnoimport”; „Chimimport", 
„Mineralimportexporf", „Cartimex" și 
„Românoexport" prezintă în pavilionul 
general al României mașini și utilaje, 
tractoare și mijloace de transport, pro
duse chimice, materiale de construct.ie, 
produse de artizanat, confecfii, textile, 
încăl|ăminte, sticlărie.

Intr-o declarație făcută presei, direc
torul tîrgului, Denmez, a subliniat că 
acesta contribuie la dezvoltarea rela
țiilor comerciale ale Turciei cu celelalte 
fări ale lumii.

SE LĂRGESC Șl SE
DIVERSIFICĂ RELAȚIILE
ROMÂNO IRANIENE

De nenumărate ori am auzit 
pronunțîndu-se cuvîntul „priete
nie" în decurs de numai o săptă
mînă, cît a durat vizita oficială 
în țara noastră a ministrului de 
externe iranian, Ardeshir Zahedi. 
Frecvența sa în convorbirile pur
tate zilele acestea subliniază sen
timentele ce și le nutresc reciproc, 
de secole, popoarele român și ira
nian — expresie a comuniunii 
aspirațiilor lor de pace și progres. 
Raporturile actuale dintre cele 
două popoare reprezintă o realita
te calitativ nouă, acționînd ca punți 
de apropiere, forjate prin măsuri 
concrete de o parte și de alta. O 
contribuție de seamă în acest sens 
au adus-o vizitele reciproce ale 
conducătorilor de stat români și 
iranieni.

Programul vizitei, bogat în con
ținut și variat ca activități, a ofe
rit oaspetelui posibilitatea să cu
noască nemijlocit aspecte din via
ța și preocupările poporului nos
tru. în timpul șederii în România, 
dl. Ardeshir Zahedi a fost primit 
de către secretarul general al C.C. 
al P.C.R,, Nicolae Ceaușescu, de 
președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer. Convorbirile cu 
conducătorii români au prilejuit 
un schimb rodnic de vederi asu
pra relațiilor dintre România și 
Iran, precum și asupra probleme
lor internaționale actuale. De ase
menea, ministrul iranian a avut 
convorbiri cu ministrul român al 
afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu. Convorbirile româno-ira- 
niene s-au desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă. S-a relevat cu 
acest prilej că relațiile româno- 
iraniene cunosc un curs ascen
dent, în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și colaboră
rii internaționale. Intr-un timp re
lativ scurt au fost întreprinse nu
meroase acțiuni pe plan economic, 
politic și tehnico-științific cu 
scopul de a dinamiza cooperarea 
multilaterală, avantajoasă ambe
lor țări. S-a constatat cu satisfac
ție că lărgirea continuă a schim
burilor comerciale, diversificarea 
cooperării economice, în cadrul 
acordurilor încheiate, stimulea
ză circulația de valori materiale 
într-un sens și în celălalt, făcînd 
totodată posibilă cunoașterea re
ciprocă a capacităților creatoare 
ale popoarelor român și iranian, 
sedimentarea prieteniei dintre cele 
două națiuni. Cu ocazia vizitării 
Uzinelor de tractoare din Brașov, 
care livrează Iranului tractoare, și 
a uzinelor „Electroputere" din Cra
iova, ministrul iranian a adresat 
călduroase mulțumiri pentru cali
tatea mașinilor și pentru îndeplini
rea promptă a prevederilor contrac
tuale. „Avem relații economice 
foarte bune — a declarat d-sa la 
conferința de presă din ajunul ple
cării — și ele se dezvoltă continuu. 
Dacă cu aproximativ doi ani în 
urmă- schimburile româno—iranie
ne se ridicau anual la aproximativ 
600 000 dolari, ele reprezintă astăzi 
15 milioane dolari".

A cunoscut, de asemenea, o nouă 
dezvoltare colaborarea culturală 
între cele două țări. încă în prima 
zi a vizitei a fost semnat un acord 

de colaborare culturală în scopul 
unei mai bune cunoașteri a crea
ției spirituale a celor două po
poare.

întreaga evoluție,din ultimii ani 
a cooperării româno-iraniene pe 
diverse planuri reliefează pregnant 
caracterul stabil și de perspectivă 
al relațiilor multilaterale dintre ță
rile noastre.

Convorbirile au scos în evidență 
că, în principalele probleme ale 
vieții internaționale, cele două țări 
au numeroase puncte de vedere 
identice sau apropiate. Ele au re
levat însemnătatea pe care o are 
dezvoltarea colaborării multilate
rale dintre toate statele, indiferent 
de orînduirea social-poliitică, pen
tru crearea unui eflimat de 
încredere reciprocă, pentru pro
gresul material și spiritual al po
poarelor și întărirea păcii și secu
rității internaționale. Baza rațio
nală a unor astfel de relații, în 
concepția celor două părți, o con
stituie principiile imuabile ale res
pectării independenței și suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. în
călcarea acestor principii — sub
liniază comunicatul cu privire la 
vizita în România a ministrului de 
externe iranian — constituie cauza 
principală a creării de surse de 
tensiune și periclitează pacea lu
mii. în _ relațiile dintre ele, Româ
nia și iranul aplică în mod. con
secvent principiile enunțate mai 
sus — baza trainică a dezvoltării 
continue a colaborării lor. Involu
ția favorabilă a relațiilor româno- 
iraniene, în interesul celor două 
țări, constituie o ilustrare prac
tică și în același timp un exem
plu al posibilității și necesității 
dezvoltării unor relații bazate pe 
aceste principii între toate statele, 
indiferent de orînduirea lor so-* 
ciaflă.

O oaraateriatieă a dezvoltării so
ciale contemporane o reprezintă 
creșterea rolului țărilor mici și mij
locii pe arena internațională, care, 
prin inițiativele și acțiunile lor con
structive, pot aduce o contribuție 
de preț la cauza destinderii și coo
perării interstatale, la rezolvarea 
problemelor internaționale arzătoa
re. Pornind de la acest considerent, 
Iranul și România au depus în co
mun eforturi la O.N.U. și, în ge
nere, pe arena internațională, pen
tru promovarea cooperării între 
state în spiritul păcii și prieteniei; 
comunicatul exprimă dorința ibr 
comună de a dezvolta în conti
nuare colaborarea celor două țări 
pe arena internațională în intere
sul celor două popoare și al păcii 
generale.

Vizita a relevat încă o dată utili
tatea contactelor personale între 
oamenii de stat ai celor două țări, 
contacte care au devenit o tradiție. 
Prin întreaga ei desfășurare, vizita 
ministrului de externe al Iranului, 
dl. Ardeshir Zahedi, a prilejuit o 
nouă afirmare a relațiilor de prie
tenie statornicite între cele două 
țări, a lărgit cadrul în care se dez
voltă aceste relații, aducînd, tot
odată, o contribuție pozitivă la 
cauza destinderii, păcii și coope
rării internaționale.

Nicolae POPOVICI
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Delegația de ziariști ro
mâni, care la invitația Mi
nisterului danez al Afaceri
lor Externe a efectuat o scurtă 
vizită în Danemarca, și-a în
ceput călătoria, după cum 
era și firesc, cu Copenhaga.

Așezare veche de 800 de 
ani, întemeiată de pastorul 
Absalon, capitala daneză 
trezește interesul vizitatorilor 
atît prin frumusețile sale 
naturale cît și prin arhi
tectura sa veche clin timpul 
vestitului rege Christian al 
IV-lea, îmbinată armo
nios cu monumentalele 
■clădiri moderne. Orașul e 
străbătut de canale și bu
levarde largi ; te incintă 
monumentele, parcurile și 
grădinile sale, vestitul loc de 
distracții populare, Tivoli, 
îndrăgit deopotrivă de da
nezi și de străini, sau fai
moasa promenadă Lange- 
linie. O imagine deosebită 
oferă orașul seara, prin nu
meroasele și variatele sale 
reclame luminoase, prin 
animația deosebită a străzi
lor, prin pitorescul unor car
tiere, între care se relevă 
Nyhavn — Portul nou.

Primele noastre întîlniri și 
convorbiri, începute chiar în 
ziua sosirii, au avut ca su
biect problemele economice.
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Această e de înțeles, avînd 
în vedere dezvoltarea eco
nomiei daneze, renumele de 
care se bucură produsele 
industriei, agriculturii etc., 
nivelul înalt al productivită
ții muncii și al calității pro
ducției atins de această țară.

Nu cu mult timp în urmă, 
Danemarca era cunoscută 
îndeosebi ca o țară cu agri
cultură dezvoltată, renumită 
printr-o serie de produse ale 
acestei ramuri, mai ales prin 
creșterea vitelor și a anima
lelor de rasă.

Continuînd să rămînă o 
tară cu agricultură intensi
vă, cu același bun renume 
ca în trecut, Danemarca a 
cunoscut în ultimele trei de
cenii evoluții interesante 
pe Iraseul dezvoltării, diver
sificării și specializării in
dustriei. Ga urmare, în via
ța ei economică s-au pro
dus modificări structurale 
importante.

Graiul datelor este edifi
cator. Industria a devenit 
principalul sector al econo
miei daneze, în ce privește 
productivitatea muncii, par
ticiparea la crearea venitulur 
național, folosirea forței de 
muncă și ponderea exportu
lui. în perioada 1957—1965, 
dezvoltarea industriei a per

mis o creștere de 122 la sută 
a producției acestui sector, 
în industrie și artizanat (sta
tisticile daneze nu fac dis
tincție între aceste două do
menii de activitate) este ocu
pată cea mai mare parte din 
populația activă a țării.

în 1965, pentru prima 
oară în istoria țării, exportul 
produselor industriale a re
prezentat peste 50 la sută 
din total, depășindu-1 pe cel 
al produselor agricole. A- 
ceastă creștere este cu atît 
mai evidentă cu cît în preaj
ma celui de-al doilea război 
mondial exportul danez de 
produse industriale repre
zenta mai puțin de un sfert 
din volumul total al expor
tului.

Este necesar să remarcăm 
că creșterea rapidă, în ul
tima vreme, a participării 
industriei la crearea venitu
lui național și la export este 
determinată într-o anumită 
măsură și de anumite pro
bleme ridicate în fața agri
culturii daneze.

în producția industrială, 
locul principal îl ocupă in
dustria metalurgică și con
structoare de mașini, ramuri 
în care sînt ocupați peste 
30 la sută din numărul sala

riatilor industriali. Mașinile- 
unelte, utilajele și instala
țiile frigorifice din industria 
alimentară, ca și variatele 
mașini agricole sînt produse 
ale acestei ramuri, foarte a- 
preciate pentru tehnicitatea
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lor și randamentele superi
oare obținute.

Șantierele navale daneze 
producătoare de petroliere, 
nave frigorifice, vase co
here etc., ca și producția 
de motoare Diesel pentru 
nave, sînt binecunoscute. 
După date statistice publi
cate la Copenhaga, o trei- 

me din flota mondială echi
pată cu motoare Diesel folo
sește motoare de fabricație 
daneză sau pe bază de li
cențe daneze. Marea între
prindere „Burmeister și 
Wain" din capitala țării, cu

CĂLĂTORIE

10 000 salariați, este o im
portantă producătoare de 
motoare Diesel. (La șantie
rele acestei întreprinderi a 
fost construită și motonava 
„Transilvania"). în ultimul 
timp, datorită concurenței 
din partea firmelor străine, 
șantierele „Burmeister și 
Wain" își restrîng activita

tea și reduc numărul de sa- 
lariați.

Al doilea loc în industria 
daneză, determinat de gra
dul avansat de dezvoltare a 
agriculturii, îl deține indus
tria alimentară, a băuturilor 

și tutunului, în care lucrează 
peste 13 la sută din salariații 
industriali. Ramuri impor
tante sînt, de asemenea, in
dustria chimică, farmaceuti
că, a hîrtiei etc.

Deși țara dispune de mari 
unități industriale, întreprin
derea tipică daneză este de 
dimensiuni modeste. Din to

talul de 6 800 întreprinderi 
(cu cel puțin șase lucrători), 
numai aproximativ l(Î0 au 
peste 500 de salariați. Di
mensiunile reduse ale majo
rității întreprinderilor permit 
ca acestea să se specializeze 
și să se adapteze cu ușurință 
exigențelor și variatelor ce
rințe ale consumatorilor.

Se știe că natura n-a fost 
darnică cu „Țara dintre 
mări’, cum i se mai spune 
Danemarcei. Nedispunînd 
de bogății naturale subtera
ne, economia daneză este 
lipsită de o bază proprie de 
materii prime. Singurele 
excepții le constituie calca
rul, argila, precum și ma
teriile prime agricole. Micile 
resurse de turbă și lignit 
existente sînt neeconomice 
pentru exploatare. Datorită 
acestor condiții, Danemarca 
importă masiv materii prime 
industriale și combustibil. 
Cum au arătat interlocutorii 
noștri, în 1965 valoarea im
porturilor de materii prime 
și semifabricate, de combus
tibil și energie a reprezen
tat peste jumătate din va
loarea întregii producții in
dustriale.

Această situație a impri
mat o importantă caracteris
tică industriei daneze, aceea 

de Industrie prelucrătoare 
bazată în mare măsură pe 
importul de materii pri
me. Gradul înalt de pre
lucrare a materiilor pri
me, forța de muncă califi
cată și un aparat de produc
ție eficace sînt factori care 
au permis specializarea pe 
acest plan și o calitate su
perioară a produselor — ele
mente decisive pentru com
petitivitatea pe piața inter
nă și externă.

Industria țării se orientează 
în mare măsură spre export, 
unde este plasată peste un 
sfert din producție. Iar acest 
export s-a dublat față de 
1960 și triplat față de 1956. 
Pe primul loc al exporturilor 
daneze se situează construc
țiile de mașini, urmate de 
produse ale industriei ali
mentare, chimice, farmaceu
tice, confecții, nave etc.

★
În toate locurile pe care 

delegația noastră le-a vizitat, 
interlocutorii noștri — de 
la membri ai guvernului, 
pîna la oamenii simpli din 
întreprinderi — au avut cu
vinte calde de prietenie și 
de apreciere la adresa Româ
niei, a politicii internaționale 
a țării noastre, exprimîn- 

du-și încrederea în perspec
tivele de dezvoltare a rela
țiilor dintre țările noastre.

Dl. Aalf Christensen, pro
prietarul și directorul celui 
mai vechi ziar din provincie, 
cotidianul „Aalborg Stifstin- 
dende", mi-a spus: „Comer
țul dintre țări contribuie la 
cauza păcii și înțelegerii în
tre popoare. în Danemarca 
se nutrește mult respect față 
de țara dumneavoastră, față 
de conducătorii ei".

Cu prilejul unei întîlniri 
avute cu dl. Tyge Dahlga- 
ard, ministrul danez al co
merțului și al afacerilor pie
țelor europene, domnia-sa 
mi-a declarat: „Relațiile ro- 
mâno-daneze au fost întot
deauna bune, în ultimii ani 
— chiar de amiciție. Consi
derăm aici, în Danemarca, 
că contactele bilaterale între 
conducătorii țărilor noastre, 
vizitele reciproce ale primi
lor miniștri din țările noas
tre sînt fructuoase".

Am plecat din Danemarca 
păstrînd imaginea harnicului 
ei popor, ca și convingerea 
că relațiile economice, poli
tice, culturale dintre țările 
noastre, prietenia dintre po
poarele român și danez au 
bune perspective de dezvol
tare și pe viitor.
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