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ziua eliberării patriei de sub jugul fascist!
Proletari din toate țările, uniți-vă !
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Sărbătorim mîine 26 de ani de la Elibe
rarea patriei de sub jugul fascist, o 
vîrstă gravată cu însemne de aur în 
marmura istoriei noastre, în conștiința 

națiunii. Anul pe care l-am adăugat sfertu
lui de veac sărbătorit anul trecut are o adin- 
că rezonanță în istoria semicentenară a Par
tidului Comunist Român, în viața poporului 
nostru prin noile și strălucitele perspective 
deschise de Congresul al X-lea. în realitatea 
interioară a timpului nostru socialist anul 
care a trecut de la încheierea lucrărilor a- 
cestui înalt for al comuniștilor români se 
caracterizează prin profunzimea perspecti
velor deschise de mărețul program al parti
dului, de luminiscența solară a jaloanelor 
fixate de programul făuririi în România a 
unei societăți socialiste multilateral dezvol
tate.

Realitatea noastră’ socială contemporană, 
entuziasmul și hărnicia de făurari ai unei 
vieți noi, prospere de care face dovadă în
tregul nostru popor ne-au obișnuit să con
semnăm în preajma marii sărbători o mare 
densitate de succese. în acest an ele sînt de 
o altitudine și un relief sporite. In ciuda ca
lamităților naturale care au pus la grea în
cercare țara, în condițiile creșterii sensibile 
a exigențelor în activitatea economică, în 
preajma zilei de 23 August am consemnat cu 
o mare satisfacție succesele de prestigiu ob
ținute în economia noastră ; prin scrisori tri
mise Comitetului Central, secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
colectivele unor mari uzine, județe întregi, 
devansînd, prin elan constructiv și pricepere 
profesională, spațiul calendaristic — el în
suși croit după măsura, după ritmul nostru 
socialist — au raportat îndeplinirea cu succes 
a prevederilor actualului plan cincinal. între
cerea cu timpul, oglindă fidelă a felului în 
care muncim, a chipului în care transformăm 
ȚARA, a robusteței noastre morale investită 
în tot ceea ce facem azi mai bine și mai re
pede «lecît ieri, sînt reflexul imediat, nemij
locit cu care deciziile adoptate de Congresul 
al X-lea a sincronizat pulsul vital al națiu
nii la cutezanța științifică cu care estp croit 
de către partid destinul nostru, a infuzat o 
nouă vigoare în brațele și mințile milioane
lor de oameni de pe cuprinsul patriei.

Moment istoric, ce marchează ridicarea pe 
o treaptă nouă, calitativ superioară, a operei 
de edificare a societății socialiste în Româ-
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plul înaintașilor, făuri
tori și cîntăreți ai Pa
triei, tineretul de azi 
face din fiecare gînd 
al său, din fiecare fap
tă un vers în marele 
imn pe care întregul 
popor — călăuzit de 
partidul comuniștilor — 
îl înalță, prin muncă și 
creație, Romăniei so
cialiste.
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Citiți în cuprinsul i 
tui număr, „Cîntare 
mâniei", Suplimentul 
tru dedicat măreței 
bători a Eliberării.

— 23

(Continuare în pag. a Il-a)Desen de MIHU VULCĂNESCU

întîm- 
partid

PUNTI SPRE
<>

f

în acest miez de vară fierbinte, 
martori ai emulației generale 
determinată de apropierea sărbă
toririi celei de a 26-a aniversări 
a Eliberării patriei, am vizitat cî- 
teva dintre cele mai importante 
obiective industriale în construc
ție ale țării, ne-am întreținut cu 
constructorii, am confruntat 
prezentul marilor noastre șantiere 
cu imaginea începutului lor te
merar. Și, dacă am fi fotorepor-

teri — ne-am spus —, și dacă din 
fiecare călătorie ce ne-a purtat 
pe meleagurile care renasc ale 
patriei ne-am fi întors de fiecare 
dată cu o fotografie, contururile 
tuturor celor 10 sau 11 serii de 
imagini care ne-ar alcătui colecția 
prin suprapunere, sîntem con
vinși, ar sugera o expansiune im
presionantă a volumelor construi
te, o trecere a formelor în propria 
lor aspirație, sau, altfel spus, de-

de GEORGE MACOVESCU

PREȚUIRE MĂRTURIE
Ha GEORGE 1VASCU

Peste puțină vreme — In luna mai viitoare — se vor 
împlini cincizeci de ani de la înființarea Partidului 
Comunist Român. Vom avea atunci ocazia sâ anali

zăm care a fost rolul Partidului nostru în istoria de o ju
mătate de veac a României, într-o perioadă extrem de fră- 
mîntatâ, radical deosebită de cele precedente. Ne vom 
opri atunci asupra activității Partidului din anii ilegalității, 
după cum vom cerceta anii care au urmat evenimentului 
revoluționar de la 23 August 1944. Pentru această ultimă 
vreme, unele gînduri pot fi spuse încă de pe acum, cînd ani
versăm a douăzeci și șasea împlinire' de la eliberare.

în timpuri de răscruce ale istoriei, mai mult decît ori- 
cînd, poporul își caută conducătorul, simte nevoia aceluia 
care să-i lumineze drumul nu totdeauna limpede al istoriei, 
să-l ducă la liman. O asemenea răscruce a fost la 23 Au
gust 1944. Forța revoluționară a poporului român era soli
citată de diferite formațiuni politice, în diferite direcții, dar 
una singură, Partidul Comunist Român, era aceea care re
prezenta interesele autentice și permanente ale poporului 
român, care îl chema spre un viitor revoluționar și nu spre 
repetarea unui trecut condamnat prin sine însuși.

(Continuare în pag. a VII-a)

In timpul adunării festive de la Sala Palatului

ADUNAREA FESTIVA CONSACRATĂ
ANIVERSĂRII ELIBERĂRII ROMÂNIEI

E SUB JUGUL FASCIST
Cu prilejul relei de-a 26-a ani

versări a eliberării României de 
sub jugul fascist, bilanț al strălu
citelor victorii dobîndite sub con
ducerea partidului în edificarea 
societății socialiste, vineri după- 
amiază a acut loc în Capitala 
patriei o adunare festivă organi
zată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. și Consiliul 
popula' municipal.

In sala Palatului, fundalul sce
nei este dominat de faldurile în
gemănate ale drapelelor patriei 
și partidului. Stema Republicii 
Socialiste România este încadrată 
de datele festive : „1944 
August — 1970“.

Participanții la adunare 
pină pe conducătorii de 
și de stat, la sosirea în sală, cu o 
caldă, puternică manifestație de 
dragoste și atașament. Ovații și 
aplauze nu contenesc minute în 
șir. In prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu - Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Rădulescu, Vir- 
gil Trofin, Ilie Verdeț, Flo- 
rian Dănălache, Dumitru Popa, 
Ion Iliescu, general - colonel

Cu vin tarea tovarășului
GHEORGHE PANĂ

Stimați tovarăși,

Sărbătorim astăzi 26 de ani 
de la eliberarea României de 
sub jugul fascist — act memo
rabil. de importanță crucială 
pentru destinele țării noastre, 
care a deschis poporului ro
mân calea înfăptuirii idealu
rilor sale de libertate și drep
tate socială, constituind înce
putul unei epoci noi în is
toria României, epoca mari
lor transformări revoluționa
re, a edificării societății socia
liste.

In îndelungata și frămîntata 
lui istorie, în lupta grea dusă 
de-a lungul secolelor pentru 
păstrarea ființei naționale, 
pentru închegarea națiunii și 
desăvîrșirea unității de stat, 
împotriva exploatării și asu
pririi, pentru libertate, inde-

DECENIUL 8
venirea aproape incredibilă a u- 
nor giganți. Și, totuși, ultimele 
imagini, acelea care ne-au co
pleșit retina în această vară cu 
seninul cerului bîntuit de repezi 
furtuni le-ar anula pe toate cele
lalte culese pînă acum, de-a lun
gul peregrinărilor noastre în zo
nele marilor prefaceri și ale efor
turilor 
Porțile 
Lotru,

constructive supreme. La 
de Fier, pe Someș și pe 
la Rogojelu și la Brăila,

cu alte cuvinte, ora rememorări
lor încă nu a bătut. Puterea re
porterului de a intui devenirea 
prin forța împrejurărilor, încă se 
mai aplică asupra viitorului. Pen
tru că în acest miez de vară fier
binte, martorii emulației determi
nate de cea de a 26-a aniversare

MIHAI PETRESCU

(Continuare în pag. a VIII-a)

pendcnță și progres social, po
porul român a înscris nenu
mărate pagini de glorie. Cu 
toate acestea, se poate spune, 
fără exagerare, că epoca de 
adînci prefaceri, care a înce
put o dată cu insurecția ar
mată din august 1944, este de 
o măreție și însemnătate fără 
egal în istoria țării. Ața cum 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ,,23 August 1944 va 
rămîne veșnic în conștiința 
poporului, amintirea sa trans- 
mițîndu-se din generație 
generație 
lucit al 
populare, 
ționar al 
turor militanților progresiști 
din țara noastră“.

încununată de succes 
plin, insurecția armată a de-. 
monstrât marea capacitate or
ganizatorică și influența poli
tică a Partidului Comunist 
Romîn.- Exprimînd voința po
porului. și interesele vitale ale 
țării, partidul a condus cu 
hotărîre rezistența antifascis
tă, lupta pentru răsturnarea 
regimului antonescian, pentru 
ieșirea țării din războiul anti- 
sovietic și întoarcerea arme
lor împotriva Germaniei fas
ciste. Este meritul partidului 
comunist că, pentru realizarea 
acestor obiective, a reunit îri- 
tr-un singur front clasa mun
citoare, țărănimea, intelectua
litatea, ostași și ofițeri, cadre 
militare superioare, cercuri 
și personalități politice din 
rîndul claselor dominante, in
clusiv monarhia — toate for
țele democratice și patriotice

în 
ca un simbol stră- 
eroismului maselor 
al spiritului revolu- 
comuniștilor, al tu-

de-

ale poporului, ostile grupului 
dictatorial aflat la putere și 
dornice să pună capăt fascis
mului și să scoată țara din 
războiul antisovietic.

Agravarea crizei regimului 
fascist, creșterea voinței de 
luptă a poporului, închegarea 
coaliției celor mai largi for
țe sociale, politice și militare 
antifasciste, au creat posibili
tatea reală de a răsturna ju
gul dictaturii antonesciene și 
a întoarce armele împotriva 
Germaniei hitleriste. Condiții 
internaționale favorabile rea
lizării acestor țeluri au fost 
create de loviturile zdrobi
toare date trupelor germane 
de către armatele Uniunii So
vietice, care au purtat povara 
cea mai grea a războiului și 
au dat cele mai mari jertfe, 
cucerind admirația și stima tu
turor popoarelor, de succesele 
celorlalte forțe ale ’ coaliției 
antihitleriste, de amploarea 
pe care o luase lupta popoare
lor împotriva dominației fas
ciste.

In aceste împrejurări, în
făptuirea actului de la 23 Au
gust 1944 — arestarea căpete
niilor guvernului fascist, for
marea unui nou guvern, ală" 
furarea României la coaliția 
antihitleristă — a exprimat 
voința întregului nostru popor, 
a însemnat o victorie hotărî- 
toare a luptei antifasciste și 
de eliberare națională, desfă
șurată sub conducerea Parti
dului Comunist Român. Ime
diat după insurecție, întreaga

Sînt în Partid din 1935. Cu alte cuvinte, atunci am avut 
cinstea de a fi integrat în rîndurile acelora care, la acea 
dată și în anii imediat următori, într-un grup de mili- 

tanți în presă și în mediul universitar, am participat la lupta 
antifascistă a avangardei clasei muncitoare. Partidele de 
dreapta, cuziștii, legionarii erau în plină ofensivă, iar pi 
plan internațional Hitler dădea lovitură după lovitură. în 
tr-o Românie cu guverne tot mai reacționare, teroarea îm
potriva stîngii se întețea și ea : agresiuni huliganice, asasi
nate, arestări, internări în lagăre. Se pregătea astfel antre
narea țării în războiul hitlerist, de unae nevoia crescîndă a 
stăpînirii de a înfrînae rezistența, tot mai manifestă — în < 

C rîndurile proletariatului, al țărănimii sărace, al intelectua- < 
lității — împotriva noului curs al politicii oficiale. Nici o 
mirare, dar, ca pînă și modeștii activiști ca aceia printre 
care mă număram, să suporte în acest an, două sau trei 
atacuri gangsterești, împletite cu două-trei arestări. Bătăușii 
fasciști lucrau mînă în mînă cu aparatul represiv burghez.

Nimic, însă, n-a reușit să stăvilească elanul Partidului în 
lupta sa : contra Dictatului de la Viena, contra mutilării te-

(Continuare în pag. a VII-a)
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AUGUST AL 
COMUNIȘTILOR

de EUGEN BARBU

(Continuare în pag. a U-a)

de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

>e Adolescent fiind și hrănit cu o oarecare literatură sub
versivă pentru vremile anilor de război, făcînd rezis
tență la mine acasă și socotindu-mă comunist în inti

mitatea mea, visam să întîlnesc vreodată un om care să-mi 
zguduie conștiința, să-mi arate în carne și oase din ce e 
alcătuit un astfel de dur, cum se zice mai modern, în stare 
să înfrunte un formidabil aparat represiv, pușcăriile, glon- ț 
țul plutoanelor de execuție și riscul de a înfrunta o mașină 
militară atît de perfecționată, cum era aceea a hitleriștilor. < 
Copil, văzusem greva de la Grivița care mă marcase defini
tiv pentru că nu poți să uiți sîngele curs pe caldarîm atunci 
cîna pentru el s-a cerut pîine, pace și puțină libertate. Era < 
o baltă mare, roșie în zăpadă și fuseseră mitralierele, 
noaptea, în februarie, cînd mă deșteptasem cu inima înghe
țată și ascultasem lătratul sinistru al benzilor Maxim care 
împuținau viața la Grivița roșie. Pe urmă apăruseră cîrpele

* ’ (Continuare în pag. a VII-a) <

dată cu fiecare aniversare ne-am obișnuit să facem 
bilanțuri, să socotim realizările și să medităm asupra 
insucceselor care sînt firești acolo unde există viață 

adevărată, unde se muncește și se încearcă soluții noi în 
probleme sociale. Probabil că este bine așa, sînt momente 
de răgaz, cînd se acumulează încredere și se adună ener
giile. Se înfățișează atunci, în mod panoramatic, toată 

' amploarea efortului național. Devenim mai mîndri și mai 
încrezători.

Pe ce se bazează însuflețirea uriașă a patriei ? Ce idee 
nobilă a fost în stare să anime toată suflarea țării, să în- \ 
drume eforturile în direcția progresului și să le țină treze 
un pătrar de veac, să le dea o adevărată dimensiune isto
rică, conferind anilor noștri o semnificație pe care abia 
dacă o putem întrevedea ? Fiindcă mi se pare în afară de 
orice îndoială că epoca istorică actuală va fi plină de con
secințe pentru noi toți, pentru istoria României în general. 
Ce întărește prin urmare voința constructivă a omului mun- 

c cii din România de azi ?
S-ar putea răspunde cu ușurință în formule de-a gata.

(Continuare în pag. a VII-a)
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ ANIVERSĂRII ELIBERĂRII ROMÂNIEI
DE SUB JUGUL FASCIST

din pag. I)
de 

pa- 
îm- 

și a

armată română, animată 
un înflăcărat sentiment 
triotic, de ură puternică 
potriva regimului fascist 
sprijinitorilor săi hitleriști, a 
întors armele împotriva Ger
maniei naziste. Ea a luptat 
cot la cot cu armata sovietică 
pentru eliberarea întregului 
teritoriu al țării, continuînd 
apoi să participe la bătăliile 
purtate pe teritoriul Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei, pînă 
la înfrîngerea definitivă a ar
matelor fasciste și încheierea 
victorioasă a războiului in Eu
ropa. Prin efectivul miițtar de 
peste o jumătate de milion 
de oameni — din care 170 de 
mii și-au jertfit viața in lupta 
contra cotropitorilor naziști —, 
prin amplul efort făcut de 
economia națională, sacrificiile 
suportate de masele populare 
pentru aprovizionarea și spri
jinirea armatei, România a 
adus o însemnată contribuție 
la înfrîngerea fascismului.

Victoria insurecției de la 
23 August 1944. alăturarea 
României la coaliția antihitle- 
ristă au dat o puternică lovi
tură pozițiilor militare ale 
Germaniei naziste, contribuind 
la schimbarea raportului de 
forțe pe plan militar și politic 
în sud-estul Europei, la gră
birea victoriei. Pe drept cu- 
vint, Comandamentul Suprem 
Sovietic, opinia publică din 
celelalte țări ale coaliției anti
hitleriste au dat o înaltă apre
ciere contribuției aduse de po
porul nostru la zdrobirea duș
manului comun.

în focul luptelor împotriva 
celui mai periculos vrăjmaș 
al civilizației și progresului 
societății omenești, prin sîng.ele 
vărsat in corrtpn, s-a cimentat 
frăția de arme româno-sovieti- 
că, s-au pus temelii trainice 
relațiilor de prietenie între 
popoarele și țările noastre, re
lații care s-au dezvoltat și se 
consolidează continuu în zilele 
noastre.

Evocîrid memorabilele eve
nimente de acum mai bine de 
un sfert de veac, împrejură
rile istorice care au permis 
înfăptuirea actului de la 23 
August 1944, aducem un adine 
omagiu tuturor fiilor poporu
lui nostru — revoluționari, 
luptători din rezistență, pa- 

■ trioți, ostași — care au contri
buit; mulți dintre ei . ctf prețul 
vieții, la eliberarea țării de 
sub jugul fascist- și la înfrân
gerea Germaniei naziste. De 
asemenea, poporul român ex
primă profunde sentimente de 
prețuire și recunoștință față 
de Uniunea Sovietică, ai cărei 
ostași au contribuit la elibera
rea României, s-au acoperit 
de glorie îh cucerirea victo
riei, în lupta pentru salvarea 
omenirii de pericolul fascist. 
Acordăm o înaltă cinstire me
moriei militarilor celorlalte 
țări din coaliția antihitleristă 
care au adus contribuția lor 
neprețuită la măreața victorie. 
Păstrăm o profundă admirație 
față de neînfricata luptă de 
rezistență dusă și în alte țări 
de către forțele patriotice, în 
ale căror prime rînduri s-au 
situat comuniștii, pentru liber
tate și independență.

Insurecția armată victori
oasă din august 1944 se înscrie 
ca o piatră de hotar în istoria 
poporului român, ca început 
al revoluției populare, al unui 
profund proces de renaștere

Cuvintarea tovarășului GHEORGHE
națională și socială a poporu
lui român.

Coalizînd în jurul clasei 
muncitoare cele mai largi pă
turi ale poporului, Partidul 
Comunist Român a reușit să 
mobilizeze în luptele revolu
ționare uriașe forțe democra
tice și patriotice, pe toți cei 
interesați în dezvoltarea de
mocratică a țării. El a orga
nizat și condus cu succes 
mari bătălii de clasă, puter
nice acțiuni de masă — de
monstrații populare, mitinguri, 
luarea cu asalt a primăriilor 
și prefecturilor, ocuparea cu 
forța a pămînturilor moșie
rești, izgonirea din întreprin
deri a elementelor fasciste, 
în lupta împotriva reacțiunii, 
Partidul Comunist Român a 
avut permanent în vedere ne
cesitatea de a fi pregătit pen
tru a face față oricărei îm
potriviri din partea dușmanu
lui de clasă, întărind forma
țiunile patriotice de luptă, 
îmbinind demonstrațiile de 
stradă, luptele maselor cu ac
țiunile comuniștilor și altor 
elemente democratice din or
ganele centrale și locale de 
stat.

Amplele, lupte politice, so
ciale și economice, conduse 
de partidul comunist după e- 
liberarea țării de sub jugul 
fascist, au determinat înfrîn- 

. gerea forțelor reacționare, in
staurarea la 6 martie 1945 a 
primului guvern denjo.crat. 
din istoria României. Schim
barea radicală a rapor
tului de forțe în societate a 
permis dezvoltarea procesului 
revoluționar. înlăturarea mo
narhiei și proclamarea repu
blicii populare, cucerirea în
tregii puteri politice de către 
clasa muncitoare în alianță 
cu țărănimea, cu celelalte ca
tegorii de oameni ai muncii, 
trecerea la înfăptuirea sarci
nilor construcției socialiste.

Tn răstimpul relativ sourt 
care a trecut de la neuitatul 
august eliberator, poporul nos
tru liber și independent, a 
săvîrșit — sub conducerea 
Partidului Comunist Român — 
un măreț act de creație, re
voluționar : a făurit o nouă 
societate, a asigurat victoria 
definitivă a socialismului la 
orașe și la sate. Rod al luptei 
maselor, 
socialistă 
ța și cu 
muncesc, 
nit prin munca însuflețită 
întregului popor stăpîn pe 
destinele sale.

Stimați tovarăși,
A 26-a aniversare a eliberă

rii României găsește poporul 
nostru angajat cu întreaga sa 
energie în, înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comu
nist Român — program com
plex, al cărui obiectiv funda
mental este lărgirea și perfec
ționarea bazei tehnico-mate- 
riale a țării, făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. Liniile directoare pe 
care înaintăm exprimă o 
constantă a politicii partidu
lui : orientarea statornică spre 
făurirea unei economii moder
ne, bazată pe o industrie pu
ternică, spre valorificarea in
tensă' a resurselor țării.

Industrializarea socialistă 
— factor primordial al avîn-

orînduirea noastră 
se identifică eu via- 
năzuințele celor ce 
se întărește neconte- 

a
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Ion Ioniță, precum și Chi
ca Stoica, Constantin Pîrvu- 
lescu, Gheorghe Vasilichi, Ale
xandru Sencovici, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al minis
trului forțelor armate și șef al 
Marelui Stat Major, Ion Cosma, 
prim vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, Suzana Cădea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, Zaharia Stancu, preșe
dintele Uniunii Scriitorilor, gene
ral de armată Iacob Teclu și ge- 
neral-maior Constantin Burdu- 
loiu, foști comandanți de mari 
unități în războiul antihitlerist, 
Simina Eliad, muncitoare la Fa
brica de confecții și tricotaje, 
Gheorghe Bunic, muncitor la 
Uzinele „23 August“, și Vușile 
Grecii, muncitor la Uzinele 
„Elacromagnetioa“. ■

In sală se află membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.CJU, vicepre
ședinți ai Marii Adunări. Națio
nale, ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului.

La adunare iau parte membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și or
ganizații obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, participanți la insurecția 
armată de la 23 August 1944, ge
nerali activi și în rezervă foști 
conducători de mari unități pe. 
frontul antihitlerist, ofițeri su
periori. academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, activiști 
de partid și de stat, muncitori 
fruntași din întreprinderile bucu- 
reștene, șefi ai cultelor religioase, 
ziariști români și corespondenți 
ai vresei străine.

Sint prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu-

rești, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic, oaspeți 
de peste hotare.

Înainte de începerea adunării, 
in sală răsună acordurile solemne 
ale Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Adunarea festivă este deschisă 
de tovarășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Ca
pitalei.

Primit cu vii aplauze, ia cuvîn- 
tul tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Cuvintarea este subliniată în 
repetate rinduri prin vii și pu
ternice aplauze. Cei prezenți ova
ționează pentru gloriosul Partid 
Comunist Român, conducătorul 
încercat al operei de edificare a 
socialismului pe pămîntul Româ
niei, pentru Comitetul Centrul și 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Adunarea s-a încheiat printr-un 
bogat spectacol festiv dedicat 
glorioasei aniversări, la care și-au 
dat concursul, ansambluri și so
liști de frunte ai scenelor lirice și 
dramatice din Capitală.

Au fost interpretate cîntece 
închinate zilei eliberării — 23 Au
gust, stegarului libertății — Parti
dul Comunist Român, patriei li
bere — România socialistă. Alte 
piese ale programului au evocat 
— prin cîntec, vers și dans ■— pa
gini din frămîntata istorie de bă
tălii purtate de poporul român 
pentru cucerirea independenței și 
păstrarea ființei naționale, culmi- 
nind cu eroicele lupte insurecțio
nale din august 1944. Spectacolul 
a luat sfîrșit cu o ilustrare core
grafică a „Rapsodiei Române“.

Artiștilor le-au fost oferite flori 
din partea conducerii de partid 
și de stat a Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

tului întregii economii, al u- 
nei vieți civilizate, al indepen
denței și suveranității națio
nale — a schimbat radical 
structura economiei noastre, a 
făcut din industrie ramura do
minantă, principala sursă a 
venitului național. Industria 
s-a transformat radical, a că
pătat trăsături noi, calitati
ve, care-i permit să contribuie 
la modernizarea celorlalte ra
muri, să satisfacă în bună mă
sură cerințele economiei na
ționale și să asigure participa
rea crescîndă la schimburile 
economice internaționale. Rit
mul mediu de 13 la sută 
în care a sporit producția in
dustrială din 1950 încoace ilus
trează dinamismul economiei 
noastre — situează România 
printre primele țări ale lumii 
în ce privește ritmul înalt, 
menținut constant în proce
sul dezvoltării sale.

Agricultura socialistă — ra
mură esențială a activității 
economice — dispune de o ba
ză tehnico-materială supe
rioară, cunoaște un proces pro
fund de modernizare și inten
sificare, menit să asigure creș
terea continuă a producției ve
getale și animale.

Datorită muncii pline de ab
negație a întregului popor, ac
tualul cincinal se încheie 
bune rezultate. în aceste zi
le, premergătoare marii noas
tre sărbători naționale, oame
nii muncii dintr-un important 
număr de județe și localități, 
dintr-o serie de întreprinderi 
industriale și ramuri econo
mice au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a prevede
rilor planului cincinal. Pla
nul producției industriale glo
bale de pe primele 7 luni a 
fost, de asemenea, îndeplinit 
în proporție de 101,3 la sută, 
cu un spor de 12,1 la sută față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut. Toate acestea ilustrea
ză creșterea potențialului e- 
conomiei naționale, realismul 
și justețea politicii partidului 
comunist. Este necesar ca rea
lizările dobîndite în acest an 
să fie dezvoltate, orientînd e- 
forturile spre creșterea mai 
accentuată a producției, fo- ' 
losirea integrală a capacită
ților de producție, sporirea 
productivității muncii, asigu
rarea de economii la materii 
prime, materiale și combusti
bili, ridicarea calității produ
selor, livrarea unui volum mă
rit de mărfuri pentru piața 
internă și pentru export, creș
terea beneficiilor, îndeplinirea 
integrală a planului pe 1970 
și pregătirea în cît mai bune 
condiții a planului pe 1971. O 
atenție deosebită trebuie să se 
acorde realizării planului de 
investiții, micșorării costului 
noilor obiective, reducerii du
ratei de execuție și intrării în 
producție la termen a noilor 
capacități.

.Adevăratele dimensiuni ale 
succeselor dobîndite apar cu 
atît mii bine conturate astăzi, 
la numai cîteva luni de la pu
ternicele calamități naturale 
provocate de inundații. Eco
nomia românească, întreaga 
societate au trecut cu bine a- 
cest examen, im^us de forțele 
oarbe ale naturii, evidențiind 
vigoarea noii orînduiri. în lup
tă cu stihiile dezlănțuite, pen
tru refacerea economiei, oa
menii muncii de pe întreg cu
prinsul patriei au săvîrșit acte 
de eroism, au demonstrat, încă 
o dată, solidaritatea și unita
tea întregului nostru popor. 
Ne exprimăm convingerea că, 
răspunzînd chemării Comite
tului Central al partidului, 
muncitorii, țăranii, intelectua
lii, tineretul, toți oamenii mun
cii' își vor mobiliza în conti
nuare eforturile și energia, vor 
desfășura larg activitatea 
constructivă pentru ca încă 
în cursul acestui an să fie le
cuite rănile provocate de 
inundații, să fie recuperate 
in întregime pagubele suferite 
de economia națională.

Condițiile climatice nefavo
rabile și marile inundații din 
primăvara acestui an au de
terminat, după cum se știe, di
minuarea producției la unele 
culturi de vară, îndeosebi la 
păroase. în ciuda acestor gre
utăți, țărănimea cooperatistă 
a făcut eforturi pentru strîn- 
gerea întregii producții în ve
derea asigurării fondului cen
tral al statului cu importante 
■cantități de griu și alte produ
se. în același timp, conducerea 
partidului și statului a luat 
toate măsurile pentru a asigu
ra aprovizionarea corespunză
toare a populației pentru mai 
buna organizare a producției 
și a muncii în agricultură. 
Este necesar să se desfășoare 
o muncă intensă pentru recol
tarea la timp a tuturor cultu
rilor de toamnă, efectuarea în 
epoca optimă a însămînțări- 
lor. executarea unor lucrări de 
calitate, aplicarea tuturor mă
surilor tehnice și organizato-» 
rice menite să contribuie la 
obținerea unor producții su
perioare în anul viitor. Se 
impune ca organele de partid • 
și de stat să asigure înfăptui
rea neabătută a prevederilor 
Congresului al X-lea privind 
dezvoltaroa producției agrico
le, realizarea programului 
vast de investiții, perfecționa
rea organizării și retribuirii 
muncii în agricultură, tradu
cerea în viață a programelor

naționale privind dezvoltarea 
zootehniei, extinderea irigați
ilor și combaterea eroziunii 
solului în Vederea sporirii a- 
portului agriculturii la . crește
rea avuției naționale,.

Țelul suprem al politicii, 
partidului, obiectivul, central 
al construcției socialismului, 
al tuturor eforturilor pe-'care 
le face statul este ridicarea 
bunăstării maselor. Rezultate
le obținute în dezvoltarea e- 
conomiei stau la baza, crește
rii venitului național, permit 
înfăptuirea unui vast program 
de investiții și, în același timp, 
alocarea de fonduri tot mai 
mari pentru ridicarea standar
dului de viață al poporului. 
Ca urmare a aplicării în toate 
ramurile și sectoarele econo
miei a hotarîrii Comitetului

le. Legile adoptate în ultima 
vreme referitoare la .contrac
tele economice, organizarea, 
planificarea și executarea in
vestițiilor, organizarea și dis
ciplina muncii, asigurarea și 
controlul calității produselor, 
gospodărirea mijloacelor ma
teriale și bănești ale statului, 
precum și alte acte normati
ve din domeniul economic 
constituie instrumente puter
nice în perfecționarea tuturor 
laturilor activității economice, 
în acțiunea de folosire cu 
maximum de rodnicie a avu
ției noastre naționale, a pro
prietății socialiste.

Desigur, în diferite domenii 
există încă neajunsuri și 
greutăți, se manifestă elemen
te de inerție și birocratism ; 
depinde de eforturile stărui-

cu

Central al Partidului Comu
nist Român și a guvernului 
privind majorarea salariilor 
și aplicarea noului sistem de 
salarizare, oamenii muncii be
neficiază în acest an de ve
nituri suplimentare de peste 
12 miliarde lei. Totodată, au 
sporit veniturile țărănimii. A 
crescut și s-a diversificat con
sumul populației, se îmbună
tățesc condițiile de locuit, se 
construiesc numeroase edificii 
social-culturale. Nu încape în
doială că, muncind pentru în
făptuirea programului stabilit 
de Congresul al X-lea,. pentru 
ridicarea societății pe noi 
trepte de civilizație și progres, 
pentru dezvoltarea forțelor de 
producție și creșterea venitu
lui național, poporul nostru 
va crea noi condiții, superioa
re, pentru ridicarea nivelului 
său de trai material și cultu
ral, pentru înflorirea multila
terală a patriei.

Victoriile dobîndite în anii 
construcției socialiste, care au 
schimbat din temelii înfățișa
rea țării, demonstrează 
ascendent al societății 
nești, înaintarea largă a socia
lismului, a procesului 
tor inițiat de partid în toate 
domeniile vieții sociale și de 
stat.

Cu prilejul marii sărbători 
naționale a României, permi- 
teți-mi ca, din însărcinarea 
Comitetului Central al parti
dului, a Consiliului de Stat și 
a Consiliului de Miniștri, -* 
adresez clasei muncitoare, 
rănimii și intelectualității, 
drelor de partid, de stat 
din organizațiile obștești, 
turor oamenilor muncii 
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, calde felici
tări pentru succesele remar
cabile obținute, să le 
multă sănătate, fericire și 
la muncă și noi izbînzi în 
activitatea de viitor !

Viitorul plan cincinal pune 
încă pe pe acum în fața țării 
sarcini complexe, de mare 
răspundere, a căror îndepli
nire cere mobilizarea și valo
rificarea mai intensă a poten
țialului economic al patriei, a 
energiilor creatoare ale mi
lioanelor de constructori ai 
socialismului. Noul plan cin<- 
cinai — elaborat pe baza Di
rectivelor Congresului al 
X-lea, prevede indici supe
riori față de Directive, ca 
urmare a rezervelor inter
ne puse în evidență cu ocazia • 
amplelor dezbateri ce au avut 
loc în întreaga țară. Pentru 
anii 1971-—1975, partidul si
tuează în centrul preocupări
lor creșterea rapidă a forțelor 
de producție, -modernizarea 
structurii economiei naționale, 
reducerea cheltuielilor mate
riale de producție, creșterea, 
productivității muncii, îmbu
nătățirea calității produselor, 
Utilizarea mai judicioasă a 
forței de munpă, în scopul ri
dicării eficienței economice, 
al satisfacerii cît mai depline 
și la un nivel calitativ supe
rior a necesităților țării, al 
participării mai active la di
viziunea internațională a mun
cii.

De o importanță vitală pen
tru bunul mers al societății 
noastre este încheierea apli
cării măsurilor de perfecțio
nare a organizării și planifi
cării activității economice, a 
conducerii întregii vieți socia-

cursul 
româ-

înnoi-

sa 
ță- 
ca-
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PANA tui țel presupune dezvoltarea 
multilaterală a colaborării și 
cooperării între statele Euro
pei, recunoașterea realităților 
statornicite după cel de-al doi
lea război mondial, măsuri 
in domeniul dezarmării, în 
primul rînd a dezarmării nu
cleare, desființarea blocurilor 
militare, lichidarea bazelor 
militare de pe teritoriile străi
ne, retragerea tuturor trupelor 
în granițele naționale, norma
lizarea relațiilor politice. Sin- 
tem martorii intensificării 
schimburilor intereuropene, ai 
amplificării dialogului din
tre factorii de răspundere ai 
statelor continentului, ai unor 
tendințe și deplasări pozitive 
în direcția unei politici mai 
realiste, în favoarea lichidării 
vestigiilor războiului rece și 
accentuării procesului de des
tindere. In acest context, Tra
tatul sovieto — vest - german 
are o mare importanță, atît 
pentru relațiile dintre U.R.S.S. 
și R. F. a Germaniei, cît și 
pentru lichidarea reziduurilor 
celui de-al doilea război mon
dial, normalizarea raporturilor 
intereuropene și realizarea de 
noi pași pe calea securității 
continentului nostru.

Tn ansamblul măsurilor de. 
destindere și de înfăptuiri, a 
securității, la loc de frunte se 
situează ținerea unei conferințe 
general-europene4 în -favoarea 
căreia se pronunță în prezent 
pături largi ale opiniei pu
blice și reprezentanți ai cer
curilor conducătoare. Recenta 
întilnire a conducătorilor de 
partid și de stat din țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia a exprimat hotărî- 
rea acestor țări de a depune 
noi eforturi spre întărirea se
curității europene, 
pentru realizarea 
rul apropiat a 
nerii cu privire la convocarea 
Conferinței general-europene.

O mare importanță pentru 
însănătoșirea atmosferei in
ternaționale ar avea’ stingerea 
focarelor de război și încorda
re din diferite zone ale globu
lui. generate de activitatea 
cercurilor imperialiste agresi
ve, care practică o politică de 
forță, de dictat și imixtiuni în 
treburile interne ale altor po
poare, încalcă independența și 
suveranitatea acestora. Româ
nia militează pentru încetarea 
imediată a agresiunii america
ne în Vietnam și în alte țări 
din Indochina, pentru retra
gerea trupelor străine din a- 
ceastă regiune și respectarea 
dreptului sacru al popoarelor 
vietnamez, laoțian și khmer 
de a-și decide, fără amestec 
din afară, destinele lor. Țara 
noastră se pronunță pen
tru reglementarea situației 
din Orientul Apropiat pe cale 
pașnică, potrivit rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

Partidul și guvernul țării 
noastre vor milita și în viitor 
pentru întărirea continuă a 
coeziunii și forței de luptă a 
marelui front antiimperialist, 
tși vor aduce contribuția la 
dezvoltarea colaborării între 
popoare, la menținerea păcii.

porul român și naționalitățile 
conlocuitoare. Creșterea armo
nioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării, struc
tura șf funcționarea democra
tică a organismelor de stat și 
obștești, accesul la valorile 
științei și culturii, asigură tu
turor cetățenilor, fără deose
bire de naționalitate, egalita
tea deplină în drepturi, cimen
tează trainic unitatea social- 
politică a poporului.

Societății noastre îi este 
proprie o continuă înflorire a 
vieții spirituale a maselor. 
Considerînd că socialismul este 
indisolubil legat de însușirea 
culturii celei mai înaintate, de 
afirmarea conștiinței noi, so
cialiste, partidul Se preocupă 
de dezvoltarea învățămîntului 
de toate gradele, de asigurarea 
climatului favorabil, intensifi
cării creației științifice și artis
tice, de promovare a concep
ției materialist-dialectice des
pre lume și societate.

Descătușînd inepuizabilele 
energii creatoare ale poporu
lui, orînduirea socialistă a așe
zat pe noi baze procesul de 
formare, de instruire și educa
re a tinerelor generații, care 
își pun energia, elanul și pute
rea de muncă în slujba idea
lurilor socialismului. Școlii și 
slujitorilor ei, organelor și or
ganizațiilor partidului și U- 
niunii Tineretului Comunist le 
revine îndatorirea de răspun
dere de a înarma tineretul cu 
cunoștințe ! temeinice, de a-1 
educa în spiritul dragostei 
pentru muncă, al patriotisipului 
și internaționalismului, al înal
telor idealuri ale partidului.

Epoca luminoasă inaugura
tă de 23 August 1944, epoca 
revoluției și construcției socia
liste, este indisolubil legată în 
istoria și conștiința poporului, 
de activitatea Partidului «Co
munist, care își îndeplinește 
cu clarviziune, cu abnega
ție și devotament misiunea de 
forță politică conducătoare a 
societății noastre. Politica par- 
ticjului,. Pfternic ancorată în 
realitățile românești, expresie 
a intereselor vitale și .a, celor 
mai înalte 'aspirații ale po
porului, și-a dovedit' pe deplin 
justețea și viabilitatea prin 
roadele pe care Ie-a dat.
~ Construcția socialismului în 

i că aplicarea 
adevărurilor generale ale mar- 
xwin-leninismului la particu
laritățile concrete ale țării și 
ale fiecărei etape a dezvoltării 

- -sociale, constituie o condiție 
, esențială a succesului luptei 

revoluționare. în spiritul știin
ței marxist-leniniste, partidul 
studiază experiența altor par
tide comuniste și țări socialis
te, realitățile lumii contempo
rane, trăgînd din acestea con
cluzii proprii, în funcție de ne
cesitățile reale ale situației din 
România. Prin întreaga sa ac
tivitate, partidul nostru si-a 
cîștigat încrederea profundă, 
dragostea și devotamentul tu
turor celor ce muncesc, al ma
selor largi din România, care, 
pe drept cuvînt, văd în înfăp
tuirea politicii sale cauza lor 
proprie. Legăturile strînșe, de 
nezdruncinat, dintre partid și 
popor, unitatea întregii națiuni 
în jurul partidului comunist, 
constituie unul din izvogrele 
dinamismului ce caracterizea
ză edificarea României socia
liste.

Avem un partid puternic și 
unit, care înmănunchează în 
rînduriîe sale pe cei mai buni 
fii ai clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității. Sărbă
torirea a 50 de ani de la crea
rea partidului, în spiritul Ho
tărârii plenarei din iulie.a Co
mitetului Central, trebuie să 
constituie un prilej de îmbu
nătățire a activității organiza
torice. politice și ideologice, a 
muncii tuturor organelor și or
ganizațiilor de părtid. a fiecă
rui comunist. Studierea legilor 
obiective ale dezvoltării socie
tății, strângerea legăturilor cu 
masele, întărirea continuă a 
rîndurilor partidului și a unită
ții sale, perfecționarea activi
tății de forță conducătoare a 
societății constituie chezășia că 
partidul nostru comunist va fi 
și pe viitor la înălțimea res
ponsabilității sale, va călăuzi 
pe mai departe cu succes po
porul pe drumul socialismului 
și comunismului.

Tovarăși,
Tot ce înfăptuim în con

strucția socialistă din țara 
noastră servește intereselor 
supreme ale poporului român 
și în același timp, cauzei so-

toare ale comuniștilor, ale ce- • 
ldrlalți oameni ai muncii, de 
perfecționarea activității or
ganizațiilor de partid și a or
ganelor centrale economice și 
de stat ca aceste 'deficiențe să 
fie depășite.

Partidul și guvernul au con
vingerea că muncitorii, țăra
nii, intelectual»,’oamenii . .Ronșânia arată 
muncii nu-'ȘȚi .vor. ".preȘjJpeți 
eforturile p.OiîtfU 3;.fnxi«’Rlijâ» 
cu succes sarci-rrițe /pe 197.1!,, 
creînd condiții cîț maț; favor-a- ■ 
bile începerii viitorului cinci- ■ 
nai. Pentru a ține pasul cu 
progresul contemporan, pentru 
a lichida rămînerile în urmă 
fyță de țările dezvoltate din 
punct de vedere economic, po
porul nostru trebuie să facă 
în continuare eforturi, să asi
gure o rată înaltă a acumulă
rii, să valorifice intens capaci
tățile sale. Aceasta este singu
ra cale pentru a accelera îna
intarea României spre calea 
civilizației și cultura cea mai 
avansată, a ridica nivelul de 
trai al maselor, pentru a făuri 
societatea socialistă multilate
ral dezvoltată.

Tovarăși,
în întreaga sa politică, par

tidul pornește de la pos
tulatul fundamental că 
pera de făurire a noii orîn
duiri sociale se realizează în 
cadrul unui proces complex, 
de lungă durată, în cursul că
ruia se cer soluționate proble
me de o însemnătate hotărî- 
toare pentru toate domeniile 
de activitate. Acordînd princi
pala atenție dezvoltării econo
miei naționale, partidul înfăp
tuiește totodată un cuprinză
tor program de perfecționare 
a relațiilor socisde, de adîncire 
a democrației socialiste, de 
promovare consecventă a prin
cipiilor echității și eticii pro
prii noii orînduiri.

în acest spirit, partidul și 
statul nostru au luat măsuri 
pentru a asigura maselor mun
citoare cele mai largi drepturi 
și libertăți democratice, posi
bilități de afirmare multilate
rală a personalității umane, a 
valorifica înțelepciunea și e- 
nergia poporului. Inițiind și 
condticînd amplul proces de 
adîncire continuă a democra
ției socialiste, partidul se preo
cupă de crearea condițiilor ce
lor mai favorabile pentru par
ticiparea activă a maselor celor 
ce muncesc la elaborarea și în
făptuirea politicii sale, la con
ducerea statului și rezolvarea 
problemelor de interes obștesc.

Sporirea rolului și a influen
ței organizațiilor de masă și 
obștești în viața statală, insti- 
tuționalizarea în toate dome
niile a principiului muncii și 
conducerii colective, libertatea 
de opinie, de dezbatere a pro
blemelor, promovarea cu fer
mitate a principiilor echității 
sociale, constituie . un cadru 
propice pentru valorificarea 
inițiativei și a capacității - tu
turor cetățenilor.

Se dezvoltă pe un, plan su
perior alianța clasei muncitoa
re cu țărănimea cooperatistă 
— principala forță a orînduirii 
noastre : are ioc o participare 
tot mai activă a intelectualită
ții la dezvoltarea multilaterală 
a țării. Pe baza aceluiași nobil 
țel — întărirea orînduirii noas
tre. a patriei socialiste — s-a 
făurit și se dezvoltă continuu 
prietenia frățească dintre po-

o-

cialismului și păcii în întrea
ga lume. Prin succesele obți
nute în construcția noii orîn- 
duiri, cît și prin activitatea 
sa internațională, România își 
aduce contribuția la întărirea 
sistemului mondial socialist, a 
frontului forțelor progresiste, 
antiimperialiste, la creșterea 
influenței idieilor socialismului 
in lume.

Partidul comunist și guver
nul român desfășoară pe are
na internațională o amplă ac
tivitate constructivă, pusă în 
slujba păcii și colaborării 
între popoare, care se bucu
ră de un prestigiu crescînd 
în numeroase țări, datorită 
realismului, principialității și 
consecvenței sale. în spiritul 
acestei politici, după cum 
vă este cunoscut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și alți con
ducători ai partidului și statu
lui au avut în utimul timp, ca 
și în perioadele anterioare, nu
meroase și rodnice convorbiri 
cu șefi de state și de guverne 
din țări socialiste și din alte 
țări, cu conducători ai parti
delor comuniste din țările so
cialiste și ai altor partide fră
țești, cu reprezentanți de 
frunte ai unor partide munci
torești și organizații democra
tice. Plenara Comitetului 
Central al partidului din 8—9 
iulie a.c. a dat o înaltă apre
ciere acestor contacte, utilită
ții lor, acțiunilor pe plan in
ternațional ale partidului și 
guvernului.

în centrul politicii lor ex
terne, partidul și statul nostru 
situează ferm și neabătut dez
voltarea prieteniei, alianței și 
colaborării cu toate țările so
cialiste. Noul Tratat de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și U- 
niunea Sovietică, semnat recent 
la București, deschide noi per
spective pentru a dezvolta, pe 
multiple planuri, în 
marxism-leninismului 
internaționalismului 
relațiile prietenești dintre par
tidele, statele și popoarele 
noastre.

Parte integrantă a sistemu
lui mondial socialist, România 
extinde colaborarea economică 
și tehnico-științifică cu țările 
membre ale Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, cu 
toate statele socialiste, dezvol
tă colaborarea militară cu sta
tele membre 
la Varșovia, 
socialiste.

Partidul și 
milita și pe 
tărirea unității țărilor socia
liste, avînd convingerea că 
ceea ce unește aceste țări — 
comunitatea orînduirii sociale, 
a țelurilor și idealurilor revo
luționare, ideologia marxist-le- 
ninistă. lupta împotriva impe
rialismului, adversarul lor co
mun — este mai puternic și 
mai presus de divergențele 
dintre ele.

Consecvent principiilor in
ternaționalismului proletar, 
Partidul Comunist Român dez
voltă ample relații frățești cu 
partidele comuniste și munci
torești de pe toate continen
tele, nu precupețește nici un 
efort pentru a contribui la în
tărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești, a solida
rității tuturor forțelor demo
cratice, progresiste și antiim
perialiste.

Angajată într-un proces de 
dezvoltare multilaterală, par- 
ticipînd activ la fluxul mon
dial al valorilor materiale și 
spirituale, România extinde 
legăturile de colaborare politi
că. economică, tehnică, științi
fică, culturală cu toate țările 
lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială și politică. La baza 
relațiilor sale cu toate state
le. țara noastră pune neabătut 
principiilé independenței și 
suveranității, egalității în drep
turi, neamestecului în treburi
le interne și avantajului re
ciproc — singura temelie trai
nică și rațională pe care se pot 
clădi relații echitabile între 
state, o colaborare internațio
nală fructuoasă, în interesul 
fiecărei națiuni și al progre
sului general al omenirii.

România acordă o deosebită 
însemnătate găsirii căilor ce
lor mai potrivite de înfăptuire 
a securității europene, pentru 
care sîht necesare eforturile 
stăruitoare, sistematice și con
vergente ale tuturor statelor 
continentului. Atingerea aces-

spiritul 
și al 

socialist,

ale Tratatului de 
cu toate țările

statul nostru vor 
viitor pentru în-

îndeosebi 
în viito- 

propu-

cei 
de 

Au- 
să

Stimați tovarăși,
Succesele dobîndite în 

26 de ani oare au trecut 
la mărețul act de la 23 
gust 1944 ne îndeamnă
privim cu încredere viitorul, 
să ne mobilizăm toate forțele 
pentru prosperitatea poporu
lui, pentru a face să 
ceașcă tot mai mult 
noastră socialistă, în 
națiunilor civilizate.

Trăiască 23 August, ziua 
eliberării României de sub 
Jugul fascist !

Trăiască și înflorească scum
pa noastră patrie, Republica 
Socialistă România!

Trăiască prietenia și colabo
rarea frățească a țării și par
tidului nostru cu statele socia
liste, cu partidele comuniste 
și muncitorești, sub steagul 
nemuritor al marxism-leni
nismului !

Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, înainte spre 
noi victorii în lupta pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pen
tru triumful socialismului și 
păcii !

(întreaga asistență aplaudă 
îndelung. Minute în șir, într-o 
atmosferă entuziastă, cei pre- 
zenți scandează „P.C.R.— 
P.C.R.“, „Ceaușescu—P.C.R.“).

strălu- 
patria 
rîndul

SUB STEAGUL GLORIOS
(Urmare, din pag. I)

nia, Congresul al X-lea, hotărîrile sale au 
început să capete contururi clare în bogatele 
succese ale ultimului an, care încununează 
trainicele confirmări oferite «le-a lungul 
unui sfert de veac «le «calitatea noastră eco
nomică și socială, a justeței științifice a po
liticii aplicate cu consecvență de partidul 
nostru în toate sectoarele de activitate.

De pe piedestalul acestor succese, într-o 
omogenitate de monolit în jurul partidului, 
a conducerii sale, mîine, la marea noastră 
sărbătoare națională, poporul va da expresie 
optimismului robust cu care privește spre

viitorul său socialist. In marea noastră fa
milie socială tineretul, însuflețit «le conștiin
ța înaltelor sale răspunderi, va demonstra, 
la rîndul său, hotărîrea de a-și aduce cu 
mai multă pricepere și entuziasm contribuția 
de talent și pregătire profesională la îndepli
nirea obiectivelor care ne sint trasate de\vii- 
torul cincinal. E în această hotărîre conștiin
ța unei generații, crescută și educată de 
partid, care știe cit datorează poporului, dar 
și cît se cere de la ea în această operă vastă 
de construcție.

E în această demonstrație expresia unei 
conștiințe colective însuflețită de cel mai 
înalt ideal cunoscut de omenire, idealul co
munist.



23 AUGUST-

Al douăzeci și șaselea 
an al libertății împlinit în 
calendarul istoriei ; poar
tă spre pași noi în viitor. 
Trecem din august în au
gust ca o navă pentru 
care ecluzele sărbători
lor, cu arcurile lor de 
flori și veselie, cu fete 
frumoase desenînd — 
trup lîngă trup — în sim
bolica Piață a Victoriei, 
numele Patriei și Partidu
lui, devin uriașe date con- 
semnatoare pentru timpul 
și spațiul cucerit. Ziua a- 
ceasta a adus prin po
porul român, prin lupta 
și jertfele lui, poporului 
român însuși, libertatea 
și demnitatea. De atunci, 
din întîiul august, fier
binte, al lui ’44, fiecare 
nou născut poartă pe 
frunte semnul unui destin 
care a exclus dintre for- 
Iele lui suprimarea oar- 
>ă, cotloanele îngrăditu
rilor ce duceau spre sără
cie și deznădejde. La 6-7 
ani fiecare nouă mlădiță 
umană se trezește condu
să în pupitrele pe care 
ca miște piedestale abe
cedare mirosind curat a 
cerneală proaspătă și bu
chete de garoafe, în
deamnă spre conste
lația literelor, spre 
lumina minții, spre dem
nitatea existenței. De 
26 de ani tinerețea mer
ge mină în mînă cu bucu
riile libertății deschise de 
August. De 26 de ani ti
nerețea cîntă imnuri de 
mulțumire partidului pă
rinte, pămîntului cu nume 
rotund, România, patria 
noastră.

Anul acesta, totuși, al 
26-lea, tinerețea și-a făcut 
ca niciodată auzit nu atît 
glasul cît renumele, văzu
te nu demonstrațiile cît 
cîntărite faptele. Vara 70 
a fost și mai este încă o 
vară a devoțiunii pe care 
tineretul a dovedit-o în 
uzine, în fabrici, pe o- 
goare, în școli și facul
tăți, în zilele de acută în
cleștare cu natura dez
lănțuită. Involuntar, vara 
70 s-a înscris în istoria 
anilor liberi, ca un mare 
și sever examen, la care 
probele de foc ale entu
ziasmului, forței, pricepe
rii, curajului,
chiar — au fost 
eu media 10.

Din cronica 
fapte desprin: ..n
cîteva imagini revelatoa
re pe care le închinăm, 
modest buchet. Zilei 
berării țării și fiilor ei 
mai buni, comuniștii, 
un semn că noi, cei
neri, vom sta totdeauna 
alături — milioane de 
inimi — lîngă catargul 
pe care flutură steagul 
partidului.

eroismului 
trecute

acestor 
astăzi

Eli
cei 
ca 
ti-

Foto-conipoziție de CUCU-PLECAN

PANOURI INEDIJE ÎN COLOANA
MARII SĂRBĂTORI

ȘANTIERELE
NA TIONALE

„Avem, tovarăși, un tineret minu
nat, care urmează neabătut «politica 
partidului comunist, un tineret la înăl
țimea înaintașilor săi. Tinerii știu că 
tot ceea ce înfăptuiesc partidul șl 
guvernul 
nivel de 
întregul popor, să deschidă perspec 
tive tot

este destinat să asigure un 
viață tot mai ridicat pentru

mal largi afirmării tinerel

ALE TINERETULUI

generații în munca și lupta pentru 
înflorirea patriei, pentru prosperitatea 
și fericirea poporului român liber și 
stăpin pe destinele sale, constructor al 
socialismului și comunismului“.

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la Adunarea populară din 

Timișoara. 3 iulie 1970).

August 1970. 26 de ani de Ia Eliberarea patriei. Un an de 
la desfășurarea lucrărilor celui de al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, forum ale cărui hotărîri de însem
nătate istorică au dinamizat, în întreaga țară, conștiințe și 
brațe, inimi și capacități creatoare. Un răstimp în care Ro
mânia socialistă a cunoscut, în toate domeniile, întîlnirea 
cu noi ritmuri de dezvoltare, cu noi parametri productivi 
și organizatorici, superiori sub toate aspectele celor din pe
rioada anterioară. Ca afirmări simbolice, puternic expresive 
și profund emoționale, ale acestor adevăruri, coloanele marii 
demonstrații de anul acesta, vor etala, cu mîndrie, alături 
de însemnele din totdeauna, PANOURIUE INEDI IE consem- 
nînd apariția, în perioada scursă de la ultimul 23 August, a 
noi întreprinderi și instituții, a noi profile de produse, a noi 
profesii, a noi și superioare modalități organizatorice.

Sub asemenea panouri inedite vor defila și cîteva dintre 
detașamentele „Coloanelor tinereții". De-asupra rîndurilor 
drepte, debordînd de forță și prospețime, tineri în uniforme 
albastre, purtînd pe braț și Ia bonetă ecusoane create în răs
timpul dintre cele două sărbători, vor purta largi panouri ale 
căror inscripții lapidare — ȘANTIER NAȚIONAL AL TI
NERETULUI — vor aminti, cu justificată mîndrie, tribune
lor, întregii țări, că tînăra generație, educată de partidul 
comunist, de organizația de tineret, a căutat, în acest răs
timp, să răspundă dezideratelor etapei de majoră încordare 
productivă pe care-o trăim, printr-o inițiativă aparte : con
stituirea, pe cele mai mari șantiere ale țării, a unor „unități 
de șoc“, a unor detașamente de muncă superior organizate 
și acționînd în permanență cu incandescența atît de speci
fică omului tînăr investit cu răspunderi majore.

...O cronică a acestor noi sem
ne apărute pe „harta“ efortului 
productiv al tinerei generații, 
deși ele sînt trainic cunoscute și 
rîvnite de tinerii din întreaga 
țară, nu coboară departe în timp.

Ea își consemnează primul ca
pitol la 29 aprilie 1970, cînd, la 
Lotru, sub fluturarea drapelului 
patriei, desfășurat întocmai ca 
în urmă cu două decenii la 
Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, 
Lunca Prutului, Agnita-Botorca 
sau APACA, a răsunat chemarea 
brigadierească : „Sîntem 2 000. 
Am venit aici, în munții Lotrului, 
din toate colțurile țării, pentru 
ca, alături de miile de construc
tori care au adus cu ei școala 
înaltă a Bicazului și Argeșului, să 
reedităm noi fapte de muncă și 
eroism pentru a da viață și stră
lucire unui nou și măreț obiectiv 
industrial al României socialiste, 
în fața noastră, a tuturor con
structorilor de pe acest șantier, 
stau sarcini uriașe: să adunăm 
într-un singur șuvoi 86 de rîuri 
răsfirate în întregul masiv; să 

străpungem în munți 150 km de 
galerii ; să ridicăm un munte de 
piatră între malurile rîului ; să 
înscriem pe harta țării o nouă 
mare alpină cu 300 de milioane 
m.c. de apă, să înscriem în con
stelația de energii și lumini a 
țării cea mai mare hidrocentrală 
de pe riurile interioare ale patriei 
noastre. Cu acest prilej adresăm 
organizațiilor U.T.C. din întreaga 
țară o înflăcărată chemare...“

Uriașe sarcini, electrizantă ini
țiativă 1... Căreia avea să i se 
răspundă, neîntîrziat, din alt colț 
de țară •

...5 aprilie 1970. La Gura Văii, 
pe malul Dunării, în fața careu
lui festiv, răsună, reverberat de 
zidurile Centralei cu talpa trainic 
înfiptă în albia fluviului supus, 
cuvîntul brigadieresc de răspuns : 
„Lîngă Hei, rup-ul vostru, dragi 
brigadieri de pe Lotru, care 
ne-ați chemat la înflăcărată în
trecere, noi, cei 1 200 de briga
dieri de la Porțile de Fier, ală
turăm cu entuziasm glasul și efor
turile noastre...*

...Glas și eforturi al căror ecou 
aveau să primească, nu peste 
multă vreme, un alt răspuns, din 
alt colț de țară, de data aceasta 
dfntre pulberile vînturate ale 
Bărăganului, acolo unde apa este 
supusă tot întru lumină : lumina 
belșugului agricol :

...10 mai 1970. Șantierul de iri
gații Pietroiu — Ștefan cel 
Mare. 700 de brigadieri — adu
nați într-o vie geometrie albastră 
în jurul pavilionului — se consti
tuie în Șantier național al tine
retului, angajîndu-se, ca și tova
rășii lor din munți și de la Du
năre, să-și facă datoria în mod 
exemplar, adică să facă totul 
pentru maxima fertilizare a zo
nei încredințate lor (550 km.p.). 
Sînt de față toți cei 2 000 de 
constructori. O singură absență, 
deplin motivată : brigada a șasea,

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a V-a)
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Olimpica 
strungarilor

• Zilele trecute s-a desfășu
rat uroba practică a Olimpiadei 
strungarilor la nivelul munici
piului București. A fost o com
petiție a măiestriei profesionale 
la care și-au dat intîlnire cei 
mai indeminatici meseriași se
lecționați din rîndul a peste 
1 500 de tineri din 39 de între
prinderi bucureștene, prezenți 
in faza de masă a acestei tra
diționale întreceri. Iată și nu
mele acelora care, spre lauda 
lor, s-au detașat prin nivelul 
superior de pregătire atins, ocu- 
pînd primele locuri în cadrul 
actualei ediții a olimpiadei : 
Ion Popa (Uzina de mașini elec
trice) ; Iulian Pamfilie (Uzinele 
„Vulcan") : Marin Diaconescu 
(Uzina „23 August“) ; Alexandru 
Constantin (Uzina ..Autobuzul“); 
Simion Bălteanu (Uzina de ma
terial rulant „Grivița roșie“).

Milimetrii 
în instanță

A

• Am semnalat în ziarul nos
tru. la timpul potrivit, apariția 
inițiativei „Milimetrii în istan- 
țâ", acțiune preluată fără in- 
tirziere în multe alte locuri de 
muncă din țară. Autorii ei, ti
nerii din organizația U.T.C. a 
Uzinelor „Vulcan“ din Capi
tală. au pornit la drum cu o in
tenție foarte lăudabilă, cuprin
să de însuși titlul acțiunii : o- 
fensivă declarată împotriva ri
sipei de materiale, investigații 
asidue pentru descoperirea de 
noi posibilități favorabile eco
nomisirii de metal. Acum, in 
preajma zilei de 23 August, 
aflăm de la comitetul U.T.C.

In obiectiv, tînărul David 
Iosif de la Uzina „Inde

pendența“ — Sibiu.

GHEORGHE NĂSTASE
prim-secretar al Comitetului 

județean Argeș al P.C.R.

Comitetul județean Argeș al P.C.R. dă o înaltă apreciere mun
cii entuziaste și neprecupețite, depusă zi de zi de tinerii noștri, 
pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor și angajamen
telor, pentru încadrarea cit mai rapidă în exigențele vieții noastre 
sociale.

Plină de inedit, necesitînd o înaltă specializare, munca destașu- 
rată de către constructorii primului autoturism românesc — care 
în aceste zile a sărbătorit doi ani de la „naștere“ — se poate ca
racteriza ca fiind munca dăruirii și competenței. Tainele chimiei, 
descoperite pentru prima dată de către petrochimiștii piteșteni, 
s-au materializat în însușirea unor procese tehnologice complexe, 
cerute de o știință care a mers și va merge cu un pas înaintea ce
lorlalte. Avem convingerea că tinerele fete ale modernei întreprin
deri „Argeșana“ nu vor precupeți nici un efort pentru o temeinică 
însușire a meseriei lor, că tinerii muncitori de la Fabrica de elec
tromotoare, platforma C.E.I.L., Rafinărie, Uzina mecanică Muscel, 
și din toate celelalte unități economice din județul nostru se vor 
strădui să-și perfecționeze necontenit cunoștințele profesionale și 
se vor angaja cu și mai multă pasiune pentru a-și aduce un aport 
din ce în ce mai sporit la realizarea și depășirea tuturor indi
catorilor de plan.

SIMION DOBROVICI
prim-secretar al Comitetului județean 

Vrancea al P.C.R.

Metaforic vorbind, industria vrînceană este de-o vîrstă cu tine
rii. Are, deci, toate atributele tinereții. Cele două mari unități 
industriale — Fabrica de confecții și Combinatul de exploatarea 
și industrializarea lemnului — concentrează în volumul forței de 
muncă peste 50 ia sută tinerețe. Realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan, calitatea înaltă a produselor dovedesc spiritul de răs
pundere în muncă al acestor tineri, conștiința lor muncitorească-

Pe frontul agriculturii socialiste, alte zeci de mii de brațe tinere 
se încordează zilnic în efortul de a smulge pămîntului producții 
sporite. Această bătălie a recoltei a pus într-o puternică lumină 
voința tinerilor, aceiași tineri care, în zilele înfruntărilor din mai, 
au probat maturitatea lor, spiritul de dăruire și sacrificiu.

Vîrstă tînără este, în același timp, o vîrstă a acumulărilor, a în
vățăturii. Și este concludent că din cei aproape 40 000 de uteciști, 
17 000 își pleacă zilnic privirea peste manual, cu sentimentul de 
adincă mulțumire pentru patrie și partid, creatorii minunatelor 
condiții m care trăiesc și învață. Întrezărim în ei pe viitorii mun
citori, ingineri, medici, profesori, agronomi, arhitecți — întregul 
schimb de mîine al constructorilor socialismului. Cu ei, Țara 
Vrancei își perpetuează tinerețea.

PETRE COSTIN
vicepreședinte al Consiliului popular județean Brăi'a

Tineretul dă întreaga măsură a entuziasmului său. Spunem 
aceasta gîndindu—ne că cele 87,5 milioane Iei produse industriale

dale peste plan in primele 7 luni ale anului în curs, cuprind și 
eforturile celor 50 000 de tineri brăileni, gîndindu-ne la nume
roasele lor acțiuni de creștere a producției și productivității mun
cii, acțiuni care au condus la o mai bună folosire a timpului de 
lucru și a utilajelor, Ia ridicarea calificării și, prin aceasta, la creș
terea calității produselor, la obținerea de importante economii, 
într-o serie de întreprinderi de interes republican din Brăila s-au 
constituit linii tehnologice deservite numai de tineri care, folosind 
utilajele la întreaga lor capacitate, în toate cele trei schimburi, 
lucrează cu o productivitate greu de scontat înainte.

Și să nu uităm zilele și nopțile de apărare a Insulei Mari a 
Brăilei, in timpul inundațiilor din luna mai. Aici, timp de aproape 
3 săptămini, 2 000 de tineri au ținut piept valurilor înspumate ale 
Dunării amenințătoare, dovedind inaite calități civice. Alți 1 500 de 
••ieri au înălțat aproape 12 km de dig pentru apărarea orașului. 
A sta în frunte, iată deviza tinerilor brăileni.

de lună se ridică și în acest an la o cifră însemnată. Multor 
tineri oțelari, furnaliști, laminatori, li s-au încredințat mari 
răspunderi și responsabilități la locurile de muncă, au de
venit angrenaje indispensabile în buna desfășurare a pro
cesului de producție. Numele lor sint pronunțate cu stimă 
și respect, căci prin realizările lor prestigioase au devenit 
etaloane după care e apreciată activitatea colectivelor din 
care fac parte.

al uzinei că propunerile de 
inovații și raționalizări depuse, 
purtînd parafa inițiativei, pe 
lingă eficiența economică deter
minată în procesul de producție, 
conduc la o economie de metal 
de peste 220 tone.

Vitrinele 
calității
• în întreprinderile praho

vene au fost lansate o seamă de 
Inițiative vizînd mărirea contri
buției tinerilor la realizarea sar
cinilor de plan. îmbunătățirea 
continuă a calității produselor. 
Sînt de menționat în acest 
sens concursul Marca secției — 
între organizațiile U.T.C. din 
secțiile Combinatului petro
chimic Brazi, vitrinele cali
tății — la Uzina de mecanică 
fină Sinaia, Feroemail, Fla
căra, Uzina „1 Mai“, Uzina de 
utilaj chimio Ploiești. Trebuie 
de asemenea subliniată extin
derea concursului „cel mai în
grijit loc de muncă, cea mai 
curată mașină, comportare e- 
xemplară în producție“ care 
oe desfășoară la Uzina Poiana 
Cimpina, Uzina mecanică de 
material rulant, U.Z.U.C.-Plo- 
lești.

Proces
1

indisciplinei
• în toate unitățile indus

triale din Vîlcea a avut loc 
concursul „între metronom și 
protecția muncii“, inclusiv 
faza județeană. Rostul între
cerii — cunoașterea și apro
fundarea normelor de tehnica 
securității muncii, educarea 
tinerilor muncitori în spiritul 
respectării stricte a acestora. 
Tot în interesul întăririi disci
plinei în producție, într-o seamă 
de întreprinderi au avut loc di
verse acțiuni. Menționăm : „Pro
cesul absențelor și întîrzierilor" 
la Combinatul chimic, Uzina de 
produse sodice și F.T.I.C.-Drăgă- 
șani, „Minutul acuză, minutul 
felicită“ la Drăgășani.

Foile volante 
ale tineretului
• Foile volante ale tineretului 

și producția și-au cîștigat un i 
loc distinct în mijloacele de in
fluențare a comportării tineri
lor in producție de către orga
nizația U.T.C. Semnalăm, la Si
biu, apariția unor foi volan
te cu același rost. La Uzina de 
piese auto au apărut primele 
numere ale foii „Ritecus“ 
iar la 'Independența „Tribuna 
tineretului". La Galați o astfel 
de foaie — un exemplar ne-a 
fost trimis și la redacție — a 
fost realizată la nivelul muni
cipiului. Săptămînal, la U.F.S.- 
Săvinești. la I. M. Roman, este 
alcătuit Buletinul tineretului. 
Folosite cu pricepere, asemenea 
forme pot constitui pirghii au
tentice de stimulare a iniția
tivei tinerilor, de răspîndire 
largă a experienței pozitive.

„Tineretul și 
contemporaneitatea"

• Prin grija Comitetului ju
dețean Brașov al U.T.C. a 
fost inițiată emisiunea „Tinere
tul si contemporaneitatea“. Re
alizată cu concursul a numeroși

ION BENKO
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al

Consiliului popular județean Mureș

Mă gindesc cu dragoste și admirație la miile și miile de tineri, 
români, maghiari, germani, din orașele și comunele județului care 
in perioada inundațiilor din luna mai, punîndu-și deseori în peri
col chiar viața, au contribuit la salvarea a numeroase vieți ome
nești, bunuri materiale, instalații industriale, materii prime și pro
duse finite, de valori incalculabile.

Ei s-au remarcat apoi in lupta pentru înlăturarea efectelor ca
lamității naturale, la repunerea în funcțiune a întreprinderilor a- 
variate, reconstruirea clădirilor, refacerea străzilor, parcurilor, zo
nelor verzi, trotuarelor, Ia lucrări de îndiguiri, taluzări și consoli
dări de maluri și alte acțiuni edilitare.

Le mărturisim și cu acest prilej respectul și admirația noastră, 
pentru cele peste 8 000 000 ore de muncă voluntar-patriotică efec
tuate în acest an, pentru cele peste 30 000 000 lei, economii reali
zate in aceste acțiuni prin lucrări nefinanțate. Și ne bizuim pe ei 
pentru ceea ce mai avem de făcut împreună pentru înlăturarea 
pagubelor pricinuite de calamități, pentru înfăptuirea integrală a 
prevederilor planului din acest ultim an al cincinalului.

Ing. COSTACHE TROTUȘ
director general al Combinatului siderurgic

Hunedoara

Port o deosebită stimă tinerilor din Combinatul nostru. 
Ei reprezintă aproape 50 la sută din întregul efectiv de sa- 
lariați și, îndrumați cu competență de către organizațiile de 
partid și U.T.C., au reușit să se integreze în ritmul general 
de muncă al întregului colectiv, să se alăture cu întreaga lor 
energie și pricepere la eforturile întregului popor, pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor actualului cincinal. Apor
tul lor iese și mai pregnant în evidență dacă adăugăm că, 
în anul 1969, peste 1 200 de tineri au fost declarați fruntași 
în întrecerea socialistă, iar efectivul celor evidențiați lună

Ing. GHEORGHE COCOȘ
directorul general al Grupului de șantiere LC.H.

Lotru

Dacă în ipostaza lui cotidiană eroismul în muncă își gă
sește expresia in realizări deosebite, judecindu-i pe tinerii 
Lotrului după acest criteriu, ei sint cu adevărat niște eroi. 
Anul acesta, mai mult decît oricind, ei au făcut dovada 
unei supreme dăruiri, și-au verificat calitățile de omenie cu 
o înaltă înțelegere a rolului pe care îl poartă. Ei au con
firmat încrederea noastră în capacitatea de organizare, de- 
monstrind-o strălucit în cadrul Șantierului național al ti
neretului. Ca urmare a activității intense depuse de tineri, 
au fost înregistrate anul acesta cîteva cifre record pe majo
ritatea șantierelor. Nu întîmplător excavațiile în centrala 
subterană s-au încheiat cu o lună mai devreme, iar în ga
leria de fugă s-au înregistrat, anul acesta, cele mai bune 
rezultate.

Sînt cîteva argumente ale înaltelor virtuți ale uteciștilor 
de pe Lotru, sînt cîteva dovezi grăitoare care pledează pen
tru un eroism generator al celor mai temerare întreprin
deri.

ILIE BUZDUGAN
președintele cooperativei agricole din comuna J > 

Peretu, județul Teleorman

Sînt în cooperativa noastră agricolă o mie și ceva de ti
neri. O adevărată forță de șoc în materializarea obiective
lor ce ni le-am propus în planul de producție.

Fac această apreciere gîndindu-mă la cei două sute zece 
băieți și fete care încă din ianuarie lucrează în serele-solar 
ale cooperativei ce ne-au adus peste trei milioane lei veni
turi ; gîndindu-mă la cei 38 de mecanizatori pe a căror ac
tivitate s-au dezvoltat producțiile record realizate sau care 
se scontează : aproape trei mii kilograme porumb boabe, 
peste două mii kilograme semințe de floarea-soarelui, aproape 
cinci sute de hectare însămînțate cu culturi duble ; gîndin
du-mă la cei peste cinci sute de tineri care au lucrat toată 
primăvara la amenajarea pentru irigații a celor trei sute de 
hectare, la crearea lacului de acumulare.

Și tot ei, tinerii, vor constitui principalii piloni în mate
rializarea planului de perspectivă al unității, ce prevede, 
printre altele, irigarea a peste trei mii de hectare, dublarea 
suprafețelor afectate legumiculturii, sporirea cu 60 la sută 
a actualelor efective de animale.Foto : P. TÎNJALĂ

l-am căutat ți i-am găsit la Incurile lor de muncă. Tot ceea ce fac, totali
tatea mișcărilor tor profesionale îi recomadă cu aceeași indestructibilă tărie. Ei sînt 
cîțiva dintre miile de uteciști care în acele zile de mai au înfruntat cu curaj, cu un 
înalt spirit de sacrificiu furia apelor ce „bateau“ la porțile orașului. Ei s-au distins 
atunci în apărarea orașului și a Insulei Mari a Brăilei, ei se disting acum în îned pli

GHEORGHE CIOBANU — tehni
cian chimist la C.C.H. Brăila. Timp 
de 7 zile cei peste 100 de tineri mo
bilizați și îndrumați de către el au 
lucrat la consolidarea digului din 
Insula Mare a Brăilei. Personal a 
muncit cu multă dăruire și abne
gație.

ȘTEFAN CIULINARU, — tehni
cian la C.F.A. Brăila. Ca secretar al 
Comitetului U.T.C., a fost exemplu 
de curaj și dăruire. Timp de 7 zile 
tinerii din organizația U.T.C. de Ia 
C.F.A. Brăila au muncit zi și noap
te Ia consolidarea digului din Insula 
Mare a Brăilei.

nirea și depășirea angajamentelor de muncă cinstind astfel marea sărbătoare a poporu
lui român, eliberarea patriei de sub jugul fascist — 23 August.

Prin ceea ce au făcut atunci, prin ceea ce jac acum la locurile lor de 
producție ni se recomandă ca vîrfuri ale generației noastre.

SEBASTIAN ALOMAN, — acti
vist ai Comitetului municipal Brăila 
al U.T.C. Dind dovadă de un înalt 
spirit organizatoric în perioada de 
construcție a digurilor de apărare a 
municipiului Brăila a lucrat zi și 
noapte în fruntea tineretului.

CORNEL TEODORESCU, — elec
tromecanic la C.C.H. Brăila. A acțio
nat în zona Măgura din Insula Mare 
a Brăilei, muncind in apă, fără a 
ține cont de greutățile provocate, de 
condițiile grele de muncă.

ION CUCU

specialiști, cadre didactice, de la 
Institutul politehnic din locali
tate, emisiunea difuzată săptă
mînal prin stația de radioampli
ficare municipală își propune să 
fie un dialog viu știință-produc- 
ție. în cadrul emisiunii își gă
sesc locul probleme dintre cele 
mai diverse din universul știin
ței și tehnicii, conectate la inte
resul și preocupările tinerilor 
ascultători cărora se adresează.

Pe schelele 
viitoarelor obiective 
industriale

• Județul Dîmbovița cunoaște 
în acești ani o puternică am
plificare economică. Noi obiec
tive industriale iau naștere pe 
baza investițiilor făcute de stat, 
in diferite localități și îndeosebi 
in municipiul Tirgoviște. După 
cum se știe. nu demult s-au 
deschis aici, în vechea cetate 
de scaun, lucrările pe șantie
rele a trei mari obiective indus
triale. Este vorba de „Romlux" 
— fabrică de corpuri de ilumi
nat, Uzina de strunguri — cea 
mai mare din țară și Uzina de 
oțeluri aliate. Preocupat să con
tribuie la asigurarea cu forță 
de muncă a acestor șantiere, co
mitetul județean al Uniunii 
Tineretului Comunist a Între
prins o seamă de acțiuni de re
crutare și îndrumare a tineri
lor pentru a lucra pe schele. 
Pînă în prezent au răspuns a- 
cestei chemări aproape 600 de 
tineri.

Locotenent ORDEANU 
DORIN, comandant de sub
unitate.

în perioada inundațiilor 
a acționat în orașul Dej și 
Alba-Iulia împreună cu 
subunitatea ce o comandă, 
în localitatea Teiuș a sal
vat 30 de familii învingînd 
mari greutăți In lupta cu 
apele dezlănțuite. A parti
cipat la refacerea unor o- 
biective din orașul Alba- 
lulia, Teiuș și Blaj, dove
dind un înalt spirit organi
zatoric și multă putere de 
muncă.

Schimburi 
de experiență

• S-a instaurat o bună tradi
ție în practica multor organi
zații U.T.C. : Schimburile de 
experiență între tinerii lucrînd 
în cadrul unor obiective econo
mice cu profil similar. Consem
năm aici asemenea acțiuni : 
tinerii de la Termocentrala Ier- 
nut la Termocentrala Craioya ; 
cei de la fabrica de cărămizi 
Mureșeni la fabrica de cără
mizi și țigle Hercules din Tîr- 
năveni ; schimbul de experiență 
al tinerilor din industria ușoară 
a județului Bacău (Fabrica de 
postav Bu’nuși. Proletarul și Con
fecția Bacău) ; uteciștii de la 
fabrica de geamuri Buzău s-au 
întîlnit cu cei de la Scăeni ; în 
județul Arad asemenea schim
buri de experiență au avut loc 
între tinerii de la Fabrica de 
confecții și Tricoul Roșu, Uzi
nele textile, 30 Decembrie și 
Teba, UT Arad și ILSA ’Timi
șoara, Uzina de vagoane și 
Uzina de strunguri. Dovedin- 
du-se cu prisosință utilitatea, 
astfel de manifestări pot fi ex
tinse după opinia noastră, ur
mărind unirea eforturilor tineri
lor din întreprinderile aceluiași 
combinat, centrală industrială, 
grup de uzine.

Sergent DAN IANDA.
Militar de frunte, poli

sportiv, prieten al cărții.
împreună cu ostașii din 

plutonul ce-1 comandă a 
participat la consolidarea 
digului din raionul Sf. 
Gheorghe. Cînd apele au 
năvălit spre stațiunea ex
perimentală stuficolă Ma- 
liuc a lucrat fără întreru
pere timp de 30 de ore sal- 
vînd importante bunuri de 
la dezastru.

Întîlniri de lucru 
cu specialiști
• La Galați și-a desfășurat 

nu de mult lucrările cea de-a 
cincea sesiune de comunicări 
științifice a tinerilor construc
tori navali organizată de comi
tetul coordonator U.T.C. din ca
drul S.N.G. Mai mult decît orice 
vorbesc de Ia sine lucrările pre
zentate : Calculul rapid al grin
zilor cu zăbrele tip pană (ing. 
Remus Popovici — CENTRA- 
NAV) Sudura în mediu de ar
gon (ing. Lucian Păulescu — 
S.N. Turnu-Severin) ; Metodă 
nouă de reducere a rezistenței 
la înaintare a navelor (ing. 
Iordan Mircea — ICEPRO- 
NOAV) ; Structura și corelarea 
cheltuielilor de fabricație in 
raport cu performanțele tehnico- 
economice ale navelor și condi
țiile de execuție, în șantierul 
naval constructor (ing. Vaier 
Pop — S.N.G.) ; Organizarea fi
șelor cu date pe discuri și benzi 
magnetice la sistemul electro
nic I.B.M. 360 (ing. Vladimir 
Firta — S.N.G.) ; Aplicarea su
durii gravitaționale in construcții 
navale (ing Sebastian Perean — 
S.N. Constanța) ; Măsurarea 
cîmpuriJor magnetice cu ajuto
rul rezonanței paramagnetic« 
(fizician C. Constantinescu —

S.N.G. și as. univ. Iordan Marin 
I.P.G.) ; Noi tipuri de nave ce 
se construiesc la S.N.G. tip Roll- 
on. Ro)J-of și carbonier de 
15 000 t dw (ing. Nicolae Mărgă
rit și ing. Mircca Paligora).

Noua întîlnire de lucru a ti
nerilor specialiști a confirmat 
cu prisosință valabilitatea unei 
astfel de formule in atragerea 
acestora la activitatea de pros
pectare a noului pentru stimu
larea participării lor pe coordo

natele cele mai actuale ale 
creșterii eficienței economice.

A
In casă
novă
• Recent, tinerilor de la Uzina 

„Strungul“ din Arad li s-a re
zervat o surpriză plăcută Cei 
mai merituoși dintre ei au deve
nit locatarii blocului tineretu
lui înălțat în imediata apro
piere a uzinei.

Săptămini ale 
meseriei

• Despre acțiuni speciale de
dicate anumitor meserii am mai 
relatat în ziarul nostru. Sintem 
informați că această metodă a 
fost preluată și la Reșița în ca
drul mai multor organizații 
U.T.C. Astfel, la Oțelăria Sie
mens Martin a avut loc Săptă- 
mîna oțelarului ; la secția de la
minoare, Săptămîna laminatoru- 
lui ; la U.C.M.R. Săptămîna lă
cătușului.

Un nou parc 
sportiv

Pe malul lacului Siutghiol din 
raza municipiului Constanța, 
s-a amenajat un atrăgător parc 
sportiv destinat pionierilor și 
școlarilor.

Noul parc, ce se întinde pe 
un vast teren viran, cuprinde 
un complex sportiv format din 
patru terenuri de tenis, două 
terenuri de fotbal, cu sectoare 
pentru altetism, un centru nau
tic și o pistă de cartingUri 
(iarna puțind fi folosită pentru 
patinaj), o pistă de aero și ra- 
cheto-modele, terenuri pentru 
joacă și altele.

Un nou complex care con
stituie o adevărată grădină 
pentru tineret neconstănțean.

Mesaje 
ale hărniciei

Bilanțul tineretului din jude
țul Covasna înscrie cu fiecare 
zi noi realizări pe agenda mun
cii patriotice. In primele șapte 
luni ale anului au fost colecta
te și expediate oțelăriilor 129 400 
kilograme de fier vechi.

A fost recoltată, de asemenea, 
prin contribuția tinerilor, can
titatea de 1 000 kilograme de 
plante medicinale.

Răspunzînd chemării Comi
tetului județean XJ.T.C. de a 
sprijini cooperativele agricole 
în dezvoltarea sectoarelor zoo
tehnice, tinerii au efectuat lu
crări de întreținere pe supra
fața de 60 de hectare finețe. 
Prin contribuția lor au fost îm
pădurite 28 .hectape cu puieți 
de specii repede crescătoare și 
s-au plantat arbori de-a lungul 
șoselei pe o distanță de peste 
10 kilometri

Pentru realizarea acestor o- 
biective pînă la data de 1 au
gust tinerii din județul Covas- 
na au realizat 114 000 oreț-rp"->- 
că. a căror valoare se ridiea a 
suma de 545 000 lei. La feaiiza-
rea acestor obiective s-au evi
dențiat tinerii de la Combinatul 
textil „Oltul“ din Sf. Gheorghe, 
elevii Liceului industrial oe 
construcții, tineretul de la Con
siliul popular județean și orășe
nesc, cei de la întreprinderea 
de transport auto, elevii școlii 
profesionale textile și cci de la 
școlile 1, 3 și 4 din localitate.

Instantaneu la C.A.P. Vlă- 
deni, județul Ialomița.

Foto : P. TINJALĂ

ITELEX U.T.C.1,



• RÂSPÎNDIȚI ÎN ÎNTREG
JUDEȚUL CONSTANȚA pen
tru a contribui cît mai eficient 
la înfăptuirea importantelor o- 
biective ale calendarului agri
col, peste trei mii de elevi din 
licee și o mie două sute de 
studenți constănțeni s-au aflat 
în primele rinduri ale frontu
lui muncii în I.A.S. și C.A.P., 

P la strînsul fructelor și legu
melor. la întreținerea culturi
lor. Zilele de efort s-au con
cretizat, pînă acum, în a- 
proape cinci sute vagoane 
fructe și legume recoltate și 
sortate, în circa o mie de tone 
de grîu înmagazinat, în între
ținerea viei și a culturilor 
prăsitoare pe cîteva mii de 
hectare.

• DOUĂSPREZECE MII
CINCI SUTE DE TINERI DIN 
JUDEȚUL CLUJ constituiți în 
trei sute patruzeci și șase de 
brigăzi mixte de muncă vo
luntar-patriotică și-au corelat 
activitatea cu lucrările cu
prinse în calendarul agricol, 
întreprinderile agricole din 
Pecica, Odoreu, Tășnad, Scîn- 
teia, Ocna-Dej, Cîmpia Turzii, 
Cărei, Ardud, încă multe alte 
cooperative agricole au fost și 
sînt ajutate de către studenții 
clujeni la întreținerea culturi
lor. recoltarea furajelor, însi- 
lozări, amenajări funciare. O 
cifră vorbește de la sine des
pre eforturile depuse : valoa
rea lucrărilor executate în a- 
ceastă vară de tinerii din ju
dețul Cluj depășește cifra de 
trei milioane tei.

• DOLJUL COMUNICA :
51 045 de tineri, elevi și stu
denți au executat lucrări în 
agricultura județului. Au fost 
prezenți pe șantierele com
plexelor zootehnice intercoo- 
peratiste, au lucrat în livezile 
de pomi ale întreprinderilor 
agricole de stat Breasta, Iancu 
Jianu și Giubega, au amenajat 
peste șapte sute de hectare 
pentru irigații. Cele cinci sute 
douăzeci de mii nouă sute zile 
lucrate înseamnă economii a- 
duse țării în valoare de 
9 715 000 lei. La aceasta se a- 
daugă cele un milion de cără
mizi confecționate în mod vo
luntar de studențimea craio- 
veană și expediate în zonele 
vitregite de furia apelor re
vărsate în primăvară.

• ÎN JUDEȚUL ALBA,
1 '900 de elevi și-au stabilit ta
băra muncii voluntar-patrioti
că. pe zece șantiere. La capă
tul a treizeci și două de mii de 
zile-.Om lu.'rate ei raportează : 
84 hectare împădurite, 130 
hectare amenajate pentru iri
gații sau ameliorate, 9 307 hec
tare pășune întreținute, 32 800 
pomi fructiferi plantați. În 
plus, fructe și legume recoltate 
cît să încarce o garnitură în
treagă de tren.

garnitură în-

CU LOPEȚ1• ECHIPAȚI
ȘI TIRNACOAPE 110 studenți 
de la Institutul de medicină și 
farmacie din Tg. Mureș și-au 
dat intilnire pe drumul regio
nal nr. 12 începînd cu kilome
trul 21 de unde, in locul asfal
tului șoselei modernizate. în 
urma apelor din luna mai se 
întindea doar o sinuoasă fișie 
de teren denivelat. Zile în șir 
Florin Turuș, Doru Sticleț, An
gliei Analul. Constantin Purcă- 
rescu. Emil Vultur, Mihai 
Rausch și toți ceilalți au lucrat 
într-o încordare maximă. " 
urmare, astăzi. șoferii 
străbat valea Gurghiului, la 
kilometrul 21 nu mai sint ~ 
bligați să reducă viteza. Sem
nul de circulație „atenție, 
drum denivelat“ a dispărut. 
Șoseaua este iarăși practicabi
lă... Și tot din județul Mureș 
înc-ă un telex — la capătul pe
rioadei de muncă, brigadierii- 
elevj raportează : lucrări exe
cutate în valoare de 4 573 463 
lei. O cifră ce vorbește singură 
despre hărnicie...

• PE ȘANTIERELE DIN
BRAȘOV, aprecieri unanime 
pentru participanți! la acțiu
nile voluntar-patriotice. Elevii 
școlilor profesionale și ai li
ceelor, studenții au hotârît 
adăugarea la perioada școlară 
a ..trimestrului IV" sub titula
tura MUNCA. Tradusă în lim
bajul consacrat al cifrelor, 
această hotârîre înseamnă pes
te trei sute de mii or«
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Pe șantierul reconstrucției, la Mediaș.
Foto : C. CIOBOATÄ

Foto : O. PLECA N

La unul din modernele tablouri de comandă de la Combinatul 
petro-chimic Pitești.

Foto : O. PLECAN

„Hei-rup !“ — tradiționalul cintec de brigadă a răsunat în această vară și pe șantierul de iriga
ții din comuna Movilița, județul Ilfov.

Foto : ION CUCU

VÎRSTE LA PORȚILE DE FIER
Marele șantier nu este doar un loc al întîlnirii fluviului cu be
tonul și stîncii cu dinamita. Aici, de asemenea, se întîlnesc, 
contopindu-se, destine, generații, vîrste. De pildă, la Șantierul 
1 I.C.H., lotul prefabricate, entuziasmul proaspăt, debordant, 
al Brigăzii complexe de tineret, condusă de fierarul betonist 
Marcel Toma, se-ntîlnește cu priceperea matură, densă în 
mari experiențe, a maistrului Mihai Hinodache, veteran al 
Dobrogei și Bicazului, al Argeșului și Lotrului. O osmoză 
profundă se petrece, astfel, pe platforma generoasă a mun
cii creatoare, îneît și caracterizarea făcută de maistru' ti
nerilor („băieții mei sînt cei mai maturi copii din lume I"), 
și aceea făcută de tineri maistrului („Tovarășul Hinodache 
este cel mai tînăr dintre noi I") exprimă unul și același ade

văr, emoționant, profund specific vremii noastre.

n imens șantier al salopetelor al
bastre, al muncii voluntar-patrio- 
tice — acesta a fost aspectul nou, 
dominant, al agriculturii — vara 
1970, al țării. Un șantier ce a con
centrat semnăturile a mai bine de 

trei sute de mii de elevi și studenți, a tot atî- 
ția tineri țărani cooperatori și mecanizatori, 
muncitori, tehnicieni, intelectuali cuprinși în 
seriile ce au rulat la regenerarea ogoarelor 
înecate sau rupte de apele distrugător revăr
sate ale Mureșului, Someșului, Tîrnavelor, Și
retului. Prutului ori Bîrgăului, la înălțarea și 
consolidarea digurilor de-a lungul Dunării, în 
„pădurile" de cireșj și piersici, în grădinile de 
legume, în viile cu rod ales, în lanurile 
grîu. Sau care, la sfîrșit de săptămînă, ziua 
odihnă au transformat-o în „zi record“ 
modernizarea drumurilor. Ia amenajările pen
tru irigații, la executarea lucrărilor pe pășuni 
și finețe. Brațe încordate, voință de oțel, dă-

ruire totală, onoare de utecist — iată în ee 
a constat forța acțiunilor acestui harnic de
tașament, puterea lui de a depăși greutăți, 
impresionanta adaptabilitate la noile condiții 
de activitate, cînd stiloul a fost înlocuit cu 
casmaua sau tîrnăcopul, cînd locul ghiozda
nului l-a luat roaba sau sacul cu grîu trans
portat în hambare. în peste cincisprezece mii 
de puncte (în cadrul a aproape două mii de 
unități agricole) au lucrat elevii și studenții 
la executarea uneia sau alteia dintre lucrările 
la zi. Pe mai bine de o mie de șantiere dintre 
cele mai stringente — prin densitatea fapte
lor, uniformele albastre și-au semnalat pre
zența. Acum, în prag de sărbătoare, cînd ci
frele bilanțiere dobîndesc un plus de strălu
cire, transcriem secvențe din deosebit de via 
întrecere al cărei obiectiv între obiective a 
fost și este : PATRIA — MAI BOGATA, MAI 
ÎNFLORITOARE.

Atunci, cînd
am descoperit 
marile cuvinte ale
generației noastre

construirea pasajului Barto
lomeu, la căminele școlare, la 
drumurile, ștrandurile, bazele 
sportive și parcurile din județ, 
pe ogoarele I.A.S. și C.A.P. — 
la întreținerea 
strîngerea finului, 

arboret.

tă în primăvară sub apele Pru
tului și Jijiei, pe ogoarele tu
turor întreprinderilor agricole 
de stat din județ, la întreține
rea drumurilor Țigănești — 
Hălceni, Scheia — Mircești, 
Tîrgu Frumos — Băiceni, Iași

Sipote.

Rodul timpuriu al viței pornește spre consumatori.
Foto : P. TÎNJALA

• IAȘL’L ÎN SALOPETĂ
așa s-ar putea intitula telexul 
primit de pe plaiurile moldo
vene. Un telex ce anunță 
4 300 tineri participanți la 
executarea a 26 de obiective 
economice, un volum de lu
crări executat în valoare de 
aproape zece milioane lei. S-a 
lucrat pe șantierul de la Gro- 
zești — Gura Bohotin, în co
muna Gorbani. localitate afla-

• TRADIȚIA HUNEDOA-
REI a fost dovedită din nou 
în vara aceasta. Trei mii de 
elevi au lucrat pe 29 de șan
tiere ale muncii voluntar-pa- 
triotice, la construcția drumu
rilor Hațetul, pe șantierele din 
Pricaz, la întreprinderile agri
cole de stat Bîrcea, Orăștie și 
Orlea, pe șantierul de irigații 
de la Lăpușnic și șantierul ar
heologic „Cetatea“ din Deva.

...Și exemplificările ar putea continua. Ne oprim aici pentru 
a face loc cîtorva cifre bilanțiere primite de la secția econo
mică a Comitetului Central al U.T.C.

în prima jumătate a anului la lucrările din agricultură au 
fost prezenți circa 150 mii de tineri. Prin contribuția lor s-au 
amenajat pentru irigații 10 906 hectare, a fost ameliorată o 
suprafață de teren de 5 666 hectare. Mai presus de orice ni 
se pare suficient să consemnăm valoarea lucrărilor în agri
cultură : 25 867 828 lei. Această vară fierbinte a șantierelor 
prezintă acum. în ajunul celei de-a XXVI-a aniversări a Eli
berării României un nrim bilanț strălucit.

c-<fopcitf FEnoiV

Cifre, 
cifre, 
cifre...

• Valoarea totală a 
lucrărilor finanțate e- 
fectuate de tineri in 
cadrul orelor de muncă 
voluntar-patriotică 
primul semestru al 
cestui an se ridică 
13 798 971 lei.
• Valoarea lucrărilor 

pe șantierele locale ale 
tineretului este de 
62 799 663 lei.

• în același interval 
de timp au fost expe
diate oțelăriilor pa
triei 196 698 tone fier 
vechi colectat de ti
neri.

• Tinerii din județele 
tării au participat la ac
țiunile de împădurire a 
peste 4 mii ha, la plan
tarea a 275 747 plopi 
și 1 481 612 pomi fruc
tiferi, la colectare i a 
170 732 kg plante me
dicinale.

• La panoul de o- 
noare al acțiunilor 
de muncă voluntar- 
patriotică desfășurate 
în prima parte a anu 
lui, pot fi menționate, 
pentru rezultatele obți
nute, organizațiile iu- 
dețene ale U.T.C. ~ 
leorman. Brăila, 
cea, Doli, Ilfov, Dîmbo
vița, Hunedoara 
Tulcea.

A ș vorbi acum, în miez de 
august, despre toate 
cuvintele majusculate 

în memoria noastră, care 
ne-au incendiat, numai cu cî- 
teva luni în urmă, trăirile, cu
vintele care au venit cu ne
doritele ape, au izbucnit din 
noi o dată cu ele și au rămas 
ale noastre, mult mai ale 
noastre decît oricînd înainte, 
mult mai adine adevărate și 
pecetluindu-ne poate, pe noi, 
cei care avem 20 și 25 și 30 
de ani. cu însemnele unei 
demnități, a unui eroism și 
patriotism cu care vom ple
ca. această generație, spre is
torie

Au fost atunci, în mai, in
cendii de ape și nu vreau 
să-mi mai reamintesc nimic. 
Au fost, atunci, în mai, zilele . 
noastre cele mai aprinse, zi
lele noastre cele mai dăruite 
oamenilor, țării, l-am trecut 
în cărțile noastre de aur pe 
cei care, în lupta cu apele, 
au uitat de ei pentru a-i salva 
pe cei din jur, pe tinerii ostași, 
pe elevii din Dej, pe tinerii 
din Mediaș, pe voluntarii din 
Arad care au apărat, cu tru
purile lor, orașul, pe sutele de 
tineri muncitori, ostași, elevi 
și studenți care au apărat, ca 
pe o fortăreață grînarul Ialo- 
miței și al Brăilei de creșterea 
insensibilă a Dunării. Au ve
nit acești eroi din anonimat și 
s-au întors în anonimat, s-au 
confundat de fapt, cu genera
ția tor, cu acest minunat ti
neret care a trecut în luna 
mai și apoi în toată perioada 
de reconstrucție prin proba de 
foc a timpului nostru.

Am scris atunci despre ei. 
Și nu mi-au ajuns cuvintele.

Am scris despre promptitudi
nea cu care și-au regăsit cal
mul cei 50 de tineri din Tg. 
Mureș alcătuind o brigadă 
mobilă care, după orele de 
producție, la Combinatul chi
mic, se deplasa în satele grav 
avariate de ape pentru a ridi
ca din pămîntul sărăcit, case 
și gospodării. Nu i-am întrebat 
atunci dacă au știut de obo
seală și de frig și de neliniște 
pentru propriile lor familii. 
Omul acela tînăr, directorul 
Combinatului chimic din Tg. 
Mureș s-a îmbolnăvit în a 
treia zi după ce brigada lui 
funcționa perfect, ca un aju
tor de mare preț, s-a îmbolnă
vit pentru că o săptămînă nu 
văzuse masă întinsă, pat pen
tru odihnă, nu știuse alt drum 
decît acela al uzinei.

Le-am dat atunci tinerilor 
din Mediaș care au asigurat 
zi și noapte evacuarea fabrici
lor „Tîrnava" și „Emailul 
roșu" calificative excepționale, 
acelora din Luduș care au 
cărat primele cărămizi pentru 
reîntregirea fabricii de zahăr, 
acelora din Sighișoara care 
părăseau cu o oră mai devre
me clasele pentru a ieși să 
curețe orașul de pecinginea 
noroiului. Se calculaseră pa
gubele produse de inundații, 
se calculase apoi timpul în 
care munca, efortul oameni
lor va putea reface totul. Dar 
mai tîrziu, mai tîrziu cînd 
Combinatul de la Tîrnăveni a 
reintrat in normal cu două 
luni înainte de data prevăzu
tă, cînd Dejul, orașul greu 
încercat, a trimis mult 
devreme decît se spera con
serve de fructe spre țară, 
cînd Sighișoara a arătat din

mai

nou ca o carte poștală, curată 
și elegantă, cu străzile ei pră
date de ape din nou vihrînd 
de viață, mai tîrziu ne-am dat 
seama că in calculele noastre, 
precise și inexpresive, a lipsit 
toată acea imensă cantitate 
de însuflețire, de entuziasm 
care a încălzit cifrele, a com
primat timpul, l-a supus, în- 
jtr-un proces de refacere a 
țării în care 20 de milioane de 
oameni au respirat ca unul 
singur. Și am scris atunci 
despre un alt curaj, mai mîn- 
dru și mai al nostru, curajul 
de a ști că sîntem mai puter
nici decît timpul, decît natu
ra, decît orice calamități care 
se abat asupra noastră. Am 
scris despre ENTUZIASM,

despre PATRIOTISM, cu ma
jusculele istoriei, căci a fost, 
în aceste luni, esența acestor 
sentimente esența acestei dra
goste care ne leagă de pămîn- 
tul nostru și de tot ceea ce 
am realizat noi pe el.

Am scris atunci și vom 
scrie de acum mereu despre 
acești tineri minunați pe care 
îi are patria, despre această 
generație a unui an greu, a 
unei primăveri neobișnuite, 
peste care am știut și am în
vățat să trecem demni, încre
zători în puterea noastră, 
minări de tot ceea ce a sădit 
partidul și țara în conștiința 
noastră.

GALINA ENIȘTEANU

ȘANTIERELE NAȚIONALE
(Urmare din pag. a IlI-a) 

aflată la post cu toți cei 46 de 
componenți ai ei, tineri și vîrst- 
nici în apărarea digului Borcea, 
amenințat de inundații.

...17 mai. Rogojelu. ...Lotrul, 
Dunărea, Bărăganul primesc un 
răspuns de pe Jiu. O vestire bri- 
gadierească de „intrare în rîn- 
duri“, din partea constructorilor 
celei mai mari termocentrale a 
țării (de două ori puterea insta
lată a părții românești a Porților 
de Fier I).

Și succesiunea „răspunsurilor" 
tinerești nu se onreste aioi.

24 mai. Carasu. 1 600 de tineri 
constructori ai marelui sistem de 
irigații dobrogean, vestesc tova- 
rășiloi lor de pe celelalte șantie
re, și țării întregi, că, începînd de 
azi, au îmbrăcat uniforma albas
tră a mîndriei constructive, a 
marilor răspunderi (spre edifica
re, iată două cifre de referință 
desprinse din „sarcina“ acestui 
șantier de 174 kmp. : sînt de 
excavat aici 42 000 000 m.c. pă- 
mînt și este de turnat un milion 
m.c. de betoane 1).

...Lotru, Porțile de Fier. Pie- 
troiu — Ștefan cel Mare, Rogo- 
ielii Carasu. Străvechi rl«mi-

miri geografice românești, pînă 
ieri anonime, devenite notorii în 
anii noștri prin marile obiective 
de construcție amplasate aici, și 
investite, în ultimele luni, cu încă 
un semn : acela de „vetre“ ale 
tinereții, ale generației noi, vi
brând cu întreaga ei putere de 
ardere în scopul împlinirii nobi
lelor sarcini cu care — a fost 
investită de către partidul comu
nist

„.în
gust, 
munții
depresiunea Jiului, în palma ge
neroasă a Bărăganului și în torida

coloanele acestui 23 Au- 
vor defila, așadar, în 
Lotrului și Ia Dunăre, în

Dobroge, purtători de panouri cu 
inscripții inedite — ȘANTIER 
NAȚIONAL AL TINERETU
LUI — ca niște semne heralde 
ale acestui timp în care impera
tivul A CONSTRUI înseamnă nu

numai armonie a transformării 
peisajului fizic, a condiției tehni- 
co-economice, ci și armonie a 
vârstelor, împletindu-și destinele 
pe unul și același făgaș : al de
venirii socialiste a țării.

P. S. La ora cînd se culeg aceste rinduri, ne vine vestea că, în 
alt punct al Bărăganului, brăzdat de albiile destinate irigațiilor — 
la Gălățui-Călărași — alte sute de tineri s-au adunat sub steagul 
patriei, înălțînd, în lumina apropiatei sărbători, cîntecul hriga- 
dieresc.

— BUN VENIT, ÎN COLOANA „BONETELOR ALBASTRE", 
HARNICI CONSTRUCTORI DIN MAREA CÎMPIE ROMÂ
NEASCĂ.

P. D.

■i
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Țară-mamă, țară-mamă, 
Pe altarul tău mi-așez 
Inima, și glas de-aramă 
Urc prin bolțile-n amiezi.
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TARIM

FLORIN MUGUR
MIHAI NEGULESCU

PUTERNICA

DE DO R ION JUGA

Autoportret

Peste tot sunt
așa cum dragostea pămîntului pretutindeni o simt; 
cîntec nesfîrșit aș rămîne.

Sunt răsărit de cumpeni peste șerpi 
dalta las mușcăturii, piatra sculptată lucească, 
ape să fie liniile palmei durute, 
în vîrtejuri să crească 
slăvi.

drum sînt celor cu vederea uitată, 
frate celui singur,
pe șantier sunt flacăra nopții 
mîinilor meștere.

NICOLAE DRAGOȘ MARIN TARANGUL

CUVINTUL
PARTIDULUI

Curg din veacuri Jiurl, Olturi 
Doine plîng în mersul lor 
Pînă-n deportate porturi 
Pînă-n depărtat Bosfor

Umbre scad și cresc tn Argeș 
Meșteri mari zidind din valuri 
Sub uimire ochiul sparge-și 
Visu-n necuprinse maluri.

Rug de stele, — într-o fîntînă, 
Veșnicește un pandur
Ce n-a-ncuviințat s-apună 
Steagul lui de glorii, pur.

Ard pe ape,-n nicăiri, 
Facle prinse-n vechi cochilii 
Sfîșiate cu prrviri
Tragic înviind Sicilil.

Cade, vuiet, în auz 
Moartea secerînd nisipul
Cad eroii, la Oituz 
In statui să-și spună chipul.

Fade ard pe chipul gliei 
Răsărindu-ne trecutul 
Spus de Someș, spus de Prutul 
Spus de trupul României.

{ară-mamă, țară-mamă, 
e altarul tău mi-așez

Inima, și glas de-aramă 
Urc prin bolțile-n amiezi.

Dacă aș ridica un Imn 
Din piatră de temelie ar fi 
mai durabil ;
nici lacrima, o, nici chiar lacrima — 
sămînță impecabilă a visului — 
nu ar mușca acest zid I 
Căci lovită de geamul său 
melodia 
ar izbucni pe întinsele șesuri, 
ar ocoli prin orașe, 
pe mîinile tale, iubito, s-ar odihni. 
Ridic o casă în strada Armoniilor, 
printre arbori (acolo-i și-o privighetoare), 
lucrez la un poem ; un ]mn.
Mi se aude sufletul nerăbdător 
Ca o sămînță melodioasă 
în zidul Coloanelor.

GH. ISTRATE

Profesorul m-a scos in fața harții : 
Vă trebui, prieteni să v-arăt 
Acel tărîm pe care împreună 
Cu pleoapele mirate l-am visat.

El trebuie să fie I Rotitor 
Nucleul și-l detună în căldură — 
La startul sobru al luminii, iată-l, 
Crescînd lunecător prin sfera pură !

Corăbiile noastre plutitoare 
Au întîlnit lovindu-se de mal 
Un țărm de certitudini și visare — 
Tărîmul vîrstei noastre, ideal...

RADU CÂRNECI

Văzduh cu păsări de noroc, iar jos 
întins de Iarbă, lin-alinător, 
și zările jucînd melodios 
spre Muntele de taină și de dor.

Și ape dulci și fructe de răcoare 
îmbie pretutindeni pașii mei 
și-i Focul serii prietenească floare, 
iar la răscruci : Strămoși cu chip de zei.

Prin aerul acesta de Putere 
mă-mpart de har între înalt și-adînc : 
e Soarele ce pururea mă cere 
și subteran Părinții-n ei mă strîng

Tu leagănă-mi-te în suflet, Țară.,
— cu rădăcini în carnea de-amintiri - 
mi-e sîngele un Miez aprins de vară, 
iar Ochii Clopote de mari iubiri...

Cum se ridică munții 
din ce în ce mai mult 
înapoia anului, 
așa cum se strîng 
crengile copacului 
In coroană,

PAUL TUTUNGIU

TRUP
UNIC

Aici e țara mea ne-ngenunchiată 
Prin fum de zodii țara rămînînd, 
Stea sieși și fîntînă totodată, 
Trup unic de pămînt și gînd.

întîiul os cumdoarme-n temelii 
Ridică prin milenii fruntea mea 
Să soarbă plai român prin ochii vii, 
Duh românesc cu inima să bea.

Sub cerul unde fiu din fiu coboară 
In stalactite picurînd zeiesc, 
E țara mea dintotdeauna țară, 
Și sufletul din lutul ei mi-l cresc.

GEORGE CHIRILÂ

literă cu literă_s-a adunat 
în pajiștea memoriei 
cuvîntul.
Și somnul griului 
trecea sub soare 
murmurîndu-l.

Ilustrații de
MIHU VULCÄNESCU

Se luminează în azur 
cetatea noastră și a fiilor noștri, la ziuă 
se deschide poarta semințelor 
care vor rodi 
cel mai destoinic rod 
din cîte a cunoscut 
pămîntul acesta.
Pentru că în biruințe 
nu ne aflăm singuri, 
privighetorile graiului înstrună 
cantata lor neasemuită 
în lucruri și în spice 
și-n tot ce-i dă prenumelui 
puterea de-a fi.
Copiii se fac voinici și se întorc 
mereu cu frunțile arse de gînduri, 
cu brațele pline de risipa culesului, 
la veghea ta, patrie, 
izvor 
al rădăcinilor.
fără de moarte.

CEAS PLIN
Toată noaptea păsările verii 
au mîncat grăunțe de pămînt. 
Crește-n păsări uriaș pămîntul. 
Puii de pămînt se nasc puternici,' 
înveliți în pene lungi de vînt.

Toată noaptea am visat un strigăt 
prelungit, victorios, de fată.
Tremură de bucurie vara. 
Insule de fluturi trec prin aer 
peste fața verii luminată.

Cîntă ciocîrliile de sticlă 
pînă-nvinețesc, pînă se sparg, 
pînă mai rămîne doar un sunet 
luminos și pur peste Carpații 
tremurînd încet pe cerul larg.

Dintre munți alungind în lumină 
ce cuvinte — catarge de abur, dor dur — 
leagă pe-ntinderi pămînt de azur 
ploaia de ierburi senină...
Prelung încîntau într-o albă înserare 
păsări de foc, într-un geam de vagon ; 
și-n sacadatele consoane feroviare 
obsedant reveneau. Electroni 
peste munți scăpărau.
Cu tăcerile
cai de vînt galopau peste orz ; 
cu un tragăn pierdut,

cu un cîntec întors 
ridicam, coboram barierele... 
Din albastre ținuturi de gheață 
respirația zării cuvinte dezmorțea 
și singurătatea agoniza 
departe în urmă, departe în față. 
La barajul în arc 
ancorasem un joc al privirii — 
acumulatoare intime tinzînd să încarc 
cu sensul limpede al devenirii. 
Și liniștea muntelui cădea pregnant 
de bucuriile mele că-mi simt

făptura tînără, rememorată 
în desen de metal, aburit. 
Acolo în clipele duse de sens 
la priza de putere a marilor ani, 
o dată cu sîngele în arterele mele 
un astru a curs, pămîntean 
o vatră de soare, fără cuvinte 
conectau imaginea vibrantă strîngînd 
și trupu-mi gemu — neștiind 
de va putea să transmită înainte 
spre alt om, spre alt colț de pămînt, 
asemenea flacără fără cuvinte...

Cumpănă fîntînii sunt, 
de cîte ori poverile m-apleacă 
izvor pentru setea și neodihna prieteniei mă-ncerc, 
în apele văzului 
rădăcini ale prieteniei vorbesc.

Și poate copacul noduros din pădurea înaltă 
la care-n odihnă adorm tăietorii 
și fetele vin să-și colinde 
serile părului lor întomnat,
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ÎN ZILELE DE 22,

negre din porți și fețele văduvelor, fuseseră chipurile acelea 
întunecate, nebărbierite pe care le văzusem dincolo de un 
gard de fier, privindu-și pentru ultima oară copiii. Procese, 
-leclarafii, cifre înspăimîntătoare și un imens cinism al politi
cienilor care explicau că patria fusese în primejdie și că 
turnai baioneta jandarmerească și focul în cruciș al armatei 
putuseră sd oprească o agresiune bolșevică. Pentru mine, pe 
atunci, revoluționarul trebuia sâ fie un fel de tip consumat 
de întrebări, un anarhist plin de taine, cu buzunarele încăr
cate de praf de pușcă, gata sâ arunce în aer Universul 
Acest demiurg era întruchipat de un uriaș cu o putere fizică 
colosală, posedat de un titanism sumbru, dar iată că el 
arăta mai banal, avea chipul unor vecini de-ai mei, lăcă
tuși sau curățitori de osii, oameni dîrji și drepți cu care stăm 
la masă și în care nu bănuisem nimic extraordinar. A fost 
prima mea mirare majoră, prima contradicție. Mai tîrziu, 
prin liceu, citeam unele manifeste scrise cu aceleași mîini 
șovăielnice pe care mai ghiceam unsoarea sculelor și totul 
îmi dădea ideea unor ateliere fumegoase în care grupuri 
de lucrători conspirau la lumina lămpilor de carbid. Citeam 
despre sabotaje, despre execuțiile de la Jilava și despre 
prinderea acestor dușmani ai națiunii, întrebîndu-mă ce fel 
de dușmani ai națiunii erau cei ce luptau pentru ca România 
să își întregească chipul ei rotund și își riscau pentru asta 
și viața. Dar multe erau întrebările pe care mi le puteam 
pune pe vremea aceea 1 Tn ultimii ani de liceu citeam 
schițe destul de deochiate pentru urechile' profesorilor bur
ghezi care mă ascultau, ei se uitau Io mine cu compătimire 
și unii dinlrei ei îmi dădeau chiar dreptate. Dar întîlnirea 
cu un adevărat comunist, cu un om venit din miezul acelor 
probleme de viață și de moarte, nu se

TINEREȚEA CARNAVAL
Cele două zile de sărbătoare — 23 și 24 august 

— vor fi însoțite și de data aceasta de mani
festări specifice viratei tinere, vădind bucuria și 
entuziasmul acestor ani de bogate împliniri. In
tre numeroasele acțiuni 
sportive, se detașează 
navalurilor, care va

cultural-artistice și 
cu pregnapță parada câr
ti axersa seara inaltă de

LA CHI-• „DE LA FANFARA 
TARA“

(Ateneul tineretului,
Aleea Alexandru 38, sectorul 1)

august, pe itinerari ul celor patru cluburi 
ale tineretului din Capitală. Anticipăm aici, 
succint, o dată cu tentațiile fiecărui carnaval în 
parte, invitația Comitetului municipal U.T.C., 
adresată tinerilor bucnreșteni, de-a participa la 
această tradițională manifestare.

ultimul „careu“tea, o dată cu
— Enigma scrii, tinerii „dezle
gători de cuvinte“ reintră în re
gimul ..normal“, de fiecare zi.

probleme de viață și de moarte, nu se produsese. Comunistul 
rămăsese pentru mine același tip de baladă, Făt-frumosul 
care trebuia să descindă de pe o locomotivă și să împartă 
arme mulțimii, indemnînd-o la revoltă. Sumbrii eroi ai unor 
romane mă bîntuiau și cred că aș fi fost în stare să fac 
lăcruri mai puțin banale dacă cineva care credea în ce 
ypW-sam eu, m-ar fi descoperit. Dar fapt, pluteam într-o per
fects necunoștință de cauză și aveam o părere destul de 
ciudată despre partid și comuniști.

în seara zilei de 23 August am văzut lumea cîntînd și 
dansînd pe stradă și erau între acei oameni veseli poate 
și cei pe care eu îi pîndeam de otita vreme, mai tîrziu aveam 
să asist la o defilare pe un bulevard. Trupele române erau 
precedate de un grup de oameni în haine vărgate, cu cârti 
n mînă si cu drapele roșii zdrențuite și' pline de prapuri. 
Steaguri ale corporațiilor de demult, amintind vechi mitin
guri clandestine, oratori ce îmbătrîniseră după aceea în ce
lulele Siguranței burgheze, iată ce vedeam eu în pilcul de 
oameni bărboși, abia ieșiti din temnițe, aplaudați de mul
țimea de pe trotuoare...

Făt-frumosul meu era de fapt un grup de oameni fără 
nimic deosebit în înfățișare, muncitori și intelectuali lao- 
laltă, studenți și tehnicieni, oameni de știință ce complota
seră în laboratoare pentru această Eliberare;, meșteri și gîn- 
ditori fini strinși de aceeași credință sub un drapel glorios 
care abia atunci devenise legal.

Nu știu de ce, dar am simțit că o mare responsabilitate 
îmi incumbă tocmai aceste prezențe din închisori și ocne și 
mi-am amintit de comunicatele sumbre din timpul anilor dic
taturii Antoneștilor. Am 
un lucru mult mai grav

Au trecut 26 de ani de 
Ipătescu cînd am văzut 
sobru, în rînduri strînse, 
tăcuți, cu bărbi și cu un 
pe un pavaj străin, uitat după atîiia

23 August, orele 19. De la in
trarea in Aleea Alexandru, din
spre Statuia Aviatorilor, un ade
vărat cortegiu, in ’ acorduri de 
fanfară, face oficiul primirii oas
peților și conducerii lor la gră
dina de vară a Ateneului, locul 
desfășurării carnavalului. Intr-un 
chioșc amenajat in mijlocul gră
dinii, o adevărată scenă rotitoa
re, se cintă muzică de promena
dă, perechi in costume de epocă 
iși fac obișnuita plimbare de 

• seară, pe lingă „bodegi", „pră
vălii“, „dughene“, întirzie puțin 
la restaurantul „Monte Carto“... 
Treptat timpul se scurge, se sting 
ecourile de epocă sub semn mo
dern. contemporan, pe un traseu, 
ales metaforic, muzical. Scena 
.« invadată de chitare electrice 
și dansuri adecvate. Se petrec 
clipe de incintare cu Filomela 
Călin și Ionel Mndiga. de emo
ție și iluzionism cu <luo Nicolini 
și clovnul muzical Ion Dojeeseu, 
Petre Geambașu electrizează a- 
sistența coborită mai apoi in le
gănarea cîntecului popular adus 
de Maria Butaciu și Petre Să- 
bădeanu. 
nopții, 
mentală 
rometrul 
mosfere

• „MOZAIC — CARNAVAL“ 
(Tehnic club. Calea Șerban 
Vodă 213, sectorul 5)

La semnalul unei rachete, o 
explozie multicoloră de baloane 
va deschide și aici seara carna-

Pînă după miezul 
formația vocal-instru- 
„Anteus“ întreține ba- 

constant al unei at- 
pasionante.

• „REBUS CARNAVAL“ 
(Universal-club, Șos. Vergului, 

14, sectorul 3)

înțeles că a adera la o idee este 
decit o simplă adeziune formală, 
la acea primă defilare de pe Ana 
primul grup de comuniști trecînd 
mai puțin de o sută de bărbați 
drapel zdrențuit, călcînd stingher 

ani de detențiune, 
lată de ce, ori de cîte ori ne pregătim să sărbătorim ziua 
Eliberării, îmi evoc grupul bărbaților tăcuți, mărturia mută 
a unui eroism săvîrșit în numele națiunii.

August al comuniștilor este pentru mine o lună a revela
ției politice. Portretul colectiv ol comunistului îmi trece viu 
prin față. O sobră coloană de oameni în costume vărgate 
care înfruntaseră moartea și care credeau sincer în acel 
moment că dobîndiseră nu numai libertatea lor, ci și pe a 
noastră, a tuturor.

Tinerii din sectorul 3 — ai
doma colegilor din sectorul 4 — 
și-au pregătit desfășurarea car
navalului intr-un context rebu- 
sistic. Tocmai de aceea ne ab
ținem de la orice comen
tariu, rezumîndu-ne doar la 
însumarea „careurilor“ din pro
gramul serii : 1. „Ligamente“
in ritm de dans — cu for
mația „Apollo“ ; 2. „Acrostih“
muzical : Dragoste : 3. „Colț“ de 
cuvinte — cu comici îndrăgiți de 
tineret ; 4. „Labirintul“ vesel — 
original concurs de orientare tu
ristică : 5. „Criptografie“ folclo
rică — ..dezlegată“ de formațiile 
amatoare ale clubului ; 6. „Rebo- 
eiiptie“ — cu Mariaija Bădoiu ;. 
7 „Biverb" muzical — cu Petre 
Gaambașu si Dumitru Ciobota- 
ru ; 8, „Pe orizontală, pe verti
cală“ — momente acrobatice și 
de jonglerie cu Ion Popa. Sîntem 
informați că după ora 12 noap-

A.C R. ANUNȚA

(Urmare din pag. I)

Avem nevoie însă de cuvîntul simplu și adine, mai poticnit 
uneori d.ecît cel de circumstanță, dar mai aproape de inima 
omului. Dacă un scriitor se poate încumeta să dea el răs
punsul, îndreptățit fiind de calitatea lui de cetățean și de 
modesta lui contribuție la gloria acestor ani, dacă se poate 
accepia că avem temeiuri să vorbim alături de toți trudi- 
orii, atunci vom spune că am găsit explicația acestui efort 
:antastic de a ridica țara între cele mai mîndre alcătuiri 
sociale ale omului de azi, de a o industrializa, am aflat 
rostul încordării atît de obositoare pe unelte în sentimentul 
bogat în semnificații al speranței. Speranța, încrederea în 
ceea ce va veni, încrederea deplină au fost temeiul, ele au 
aprins simțirea și au înaripat cugetul oamenilor. Va fi mal 
bine, țara va arăta mai mîndră, mai însorită, vom fi mai 
liberi și mai demni I Cu acest gînd sîntem în stare de orice, 
el a stăruit în inimile comuniștilor înainte de Eliberare, așa 
cum ne-a reamintit într-o înflăcărată cuvîntare, ținută la 
Arad la. începutul verii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Se
cretarul General al Partidului Comunist Român.

Toată această speranță a fost legată de activitatea Par
tidului Comunist, de abnegația și devotamentul său față de 
țară. Am avut în toți acești ani pilda vie a ceea ce înseam
nă patriotismul real, o politică izvorîtă din realitățile vieții 
actuale, din responsabilitatea față de popor și față de isto
ria patriei. Partidul Comunist este prin Constituție conducă
torul și Organizatorul vieții sociale a țării, el este instituția 
națională angajată prin însăși existența sa în efortul ac
tual de înnoire a României. Către el se îndreaptă toate 
energiile noastre, el este astăzi suprema realitate națională 
și socială. Istoria noastră actuală se confundă cu istoria 
iui. Aceșia este adevărul I

Ne aflăm în preajma unei mari aniversări și gîndul cum
pănește. Am traversat o istorie dificilă, iar despre ultimii 
douăzeci și șase de ani ar fi nereaiist să spunem că au fost 
lipsiți de greutăți. Important însă este că am găsit cu toții 
resurse pentru a le birui, pentru a ieși din toate impasurile, 
că am avut un Partid Comunist în stare să se mențină în 
permanență în avangarda națiunii, să domine situații grele 
și să îndrume eforturile poporului în direcția cerută de is
torie și de interesele supreme ale țării.

August este luna dinaintea rodului. Natura își pregătește 
triumful, iar țara mea își visează un viitor somptuos. Toam
na este pentru mine un anotimp mesianic, în preajma ei 
resimt parcă o neliniște a vocației divinatorii care se află 
în structura artistului. Nu știu în ce măsură noi sîntem astăzi 
energii dintre cele mai treze ale poporului. Este rostul altora 
să o spună. Sînt însă convins că aceia dintre noi care sînt 
dăruiți cu harul cel mai adine ar putea să scruteze viitorul 
și să ne spună ceva despre înfățișarea lui. Eu nu îndrăz
nesc, îi las pe cei mai bătrîni, care au văzut multe înapoi 
și oot vedea multe înainte. Toată lumea a recunoscut posi- 
bilitatea scriitorilor de a anunța în opera lor fenomene de 
mai tîrz:u ale istoriei.. Aș vrea doar să înscriu aici încre
derea mea în țara aceasta și în viitorul ei socialist. Desti
nul ei se află în mîinile zdravene ale poporului de lucrători. 
Aflat într-un moment privilegiat, aș putea să spun împreu
nă cu poetul, privind în viitor :

„Aș vrea sâ văd asemenea devălmășie, 
Să locuiesc cu liberul popor pe libera cîmpie. 
Acelei clipe aș pufen să-i spun, întîia oară : 
Rămîi, că ești atîta de frumoasă !
Căci urma zilei pămîniene
Nici în eoni nu poate să dispară.
Si presimțind o fericire, ce înaltă se-nfiripă, 
Eu gust acum suprema clipă".

U
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în perioada 22—24 august, 
serviciile de asistență tehnică 
ale A.C.R. vor fi puse la dis
poziția membrilor clubului, în
tre orele 9—20, la stațiile de la 
Oradea motelul Piatra Craiu 
lui, Turda, Sebeș, Rîmnicu 
Vîlcea. Pitești, Găești, Urzi 
ceni, Slobozia, Vodul Oii, A- 
rad, Deva, Timișoara. Caran 
sebeș, Turnu Severin, Craiova, 
Baia Mare Satu Mare, Tg. 
Mureș, Brașov. Predeal, Flo- 
rești, Ploiești (motel și cam
ping: „Paralela 45“), Galați.
Bacău, Iași Suceava. Auto- 
moblliștr din București vor 
putea solicita depanări, în 
raza orașului, la telefonul 
15 41 85 între orele 9—20 și, la 
același telefon, informații în
tre orele 7,30—22.

SUPLIMENT AUTO
în zilele de 23 și 24 august, 

întreprinderea de transporturi 
auto București pune în circu
lație, suplimentar, curse auto 
rapide din Capitală pe trasee
le • Călimănești; Govora; Olă- 
nești; Cheia; Poiana Brașov. 
Cursele vor pleca de la Auto
gara Filaret. Aceeași între
prindere organizează, la cere
rea unor colective, călătorii pe 
trasee la alegere. Solicitările 
se primesc în str, Spătaru 
Preda, nr. 5, telefon 23 43 10.

• • • • •

valului. Trei estrade — „Greie
rele și furnica“, „Romanticii“ și 
„Doina“ — iși 'vor îmbia spec
tatorii cu chitare electrice, muzi
cuțe și taraf. Sub bagheta lui 
Florin Piersic vor împărți 
mente de satisfacție Dorina 
ghici, Mariana Bădoiu, 
Gherasim, Nucu Petrescu... 
mai tandre perechi ca și 
mai posace vor primi premiul 
„mierii" și, respectiv, al „oțe
lului“. Perinița. apoi, ii va reuni, 
in final, pe toți sub același „arc 
de triumf“ al veseliei.

„CARNAVALUL STELELOR“ 
(Modern-club, b-dui Bucureștii 
Noi 48. sectorul 8).

t
J
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SUNETUL MUZICII : Patria —
9 ; 12,45-; 16,30 ; 20,15 ; (22, 23 au
gust); 12,45 ; 16,30- 20.15 (24 august).

MAYERLJNG (ambele serii) : 
Luceafărul — 9 • 12,30 : 16 ; 19,49 ; 
București — 9 ; 12.15 ; 16,30 , 20,15; 
Grădina Doina — 20,30 ; Grădina 
Festival — 20.30 ; (22, 23 august) ; 
Favorit — 9,30 . 13, ; 16,30 ; 20; (24
august).

(DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV. Capitol - 9.15 ; 11.30 ; 
14; 16,30: 18.30.; Grădina Buzești
— 20,30 (24 august).

ASUL BE PICA: Capitol —
18.30 ; 20.30 BILLY MINCINOSUL
— 9,30 : 11,45 ; 14 : 16.30 (24 august).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : Festival -- 8,45 ; 11 ;
13.30 , 16 , 18,30 : 21 (22, 23, 24 au
gust) ; Stadionul Dinamo — 20 ; 
Parcul Herăstrău - 20 (24 august).

DRAGOSTE ȘI VITEZA • Melo
dia — 8,45 . 11.15 ; 13.45 ; 16 ; 18.30 ; 
21 : Stadionul Dinamo — 20.15 ;
Parcul Herăstrău - 20; Favorit —
10 ; 13 ; 15.30 ; 18 . 20.30 : (22, 23,
24 august) : Feroviar — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20,30 ; Excelsior
— 9 ; 11,15 ; 13,30 . 16 : 18 15 ; 20.30 ; 
Modern — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18;
20.30 ; Arenele Romane — 20 (24
august).

ZBOARĂ COCORII : Republica
— 16 ; 18,30 ; 21 (22, 23 august) ; 10;
12.30 ; 16 ; 13.30 , 21 (24 august).

TIFFANY MEMORANDUM: Fe
roviar — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30 ; Excelsior .— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 : 18.15 ; 20.30 • Modern — 9.15 ;
11.30 ; 12,45 : 16 : 18.15 ■ 20.30 : Are
nele Romane — 20 (22, 23 august); 
Melodia - 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45 ; Gloria - 9 ; 11,15
13.30 ; 16 : 18,15 ■ 20,30 ; Tomis — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; Flamura
— 11, 16; 18 15; 20,30; Grădina To
mis — 20 (24 august).

INTILNIRE LA VECHEA MOS
CHEE . Victoria - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18' 20,45 (22, 23 august) ; Dacia
— 8.45 _  20,30 tn continuare; Pro
gresul — 15,30; 18; Progresul Parc
— 20 (24 august).

JANDARMUL 
Central 9; 11,15, 
20,30; Bueegi — 
rora — 9; 11,15; 
Flamura — 11; 
Grădina Aurora 
dina 
gust); Grivița 
20,30; Floreasca — 11; 16;
20,30; Arta _ 15,30; 18; Grădina 
Arta — 20 (24 august); COLUMNA: 
Lumina — 9,30 — 15,30 în conti
nuare; 19 (22 august); CASTELUL 
CONDAMNAȚILOR - 9 — ‘
în continuare; 18; 20.30; (23 
gust); HAIDUCII — 9 _ 16
continuare (24 august).

ÎNSOARĂ :
15,45; 18;

SE
13,30,

10; 16; 18,15; Au-
13.30; *
16;

16; 
18,15; 
20,15; 

Bueegi - 20,15 (22, 23 
~ 10 30; 16;

Floreasca — 11 ;
15,30; 18;

(Urmare din pag. I)

18,15; 
20,15; 
Gră- 

au- 
18,15;
18,15;

15.30 
au- 

în

PE ESERADE ÌN
PARCURI SI PĂDURI

O adevărată „cale lactee“ va 
însoți pe tinerii grivițeni în săr
bătoare. Desprindem citeva ..pie
se“ din „constelația” scrii : Ste
lele cinematografici — concurs- 
fulgcr ; Parada stelelor — soliști 
de muzică ușoară : Spre carul 
mare cu carul mic — momente 
vesele : Noapte fără lună — pro
gram de melodii vechi : La 
Steaua... — muzică \pe versuri de 
Emihescu : Steaua 'Carnavalului 
— concurs pentru cea mai fru
moasă fată. Formația instrumen
tală „Laur“ și-a hiat angaja
mentul să fie la înălțimea acestui 
..univers“.

INVITAȚIILE
DRUMEȚIEI

l

• Agenția București a B.T.T. 
organizează : excursii de două 
zile și jumătate, pentru 200 de 
tineri, la cabanele din Bueegi : 
Dinam. Girbova. Poiana Secui. 
Susai. Piatra Mare ; excursii de 
o zi, pentru 1 600 de tineri, la 
Snagov, ne Valea Prahovei și li
toral la Urau, Ilucăr și Timiș. In 
acest interval de timp. 80 de ti
neri bucurcșteni vor petrece mo
mente de desfătare în Delta Du
nării și stațiunea Eforie Sud.

Parcurile, grădinile și cunos
cutele păduri din jurul Bucureș- 
tiului vor fremăta două zile sub 
semnul cîntecului și dansului. 
Consemnăm manifestările cultu- 
ral-artistice care vor avea loc pe 
principalele estrade ;

• PARCUL HERĂSTRĂU — 
Teatrul de vară, sectorul I. 
23.VIII, orele 18—20.30 : fanfară
— M-F.A. : orchestră de mando
line — P.T.T.R. :(araf—I.C.S.I.M. ; 
muzică ușoară — I.U.C.T. Oto- 
peni ; muzică populară — casa 
de cultură a sectorului 5. 24 au
gust, orele 20 : spectacol de va
rietăți susținut de formația Ad
ministrației parcurilor din cadrul 
Consiliului popular municipal.

• PĂDUREA ANDRONACHE
— sectorul 2. 23 August, orele 
16.30 — 20 ; spectacolul de estra
dă — Uzina „Electronica“ ; mu
zică populară — I.P.R.S. Bă
noasa ; muzică ușoară — C.t T,.- 
Pipera. 24 august orele 17—18.30; 
spectacol de muzică populară 
susținut de formații ale casei de 
cultură a sectorului 2.

• PARCUL „23 AUGUST“ — 
Teatrul de vară, sectorul 3. 23 
august, orele 17—20,30 :
— uzinele ..Republica“ 
August“; taraf — Fabrica 
greșul“; muzică ușoară —
prinderea „Electroaparataj“. 
august, orele 19,30 : gală inter-

națională de box, combinată cu 
program artistic.

• PARCUL LIBERTĂȚII — 
ARENELE ROMANE, sectorul 5. 
23 august, orele 18—21 progra
me de muzică ușoară și popu
lară, susținute de formații artis
tice ale Uzinelor ..Autobuzul“, 
întreprinderii ..Dîmbovița“ și 
Combinatului de cauciuc — Ji
lava. 24 august, orele 20 : spec
tacol de teatru cu piesa „Sosesc 
diseară“ de T. Mușatescu.

• PĂDUREA MOGOȘOAIA- 23 
august, orele 17—18.30 : muzică 
ușoară și brigadă artistică de a- 
gitație, apart-inînd Uzinelor ..Gri- 
Vita Roșie“. 24 august, orele 17,30 
— tS : ‘ 
cutate 
clubul

demonstrații sportive oxe- 
de sportivi legitimați la 
..Rapid“.

PROGRAM

DREPTEI. DE A TE NAȘTI 
Doina — 11.30, 13,45; 18.15; 20,30;
Viitorul - 15,30; 18; 20,15 (22, 23 
august) ; Ferentari -- 15,30; 18;
20,15; Cotroceni — 15,30; 18; 20,15
(24 august).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : Timpuri Noi — 9,30
— 20.30 în continuare (22, 23, 24
august).

PETRECEREA : Grivlta - 10,30; 
16; 1(1,15; 20,30, Floreasca — 15.30; 
18; 20,30; Tomis — 9; 11,15; 13,30; 
15.45, 18,15: Grădina Tomis — 20; 
(22, 23 august); Victoria — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20.45; Bueegi -r- 10; 

11; 15; 17,30; 
- 20 (24 au-

15,45. 18; Miorița - 
20; Grădina Bueegi 
gust).

SUB SEMNUL
eniSTO : înfrățirea - 15,Să: 17,45; 
20; Munca - 16; 18; 20 (22 . 23 au
gust). Cosmos — 15.30; 18: 20,15 (24 
august).

INTRUSA : Buzești - 16,30; 18
(22. 23 august) ; Viitorul — 16; 18; 
20 (24 august).

ARGOMAN SUPERBI ABOLI-
CUL : Dacia - 8.45 - 20.30 în con
tinuare ; Arta — 15,30: 18; Grădina 
Arta - 20,15 (22, 23 august) ; Lira 
- 15.30; 18: Rahova — 15,30; 16;
Grădina Lira - 20 (24 august).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR:
Unirea — 16; 18 (22, 23 august).

IMPUȘCATl iii PE PORTATIV: 
Lira - 15,30 ; 18 (22, 23 august).

NOUL ANGAJAT: Drumul Sării 
_ 15,30; 17,45. 20 (22. 23 august) : 
Popular — 20.15 (24 august).

FREDDY ȘI CINTECUI, PRE
RIEI : Popular - 15,30; 18 (24 au
gust).

JOC DUBLU IN SERVICIUL SE
CRET ■ Grădina Buzești — 20,30
(22. 23 august).

ACEASTĂ FEMEIE : Giuleștl — 
15.30; 18; 20.30- Rahova — 15,30; 18; 
Gloria - 9; 11,15: 13,30; 16: 18.15; 
20.30: Grădina Rahova - 20.30; (22, 
23 august); Doina — 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30; Unirea — 15.30; 18; 
Vitan _ 15,30: 18 (24 august).

PAN WOLODYJOWSKI (ambele 
serii); Miorița - 10; 16: 19,30 (22. 
23 august); Volga - 16; 19,30 (24
august).

VÎNATORUL DE CĂPRIOARE : 
Cotroceni — 15,30; 17.45; 20 (22, 23 
august).

MĂRILE VACANȚE: Crîngași 
— 15.30; 18: 20,15 (22, 23 august) ;
înfrățirea — 17 45; 20; Flacăra — 
15,30; 18: 20,15 (24 august).

CĂSĂTORIE IN STIL
Volga — 16.30; 18 30; 20.30 (22, 
august): Moșilor — 15,30; 
august)

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN: Moșilor — 15,30; 18; 
Grădina Moșilor _ 20 (22, 23 au
gust).

AFURISITUL DE BUNIC: Popu- 
' Iar — 15,30; 18; (20, 23 august); Gră
dina Moșilor — 20 (24 august).

LUI MONTE

GREC :
23

18 (24

MĂRTURIE
ritoriale a țării, contra tîrîrii României 'în războiul hitlerist. 
Ea întruchipa cea mai sinceră, mai directă și eficientă ac
țiune patriotică. Anii războiului constituie una din cele mai 
glorioase pagini din eroica activitate a comuniștilor. In 
fabrici și uzine, pe șantiere, în gări, muncitorii călăuziți de 
Partid sabotau mașina de război germană ; în unitățile mili
tare, pe front, spiritul Partidului pătrundea pe măsură ce 
dificultățile se întețeau ; în instituțiile publice, în școli, 
universități, ecoul inițiativelor, a! acțiunilor de rezistență 
împletea cu acela al holocaustului de pe front.

în acest climat străbătut de atîtea contradicții și de 
atare tensiune, acțiunile de presă ale partidului căpă'au

în 
se

o 
0 

importanță deosebită. Nu numai adevărul asupra situației 
de pe frontul de Est, asupra mersului războiului în Vest, 
sau a stării de spirit în țările ocupate de agresorul fascist, 
asupra vastei coaliții antihitleriste ce se consolida tot mai 
mult, dar, mai presus de toate, știrile de pe frontul intern al 
rezistenței naționale — erau așteptate cu nesaț spre a fi 
apoi răspîndite din gură in gură. Constituirea „Uniunii 
patrioților“, la inițiativa Partidului Comunist, a avut ca una 
din principale manifestări, apariția, în adînca ilegalitate, 
a ziarului România Liberă.

De neuitat, de-a pururi emoționante, vor fi aspectele acti
vității celor care — din însărcinarea partidului — au lucrat 
în colectivul de redacție al acestui organ. Din cauza gre
lelor condiții de editare, ziarul nu a avut prea multe nu
mere, dar cuvîntul lui s-a făcut simțit în cercuri tot mai 
largi. Fiecare exemplar, răspîndit în condiții de teroare 
și suspiciune, circula totuși din mînă în mînă, era 
multiplicat, difuzat oral. Pe lîngă prestigiul adevărului, pe 
lîngă emoția sentimentului patriotic pe care îl împărtășea 
România Liberă, venea cu cuvîntul Partidului Comunist, cuvînt 
purtînd amprenta consecvenței nedezmințite și a faptei eroi
ce. Analizele asupra situației militare și politice, diagnosti-

WARLOCK: Cosmos — 15,30; 18;
20.15 (22, 23 august).

PBOFESORUL IN FERNULUI: 
Flacăra — 16; 18; 20 (22, 23 au
gust); Grădina Rahova — 20,15 (24 
august).

ORA HOTARlTOARE; Vitan — 
15.30; 18; Grădina Vitan — 20,30
(22. 23 august) ; înfrățirea — 15,30 
(24 august).

DEPARTE TN
— 15,30: 18 (22, ... ....„ . ,

MARI SVCCF.SE DE ODINIOA
RĂ : Grădina Capitol — 19,30;
21,30 (22, 23. 24 august).

IUBIRI TĂCUTE : Central — 
10; 12, 14; 16; 18.30: 20.30 (24 au
gust).

AȘTEAPTĂ PlNA SE ÎNTUNE
CĂ : Buzești — 15.30; 18 (24 au
gust).

STRĂINII :
15,30: 17,45; 20 
greșul Parc —

MONȘTRII : 
18; 20,30; Aurora 
15,45: 18,15; Grădina
20.15 (24 august).

FRAȚII SAROYAN ; 
15,30; 13: 20,15 (22 23

Drumul Sării — 
(24 august ; Pi o- 

20 (22 23 august).
Ciulești -■ 15.30;

9; 11,15; 13,30; 
Aurora —

APUS : Progresul 
23 august).

coruri 
și ..23 
„Pro- 
între-

24

DUMINICA, 23 AUGUST 1970

I

Roy Black Marie Laforet ; • 23,00 
Teiejurnalul de noapte.

Pacea — 
august) ; 

Munca — 16; 18: 20 (24 august).
SALARIUL GROAZEI: Pacea 

_  15,45: 18; 20 (24 august).
DACII : Crîngași - 15.30;

20.15 (24 august).
COCOȘATUL : Cinemateca 

nion - 9; 11; 13.15; 17; 19; 21; 
23. 24 august)

VÎNT DF LIBERTATE: Grădina
Unirea -- 20 (24 august).

LOGODNICELE VESELE: Gră-
> dina Vitan - 20,15 (24 august).

VA PLACE BRAHMS ?: Grădina 
Unirea — 20,15 (22, 23 august).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : Gră
dina Lira -- 20,15 (22, 23 august).

CEI CINCI DIN CER : Ferentari 
— 15,30; 18; 20,15 (22 23 august).

• 8,00 Transmisiune de la pa
rada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Capitala 
și din țara cu prilejul celei de-a 
26-a aniversari a Eliberării pa
triei de sub jugul fascist.

• 12,00 Cîntăm zile de lumină —
spectacol muzical • 14,30 Muzică 
de promenadă ® 15,00 Duminică 
sportivă. Campionatele Europene 
de motonautism de la Maribor — 
Iugoslavia. Din cele mai frumoase 
goluri ale Cupei Mondiale 
Mexic ’70 © 17,00 Studioul „N“ 
e 19,30 Telejurnalul de seară 
• 20 15 Treptele țării_ emisiune
de versuri •■20.30 Panoramic în.- 
miez de vară -- spectacol muzical" 
distractiv TV e» 22.00 Telerecital 
de comedie • 23,00 Telejurnalul 
de noapte • 23.15 Cîntece de pe
trecere.

LUNI 24 AUGUST 1970

18;
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SIMBÄTÄ, 22 AUGUST 1970

• 9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață — Vara copiilor. Ca
liful Barză — ecranizare • 11,05 
Pagini îndrăgite de muzică sim
fonică • 1.1,35 Salbe și mărgări
tare — muzică populară • 12.30 
Interpreți preferați de muzică 
ușoară • 17.00 Fotbal : Aspecte 
din cuplajul organizat cu parti
ciparea echipelor Progresul', Ra
pid, Steaua și Steagul Roșu — 
Brașov (înregistrare de la Stadio
nul Republicii) • 18,30 Să cîntăm 
cu voie bună — itinerar muzical- 
eoregrafic • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 Microrecital Ion 
Volcu • 20,10 înfăptuiri _  confir
mări — reportaj • 20,40 Film ar
tistic „Odiseea“ • 22,15 Dialog mu
zical • 23,00 Telejurnalul de 
noapte — - Sport.

PROGRAMUL I

• 17,00 Emisiune în x**nba ger-, 
mană ; • 18,00 Emisiune pentru 
tineret : $ 19.00 Revista revistelor; 
O 19,15 Anunțuri-publicitate ; •
19.20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici. • 19 30 Telejurnalul 
de seară ; • 20,00 Orașul feres
trelor deschise Sighișoara ; •
20.20 Țara în ajunul marii sărbă
tori ; • 2100 „Evadarea“ — de 
Leonida Teodorescu ; • 22,15 Oas
peți ai cîntecului românesc : Ka- 
linca, Julio Iglesias, Iordanka 
Hristova, Rody McNeil, Urszula 
Szipinska. Midinette Janos Koos. 
Julie Saget, Galina Nenașeva, Jac- 
ques Hustin, Therese Steinmetz,

SIMBATA, 22 AUGUST 1970
Teatrul Național „I. L. Caragia- 

le“ (la Teatrul de vară „Herăs
trău“): HEIDELBERGUL DE AL- 
TADATĂ — ora 20; Teatrul Evre
iesc de Stat : ACTUL DE CĂSĂ
TORIE — ora 19.30; Teatrul „C. 
Tănase“ (la Grădina Boema): SO- 
NATUL LUNII - ora 20.

DUMINICA. 23 AUGUST 1970
Teatrul Evreiesc de Stat : MA- 

ZEL-TOV — ora 19.30; Teatrul „C. 
Tănase“ (la Grădina Boema): SO- 
NATUL LUNII - ora 20.

Stadionul „Construc
torul", are loc în ziua de 24 
august, intre orele 9 14. Cupa 
,.23 August“ la fotbal rezervată 
echipelor 'sindicale din secto
rul V.

0 Pentru tinerii sectorului 
VIII în Parcul Mogoșoaia va fi 
organizată o serbare cultural- 
sportivă de mare amploare. 
Luni, între orele 9—23, o suită 
de dAionstrații sportive ,.non- 
stop“ box. judo, barate, cu 
concursul celor mai buni spor
tivi bucnreșteni. în aceeași zi, 
după-amiază la orele' 16.45, va 
avea lac finala Cupei 
gust“ la io‘hal, în 
se vor desfășura 
de atletism.

• La Stadionul 
bătă, începind de 
va avea loc finala 
August“ la fotbal 
rezervată copiilor.

• Caiac-canoe : Pe lacul He
răstrău luni, începind de la 
orele 7,30. în punctul debarca
der (Bordei) se va da startul 
ambarcațiunilor înscrise în 
Cupa „23 August“.

• Fotbal : „Cupa orașului 
București“ ediția a IV-a, va 
avea loc pe stadionul „Repu
blicii“ după următoarea pro
gramare sîmbătă, începind de 
la orele 18. partida Rapid— 
Steaua ; de la ora 20. in noc
turnă meciul Steagul-roșu Bra
șov—Progresul. în pauze de
monstrații de aeromodelism și 
ciclism. Duminică, după-amiază 
de la orele 18, este programat 
jocul pentru locurile III—IV, 
iar în nocturnă de la orele 20, 
finala.

,.23 Au- 
a cărei pauză 
demonstrații

Ciulești sîm- 
orele 15.30, 
Cupei „23 
interstrăzi,

la

V. R.

PREȚUIRE
cui totdeauna just asupra mersului războiului, perspectiva 
luminoasă și îndemnul de luptă patriotic — făceau din cele 
patru pagini minuscule, tipărite mărunt, un veritabil purtător 
de conștiință încărcat de cea mai elevată etică umană : cea 
a salvării patriei, a izbăvirii poporului.

Am făcut parte din colectivul ilegal de redactare al aces
tui ziar de la numărul doi al apariției lui, și astfel anii 
1943 și 1944 vor rămîne pentru mine ca puncte de foc ale 
întregii mele existențe. O experiență ca aceasta călea pen
tru totdeauna o conștiință.

Ediția specială a României Libere din dimineața zilei de 
24 august 1944 a fost consacrată integral actului Eliberării. 
Cînd la Muzeul de Istorie a Partidului privesc panoul pe care 
se află unul din acele exemplare, inima bate mai repede 
reinterînd parcă ritmul acelei nopți, cînd, pentru prima oară 
în deplină libertate — am urmărit pină în zori procesul de 
apariție, neputîndu-mă desprinde de lîngă rotativa care 
multiplica, acum nestingherit, marele, mult așteptatul ade
văr : cel al răsturnării dictaturii militaro-fasciste, cel al 
ieșirii României din războiul hitlerist, cel al angajării desti
nului său alături de Națiunile Unite.

Trăiam intens toate acestea, împreună cu întregul nostru 
popor și, mai presus, mă simțeam invadat de sentimentul 
profund că Partidul Comunist, partidul în rîndurile căruia 
aveau cinstea a se număra și cei care străduiseră la apariția 
României Libere, acest partid întruchipase conștiința româ
nească cea mai lucidă și cea mai activă în acele grele mo
mente ale patriei.

Decisivă a fost apoi această conștiință în campania „Totul 
pentru front, totul pentru victorie în instaurarea primului 
guvern democrat la 6 Mar*ie 1945, în Reforma agrară, în bă
tălia reconstrucției, a naționalizării, a revoluției culturale... 
Factor mulfiplu determinant în actul de la 23 August 1944, 
Partidul Comunist a devenit în cei 26 de ani, însăși pîrghia 
noului destin românesc.

Pe care, cu fața spre viitor, toți îl făurim.

(Urmare din pag. I)
Și poporul român a știut să-și aleagă conducătorul.
Anii care au urmat nu au fost ușori cîtuși de puțin. Par

tidul Comunist Român chema nu la o viață tihnită, de hu
zur, de plăceri ușoare. Nu se putea astfel. România avea 
nevoie de schimbări radicale, de revoluție în toate dome
niile. Pămîntul trebuia să fie al celor harnici, al celor ce îl 
muncesc. Industria, puțina și înapoiata industrie rămasă de 
la burghezie trebuia să fie a producătorilor și mai ales 
trebuia să fie construită. Cultura și știința trebuiau să fie 
ale întregului popor. Societatea, în toate formele ei trebuia 
să fie organizată de popor, pentru popor.

Toate acestea și altele erau misiuni istorice de o mare 
complexitate. Era nevoie să fie dărîmată o orînduire și 
să se înceapă construirea alteia. Se solicita desfășurarea 
unor forțe uriașe. Se simțea necesitatea unei planificări 
riguroase, a unei concepții de perspectivă, a unei hotărîr 
de neclintit în fața piedicilor obiective și subiective care 
apăreau necontenit. Se simțea în mod imperios nevoia une 
conduceri care să întrunească, în mod unitar, calități su
perioare.

Și poporul român a știut să-și aleagă conducătorul.
în toată această vreme, mai bine de un sfert de veac 

Partidul Comunist Român a justificat încrederea poporulu 
prin faptele lui, prin atitudinea lui, prin calitățile lui.

în trecutul lui de două ori milenar, în vremuri grele 
poporul român și-a găsit conducători de nădejde. Dar nici 
odată nu a avut unul care să-i apere interesele cu o mo 
mare tenacitate, pricepere și cinste decît Partidul Comu 
nist Român. Niciodată, nimeni nu a privit în viitor cu o mc; 
mare capacitate de a descifra legile istoriei și deci de a 
acționa în consecință așa cum o face Partidul Comunis- 
Român.

Și de aceea poporul român îl recunoaște a fi conducă
torul său, îl susține și îi dă prețuire cuvenită, în vreme de 
cumpănă și în vreme de triumf.

SVCCF.SE


IÎNTÎLNIRE LA
Vineri dimineața, tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a în
tîlnit cu tovarășul Gustavo Es
pinoza Montesinos, membru al 
Secretariatului Comisiei Poli
tice a C.C. al P.C. Peruvian, 
care, la invitația C.C. al 
P.C.R., își petrece concediul de 
odihnă In țara noastră.

La întrevedere a participai

spre mm 8
(Urmare din pag. I)

a Eliberării, implicit, s-au consti
tuit în martorii împlinirii punților 
noastre către deceniul 8, a ace
lor obiective industriale în funcție 
de a căror forță și pondere se 
conturează anvergura viitoarelor 
noastre planuri cincinale, eloc
vent anticipate de documentele 
de partid fi de stat.

O COMPOZIȚIE DINAMICA — 
O PROIECȚIE ÎN VIITOR

Anul 1975 va fi anul de cum
pănă al deceniului 8 și Directi
vele Congresului al 10-lea al 
partidului cu privire la planul de 
dezvoltare economico-socială a 
României pe anii 1971—1975 și 
liniile directoare ale acestei dez
voltări pe perioada 1976—1980 îi 
prefigurează cu fermitate am
ploarea. Astfel, anul 1975, în ceea 
ce ne privește, semnifică printre 
altele 55—57 miliarde kWh ener
gie electrică, 36—38 milioane 
tone cărbune extras, 10—10,5 mi
lioane tone oțel, 2,2—2,4 milioa
ne tone îngrășăminte chimice și 
13—14 milioane tone ciment — 
cîteva dintre cifrele de bază pe 
a căror structură armonioasă se 
sprijină întregul eșafodaj de 
realizări viitoare ale economiei 
naționale.

55—57 miliarde kWh... Deși o 
parte dintre constructorii Com
plexului hidroenergetic și de na
vigație „Porțile de Fier", treptat, 
s-au repliat spre alte șantiere ale 
cincinalului, pe Lotru sau pe So
meș, amintirea trecerii lor pe a- 
ceste locuri stăruie în structurile 
pe care le-au împlinit, în viaduc
tele și tunelurile prin care fulgeră 
astăzi trenuri electrice, în înaltele 
zidiri din beton armat care deli
mitează avantposturile aval și a- 
monte, în marile porți ale eclu
zei, în zveltul turn care dirijează 
circulația fluvială rectificată de 
pe Dunăre, în vastele amfiteatre 
ale clădirii centralei hidroelectri
ce și, în sfirșit, în ceea ce s-a 
înălțat pînă azi din baraj. Fie
care etapă a lucrărilor a recla
mat o anumită specializare a oa
menilor, fiecare dintre valurile de 
constructori care s-au perindat pe 
acest șantier și-a făcut simțită 
prezența prin întreaga experiență 
pe care o acumulase în lucrări 
similare, dar mult mai reduse ca 
dimensiuni. Aici s-au gravat, pe 
geografia spectaculoasă a locu
rilor, cîteva dintre cele mai defi
nitorii trăsături ale portretului 
nostru colectiv din acest fi
nal de deceniu. Și, într-ade- 
văr, fiecare dintre construc
torii care au lucrat aici își în 
toarce periodic gîndurile spre 
Porțile de Fier, spre semnifica
țiile profunde ale construcției la 
a cărei înălțare a contribuit, ca 
spre un subtext permanent al 
memoriei. Iar acest august tumul
tuos și bogat în fapte oferă 
constructorilor un prilej în plus 
de a-și rememora itinerariile: 
primul hidroagregat de la Porțile 
de Fier, după ce a trecut cu 
succes dificilele probe tehnologi
ce preliminare, a început să furni
zeze sistemului energetic național 
primii kW de energie electrică. 
Rotindu-se sub presiunea apelor 
Dunării zăgăzuite, un lagăr axial 
unic în lume, care suportă o 
sarcină de 3 500 de tone, pro
duce electricitate în contul de
ceniului 8.

36—38 milioane tone cărbune 
extras... La Rovinari, interdepen
dența acută dintre balanța de 
energie și balanța de combusti
bili a țării își găsește o expresie 
dintre cele mai elocvente. Planu
rile paralele ale dizlocării căr
bunelui din adîncul generos al 
pămîntului și ale înălțării pe ver
ticală a unuia dintre viitorii gi- 
ganți ai industriei energetice ro
mânești, termocentrala de peste 
1700 MW putere instalată, din
tre care în prima etapă 400 MW, 
glisînd în sens invers, își armo
nizează ritmurile. S-au deschis 
cariere noi de lignit la Rovinari, 
s-au deschis noi fronturi de pro
ducție la Motru și cărbunele din 
Gorj, printr-un salt spectaculos, 
se pregătește să-și convertească 
energia latentă în energie poten
țială care va tensiona cu o vi
goare sporită arterele metalice 
ale sistemului energetic național 
al anului 1975. O nouă premieră 
industrială a deceniului 8, pre
conizată încă de prevederile ac
tualului cincinal, își anunță gran
doarea. Mai mult cărbune, în pre
gătirea acestei premiere, înseam
nă aici, implicit, mai multă e- 
nergie, mai multă încredere în 
temeiul hotărîrii constructorilor 
termocentralei de la Rogojelu de 
a-și îndeplini înainte de termen 
angajamentele asumate.

DINCOLO DE TONAJE Șl 
METRI CUBI...

...oamenii care veghează la 
împlinirea netulburată a acestor 
gigantice punți către deceniul 8, 
cei mai mulți dintre ei fiind ti
neri. ne descriu activitățile în 
caro s-au angrenat prin cuvinte 
dezarmant de simple, de fapt, 
prin termenii tehnici care le de
finesc gesturile. Este și acesta 
unul dintre însemnele revelatoa
re ale maturității unei civiliza
ții industriale și, din punctul a-

C.C. AL P.C.R.
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de informații asu
pra activității și preocupărilor 
celor două partide și au fost 
abordate unele probleme ac
tuale ale vieții internaționale, 
ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială, tovără
șească.

MANIFESTAR! CONSACRATE 
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cesta de vedere, sîntem nevoiți 
să constatării că una dintre cele 
mai grandioase punți către cin
cinalele noastre de mîine se con
stituie din însăși mentalitatea 
constructorilor pentru care lu
nile, anii și deceniile, adăugîn- 
du-se, semnifică o neîncetată 
perfecționare. O perfecționare 
care se resimte atît în ceea ce 
privește profilul lor profesional, 
cît și în ceea ce privește profilul 
lor moral, abnegația și atașa
mentul lor față de cauza par
tidului. Cu alte cuvinte, oamenii 
cu care pătrundem în deceniul 8, 
prin însăși viața și activitatea lor 
de pînă acum, aparțin viitoru
lui.

în căutarea lor ne reîntoarcem 
la Porțile de Fier, unde, re
cent, prin intrarea în funcțiune 
a primului hidroagregat al marii 
hidrocentrale, 178 MW au fost 
conectați la sistemul energetic 
național. în strimta cabină în 
care ne-am retras, departe de 
zgomotele dure ale exteriorului, 
ne atrage atenția un grafic 
care eșalonează lucrările ne
cesitate de montajul giganți- 
lor de 650 de tone, dar și 
mișcarea laborioasă a echipelor 
de montori, mutîndu-se de la 
un hidroagregat la altul. Com
pletarea montajului aparatului 
director și reglaje, centrarea la
gărului axial, lansarea rotorului 
generatorului pe fundație, lan
sarea arborelui suplimentar, pro
be și montarea răcitorilor cu aer, 
terminarea montajului rotorului, 
ajustarea și asamblarea elemen
telor etanșării arborelui T2 — 
iată cîteva operațiuni care, prin 
termenii care le definesc, ar pu
tea să ne transporte cu gîndu
rile chiar și spre imaginea unui 
ceasornicar. Numai că aici, 
„ceasornicarii“ din subordinea 
inginerului Ilie Mircea, în 
preajma instalațiilor pe care le 
desăvîrșeso într-un ritm din ce 
în ce mai susținut, par ei înșiși 
piesele minuscule și precise ale 
unui ceasornic imens. Pentru că 
dincolo de orice metaforă, din
colo de orice putere de sugestie 
a cuvintelor, munca lor se dove
dește a fi precisă și migăloasă 
în cel mai deplin înțeles al cu
vântului.

în căutarea acelorași oameni 
ne reîntoarcem pe Lotru, unde 
mulți dintre cei care lucrează în 
cadrul șantierului hidrocentralei 
alpine pot fi asemănați unor ve
ritabili cavaleri ai perforatoare
lor, a căror trecere prin ani și 
prin geografia patriei au înno
bilat peisajul acestui pămînt, in- 
troducînd în el grandoarea unor 
construcții revelatoare pentru 
timpul pe care-1 trăim. Un iti
nerar posibil al unui- astfel de 
erou ar putea fi acesta : Salva- 
Vișeu, Bicaz, Argeș, și, în sfîr- 
șit, Lotru. Urmează Someș. Nu, 
nu zîmbiți cu neîncredere, pen
tru că acest itinerar nu este unul 
ideal, convenabil reporterului, ci 
unul cît se poate de real. 16 
oameni dintre cei pe care i-am 
cunoscut la Ciunget l-au străbătut 
efectiv, realizînd o punte peste 
cumpenele a patru decenii. 
Unul dintre cei 16 se numește 
Pavel Oțet, este originar din 
Gîlgău-Sălaj și conduce o bri
gadă do mineri al cărei nucleu 
de astăzi s-a format în urmă cu 
22 de ani.

Avem în față cîțiva dintre cei 
mai vechi membri ai brigăzii de 
mineri pe care o conduce Pavel 
Oțet: Maghiar Isar, 44 de ani, 
Juhasz Ștefan, 42 de ani, Istro- 
for Ion, 38 de ani. Faptele a- 
cestor oameni ne îndeamnă să ne 
întoarcem privirile în timp, spre 
sutele de mii de metri cubi de 
rocă excavată de ei, în condiții 
mai mult sau mai puțin prielni
ce, dar cu o nedezmințită abne
gație comunistă, la Salva-Vișeu, 
la Bicaz și pe Argeș. Apoi ne 
răsucim privirile spre zecile de 
mii de metri cubi de rocă exca
vată acolo, pe Lotru, o rocă du
ră și întunecată care la contac
tul cu lumina tonică a soarelui 
capătă reflexe argintii. Pre
zența acestor oameni, în 
schimb, Ia cumpăna acestor ulti
me trei decenii, în continuă 
luptă, cu roca, și faptul că a- 
cum aceiași oameni, prin exodul 
pe care și l-au propus către So
meș, se pregătesc să arunce o 
punte și peste cumpăna dintre 
deceniul 7 și 8 semnifică mult 
mai mult.

în preajma tuturor neobișnui
tul care ni se relevă, paradoxal, 
este tocmai accentul pe care fie
care dintre ei, fie că este vorba 
de cei de pe Dunăre, fie că este 
vorba de cei de pe Lotru, îl 
așează pe virtuțile' nedezmințite 
ale spiritului de echipă. Mai mult 
ca oriunde în incinta acestor 
două șantiere am înțeles că soli
daritatea, departe de a fi o 
convenție banală, semnifică, îna
inte de toate, puterea fiecărui 
constructor de a fi el însuși, în 
toate gesturile sale și în toate 
inițiativele cărora li se dedică. 
Pentru că viziunea clară a viito
rului spre care ne aruncăm pun
țile se însoțește, inevitabil cu 
solidaritatea raporturilor din care 
se încheagă suportul moral al 
marii noastre familii.

MOSCOVA. — Vineri, la 
Comitetul pentru tipărituri de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. a avut loc inau
gurarea decadei cărții româ
nești, manifestare prilejuită 
de cea de-a 26-a aniversare a 
eliberării României de sub ju
gul fascist.

Luînd cuvîntul, Boris Stuka- 
lin, președintele Comitetului 
pentru tipărituri, a evidențiat 
succesele activității editoriale 
din România în perioada de 
după eliberare. Ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Moscova, Teodor Marinescu,
a adresat cuvinte de mulțumire 
organizatorilor acestei mani
festări, devenite tradiționale, 
reliefînd apoi realizările edi
turilor românești.

Au mai luat cuvîntul Alia 
Lavrentieva, adjunct al mini
strului industriei ușoare, vice
președinte al Asociației de 
prietenie sovieto-române, pre
cum șl traducătorul Kiril Ko- 
valdji.

SOFIA’. — în capitala bulga
ră a avut loc gala filmului ro
mânesc, manifestare organiza
tă cu prilejul celei de-a 26-a 
aniversări a eliberării Româ
niei. A fost prezentat filmul 
„Baltagul“, care s-a bucurat 
de o bună primire din partea 
publicului, în rîndurile căruia 
se aflau membri ai conducerii 
Comitetului de prietenie și 
relații culturale cu străinăta
tea al R.P. Bulgaria, precum 
și șefi ai misiunilor diploma
tice, ziariști. Au participat, de 
asemenea, Nicolae Blejan, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, șl membri 
ai Ambasadei, precum și o de
legație de cineaști români, 
condusă de regizorul Mircea 
Mureșanu.

Manifestări similare vor 
mai avea loc Ia Mihailovgrad, 
Plevna și Tîrnovo.

VARȘOVIA — în Polonia 
continuă manifestările organi
zate cu prilejul aniversării a 
26 de ani de la eliberarea Ro
mâniei. în cadrul „Săptămînii 
culturii românești“, televiziu
nea a prezentat vineri o zi a 

ORIENTUL 
APROPIAT

TENSIUNE ÎN RELAȚIILE 

DINTRE R.A.U. Șl IRAK
Ziarul ,,A1 Ahram“ și postul 

de radio Cairo anunță că auto
ritățile irakiene au arestat 60 
de cetățeni egipteni.

Citind radio Bagdad, agenți
ile de presă Informează că vi-
nerl dimineață autoritățile 
R.A.U. au Închis centrul co
mercial irakian de la Cairo, iar 
directorul acestui centru șl ad
junctul său au fost arestați.

Observatorii politici remarcă 
faptul că aceste măsuri au fost 
luate după polemica care s-a 
declanșat între presa egipteană 
șl cea Irakiană în urma accep
tării de către Republica Arabă 
Unită a planului Rogers, pri
vind reglementarea situației 
din Orientul Apropiat.

AMMAN — Reprezentantul 
permanent al Iordaniei la Na
țiunile Unite, Mohamed el 
Farra, a sosit la Amman pen
tru consultări. Potrivit postu
lui de radio Amman, Moha
med el Farra a fost desemnat 
reprezentantul Iordaniei la 
întrevederile preliminare îna
intea începerii negocierilor 
dintre R.A.U., Iordania ș. Is
rael prin intermediul media
torului O.N.U.. Jarring.

• ÎNTRE 19 și 21 august, la 
Ulan Balor a avut loc o întîlnire 
a reprezentanților ministerelor 
afacerilor externe din Republica 
Sovietică Socialistă Bielorusă, Re
publica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Cuba, Republica De
mocrată Germană, Republica 
Populară Mongolă, Republica 
Populară Polonă, Republica So
cialistă România, Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste, Re
publica Socialistă Sovietică 
Ucraina și Republica Populară 
Ungară. La întîlnire au fost dis
cutate probleme privind cea de-a 
25-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U,

României. Cu acest prilej, te
lespectatorii polonezi au avut 
posibilitatea . să vizioneze pe 
micul ecran filme documenta
re și turistice despre România 
și filmul de lung metraj 
„Diminețile unui băiat cumin
te“, o ediție a emisiunii econo
mice „Kraj“ consacrată în în
tregime României, un program 
de melodii de muzică ușoară 
și populară românească. în 
cadrul zilei României a luat 
cuvîntul ambasadorul Româ
niei la Varșovia, Tiberiu Pe
trescu. i

O instalație românească a cucerit Medalia de aur la ultima ediție a Tîrgulul internațional 
de la Leipzig (R.D. .Germană). în imagine — vedere parțială a ștandului României la acest 

tîrg.

BELGIA. — Produse românești prezentate la Expoziția de 
bunuri de consum de la Bruxelles

FRANȚA. — Ansamblul de dansuri populare românești „Timișul“, Ia Festivalul de Ia Cor>- 
folens.

ROMÂNIA PE GLOB • ROMÂNIA FF GLOB

Lucrările întâlnirii s-au desfă
șurat într-o atmosferă frățească și 
de deplină înțelegere reciprocă.

DECLARAȚIA SECRETARIATULUI 
F. S. M.

SECRETARIATUL Federației 
Sindicale Mondiale a dat publi
cității o declarație în care sub
liniază că semnarea tratatului 
dintre U.R.S.S. și R.F. a Ger
maniei contribuie la slăbirea 
încordării în Europa și apropie 
încheierea unui tratat de pace 
care să consemneze rezultatele 
celui de-al doilea război mon
dial.

Apreciind tratatul ca un pas 
important pe calea securității 
europene, declarația relevă in

Agențiile de presă infor
mează că, în ultimele 24 de 
ore, detașamentele forțelor 
patriotice din Vietnamul de 
Sud și-au intensificat acțiuni
le militare împotriva pozițiilor 
americano-saigoneze. Au fost 
semnalate lupte în provincia 
Quang Nam, situată la 600 
km nord de Saigon.

De asemenea, trupele ame
ricane au înregistrat pierderi 
în oameni și materiale în 
urma luptelor care au avut 
loc în regiunea Tay Ninh. 
Poziții fortificate americane și 
saigoneze din Delta fluviului 
Mekong au fost supuse în 
noaptea de foi spre vineri ti
rului de artilerie al forțelor 
patriotice.

Avioanele americane de ti
pul „B-52“ au efectuat nu
meroase misiuni de bombar
dament asupra unor zone si
tuate la vest de fosta capitală 
imperială, Hue.

acest sens însemnătatea acelor 
paragrafe ale tratatului referi
toare la rezolvarea divergen
țelor dintre state cu mijloace 
pașnice, respectarea integrității 
teritoriale a tuturor țărilor și 
abținerea de la formularea pre
tențiilor teritoriale și inviolabi
litatea actualelor frontiere.

TRIBUNALUL suprem din 
Bogota a pronunțat verdictul 
„nevinovat“ în procesul inten
tat căpitanului echipei națio
nale engleze de fotbal, Bobby 
Moore. Juriul format din trei 
judecători, a apreciat în unani
mitate că nu există nici un mo
tiv pentru arestarea acestuia. 
In consecință, celebrul jucător 
britanio de fotbal, acuzat de 
furtul unei brățări de aur în

0 NOUÂ RĂPIRE 

EA MONTEVIDEO
Guvernul uruguayan nu se 

va opune eventualelor acțiuni 
de mediere în vederea eliberă
rii consulului brazilian Dias 
Gomides și a consilierului a- 
merican Claude Fly, cu con
diția ca aceasta să nu se rea
lizeze în schimbul punerii în 
libertate a deținuților politici 
—. se arată într-un comunicat 
oficial dat publicității Ia Mon
tevideo.

în ultimele zile, situația în 
capitala uruguayană a cu
noscut o oarecare relaxare, în 
ciuda răpirii unei alte per
soane de naționalitate ameri
cană, Steven Spain. Se apre
ciază în general că un dezno- 
dămînt favorabil al acestei a- 
faceri nu este întrutotul ex
clus. I ....

An de an România socialistă 
își sporește participarea la 
schimbul internațional de valori 
spirituale și materiale. Comer
țul nostru exterior cunoaște un 
proces continuu de extindere. 
Dacă în anul 1950 România în
treținea relații comerciale cu 
numai 29 de țări, în prezent nu
mărul țărilor partenere este de 
110. In ansamblul relațiilor 
noastre externe, țările socialiste 
dețin ponderea cea mai mare, 
de aproximativ 55 la sută. 
România își prezintă produsele 
la aproximativ 40 de expoziții și 
tîrguri internaționale, cea mai 
mare parte a abestora avînd un 
caracter tehnic. Solii artei și 
culturii românești duc departe, 
pe numeroase meridiane și pa
ralele, mesajul optimist al unui 
popor încrezător în destinul și 
forța sa.

valoare de 1 300 dolari, apar- 
ținînd proprietarului hotelu
lui în care a fost cazată echi
pa sa în drum spre Mexio, 
nu va mai fi obligat să se 
prezinte periodic la ambasa
da columbiană din Londra pen
tru lămurirea cazului.

CERCETĂRILE 
PRIVIND AVIONUL SOVIETIC 

„AN - 22“
Guvernul sovietic a dat pu

blicității un comunicat în legă
tură cu avionul sovietic „An-22“, 
dispărut la 18 iulie deasupra 
Atlanticului de nord.

După cum s-a comunicat tn 
presă, menționează comunicatul, 
la 18 iulie, în jurul orei 14,45 
(Gmt), într-o zonă situată dea
supra Atlanticului de nord, s-a 
pierdut legătura cu avionul 
sovietic „An-22". care decolase 
de pe aerodromul Keflawik (Is
landa), îndreptîndu-se spre 
Peru.

„România ne-a produs 

o deosebită impresie“

Boudjin Uythof, președinte al Fede
rației de Tineret a Partidului Muncii 
din Olanda șl Hans Brosse, secretar 

cu probleme internaționale răspund 
întrebărilor „Sctntell tineretului“

La redacția am primit recent oaspeți din „fora 
lalelelor" : membrii delegației Federației de Tine
ret a Partidului Muncii din Olanda, formatâ din 

Boujin Uythof, președinte, șl Ham Brosse, se
cretar cu probleme internaționale, care la invitația 

C.C. al U.T.C. au întreprins o vizită tnjara noas
tră. Oaspeții olandezi au avut amabilitatea de a 

ne acorda un interviu.

Pentru început, v-am 
ruga, să ne relatați cîte- 
va din preocupările ac
tuale, concrete, ale orga
nizației dv.

Tn primul rtnd — declară 
Boudjin Uythof — ne preo
cupă de mai mult timp in
tensificarea activității mem
brilor federației noastre. A- 
dică, transformarea simpati- 
zanților și aderanților la 
mișcarea noastră din simpli 
participanți, în activiști. Con; 
siderăm realizarea acestui 
obiectiv ca fiind de o 
deosebită importanță pen
tru mobilizarea tineretului 
la viața politică, activi
zarea tinerilor în direc
ția unor acțiuni reven
dicative privind democrati
zarea într-o serie de domenii 
în care este angajată tînăra 
generație a țării. Acesta 
este în prezent obiectivul 
nostru cel mai important, 
împreună cu alte organizații 
de tineret, încercăm și de 
multe ori reușim, să înche
găm „grupe de acțiuni" care 
să prezinte un larg interes 
pentru mai multe categorii 
de tineri din țara noastră. O 
asemenea acțiune concretă, 
în jurul căreia am polarizat 
numeroase pături ale tinere
tului este schimbarea struc
turilor învechite din universi
tăți, pronunțîndu-ne pentru 
participarea și consultarea 
reprezentanților studențimii 
la hotărîrile privind proble
mele învățămîntului superior. 
Trebuie să vă spunem că ac
tuala organizare din univer
sitățile olandeze este depă
șită și, după opinia noastră, 
ea nu mai poate corespunde 
cerințelor impuse de contem
poraneitate. Dar, desigur, a- 
semenea acțiuni au un cadru 
mult mai larg, ele desfășu- 
rîndu-se și în școli și fabrici, 
urmărind să obțină partici
parea tineretului la adopta
rea hotărîrilor în domenii vi
tale pentru pregătirea sa, 
pentru viitorul său.

Fără îndoială avem preo
cupări și pe plan internațio
nal, al cooperării cu organi
zațiile de tineret din alte 
țări. Manifestăm interes în 
ceea ce privește actuala si
tuație din țările în curs de 
dezvoltare, pronunțîndu-ne 
pentru intensificarea ajuto
rului acordat acestor state. 
Dacă ar fi să caracterizez 
actualul stadiu al mișcării de 
tineret, după părerea noas
tră, aceasta se află într-o 
etapă de consolidare, de in
struire, în vederea folosirii 
mijloacelor de care dispune 
pentru satisfacerea revendi
cărilor majore ale tineretu
lui.

Discuția trece, apoi, pe 
un alt făgaș, plasîndu-se 
în cadrul preocupărilor 
generale ale tinerei ge
nerații din Europa, pen
tru asigurarea unui climat 
de colaborare și securita
te pe încercatul nostru 
continent.

Tn prezent — ne-a spus 
Hans Brosse — sînt întrunite 
mai mult ca altă dată premi
se favorabile pentru o con
ferință europeană, pentru 
pregătirea acesteia. Sarcina 
noastră este să facilităm o 
asemenea atmosferă propice 
discuțiilor preliminare. Tn ca
drul unui seminar recent, 
desfășurat în Norvegia, noi 
ne-am pronunțat pentru or
ganizarea acestei conferințe 
general europene, convinși 
fiind că îmbunătățirea cli
matului pe continent este un 
obiectiv realist.

Am rugat pe oaspeții 
noștri să împărtășească 
cîteva din impresiile lor 
privind țara noastră, și să 
ne vorbească despre sta-

dlul relațiilor dintre Uniu
nea Tineretului Comunist
din România și Federația 
de Tineret a Parti^uM 
Muncii din Olanda.

Primul lucru pe care aș 
dori să-l subliniez — a spus 
Boudjin Uythof — a fost 
sinceritatea, profunzimea, și 
cercul larg de probleme pe 
care le-am abordat cu re
prezentanții români cu care 
am avut plăcerea să ne în- 
tîlnim. Sper că ne-am făcut 
numeroși prieteni în Româ
nia. Pretutindeni am întîlnit 
tineri prietenoși. Am fost 
profund impresionați de ro-

HANS BROSSE

Iul și importanța tineretului 
în dezvoltarea multilaterală 
a României. Am vizitat Șan
tierul Național al Tineretului 
de la Lotru, acolo unde con- 
struiți o nouă hidrocentrală. 
România ne-a produs o deo
sebită impresie.

Am remarcat cu deosebit 
interes — adaugă Hans 
Brosse — seriozitatea cu 
care oamenii atacă toate 
problemele. Și aceasta nu 
numai la nivelurile superioa
re ale organizației, ci la toa
te eșaloanele.

în cursul vizitei — revine 
în discuție Boudjin Uythof — 
ne-am manifestat dorința să 
continuăm și să intensificăm 
contactele cu U.T.C. din Ro
mânia. Avem o bază bună 
de plecare în această pri
vință. Putem acționa și în 
direcția intensificării schim
burilor dintre tineretul celor 
două țări prin participarea 
la competiții sportive, vizite 
studențești etc. De altfel, or
ganizația noastră se mani
festă activ în direcția strîn- 
gerii legăturilor cu organi
zațiile de tineret din Estul 
Europei.

Tn încheiere, oaspeții ne-au 
rugat, ca prin intermediul 
„Scînteii tineretului", să 
transmitem tuturor tinerilor 
din țara noastră urări de 
noi succese în activitatea 
lor, a organizației.
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