
SUB SEMNUL ÎNFĂPTUIRII CU SUCCES A HOTĂRÎRILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE, A PROGRAMULUI 
PARTIDULUI DE ÎNFLORIRE MULTILATERALĂ A PATRIEI, ÎNTREGUL POPOR CINSTEȘTE

MAREA SĂRBĂTOARE A ELIBERĂRII
Proletari din toate țările, uniti-vă!

ȘEDINȚA COMITETULUI 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
l

In ziua d« 21 august 1972, a avut 
lae ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare a- 
supra intllnirii prietenești a conducăto
rilor partidelor comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste, care a 
avut loc in Crimeea, la 31 iulie 1972.

De asemenea, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a informat Comitetul Exe
cutiv al CC. al P.C.R. asupra convor
birilor purtate cu tovarășul Leonid 
Brejnev, secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., la intilnirec din 1 august a.c.

In legătură cu ambele intilniri, Co
mitetul Executiv a adoptat, in unani
mitate, o hotărire.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare pri
vind intllnirea și convorbirile cu tova
rășul Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Con

siliului de Stat al R.P. Bulgaria, cu pri
lejul vizitei intreprinse in țara noastrB 
in zilele de 9-10 august a.c.

In cadrul ședinței, Comitetul Execu- 
tiv al C.C. al P.C.R. a examinat Infor
marea asupra realizării și repartizării 
locuințelor construite din fondurile do 
stat in perioada 1971—1975 și a sta
bilit măsuri in vederea îmbunătățirii 
activității in acest domeniu.

De asemenea, au fost soluționat* 
unele probleme ale activității curente.
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Spre noi 
izbînzi sub

flamuri
România urcă, în acest august, pe cea de a 

28-a treaptă a nori saje istorii. Mereu mai 
tînără în gîndurile, elanurile, faptele și tră
săturile de frumusețe pe care și le adaugă, 
patria își cîștigă, an de an, noi carate ale 
maturității. De la o sărbătoare a eliberării la 
alta, noi valori vin să-i întregească tezaurul 
material și spiritual. Fiecare trecere sărbăto
rească pe sub tribuna Iui 28 August înseamnă 
— pe fundalul evocării momentului de răs
cruce în care destinul României și al fiecărui 
fiu al ei a fost smuls dezastrului și îndreptat 
pentru totdeauna către lumină — și o con
fruntare a chipului țării de azi cu cel răsfrînt 
în oglinda sărbătorii de anul trecut. Pentru 
că, în lumina învățăturii și practicii partidului 
nostru, în lumina tradiției create în anii so
cialismului, sărbătorile clasei muncitoare, ale 
poporului, ale națiunii nu sînt -doar niște mo
mente festive, doar niște manifestări ale gîn- 
dului și sentimentului sărbătoresc, ci și niște 
ample prilejuri de bilanț, efectuat la dimen
siunile țării, ale fiecărui loc de muncă și deo
potrivă, ale fiecărui cetățean. Un bilanț care, 
ca în tot ce întreprindem, nu închide o etapă, 
ci, dimpotrivă, îi deschide făgaș mai larg, mai 
prielnic, pentru evoluția viitoare.

Amintim acest adevăr în rîndurile dedicate 
sărbătorii de mîine pentru că, mai pregnant ca 
oricînd, anul acesta. 23 August se prefigu
rează ca un moment al bilanțului și perspec
tivelor, al confruntării cu împlinirile etapei 
străbătute și, totodată, cu exigențele urmă
toarei etape. O culoare aparte, o vibrație 
deosebită caracterizează acest 23 August, al 
doilea pe care-1 sărbătorim după cel de-al 
X-lea Congres al partidului, moment hotărî- 
tor pentru noua istorie a țării, moment al 
lansării vastului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Este culoarea vie, incandescentă, este vi
brația plină de vigoare, generoasa, cu care 
ne-a îmbogățit spiritual evenimentul de în
semnătate istorica trăit recent de întregul po
por : Conferința Națională a partidului. înțe
leptul program elaborat de Conferință, rod
nicia lucrărilor ei, densitatea de idei a docu
mentelor supuse spre dezbaterea întregii na
țiuni, incandescentele îndemnuri adresate în
tregii țări de către secretarul general^ al parti
dului au generat ceea ce, cu mîndră bucurie 
putem numi : spiritul Conferinței Naționale.

Acest spirit și-a făcut simțită nobila adiere 
încă din perioada cînd toți oamenii muncii 
s-au străduit să întîmpine așa cum se cuvine, 
ne măsura dragostei lor față de partid, a. sen
timentului de răspundere față de viitorul 
țării, forumul comuniștilor. Recîntărirea pu
terii de efort și creație a națiunii, sporirea 
judicioasă a sarcinilor de plan, entuziastul și 
unanimul răspuns afirmativ dat chemării „Cin
cinalul în patru ani și jumătate !“ au generat 
marele avînt al întrecerii în muncă și, ca

comuniste

Nicolae Ceaușescu la întîlnirea prietenească 
a conducătorilor partidelor comuniste 

și muncitorești din unele țări socialiste 
și la convorbirile dintre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev
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Desen de MIHU VULCANESCU

Intilniri cu patria
de DUMITRU M. ION

patriei mele 
de-orgint

Mă-ntilnesc în superbele clipe cu natura 
Eu un arbore sint, înflorit, ea un munte 
încărcat de flori roșii, galbene-albastre. 
Mă lupt cu furtunile, precum singele eu mă înalț 
La bătăile aripilor patriei mele
Mă ridic pină-n delta celestă unde inima se arată 
Ca un bulgăr de aur ce cîntă,
Pină la piraiele zorilor unde mantia mea
E prefăcută in raze.
Mă-ntilnesc in clipa superbă cu metafora patriei mele 
Eu sint un gind, ca in palmă un spic care urcă
Din mine :

Comitatul Executiv al C.C. al P.C.H, 
aicultind informarea prezentată de to
varășul Nicolae Ceaușescu asupra in- 
tilnmi prietenești a conducătorilor por- 
tidelor comunisto și muncitorești din 
unole țări socialiste, care a avut loc in 
Crimeea la 31 iulie 1972, aprobă in 
unanimitate și dă o înaltă apreciere 
activității desfășurate de secretarul go- 
noroi al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu-

Comitetul Executiv apreciară că po
ziția adoptată de secretarul general al 
Partidului Comunist Român in proble
mele abordate la intilnirea din Cri
meea se înscrie pe linia politicii con
secvente a partidului nostru de a con
tribui la întărirea colaborării și uni
tății țârilor socialiste, la creșterea pres
tigiului socialismului in lume, la coe-

ziunea forțelor cntiimperialiste și pro
gresiste de pretutindeni.

Comitetul Executiv apreciază că in- 
ti Ini rea din Crimeea a prilejuit un util 
schimb de păreri cu privire la mersul 
construcției socialiste, constituind, în 
același timp, o expresie a hotăririi țâ
rilor socialiste participante de a dez
volta si adinei în continuare colabora
rea frâțeascâ dintre ele in toate do» 
meniile de activitate.

Intilnirea a prilejuit, de asemenea, 
un schimb larg de pâreri în probleme 
ale vieții internaționale actuale și, în 
mod deosebit, ale realizării securității 
pe continentul european. Subliniind ne
cesitatea intensificării eforturilor pen
tru pregătirea și ținerea conferinței 
consacrată securității europene, Corni-

tetul Executiv al C.C. al P.C.R. a sta
bilit o serie de măsuri pentru dezvolta
rea In continuare a relațiilor Româ
niei eu toate țările europene, pentru 
întărirea climatului de pace, colabora
re și securitate pe continent.

Comitetul Executiv a apreciat ca de
osebit de pozitive rezultatele tntilnirii 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Leonid Brejnev. Convorbirile 
purtate cu acest prilej constituie un 
moment remarcabil in dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și cola
borare frățească dintre P.C.R, și 
P.C.U.S., dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste, in interesul ambelor 
popoare, al întăririi colaborării dintre 
țările socialiste, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația Dietei japoneze

Luni, 21 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
a primit delegația Dietei japoneze, 
condusă de Takashi Hasegawa, mem
bru al Camerei Reprezentanților din 
parlamentul japonez, care face o vi
zită în țara noastră, la invitația Marii 
Adunări Naționale.

La primire au luat parte tovarășii 
Emil Bodnaraș, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ion Pățan, Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe. Aurel Vijoli, președintele 
Grupului parlamentar pentru relații 
de prietenie România-Japonia.

Delegația japoneză este alcătuită din 
Moichirou Yamamoto. Yoshio Katsu- 
zawa, Gorou Sudo, Shigetami Sunada, 
Yoshikata Asou,

Stau drept și privesc cum susțin pe-o singură tulpină 
înțelepciunea cupolelor cerești 
Mâ-ntîlnesc in clipa superbă cu dorul patriei mele : 
Eu o curgere năvalnică sînt, ea un rîu ce mă soarbe 
Eu știu să murmur, ea știe să mă legene-n brațe 
Eu știu să merg prin toate cetățile libere - 
Ea mă așteaptă să-mi spună : Bunâ-dimirteața ! 
Patrie, mă-ntilnesc in clipa superba cu tine : 
Eu fiu al unui bulgăr enorm de entuziasm 
Și de raze.
Tu - cerul meu pe care lumin ca o explozie de 

dragoste.

„GÎNDURILE MELE CELE MAI FRUMOASE
SCUMPULUI MEU PARTID**

MESAJ tineresc către înalta tribună
Am primit zilele acestea la redacție sute de scrisori semnate de tineri și 

tinere de cele mai diferite profesii, scrisori pline de un vibrant patriotism, 
dovezi de dragoste nețărmurită față de Partidul Comunist Român, față de în
cercatul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu — scrisori care sînt tot atitea

\
angajamente de a da fiecare tot ce are în el mai bun pentru continua dezvoltare 
și înflorire a României noastre socialiste. Oferim în pagina a II-a o parte din 
aceste scrisori.

Tsuruo Yamaguchi,

Hidezou Murata, Eiichi Nakao și 
Yoshiharu Kuwana, membri ai Came
rei Reprezentanților, ai Camerei Con
silierilor.

Oaspeții au fost însoțiți de Yoshito 
Shimoda. ambasadorul Japoniei la 
București.

în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații româno-japoneze, 
subliniindu-se cu satisfacție evoluția 
lor pozitivă, pe multiple planuri. Con
vorbirile au relevat dorința comună de 
a imprima și în viitor un curs ascen
dent raporturilor politice, economice, 
tehnico-științifice, culturale dintre Ro
mânia și Japonia, corespunzător inte
reselor ambelor popoare, cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale, îndeosebi cele privitoare la în
făptuirea securității europene și asi-

gurarea păcii în Asia de sud-est. Con» 
statîndu-se cursul pozitiv al vieții in
ternaționale, s-a subliniat necesitatea 
participării active a tuturor statelor 
la promovarea unui climat de pace și 
înțelegere între popoare, pe baza prin
cipiilor, independenței, suveranității, 
egalității și respectului reciproc.

în cursul discuției s-a evidențiat 
rolul activ al parlamentelor din cele 
două țări în extinderea și diversifi
carea relațiilor româno-japoneze, în 
lărgirea cadrului colaborării bila
terale, precum și contribuția pe care 
parlamentarii pot și trebuie să o a- 
ducă la aprofundarea cunoașterii și 
înțelegerii între popoare, la consolida
rea cursului de destindere și coope
rare, de securitate în lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

CINCINALUL
ÎN PATRU ANII

Șl JUMĂTATE!
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In intimpinarea

zilei de 23 August

TREI OAMENI
POVESTESC
insurecția

Versuri
semnate de Grigore Ar
bore, Grigore Hagiu, Tra
ian Ian cu, Nicolae Ioana, 
Romanița Gleja, Otilia 
Nicolescu, Florentin Po
pescu, Mihai Negulescu.

GENERAȚII
de CONSTANTIN STOICIU

Cînd spunem generația revoluției, a zilelor de luptă des
chisă, pe față, pentru cucerirea puterii politice într-o lume 
devastată de nedreptate, cînd rănile războiului dureau adine 
și umilitor, cînd singura cale de ieșire la liman era liber
tatea de a alege libertatea ne gîndim la părinții noștri. 
Cînd spunem generația reconstrucției, a victoriei trăita cu 
tîrnăcopul în mină, febril, cu nesfîrșită nevoie de a găsi 
liniștea pentru a putea porni mai departe, pentru a așeza 
la locul lui înalt visul devenit putere adevărată și încredere 
adevărată - ne gîndim iarăși la părinții noștri. Cînd spunem 
apoi . generația marilor șantiere suite pe munți și risipite 
pe cîmpii, generația „hei-rup"-ului și o cîntecelor strigate, 
a entuziasmului ferm și a locomotivelor împodobite cu crengi 
de brad - abia începem să ne gîndim și la noi, la noi cei 
de azi, cei care am ajuns, poate, să fim la rindul nostru 
părinți.
. Cînd spunem acum generația tînără a timpului de adevăr 

și demnitate în care ne aflăm și in care neîndoielnic vom 
fi și mîine și totdeauna, ne gîndim, desigur, pentru prima 
oară, pe de-a întregul la noi, cei tineri, cei mai de curînd 
veniți la marele și lucidul efort de desăvîrșire în care ne-am 
lăsat cu îndreptățire și necesitate prinși pină la ultima fibră 
a gîndului și a brațelor noastre.

Trăinicia morală a societății noastre sta astfel în modul in 
care, de-a lungul celor 28 de ani de istorie nouă, genera
țiile României au aflat drumul cel mai scurt și cel mai 
sigur spre.afirmarea lor socială, spre integrarea lor normală 
și dorită în marea comunitate a țării. Sub fascinația ace
lorași. idei și acelorași năzuințe, sub puterea acelorași îm
pliniri și nevoi, generația revoluției, generația reconstrucției, 
generația, marilor șantiere, generația tînără se regăsesc mereu 
în același front al edificării României socialiste.

în istoria țării este prezentă comuniunea de ideal și de 
fapte a tinerilor și vîrstnicilor, a întregului popor, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități.

(Continuare în pag. a TV-a)
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în ziua marii sărbători mă 
voi afla în coloana celor pes
te 3 000 muncitori, tehnicieni 
și ingineri ăi marii întreprin
deri bihorene, producătoare de 
mașini-unelte.

Succesele pe care le-am ob
ținut pînă acum ca tînăr în 
această mare uzină sînt depă
șirea planului pe fiecare lună 
cu 9—10 la sută, efectuarea 
de piese de foarte bună cali
tate și reducerea la minimum 
a rebuturilor.

Vreau să adresez conduce
rii partidului și statului nos-^ 
tru cele mai calde mulțumiri, 
pentru grija pe care o poartă 
tinerilor, pentru condițiile de 
muncă și trai create. Doresc 
să-mi iau angajamentul în fața 
partidului și statului nostru că 
și în continuare mă voi stră
dui să duc la bun sfîrșit sar
cinile trasate de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională.

MESAJ TINERESC CĂTRE ÎNALTA TRIBUNĂ
Tineri din toate colțurile țării, de pe ogoare 

și din uzine, tineri militari și intelectuali, tineri 
de pe importantele șantiere ale actualului cin
cinal, răspunzînd la ancheta inițiată de ziarul 
nostru au trimis sute de scrisori, simple și emo
ționante, conținînd fapte și gînduri, sentimente 
și vise, bilanțuri și planuri de viitor, cu care ei 
și sute de mii de tineri ca ei se pregătesc să 
întîmpine marea noastră sărbătoare naționa
lă, dovedind o înțelegere profundă a îndemnu-

lui pe care nu cu mult timp în urmă ni l-a adre
sat secretarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Este o datorie sacră, înalt patriotică, a fiecă
rui tînăr de a contribui cu toate forțele sale la 
întărirea și înflorirea României socialiste, de a 
se pregăti temeinic ți a fi gata oricînd să apere 
— chiar eu prețul propriei vieți — indepen
dența și integritatea patriei, cuceririle revolu
ționare ale poporului."

SIME VIOREL 
frezor, Vzina „înfrățirea* 

Oradea

în orice colț al țării m-aș 
fi aflat — cu atît mai mult 
aici, în inima Carpaților, 
unde în cinstea luminoasei 
sărbători a Eliberării am dat 
oale liberă pe aducțiunea 
principală apelor din marea 
montană de la Vidra, impri- 
mînd astfel primele im
pulsuri hidroagregatului nr. 
1 din centrala subterană de 
la Ciunget — aș fi înțîmpi- 
nat ziua de 23 August cu a- 
celași sentiment de profundă 
mîndrie patriotică pentru 
toate înaltele izbînzi obținu
te de poporul român în aces
te mai puțin de trei decenii 
de construcție socialistă.

Gîndurile mele și ale tova
rășilor mei de muncă se vor 
îndrepta, în chip firesc, cu o 
vie recunoștință, spre mare
le partid ai comuniștilor, sub 
ăl cărui stindard glorios 
trăim și muncim pentru fău
rirea României socialiste 
multilateral dezvoltate. Aces
tui obiectiv — care polari
zează și catalizează astăzi e-

nergiile întregului popor — 
îi închinăm și noi, tinerii 
brigadieri ai Lotrului, mun
ca, visurile și energiile noas
tre tinerești.

De ziua marii sărbători mă 
voi afla, ca de obicei, în co
loana acestor minunați OA
MENI care sfredelesc adîncu- 
rile pămîntului, mută mun
ții și adună apele, pentru a

da țârii lumină. Alături de 
ei, noi, tinerii șantierului, 
trăim satisfacția că am rea
lizat întocmai obiectivele cu 
care ne-am propus sa întîm- 
pinăm ziua de 23 August : 
am dat curs apelor pe aduc- 
țiunea principală cu 24 zile 
mai devreme.

Ne gîndim de pe acum la 
viitor, la cetățile luminii pe 
care le vom construi în anii 
ce vor veni, cu brațele noas
tre, la toate înfăptuirile vii
toare, care, ca și cele pre
zente, își află izvorul In lu
mina supremă a neuitatului 
August. Și ne simțim, mai 
mult ca oricînd, mobilizați ia 
ridicarea unei opere fără 
precedent, pe care o vom 
realiza, cu dăruirea și res
ponsabilitatea proprii gene
rației noastre

CONSTANTIN 
DORCIOMAN 

brigadier, lotul Rudăreasa, 
șantierul-uzină Ciungei. 
I.C.H. Lotru — Sebeș

DRAGA REDACȚIE,
în acest an am trăit un mo

ment de mare însemnătate și 
emoție. Cei peste 1 000 de lo
cuitori ai satului nostru, ță
rani cooperatori dobrogeni, 
mi-au acordat einstea și în
crederea de a mă investi cu 
înalta răspundere de preșe
dinte al cooperativei agricole 
de producție. V-am făcut a- 
ceastâ mărturisire pentru a 
mă înțelege mai exact atunci 
cînd spun câ acum, în intîm- 
pinarea marii noastre sărbă
tori naționale, gindul meu se 
îndreaptă către partidul co
munist prin grija căruia am 
reușit să învăț, să devin un 
bun specialist, pentru a fi 
apoi de folos oamenilor socie
tății noastre socialiste. Le 
■nulțumesc, totodată, actuali
lor mei consăteni, alături de 
care muncesc și aspir de 3 
ani de zile, pentru încrederea 
de a mă alege președinte. Am 
obținut împreună o recoltă 
bună la grîu, porumbul se

Ca în oricare alt moment 
din viața mea de activist 
U.T.C.. ziua Eliberării mă va 
găsi alături de utec^tii 
pe șantierele uniupmr 
construcții industriale, 
întrucît ei au hotărît

Tineri liberi într-o Românie liberâ, tineri 
harnici într-o Românie prosperă, tineri viteji în
tr-o Românie neînfricată, și-au făcut o tradiție 
din a cinsti sărbătoarea națională a aniversă
rii noului început de istorie a patriei prin fapte 
exemplare de muncă, fapte cu care vin sau pe 
care le trimit în locul lor în dimineața zilei de 
23 August la marea defilare din Piața Aviato
rilor

arată a fi și mai bun. în sec
torul zootehnic avem, de a- 
semenea, frumoase succese. 
Cooperatorii noștri sînt mai 
bogați ca oricînd. duc o via
ță îmbelșugată. De altfel, a- 
cest lucru se poate lesne în
țelege și dintr-un singur e- 
xemplu. în anul 1951, cînd 
s-a înființat C.A.P., averea 
noastră obștească era de

350 000 lei. La ora actuală 
este de peste 20 milioane. 
Practic, în fiecare an ne-am 
îmbogățit cu un milion, ca 
urmare a muncii noastre, de
sigur, dar fundamentul e al 
înțeleptei politici economice 
dusă de partidul nostru. Cu 
astfel de gînduri, de recu
noștință și angajament, mă 
voi afla în dimineața sărbă
toririi, la căminul cultural, 
unde, alături c>? ceilalți con
săteni, voi urmări la televi
zor demonstrația din Piața 
Aviatorilor din Capitală. 
Partea a doua a zilei am ho- 
tărît s-o sărbătorim prin 
muncă, așa că voi fi în cimp, 
la grădina de legume, la vie, 
ia recoltatul florii-soarelui, 
activități planificate pe 
genda zilei respective.

Ing. ȘTEFAN PANTEA 
președintele cooperativei 

agricole de producție din satul 
Straja, comuna Cumpăna, 

jud. Constanța

In ziua in cars Romania 
socialistă se va găti ca o mi
reasă, atunci cînd și soarele 
va veni la marea sărbătoare 
a neamului nostru, mă voi a- 
fla pe crestele înzăpezite, 
încă, ale Carpaților — la da
torie.

Și inima mea va bate la 
unison cu celelalte milioane 
pentru același părinte, Par
tidul Comunist Român — 
pentru cel care ne-a pus în 
mînă jimbla albă la care visa 
odinioară Sabia, pentru cel 
care ne-a crescut, ne-a edu
cat și ne-a învățat să mun
cim cinstit fără să facem deo
sebire între lopată și creion. 
Și-atunci cînd frații mei vor 
trece-n rinduri, defilind, voi 
strînge arma tot mai tare, do
rind fierbinte conducerii 
partidului sănătate, viață 
lungă, îndeplinirea tuturor 
idealurilor propuse pentru 
bunăstarea și fericirea națiu
nii noastre, asigurind-o, tot
odată, că voi rămîne devotat 
patriei și poporului munci
tor să apăr Bogăția, Bucu
riile și Neamul.

Si. 
______ ___ _________ d 
sărbătorească evenimentul la 
locurile lor de muncă, coloa
na în care voi defila este o 
coloană a muncii, a cărei pa
radă se va desfășura pe toa
te șantierele de construcții 
industriale din județul Ar
geș. In ceea ce privește re
zultatele cu care întimpio a- 
ceastă zi fierbinte de august 
ele sint firesc incorporate in 
succesele obținute in mun
că de către iniile de tineri 
pe care-i îndrum. Eficiența 
muncii mele nu se poate 
măsura decît după roadele 
activității lor. Dintre reuși
te aș menționa citeva de ul
tima oră: bunele aprecieri 
de care se bucură lucrările 
efectuate de tinerii con
structori la obiectivul de ex-

tindere a Uzinei de autotu
risme de La Colibași. a 
grupului industria! de pe
trochimie. a fabricilor de a- 
parate electrice din Curtea 
de Argeș și de motoare elec
trice din Pitești; de aseme
nea, împreună cu ei, mă 
mindrese că eforturilor de
puse de uteciști le revine o

parte însemnată din cele 54 
milioane lei ciștigate prin 
depășirea planului de inves
tiții al întreprinderii.

Doresc sâ profit de acest 
prilej pentru a-1 asigura pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
că eu însumi, toți tinerii co
muniști din unitățile de con
strucții industriale ale mu
nicipiului Pitești, depunem 
toate străduințele ca să fim 
demni de conducătorul pe 
care-1 avem, că în munca 
noastră de zi cu zi vrem să 
dovedim aceeași hărnicie, 
perseverență și pricepere pe 
care dumneavoastră, împreu
nă cu ceilalți conducători ai 
partidului și statului, le arâ- 

mersului 
socialiste.
tovarășe

tați in dirijarea 
înainte al patriei 
Să ne trăiți 
Ceaușescu !

GRI GO RE VALERIU 
activist ic Comitetul 

Municipal Pitești al U.T.C.

Mi numesc DRAGOMIRES- 
CU DAN și lucrez in un* din 
citadelele industriei construc
toare de mașini și anume in 
marea Uzină -J3 Angust- din 
Capitală. Sînt frezor și lu
crez in inima uzinei, în fa
brica de motoare. ~ 
realizările secției ___
vorbesc întotdeauna cu min- 
dpie pentru că este o secție 
fruntașă și ea contribuie la 
realizarea sarcinilor de plan 
ale întregii uzine. Aici, in a- 
ceastă secție îmi desfășor ac
tivitatea împreună cu marea 
noastră familie de comuniști 
«i uteciști. In aceste zile cînd 
țara se pregătește pentru 
marea sărbătoare a poporu
lui nostru, măreața zi de 23 
August, noi. uteciștii, «intern 
alături de partid și popor și 
nu ne precupețim 
încă de pe acum 
sarcini trasate, de 
cbeiata Conferință 
a P.C.R. să prindă

Despre 
noastre

forțele ca 
mărețele 

recent in- 
Națională 

viață.

Vrem ca la sfirșitul celor 
patru ani și jumătate să pu
tem raporta poporului și Par
tidului realizarea și de ce nu 
și depășirea planului cinci- 
îial. In dimineața zilei de 23 
August, clnd prin fața tribu
nei oficiale vor trece oame
nii muncii din uzina noastră,

cu, împreună cu alți tovarăși 
vom lipsi din rândurile de
monstranților. Noi vom fi a- 
colo unde societatea ne cere, 
vom fi la locurile noastre de 
muncă. Este știut faptul că 
anumite sectoare ale econo
miei naționale nu își pot în
trerupe activitatea nici cu 
prilejul marilor sărbători na
ționale. Deci, pentru mine și 
o parte din colegii mei va fi, 
cum s-ar spune, o zi plină ; 
la fel și 24 august. Colegii 
care vor defila, vor duce și 
mesajul cu realizările noas
tre, iar noi, cei care vom lu
cra, transmitem pe această 
cale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întregului Comi
tet Central al Partidului Co
munist Român, sănătate și le 
urăm ca și pe viitor să ne 
conducă țara cu același simț 
al datoriei și dragostei față 
de popor.

a-

Ca toți tinerii din țara noas
tră în istorica zi de august 
voi fi prezent în marea coloa
nă a oamenilor muncii, a mi
nerilor din Exploatarea râinie- 
ra Mahmudia care va străba
te principala arteră a străve
chiului oraș danubian, ce re
naște cu celevmai mari succe
se ale prezentului și viitoru
lui. Această zi istorică o voi 
întîmpina cu noi bogății smul
se dealurilor Căeracului și ex
pediate celor mai mari bene
ficiari printre caie și cetatea 
siderurgică de pe malul Du
nării de la Galați.

Noi, minerii de la Mahmu- 
dia, asigurăm conducerea Par
tidului Comunist Român cu o- 
cazia marii sărbători că nu 

/vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea cincinalului 
în patru ani și jumătate și că 
în curind simpla comună 
Mahmudia va deveni un prim 
centru industrial al județului 
Tulcea.

RAZIM ȘTEFAN
Mahmudia

NUMESC 1ANCU 
MARIN, de profesie electri
cian și sint secretarul unei or
ganizații i U.T.C. din în
treprinderea Electromontaj 
București.

Pentru a sărbători mărețul 
eveniment al Eliberării Pa
triei, în ziua de 23 August mă 
coi afla în coloana sportivă a 
tinerilor U.T.C.-iști din secto
rul V.

Sînt mtndru că voi face 
parte din acest „BLOC AL 
TINEREȚII" și *ca trupurile 
noastre vor înscrie în marea 
piață a demonstrației oameni
lor muncii din Capitală STE
MA și INIȚIALELE PARTI
DULUI COMUNIST RO
MÂN.

îndeplinind funcția de mun
citor specialist în cadrul În
treprinderii Electromontaj 
m-am angajat să întîmpin ma
rea sărbătoare printr-o contri
buție deosebită la scurtarea 
termenelor de punere sub ten
siune a obiectivelor energetice 
care intră în sarcina colecti
vului din care fac parte.

*

CON- 
oraș

• RODICA BOTEZATU, Bala Mare : Așa 
cum alți tineri se vor afla in diferite coloa
ne, așa mă voi afla și eu in coloana premi- 
litarilor și voi ține cu multă mîndrie arma 
care mi se va da.

PENTRU PATRIA NOASTRĂ
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA

GHEORGHE VIȘAN 
soldat fruntaș

îndrumat spre un drum drept și luminos, 
drumul muncii și al cinstei, drum pe care, 
sint sigur că voi întilni, sau mai bine 
avea, numai satisfacții.

Soldat
SIMA ION GHEORGHE

zis voi

I

MARGIT MAIOR 
medic pediatru la circum
scripția sanitară Ibănești, 

județul Mureș
DRĂGHICI VALERIA, 

Craiova

DUMITRU MANOLE 
strungar la Fabrica 
de șuruburi Bacău

• Mă numesc DAN NEMTEANU și sint 
muncitor la C.E.I.L. Rm. Vîlcea. Terminind 
anul acesta liceul teoretic din localitate, am 
dat ca mulți la o facultate — Faculta
tea de istorie din București. Nu am reușit. 
Nefiindu-mi frică de muncă, am intrat la 
CX.I.L. ca muncitor. Pe poarta combinatu
lui ani intrat cu emoții. îmi nuneam fel de 
fel de întrebări: „Unde o să lucrez?**, „Cu 
cine o sâ lucrez?**. Răspunsurile au i enit 
însă repede. Colegii mei de muncă sint ti
neri. iar zimbetu] și voia bună sînt suverane 
in colectivul nostru. Muncesc cu drag ală
turi de oameni care mi-au devenit dragi.

In ziua de 23 August, ziua in care acum 
28 de ani a început etapa fundamentală a is
toriei poporului român, etapa construcției 
societății socialiste, inima mea se va afla 
alături de celelalte inimi ale oamenilor mun
cii din țara noastră și va striga plină de fe
ricire „Trăiască România zilelor noastre!**

Profit de această ocazie, ca să adresez via 
mea recunoștință tuturor celor care m-au

• GRAURE ION, TEHNICIAN 
STRUCTOR. Aici, în frumosul 
Droheta Turnu Severin, împreună cu oa
meni alături de care muncesc pe vastul șan
tier al Combinatului de celuloză și Mrtie, 
aici voi trăi clipele emoționante ale sărbă
toririi zilei de 23 August

Și la noi a prins aripi, a prins viață anga
jamentul de a înfăptui cincinalul in patru 
ani si jumătate. Ca membru al organizației 
revoluționare de tineret, ca tînăr al Româ
niei Socialiste, voi face totul pentru îndepli
nirea exemplară a hotărîrilor și angajamen
telor luate, pentru ridicarsa patrimoniului 
material al țării, pentru afirmarea tot mai 
pregnantă a națiunii române în rîndul na
țiunilor lumii

• OPREA COSTE L, absolvent al liceului 
economic, comuna Bogdănesti. județul Vaslui. 
Ziua marii sărbători o intimpin cu angaja
rea mea în producție, deci mi voi afla in 
coloana celor ce muncesc pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid si de stat.

• BOTA VASHJ5, tehnician agronom la 
C.A.P. Bohnea. județul Mures : în ziua ma
rii sărbători mă \oi afla printre țăranii coo
peratori participind activ la mărețul pro
gram de dezvoltare multilaterală a patriei 
socialiste. Doresc să întimpin această glo
rioasă zi din istoria neamului nostru, cu re
colte mai mari și de calitate superioară, cit 
și printr-o mai vie activitate pe tărim ob
ștesc

• M-AM ANGAJAT ca în întîmpinarea a- 
cestei zile mărețe să obțin succese depline 
și voi avea rezultate numai cu calificativul 
„foarte bine" la toate categoriile de pregă
tire militară. Mă voi căiăuzi după frumoa
sele cuvinte adresate nouă de către tovară
șul secretar general al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, la încheierea Conferinței Națio
nale :

fim soldați demni, credincioși ai parti
dului, ai poporului, să servim cu devotament 
patria socialistă".

Cu prilejui acestei zile festive — 23 Au
gust — adresez gîndurile mele cele mai fru
moase scumpului meu Partid

absolvit anul acesta 
liceul teoretic. L-am absol
vit cu note bune, care mă în
dreptățeau să mă prezint la 
examen la facultate. Am a- 
mînat însă momentul acesta. 
Nu, nu din teama unui even
tual insucces cl pentru că 
simțeam nevoia să mă apuc 
mai repede de treabă, să fiu 
cît mai repede util. împreună 
cu cîțiva colegi, ne-am în
scris la unul dintre cursurile 
de calificare la locul de mun
că ale Uzinei „Electropu- 
tere“ și anume la cel pentru 
meseria de rectificator. Eu și 
colegii mei, de-abia de o lună 
„muncitori" nu avem niște 
succes? extraordinare de ra
portat. Dar ne bucurăm că 
pentru prima oară în viață, 
noi, liceenii de ieri, vom de
fila într-o coloană muncito
rească.

ROLEA MIHAI

Am 21 de ani și sint de me
serie bobinatoare. De patru 
ani, de cînd am terminat 
școala profesională, lucrez la 
Fabrica de aparataj, secția 
transformatoare de măsură. 
Totuși, pentru mine, acest 23 
August 1972 — are semnifi
cația unei premiere — pen
tru prima oară defilez în rîn- 
durile membrilor de partid !

In ziua sărbătorii, voi pur
ta în piept o nouă insignă de 
fruntaș. Alături de colegele 
mele de secție, mă voi mîn- 
dri, că am putut și eu con
tribui cu ceva Ia rnlizarea 
unei producții marfă supli
mentare, în valoare de pes
te 800 000 lei, închinată apro
piatei sărbători.

In ziua August
mă voi afla în coloana oa
menilor muncii care vor de
fila în orașul Brăila, în de
tașamentul alcătuit din ti
neri purtători ai bluzelor 
albastre de brigadieri. în a- 
cel moment ca întotdeauna, 
de altfel, gîndurile mele, ale 
noastre se vor îndrepta spre 
tribuna din Piața Aviatori
lor, unde știu câ se vor a- 
fla conducătorii partidului 
și statului. Personal, aș vrea 
să adresez conducerii de par
tid recunoștința pentru dru
mul vieții mele de pînă aici, 
asigurarea că și de acum 
înainte voj face totul, ca 
prin fapte de muncă, să do
vedesc că sînt un om demn 
de timpul meu.

VIRGIL SUBȚIRICA 
maistru brigadier pe Șan

tierul „Terasa Brăilei"

Dacă aș afirma că In cir
cumscripția pe care o conduc 
mortalitatea infantilă este 
zero ar fi prea puțin. Anga
jamentul meu este de a ve
ghea la sănătatea semenilor, 
de a asigura viitorului un 
schimb pe măsura sarcinilor 
pe care le va avea de înfăp
tuit. Trăind în mijlocul unui 
colectiv, și în cazul meu co
lectivul îl formează oamenii 
comunei. De aceea, 
dernizarea localității, 
fectionarea condițiilor 
școlarizare și asistență 
dicală, sint acțiuni în 
mă integrez ca mobilizator 
și realizator, ca medic și ute- 
cist, ca cetățean al comunei.

Trecind prin fața tribunei 
voi putea raporta cu mîndrie 
că la locul meu de muncă 
mi-am făcut datoria, depă- 
șindu-mi sarcinile de plan în 
medie cu 5 la sută pe lună. 
Ceilalți muncitori au făcut 
Ia fel ceea ce va permite sec
ției să încheie luna august 
cu 4 luni mai devreme.

La acest August 23 voi pu
tea vorbi și despre un alt 
Bucces. Am devenit inovator. 
Am conceput un dispozitiv 
pentru strunjirea fațetelor la 
matrițe care determină o 
creștere a productivității de 
aproape patru ori. Am lucrat 
nopți de-a rîndul pentru a 
definitiva inovația și a o pu
tea dedica, astfel, zilei de 23 
August.

Mă voi afla în coloana u- 
neia din cele mai recente 
realizări ale actualului cin
cinal: Fabrica de aparate e- 
lectrice de măsurat Timi
șoara.

Colectivul de tineri al fa
bricii s-a angajat ca în cin
stea zilei de 23 August și a 
celei de-a XXV-a aniversări 
a Republicii să depună tot 
efortul pentru atingerea pa
rametrilor finali 
pentru 
pentru 
dițiilor 
lizarea 
velor ______ _________
Conferință Națională a par
tidului, pentru realizarea cin
cinalului In patru ani și ju
mătate.

FEY PETER, 
inginer proiectant

____ prevăzuți 
fabrica noastră și 

crearea tuturor con- 
necesare pentru rea- 
sarcinilor și obiecti- 
stabilite la recenta

am absolvit facultatea de 
chimie industrială a Poli
tehnicii bucureștene, defilez 
împreună cu colegii mei din 
atelierul de studii, calcule și 
cercetări al Institutului de 
cercetări și proiectări de u- 
tilaje pentru industria chi
mică și rafinării. Dar în fie
care an revăzînd ce-am rea
lizat îmi dau seama că mai 
departe mă așteaptă alături 
de întreaga generație tînără 
a țârii noi încordări de for
țe, noi și generoase investi
gații de energie și inițiativă. 
Si mai este ceva. Coloana 
noastră o urmează an de an 
pe cea a glorioasei Grivițe 
Roșii. Ceea ce simt că mă an
gajează și mai mult, că mă 
obligă să fiu la înălțimea u- 
nor succese de prestigiu.

Ing. EANA SANDA

In ziua marii sărbători 
coi afla cu siguranță în coloa
na acelora care au contribuit 
din toată inima la prosperita
tea și înflorirea orașului, ju
dețului și implicit a patriei.

Succesul meu este succesul 
întreprinderii, la care munca 
mea nu a fost decît o părtici
că din efortul uriaș al salar iu
ților ei. Doresc conducătorilor 
P.C.R. ca de ziua marii săr
bători să fie așa cum ni-i do
rim, cu toții, tineri sau bătrîni 
de la orașe sau sate, mai 
strălucitori ca oricînd, plini de 
înțelepciune, inițiativă si dă
ruire, așa cum de altfel îi și 
știm.

CRĂCIUN D. IONEL 
tehnician constructor 

I.C.R.M. — Medgidia
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E toată tara românească-a

Poporul înalță imn partidului iubit.

Sub steagul lui ne avintăm spre soare

un viitor mai fericit.

PERSOANA INTIIA PLURAL : 
mulțimea care cuvîntă. Se prea 
poate ca oricare dintre noi să fie 
zărit sau întrezărit în această mul
țime compactă și mobilă ; e posibil 
ca seînteierea anumitor ochi, bolti- 
rea unei anumite frunți, flutura
rea unei anumite miini să se re
marce, o clipă, din valurile fără 
număr ale fluviului de oameni tre- 
cînd legănător prin fața tribunei. 
Dar vocea este indiscutabil a tutu
ror, cuvîntul exprimă un gînd al 
obștei, persoana intiia plural cea 
in drept să-și facă ascultată și cu
noscută sinea. •>

NOI. O voință, o inimă, o idee, 
un sentiment de regăsit în mi
lioane de ființe și care tocmai 
de aceea, în temeiul acestei în
gemănări fundamentale, excla
mă : Noi ! E aici și o sfidare 
la adresa distanțelor care ne 
separă fizic, pe unii, de marele 
oraș din Cîmpâa Română, de fru
moasa piață a Aviatorilor mărgi
nită de case, arbori și flamuri, 
atunci cînd la noi acasă, deasupra 
acoperișului, zărim umbra suze
rană a Ceahlăului sau a Omului, a 
Parîngului sau a Retezatului, a 
altui colos de piatră sortit să ne 
străjuiască nașterea, să ne măsoare 
creșterile, devenirea. Noi sintem 
insă oricum, prin însăși definiția 
existenței colective, acolo, la 
punctul de întilnire al tuturor cer
titudinilor și speranțelor națiunii, 
în orice punct al țării am trăi, 
trecem în orice caz prin fața tri
bunei centrale — noi, tinăra ge
nerație a României socialiste.

Noi știm de unde s-a pornit. 
Propria noastră virstă individuală 
nu are nici o însemnătate în acest 
context : am derulat filme și am 
cercetat fotografii, am răscolit co
lecții de ziare îngălbenite, i-am as
cultat — cu o ureche atentă — pe 
cei din generația care ne-a prece
dat în lupta vieții, am trecut pra
gul muzeelor și caselor memoriale, 
ne-am deschis larg sufletul evocă
rii. De altfel, trecutul a continuat 
să se prefacă în prezent sub ochii 
noștri și, dacă actul insurecției eli
beratoare de la 23 August 1944 
este arcul de triumf sub care 
ne-am început existența, fiecare 
dintre respirațiile noastre a avut 
oxigenul produs de o altă izbindă ; 
virsta noastră include cronica lor

vie. Undeva in urmă au rămas 
pentru totdeauna tăcerea încovo
iată in fața stăpinului ; mizeria 
sordidă a periferiei orășenești ; în
tunericul la propriu și figurat din 
așezările rurale ; condamnarea la 
moarte, repede sau lentă, a noilor 
născuți ; praful gros de pe legile 
reformatorilor intimplători bine 
intenționați ; balanța strîmbă a 
justiției. Noi am privit în urmă și 
am zărit — ca pe niște contorsio
nate statui decupate pe un cer de 
singe — robia, înapoierea, fărăde
legea, exasperarea.

Iar dacă știm de unde s-a por
nit, cu atît mai mult, cu atît mai 
deplin știm încotro țintim, de 
vreme ce iată, sclipesc — ca munți 
zimțați în soare, tiviți măreț cu 
rază de aur — crestele pe care 
voim să ajungem. Mai mult. Ori- 
cit de grandios, oricit de apropiat 
marilor monumente ale naturii.

mist cu mașina lui electronică de 
calcul a stat mereu adine cunoscă
torul de oameni. Ambii, omul de 
știință și înțeleptul priceput să 
citească in conștiințe ca într-o 
carte deschisă, nu sînt în fond decît 
două ipostaze ale comunistului. Ca 
temei al dezvoltării armonioase, 
multilaterale a acestei țări stau 
și minuțioasa analiză științifică o- 
perată cu mijloace de înaltă cali
ficare și încrederea dobindită prin 
experiență in calitatea oamenilor, 
în consecvența hărniciei lor. Iar 
noi nu vrem decit să se țină seama 
(și in materie de calcul, și la ca
pitolul încredere) de capacitatea 
creatoare a tineretului. Argument : 
tineretul este cu trup și suflet de 
partea viitorului, și nu a unui vii
tor fără determinări, ci a celui pe 
care l-a gindit și proiectat, Parti
dul Comuniștilor.

Acest moment, crucial pentru

vățătură ; în caz contrar ce va 
face atunci cînd, odată în produc
ție, omul matur va fi solicitat de 
periodica reciclare presupusă de 
progresul impetuos al științei, teh
nicii, organizării ? La fel, un lu
crător cu funcții de răspundere în 
industria forestieră și care, dobo- 
rînd păduri întregi, ar mări pro
ducția fără să aibă totodată grijă 
de regenerarea „aurului verde*1 
prin plantări judicios corelate s-ar 
găsi curînd în situația de culpabi
litate in instanța viitorului. Nici un 
imperativ prezent nu ne-ar motiva 
neglijențele față de destinul celor 
ce vin după noi.

Iar noi sintem hotăriți să ne 
ciștigăm dreptul la recunoștința 
celor din nadirul timpului.

Prin ce ? Desigur, în primul rînd 
prin moștenirea materială lăsată 
de efortul nostru colectiv spre mai 
bine, mai demn, mai civilizat, mai 
frumos. Cetăți industriale in acord 
cu natura înconjurătoare, inte
grate ei, iar nu in conflict cu ea ; 
orașe și sate între care diferențele 
să fie perceptibile sub raportul 
varietăților cantitativ specifice, nu 
sub acela al diferențelor flagrante 
de nivel și calitate ; o abundență 
de bunuri materiale și spirituale 
permițind omului să-și satisfacă 
nevoile și înclinațiile cele mai di
verse și, intr-un cadru social me
reu mai perfecționat, să-și afirme 
plenar personalitatea.

Prin ce, încă, putem nădăjdui că 
urmașii noștri, sărbătorind 23 Au
gust și în dimineața comunismu
lui, se vor gindi la noi cu recunoș
tință ? Prin etica de înaltă princi-

tabloul acestei priveliști nu este 
cu adevărat uimitor in sine. Uimi
tor este faptul că etapă după etapă, 
cotă după cotă, pas după pas, 
drumul maibinelui ne este iden
tificat, marcat cu precizie de cer
cetași temerari și iscusiți. Or, dacă 
acestui pămint nu i-au lipsit nici- 
cînd vizionarii și profeții, este pen
tru prima dată in istoria Iui mile
nară că fiecărei fulgerări de vis îi 
corespunde un mijloc efectiv, pal
pabil și sigur de a-i da viață.

Planul pe care stă desenat viito
rul țării e un calc translucid lăsind 
să se vadă, dedesubt, potențialul 
economic și uman al României din 
cincinalul in curs, deci resursele 
existente azi, dar și sporurile adău
gate firesc miine, ca și dobinda la 
dobinzile ce atunci ni se vor cu
veni. Și așa mereu mai departe, 
spre poarta ultimului deceniu al 
acestui veac. Știm că lingă econo-

destinul României ca țară con
știentă că trebuie să-și încordeze 
toate forțele pentru a ascede la un 
înalt nivel de civilizație, ne află 
pregătiți să ne ocupăm cu răs
pundere locul in ansamblul social. 
Oriunde ar fi acest loc, el reclamă 
din partea noastră simțul perspec
tivei istorice, singurul în măsură 
să asigure înțelegerea superioară 
a noțiunilor datorie, conștiinciozi
tate, inițiativă, randament. Per
spectiva ! Un adolescent care, bine 
intenționat, consumă un mare 
număr de ore pentru a înmagazina 
toate detaliile lecției sale de marți, 
însă eliberindu-și, concomitent, 
spiritul de toată încărcătura zilei 
de luni, și așa în fiecare zi a săp- 
tămînii, nu ar avea motive să fie 
mulțumit de sine ; fiindcă in liceul 
la care urmează el trebuie să-și 
însușească — poate chiar în pri
mul rînd — o bună metodă de în

pialitate a conduitei noastre în 
orice loc, în orice moment, în 
orice împrejurare. Ne aflăm in
tr-un punct crucial al dezvoltării 
și prin înscrierea în conștiințe, cu 
litere de foc, a codului de norme 
morale. O neadormită strajă pu
rității in piscurile omenescului. 
Trebuie să facem totul pentru a le 
lăsa și această uriașă moștenire de 
suflet, nu sub forma didactică prin 
care un Neagoe Basarab îl po- 
vățuia pe fiul său Teodosie, ci 
prin însăși înrădăcinarea și extin
derea, in toate compartimentele 
vieții, a modului de a trăi, a ju
deca și a simți propriu comu
niștilor.

La sărbătoarea națională a 
României, privim ca întotdea
una senin și deschis în ochii tutu
ror popoarelor lumii. Calea politi
cii internaționale urmată de țara

noastră —4de pace, prietenie și co
laborare cu toate națiunile, de con
solidare laborioasă și eficientă a 
securității generale, de afirmare a 
dreptului sfînt pe care-1 are fieca
re popor de a-și alege singur orîn- 
duirea și cîrmuitorii — ne u- 
nește și mai strîns, în rînduri și 
mai dinamice. Noi știm că mul
țumită acestei politici pozitive, ca 
și prestigiului în continuă creștere 
dobindit de .victoriile noastre paș
nice, ne-am cîștigat mulți prieteni 
pe toate meridianele. A păstra 
aceste prietenii prețioase, a 
multiplica mereu, a le adinei 
lumina experiențelor comune, 
face totul pentru ca soarele 
răsară zilnic peste o planetă

le 
in 
a 

să 
a

păcii, sînt jaloane ale drumului 
nostru despre permanența cărora 
se pronunță limpede, la persoana

intiia plural, tinăra generație a 
României.

PERSOANA INTIIA PLURAL : 
O voință, o inimă, o idee, un 
sentiment despre care pot mărtu
risi, cu variante neînsemnate, mi
lioane de oameni tineri. Aievea sau 
în proiecția gindită, toți trecem 
prin fața tribunei centrale și me
sajul de lumină pe care îl vrem 
transmis distinct acolo, conducăto
rilor partidului și statului, poate fi 
rezumat în cîteva cuvinte : aveți 
încredere în noi. Iată-ne în mers, 
întrezăriți poate in mulțimea com
pactă ochii scinteietori ai unuia, 
linia boltită a frunții altuia, mina 
fluturătoare a celuilalt — dar toți, 
pină la cel din urmă, sintem aici 
pentru a vă spune, la persoana 
intiia plural, că oricind, oriunde, 
pentru orice, noi sintem ai voștri.

Fotografii de O. PLECAN, V. RANGA, GH. CUCU
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GRIGORE ARBORE

Corabia cu aur
închide orizontul floarea soarelui și iarăși 
plutește imnul ciocirliei lent 
intre fluvii și munți asemeni 
corâbiei cu aur incârcatâ.
Din pieptul cintâtoarei, albe 
piraie in zori se revarsă 
zidul cetăților răcorind, vinturi 
cristaline cad in păduri 
iubite animale mingiind și somnul 
tăcut al drumețului, muzici coboară 
pe cimpuri sărbătorind 
apoteoza grinelor.
August torid. Țara se stringe in inima 
înaltei sburâtoare, o dulce 
revărsare de sunete acoperă 
văi lungi, cu un uriaș covor 
de care o triremă luminoasă se aude 
carena rezemindu*și-o sonor.

GRIGORE HAGIU

Izvor de apă vie
SPRE NOI IZBÎNZI

SUB COMUNISTE FLAMURI
în August, în lumină, în mc re a sărbătoare 
secunda-și împlinește minunea ei de preț, 
trăind din plin destinul febrilei noastre vieți 
ne adincim in zare cu frunțile mai clare.

Stâ lumea-n cumpănire suavă, pură, nouă, 
balanțele ne*nelinâ ho țări tor spre gind 
și fructele, ce line, se rup către pămint 
pe coajă cind le cade o lacrimă de rouă.

Din stincâ se-nfiore$te izvorul de-apă vie, 
din inimă ecoul văraticei viori,

abia atinse gingaș, mingiietor, în zori 
cu-o pală din mătasea de steaguri, purpurie.

Zenit al țării ’ Cuget curat din strâvechime 
si pururi finer singe boțind înfiorat, 
silabele de aur mereu v-om învățat 
din miez de rădăcină cuprinsă in mulțime.

Așa ne știm, cioturi, și mai uniți in pragul 
bogat boltit spre miine, vibrind incandescent 
asa ne știe timpul acestui vast prezent, 
pe-o dreaptă temelie intrâinicind tot veacul.

NICOLAE IOANA

TRAIAN IANCU

VISUL 
LUIPTĂT©RIL©R
Viforul cumplit al morții muțea inimi ce ardeau, 
Ca un lan de grîu, sub coasă, pilcuri de eroi cădeau ; 
Luna tristă plinse-ntr-una florile ți iarba deasă, 
Pirjolite de-un foc negru, ce-a adus doar jale-n casă I— 

Atunci, din gorunii țării, cu coroanele-n lumini. 
Și cu sufletul in glie, volburat prin rădăcini, 
Râsâri-n August, furtuna, dârimind un putregai, 
Sufletului nostru dindu-i prag de viață, ce-l visai...
$i-ntr-un duh al deșteptării, făurim clocotitor, 
Tara, ce-n făptură poartă visul luptătorilor...
Din lumina lor se națte, ce-i văiut ți nevăzut, 
Iar sub cerul libertății, ceasul vieții a bătut I...
Par-câ-î vînt, par-că-i făptură biruința bucuriei, 
Cind cintăm in graiul piinii, nălțăm fruntea României...
Vatra țării, ca și cerul, așeză la sboruri, stele... 
Tot mai multe, tot mai multe, dau lumină țării mele.,.
Și cu sufletul de spadă, laud vraja din izvoare. 
Și dau ton, in ape crude, la lumina viitoare ;
Să-mi alunece in suflet, ca un zbor de ciocirlie, 
Inălțindu-ți fruntea-n soare, Românie, Românie I...

Și-au făcut in mine cuiburi, stele cu lucirea lor. 
Eu le prind intr-o suveică, urzind cerului covor ;
Sus, sini stele, jos, sint stele ; printre ele, trece-n zbor, 
Sufletul, ea o mătasâ, August eliberator I...

Am dus otita pămint in wwm
lumii,
am dus atitoa ziduri
M apă și cintec și șoaptă.
Nu voi fi niciodată plins do pă»ări 
de adierea lunii, 
de lacrimile ude de lună ota părințitar me>.
Vin iar spre vei in dimineața aceasta - iubiți mă 
cum eu iubesc in pămint urmele voastre 
cum voi asudați in marile 
veri ale vieții. Ce-as putea să vă 
aduc eu vouă, ce-oș putea să vă spun eu vouă moi 

mult 
in această vară luminată de chipuri 
oamenii mei, aur
văzut
de păsări, 
aur In adierea lumii I

ROMANIȚA GLEJA

Partidului
Dacă nu te nășteai, partid, 
Eu nu purtam cravată roșie 
N-os fi cunoscut marea 
Nici jocul cu păpușile.

Dacă nu te nășteai partid 
Copilăria mea or fi fost 
la fel ea a părinților 
•tăticilor,
Străbunicilor.

Derene de MIHM S1SZ1ANV

lupta ta dirză
Dragă partid
A făcut

. Să flatare drapelele tricolore, roții, 
Pe toate casele 

I Casele, marile, 
I Pe toate uzinele

Uzinele, inaltele,
Pe toate școlile 

' Școlile, noile.

De aceea iți mulțumesc partid
Și azi iți sint un mic ostaș
Și miine voi fi un harnic constructor 
Profesor, artist
Și, de ce nu, poet I

MIHAI NEGULESCU

ETERNA RADĂ
Dunăre, Danubiu, vechi Donaris, 
trec prin timp și parcă îmi răspunde 
numele, einteeul, sufletul

cari-, 
ale unor regate de unde ; 
ale unor izvoare de neam 
prin care ioare de primăvara

lunecă 
pină in rădăcini do cetăți, 
pînă în fruct de ram, 
pină-n credința ce ne deslunecă 
din umbra, din lacrimă, din

amar, 
pe cind umerii de vestală 
ai țării străbune, in ape transpar, 
muțind neodihnă de zare 
cu brațe de fii, cu crez solidar — 

pe cind Drobeta 
în azur transpare. 
Eternă radă, lingă fluviul temerar...

OTILIA NICOLESCU

VATRĂ
Spun vatră și desculță urc pe virfuri 
trec valea plinsă lemnul înflorit 
sui pină unde iarba sună cintec 
ți sună cintec copacul nejertfit.

Spun votră și genunchiul mi se pleacă 
de naștere, de moarte și de măguri 
și talpa mi se-ngroapă in țarini 
ți inchinăciunea-mi curge dulce-n struguri

Spun vatră și cuvintul e cinstire 
o, trece-n soare înaripat un cal 
iubind lumina, piatra ți pămintul 
cu umbra lui Traian ți Decebal I

FLORENTIN POPESCU

TROFEUL 
ROADELOR

Pe aer inimile noastre 'nalță 
flamuri de cintec pe-un hotor de dor 
de flori se umplu străzile, de flori 
coloonele-s izvoare de lumină 
privirile sint cerurile-albastre 
peste poduri, peste orașe, peste drumuri 
ca pe un zbor purtind pe lume 
incite, gindurile noastre 
și drumul arcuit inspre Comună I 
Se-mbracâ-n soare ți se-mbrocâ-n cintec 
sufletul meu cind dimineata-acearta 
i-aduce In coloane defilind 
hohotul de roade-n împlinire 
ca pe-un trofeu, de oameni ridicat, pe țară I

(Urmare din vag. I)

urmare firească, realizările pro
ductive raportate, din toate 
colțurile țării. Conferinței, 
ca niște încredințări, ca niște 
argumente concrete ale fap
tului că mărețele planuri pe 
care eram chemați să le dez
bată și aprobe delegații la 
Conferință sînt pe deplin 
realizabile. Se poate spune, 
pe bună dreptate, că reali
zările în producție din a- 
ceastă perioadă nu au doar 
valoarea strict materială, ci 
și o neprețuită valoare spiri
tuală — etică, civică, politi
că —, ele ilustrînd disponibi
litățile poporului nostru în 
actuala etapă și demonstrînd 
expresiv, cu forța pe care 
numai faptele concrete o 
pot avea justețea politicii 
partidului nostru, înțelepciu
nea lui în definirea științifică 
a caracteristicilor fiecărui mo
ment istoric și forța lui de a 
insufla maselor spiritul luptei 
neabătute pentru atingerea 
unor țeluri mărețe, revoluțio
nare.

înnobilați de acest spirit 
vor trece miine oamenii 
muncii din țara noastră prin 
fața tribunei înpodobite fes
tiv în cinstea aniversării eli
berării. Strălucirile lui vor fi 
prezente în fiecare privire 
îndreptată cu dragoste și 
respect către conducătorii 
partidului și statului, în fie
care fierbinte urare adresată 
patriei și partidului, conducă
torului iubit. Caratele acestui 
spirit le vom vedea gravate 
pe panourile, graficele și 
pancartele cu cifre de pro
ducție, arătate spre tribună 
ca niște lapidare rapoarte 
ale muncii. Semnificația pa
rametrilor respectivi o vom 
afla, în primul rînd, în fap
tul că cifrele de realizare 
din acest an. din această pe
rioadă, vor fi mult mai mari 
decît cele prezentate la săr
bătoarea de anul trecut. în 
felul acesta, caracterul de 
bilanț deschis, de treaptă 
spre viitor, al sărbătorii lui 
23 August ne va apărea și 
mai pregnant, ne va investi 
cu o și mai fierbinte emo
ție.

O emoție transcrisă, desi
gur, în gest și cintec de săr
bătoare dar transcrisă, în 
primul rînd, în angajamente
le de viitor, în ceea ce ne 
propunem și sîntem hotărîți 
să înfăptuim în acest cinci
nal, în acest secol, în acest 
mileniu, pentru viitorul lu
minos al țării, pentru a ne 
dovedi demni, așa cum se 
arată în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Na
țională, de momentul istoric 
ai cărui făurari și benefici
ari sîntem, ai cărui continua
tori — mîndri de înaintașii 
lor — trebuie să fie genera
țiile viitoare.

însuflețiți de asemenea 
gloduri și sentimente, de a- 
semenea nestrămutate hotă- 
rîri, de nobilul spirit al Con
ferinței Naționale, se vor re
vărsa, miine, pe traseele ma
rii demonstrații, oamenii

muncii. în rîndurile lor, cot 
la cot cu cei vîrstnici, dînd 
coloanelor un plus de culoa
re și incandescență, vor păși
— viguroși, plini de sănătate, 
de sentimente și gînduri ge
neroase, alcătuind o tulbură
toare imagine vie a viitorului
— tinerii. Ei vor aduce, în 
bătaia soarelui de august, 
strălucirea pigmentului bron
zat la flacăra marilor hale, 
unde au muncit anul acesta 
mai bine ca. oricînd, sau la 
arșița potopită peste șantie
rele de construcții, peste 
miile de vetre ale muncii vo- 
luntar-patriotice, unde s-au 
prezentat anul acesta cîn- 
tînd, cu uneltele-n mîini, mai 
mulți ca niciodată. Vor adu
ce în priviri nestematele mă
rii și muntelui, unde s-au 
bucurat de vacanța pe care 
le-o dăruie, an de an mai 
frumoasă, țara, și vor aduce 
aur din aurul holdei în care, 
tineri muncitori de hală, de 
carte, de schelă sau de oas
te, au arătat că pot fi vred

nici și de străvechiul mește
șug al muncii cîmpului.^ 
Vor aduce în inimi și gîn
duri elementul cel mai de 
preț cu care s-a îmbogățit 
întregul popor: spiritul Con
ferinței Naționale.

Iar în zarea văratică a co
loanei sărbătorești de mîine, 
fiecare om al muncii, tînăr> 
sau vîrstnic, își va prefigura 
sabloul marii aniversări de la 
capătul anului: sfertul de 
veac al Republicii.

O sărbătoare pe care, în 
spiritul Conferinței Naționa
le a partidului, poporul nos
tru este hotărît să o întîm* 
pine cu tot mai mari reali
zări productive. Stau mărtiM 
rie angajamentele înscrise dd 
ei pe pancartele și panourile 
purtate la sărbătoarea eli* 
berării.

în această lumină, carat» 
terul de treaptă spre viitoe 
al sărbătorii lui 23 August 
1972 își arată și mat limpe
de însuflețitoarele semnifica* 
ții.

GENERAȚII
(Urmare din pag. 1)

Țara și-a ridicat noua istorie pe umerii și fruntea fiecăreia 
dintre generațiile anilor pe care i-am trecut și-i vom trece. 
Nu s-a pierdut nimic și nu se va pierde nimic, ba, dimpo
trivă, s-a cîștigat și se va cîștiga de fiecare data atunci cînd 
o alta generație a ieșit și va ieși în lume aducînd cu ea 
aerul proaspăt al tinereții, înțelepciune, învățătură, dreptate, 
omenie, primindu-și numai astfel locul și rostul alături de 
celelalte generații. Evenimentele mari și mici ale timpului 
nostru au arătat fără echivoc că generațiile, tinerii și vîrstnicii 
țării, mereu tinerii și vîrstnicii țării, au fost alături, umăr 
lingă umăr, încredere lingă încredere, că greul a apăsat 
deopotrivă asupra tuturor. Nici' o generație n-a îndrăznit 
să-și aroge dreptul nedrept de a vorbi în numele celorlalte 
generații sau de a pretinde unei generații mai mult decît 
celorlalte. Construcția socialismului — așa cum o dovedește 
realitatea noastră istorică — nu este o competiție între ge
nerații, o acceptare a uneia și o respingere a altora, cum 
nici adevărul nu poate fi parcelat și dăruit pentru totdeauna ; 
doar unei singure generații care sâ-l impună celorlalte. Con- . 
strucția socialismului) așa cum o dovedește practica partidului 
nostru, presupune tocmai deplina participare a tuturor gene- ' 
rațiilor, dar nu mai puțin deplinul sunet propriu al fiecăreia. 
Aceasta este condiția fundamentală a reușitei, aceasta este, 
de fapt, după cum bine o ștîm, viața societății noastre, însăși 
România socialistă a anului 1972.

Dacă ar fi să rememorăm marile evenimente ale țării din ; 
ultimii 28 de ani, tot atîtea momente de lucidă analiză a ' 
ceea ce s-a înfăptuit și a ceea ce trebuie pe mai departe ■ 
înfăptuit, am observa din nau că comunitatea de ideal și de * 
viață a generațiilor nu este o vorbă goală, nu este o in- ' 
venție ci o realitate concretă care poate fi dovedită, arătată) • 
înțeleasă. Calea ferata Bumbești-Livezeni, Combinatul chimic ' 
de la Borzești, hidrocentralele de la Bicaz, de la Argeș, de la 
Porțile de Fier, Combinatul siderurgic de la Galoțh marile • 
construcții industriale, uzinele noi și orașele noi, tot ceea ce ; 
s-a ridicat și se va ridica prin munca și. demnitatea vieții 
noastre, România nouă, socialistă, oamenii minunatei noastre 1 
potrii - iată realitățile concrete, iată dovezile adevărate pe ’ 
care le trăim, le înțelegem și le vrem mai multe și mai bogate. <

De aceea, cînd spunem generația revoluției, generația re- ' 
construcției, generația marilor șantiere, generația tînără, spu- ‘ 
nem de fapt NOI, noi cei de ieri, noi cei de azi, noi cei de < 
mîine, spunem patrie, spunem partid, spunem socialism. Cînd * 
spunem 23 August, cînd spunem Proclamarea Republicii, cînd ] 
spunem primul plan cincinal, cînd spunem Congresul IX și « 
Congresul X, cînd spunem Conferința Națională a Partidului < 
și cincinalul în patru ani și jumătate, spunem iarăși NOI, < 
generațiile României socialiste, generațiile muncii și încre- < 
derii, generațiile adevărului și dreptății. <

„Maior Dumitrescu, 
executarea !#/

de general locotenent în rezervă EMILIAN IONESCU

Miercuri 23 august a fost o 
zi extrem de călduroasa și de 
liniștită. îmi stătea ca un cui 
în inimă hotelul „Splendid“ din 
coasta palatului, de pe strada 
pictor Grigorescu. Era sediul 
Gestapoului, unde se găseau a- 
proape 200 soldați SS capabili 
de orice. Palatul era o mică 
cetate care putea să fie atacata 
din toate părțile. Aveam însă 
încredere în căpitanul Teodo- 
rescu și în ostașii din compa
nia sa, fiind sigur că vor fi la 
înălțime și că la nevoie vor 
lupta cu deosebită îndrăzneală. 
La ora 10 m-am îndreptat spre 
Casa Nouă, pentru a raporta 
ultimele informații venite pe 
timpul nopții la batalionul de 
gardă. Abia îmi încheiasem ra
portul verbal, cînd sînt chemat 
Ia telefon de către colonelul 
Radu Davidescu, directorul ca
binetului militar al lui Anto
nescu. Acesta m-a anunțat că 
mareșalul solicita o audiență la 
rege, la ora 16. Peste cfteva 
minute o nouă cerere de audi
ență din partea lui Mihai Anto
nescu, pentru ora 15,30 S-au a- 
probat ambele cereri.

... Desigur, cititorii ziarului 
„Scînteia tineretului*1 cunosc, 
din cărți, articole, documente a- 
flate în muzee, eforturile parti
dului comunist pentru organi
zarea Insurecției armate națio
nale. Voi menționa însă aici că 
sub influența mișcării rezisten
ței din România și a victoriilor 
Armatei Sovietice, cercurile pa
latului s-au orientat spre o a- 
propiere de forțele democra
tice, în frunte cu partidul comu
nist, în vederea înlăturării dic

taturii militare și scoaterea ță
rii din războiul antisovietic.

Din coaliția de forțe politice, 
P.C.R. a fost factorul cel mai 
ferm și mai dinamic, care a a- 
vut o însemnătate hotâritoare 
în pregătirea și obținerea vic
toriei poporului român din au
gust 1944.

Planul insurecției fusese pus 
la punct pînă in cele mai mici 
amănunte de către P.C.R. îm
preună cu celelalte forțe pa
triotice. Arestarea lui Anto
nescu trebuia să se execute de 
cătie o formațiune patriotică a 
P.C.R. In caz că situația nu per
mitea ca această formați* să 
intervină la timp urma să ac
ționeze o echipă militară din 
cadrul batalionului de gardă. 
Pentru această misiune maiorul 
Dumitrescu și căpitanul Teodo- 
rescu au ales cu o deosebită 
grijă trei dintre cei mai destoi
nici subofițeri: plutonierul 
Bălă D. Rusu D., șl pe sergen
tul major Dinu Cojocaru. Mo
mentul impunea acum aplicarea 
celei de-a doua variante a pla
nului arestării.

Ca urmare a activității poli
tice și a planurilor de acțiune 
elaborate în detaliu de P.C.R. — 
s-au intensificat în cursul lu
nii august 1944 operațiunile 
de sabotaj care au vizat în spe
cial transporturile oe calea fe
rată, regiunea petroliferă, indus
tria de armament și a depozite
lor de armament și muniții. în 
frunte s-au situat tinerii mun

citori, care nu și-au precupețit 
nici viața în fața furiei hitle- 
riste, care se manifesta în ul
timul timp cu o teroare de ne- 
descris. constituiți în echipe 
bine instruite și înarmate, tine
rii muncitori au dovedit in a- 
ceste acțiuni de sabotaj mult 
curaj, pricepere și îndrăzneală... 
Era necesar însă ca dictatura 
militaro-f ase istă să fie doborîtă, 
iar Antonescu și toți cei care 
se aflau de partea lui arestați. 
Audiența solicitată la palat, în 
după-amiaza zilei de 23 August 
1944, era momentul cel mai 
prielnic.

„23 August 1944, ora 16,05. 
Sosește Ion Antonescu. La au-^ 
diență au participat, pe lîngă 
rege, Mihai Antonescu și gene
ralul Sânâtescu. Eu m-am insta
lat în cadrul ușii care despăr
țea ,,salonul galben- de sufra
gerie, mascat prin draperii 
groase, de unde putem vedea 
și auzi cele ce se discută. Toți 
în „salonul galben** stăteau în 
picioare. A vorbit numai Ion 
Antonescu. Nu a negat că situa
ția de pe front este gravă dar 
a afirmat că s-au luat toate 
măsurile ca ofensiva sovțetică 
să fie oprită în Carpații Mol
dovei, zona forestieră Focșani. 
El întrevedea posibilitatea în
cheierii unui armistițiu, pe a- 
ceastă nouă poziție a frontului, 
cu asentimentul lui Hitler, în 
care scop, spunea el, urma să 
aibe loc în aceeași zi la ora 17,30 
o întrevedere cu Clodius, împu

ternicitul lui Hitler pentru Bal
cani. Cu toții ne-am dat seama 
că Ion Antonescu era hotărît 
de fapt să continue războiul a- 
lături de Germania, să împingă 
țara în fundul prăpastiei. Con
form planului P.C.R. și a înțe
legerii dintre forțele antihitle
riste, dupâ raportul verbal al 
lui Antonescu, regele a ieșit 
din „salonul galben- motivînd 
că și-a uitat tabachera. Potrivit 
acestui plan, regele urma să-1 
demită și să ordone arestarea 
lui Ion Antonescu din func
ția de conducător al statu
lui, pronunțînd următoarele cu
vinte : Domnule mareșal, am 
ascultat expunerea voastră a- 
supra situației, nu sînt de a- 
cord cu hotărîrea și propunerile 
voastre și consider situația ex
trem de gravă, punînd în peri
col chiar existența neamului 
românesc. Din această cauză vă 
demit din funcția de conducă
tor al statului. Regele intră în 
„salonul galben- și adresîndu-se 
lui Antonescu îi spuse cuvintele 
de mai sus. El a lăsat ușa din
spre hol deschisă. Astfel, maio
rul A. Dumitrescu, la semnul 
meu, a pătruns cu echipa sa în 
salon avînd pistoalele în pozi
ție de tragere. Surprins și în
furiat, Antonescu se adresează 
șefului casei militare : „Bine 
Sănătescule, ce înseamnă asta ? 
Vin ca un om pașnic și sînt 
tratat ca un bandit ?“

Un moment de tăcere apăsă
toare. La un gest al Iul Ion 
Antonescu, care băgă mîna în 
buzunar să-și scoată batista, 
plutonierul Rusu, crezînd că a- 
cesta intenționează să scoată 
un pistol, îi pune mîna pe braț 
imobilizîndu-l. Mareșalul se 
zbate, iar generalul Sănătescu,

în mod mecanic, se adresează 
lui Rusu : „Ia mina de pe dom
nul mareșal!“ Plutonierul exe
cută imediat ordinul. S-a pro
dus un moment de nedumerire, 
în această clipă am ieșit de 
dupâ draperie și am rostit cu 
voce puternică și răspicată t 
„Maior Dumitrescu, executarea-. 
La acest ordin, echipa de sub
ofițeri condusă de maiorul Du
mitrescu i-a arestat pe Ion An
tonescu și pe Mihai Antone&cu, 
conducîndu-i apoi pe scări, sus 
la etaj, către camera „seif-*.

In hol, Ion Antonescu șl-a 
revenit și văzînd pe Ioanițiu, 
Stîrcea, Bălăcianu și pe mine,

ne-a amenințat spunlndu-ne : 
..Mîine veți fi spînzurați In 
Piața Teatrului Național-. Era 
exact ora 17,03. Dictatura fusese 
Înlăturată. Se executase primul 
punct din planul P.C.R. Imediat 
s-a dat ordin ca trupele din 
Capitală să intre în dispozitiv 
de luptă, conform planului in
surecției.

în aceeași noapte o formațiune 
patriotică, sub comanda tovară
șului Err.il Bodnaraș a preluat 
paza celor arestați, conducln- 
du-I într-o casă conspirativă a 
P.C.R. din cartierul Vatra Lu
minoasă. Judecata cea dreaptă 
a poporului avea să urmeze.

Evocînd astăzi acele momente 
glorioase, trăiesc un sentiment 
de mindrie, că alături de comu
niști, alături de mii de ostași șl 
de luptători din formațiunile 
patriotice, mi-am adus și eu o 
modestă contribuție la actul is
toric de la 23 August 1944.

Cu doborirea dictaturii fas
ciste a început insurecția națio
nală antifascistă. Armata și în
tregul popor au întors armele 
Împotriva Germaniei naziste.
Prin lupta lor eroică, în condi
țiile interne și externe de a- 
tunci, insurecția din august
1944 a ieșit pe deplin victori
oasă.

Ostașii
bluzelor albastre

de

... îmi aduc bine aminte că 
am fost chemat de secretarul 
de partid, Ion Ceslauschi, care 
era și șeful echipei în care lu
cram ca electrician, la Uzina 
de Gaz și Electricitate, pentru 
a-mi comunica că partidul îmi 
va încredința o misiune. Mi s-a 
spus că mă voi întilni cu un 
tovarăș pe nume Farcaș, de la 
I.T.B., sau cu un tovarăș pe nu
me Sorin, de la care voi afla

DUMITRU SIMULESCU

amănunte privind sarcina ea 
trebuie să o îndeplinesc.

♦
Toți eram tineri între 24-26 

ani. Primisem o sarcină de ma
re importanță, care cerea din 
partea fiecăruia devotament, 
sacrificii, disciplină și curai. 
Un singur moment de neatenție 
putea să ne coste viața. Pen
tru că dacă ne descopereau a- 
genții lui Antonescu sau ai 
Gestapoului lui Hitler, care mi

șunau pe toate străzile și în 
toate întreprinderile, nimeni 
n-ar fi scăpat cu viață. Cu toa
te acestea entuziasmul, min- 
dria că partidul ne încredin
țează asemenea răspunderi im
portante, ne insuflau încrede
re în forțele noastre.

Misiunea noastră făcea parte 
din planul P.C.R. privind orga
nizarea, înarmarea maselor și 
a întregului popor pentru apă
rarea suveranității și a inde

pendenței naționale. în acest 
scop, partidul pe de o parte a 
intensificat la maximum munca 
politică în rîndul tuturor forțe
lor democratice și patriotice, 
iar pe de altă parte a început 
organizarea luptei armate, în- 
ființînd grupe de muncitori, 
conduse de comuniști, în insti
tuții și întreprinderi importan
te din Capitală și din țară.

Avînd prilejul să mă adresez 
tinerilor, prin ziarul lor, do
resc să subliniez faptul că un 
rol de seamă în victoria insu
recției armate naționale l-a a- 
vut crearea de către P.C.R. a 
unor formațiuni înarmate ale 
clasei muncitoare — forțe me
nite să reprezinte nucleul în 
jurul căruia să se adune, în 
zilele insurecției, toți patrioții 
dornici să lupta cu arma în 
mină împotriva dictaturii mili- 
tare-fasciste și a cotropitorilor 
hitleriști. Este bine să se știe 
ca organizarea și instruirea a- 
cestor formațiuni înarmate ale 
clasei muncitoare se făceau în 
condiții deosebit de grele, de 
deplină conspirativitate. Agenții 
lui Antonescu și ai Gestapoului 
lui Hitler mișunau pe toste 
străzile și în toate întreprinde
rile. Un singur moment de ne
atenție putea fi fatal. în aceste 
condiții nu era posibilă crea
rea unor detașamente mari și 
înarmarea lor înainte de înce
perea insurecției. Partidul a 
folosit, de aceea, o formă orga
nizatorică corespunzătoare, care 
să asigure existența unui efec
tiv înarmat dinainte, organizat 
pe echipe de șoc.

Planul P.C.R. s-a dovedit a 
fi realist. Declanșarea insurec-
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Realizări durabile pentru îndeplinirea înaltului angajament patriotic PRIMIRE
LA PREȘEDINTELE

Oamenii muncii din Capitală raportează realizarea
planului pe 8 luni la producția marfă

în climatul profund de muncă și creație pe 
care l-a generat Conferința Națională a parti
dului, desfășurînd cu elan comunist întrecerea 
socialistă, muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
proiectanții, oamenii de știință și cultură din Ca 
pitalg se prezintă la aniversarea a 28 de ani de 
la înfăptuirea insurecției armate și eliberarea 
României de sub jugul fascist, cu un bilanț bo
gat de realizări, se spune în telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU de către Comitetul municipal 
București al P.C.R și Comitetul Executiv al Con
siliului popular al municipiului București. Vă 
raportăm, iubite tovarășe secretar general, că 
la 21 august, a fost realizat planul pe 8 luni, la 
producția marfă, pe ansamblul economiei bucu- 
reștene, iar pînă la sfirșitul acestei luni vor fi 
obținute peste plan produse în valoare de 1 250 
milioane lei.

Așa cum ați indicat dumneavoastră, această 
producție se materializează în mărfuri de mare 
utilitate pentru economia națională, cu un spo
rit grad de prelucrare și cu caracteristici teh- 
nico-funcționale superioare. De la începutul 
anului și pînă în prezent au fost realizate su
plimentar 2 227 tone țevi din oțel. 1 428 tone la
minate finite, 217 tone laminate de cupru 
75 590 kw motoare electrice, 772 pompe centri* 
fugale, 7 350 receptoare pentru televiziune* 
7 425 anvelope, 1 050 mii bucăți produse trico
tate, precum și multe alte produse. Planul d* 
export va fi depășit, livrîndu-se suplimentar 
mărfuri în valoare de peste 10 milioane lei va-

C. S. Reșița

1 800 tone de cocs
peste plan

La Combinatul siderurgic 
Reșița se acordă o importanță 
deosebită sporirii producției de 
cocs și folosirii cît mai judicioa
se a acestuia în procesul de pro
ducție. Lucrătorii din secția 
cocserie au realizat pînă acum 
aproape 1 800 tone de cocs peste 
sarcinile planului la zi. Paralel, 
atenția acestui colectiv a fost în
dreptată spre îmbunătățirea ca
lității cocsului. In acest scop, au 
fost luate măsuri pentru perfec
ționarea și modernizarea proce
sului tehnologic, ceea ce a dus, 
totodată, la 
economice a

sporirea eficientei 
fabricației.

20 de întreprinderi
brașovene au realizat

20 de întreprinderi din ju
dețul Brașov, între care se nu
mără Combinatul chimic și Uzi
nele de prototipuri si reparat u- 
tila.i chimic din Făgăraș, Uzine
le chimice R'zaov, Uzinele Rul
mentul din Brașov, Fabrica de 
postav Prejmer și altele au a- 
nunțat îndeplinirea planului pro
ducției industriale pe 8 luni.

La acest succes au contribuit 
măsurile luate pentru generali
zarea celor mai avansate proce
dee de lucru, ridicarea schimbu
lui de noapte la nivelul schim
bului I și generalizarea schim
bului II, folosirea intensivă a in
stalațiilor și utilajelor.

SPORT • SPORT
Un nou succes al tenismenilor romani

Iută. Au intrat în funcțiune noi capacități in
dustriale, unități comerciale, un spital și alte 
obiective social-culturale, au fost date in folo
sință înainte de termen 1500 de apartament**.

Sîntem conștienți că toate aceste succese re
prezintă doar un început de drum realizări* 
angajamentului de a da in acest cincinal o pro
ducție de 52 miliarde lei peste plan, că ele tre
buie dezvoltate printr-o atentă și judicioasă fo
losire a tuturor resurselor de care dispune Ca
pitala, potrivit programului insuflețitor adon- 
tat de Conferința Națională a Partidului Co
munist Român.

în această zi de sărbătoare, vă încredințăm, 
stimate tovarășe secretar general, că organiza
ția de partid a Capitalei, toți locuitorii Bucu- 
reștiului, vor acționa neabătut, cu abnegație 
și deosebită răspundere patriotică, pentru în
făptuirea hotărîriior Conferinței Naționale a 
partidului, contribuind prin fapte durabile la 
înălțarea edificiului luminos al socialismului, 
la înălțarea României în rindul statelor avan
sate ale lumii contemporane. Ne angajăm și eu 
acest prilej să transpunem in practică prețioa
sele dumneavoastră indicații privind dezvol
tarea economică și edilitar-gospodărească a 
municipiului București, pentru a face din Ca
pitala tării un oraș tot mai înfloritor.

Ingăduiți-ne, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă transmitem urări de sănătate 
și putere de muncă, spre binele poporului ro
mân, al cauzei socialismului și comunismului 1

în pragul marii sărbători a 
eliberării, Trustul de instalații 
montaje-Iași raportează termi
narea în avans față de grafic a 
mai multor obiective, printre 
care : secția de prelucrare și 
asamblare de la Uzțna meca
nică Nicolina cu 270 de zile mai

devreme. Fabrica de nutrețuri 
concentrate cu 90 de zile, în
treprinderea frigorifică Suceava 
cu 30 de zile și o nouă 
citate de producție la 
metalurgică din Iași cu 
zile înainte de termen.

C. M. C. Cîmpulung Muscel :

A doua linie de ciment
După numai o lună și jumă

tate de la intrarea în funcțiune 
a primei linii de ciment din ca
drul Combinatului de materia
le de construcție de la Cîmpu
lung —x.una dintre cele mai 
mari unități de acest fel din 
țară zilele trecute a început 
să producă cea de-a doua linie 
tehnologică similară. fn final 
combinatul muscelean va dispu
ne de o fabrică de ciment cu 6 
linii, avînd fiecare o capacita
te anuală de producție de 
320 000 tone și o fabrică de var 
cu două linii de cîte 105 000 tone 
pe an, dotate cu utilaje și a- 
gregate realizate în mare parte

în Dolj și Mehedinți :

în numeroase unităti agri
cole din județele Dolj și Me
hedinți a început campania de 
recoltare a porumbului și flo- 
rii-soarelui. Printr-o bună or
ganizare a muncii și folosirea 
rațională a mijloacelor mecani
ce, țăranii cooperatori din Dăn- 
ceu au reușit să recolteze in-

capa-
Uzina
36 de

a început să producă
de industria noastră construc
toare de mașini.

Procedeele de fabricație sînt 
bazate pe cele mai recente cu
ceriri tehnice și științifice în 
domeniul producției de lianți. 
Amplasarea modernului combi
nat în imediata apropiere a ca
rierei de pe muntele Mateiaș, 
de unde piatra de calcar extra
să este adusă cu ajutorul ben
zilor transportoare pînă în bun- 
căre, are drept rezultat obține
rea cimentului la cel mai scă
zut preț de cost înregistrat pînă 
acum în unitățile industriei 
noastre de materiale de cons
trucție.

treaga suprafață de 175 ha cu 
floarea-soarelui. Suprafețe în
tinse au fost, de asemenea, re
coltate în cooperativele de pro
ducție din Vrata. Oprișor și Pă- 
tule, județul Mehedinți, Giur- 
gița și Urzicuța, județul Dolj, 
precum și in numeroase alte 
unități din Cîmpia Dunării.

Foto: CH. CUCU
...vacanța în salopetă de brigadier.

oamenilor muncii |

CONSILIULUI ILIE NĂSTASE A PRELUAT CONDUCEREA

din județul Harghita
Oamenii muncii 

țul Harghita raportează __
realizări în întîmpinarea zilei 
de 23 August. Furnaliștii vlăhi- 
țeni, de pildă, au elaborat 180 
tone fontă peste prevederile de 
plan, precum și însemnate can
tități de produse turnate de 
mare tonaj necesare industriei 
siderurgice. La rîndul lor lu
crătorii secției Voșlobeni a în
treprinderii miniere „Harghita" 
au extras suplimentar 120 tone 
dolomită realizîndu-și de pe a- 
cum angajamentul pe întregul 
an. Succese deosebite înscriu și 
feroviarii de Ia Depoul C.F.R. 
din Ciceu care au transportat, 
în acest an.. peste prevederi și 
cu combustibil economisit 50 000 
tone mărfuri. Din municipiul 
Odorheiul Secuiesc sîntem in
formați că tînărul colectiv al 
Fabricii de confecții din loca
litate a obținut, în cinstea zi
lei de 23 August, o producție 
marfă suplimentară de 4,5 mi
lioane lei și beneficii de peste 
o jumătate milion față de ni
velul prevăzut In cadrul ace
lorași preocupări, Jucrătorii din 
unitățile de industrializare a 
laptelui din județ, și-au depășit 
sarcinile prevăzute la zi cu 51 
tone lapte praf, 84 tone unt, 210 
tone brlnzeturi, 30 hl preparate I 
din lapte și alte produse. •

din jude-
noi

I

DE MINIȘTRI
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit luni după- 
amiază pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iso Njegovan, la cererea aces
tuia.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat Nico
lae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a pri
mit luni dimineața, la Palatul 
M.A.N., delegația Dietei japone
ze, condusă de Takashi Hase
gawa, membru al Camerei Re
prezentanților, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere, au luat parte 
Dumitru Balalia. Traian Ionaș- 
cu și Aurel Vijoli, președinți de 
comisii permanente ale M.A.N.. 
Ion Mărgineanu, secretar al 
M.A.N.

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei Japoniei la Bucu
rești.

Luni dimineața a sosit în Ca
pitală delegația Asociației de 
prietenie sovieto-române, con
dusă de V. K. Uspenski. 
ministrul industriei locale al 
R.S.F.S.R.. deputat al Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R.. care va 
participa la festivitățile prile
juite de cea de-a 28-a aniversa
re a eliberării României.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întimpi- 
nați de Mihail Roșianu. pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., de membri ai Con
siliului General A.R.L.U.S.

A fost prezent V. S. Tikunov, 
ministru consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

I

MARELUI PREMIU-FILT"
Turneul internațional 

la Toronto s-a încheiat __ 
un dublu succes al tenisme
nilor români.

în finala probei de simplu 
bărbați. Ilie Năstase l-a În
vins clar in două seturi cu 
6—4. 6—3 pe jucătorul rho- 
dezian Andrew Pattison. 
Partida, care a durat mai 
puțin de o oră. a fost Ia dis
creția super-campionului ro
mân. al cărui joc tehnic și 
spectaculos a entuziasmat 
asistența.

în urma acestei frumoase 
victorii, cotată cu 75 de 
puncte, Ilie Năstase a pre
luat conducerea în clasamen- 
tul ..Marelpj Rremiu-FILT".

de 
cu

E1 totalizează în prezent 404 
puncte și este urmat de fos
tul lider, spaniolul Mannel 
Or antes, eu 389 puncte.

Cel de-al doilea succes al 
jucătorilor români a fost ob
ținut in proba de dublu băr
bați unde, în finală, cuplul 
Ilie Năstase-Ion Tiriac a în
trecut cu 7—6, 6—3 perechea 
cehoslovacă Jan Kodes-Jan 
Kukal.

In ultima finală disputată, 
cea a probei de dublu 
femei, australiencele Mar
garet Court și Evonne Goo- 
lagong au dispus cu 3—6, 
6—3, 7—5 de cuplul sud-afri- 
nan Brenda Kirk-Pat Preto- 
rius. i /

SESIUNEA C. I. O
MUNCHEN 21 (de la trimisul Agerpres, Ilie Goga) !
Inaugurată festiv la Teatrul Național din Mtinchen, în pre

zența președintelui R.F. a Germaniei. Gustav Heinemann, cu 
un program artistic, la care și-au dat concursul orchestra Ope
rei naționale bavareze și Filarmonica din Miinchen, a 73-a 
sesiune a Comitetului internațional olimpic (C.I.O.) și-a în
ceput lucrările.

Deschiderea lucrărilor a fost precedată, ca de obicei, de re
uniunea Comitetelor naționale olimpice, care a examinat, între 
altele, problema ajutorului tehnic sportiv pentru țările în curs 
de dezvoltare, includerea tenisului în programul viitoarei Olim
piade, convocarea Congresului olimpic, care nu s-a mai ținut 
de peste 30 de ani. Dar cel mai important punct și care a fost, 
intr-un anumit sens, prima „enigmă" a Olimpiadei de la Mun- 
ehen, îl constituie alegerea noului președinte al C.I.O. Actualul 
președinte, in funcție. Avery Brundage (S.U.A.), în vîrstă de 
85 de ani, a hotărît să se retragă, după 20 de ani de preșe
dinție.

Principalii candidați la succesiune sînt lordul Killanin (Ir
landa; și Jean de Beaumont (Franța). Primul. în vîrstă de 52 
de ani, autor și producător de filme, fost student al Facultății 
de litere din Paris, a practicat în tinerețe boxul, canotajul și 
călăria. Jean de Beaumont, in vîrstă de 67 de ani, a fost 
campion mondial de tir, participant la Olimpiadă și în tinerețe 
jucător de fotbal.
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SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVO
LII : rulează la Patria (orele 10; 
12.30; 16; 18,30; 21), de la 23 Au
gust rulează PROVINCIALII (ore
le 10; 12,30; 16; 18,30; 21).

BINECUVÎNTAȚI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Capitol (o- 
rele 9,30; 11,45; 14: 16,15; -------
20,45), Feroviar (orele 9; 
13,30; 18.15; 20,30), Grădina 
toi (ora 19,30).

DESPRE DRAGOSTE: rulează la 
Central (orele 9,30; 11.45; 14; 16.15; 
18.30; 20,30).

FUGA DUPĂ LINIȘTE : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30;
16: 18,15: 20.30).

PROVINCIALII ; rulează la Lu
ceafărul (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina Doina (ora 
19.30).

CĂLĂREȚII : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 
21). Grădina Festival (ora 19,45).

CREIERUL’: rulează la Sca
la (orele 8.30; 11; 13,30; 16;
18,20; 21). Favorit (orele 8.30; 10,45; 
13.15; 15.45: 18 : 20.30), Melodia (ore
le 9: 11,15: 13,30: 16; 18,30; 20.45), 
Grădina Select (ora 20).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE; SUB SOARELE LUI AUGUST 
23 : rulează la Timpuri Noi (ore
le 9 45----- 16.30 Tn continuare), SOLI
AI POPORULUI ROMAN PRIMIT! 
CU DRAGOSTE ȘI RESPECT ÎN 
LUME : (orele 18,15: 20.15).

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

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : 
lează Ia Dacia (orele 9,30; 
14; 16.15; 18,30; 20,45).

18,30; 
11,15; 
Capi-

ro
ll, *5;

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Doina (orele 12; 
16: 19). Pacea (orele 16: 19). Dru
mul Sării (orele 16; 19,30).

NTKOLETINA BURSAC : rulea
ză la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

BĂRBAȚI CUMSECADE î rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Miorița (orele 10; 
12.30; 15; 17.30; 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Rahova (orele 15.30; 19).

PENTRU CA SE IUBESC ru
lează la Unirea (orele 15,30; 17,45), 
Grădina Unirea (ora 20).

RĂZBOIUL MINERILOR : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Ferentari (orele 15,15; 17,45; 20).

PROCESUL UNEI STELE : 
lează la Festival (orele 9; 
13.38: 16; 18.30: 21), Modern i 
9: 11.15; 13.30; 16; 18,15: 1
Grădina Modern (ora 19.45).

DACA E MARTI, E BELGIA ! 
rulează la Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15-;
20.30) . Grădina Tomis (ora 20,15).

BALADA LUI GABLE HOGUE î 
rulează la Auroră (orele 8,45; 11;
13,15; 15,30; 18), Grivița (orele 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18,15: 20,30), Gră- 
din Aurora (ora 20.15).

N AUER AGI AȚI ÎN SPAȚIU î 
rulează la Arta (ora 16). Grădina 
Arta (ora 20).

FERMA DIN 
ză la Bucegi 
(orele 9: 12.30; 
(orele 8.36; 12: 
Bucegi (ora 19.30)

LUPUL NEGRU : rulează la 
Crîrsași (orele 15.30: 17.45; 20.

ASTA SEARĂ DANSĂM ÎN FA
MILIE : rulează la Flacăra (ore
le 15.30: 18 : 20,15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT : ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18); 
APA VIE (ora 20,15).

ru-
11,15; 

(ore’e 
20,30),

ARIZONA : rulea- 
(ora 16), Victoria 
16: 19.30), Volga 

15,45: 1»), Grădina

PROCESUL ALB : rulează 
Feroviar în ziua de 23 August 
(ora 16,15).

FANFAN LA TULIPE : rulează 
la Flamura (orele 9; 11,15; 13,
16; 18,15; 20,30).

EXPLOZIA ALBĂ : rulează 
Munca (orele 16; 18; 20).

DRAGOSTE ȘI AMENZI I rulea
ză la Progresul (orele 15,30; 18;
20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MĂRI : 
rulează la Buzești (orele 15; 17,30), 
Gră'dina Buzești (ora 20,15).

DIRECTORUL : rulează la Vii
torul (orele 15,45; 19).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17,30; 
19.30).

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

TREI DIN VIRGINIA : 
la Lira (orele 15,30; 18), 
Lira (ora 20).

ROBIN HOOD ; rulează la Cos
mos (orele 15,30; 17.45; 20).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
HILLL ; rulează la Grădina Vitan 
(ora 20).

MAREA SPERANȚĂ ALBĂ : ru
lează la Grădina Moșilor (ora 20).

LOANA (orele 10; 12:14:16; 18,15). 
OMUL CU RICȘA (ora 20,30), ru
lează la Cinemateca Union.

Programul 1

rulează 
Grădina
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Teatrul Mic (La Teatrul.de vară 
Herăstrău) : PISICA SĂLBATICĂ 
— ora 20.30; Teatrul Evreiesc : UN 
ȘIRAG DE PERLE — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
18,30; Teatrul ,,C. Tănase" (la Gră
dina Boema) : TRASNITUL MEU 
DRAG — ora 20.

9,00 Deschiderea emisiunii
9,05 Litoral ’72

Aspecte din cel de-al VlII-lea
Festival de folclor

9,20 Căminul
10,00 Curs de limba engleză
10.30 Film serial : „Salut Germain**

— Parola Confience
11,10 Reportaj TV : „Oamenii nop

ților albe"
11,40 Selecțiuni din emisiunea „Pro

menada duminicală"
12,25 Telejurnal
17.30 Deschiderea emisiunii de 

după-amiază
Curs de limba franceză.

18,00 Cum vorbim, 
în jurul orei 13,30 : Spectacol fes

tiv prezentat cu ocazia celei 
de-a 28-a aniversări a eliberă
rii României de sub jugul 
fascist
Transmisiune directă din Sala 
Palatului R.S.R.

20,10 Reportaj TV : „Oameni din 
Poiana Uzului"

20.30 Seară de teatru: „Nopți în 
care nu se doarme" de Al. 
Voi tin.

22.30 „24 de ore"

Programul 2

20.15 Telecinemateoa pentru copii : 
,,Doctorul Aumădoare“ ; Me
dalion Harold Lloyd

22.15 Agenda
22,25 Luminile rampei. Tineri in

terpret!

ției a atras de partea forțelor 
patriotice numeroși cetățeni — 
muncitori, intelectuali, studenți 
și elevi. Grupîndu-se în jurul 
nucleului asigurat de către 
P.C.R. încă dinainte de 23 Au
gust 1944, ei au constituit for
mațiile de luptă patriotice. 
In dimineața de 24 august, la 
sediul comandamentului forțe
lor patriotice era o masă imen
să de oameni care cereau să le 
distribuim arme și muniții. Cu 
toții s-au avintat cu curaj in 
misiunea dată, de curățire a c- 
rașului București de trupele mt- 
leriste ce erau încercuite în. se
diile lor, cu legăturile de trans
misiune tăiate. Numeroși lup
tători din formațiunile patrio
tice arestau cadrele superioare 
nemțești, la diferite adrese de
pistate din vreme de organele 
de informare ale partidului sau 
comunicate de populația care 
ne ajuta.

Luptele de curățire a Bucu- 
reștiului, de nimicire a trupe1 or 
hitleriste, au fost deosebit de 
grele. Hitleriștii dispuneau de 
o armată numeroasă și bine 
dotată cu armament de luptă, 
iar din aer au atacat cu aviația 
pînă au fost învinși. în aceste 
lupte și-au sacrificat viața, mu
rind eroic, sute de luptători, 
dintre care majoritatea erau 
tineri între 18 și 30 de ani, îm- 
brăcați în haine ostășești.

Cele mai grele lupte, dar și 
fulgerătoare, au fost date la 
Băneasa, la Casa Scînteii de 
azi, pe șoseaua București— 
Ploiești, șoseaua Alexandriei, 
în cartierul Rahova, la Școala 
de Război, astăzi Academia 

Militară din Cotroceni, lupte la 
care, alături de armată, au luat 
parte activă și patrioți.

Trebuie înțeles însă că la 23 
August a început o luptă de 
amploare, prin arestarea guver
nului Antonescu și întoarcerea 
armelor împotriva hoardelor 
fasciste, pentru eliberarea to
tală a țării de hitleriști ; dar 
cu aceasta rolul forțelor patrio
tice nu a încetat. Din contră, 
odată cu reîntoarcerea lor la 
lucru, în întreprinderi și uzi
ne, au primit sarcina să se 
dezvolte, să fie înarmate, în
tărite, bine organizate și instrui
te. Trebuia să fim in stare de 
a participa la lupta care avea 
să continuie cu și mai mare 
forță pentru transformări de
mocratice, economice și socia
le. După 23 August 1944, guver
nele în care se aflau în majo
ritate elemente reacționare 
pînă în martie 1945 au cerut în 
repetate rînduri ca Partidul Co
munist Român să desființeze și 
să dezarmeze formațiile de lup
tă patriotice, fapt la care parti
dul a răspuns cu intensificarea 
înarmării poporului.

Victoriile dobîndite de po
porul nostru, sub conducerea 
P.C.R., pe tărîm politic, eco
nomic, social, înainte și du
pă 23 August 1944, pini in zile
le noastre, ne obligă să nu ui
tăm niciodată sacrificiile făcute 
în lupta cu cele mai mari greu
tăți din istoria poporului nostru 
și să urmăm pilda celor ce 
s-au sacrificat. Să cinstim me
moria lor prin muncă, încrede
re în partid și în viitorul pa
triei.

La porțile Capitalei
de general

La comanda Regimentului de 
gardă călare am fost numit în 
martie 1944, la propunerea gene
ralului Constantin Sănătescu, 
șeful meu de la Palat.

Preluînd comanda Gărzii Că
lare, primul meu gind a fost să 
transform acel frumos regiment 
de Daradâ intr-o unitate de 
luptă ; căci trebuie știut că re
gimentul — fâcînd parte din 
Casa Militară Regală — nu fu
sese nici o zi pe front. în șase 
luni — cu ajutorul generalului 
Sănătescu am izbutit să pre- 
scliimb unitatea intr-un admira
bil instrument de război. Și 
astfel,, cînd — in după-amiaza 
de 23 August — am primit or
dinul telefonic pregătitor, cu in
dicativul „Pajura", care însem
na alarmă de gradul I (de 
război) am dat. cu toată liniștea 
și încrederea, ordin ca esca
droanele sâ se deplaseze, în cea 
mai mare iuțeală, echipate de 
luptă, în parcul Jianu, unde se 
afia Comandamentul militar al 
Capitalei; iar eu mi-am prece
dat unitatea, ca să primesc or
dine. Zarurile fuseseră arun
cate-

Prima, și cea mai importantă 
problemă ce se punea condu
cătorilor insurecției după re
zolvarea sarcinilor politice era 
asigurarea — cu orice sacrificiu 
— a stăpînirii Capitalei, cu for
țele reduse de care dispuneau, 
în primele 24 de ore. Căci, pen
tru zilele următoare, se prevă
zuse intervenția altor unități,

maior în rezervă MARCEL OLTEANU
ce urmau să sosească din pro
vincie.

Reamintesc că hitleriștii dis
puneau — numai în interiorul 
Bucureștilor — de circa 5 000 
de oameni. în sprijinul cărora 
puteau interveni repede aiți 
6 000 a flap în zona acoperită a 
pădurilor Băneasa și Tunari, și 
pe aeroporturile Otopeni și Bă
neasa- Menționez că naziștii, 
care de mult nu mai aveau în
credere în „aliatul" român, 
transformaseră, din timp, pădu
rea Băr.easa. denumita de ei 
Lagerwal, intr-un puternic ,.re- 
duit“, capabil sâ facă față ori
cărei neplăceri din partea noas
tră. In plus mai aveau, la Plo
iești și-n regiunea petroliferă, 
peste 20 000 de oameni.

In fața acestor forțe impor
tante, comandamentul român nu 
as ea decît 3 regimente de ca
valerie. în oraș, un batalion de 
parașutisti (la Pipera) și cîteva 
companii de recruți, de la păr
țile sedentare ale unităților din 
garnizoana București. Toate a- 
ceste trupe nu depășeau cifra de 
4 000 de oameni, la care trebu
iesc adăugate formațiunile de 
luptă patriotice, care au colabo
rat frățește cu unitățile militare 
în ceasurile grele ale insurecției.

Și totuși, în acea situație de 
vădită inferioritate militară, 
numerică, comuniștii români 
n-au pregetat să înceapă lup
ta, într-una din cele mai gre
le conjuncturi din istoria 
noastră. La acea hotărîre cura

joasă, să nu uităm că a contri
buit și dorința aprigă — porni
tă dintr-un sentiment de legi
timă mîndrie românească — de 
a ne elibera prin puterile noas
tre.

îndată ce s-au adunat coman
danții de unități la C.M.C., in 
Palatul Brîcoveanu, generalul 
Iosif Teodorescu și șeful său de 
stat major, colonel Dămăceanu, 
ne-a expus planul de acțiune 
care — în linii mari — prevedea 
ca : a) Regimentele 2 călărași și 
4 roșiori, cu sprijinul Formații
lor de luptă Patriotice, să încer- 
cuiască și să dezarmeze în 
noaptea de 23 24 august, toate u- 
nitățile și misiunile militare na
ziste. din oraș, în timp ce : b) 
Garda Călare va interzice — cu 
orice preț ! — pătrunderea for
țelor dușmane în Capitală, pe 
direcțiile . 1. Tunari — Herăs
trău: 2. Otopeni — Băneasa și 
3. Mogoșoaia — Străulești — 
București.

Era clar că Garda Călare prir 
mea. în după amiaza aceea, o 
misiune de sacrificiu, și, de alt
fel. acest lucru mi l-a confirmat 
fără înconjur, chiar bravul co
mandant ai capitalei, în clipa 
despărțirii.

In posesia misiunii, m-am de
plasat în zona Băneasa, unde, 
după o scurtă recunoaștere a te
renului, efectuată încă pe lumi
nă, am hotărît să-mi instalez a- 
părarea la sud de „centura 
lacurilor, unde poziția era bine 
acoperită de acele obstacole na
turale, ce se puteau apăra chiar 
împotriva unui inamic superior. 

Intr-adevăr, la traversarea lacu
rilor Băneasa și Herăstrău, cele 
trei drumuri de pătrundere în 
București sînt „sugrumate" de 
podurile respective, care consti- 
tuiesc pentru atacator „puncte 
obligatorii de trecere". Interzi- 
cînd deci podurile prin barica
de solide, ținute sub foc puter
nic și apărate de oameni hotă- 
rîți, dușmanul nu va răzbi; silit 
să angajeze lupta pe front în
gust, el nu va putea să-și valo
rifice superioritatea sa numeri
că, și va apare în bătălia focu
lui apărării întocmai ca oile la 
„strungă" !...

Am organizat deci, cu forțele 
de care dispuneam, 3 grupări, 
corespunzătoare celor trei po
duri, afectînd apărării podului 
Băneasa majoritatea mijloace
lor, pe considerentul că — gră
bit să pătrundă în Capitală — 
dușmanul va alege drumul cel 
mai scurt și cel mai bun : auto
strada Ploiești — București.

Dispozitivul de apărare s-a 
realizat complet către miezul 
nopții; dar nimeni n-a mai în
chis ochii după aceea. Toți eram 
conștienți că regimentul nostru 
fusese rînduit de straje la por
țile orașului, ca să asigure li
niștea șî securitatea cetățenilor 
și pentru a garanta buna desfă
șurare a insurecției. Acest sen
timent, de mare răspundere, pe 
care l-am constatat la toți osta
șii mei, s-a dovedit a fi înteme
iat atunci cînd am cunoscut 
conținutul ordinului telegrafic, 
care emana direct de Ia cartie
rul Iui Hitler și prevedea ca 
trupele germane » 1. să pătrun
dă imed>t cu forța în Bucu
rești și — împreună cu hitle
riștii blocați în oraș — să înă
bușe „răscoala"; 2. să lichideze 
pe toți capii mișcării, sâ instau
reze un guvern pro-german și 
să treacă la represalii energice.

Și totuși noaptea aceea de ve
ghe s-a scurs liniștit ; un singur 
eveniment merită să fie reamin
tit : trecerea generalului de a- 
viație Alfred Gerstenberg care 
apoi, călcîndu-și „cuvîntul de o- 
noare", a arestat pe însoțitorii 
români și a organizat, personal, 
atacul ce avea să se dezlănțuie, 
peste cîteva ore, la podul Bă
neasa. Lupta a fost crîncenă. 
Dar dușmanul n-a putut să trea
că !

Scriitorul Teodor Balș, fost 
luptător în Escadronul 2 din 
Garda Călare, a reușit să facă 
o descriere foarte dinamică și 
impresionantă a încleștării ace
leia — hotărîtoare — din care 
am găsit nimerii sâ citez un 
fragment : „Vin hitleriștii, stri
gi cineva. Se opresc la capul 
podului. Un ofițer de al nostru 
(slt. Anastasiu. care vorbea 
nemțește) se duce să parlamen
teze. Abia s-a întors și — spre 
lăstărișul din dreapta — nemții 
trag o rafală scurtă de mitralie
ră. Sar din mașini și vin in 
fugă spre baricadă Puzderie. Un 
tun antiaerian greu înaintează, 
în capul coloanei. Servanții ii 

.coboară țeava spre liniile noas
tre. De pe pod s-au dezlănțuit 
mitralierele. Răspundem și noi. 
Cînd țeava tunului cobora încă, 
pentru tragerea terestră, din 
dreapta și din stingă șoselii. 
dinspre tufișuri, cele trei tunu- 
lețe anti-tanc ale noastre au 
deschis focul. Și cîteva proiec
tile — trase de sergentul Virto- 
su — l-au lovit din plin. Atunci 
inamicul a întețit, furibund, fo
cul mitralierelor, al brandurilor. 
Și al tunurilor. Un alt proiectil 
de-al nostru a nimerit camionul 
cu muniția tunurilor. Au început 
exploziile în lanț. Inspăimintați, 
nemții s-au aruncat la pămînt ; 
unii au rupt-o la fugă înapoi, 
spre sat. Cîteva mașini au luat 
foc și ard ca torțele, blocînd 
complet șoseaua".

★

Primul omagiu scris, adus 
luptătorilor din Garda Călare, a 
fost acela al comandantului 
Capitalei, generalul Iosif Teodo
rescu, care își încheia ^„Da
rea de seamă" asupra operațiu
nilor regimentului, printr-o fra
ză cuprinzătoare : „Rezistența 
dîrză și hotărîtă a ostașilor a- 
cestui brav regiment de gardă, 
a pus stavilă definitiv pătrun
derii germanilor în capitala ță
rii, garantind astfel desfășura
rea favorabilă a insurecției și a- 
sigurind viitoarea bază de ple
care la atac, pentru nimicirea 
completă a cotropitorilor fas
ciști".

Jar P.C.R., care a dovedit În
totdeauna că știe să prețuiască 
virtuțile ostășești, a hotărît ca 
— pe locul de unde a plecat ri

posta nimicitoare împotriva co
tropitorilor — să fie așezată o 
placă comemorativă pe care stă 
scris : „De-a lungul acestei căi 
ferate, de la comuna Pipera și 
pînă la șoseaua București — 
Chitila, a fost baza de plecare 
la atac a unităților românești 
care au luptat între 24 și 27 au
gust 1944 pentru apărarea Bucu- 
reștiului împotriva trupelor hi
tleriste, care acționau dinspre 
comuna Băneasa și din pădurile 
Tunari si Băneasa Slavă ostași
lor români care au luptat pen
tru libertatea și independența 
patriei noastre".

Tn încheiere, mă simt dator 
să-l îndemn pe cititor să nu 
uite că „miracolul" de la 23 Au
gust a fost posibil numai dato
rită faptului că o mînă de oa
meni, comuniștii, patrioți cu
rajoși și hotăriți, au dat a- 
tunci semnalul, antrenînd în 
lupta sfîntă de eliberare — 
într-un elan sublim — toată su
flarea românească; sâ nu uite 
că podul de la Băneasa, peste 
care astăzi trec zilnic mii de 
mașini, cu oameni grăbiți, ne-a 
fost de mare folos — ca și lacul
— într-o vreme cînd se juca a- 
colo soarta Capitalei, și poate 
chiar aceea a mișcării noastre 
de eliberare; că la acel pod o 
mînă de viteji au dovedit prin 
fapte că în cetatea lui Bucur 
nimeni nu poate pătrunde ca 
dușman. Să nu uite că niciodată, 
în trecutul nostru zbuciumat — 
și nici chiar în istoria altor țări
— un partid politic, aflat în ile
galitate, avînd toată armata an
gajată în război crîncen alături 
de cotropitori și țara toată ocu
pată, exploatată și supraveghea
tă de către un „aliat" puternic, 
viclean și necruțător, n-a cu
tezat să pornească o luptă atît 
de aprigă și hotărîtoare pen
tru scuturarea jugului stră
in. Această constatare re
prezintă și omagiul modest, 
pe care un bătrîn luptător al 
Insurecției îl aduce azi — la a 
28-a aniversare a eliberării Pa
triei — oamenilor de mare cu
raj și fierbinte patriotism, care 
au inițiat, au pregătit și au/ 
condus actul acela măreț înscris 
de atunci ca cea mai mare săr
bătoare a națiunii noastre.

Teatrul.de


U
n cartier care co
lectează zgomotele 
orașului, frămînta- 
rea lui neistovită, 
frenetica agitație 
pentru existență 

Prin apropiere, într-un splendid 
jarc, se află Golestamul — pa- 
atul care a adunat în sălile sale 

frumuseți de o finețe ce apar
ține legendei. Și tot în vecină
tate se găsește bazarul acoperit, 
cu kilometrii săi de artere strim
te peste care plutește un conti
nuu vacarm — o lume pestri
ță, în febră, de un pitoresc cap
tivant. Sîntem în centrul Tehe
ranului ? — întreb cu neștiința 
celui care abia de cîteva ore a 
descins pe aeroportul Mehrabad. 
Desigur — mi se explică — dar 
în capitala iraniană noțiunea de 
centru este relativă pentru că o 
vertiginoasă dezvoltare urbanis
tică, proces care nu s-a încheiat, 
modifică raportai dintre cartie
re, deplasînd axul principal al 
orașului.

Ministerul Economiei se află 
în acest perimetru aglomerat in 
care, la anumite ore, pătrunzi 
cu dificultate Ia volanul unei 
mașini. Este de preferat, atunci, 
să devii pieton pentru că circu
lația pe trotuare — în pofida 
mulțimii care le străbate — este 
mult mai lesnicioasă decît pe 
partea carosabilă unde monștrii 
de metal nu cunosc legi.

In edificiul cu linii moderne, 
de o eleganță care dezvăluie un 
rafinat simț al proporțiilor, stăm 
de vorbă cu dr. A. Wafa, mi
nistru adjunct al economiei. Ne 
primește în cabinetul său de lu
cru și de la primele fraze abor
dează problema colaborării ro
mâno-iraniene. ,,Relațiile econo
mice dintre România și Iran sînt 
de lungă durată și sînt satisfă
cut de evoluția lor — subliniază 
dr. Wafa. Ele au im caracter 
reciproc avantajos".

Interlocutorul nostru mențio
nează interesul ambelor părți 
pentru dezvoltarea în continua
re a acestor relații, evidențiind 
că „Iranul prevede o extindere 
și în viitor a legăturilor sale e- 
conomice cu România*".

în aceeași zi, în biroul șefului 
agenției economice române din 
Teheran observ’ o hartă a Ira
nului pe care, în mai multe 
puncte, fuseseră prinse stegule- 
țe de diferite culoTi. Explicația 
hărții avea să mi-o ofere chiar 
gazda ; sînt punctele în care se 
realizează obiective ale coope
rării economice româno-iraniene. 
începem, împreună, o „călăto
rie" pe această hartă. Ne-am e- 
prit mai întîi la Tabriz unde 
peste puține săptămîni *e va 
inaugura fabrica de tractoare 
construită în cooperare cu Ro
mânia. Festivitatea va marca pu
nerea în funcțiune a liniei de 
montaj.

Privirea ne este îndreptată 
spre zona Mării Caspice. Stegu- 
lețul minuscul indică Neka, unde 
se înalță un complex forestier. 
Complexul agro-industrial de la 
Rașth este un alt exemplu de 
cooperare între cele două țări. 
Șirazul evocă un tulburător de
cor oriental. Aici specialiștii ro
mâni au construit o fabrică de 
sodă care va intra în funcțiune 
în septembrie. Mi se amintește 
și despre instalația de flotație 
plumb și zinc de la firma 
„Doona". Montajul se realizează 
în condiții de extremă dificulta
te. în peisajul iranian dogoarea 
soarelui mă determină să asoci
ez dificultățile cu arșița și ari
ditatea. Dar aflu, spre uimirea 
mea, că iama nu este pretutin
deni generoasă pe acest pămînt. 
Specialiștii noștri lucrează Ia 
3500 m. înălțime iar din octom
brie, cînd iarna devine necruță
toare, ei rămîn izolați timp de 
patru-cinci luni. Drumurile de 
munte sînt atunci impracticabile. 
Iarna cu asprimile ei nu trebuie, 
însă, să provoace o pauză în ac
tivitatea lor. Ei se pregătesc 
pentru întîlnirea cu anotimpul 
neprietenos încă de pe acum: 
asigurarea cu alimente și apă a 
început din miez de vară. Mă 
gîndesc la băieții noștri care în
fruntă furtunile iemii în munții 
iranieni dar îmi amintesc și de 
ceea ce povestise un inginer ro
mân despre vara locală : pe șan
tierul din apropierea Teheranu
lui, pe care lucra, pîrjolul soare
lui este atît de crunt îneît fie
rul de Ia armătură nu poate fi 
atins. Un imprudent care a pus 
mina pe o bară de fier s-a a- 
les cu... arsuri. Și, totuși, mun
ca nu înregistrează nici o între
rupere. Dimpotrivă, termenele 
sînt scurtate.

încă un nume : Saveh. Este 
vorba de un proiect hidroener
getic. în sfîrșît, să adăugăm si
lozurile de cereale, depozitele 
frigorifice, asistența tehnică 
pentru cultura florii soarelui 
(extinsă actualmente pe 100 000 
ha și care cu patru ani în urma 
reprezenta o raritate) și lista, 
fără îndoială, ar putea fi com
pletată.

Doresc sa revin la tractoare. 
Pe ogoarele Iranului lucrează 
20 000 tractoare românești care 
au trecut toate examenele la 
care Ie-a supus agricultura ira
niană. Tractorul produs Ia Bra
șov și-a cîștigat o apreciere 
pe care o ilustrează concludent 
faptul că în prezent sînt con
tractate pentru a fi livrate încă 
10 000 de tractoare. I-am cu
noscut pe cîțiva din cei care a- 
sigură întreținerea tractoarelor în 
diferite centre-service. Stanciu 
Petrea este un bărbat voinic, cu 
o fire deschisă. A lucrat la 
„Tractorul", acolo a învățat me

seria iar în Iran prin seriozita
tea cu care muncește nu dez
minte renumele uzinei. Dimpo
trivă !

Bucuria cea mai mare a aces
tor oameni pentru care, uneori, 
ziua de muncă înseamnă 16 ore 
și chiar mai multe, pentru care 
nu există decît panoul de onoa
re al conștiinței lor, este de a 
asculta cuvinte de lauda la a- 
dresa tractoarelor realizate la 
Brașov.

In- evoluția ascendenta a rela
țiilor româno-iraniene descifrăm, 
firește, și prestigiul de care se 
bucură întreprinderile românești, 
specialiștii noștri care vădesc nu 
numai o înaltă calificare profe
sională. ci și o exemplară con
duită. bărbăție în fața greutăților 
(inevitabile datorită climei), un 
impresionant simț al datoriei. O 
marcantă personalitate, dl A- 
bbas Massoudi, vicepreședinte 
al Senatului iranian, îmi spunea 
într-o convorbire — cxprimînd 
încredere în viitorul colaborării 
economice româno-iraniene — că 
„activitatea inginerilor și tehni- 

SE VORBEA 
ROMÂNEȘTE 

IA VARAMIN...

Insemnâri de EUGENIU OBREA

etanilor români în Iran este fruc
tuoasă".

O
rașul a devenit pus
tiu. Străzile s-au 
golit, magazinele au 
obloanele trase, o 
liniște neobișnuită 
s-a coborît peste 

Teheran. Doar prin apropierea 
bazarului cîțiva negustorași tră
iesc cu speranța unor mușterii 
întîmplători și stau in pragul 
dughenelor cu răbdarea moște
nită în succesiunea generațiilor. 
Calmul străzii își are o explica
ție calendaristică : este vineri, 
ziua de odihnă, duminica musul
mană.

Mașina ne poartă către Vara
min, o așezare situată la 43 ki
lometri de Teheran, pe care 
ghidul pentru uzul străinilor o 
semnalează ca fiind interesantă 
prin monumentele sale. Părăsim 
capitala prin partea sa sudică 
— prilej pentru o fugară întil- 
nire cu vechiul Teheran, cu ca
sele sale plate, mărunte, de cu
loarea argilei. Cei 43 kilometri 
îi parcurgem într-un decor arid, 
printre ogoare arse de soare și 
movile de pămînt care au căpă
tat contururi stranii după ce au 
servit unor cărămidarii. Doar 
culturi de bumbac și un neaștep
tat lan de porumb întrerup mo
notonia acestui tablou. Varami- 
nul ne înveselește privirea cu 
spații verzi, puțin obișnuite în 
această parte. Se văd in depăr
tare munți dezgoliți, triști, de un 
cenușiu pe care pînzele țesute 
de razele solare nu-1 estompează. 
Varaminul reprezintă o așezare 
cu 20 000 de locuitdri în care 
semnele epocilor se armonizează, 
prezențele moderne înmulțin- 
du-se. Sintetic, orașul înseamnă: 
o fabrică de ulei, una de zahăr, 
un institut experimental forestier, 
ceainării și prăvălioare — cele 
mai multe, potrivit tradiției, cu 
marfa în «tradă. Desigur, înși
ruirea notată de reporter, după 
spusele celor familiarizați cu 
Varaminul, trebuie completată 
cu un șantier: cel al silozurilor 
de cereale construite prin coope
rarea cu România.

Poposim în baraca inginerilor. 
Pe pereți și pe mese — planuri, 

schițe, grafice. Un ventilator 
aduce în atmosfera încinsă a 
camerei o adiere răcoroasă. Pri
vesc pe fereastră : utilaje și am
balaje cu inscripții românești 
Inginerul Ionițâ îmi înțelege cu
riozitatea. Utilajele în curs de 
livrare, ca și instalațiile electri
ce și de automatizări furnizate 
de uzine din România, cîntăresc 
peste 1 300 tone — precizea
ză el.

De la inginerul Măreț aflu că 
„Imagrex" construiește în Iran 
șase silozuri de cereale — Ia Va
ramin Tabriz. ArdebiL Birja nd. 
Songer și Kerman Shah. Se lu
crează concomitent, dar șantie
rul cel m2Î avansat este ce! de 
la Varamin. 48 specialiști ro
mâni (constructori, mecanici, e- 
lectricieni) asigură punerea in 
execuție a proiectului. Toate 
exigențele calitative ale părții 
iraniene au găsit o deplină satis
facție. întreaga construcție este 
adaptată condițiilor locale. Co
laborarea cu muncitorii și spe
cialiștii iranieni te desfășoară 
intr-o ambianță prietenească mb 

auspiciile unei sincere cordiali
tăți. Inerentele dificultăți de co
municare au fost învinse pe mă
sură ce cuvintele in farshi și 
română au început să-și găseas
că. în vorbirea curentă, echiva
lențele. Oficialitățile iraniene — 
în special conducătorii organiza
ției de stat pentru construirea 
de silozuri din Minhteral coope
rativelor și afacerilor rurale — 
și-au exprimat in repetate oca
zii satisfacția pentru modul in 
care se realizează proiectul și 
pentru eforturile inginerilor și 
tehnicienilor români.

Dacă n-*r fi soarele cu lumina 
Ini orbitoare și căldura sufocan
tă care te asaltează nemiloasă, 
m-aș fi putut crede pe un șan
tier de acasă. în jur aud vorbin- 
du-se românește, utilajele au o 
înfățișare cunoscută, iar inscrip
țiile lor evocă uzine de re
nume de pe meleagurile noas
tre. Trupurile de beton ale silo
zului au crescut falnice. încă de 
la pruna încercare de turnare a 
betonului prin glisare, instalația 
a funcționat ireproșabil. N-au 
lipsit emoțiile, momentele difici
le. dar experiența, înalta pregă
tire profesională și spiritul de 
sacrificiu al specialiștilor români 
și-au spus ultimul cuvînt.

In biroul acesta in care „de- 
corațiunea" pereților poate fi 
derutantă pentru un profan, to
tul este pus la punct cu meticu
lozitate. Fiecare zi a fost calcu
lată cu precizie, fiecare oră de 
lucru a cîntărit în balanța eva
luărilor. Uneori, se impun re
nunțări la clipele de odihnă, vi
goarea fizică și inteligența sînt 
supuse unor neașteptate exame
ne. Oamenii aceștia îndrăgostiți 
de meseria lor. nu au nici o ezi
tare. Ei știu că aici la Varamin 
sînt reprezentanți ai țării, amba
sadori ai hărniciei românești, că 
felul lor de a lucra va 
oglindi în ochii localnicilor 
chipul României. Este gîndul 
care le dă forța sa biruie greu
tățile. Dar simplitatea lor este 
desavirșită. Nu sînt obișnuiți cu 
frazele pompoase, cu cuvintele 
mari. Sînt oamenii faptelor ade
vărate. Modestia lor autentică, 
generoasă, provine din conștiin
ța datoriei împlinite.

La Dusseldorf s-a deschis expoziția Mesajul

Manifestări consacrate
Zilei de 23 August

La Casa prieteniei din 
Moscova a avut loc, la 2i 
august, adunarea festivă a 
reprezentanților opiniei pu
blice sovietice, consacrată 
celei de-a 28-a aniversări a 
eliberării României de sub 
jugul fascist.

In prezidiul adunării au 
luat loc Kirill Mazurov, 
membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.. prim vi
cepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Kon
stantin Katusev, secretar al 
C.C. al P.C.V.S., N. M. Mat- 

al 
Su- 
Șa- 
pe-

ceanov. vicepreședinte 
Prezidiului Sovietului 
prem al UJLS-S., V. D. 
sin. ministrul industriei 
trolului, V. S. Fiodorov, 
nistrul industriei de prelu
crare a țițeiului, I. Stukalin, 
președintele comitetului de 
stat pentru tinârituri, gene
ralul de armată A. A. ,Epi- 
șev, șeful Direcției politice 
superioare a armatei și flc- 
tei maritime sovietice, alte 
oersoane oficiale, oameni de 
artă și culturi, reprezentanți 
ai unor organizații de masă 
din Moscova.

în prezidiu a luat loc, 
de asemenea, ambasadorul 
României în Uniunea Sovie
tică, Ghecrghe Badrus. mem
brii delegației A-R-L.U.S, 
conduse de Virgil Cazac-, 
membru al C.C. al P.C-R. 
prim adjunct al ministrului 
educației și îr.’. âțămlr.tulut, 
membri ai ambasadei.

Adunarea festix-ă. ergmi
zată de Comitetul Orășenesc 
Moscova al P.C.U-S^ Co ra
liul Central a! Sindicatelor 
Sovietice, C.C. al Comsomo- 
luiui. Uniunea asociațiilor 
sovietice de prietenie și re
lații culturale cu străinătatea, 
s! Asociația de prietenie so- 
vieto-rcmâr.ă. a fost descri
să de R. F. Dementieva, se
cretar al Comitetului orășe
nesc Moacova ai P.C-U-S

în .-~-tr. tr rea rostita la a- 
dunare. V. D. dasin a sufeb- 
niat importantele succese re
purtate de ■ostii ri
Întregul ocoor roenâr.. sto 
conducerea Partidului Co
munist. în cei 24 de azi arr 
au trecut de la eliberare. El 
a evidențiat semr .frrat-a re
centei CorJerințe Națkca> a 
F.CJL rare a trasa: caval
ier muncii din țara n-eastra 
sarcini IrstiSețitcare privind 
construirea societății socia
liste multilateral dezvolcace.

A vorbit apoi ambasad-crul 
Ghecrghe Badrus, care, mul
țumind pentre cuvteteie 
prietenești rotite la adresa 
P.C.R. si a țârii noastre, a 
făcut un expozeu asupra fc- 
fâptuirilor poporului român 
In anii care au trecut de la 
eliberare, și a evidenția: 
continua dezvoltare a 
țiilcr de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre
PC-R- si P.C-U-S^ dintre 
România și Uniunea Sovie- 
tieă.

Luîr-d cuvântul, Virgil Ca
zacii a relatai despre as
pecte ale colaborării (finire 
A-R-L-U^. șl A-P-SJU a mul
țumi' pentru cuvintele ae 
prietenie la adresa țării noas
tre. pentru primirea de 
care se bucură delegația 
A.R.UVS. aflată în 'iă* 
Uniunea Sovietică.

■

CIU EN-lai. premierul Con
siliului de Stat" al R.P. Chi
neze. l-a primit pe Kenzo Na- 
kajima, președintele Asociației 
de schimburi culturale Japo- 
nia-China, care face o vizită în 
R.P. Chineză, anunță agenția 
China Nouă.

UN CIPRIOT TURC a fost 
grav rănit duminică, în urma 
unui schimb de focuri cu o pa
trulă de poliție a ciprioțilox 
greci, în regiunea Paphos, di» 
extremitatea vestică a insulei. 
Agenția France Presse care 
transmite știrea, subliniază că 
este primul incident înregistrat 
în ultimii trei ani între repre
zentanții celor două comunități 
din Cipru.

Asasinii ambasadorului 
iugoslav în Suedia 

au fost prinși
IN NOAPTEA de duminică 

spre luni, poliția suedeza a re
ușit să-i prindă pe asasinii am
basadorului iugoslav la Stock
holm, Vladimir Rolovici, care 
evadaseră la 18 august dintr-» 
închisoare din apropierea capi
talei suedeze, informează agen
ția Taniug.

tovarășul Kim I Hun, pre
ședintele Uniunii oamenilor 
muncii din agricultura Co
reei, Li în Sak. vicepre
ședinte al Comitetului popu
lar al regiunii Phenianul de 
sud, alte persoane oficiale 
coreene, precum și delegația 
română, condusă de tovară
șul Gheorg’ne Petrescu, pre
ședintele Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
de Producție care întreprin
de o vizită in R.P.D. Co
reeană, membri ai Ambasa
dei române.

In cinstea aniversării zilei 
de 23 August, Ambasada Re
publicii Socialiste România 
îa Hanoi a organizat, luni, 
o gală cinematografică, pre- 
zentînd filmul „Asediul"*. 
Au participat reprezentanți 
ai organelor de partid și de 
stat din capitala R.D. Viet
nam, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

La posturile ungare de ra
dio ..Kossuth" și „Petofi" a în
ceput, luni, „Săptămîna cul
turii românești", organizată 
cu ocazia sărbătorii naționale 
a României.

în orașul Numazu din pre
fectura Shizuoka a avut loco 
adunare consacrată aniversării 
Zdei de 23 August, la care au 
participat cadre didactice., sta- 
denți. muncitori, precum și 
conducători de organizații sin
dicale din fabricile ,,Toray“ ji 
^Nissan" din localitățile Nu-
r-raru și, respectiv, Fuji 
Japonia.

din 
din

La Biblioteca națională 
Santiago de Chile, unul 
cele mai prestigioase centre 
de cultură. s-a deschis — sub 
egida Ambasadei României 
s a Institutului de cultura 
ehilimo-românâ — o expo
ziție documentară despre 
Bu curesti.

O seară cultural-artistică 
îa cartierul San Miguel din 
capitala ehdliană și tradițio
nala festivitate organizată. în 
ciuntea x2ei de 23 August, la 
Scoa_a nr. 20 din Santiago, 
care poartă numele de ..Re
publica Socialistă România", 
reprezintă alte manifestări 
organizate cu prilejul marii 
sărbători a poporului nostru.

Tn capitala Tanzaniei a a- 
vut loc o conferința de pre
să organizată de Ambasada 
română, consacrată celei de-a 
28-a aniversări a Zilei de 23 
A-g'-'U

La Ambasada Republicii 
Socialiste România de ia 
Cairo, a avut Ioc, sîmbâtâ. o 
Intîlnlre prietenească cu zia
riști egipteni în cadrul căre
ia însărcinatul cu afaceri aâ. 
Gheorghe Vasile a vorbit 
despre semnificația zilei de 
23 August și realizările po
porului român în cei 28 de 
e.-.i de la eliberare.

La Ambasada română de ia 
Tei Aviv a avut Ioc o confe
rință de presă. în cadrul că
reia ambasadorul ion Covaci 
s prezentat semnificația deo
sebită a actului istoric de ia 
23 August pentru poporul ro
mân și a relevat realizările 
deosebite obținute de po
porul roman în an_i con
strucției socialiste.

La zece ani după eele- 
bra „afacere Spiegel", o- 
pinia publica din R.F. a 
Germaniei este din nou 
martora unei discuții a- 
prinse în jurul problemei 
libertății presei. în cen
trul disputei se află, de 
data aceasta. revista 
„Quick". Despre ce este 
vorba ? Cu luni în urmă, 
autoritățile fiscale din 
landul Rhenania de nord 
— Westfalia urmăreau 
îndeaproape o persoană 
bănuită a se sustrage de 
Ia plata impozitelor. Era 
procuratorul de informa
ții al revistei miincheneze 
„Quick" la Bonn, Paul 
Limbach. Din 1969. acesta 
nu mai înaintase nici un 
fel de declarație asupra 
veniturilor, în schimb du
cea o viață pe picior 
mare, dovedind în nume
roase ocazii o culanță bă
tătoare la ochi, în con
trast vădit cu veniturile 
presupuse mai degrabă 
modeste ale acestui zia
rist, care nu se distingea 
măcar printr-o activitate 
publicistică deosebită. 
Cînd s-a aflat că Limbach 
construia chiar o vilă în 
cartierul de lux al capi
talei vest-germane, auto
ritățile fiscale ale landu
lui s-au decis să inter
vină. Percheziția efectu
ată la domiciliul Iui Lim
bach avea sa fie însă mai 
interesantă din punct de

„TINERETUL 
DIN ROMÂNIA"
CORESPONDENTĂ PENTRU „SCÎNTEIA TINE
RETULUI" DE LĂ TRIMISUL AGERPRES, VA- 

SILE CRISU
Cu prilejul celei de-a 28-a ani

versări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist și a se
micentenarului Uniunii Tineretu
lui Comunist, la Dusseldorf a 
fost deschisă, luni, Expoziția de 
fotografii „Tineretul din Româ- 
nin", prima manifestare de acest 
fel organizată in R.F.G.

75 de imogini prezintă succe
siv contribuția adusă de tinere
tul progresist român, in frunte 
cu Partidul Comunist Român, la 
evenimentele ce au dus la ins
taurarea unui regim democrat 
in România, precum și activita
tea creatoare desfășurată pen
tru transformarea țării intr-un 
stat socialist cu o agricultură și 
industrie modernă, in plină dez
voltare. Sînt înfățișate, de ase- 
menea, condițiile create de sta
tul nostru tineretului pentru a se ' 
instrui și recrea. Este prezentată 
activitatea internațională des- i 
fășurată de Uniunea Tineretului 
Comunist, in spiritul politicii de < 
poce și înțelegere intre popoa- I 
re, al unei mai bune cunoașteri | 
și apropieri intre tinerii din lume ' 
- politică promovată consecvent 
de partidul și statul nostru.

Un loc aparte, in cadrul ex- | 
poziției, il ocupă prestigioasa 
personalitate a tovarășului 
Ni cola e Ceaușescu, secretar ge
neral al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat al României. 
Imogini elocvente înfățișează
preocupările pline de atenție
fața de tinerele vlăstare, grija 
de a fi asigurate, in perma
nență, cele mai bune condiții 
pentru ca acestea să-și poată 
dezvolta nestingherit aptitudini
le și talentul, pentru a desfășura 
o munca rodnică, in folosul în
tregului popor, sentimentele de 
dragoste nețărmurită, de părin
te pe care tovarășul Nicolae 
Ceausescu le poartă tinerei ge
nerații din Românie.

La festivitatea deschideri; Ex
poziției au luat parte E. Simon, 
șeful Secției internaționale a U- 
niunii sindicatelor vest-germane, 
V. Utzenrot, secretarul Organi
zației „Tineretul sindical" din 
landul Rhenania de Nord-West- 
falia, reprezentanți ai Ministeru
lui afacerilor externe al R.F.G., 
ai Ministerului muncii și proble
melor sociale din landul Rhena
nia de Nord-Westfalia, repre
zentanți ai municipalității din 
Dusseldorf, ai conducerilor fede
rale ale organizațiilor de tine
ret din R.F.G., ai presei și ra- 
dioteleviziunii.

Au fost prezenți luliu Dobroiu, 
consilier al Ambasadei Româ
niei in R.F.G., membri ai amba- | 
sadei, ai Oficiului de turism î 
din Dusseldorf.

In cuvintui rostit cu acest pri
lej, V. Utzenrat a subliniat că 
expoziția „Tineretul din Româ
nia" este menită sâ facă cunos
cute publicului vest-german pre
ocupările actuale ale tinerei ge
nerații a României, sâ ducâ la 

„AFACEREA QUICK"
vedere politic decît fis
cal : in safe-ul acestuia, 
reprezentanții fiscului au 
descoperit diverse docu
mente purtînd mențiunea 
„pentru uz strict intern", 
„confidențial", ..strict con
fidențial” ^secret-* — 
provenind din diverse 
cancelarii ministeriale de 
Ia Bonn. Printre acestea 
se afla — era la 5 iulie 
a.c., imediat după demi
sia Iui Karl Schiller din 
fruntea Ministerului Eco
nomiei și Finanțelor — o 
copie a scrisorii de demi
sie a acestuia adresată 
cancelarului Brandt, dea
supra căreia se afla un 
teanc de bancnote de cite 
100 de mărci. Cum intre 
organele fiscale și cele 
ale procuraturii există 
practica informării re
ciproce despre probleme 
privind sfera de interese 
a partenerului. în mo
mentul în care revista 
„Quick” a publicat textul 
integral al scrisorii de de
misie a Iui Karl Schiller 
(clasată drept un docu
ment de strictă confiden
țialitate) procuratura lan
dului, pusă în cunoștință 
de cauză de către repre
zentanții fiscului, a intrat 
în acțiune : în urma unor 
percheziții simultane e- 
fectuate Ia redacția revis
tei $i Ia sediul editurii de 
presă Bauer, care scoate 
revista „Quick", au fost

ridicate documente din 
care autoritățile speră să 
afle sursa indelung căuta
tă a unei întregi scrii de 
documente secrete deve
nite publice.

Printre organele de pre
să care au publicat astfel 
de documente se află, la 
Ioc de frunte alături de 
publicațiile concernului 
Springer, revista „Quick". 
Această revistă ilustrată 
de mare tiraj, aparținind 
din I960 concernului 
Bauer, se distingea pină 
nu demult printr-o pro
nunțată abstinență de Ia 
tratarea problemelor po
litice și sociale majore ale 
societății vest-germane și 
printr-un tot atît de preg
nant caracter bulevardier. 
După ce apolitismul său 
a început să se reflecte 
negativ prin scăderea 
lentă dar continuă a ti
rajului, ..Quick" s-a de
cis să intre în arenă, fă- 
cîndu-se purtătorul de 
cuvînt al forțelor conser
vatoare și de dreapta din 
U.C.D.—U.C.S. in frunte 
cu F. J. Strauss. In felul 
acesta „Quick” se plasa 
clar in frontul adversari
lor politici de destindere 
și normalizare a relați
ilor R.F.G. cu țările so
cialiste, inițiată de guver
nul Brandt — Scheel, in- 
cercînd să bareze acest 
curs prin publicarea de 
documente constituind se

crete de stat, îndeosebi 
procese verbale ale con
vorbirilor sovieto-vest- 
germane premergătoare 
încheierii tratatului și 
texte ale negocierilor cva- 
dri parti te cu privire Ia 
Berlinul occidental.

Acțiunile întreprinse în 
1971 de guvern pentru e- 
lucidarea sursei indiscre
țiilor s-au menținut în li
mite foarte precise și nu 
au provocat nici un fel 
de reacții in opinia pu
blică. Perchezițiile efec
tuate la 2 august din dis
poziția procurorului gene
ral din Koln au stîrnit, în 
schimb, o mulțime de co
mentarii, îndeosebi din 
partea opoziției și a pre
sei apropiate acesteia. In 
ajunul deschiderii campa
niei electorale, U.C.D. —• 
U.C.S. nu au lăsat să le 
scape prilejul de a acu
za guvernul de „samavol
nicie polițienească" și 
„procedee scandaloase 
fără precedent în istoria 
vest-germană postbelică". 
Interesant de subliniat 
este faptul că în rolul 
principalului „acuzator 
public" în această mică 
reeditare a „afacerii Spie
gel" apare nici mai mult 
nici mai puțin decît Franz 
Josef Strauss, adică exact 
inițiatorul de acum zece 
ani al acțiunii împotriva 
cunoscutului săptămînal 
hamburghez. Acesta este

o mai bună cunoaștere intre ti
neretul din cele două țâri.

In cuvintui de răspuns, Con
stantin Girbea, secretar al am
basadei române, a arătat că ex
poziția constituie un prilej de 
stimulare a legăturilor dintre ti
nerii români și vest-germani, a 
raporturilor dintre Uniunea Ti
neretului Comunist din România 
și Organizația „Tineretul sindi
cal" din R.F. a Germaniei.

Expoziția „Tineretul din Româ
nia" va râmine deschisa, la 
Dusseldorf, pinâ la sfirșitul săp- 
tâminii, după care va putea fi 
vizionată la Bielsfeld, Bochum și 
in alte orașe vest germane.

Ofensivă viguroasă a 
patrioților sud-vietnamezi

Agențiile internaționale de presă anunță că, în urma ofen
sivei viguroase lansate de unitățile Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, trupele saigoneze au fost obli* 
gate să evacueze complet orașul Que Song și baza militară Boss.

După cum se știe, patrioții au 
lansat atacul asupra Văii Que 
Song vineri și, în urma presiu
nilor exercitate, trupele saigone
ze au evacuat în grabă localita
tea luni dimineață, unitățile 
Frontului Național de Eliberare 
preluînd controlul asupra aces
tei importante regiuni strategice.

Agenția United Press Interna
tional apreciază că situația tru
pelor saigoneze a devenit ex
trem de critică, ele nemaidispy- 
nînd în zonă decît de o singură 
bază militară. Agenția amintește 
faptul că Que Song este cel 
de-al doilea mare oraș sud- 
vietnamez cucerit de patrioți 
după Quang Tri, în mai a.c. Po
trivit agențiilor internaționale de 
presă, trupele saigoneze au su
ferit pierderi grele în oameni și 
tehnică de luptă, în pofida aju
torului masiv din partea aviației

NOI BOMBARDAMEN
TE AMERICANE 

ASUPRA
R. D. VIETNAM

HANOI 21 (Agerpres). — A- 
viația americană continuă să 
bombardeze digurile și sistemele 
de irigații din R. D. Vietnam. 
La 17 august, avioane america
ne au aruncat asupra digului 
din satul Ha Son, provincia 
Thanh Hoa, 900 de kilograme 
de bombe, distrugînd urț sector 
în lungime de 40 de metri. Po
trivit agenției V.N.A., acesta a 
fost cel de-al 38-lea atac aerian 
asupra digurilor din provincia 
Thanh Hoa. In aceeași zi, avi
oanele americane au atacat Coo
perativa agricolă Thong Nhat 
din comuna Ha Son, districtul 
Ha Trung. Șase persoane au 
fost ucise, iar mai multe zeci de 
case au fost avariate.

regelui Marocului
în mesajul său către națiune, 

rostit cu ocazia zilei de 20 au
gust (care marchează exilul 
regelui Mohamed al V-lea), re
gele Marocului, Hassan al II-lea 
s-a referit la frămîntările din 
viața politică a Marocului, după 
cîștigarea independenței sale. 
Evocînd ultimele două tentative 
de lovitură de stat, militare, 
cea de la Skhirat, din cursul 
anului trecut și cea de la 16 
august a.c., suveranul marocan 
a arătat că „acestea nu au con
stituit decît simple incidențe 
pe parcurs. Adevăratele lor ca* 
uze a spus regele, citat de •- 
genția France Presse, constau 
în faptul că acei care dețin 
terea politică, administrativi, 
judiciară Sau militară fac grd-* 
șeii și nu încearcă să le repa
re". De asemenea, suveranul B 
arătat că „instabilitatea situa
ției politice a provocat mișcă
rile din rîndul armatei*';

In prezent, a spus suveranul 
marocan, e necesar să reyîzuifl# 
împreună modul nostru de a a- 
precia „lucrurile".

americane, inclusiv bombardie
relor „B-52".

Totodată, unitățile F.N.E. au 
declanșat atacuri puternice asu
pra pozițiilor trupelor saigoneze 
dislocate în zona localităților 
Hue și în imediata apropiere a 
S’aigonului.

Unități ale Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de 
Sud au declanșat puternice ac
țiuni ofensive asupra trupelor re
gimului de la Saigon dislocate în 
zona localității Quang Tri. Potri
vit unui purtător de cuvînt mili
tar saigonez, patrioții au declan
șat atacul asupra pozițiilor trupe
lor saigoneze după ce au efectuat 
un puternic baraj de artilerie. în 
noaptea de sîmbătă spre dumini
că, continuat și în cursul dimine
ții de luni. Trupele saigoneze au 
suferit pierderi grele în oameni și 
echipament de luptă.

NEW YORK 21 (Agerpres). — 
în cadrul unui inteiviu, candi
datul democrat la președinția 
S.U.A., George McGovern, a de
clarat că, în cazul în care va ii 
ales, se așteaptă ca generalul 
Thieu și partizanii Iui să pără
sească puterea de la Saigon și 
să aibă loc „un exod al princi
palilor generali și politicieni" de 
la Saigon, după care se va putea 
crea un guvern de coaliție.

Candidatul democrat a decla
rat, cu același prilej, că „ame
ricanii sînt cei care au aplicat o 
putere de foc masivă și zone ale 
focului liber", folosind termenul 
„pacificare", și au izgonit șase 
milioane de oameni din casele 
lor. în schimb, Frontul Național 
de Eliberare, atunci cînd elibe
rează un sat „nu asasinează oa
meni, ci înființează o școala, un 
sistem rutier, un sistem admi
nistrativ".

un prim element care în
deamnă la reținere. Pre
ședintele U.C.S. se arată 
dornic de a plăti o poliță 
adversarilor săi politici.

Există însă cîteva alte 
elemente care deosebesc 
actuala „afacere Quick" 
de faimoasa „afacere 
Spiegel”. Esențial și pri
mordial e faptul că acțiu
nea aparține, de astă 
dată, nu guvernului, care 
a fost doar informat în 
faza finală, ci autorități
lor judiciare de land din 
Rhenania de nord-West- 
falia. Cancelarul Brandt 
a exprimat chiar îndo
ieli cu privire la am
ploarea acțiunilor împo
triva magazinului mfin- 
chenez și Ia eficiența a- 
cestora. In al doilea rind, 
există dovezi clare că 
„Quick" a practicat, prin 
corespondentul său Ia 
Bonn, procedeul mituirii 
active a unor funcționari 
de stat pentru obținerea 
de informații nedestinate 
publicității : în registrele 
de evidență ale Editurii 
Bauer există un titlu cu
rent chiar cu această de
numire ..Mită" — din 
care au fost plătiți infor
matorii încă anonimi ai 
revistei „Quick". Există, 
în sfîrșit, persoana aces
tui Paul Limbach, evazor 
fiscal și cumpărător de 
conștiințe contra mită.
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