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S
emnificația istorică a unei zile istorice. Care an 
de an poartă, stemă de august peste țară, su
fletul nostru iluminind și incărcindu-se, tinăr, de 
cea mai înaltă sărbătoare : 23 August, început 
de calendare. Și început de virstă nouă, tulbură
toare, acord grav, incandescent, al tuturor mari

lor noastre izbinzi socialiste, steag purtător de inimi și conștiin- | 
țe. Treaptă a celui mai de sus vis la care s-au gindit și ridicat 
un întreg popor, o întreagă țară, și de la care destinul nostru 
a urmat un amplu curs viu, ascendent. Istorie vie, trăită și 
simțită în toate deschiderile și orizonturile ei «străbătute tie 
crezurile și idealurile revoluției, de marea, inepuizabila 
putere care emană de la însăși conducerea de către partid 
a întregii opere de edificare a noii societăți, a noului, mereu 
noului om care să-și dăruiască întreaga sa ființă noii ctitorii, 
Gindul nostru se îndreaptă de aceea, deopotrivă spre trecut, 
prezent și viitor.

Sintem in anul 29 al Libertății și bilanțul ne poate arăta 
adevărate vîrfuri de munți. Țara a crescut, țara crește. Pre
zentul e o permanentă și hotărîtoare desfășurare de forțe. 
De la amploarea și trebuințele lui ne plasăm în universul 
unor înfăptuiri și mai mari, viitoare. In tot ceea ce s-a realizat 
e și ceva din biografia fiecăruia, anii noștri sint oglinzi ale 
anilor înșiși ai țării, o fericită lumină în care ne intilnim - 
virstele toate, laolaltă — și în care, eforturile depuse, con
știința exactă a dimensiunii și necesității acestora se constituie 
deopotrivă in satisfacție și laudă a muncii și creației, in me
ditație si îndemn pentru mai bine, mai mult, mai departe.

Intre toate bogățiile, cele materiale și spirituale ale unei 
țări, tineretul - s-a mai spus - este marea sa zestre, făgă
duința sa permanentă, urmarea sa. Și una dintre cele mai 
curate bucurii ale unui popor este aceea pe care ți-o dă 
garanția că tînăra generație, prin dovezile ei de muncă și 
viață, se integrează eforturilor întregii societăți, luptei pentru 
atingerea unor inalte scopuri. Etapa deosebită pe care o 
străbatem si ale cărei obiective au fost strălucit formulate 
la Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului, 
sensurile si imperativele economice moral-politice ți sociale 
care decurg din insăsi situația acestui an ca an botăntor 
al cincinalului, au găsit, alături de întregul popor, de la 
muncitor, țăran, elev, student sau intelectual și pînă la soldat, 
români, maghiari, germani sau de altă naționalitate, la da
torie, în plină angajare, și tineretul țării. Prezent în .abrici, 
pe șantiere, în uzine, prezent pe ogoare, prezent în școli șr 
facultăți, pretutindeni pe întinsele magistrale ale economiei 
românești devenite și terenul celor mai mari investiți: de inte
ligentă si pasiune, de afirmare a unei experiențe mobiliza
toare', aceea care a devenit deviză, cuvint de onoare la zi, 
înfăptuirea cincinalului înainte de termen.

Să ne gîndim numai la agenda acestor zile de lucru din 
august, în intîmpinarea sărbătorii noastre naționale, la che
mările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, si la răspunsurile venite din partea constructorilor, 
de pe șantiere, la unanimitatea unor ginduri și fapte pe care 
cronica' acestor zile le-a consemnat și avem înainte nu un 
singur si edificator argument, ci mii și milioane de ipostaze 
ale acestuia, multiplicarea la scara tuturor profesiilor și preo
cupărilor noastre cotidiene a spiritului profund de angajare, 
a dovezilor că între cuvint și faptă, intre făgăduință și împli
nire tragem tot mai hotărit o linie de unire și că asamblarea 
viitorului - s-ar putea spune -, a propriului nostru viitor, 
intră în faza sa cuprinzătoare, tot mai dinamică, tot mai

• pasionantă.
Un gînd, un gtnd frumos, așadar, înălțător, viitorului.
Un gînd, un gînd frumos, înălțător, prezentului.
Un gînd, un gînd-omagiu, un gînd, un gînd-recunoșfință, 

trecutului. Istoria care se cuprinde și intr-un fir de iarbă aici 
trăiește in toate deschiderile și orizonturile ei insăsi ideea 
și numele de om. Ridicat la cotele vocației și demnității șale, 
ridică el însusi tara după el și iată, in jubiliara noastră zi, 
bilanțul pe care il facem poate arăta adevărate vîrfuri de 
munți. Cu trepte, jur-imprejur, 29.

Ziua venea de departe și de demult, cum spune poetul, 
și țara și-a luat, de mult pregătite, armele.

A. I. ZAINESCU

MIERCURI

22 AUGUST 1973

(Continuare în pag. a ll-a)

• Ambasadorul Republicii Populare Mongole

• Ziariștii argentinieni Emilio Abraș și Ovidio Martinez

Marți, 21 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit de
legația Grupului parlamentar de 
prietenie Franța-România, din 
Senat, in frunte cu Pierre Chris
tian Taittinger, președintele gru
pului.

La întrevedere au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș. Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Ilie Mur- 
gulescu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, președintele 
Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie Ro'mâhta— 
Franța, precum și Mircea Re- 
breanu. membru al Comisiei de 
politică externă a Marii Adunări 
Naționale.

Din delegația parlamentară

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit 
marți dimineața pe Emilio Abraș, 
șeful secretariatului pentru 
presă și difuziune al Președinției 
Republicii Argentina și pe Ovi- 
dio Martinez, director adjunct 
al Departamentului de știri de 
la Televiziunea Națională din 
Argentina.

La primire au luat parte to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu-

Tovarășui Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit la 21 august pe 
Dendeviin Sarav, ambasadorul

in numărul de azi:

• Daca am desena
chipul patriei

(Pagina a Iii-a)
® „Și-n viitor visind 

ne construim tovărășia
clipelor de fafă"

(Pagina a IV-a) 
® Memorii sentimentale

(Pagina a V-a)

Acest statornic plai
Văd munți tăcuți, in stingă, - oștenii seculari
Prin vremuri devenindu-i istoriei oglindă, 
Și-aud cum dimineața răsare din stejari 
Ca-n nesfirsirea ei să ne cuprindă.

destinul purtindu-și-l solemne 
sub pietre, in drumul către mare

Văd ape, cum
Din cerul strins
Se-nvăluie cu taine, în legendare semne 
Și-aud din veacuri țara cum vine, cum răsare.

E stampă vie țara, ce s-a-ncrustat sub pleoape 
Și sufletul ni-l poartă-n tihnita ei lumină,
E inimă ce bate eternului aproape
Ea, „țara mea de doruri", minune carpatină.

E țara lui BălcesCu, ce urcă din Sicilii, 
Solul cel mare-al jertfei, cu fruntea

ca un 
Despovărind trecutul de tragice sigilii 
Stejarul gliei falnic, visind pe-al țării

E țara-n care roata s-a-nveșmîntat în

steag

prag.

Z i____  * - • i sînge
Martirizînd durerea să strige peste veacuri, 
In care o fîntină și astăzi încă plinge 
Iar cerul lin adoarme în liniștea din lacuri.

...Cit drum și zbucium cit, pe chipul
țării-i scris 

Și dintre cite jertfe a răsărit să-și spună 
Acest statornic plai pe care ni-s 
Scut de etern credințele visate împreună.

23 august 1972

franceză fac parte senatorii : 
Serge Boucheny (Partidul Co
munist Francez). Michel Chauty 
(neinscris), Bernard Lemarie 
(Centrul, Democrație și Pro
gres), Jean Peridier (Partidul 
Socialist Francez), Jacques Ros- 
seli (U.D.R.) și Rene Tinant 
(Centrul. Democrație și Progres).

Oaspeții au fost însoțiți de 
Francis Levasseur, ambasadorul 
Franței in România.

Exprimind sentimentele de 
profundă gratitudine a membri
lor delegației pentru onoarea-de 
« fi 'prirrrtft'de' ''șeful' 'statului 
român, Pierre Christian Taittin
ger a evocat căldura cu care a 
fost înconjurată peste tot dele
gația, a relevat caracterul fruc
tuos . al vizitei, al întîlnirilor și

tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat.

A fost de față Juan Carlos 
Marcelino Beltramino, ambasa
dorul Republicii Argentina la 
București.

Cu acest prilej. Emilio Abraș 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial mesaj de 
salut din partea președintelui 
interimar al Republicii Argen
tina. Râul Lastiri.

Oaspetele a transmis, de ase
menea, un cald salut și expresia 
sentimentelor prietenești din par-

extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Mongole la 
București, în legătură cu pleca
rea definitivă a acestuia din 
țara noastră.

convorbirilor avute cu acest pri
lej și a evidențiat progresele gi
gantice realizate de România in 
ultimii ani.

In timpul convorbirii, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu oaspeții 
asupra unor aspecte ale colabo
rării și raporturilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și cul
turale dintre România și Franța. 
Relevindu-se relațiile vechi 
dintre popoarele noastre, afini
tățile de limbă și cultură dintre 
ele. ceea ce. contribuie la exis
tența unor relații deosebite, în 
cursul convorbirii s-a subli
niat importanta de a se acționa

(Continuare în pag. a ll-a)

tea șefului Mișcării Justițialiste, 
generalul Juan Domingo Peron, 
care, amintindu-și de vizita fă
cută în acest an in România, de 
atenția deosebită de care s-a 
bucurat, a ținut să facă cunoscut 
că așteaptă cu multă plăcere 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Argentina.

Emilio Abraș a transmis tova
rășei Elena Ceaușescu un salut 
cordial și urări de sănătate și 
fericire din partea doamnei 
Isabel Peron.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

• Ambasadorul Republicii Africa Centrală
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit marți după- 
amiază pe ambasadorul extra-

ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Africa Centrală la Bucu
rești. Alberto Sato, în legătură 
cu plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A

VA FACE. ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU. 
0 VIZITĂ OFICIALĂ ÎN REPUBLICA ECUADOR

La invitația președintelui Republicii Ecua
dor, general de brigadă Guillermo A. Ro- 
driguez Lara, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, tova-

rășul Nicolae Ceaușescu, va face, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită ofi
cială în Republica Ecuador, in prima jumă
tate a lunii septembrie a.c.

23 august 1973

REPER
23 August 1972-23 August 1973 : O perioadă relativ scurtă, 

dar care a adăugat chipului țării noi străluciri. O perioadă bo
gată in evenimente politice și social-economice importante, ade
vărate repere ale prefacerilor revoluționare înfăptuite de popor, 
sub conducerea partidului, ilustrind ascensiunea patriei noastre 
pe drumul progresului și civilizației socialiste.

O perioadă în care, din 
toate județele patriei, au so
sit vești despre importante 
depășiri de plan. Secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae 
cuvîntul în 
presionant 
Iulia, arăta 
țară se desfășoară K—_

Ceaușescu. luînd 
cadrul 
miting 
că „în

unui im- 
la Alba 
întreaga 

o intensă

activitate pentru a concreti
ze noile sarcini suplimen
tare pe următorii trei ani".

Alte file de calendar. Zile 
hotărîtoare în bătălia recol
tei. Zeci de mii de tineri 
participă cu toate forțele și 
cu toată răspunderea la 
strînsul roadelor cîmpului. 
Industria bucuresteană adre

sează o chemare tineretului : 
„120 000 noi locuri de muncă 
vă așteaptă". Organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi, co
mitetele de sectoare, comi
tetul municipal U.T.C. spri
jină efectiv această acțiune.

1 octombrie. Emoții, bucu
rii. După elevi, care la 15 
septembrie și-au reluat ac
tivitatea școlară, este rindul 
studenților să trăiască mo
mentul deschiderii cursurilor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
participă la festivitățile de 
la Cluj. Noul an de învătă- 
mînt se deschide sub semnul 
unei cerințe fundamentale

E
exprimate de secretarul ge
neral al partidului : adevă
rata școală modernă va fi 
rodul unificării învățămintu- 
lui cu cercetarea și pro
ducția.

Toamnă aspră : campania 
agricolă continuă sub deviza: 
„Recolta la adăpost in cel 
mai scurt timp". Se mun
cește in condiții deosebit de 
grele. Ca întotdeauna, tinerii 
sînt în primele rînduri. Co-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Conștiința
eroică

de GRIGORE HAGIU

Una din imaginile care-mi stăruie și astăzi 
puternic în minte, întipărită la vremea cînd 
treceam din copilărie către adolescență, se 
leagă nemijlocit de actul revoluționar pe
trecut la 23 August 1944. Erau lanurile de 
griu necules. Tînjitoare către pămînt, de un 
galben bolnav, asemeni unor sălcii dese și 
plîngător pitice, duioasă pecingene pe supra-

(Continuare in pag. a ll-a)
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE (WSCU

• Delegația Grupului parlamentar 

de prietenie Franța—România din Senat

(Urmare din pag. I)
pentru a da un nou impuls in 
redarea extinderii cit mai rapide 
a colaborării româno-franceze, 
in interesul popoarelor român și 
francez, al cauzei securității și 
cooperării în Europa, creării 
unui climat de pace și înțelegere 
în lume.

In context a fost subliniat ro
lul pe care il au parlamentele 
din cele două țări, grupurile par
lamentare de prietenie, schim
burile-mai dese între ele în pro
movarea relațiilor româno-fran
ceze. Ambele părți au subliniat 
dorința de a stimula dezvoltarea 
raporturilor economice, tehnico- 
științifiee și culturale dintre cele

• Ziariștii

Emilio Abraș și

(Urmare din pag. I)
Mulțumind, președintele Con

siliului de Stat, a adresat, la 
rindul său. cele mai bune urări 
generalului Juan Domingo Peron 
și președintelui interimar al 
Republicii Argentina. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
își amintește cu multă plăcere 
de Intilnirea și convorbirea 
avută cu generalul Juan Do
mingo Peron, pe care așteaptă 
să-l înt.îlnească din nou, să con
tinue schimbul fructuos de pă
reri. Președintele Consiliului de 
Stat, și-a exprimat convingerea 
că vizita pe care o va face în 
curînd în Argentina va pune 
bazele unei trainice colaborări 
rcmâno-argentiniene, că bunele

TELEGRAMA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România. NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat șefului statului 
Cambodgia, prințul NORODOM SIANUK, următoarea telegramă:

An aflat cu adîneă tristețe încetarea din viață, în zona elibe
rată. a Alteței Sale Regale, prințul Norodom Ravivong.

Exprimăm toată compasiunea noastră, precum și condolean- 
țele cele mai sincere Alteței Voastre în legătură cu dureroasa 
pierdere suferită.

Marți seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Buda
pesta, tovarășul Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care.- la invitația guver
nului Republicii Populare Un
gare, a făcut, o vizită în această 
țară.

Marți după-amiază. tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întunit, la. sediul C.C, , 
al P.C.R.. cu delegația Uniunii 
Naționale Africane din Zim
babwe (Z.A.N.U.) — mișcare de 
eliberare națională din Rhode
sia — care vizitează țara noas- 
stră la invitația C.C. al P.C.R. 
Delegația este formată din Her
bert Chitepo. președinte ad-in- 
terim. și Noel Mukorto, secretar.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații, în pro
bleme de .interes comun, care 
s-a desfășurat într-o atmosfera 
prietenească.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România. Ștefan Voitec. a 
primit marți dimineața, la Pa- 
latul M.A.N., delegația Grupu
lui parlamentar de prietenie 
Franța—România din Senatul 
francez, condusă de Pierre 
Christian Taittinger. președinte
le grupului, care face o vizită 
in țara noastră.

Tn timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă de cor
dialitate, s-a evidențiat dorința 
reciprocă de a dezvolta și în
tări pe multiple planuri rela
țiile de prietenie și colaborare 
dintre România și Franța, din
tre parlamentele celor două 
țări. ★

In onoarea delegației oaspete. 

două țări, cpgducătorul delega
ției franceze exprimind încrede
rea că vizita pe care parlamen
tarii francezi o fac în România 
va constitui un- moment remar
cabil pe calea unei dezvoltări 
ascendente rapide a acestor ra
porturi.

tn încheierea intîlnirii preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
rugat delega'ția să ducă popo
rului francez un mesaj de sin
ceră prietenie și cele mai bune 
urări din partea sa și a poporu
lui român.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță de caldă priete
nie.

argentinieni

Ovidio Martinez

relații dintre cele două țări și 
popoare se vor dezvolta in con
tinuare, pe multiple planuri.

De asemenea. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat, pe 
oaspete să mulțumească și să 
transmită din partea tovarășei 
Elena Ceaușescu cordiale urări 
de sănătate și fericire, doamnei 
Isabel Peron.

Tn cadrul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
apoi lui Emilio Abraș un inter
viu pentru ziarele argentiniene 
„Opinion" și „Cronica".

In continuare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat lui 
Ovidio Martinez un interviu 
filmat pentru televiziunea națio
nală din Argentina.

Biroul Marii Adunări Naționale 
a oferit un dejun. In timpul de
junului, Ștefan Voitec și Pierre 
Christian Taittinger au rostit 
toasturi.

Marți după-amiază a avut loc 
festivitatea de inaugurare a noii 
Case de cultură a sindicatelor 
din Sibiu. Au participat tovară
șul Richard Winter, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului 
popular județean, reprezentanți 
ai Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, numeroși oameni ai muncii 
din municipiu.

Participanții la festivitatea de 
inaugurare au adresat, cu acest 
prilej, o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Abdelaziz 
Bouteflika, a transmis ministru
lui afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
George Macovescu, .un mesaj de 
mulțumire la telegrama de fe
licitare trimisă cu ocazia celei 
de-a 11-a aniversări a indepen
denței Algeriei.

Ministrul agriculturii, indu
striei alimentare și apelor An
gelo Miculescu, a avut marți 
după-amiază o întrevedere, cu 
ministrul recuperării și punerii 
în valoare a terenurilor din Re
publica Arabia Egipt, Osman 
Badran, care, se află în frun
tea unei, delegații intr-o vizită 
in țara noastră.

Foto: AGERPRES

Conferință de presă

Cu glndul la 
re din august, 
cooperatorii, 
ogoarelor

Noul magazin universal „Mol
dova" din Iași.

Cu prilejul vizitei în Româ
nia a delegației Comitetului 
sud-vietnamez de luptă pentru 
eliberarea patrioților și a parti
zanilor păcii încă deținuți de 
administrația de la Saigon, 
condusă de Luu Phong Thanh, 
secretar al Comitetului, amba
sadorul Republicii Vietnamului 
de Sud în România, Lam Van 
Luu, și Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii au organi
zat, marți, o conferință de pre
să la sediul ambasadei.

Cu acest prilej, Thich Vien 
Hao și Le Thi Do, foști deținuți 
politici au vorbit participanți- 
lor — redactori ai presei cen
trale, ai unor cotidiene si pu
blicații periodice, funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, corespondenți ai 
presei străine și atașați de pre
să ai unor misiuni diplomatice 
acreditate la București — des
pre regimul inuman la care sînt 
supuși patrioții sud-vietnamezi, 
iubitori de pace, luptători pen
tru dreptate și libertate in în
chisorile și lagărele de detenție 
din Vietnamul de Sud.

Ambasadorul Lam Van Luu 
și oaspeții sud-vietnamezi au 
subliniat necesitatea respectării 
și aplicării întocmai a prevede
rilor Acordului de la Paris in 
scopul consolidării păcii, al ob
ținerii unei independențe și li
bertăți autentice a Vietnamului 
de Sud. Ei au exprimat recu
noștința pentru sprijinul ferm 
și ajutorul pe care guvernul ță
rii noastre, poporul român, ală
turi de întreaga umanitate pro
gresistă, le acordă luptei po
porului vietnamez pentru fău
rirea unei vieți libere și inde
pendente, pentru democrație și 
progres social, pentru reunifi- 
carea patriei.

Marți a sosit în Capitală o 
delegație a Asociației de prie
tenie sovieto-română condusă 
de A.- V. Grebnev, vice-pre- 
ședinte al Conducerii Centrale 
a Asociației, redactor șef ad
junct, al ziarului ..Izvestia", 
care, la invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S., va partici
pa la festivitățile organizate în 
țara noastră cu prilejul celei de 
a XXIX-a aniversări a insurec
ției naționale antifasciste ar
mate.

(Agerpres)

A apărut 
numărul 35 
al revistei 

„LUME A"

ERA IN A UGUST1944
upă respingerea inamicului 
in luptele de la podul 
Băneasa, Regimentul de 

Gardă Călare, pe care îl co
mandam, a primit ordin să a- 
tace și să cucerească satul.

îmi reamintesc că dispozitivul 
de apărare inamic era bine ca
muflat, atît De lizieră, cît și în 
interiorul satului Băneasa. așa 
că numai o recunoaștere în lo
calitate ar fi putut să identifice 
precis amplasarea gurilor de foc 
și a rezervelor dușmane, condi
ție esențială pentru reușita ata
cului. Sergentul Robea Alion, 
din escadronul II, cere să exe
cute el această misiune primej
dioasă și dorința îi este satisfă
cută. Și-a luat ca însoțitor doar 
pe caporalul Gheorghe Stoinea, 
din același escadron cu el. 
Amîndoi ostașii erau foarte a- 
geri, și la minte și la trup ; iar 
caporalul mai avea o calitate pe 
care se hotărîră s-o exploateze 
din plin în această împrejurare. 
Stoinea era subțirel și mlădios 
ca trestia, părea o fetișcană, cu 
fața rumenă și avea niște ochi 
negri, codați. Tn straie feme
iești. nimeni nu bănuia că el ar 
fi ostaș. „Să fiți cuminți pînă 
după nuntă", le strigă, din 
urmă, plutonierul Săvulescu, 
majorul escadronului, care fă
cea, desigur, aluzie la atacul ce 
avea să se desfășoare a doua zi.

Sergentul Robea. în haine de 
muncitor, cu „Walterul" în bu
zunar, pusese într-o traistă ceva 
de-ale gurii si vreo cîteva gre
nade de mînă. bine camuflate 
cu un ștergar : iar „fata", lega
tă frumos Ia cap cu o basma 
roșie, cu buline albe, luase și 
ea un coș cu pere. Cînd era a- 
proape să se crape de ziuă, cei 
doi au trecut stăvilarul și s-au 
strecurat tiptil pînă la gospodă
ria lui Toma Zamfir, fost ser
gent de grăniceri, acum invalid 
de război și bine cunoscut cu 
Robea. Aici și-a stabilit „car
tierul general" sergentul nostru, 
care avea de gînd să nu pără
sească toată ziua casa prietenu
lui său. în curtea căruia se afla 
și o plută uriașă, parcă anume 
crescută acolo ca să servească 
de observator. Tn schimb, „fata" 
ieșea mereu după treburi, ba să 
aducă apă de la cișmea, ba cu 
două capre la păscut, pe care 
le tot mina pe ulițele laterale 
ale satului, ba trecea cu coșul 
de fructe pe sub nasul nemți
lor, care nu bănuiau nimic. Dar 
în toate aceste deplasări, care 
se făceau numai după indica
țiile lui Robea, ochii ageri ai 
caporalului descopereau lucruri 
interesante, pe care sergentul 
le trecea apoi cu grijă pe niște 
schițe, dinainte pregătite, și le 
completa cu note explicative.

t

marea sărbătoa- 
mecanizatorii și 
toți lucrătorii 

intensifică acțiunile 
lor de pregătire exemplară a 
campaniei de toamnă. Agenda 
muncilor urgente e încărcată, 
iar experiența dobîndită evi
dențiază importanța ce o pre
zintă asupra cotelor producției 
încadrarea în epoca optimă a 
fiecărei lucrări. Tovarășul 
Nicolae Ștefan, adjunct al mi
nistrului agriculturii, industriei 
alimentare și apelor apreciază 
că în primul rînd ritmul 
ARATURILOR se impune inten
sificat. Explicabil : din supra
fața eliberată de păioase peste 
un milion de hectare sint încă 
nearate. Firește, justificări pot 
fi formulate, dar fără acoperire 
în realitate. Pentru că. de îndată 
ce in fiecare județ al țării zeci

General maior în rezervă
MARCEL OLTEANU

La rindul lui, Toma invalidul 
s-a oferit și el pentru cîteva 
„ieșiri" in cursul cărora a iden
tificat unele obiective impor
tante. sau a confirmat existen
ța celor descoperite de Stoinea.

In sfîrșit, pe la asfințitul soa
relui. recunoașterea s-a înche
iat cu bine, iar „fata" noastră 
s-a întors teafără din ultima ei 
misiune. în cursul căreia a dat 
chiar peste postul de comandă 
al hitleriștilor din sector, aflat 
pe liziera de nord a cătunului 
Vatra Nouă. Aci se aflau și trupe 

LIBERT
hitleriste care formau rezerva 
ascunsă, cu mult armament 
greu, tunuri anti-aeriene și sti
ve de muniții de tot felul.

După ce „tînăra pereche" s-a 
ospătat bine, Robea a împache
tat frumușel toate schițele în
tr-o bășică de porc, găsită prin 
casă, pe care a ascuns-o printre 
straiele „fetei".

în tot acest timp, în tabăra 
noastră, așteptam cu înfrigurare 
rezultatul acestei recunoașteri 
originale, căci toți socoteam a- 
ventura peste măsură de teme
rară. De aceea întreg dispoziti
vul se afla în stare de alarmă, 
gata a înlesni în orice moment, 
prin foc, reintrarea celor doi 
ostași în liniile noastre. Pe la 
orele nouă seara, cînd era întu
neric beznă, Stoinea își luă ră
mas bun, puse cîteva felii de 
pîine în coș și porni — cu ini
ma strînsă — spre stăvilar. Dar, 
de data asta, cîinii nu dormeau 
și cînd mai avea 
pînă la colțul de 
tului, Stoinea se 
rat de vreo zece 
trau de mama focului și-i înce
tineau serios retragerea. Din- 
du-și seama că inamicul va 
prinde de veste, el aruncă toată 
piinea la cîini și o rupse la fugă 
spre lac. Mai avea doar un salt

doar 50—60 m 
sud-est al sa- 
văzu înconju- 
potăi care lă-

IMPERATIVE ÎN AGRICULTURĂ

SE CERE TEMEINIC PREGĂTITĂ
de unități agricole au raportat 
ea încheiată această lucrare, nu 
cauze obiective justifică rămî- 
nerea în urmă a celorlalte, ci 
lipsa de organizare, folosirea 
incompletă a potențialului me
canic de care se dispunea. De 
pildă, în județul Ilfov, unde mai 
sînt de arat aproape o sută de 
mii de hectare, circa o mie de 
tractoare au fost folosite, în ul
tima decadă, la cu totul alte 
lucrări decît arăturile, iar 
schimburi au fost organizate pe 
numai un tractor din cinci
zeci (!?). Cu foarte mici modifi
cări de cifre, situația se repetă 
in cazul județelor Olt, Teleor
man. Gorj, Argeș, Buzău. Brăi
la, Iași, Mureș, Alba și Sibiu. 
Pentru recuperarea restanțelor 
se impune folosirea cel puțin 
zi-lumină a fiecărui tractor la 
arat — în acest scop toți coope- 

că stăvilarul era 
și forma un bun 
focul dușmanului 

se arunce în lac. 
de pe Argeș și

pină la stăvilar, cînd începu în 
urma lui o răpăială de automa
te, care-1 țintui la pămint, lingă 
o salcie pletoasă. Folosi acest 
scurt răgaz ca să lepede catrin- 
ța, care îl cam stînjenea și apoi
— chibzuind 
încă departe 
reper pentru
— hotărî să 
Stoinea era 
înota ca un țipar. Din două sal
turi scurte, executate sub focul 
ce răpăia ca grindina în jurul 
lui, el trecu peste șoseaua din
spre Herăstrău (azi Șoseaua 
Nordului), și alunecă binișor in 
apă. Apoi, ca să încurce pe tră
gătorii dușmani, se lăsă la fund 
și înotă un timp paralel cu ma
lul, in direcția stăvilarului, 
după care se îndreptă din nou 
spre malul de sud. între timp, 
ai noștri, dîndu-și seama de si
tuație. au declanșat un. foc nă- 
praznic asupra liniei inamice, 
îngreunînd, astfel, tirul de „vî- 
nătoare" împotriva fugarului. 
Acesta, înotînd mai mult 
sub apă. ajunse nevătămat 
mal și se târî cu greu pină 
un grup de sălcii, de unde 
ridicat și adus, mai mult 
brațe, pină în fața mea.

Iși îndeplinise perfect misiu
nea, aducind la timp informa
ții prețioase. „Dar ce-i cu Ro
bea ? îl întrebai. îngrijorat de 
soarta sergentului. „Don’ ser
gent a rămas în sat. Vă roagă 
să nu fiți supărat pe dînsul și 
să nu-1 dați dispărut. Zicea că 
mai are o răfuială personală cu 
domnii nemți", răspunse capo
ralul clipind șiret din ochi.

$i răfuiala a avut loc chiar 
doua zi.
La pornirea atacului nostru, 

Robea, care se eățărase în plu
tă, văzu că aripa dreaptă a es- 
cadronului II era țintuită la te
ren de focul aprig al unui cuib 
de mitraliere, bine camuflat, 
sau care își schimbase între 
timp amplasamentul, scăpînd 
astfel tragerii noastre de pregă
tire. Dîndu-și seama de unde 
pleacă focul, sergentul coborî 
din „observator" și furișîndu-se 
ca o panteră pină în 
cuibului dușman, cu 
nade, bine ochite, il 
tăcere. Peste cîteva 
satul Băneasa se afla 
mîinile 
bea se 
său de 
tenent 
dru de isprava lui — îi aduse 
plocon un subofițer neamț, îm
preună cu patru servanți. su
praviețuitorii unității de mitra
liere care încercaseră. în zorii 
zilei, fără -succes, să oprească 
avintul cavaleriștilor români. 

a

apropierea 
două gre- 
reduse la 
ore. cînd 

deja în
noastre, sergentul Re

prezenta comandantului 
escadron, viteazul loco- 

Smărăndescu, și — mîn-

ratorii care au deprins condu
cerea tractorului vor fi angajați 
pentru a lucra în schimbul doi ; 
detașarea tractoarelor de la 
unitățile care au încheiat arătu
rile la cele rămase in urmă ; 
strîngerea și depozitarea paie
lor astfel incit mecanizato
rii să aibă continuu asigurat 
front de lucru ; asigurarea unei 
permanente îndrumări tehnice.

Cu grijă de gospodar se cere 
lucrătorilor din agricultură să se 
preocupe de PRODUCȚIA DE 
GRÎU a anului viitor, tn fie
care unitate agricolă se impune 
stabilirea cu exactitate a terenu
rilor destinate a se cultiva cu 
griu și trecerea imediată la 
pregătirea lor în cele mai bune 
condiții. Din datele centralizate 
la minister rezultă că pină la 
20 august au fost făcute arături 
pentru griu pe circa o jumătate 
milion de hectare, ceea ce re
prezintă 42 la sută din supra
fața prevăzută a se cultiva în 
întreprinderile agricole de stat 
și 30 la sută în cooperativele de 
producție. Lucrările sînt mai 
avansate în întreprinderile agri
cole din județele Constanța, Ialo
mița, Galați și in cooperativele 
agricole din județele Tulcea. Me
hedinți, Vrancea. Este necesar ca 
peste tot să fie bine organizată 
munca mecanizatorilor. în ve
derea grăbirii acestor lucrări. 
Obținerea unor recolte mari 
imnune ca inginerii agronomi, 
toți specialiștii din agricultură 
să fie tot timpul pe cimp, unde, 
printr-un control riguros, exer
citat zi de zi, oră de oră, să 
asigure executarea unor lucrări 
de bună calitate. Concomitent 
se cere rezolvată problema asi
gurării semințelor, tratarea a- 
cestora nrecum și fertilizarea, 
cu prioritate, a sunrafețelor 
destinate griului,— suplimentare 
cu circa 200 000 de hectare față 
de planul inițial.

Date fiind condițiile climatice 
favorabile, anul acesta RECOL
TAREA culturilor de, toamnă va 
solicita foarte mult. Recoltele 

Pampulov (Bulgaria).

• SUITĂ DF VICTORII ROMANEȘTI LA LUPTE LIBERE Șl SCRIMA
• CSABA DOSZA — medaliat cu bronz la săritura în înălțime.

în finala interzonala

UNIVERSIADA73
TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA MOSCOVA, 

CĂLIN STĂNCULESCU, TRANSMITE :

Ultima zi a întrecerilor atletice ne-a mai adus o medalie la 
înălțime băieți, Csaba Dosza clasîndu-se pe locul III, la egalitate 
cu alți 6 săritori. Medaliile de aur și argint la această probă au 
fost ciștigate de Vladimir Maly (R.S. Cehoslovacă) și Istvan 
Major (R.P. Ungară) care au trecut aceeași înălțime : 2,18 m. 
Continuă ecourile rezultatelor finale de la lupte greco-romane. 
„Sovetski Sport" publică un foto-interviu cu Gheorghe Bereeanu, 
precum și o amplă prezentare biografică a cunoscutului campion 
român. In același ziar, maestrul sportului G. Sabunov subliniază 
comportarea și rezultatele bune ale luptătorilor noștri.

Buletinul Universiadei a publicat și mesajul de salut adresat, 
de către Uniunea Internațională a Studenților sportivi care, s-au 
intilnit la Moscova. „Sîntem ferm convinși — se spune în mesa j 
— că Universiada ’73 ne va aduce nu numai performanțe spor- 
tive’ f!.ar va 41 0 manifestare a prieteniei studenților lumii, a
unității lor. a cooperării lor in lupta pentru pace, democrație și 
progres social. Ea va deschide un capitol nou in istoria sportului 
universitar internațional și va aduce o contribuție apreciabilă la 
promovarea șa“. Sportivii români participă azi la întrecerile din 
cadrul probei de sabie individual, care se va desfășura seara. 
La această oră se dispută meciul decisiv al echipei noastre 
ieminine de volei în compania selecționatei R.P. Bulgaria ; la 
baschet echipa Statelor Unite a învins Bulgaria cu 57—50, iar 
meciul echipei noastre cu selecționata U.R.S.S. n-a inceput încă 
la ora convorbirii cu Bucureștiul. Indiferent, insă, de rezultatul 
acestei întilniri. reprezentativa României va juca în turneul 
pentru locurile 5—8.

în prima zi a turneului de lupte libere sportivii români au 
repurtat trei victorii : Vasile Iorga l-a învins prin tuș pe polo
nezul Dzenczeol, Ion Arapu l-a Întrecut tot prin tuș pe Mario 
Sotologo (Cuba), iar Cristian Emilian a ciștigat la puncte meciul 
cu Georgio Carillo (Cuba). Simion Ladislau a terminat la egali
tate cu bulgarul Jotov. In sferturile de finală ale probei feminine 
de floretă pe echipe, Suzana Ardeleanu. Ecaterina Iencic Stahl, 
Ileana Gyulai și Magdalena Bartaș au invins cu 10-6 selecționata 
Italiei și eu 9-2 reprezentativa S.U.A. Jucătorii sovietici Tei
muraz Kakulia și Vladimir Korotkov au terminat învingători cu 
6—4, 6—2, 6—2. în finala probei dejlublu bărbați susținută cu 
perechea fraților Bojidar și Matei

sînt bune și ele se impun de
pozitate fără pierderi. Pentru 
reușită se cere acționat in două 
direcții : organizarea muncii și 
asigurarea spațiilor de depozi
tare. Mijloacele de transport 
trebuie revizuite și repartizate 
pe formații de lucru. Se reco
mandă ca echipele de culegători 
să se alcătuiască încă de acum 
și să se repartizeze pe atelaje. 
Zi-lumină se va lucra Ia recoltat 
iar la efectuarea transporturilor 
și noaptea. Organizațiile U.T.C. 
din cooperativele agricole, 
S.M.A.. I.A.S. și din cadrul in
stituțiilor satului, dezvoltind o 
tradiție, vor acționa energic, la 
cota exigențelor ce derivă din 
participarea la patriotica între
cere „Tineretul — factor activ 
în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen". Operativi
tatea și evitarea pierderilor sînt 
coordonatele activității din pe
rioada recoltărilor ce se vrea 
mai temeinic organizată, mai 
eficace. Cit privește spațiile de 
depozitare, acestea trebuie 
asigurate

. volumul 
un gram 
soarelui, 
să nu se 
pătulele 
revizuite, grajdurile și arioaiele 

. amenajate în vederea depozitării 
temporare a noii recolte ; mij
loacele de transport puse ia 
punct în vederea efectuării, 
concomitent cu recoltatul, a li
vrărilor în bazele de recepție a 
ob’igațiilor către stat.

Mobilizați de măsurile adopta
te la recenta ședință de lucru 
consacrată unor probleme eco
nomice actuale, care a avut loc 
sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. toate forțele 
satului se așteaptă să acționeze 
continuu, competent pentru ca 
lucrările agricole de sezon să 
fie executată la timp și la un 
înalt grad calitativ.

acestea
în raport direct cu 

recoltei obținute. Nici 
de porumb, de floarea- 
de soia sau de legume 
piardă. Pentru aceasta, 
și magaziile se impun

GH. FECIORU

CONȘTIINȚA EROICA îhemo
(Urmare din pag. I)

cumpă- 
cu tre
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fața cîmpiei, străpunse de fîntîni cu 
na neumblate, terminate pe orizont 
nuri arse și negre și scheletice pînă 
dormitau parcă de o vecie. Și aveau ceva 
de uger înveninat cu lapte prea mult și ne
folosit, Și aveau un fel de înfiorare si încre
țite a pielei de mamă care-și presimte pier
derea fiului încă nenăscut. Cînd, după în
toarcerea armelor și marele act eliberator, 
am văzut, ințrînd în lanul cu griu, un bă- 
trin numai piele și os, dar hotărit și demn 
apăsat pe minerul coasei apoi, într-o stră
veche și atît de familiară mie atitudine, deși 
nu puteam cuprinde toate semnificațiile ace
lui moment, am înțeles totuși, pină ia sen
zație fizică, reintrarea timpului și a țării in 
ordinea lor firească. Astfel mi s-a înfățișat, 
la început, sensul istoriei. Sînt aproape trei
zeci de ani de atunci. O viață de om. An 
de an, și tot mai bogat, ne-am cuies griul 
și l-am redat pămîntului. Dar nu numai atit. 
Ăm devenit o tară industrială, armonios dez
voltată și de a cărei producție se tine cont 
în lumea întreagă, iată o propoziție pe car» 
o rostim atît de des îneît nu ne mai dăm 
seama ce uriașă semnificație se ascunde în 
miezul, ei. Este însăși esența politică a mer
sului nostru înainte. Mai ales după indi
cativele hotărîte de partid cu luciditate io 
cel de-al X-lea Congres, industrializarea și-a 
sporit nu numai capacitatea tehnică și te
meinicia calitativă, dar a cuprins, intr-o no
bilă. și fermă bătălie, toate regiunile țării, 
eradicînd astfel moștenitele lacune din trecut, 
echilibrînd cu înaltă justețe însăși viața oa
menilor. Noi. toți, sîntem constructori, și ni
ciodată verbul a construi n-a acoperit mai 
mult decît astăzi o mai profundă geografie.

Este semnul unei descătușări de energii fără 
precedent, antrenînd cele mai diverse și 
largi categorii umane, punîndu-le în fericita 
postură a împlinirii de sine. Orice bilanț, orice 
concluzie pe marginea anilor care au tre
cut, se leagă și pune într-adevăr în valoare, 
în raport direct cu oamenii. De la ei pornim 
și la ei ajungem, pînă la urmă. Conștiința so
cialista, mult mai trudnic dobîndită decît se 
crede îndeobște, întotdeauna învingătoare 
însă și-n ascendență, este bunul nostru cel 
mai de preț ciștigat, tezaurul nostru inesti
mabil. Pătrunzind pînă la ultima consecință 
un paragraf din documentele de partid ale 
Plenarei de covîrșitoare importanță din .No
iembrie 71, în care conștiința este pusă pe 
plan de egalitate cu mijloacele de produc
ție și chiar mai mult, capabilă în ultimă in
stanță nu numai sa influențeze dar să și 
proiecteze pe măsura ei, să dea naștere și 
să modeleze mijloacele de producție, ne si
tuăm în centrul de foc și maximă pondere 
a prezentului și viitorului deopotrivă. Profilul 
unui om nu prea îndepărtat în timp capătă 
astfel contur. Stă și va sta tot mai mult în 
putința noastră, să convertim conștiința în 
materie intens folositoare. Nu sînt vorbe 
în vînt. De anvergura și realizarea acestor 
idei stau mărturie faptele noastre, ale 
tuturor, acum, cînd înfăptuirea cincinalului 
într-un timp record, de numai patru ani și 
jumătate, a devenit un lucru de negreșită evi
dență, subsumarea realității prin gînd declan- 
șînd o nemaiîntîlnită multitudine de initiative, 
conjugate în marele efort general. Și, cum 
se-ntimplă întotdeauna, o conștiință adevă
rată, este în același timp și eroică. Nici nu 
putea fi altfel, izvorîtă din preaplinul acelei 
zile justițiar-eroice de August, sete de mai 
bine, de mai frumos, de desăvîrșit.

AVENTURA LUI POSEIDON X 
Favorit (orele 10; 12,30; 15,30;
18; 20,30), Festival (orele 9;
11,45; 15,30: 18,15; 21), Grădina
Festival (ora 19,45).

DEPARTE DE TIPPERARY : Pa
tria (orele 10; 12; 15; 17; 19; 21).

CUTEZANȚA : Lumina (orele
13.30: 16; 18,30; 20,45).

VALURILE DUNĂRII : Lumina 
(orele 9; 11,15).

CONSPIRAȚIA : Luceafărul (o- 
re.’e 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), 
Grădina Luceafărul (ora 19.45).

EGLANTIN î Capitol (orele 9.30; 
11,45, 14; 16,30; 18,30; 20,45). Gră
dina Capitol (ora 19,45).

CU MÎINILE CURATE ; ULTI
MUL CARTUȘ : Central (orele 
8.15; 11,45: 15,35; 19,15).

POLIȚISTUL : București (orele 
9; 11,15: 13,30; 16.30; 18,45; 21),
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
38,30; 21), Grădina București (ora
19.30) , Grădina Dinamo (ora 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Excelsior (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
38.30 ; 21). Melodia (orele 8.30: 11; 
13,30; 16: 18.30; 21), Modern (orele 
9: 11.15; 13,30; 16: 18,15; 20.30),
Grădina Modern (ora 20).

TU, EU ȘI MICUL PARIS : 
Doina (orele 11; 13,15; 15,45; 18;
20.30) .

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRlNEȚE C 
Timpuri Noi (orele 10—18 în con
tinuare). La ora 20 program de 
documentare.

INFAILIBILUL RAFFLES î Șu
tești (orele 9; 11,15; 13.45: 16;
18,15; 20.30), Arenele Romane (ora 
20), Grădina Buzești (ora 20).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI X 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15), 
Arta (orele 15,30: 18; 20,15), Gră
dina Arta (ora 20).

DISTRATUL : Gri vita (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Glo

ria (orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30).

AUTOSTOP : Drumul Sării (o- 
rele 15.30: 18; 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI 3 
Miorița (orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.45), Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30: 16: 18,15: 20,30).

CARTEA JUNGLEI ; Volga (ore
le 9; 10.45; 12,45; 14,45; 16,45;
18.45: 20,45).

ORDONANȚA SELMENKO : Fe
rentari (orele 15,30; 17,45; 20).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE X 
Bucegi (orele 15,30; 17.45: 20), Mo
șilor (orele 15.30; 18; 20,30). Gră
dina Bucegi (ora 20.30). Grădina 
Moșilor (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : În
frățirea (orele 18; 19), Munca 
(orele 16: 19).

FLUTURII SÎNT LIBERT ; Viito
rul (orele 15.30: 18: 20,30).

FLORENTINTER NK- 73 : Cos
mos (orele 15.30: 18: 20,30).

FANTOMA LUT BARBA NEA
GRĂ : Aurora (orele 9; 11.15: 
13.30; 16; 18.15; 20.30), Tomis (orele 
8.45: 11 : 13.30: 15,45; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9: 1115; 13,30; 16; 
18.15; 20.30), Grădina Aurora (ora 
20,45). Grădina Tomis (ora 20).

CEAȚA ! Cotroceni (orele 15.30; 
18: 20.15).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Popu
lar (orele 16: 18: 20).

PE ARTPILE VÎNTULUI c Pro
gresul (orele 10; 14; 19).

...ȘI SALUTĂ RÎNDUNELELE r 
Pacea (orele 16: 18: 20).

ULTIMUL CARTUȘ : Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

VERONICA : Vitan (orele 15; 
17.15; 19,30), Grădina Vitan (ora 
20).

TE AȘTEPTAM, FLĂCĂULE S 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE î

Giulești (orele 15.30; 18; 20.15), 
Lira (orele 15,30; 18; 20,30). Grădina 
Lira (ora 30).

ANTON1U ȘI CLEOPATRA î 
Unirea (orele 16; 19.15). Grădina 
Unirea (ora 30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE X 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).
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Teatrul „C. Tănase* (Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA 
ora 20; Ansamblul ..Rapsodia 
Română" : MELEAGURI FER
MECATE — ora 18,30.

MIERCUR, 22 AUGUST 1973

PROGRAMUL ITT

9.00 Știri. 9.05 ..Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 
9.55 Melodia zilei : ,,Țara mea'4 
de Dumitru Eremia. 10,00 Meri- 
dian-Club. 11,00 Știință și tehnică, 
11,10 Profil ne portativ — Pianis
ta Maria Fotino. 11,30 Itinerar fol- 
cloric-muzicai. 12,00 Transmisiuni 
directe din țară. 12,10 Invitație în 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13.00 
închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,00 Știrile după-amie- 
zii, 17.05 Alo, Radio I — muzică ri
șca ră la cererea ascultătorilor. 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Arte 
plastice. 18,10 Consonanțe muzica

le muzică ușoară. 18.55 Melodia 
zilei. 19.00 In direct... de la Bucu- i 
rești — Iași — Cluj. 19,30 Știri. I 
19,35 Casa de discuri ..Electre- | 
cord". 20,00 Seară de poezie. 21,00 
Muzică ușoară. 22,00 Radiojurnal. I 
22,30 Melodia zilei. 22,35 Vedete I 
ale muzicii ușoare. 23,15 Poetica. | 
Patria de azi, patria de mîine.
Versuri de Mihai Neguleseu. 23.20 I 
Suita a IlI-a de arii și dansuri I 
vechi de Ottorino Respighi. 23.55— I 
24,00 Ultimele știri. I

MIERCURI, 22 AUGUST 1973

PROGRAMUL I

9,00 De la Alfa la Omega. 9.50 
Avanpremiera. 9.55 Publicitate. 
10,00 Telex. 10.05 Un nume și un 
renume. 10,25 Muzică ușoară. 10,55 
Film serial : ,,Marea Iubire a lui 
Balzac". 11.50 La ordinea zilei. Azi, 
județul Olt. 12.05 Revista literar- 
artistică TV. 13,45 Al IX-lea Fes
tival de folclor de pe litoral. 13.05 
Telejurnal. 15,30—17,00 Matineu de 
vacanță. 18,00 Telex. 18.15 Timp și 
anotimp în agricultură. 18,35 Pu
blicitate. 18.40 Universitatea TV.

ferea și adevărul" (II). 22,00 24 de 
ore. România în lume. 22,40 Sport. 
Jocurile mondiale universitare.

19.20 1001 de seri. 19.30 Tele-
jurnal. Tara în ajunul ma-
rii sărbători. 20,10 Mîndră zi a
libertății. 20.25 Film artistic : -,,Pu-

PROGRAMUL II

20,10 O viață pentru o idee. 
Gheorghe Bănciulescu. 20,40 Agen
da. 20,50 Muzică și dansuri 
populare. 21.20 Bucureștiul necu
noscut. 21,40 Călătorie In lumea 
operetei.

a „Cupei Davis"

I
I

S. U. A.—România 4-1
Meciul de tenis S.U.A.—Ro

mânia, disputat la Alamo (Ca
lifornia). în cadrul semifinalelor 
interzonale ale „Cupei Davis", 
s-a încheiat cu scorul de 4-1 în 
favoarea gazdelor. Cu o forma
ție omogenă, alcătuită din jucă
tori valoroși și cu mare expe
riență a partidelor de „Cupa 
Davis", beneficiind și de avan
tajul terenului, selecționata a- 
mericană. care deține de 5 ani 
consecutiv „Salatiera de argint" 
nu a făcut decît să confirme 
pronosticurile specialiștilor. In 
ultimele două partide de sim
plu. Marty Riessen l-a învins 
cu 6—1, 4—6, 6—1, 7—5 pe Toma 
Ovici, iar Stan Smith l-a între
cut în 5 seturi cu 5—7, 6—2, 
6—3. 4—6, 6—3 pe Ilie Năstase. 
Deși au pierdut ultimele două 
simpluri, românii au făcut par
tide frumoase notează corespon
denții agențiilor internaționale 
de presă. Ovici a ciștigat un 
set la Marty Riessen, iar Năs
tase a dat o replică dîrză lui 
Stan Smith, eternul său rival, 
care continuă să rămînă neîn
vins în partidele susținute în 
„Cupa Davis".

în urma victoriei de la Ala
mo, echipa de tenis a S.U.A. s-a 
calificat pentru finala „Cupei 
Davis", urmînd să întîlnească 
formația învingătoare din me
ciul Australia — Cehoslovacia.
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29
GEORGE CHIRILA

Ce muzică in lucruri se aude 
și-n turnurile ierbii și-ale apei ? 
Văd un popor ințelegindu-și imnul 
și ctitorindu-și clipa in durată.
O, n-am dormit un șir de nopți, lumina 
încinsei stele cernea aur blind, 
să-mi știu cimpia lingă păsări albe 
ducind rodirea pururi ințeleapta. 
Și-n ochii mei deschiși, un șir de zile 
trecut-au din azur conturul ciar 
al unor splendide, atit de vii cetăți 
mult pe măsura meșterilor mari. 
Ce muzică in lucruri se aude 
și-n turnurile ierbii și-ale apei ? 
Poporul meu iși ințelege imnul 
cu-augusta-ntemeiata demnitate.

REPER
(Urmare din pag. I)

---------------------
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rostită la cea de-a IX-a Con
ferință a U.A.S.C.R.).

împlinirea a' Ho de ani de 
la crearea pajlidului politic 
al clasei 
România.

înmînai 
șui Nice 
înaltelor 
fruntași 
cialistă

Zile
fabr

mitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a examinat programul 
de măsuri privind aprovizio
narea cu produse de toamnă- 
iarnă pentru perioada 1972— 
1973 și a constatat că există 
condiții ca in acest an să se 
realizeze o bună aprovizio
nare a populației, superioară 
celei din anul precedent.

20—21 noiembrie : Plenara 
Comitetului Central al P.C.R. 
Tn centrul dezbaterilor plena
rei s-au aflat problemele 
planului pe anul 1972. „Există 
toate premisele — a spus to
varășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvintul rostit la închidere 
lucrărilor plenarei — ca pla. 
nul pe anul 1973 să fie reali’ 

. zat în bune condițiuni".
Pe frontul ' creșterii efi

cienței economice, o inițiali- de mii de oameni, 
vă uteii^fă- ciști2S\ țgren : 
„Viața tractoarelor poate fi 
prelungi Ui“- Se extinde,'"*- 
asemeneăSynițiativa utecistă 
de la Autobuzul : „Fiecare 
elev al școlii profesionale, 
fiecare ucenic tă producă cu 
șase luni mai devreme la ni
velul unui muncitor califi
cat".

29 decembrie : ș 
biliară. a Marii Ad 
ționale consacrată c 
25-a aniversări a P 
Republicii. Expunere 
rășului Nicolae Cea 
este primită cu viu in 
prilejuind o nouă manifestare 
de dragoste față de conducă
torul partidului și statului 
nostru, . față de P.C.R. și 
România socialistă.

Ianuarie 1973 : un nou an 
de muncă, de eforturi, de îm
pliniri, Pentru tinăra gene
rație a patriei, anul hotăritor 
al cincinalului debutează cu 
dorința fermă de a dobindi 
importante succese în între
cerea utecistă : 
factor hotăritor 
rea cincinalului 
termen".

26 ianuarie : 
por îl sărbătorește pe cel mai 
iubit fiți al său, 
Nicolae Ceaușescu, 
lejul împlinirii a 55 
de viață și 40 de ani 
tivitate revoluționară, 
festind un nețărmurit 
ment față de omul, față de 
comunistul de numele căruia 
se leagă marile înfăptuiri ale 
națiunii române pe drumul 
socialismului. „Consider toate 
aceste manifestări — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in scrisoarea adresată tutu
ror celor care i-au transmis 
felicitări cu prilejul aniver
sării — drept o expresie a 
dragostei și încrederii comu
niștilor, a întregului popor, 
in Partidul Comunist Român 
— in rindul căruia am 
crescut și m-am format ca 
militant revoluționar —, a 
hotăririi oamenilor muncii de 
a înfăptui și in viitor politica 
internă și externă a partidu
lui și statului nostru de a a- 
sigura triumful mărețelor 
idealuri ale socialismului și 
comunismului în România".

Ălte file din agenda lunilor 
de iarnă. Dezbaterile din ca
drul conferințelor organiza
țiilor județene U.T.C. au 
ca obiectiv central perfec
ționarea întregii activități, 
creșterea răspunderii social- 
politice a tinerilor, sporirea 
contribuției lor la dezvoltarea 
economico-socială a patriei.

28 februarie—2 martie : 
Plenara C.C. al P.C.R. care 
a analizat modul în care se 
îndeplinesc sarcinile pentru 
1973. an hotăritor al cincina
lului.

..„„Aveți obligația de a face 
totul pentru a vă dovedi că 
sînteți demni fii ai poporului, 
de a servi poporul în orice 
împrejurare". (Din cuvîntarea

citoare din
, de către tovară- 
e Ceaușescu. a 
istincții conferite 
in Întrecerea so- 
anul 1972.

mai, zile de muncă 
in școli, 

tinerii

DUCII DESENH
CHIPUL PATRIEI
A desena chipul patriei înseamnă, de fapt, a face un rodnic bilanț; 

un bilanț al efortului nostru colectiv spre belșug, demnitate, civiliza
ție. înseamnă a reda imaginea unor impetuoase ritmuri industriale, a 
unei agriculturi moderne, a trasa conturul orașelor și satelor noastre 
în continuă dezvoltare, a reflecta preocupările pentru făurirea omu
lui nou, pentru perfecționarea societății. Desigur, toate aceste înfăp
tuiri sînt pentru om și sînt legate de viața oamenilor. Este firesc, de 
aceea, ca și în sinteza pe care o realizăm în această pagină de ziar, 
să vorbim despre înfăptuiri raportîndu-le la oameni, la munca lor 
la aspirațiile și idealurile lor.

CONSTRUIM
Tînărul pe care îl caut, comunistul Du

mitru Pavel, s-a născut și a copilărit chiar 
aici, pe malul Oltului. Acum, Oltul va fi abă
tut din străvechea albie pentru a deschide 
cale altor frumuseți, altor amintiri.

— Dacă ar fi il țării, — îl
întreb — e la elibera

„IUBIȚI PATRIA NOAS
TRĂ SOCIALISTA,
CARE V-AȚI NĂSCUT 
PE CARE TREBUIE SĂ
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ar tr 
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doi pași de Rm. Vil
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Am îngrijit vitele, oile,

. Acum muncesc și ma
cialist al șantierelor. De.
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SLUJIȚI DE-A LUNGUL IN 
TREGII VOASTRE VIEȚI
SÂ O FACEȚI TOT MAI

Tînărului maistru nu-i plac cifrele. îmi 
spune că ochiul apreciază deseori mai bine 
imaginea,, decît calculul riguros al cifrelor. 
Și în această privință are dreptate. Imaginea 
meleagurilor vîlcene, începînd din Munții Lo^ 
trului pînă jos în luncile Oltului 
nea unui șantier fără sfirșit. Mai
Lirele hidrocentralei 

r de pe Olt,
Fabricii

este im

construcții agrozootehnice etc., dau într-ade-

construiește. In p u cinci-
e prevede realizarea urtui volu

în bunăstarea
ii de circa 540 miliard

oporului, a
ă aproape un milio

Comparațiile, acu

e noi ocu

rială, în-

FRUMOASA, TOT MAI IN
ORITOARE"

ICOLAE CEAUSESCU

. D. VASILE

FI LE
UI

>1

Stăteam de vorbă 
trecute cu un tînăr lucrător 
al pămîntului, tehnicianul a- 
gronom llie Cazacu, de la 
cooperativa agricolă 
ducție Plopeni, din 
Constanța.

— S-a îngrășat 
nostru spune el. E 
decît anul trecut, decît în alți 
ani.

In cuvintele acestea am 
văzut rezumate, simplu, o- 
biectul strădaniilor tuturor 
lucrătorilor pămîntului 
cestei țări, rezultatele lor 
bune obținute într-o întrece
re cu timpul, cu rezervele as
cunse ale gliei. 1973, a în
semnat un pas mare făcut 
pe drumul producțiilor mari.

Noile măsuri hotărîte de 
partid pentru îmbunătățirea 
retribuției muncii, pentru 
stimularea obținerii unor pro
ducții superioare celor pla
nificate, au fost de natură 
să îndemne ia o muncă și 
mai susținută, mai eficientă. 
Oamenii și-au pus problema 
extinderii suprafețelor cul- 
tivabile, a folosirii mai in-tivabile, a folosirii mai 
tensive a celor cultivate de
ja. In primăvară, mii de hec
tare au fost smulse de sub po
vara apelor în exces, lucrările 
căpătînd apoi un caracter per
manent, organizat, au fost 
redate circuitului agricol alte 
mii de hectare care stăteau 
nefolosite, nu cunoscut o 
amploare deosebită acțiunile 
de combatere a eroziunii so
lului. „Totul la irigat" — 
este o expresie ce se aude 
pe întinderi din ce în ce mai 
mari ale țării: Anul acesta 
se vor amenaja pentru iri-

*

î

gațu aproape 275 000 
tare, ajungîndu-se astfel 
un total de peste 1,5 milioa
ne' hectare supuse ploii la co
mandă. La început de iunie, 
1 600 de chipuri tinere au 
îmbrăcat culoarea albastră a 
salopetelor de brigadieri, 
constituindu-se în Șantier na
țional al tineretului pe Valea 
Mostiștei. Se continuă o tra
diție, se semnează 
în cartea întrecerii 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen". In sistemul 
Terasa Olt-Călmățui alte sute 
de tineri și-au materializat, 
în cinstea zilei de 23 August, 
un angajament: de a preda 
beneficiarului, înainte de 
termen, o suprafață irigabilă 
de zece mii hectare, 
tindeni unde acționează 
nerii, și în 
lea-Galicea 
Corabia, 
suf, se scontează îndeplinirea 
termenelor și indicilor caii 
tativl planificați.

viguros 
numită:

ceput. Să ne oprim în schimb la primulytinci- 
nal 1951—1955. Atunci, cînd econeste n»„Toate

-un sens unic— indeplini- 
exemplară a sarci 

plan".
Emoționante dialoguri cu 

istoria la Iași, Blaj și Bucu
rești. în prezența tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, sute 

români, 
maghiari, germani s-au adu
nat in impresionante adunări 

de aniversarea re- 
vo ki

11 iunie .
de la naționalizarea princi
palelor mijloace de produc
ție.. După 25 de ani, poten
țialul nostru economic se 
prezintă astfel : produțți- 
anului 1948 a sporit d

18—19
C.C. al 
importa 
dezvolt 
învățăm

Iți ani și alte

ei. Reve
vor începe - Iben ne flutură-n suflet» 

lan de mâtasâ.

nind la actualul c
de aproape 9 ori

ina . constată o creștere

ceasta proporție <e transmit
toate domeniile
ultura e. la

stitiile p
inca un exempfu grăitor. In-

de milioane lei
de zece ori mai m

în 1950 au
acest an sînt

Femeile- 
Piine li-e 
razele tat

cimpuri sînt fiicele So 
ima caldă și bună, 

lui, Soarelui, dragoste 
le incunun

nța ju
ri Na- 
i de a 
lamării 

tdva-

tovarășul 
cu pri

de ani 
de ac- 
mani- 
atașa-

ori a crescut standa
i pentru ca tot

viată al

La 
canizate 
s-au 
putere", 
cultur

lenara 
adoptă 

otăriri privind : 
ea și perfecționarea 
tului în România ;

olul femții în viața politică, 
și socială a țării ;
Complexului hi- 

tic și de transport 
—Marea Neagră, prin 

a lucrărilor de execu- 
canalului Dunărea— 
Neagră, construirea 
ort maritim la Con- 
d—Agigea și a hi- 

entralei de la Cernavodă; 
rea cu fermitate a mă- 

vederea unei m 
forței 

cadr

onomic

d 
a 
suri 
bune 
muncă, re 
in producția m 
nalizării și simplifictti a 

 

râtului administrativ.'t—
Ședința comună a C.C. al 

P.C.R., Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale și Consiliului de Mi
niștri : se adoptă măsuri de 

menite 
intens 

o 
a 
o 
a

importanță majoră 
să impulsioneze mai 
pîrghiile economice 
dezvoltare 
sectorului zootehnic, spre 
îmbunătățire substanțială 
aprovizionării populației.

La ordinea zilei in unitățile 
industriale : calitatea irepro
șabilă a produselor, economi
sirea materialelor, creșterea 
productivității muncii. Pe 
șantiere : toate eforturile 
pentru recuperarea restanțe
lor și realizarea integrală a 
planului de investiții. Pe 
ogoare : strîngerea recoltei la 
timp și fără pierderi.

„Conducerea partidului și 
eu personal dăm o înaltă 
prețuire tineretului, care, in- 
tegrindu-se muncii creatoare 
a întregului nostru popor, 
făurește cu devotament și 
abnegație prezentul și viito
rul patriei. în tot ceea ce s-a 
construit și se construiește 
in patria noastră, în toate 
realizările cu care ne min- 
drim azi, se află incorporate 
și energia și capacitatea 
creatoare a tinerei generații, 
fapt care îndreptățește apre
cierea că avem un tineret mi
nunat, devotat trup și suflet 
partidului, idealurilor nobile 
ale socialismului și comunis
mului". (Din Mesajul tova
rășului Nicolae Ceaușescu a- 
dresat reprezentanților bri
gadierilor și întregului tine
ret cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la Constituirea pri
melor șantiere naționale ale 
tineretului).

nuit, 
spccta

Nu 
Desti
aceas

tațSLad devenit greu sesizabile.
ăț-trestringem însă

referirile noastr la județul
'locurile mele natale di’ care s-ar

trivi lax majoritatea județelor
-a existai înainte aDroape nici u

austrie. Dd-abia după Congresul
după Cong ul al X-lea al parti

Bin cinci cetate 
cont porane, u 
elev 7 
de 
populează, 
școlile și 
tare. înt 
mică, ai

Anul 
toria Roi 
chis acestei

ai României
1 învață. Ca 

ent. O coloană 
ioane de tineri 
luni dintr-un an,
eatrele universi- 

mișcare vie. dina- 
ma vieții întregii țări.

.iste

conomia pro 
astăzi insean 
de pe acu 
bază care se 
ților industri 
studenției p 
relor înd; 
Mircea Pur 
anul care

norlie. Producția lor in Lălă, realizată in 
s nivelul celei 
în județul Me- 

cu 41 la sută 
u 39 la sută 

în Harghi- 
și țovasna, cu

sc, schelele 
evenirii noas-

ROMULUS LAL

un în. fața

un urmaș fericit,Acum augus 
strălucește pe înălțimi. Dacă ci 

 

de inimă impinsjțcheamă ființei

simțit că munca sa
'fășura pe un plan
aici prezența sa p
litehnicii. Cit prive

înțeles, care i-a 
studenției, le-a Id

ța uzinei a
poate des-

Vasile Pîrjol a
noscut colegii

uperior. De. .micrdijjj
băncile po- '
e reintoaf-

Pretu- 
ti- 

sistemul Ceta- 
Mare, Sadova- 

Beibugeac-Sarina-

imi a poporului 
nostru, așezată în băncile învă
țăturii, noi perspective în pregă
tirea sa pentru muncă și viață. 
Hotăririle plenarei din iunie a 
C.C. al P.C.R. privind perfecțio
narea și modernizarea învăță- 
mintului, pe toate treptele sale, 
confirmă o dată in plus, locul de 
prim rang ce i se rezervă școlii 
în planurile noastre generale de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

...Pentru Mircea Purcărea, ca
re își va începe la toamnă anul 
IV de studii la Facultatea de e-

studenți 
lor didac
F.M.U.A.B. 
ganizare a 
care urmează să se soldeze cu 
o creștere a productivității mun
cii de cel puțip 7 la sută. .

ucerea
_ cercetat' 

o nouă metodă de 
muncii și producției.

ca
la

or-

150 000 de studenți ai țării. Ei învață în 19 centre univer
sitare. insumind 187 facultăți. Al 29-lea an al României socia
liste a marcat o apropiere mai strînsă a învățămîntului supe
rior de viață, inregistrîndu-se pași însemnați pe linia inte
grării sale cu producția și cercetarea. Mărturie în acest sens 
stau noile institute de învățămint superior create la Reșița 
și Constanța, mutarea unor secții ale facultăților tehnice din 
Brașov, Craiova, București — direct în uzine, secțiile de sub- 
ingineri, create pe lingă 56 mari unități economice și frec
ventate de peste 3 000 de studenți veniți direct din produc
ție, precum și cele 320 ateliere-școală amenajate în incinta 
institutelor.

...Cind apar aceste rinduri Pa
vel Bogdan are o vechime în 
munca sa, ca inginer, de... cîteva 
săptămini. La Uzina de mașini 
ARO din Cîmpulung Muscel. 
Prezența sa in uzină este de 
fapt o reîntoarcere, finalul unui 
proces pe care ii socotim firesc,

ca fâcind parte integrantă din 
realitățile sociale cu care ne-am 
obișnuit în ultimele trei decenii. 
Pavel Bogdan este un obișnuit 
al uzinei de mult mai mulți ani. 
De pe cînd era ucenic și apoi 
strungar. A crescut odată cu 
uzina și odată cu sarcinile spo-

stanță, scop. -Rez estor 
omă, o 
î va- 
'i datloare pe-* . _ . __

dreptul să 'aleagă din lista de 
oferte făcută promoției sale ori
care alt post. A răspuns, dezar
mant de simplu la toate oferte
le : „mă întorc în uzina mea, a-

colo e nevoie de mine...'
Pavel Bogdan 

cepție. întreaga 
absolvenți ai 
nostru superior 
de specialiști — 
in profesie direct în producție, a- 
colo unde se făuresc bunurile 
materiale ale societății.

...Dacă ar fi să privim în urmă 
și să facem portretul lui Mircea 
Purcărea sau al lui Pavel Bog
dan la anii studiilor liceale, a- 
tunci ne-am putea opri la Vasile 
Pîrjol, elev al Liceului nr. 
1 din Timișoara. Un elev o- 
bișnuit : învață matematică și 
limbi străine, îl pasionează fizica, 
lecțiile de literatură, obține note 
bune, și-a dovedit inițiativa în 
organizația U.T.C. Dintr-o dată

nul dintre cei întorși I M-aș 
scoperind toate visurile împlinit 
aș orbi de strălucirea lor, nu a 
nou pe veci î dar nimeni, nim 
toarcă pe cei duși, trecuți dini 
oade frumoase după amurgul 

august e un urmaș fericit,

--------  
-------------- ------

cu- ...Anul de învățămînt 1972—1973 
. deJhjXatla Grupul școlar „Eiec- 

'WOftlOtOf-Vffij o premieră : clas 
specialeae'Tețg pregătite în m 
serii „tradițion pentru b 
ieți : constructori 
lecttice. Uzina le v 
fesie și va opera schimbări fun
damentale în conștiința lor. Ca
lea aleasă, a școlii profesionale, 
este un act cu implicații sociale 
multiple, mareînd nu numai 
despărțirea de vîrsta copilăriei, 
ci și învingerea unor prejudecăți 
privind condiția femeii, intrarea 
lor, cu drepturi depline, în lan
durile clasei muncitoare.

...Patru milioane de elevi și 
studenți 
tăzi, în 
ritmului 
jată în 
partidului. Și-au cîștigat 
drept prin eforturile pe care le

director gBtefc., 
școlare 

care este organizată 
ffîvitatea tehnico-productivă a 

elevilor liceului amintit. Cînd a 
învățat băiatul acesta de 18 ani 
să organizeze, să conducă, să ca
ute și să găsească răspuns unor 
probleme care nu figurează in 
manualele școlare, care nu 
predau de la catedră ? „Munca 
tehnico-productivă m-a pus în 
contact cu o realitate nebănuită 
pină atunci. Iar ideea de a ne 
constitui ca o microintreprin- 
dere m-a cucerit" — spune el. 
în limbajul directorului ei, ele-

se

In școlile țării învață peste 3 800 000 de elevi : dacă marea 
lor majoritate străbat incă cele zece clase ale școlii generale 
150 000 sînt liceeni, iar aproape 300 000 frecventează învățămîn- 
tul profesional și tehnic. Pentru ei s-au tipărit in anul șco
lar trecut peste 70 titluri de manuale intr-un tiraj care de
pășește 20 000 000 exemplare... Le-au stat la dispoziție 12 000 
ateliere școlare și 5 500 loturi școlare cu o suprafață de peste 
7 000 de hectare... Pentru construcțiile școlare ale acestui an 
statul a alocat credite în valoare de peste 400 000 000 lei reali- 
zîndu-se astfel noi săli de clasă, grădinițe, locuri în case de 
copii și internate, laboratoare și săli de gimnastică.

vul Vasile Pîrjol, termenii 
— norme industriale, plan de 
producție, rentabilitate, produc
tivitate — au greutatea lor rea
lă, adevărată. Microîntrăprinde- 
rea școlară este sursa unor pro
iecte de viitor foarte exacte pen
tru muncitorii ei, deocamdată 
elevi de liceu.

depun în scopul obținerii unor 
rezultate exemplare la învăță
tură, in pregătirea pentru viață. 
Știu ce primesc la anii învăță
turii și au deplina conștiință a 
viitoarelor lor îndatoriri.

detașamentele me- 
ale agriculturii 

adăugat noi „cai 
In acest an agri- 

numără peste 
gtoare și 6 840 

lopropulsate. 
at alte mii 
șe la vîrsta 

in conti- 
a unei 
genera- 
județul 

agricole 
casării 

ontinuare 
i**

adLi s-au 
care, deși aj 
casării, lucre

țfirite sînt asigurate de 
ă din ce în ce măi ca- 

ificată, superioară calitativ, 
a celor care lucrează pămîn
tul. Acordul global a antrenat 
pe toți cooperatorii la 
lupta pentru stabilirea unor 
adevărate recorduri, lată ce 
ne spunea Lelica Macanu, o 
tînără cooperatoare din Slă- 
Ceni-Olt. în timp ce ne ară
ta parcela de porumb pe care 
o îngrijește : „E mai frumos 
ca anul trecut. Atunci n-am 
scos decît 8 500 kilograme la 
hectar. Anul ăsta vreau să 
cîntăresc zece mii de pe lo
tul meu“. Au crescut și pro
ducțiile de furaje, animalele 
sînt hrănite și întreținute mai 
bine și răspund prin canti
tăți mai mari de lapte și 
carne. La Smeeni. în ' județul 
Buzău, Marin Neacșu. în
grijitor la ferma de taurine 
ne făcea pe hîrtie un calcul 
pentru a demonstra că prin 
recentele măsuri de îmbună
tățire a prețurilor de achiziție 
la carne si de stimulare a 
crescătorilor de animale, uni
tatea în care lucrează cîștigă 
în plus peste un milion 
lei

Cincinalul înainte de 
men este un obiectiv de prim 
ordin pentru toți agricultorii 
țării. în 1973, s-au căpătat 
certitudinile că acest anga
jament este realizabil. în aces
te zile, cînd deabia s-a în
cheiat bătălia griului, meca
nizatorii au declanșat alta. 
Se' fac pretutindeni pregătiri 
intense pentru strîngerea re
coltei actuale, pentru pregă
tirea gospodărească a celei 
viitoare. Pentru sporirea, în 
continuare, a caratelor 
mîntului.

OCTAVIAN MICEA
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Trăiască Soorelo, eintam I

dintr-un sat,
Unii direct,

uite de

la Facultatea de
m-au

medie ți aproxi- 
la sută din cele eu 

superioară sint

„Fiecare venim

comună 
sărăcie 

încovoiată cindva sub un 
mizerie. 102 tineri

Unul din cele mai 
ale actualei 

de artiști plastici 
premiul U.A.P.

RUSALIN MUREȘANU

Triumfu-i fără slavă
De-nvingi

atunci

DUMITRU M. ION

Riurile Imn iubirii
Ștafeta

dar mai ales
Citesc în viitor

se-

400 me- 
diplome.

Mi-am văzut in grădină patria mea ! 
Ascultam viețuitoarele
Cum se desfată în cuiburi I

din cei mai vrednici 
lui Pavel Oțet, nume 
cea mai tînără cronică 
ajuns printre veteranii

luminii

primii metri de înain- 
i venea să fug. Nu mi-e 
acum, să spun.

intel i
genfei

sint sute de nume 
înscrisă în cronica 
muntelui și închinată

animator lucid al fan- 
benevol deși suprasolici- 
misiunea de dascăl uni-

de patrie

românești

cu ușurință

„Am mii de meserii,

alții trecînd prin părinți"
și-l trag spre mine"

29
LIBERT

Istoria e amintire în mers, omagiul nos 
tru cel mai fierbinte înseamnă ritmul netul 
burat al drumului. Cifrele consemnează 
trepte depășite chiar în clipa cînd au reu
șit să se închege. Criteriile de adeziune la 
timp sînt faptele, semne încrustate pe ver
ticalele materiale ale muncii.

Una din legendele acestui pămînt ne-a 
învățat să închidem în coloanele durate de 
mîna noastră și destinate unui timp care 
ne va cunoaște prin ele, ceva din sufletul 
nostru. Am pus, la temelia lor, arderea. 
Entuziasmul responsabil. Hărnicia. Dra
gostea și cinstea. Crîmpeie din noi, pe care 
le rememorăm în ceasul de sărbătorească 
bucurie

„După 
tare, imi 
rușine : 
îmi ardea de umilință tot su
fletul. și mi se tulbura mintea, 
că, uite. ’ aș fi în stare să las 
unealta și să n-o mai văd cît îi 
hăul. Piatra slabă, noi o țintu- 
iam locului în armătură și ea 
scăpa, ținea mai mult cu apa 
decit cu munca noastră și tot 
apa, că erau infiltrații, o scăpa 
din chingă, iar noi rămineam 
cu buzele umflate. Era toamna 
lui- ’71. iar eu numa’n vară ter
minasem școala de electrome
canici mineri. Și în lupta asta 
cu piatra, eram slab ca un prunc 
și toți eram la fel, că nici ex
periență în trinta cu muntele 
n-aveam și nici răbdare. Mais
trul Oțet nu era încă aici, că 
poate ne-ar fi fost mai ușor lîn- 
gă dumnealui, da’ acum zic că-i 
bine că am răzbătut cu puterea 
noastră pînă Ia urmă".

Alexandru Olar se pregătește 
de drum. împreună cu Petru 
lonașcu, loan Socaci. Constantin 
Bucătaru. Petru Toia și ceilalți 
tineri sfredelitori de piatră.

Drumul in munte, căptușit 
manșonul catifelat al betonului 
e gata. Cupola durată in mă
runtaiele pietrei, la Mărișelu își 
închide bolțile peste tripleta 
generatoarelor de lumină. îna
inte cu jumătate de an față de 
cind au promis-o. 220 megawați 
de ziuă în cea mai îndărătnică 
beznă, pregătiți și de Alexan
dru Olar din Popteleac — Să
laj, unul 
ortaci ai 
intrat in 
a țării și
ei, căci cine altul decit un se
nior al vredniciei e in stare să 
plămădească discipoli intru hăr
nicie și pasiune ?

Voiam să vi-1 
fapt pe Alexandru 
e doar unul din 
luptei cu piatra și, apele i 
domolite ale Some.șului. Cu 
sau înaintea lui, după el sau 
alt loc — 
identitate 
prigă a 
logodnei lui cu apa, pentru a da 
lumină.

f -4f

CIMTECUl
SOARELUI

Trăiască Soarele, cintam 
In plină luptă și muream. 
Trăiască Soarele I Trăiască 
Din trup de cremene și iască 
Strigam, cit mai puteam striga 
Și soarele din noi murea... 
Trăiască Soarele strigau 
Acei ce după noi veneau 
Și soarele murit din noi 
Din vremi de pace ori război 
Reînvia ca un balsam. 
Trăiască Soarele, strigam I 
Srigam din ei, din strănepoți 
Noi fiii soarelui cu toți 
Trăiască soarele I și iar 
Urcam Icar după Icar 
Urcam, urcam, trăiam, urcam 
Și nu muream și nu muream I

prezint de 
Olar, dar el 
răzbătătorii 

ne- 
el 

i în 
cu
a-

drum pe care cel dinții l-a căl
cat așa cum se cuvine și — poa
te de aici — generoasa lui în
țelegere și bărbătescul dialog 
periodic cu capetele precocității 
tehnice românești.

• Generația Marilor Șan
tiere s-a născut la Bicaz, 
și-a trăit adolescența pe Ar
geș. s-a călit la școala înal
tă a Porților de Fier și su
pune astăzi, bărbătească in 
neistovita ei tinerețe. Lo
trul, Sebeșul, Someșul și 
Oltul. Și riurile luminii curg, 
curg neîntrerupt, fără o- 
dihnă.

• Oamenii Lotrului au 
sfredelit în primele șase 
luni ale anului peste 15 km 
de drum în piatră. Se gră
besc : brigada lotului Coșana 
a chemat tinerii șantierului 
la întrecere.

• La Tarnița. Mărișelu și 
Fintînele. 8 cursuri de apă 
se vor impleti intr-un snop 
fecund pe traseul luminii. 11 
făuresc cu brațele și mintea 
lor 6 000 de constructori. Și 
riurile luminii curg, curg 
mai departe.

• Biblioteca clubului din 
Voineasa are 35 000 de volu
me. Pe fișele cititorilor fi-

gurează 132 de mii împru
muturi de carte. Oamenii lu
minii citesc, oamenii luminii 
învață.

• 31 de hidrocentrale — o 
adevărată constelație — 
deschid o nouă epopee a Ol
tului.

• Brigăzile conduse de 
Farcaș și Aldea și alcătuite 
in proporție de trei pătrimi 
din tineri au terminat cu 
nouăsprezece luni mai de
vreme străpungerea galeriei 
de la Mărișelu. economisind 
peste 3 milioane de Iei.
• Curba efortului depus 

de generațiile noi în lupta 
cu apele se traduce în lu
mină. Anul acesta, herghe
liile de kilowați pornite din 
termo și hidrocentralele țării 
vor depăși de 10 ori cifra 
înregistrată Ia sfîrșitul anu
lui 1955 și de 42 ori produc
ția din 1938. Și curg, curg 
riurile luminii, le auzim și 
vedem, curcubeie parcă în 
eare ne oglindim.

18 000 de participanți, 
dalii de aur. 4 000 de 
La start, un concurent inedit : 
cea mai fragedă vîrstă a țării. 
Ambiționată precoce, cum nu
mai un timp tînăr îngăduie, o 
nouă inteligență, aspiră la ce
lebritate : ediția a VI-a a con
cursului ,.Minitehnicus“. 1973. E 
întîmplător că o selecție de 
proiecte tehnice pentru viitor 
ocupă un punct din cinstirea 
festivă a trecutului ? Că în ge
nerația anului 29 intră firesc 
vîrste egale cu o treime din cea 
a Sărbătorii ?. Nu e întîmplător, 
e obișnuit. Diminețile aduc 
plicuri pe adresa competiției, 
sute de plicuri acoperă masa 
unei redacții. Și totuși nu des
pre trimițătorii lor aș vrea să 
vorbesc, nu despre copiii la ora 
primei zbateri inteligente. Vă 
prezint un erou „bătrîn". Radu 
Voinea. Profesor doctor inginer. 
Radu Voinea. secretar al Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia, rectorul Institutului Poli
tehnic din București. Un om o- 
cupat care nu obosește să-și a- 
mintească o datorie față de 
precocea îndrăzneală : cel mai 
tinăr secretar al Academiei, te
merar urcător și ajungător al 
unei trepte rezervate prin tra
diție „veteranilor11 : Radu Voi-

nea. Copiii gindesc și încre
dințează hîrtiei volutelele ins
pirației : un avertizor de incen
diu, pornit din Rădăuți, un mo
tor de tip inedit plăsmuit la 
Craiova, un sistem de securi
tate al caselor de bani expediat 
de la Cluj. La Tokio, 16 țări 
și-au disputat viitorul prin an
ticipațiile celor mai tinere 
speranțe ale științei și tehnicii : 
șase medalii de argint au fost 
ale copiilor noștri. Radu Pa- 
pazian, acum elev în anul II la 
Liceul energetic fusese prezent 
la ora înfruntării tehnice inter
naționale cu „Dispozitivul de 
măsurat denivelările de teren 
pe șosele" și „Dispozitivul de 
semnalare a scurgerilor de 
gaze". Acum, în situația de a 
acorda „interviuri", informează 
reporterul cu o seriozitate care 
ii contrazice cei 16 ani, că își 
umple ceasurile teoretic tihnite 
cu „un proiect de detectare a 
scurgerilor de lichide în con
ducte" pe care speră să-l breve-
scurgerilor de 
duete" pe care 
teze.

Un 
teziei. 
tat de 
versitar și disciplinat unei func
ții academice — Radu Voinea. 
Copii — sute și mii de copii — 
ipostaze de început al unui

• Vlaicu, Vuia. Saligny, 
Coandă, Nenițescu — nume 
care au racordat țara la 
circuitul mondial al științei 
și tehnicii. Spiritul inventiv 
național se justifică astăzi 
Ia dimensiuni de masă : nu
mai între 1950—1970 au fost 
inregistrate peste un milion 
de inovații.

• 15 medalii de aur a cu
cerit gindirea tehnică româ
nească la competițiile inter
naționale în cursul unui sin
gur an : 1969.
• 1973. Tinărul arhitect 

Alexandru Ene de la I.P.I.U. 
— semnatar pină în prezent 
a 8 invenții brevetate — a 
obținut trei medalii pentru 
creații de interes major în 
cimpul tehnicii contempo
rane. El egalează astfel re
cordul unei aite tinere sem
natare în cartea de aur a in
teligenței românești : Geor
geta Csomontany de la „Pe- 
trochim" Ploiești, care a cu
cerit, tot la un singur salon, 
trei medalii și ..Placheta de 
onoare a juriului". Mesajul 
investiției de inteligență că
lătorește prin virste.

• Expoziția ..Minitehni- 
cus“ 1970. Printre vizitatori. 
Henri Coandă, care declara 
entuziasmat : „M-au impre
sionat in mod deosebit ex
ponatele realizate de copii, 
gindirea tehnică avansată pe 
care o demonstrează. Aceas
ta înseamnă că la noi în 
țară există o preocupare 
permanentă pentru conti
nuarea ștafetei științei ro
mânești. că viitorul științei 
românești e pe miini bune. 
Să nu uităm că in acest do
meniu ne mindrim cu un 
trecut glorios și puține sint 
națiile care au dat atit de 
mult cit a dat poporul ro
mân în ultimul secol". Trei 
ani mai tîrziu. în 1973, 18 000 
de copii expun in cadrul 
competiției devenite tradi
țională : Minitehnicuș. Nu
mai din .județul Constanța 
au fost trimise 1 164 de pro
iecte apartinind doar pionie
rilor din mediul rural, iar 
din județul Sibiu, fetele re
prezintă 47 la sută din sem
natarii anticipațiilor tehnice.

Lingă lacul cu luntre de-argint 
Pacea cînta: ,
Auzeam naiul veșnic preamărind libertatea.
Mi-am văzut la fereastră patria mea: 
ba știa de milenii
Că numai invazia luminii-o iubesc I
Razele se-așeazâ cu mine la masă:
In mina stingă țin piinea,
In dreapta paharul cu vinul cel galben I
Cineva bate la ușă : - Oaspete bun I
- Știi, mi-am văzut la fereastră patria msa I
- Șezi și bea și mănincă I
Fericiți cei ce nu pot
Să se bucure singuri.
Cineva bate la usă: — Oaspete bun I

— Ți-e greu. Îndrăznesc. 
Niciodată n-a fost prea lină ti
nerețea fără distracție — con
tinui.

— De ce fără distracție ? Pri
virile mă tintuiesc cu o 
chețe nedumerită, care 
seamănă cu înfruntarea, 
nu-mi aducă singele in 
greu se mai leagă. îmi

fran- 
prea 

ca să 
obraz, 

. __ spun,
dialogul cu băiatul acesta, nici 
nu știu de ce tocmai pe el l-am 
găsit — o așchie de băiat — 
să-mi vorbească despre misiu
nea intelectualului in spațiul de 
rurală tradiție, dar prea mi-1 
zugrăviseră cu stimă alții. în
seamnă că e ceva cu el si va 
trebui să descopăr. Deci : loan 
Feurdean, medic veterinar. A- 
ctim. Pe vremuri, doar flăcăuaș 
pe aste locuri. „Le-am îndrăgit. 
Degeaba spuneți că nu-s dis
tracții. că doar ne veselim ca 
peste tot, de două ori pe săp- 
tămină. Asta împreună, că 
parat ne bucurăm în toate zi
lele dacă facem treabă ca lu
mea. Eu puteam să nu vin aici, 
dacă nu-mi pria. Că. iertați-mi 
lipsa ds modestie, am fost șef

de promoție
medicină veterinară. Și _ __
îmbiat care încotro, ba la cer
cetare. ba la fermă experimen
tală. Ilar, dacă eu îmi făgădui
sem munca, satului, comunei, a- 
cestea, ce să fac ? Și pe urmă, 
•ă știți, că la Șeulia. tinerii. 102 
ciți au mai rămas la tară, nu 
suspină după oraș ca după cine 
știe ce minune. Păi. citi din ei 
ar fi crezut că o să aibă tele
fon acasă cum au acum ? Sint 
acuma niște treburi pe care 
mai ușor Ie răzbește cel de la 
țară decit orășanul. Lucrurile 
merg bine. Totu-i să se tină tot 
omul și mai cu seamă tot tină- 
rul de treabă și să nu 
unde au plecat".

La Șeulia din Mureș, 
vinturată în trecut de 
Și 
destin de 
convertesc azi in aparate de co
municare, i sobe electrice, tele
vizoare, profețiile care s-au 
rostit pe cînd erau de-o șchioa
pă. loan Feurdean. cap de sir 
al silinței intr-un perimetry de 
cea mai înaltă instrucție

întors pe meleagurile unde-și 
are părinții să dobîndească a- 
colo, lingă ei și pentru ei, ce pu
tea obține în cabinetul de cer
cetare sau în lăcașuri anume
hotărîte pentru experiențe. Se 
cheamă că s-a grăbit? Nu cum- 
va. regretă pripeala de ordin 
„sentimental", bolind după 
fertele senine și avantajoase
care l-au așteptat în ziua re
partizării ? Nu.

o-

Arcul strîns al cugetării
de pe bolta frunții tale"

Temelii
pentru
satele

viitorului
• Pc ogoarele țării sint 

prezente in acest an circa 
115 000 de tractoare și 53 000 

a 
ro-
S.5

combine. Forța globală 
tractoarelor din Cimpia 
mână este de aproape 
milioane cai-putere.

• In 1967 Cooperația 
consum a desfăcut in 
muna Viziru (Brăila) 
furi in 
oane 
primele 7 luni s-au 
tot acolo bunuri valorind 15 
milioane.

• In anii cincinalului tre
cut in satele țârii au fost 
inălțate 260 000 de case noi.

• 2 450 unități medico-sa- 
nitare deservite de 6 500 me
dici și stomatologi. 700 far
maciști și 22 500 cadre medii 
și auxiliare asigură sănăta
tea populației rurale.
• Se dilată suprafețele 

productive. Grație amenajă
rilor funciare și irigațiilor 
au intrat cu forțe noi în 
circuitul agricol 180 000 ha. 
in sistemul Carasu (Con
stanța), 53 000 ha. in zona 
Pietroiu-Ștefan cel Mare 
(Ialomița), 46 000 ha. la Gă- 
lățui (Călărași). 21 000 ha. pe 
terasa Brăilei, 50 000 ha. in 
sistemul Calafat-Băilești 
(Dolj).
• In acest an au fost uti

lizate peste 800 000 tone în
grășăminte chimice. Un ,.a- 
mănunt" : ele sint produse 
in totalitate de industria chi
mică românească.

• Avem la sate 17 000 e- 
chipe artistice cu peste 
260 000 membri.

• Din 1965 pînă azi numai 
numărul specialiștilor care 
lucrează in cooperativele a- 
gricole a crescut cu peste 
4 200.
• Moldova, Dacia, Favorit, 

Excelsior — sint numele a 
4 noi soiuri de griu de mare 
productivitate create de cer
cetarea științifică româneas
că in ultimii ani. La ora ac
tuală există 17 institute de 
cercetări specializate și 40 
de stațiuni experimentale a- 
gricole.

de 
co- 

măr- 
valoare de 9 mili- 

lei. în 1973 numai in 
vîndut

Mina născută să mîngiie, stru
nești mașini. Pletele cîntă sub 
cască de azbest, și ele. fetele a- 
cesfui pămint împart severe 
decizii, ascultă pulsul motoare
lor. chibzuiesc soarta grînelor. 
Constanța Bobocioiu. încearcă 
rezistența rocii la asaltul apelor. 
Oltul a păcălit nu o dată mun
tele. furînd cite o bucată din el 
și slăbindu-i puterea. Constanța 
avizează. în primul an de profe
sie turnarea betonului de egali
zare. Ajută piatra să se răzbune 
pe apă, alegînd din măruntaiele 
muntelui roca nepăsătoare la 
furia Oltului. Nu poate greși.

are voie să greftaseă. ren-Nu 
trala se bizui? pe temelii avi
zate de ea și plăsmuite să aducă 
lumină in casele nepoților și 
strănepoților ei.

Teodora Morărăscu evoluea
ză la înălțime, pare încurcată 
între ochiurile dantelei metalice 
care va susține betonul, de a- 
colo de unde se află, oamenii 
par siluete pitice în forfota văii. 
Acum șapte ani, solia betonis- 
tului Constantin Morărăscu, fi
delă tovarășă de drum a băr
batului colindător de mari șan
tiere. a vrut să-i devină și par
teneră de muncă. A învățat su
dura. Acum, o practică.

Fetele
acestui pămint

• 47 la sută din populația 
utilă a țării o formează fe
meile. Ele însumează 31 la 
sută din totalul salariaților.

• La 21 de ani. utecista 
Ștefani» Nicolae de la „Su
veica" este o veritabilă cam
pioană a Întrecerii socialiste. 
Lucrează, simultan, la 24 de 
războaie.

• Jumătate din cadrele eu 
pregăiire 
mativ 35 
pregătire 
femei.

• 1972.
tinere talente 
generații 
primește 
pentru lucrările prezentate.

Ia expoziția închinată semi
centenarului P.C.R.. pentru 
succese de seamă obținute 
la competiții internaționale 
ale talentului. Numele-pro- 
misiune : Georgeta Năpăruș.

• 80 000 de femei sint 
deputate in consiliile popu
lare județene, orășenești și 
comunale. Cifra echivalează 
eu o treime din numărul to
tal al reprezentanților 
ștei.
• Femeile reprezintă, 

asemenea, o treime din 
mărul cadrelor didactice 
invățămintul superior și tot 
atit din totalul cadrelor an
grenate in cercetarea știin
țifică.

Chipuri care dau sens sărbătorii. Drumuri tă
iate drept și adînc în cronica muncii, atîtea 
cîte destine adună prezentul pregătind întîl- 
nirea cu viitorul. Nume înscrise la temelia co-
Ioanelor care urcă spre soare, îmbogățind 
obrazul țării cu frumusețe și senină încredere.

Pagină realizată de
SOFIA SCORȚARU

OVIDIU PĂUN
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s-au înscris, ca într-un filigran neprețuit, și docu
mentele sufletești ale istoriei fârâ de care o isto
rie nu ar fi decît o seacă înșiruire de cifre, date, 
procente. Ne mîndrim cu istoricele noastre în
făptuiri și pentru că noua noastră istorie păs
trează cu fidelitate, ca pe un bun de preț, te
zaurul sufletesc al oamenilor făuritori ai isto
riei. Noi știm cum arată fața strălucind de su
doare a inovatorului, a fruntașului în producție, 
a eroului, am învățat să prețuim inconfunda- 
bila emoție omenească ce scaldă istoricele în-

făptuiri și știm că oamenii trebuie cunoscuți mult 
dincolo de cifrele cu care pe bună dreptate se 
mîndresc, în micile și marile lor întîmplări, cu 
micile și marile lor emoții. Memoria noastră a 
tuturor se încarcă, iată, din ce în ce mai mult, 
alături de toate celelalte, cu stările de spirit 
ce au învăluit realizările, cu frumusețea parti
culară, inconfundabilă, a unor oameni, aminti
rile noastre despre oameni și înfăptuiri devin 
amintirea unor sentimente ale acelor oameni, 
în conștiința noastră s-au înscris tumultul sufle-

tesc al cutărui erou sau febrilitatea neliniștită 
a tînărului care vine pe șantier, nostalgia 
calmă a omului cu experiență sau modestia a- 
proape incredibilă a multor eroi „anonimi", 
constructori de opere mărețe, trainice cît viito
rul. Memoria noastră este și o memorie senti
mentală. Gazetari, reporteri, scriitori, toți cîți 
de-a lungul anilor am cunoscut fapte și oame
ni, se cuvine să dăm mai des expresie, în munca 
noastră, apelurilor acestei memorii sentimen
tale.

storia o fac oamenii, cu brațele și min
țile lor, cu zilele și nopțile vieții lor, 
cu bucuriile și necazurile lor omenești. 
Chipul istoriei este chiar chipul 
Ne-am străduit și ne străduim caomului.

în filele istoriei libertății noastre să dăi
nuie portretul omului acestor ani, exact, 
adevărat, fidel lui însuși. Istoria faptelor este 
implicit și istoria sentimentelor, gîndurilor, 
certitudinilor și neliniștilor ce însoțesc înfăptu
irea. în harta minunatelor noastre realizări

Lotrul
meu

VALENTIN HOSSU —LONGIN

P
e lingă multe altele, o carte înseam
nă și despărțire, despre lucrurile 
cuprinse în acele coperți nu mai ai 
ocazia să vorbești prea cutând, alte 
și alte orizonturi preocupîndu-te, 
chiar dacă iubirea dintâi se lasă cu 

greu dată uitării. Anticipînd voita detașare, fi
rească, la sfîrșitul cărții Lotrului mi-am scris a- 
dresa, invitîndu-i pe epoii mei să continue dialo
gul început. Este, mi-am zis atunci, unicul mij
loc de a mă considera, în. continuare, parte a fa
miliei lor, cel care-i cunoscuse și la bine și la 
greu. Nădăjduiam ca distanța și preocupările să 
nu mineze puntea creată în lungi zile și nopți 
de înfiorate descoperiri.

M-am înșelat.. Scrisori, prea, multe n-am pri
mit, nedumerirea meet creștea odată cu aștepta
rea, și iată-mi fugind din nou spre ei. Și m-am 
inșehit a doua oară. Niei vot hă de uitare, ci nu- ■ 
mai acaparanta preocupare a lotrenilor mei pen
tru ceea ce fac adolO,, în creierul munților, unde 
zidesc și o foarte mare hidrocentrală, ridicînd și 
unul dintre cele mai complexe edificii de civili
zație și comp«tentă socialiste. Oamenii pe care-i 
cunoscusem nu mă uitaseră sau — și mai rău — 
nu deveniseră indiferenți, dar nu erau deprinși să 
scrie, n-aveau timpul necesar, scrisul e treaba al
tora. Nu prea au vreme nici să admire ceea ce 
le iese din mîini, „voi, ziariștii, îmi spunea cine
va, mai ne spuneți cu cit a crescut nivelul apei 
in lac, cite anrocamente s-au mai depus în ba
raj, cîți kw a dat prima turbină Pelthon". E un 
fel de-a zice, ei știu foarte bine ce se întâmplă a- 
colo, dar vorbesc prea puțin despre toate astea, 
lăsîndu-i pe alții să se extazieze...

E Lotrul o continuă risipă de inteligență, for
ță și energie, <o competiție permanentă cu obiș
nuitele norme și dimensiuni constructive, un 
imens mecanism, cu tic-tac-ul perfect coordonat, 
in care au încăput tehnicități, soluții și încercări 
în premieră națională. Mai este o deosebită co
lectivitate, mîndră pînă la orgoliu de componen
ța ei, un creuzet în care s-au format caractere 
puternice, la flacăra marilor competențe rezis
tând numai cei foarte dotați, cumințenia și acel 
lasă-mă să te las nu au ce căuta aici. Cei ce au 
ridicat Bicazul și Argeșul (unii au trecut și pe la 
Porțile de Fier) au venit pe Lotru cînd se știau 
despre el numai legendele cu haiduci, adutind în 
mape cu ozalidutâ o întreagă știință, ridicînd 
Școala românească de a construi hidrocentrala la 
cote nebănuite acum mai bine de un sfert de 
veac.

Au trecut mai bine de 1 ani de 
de 26 ianuarie 1966.

Deveniți lotreni, constructorii 
început să fie căutați de ziariști 
mai mulți venind în mijlocul lor pentru a afla 
cifre neobișnuite și fapte eroice. Am fost și eu 
dintre aceia. Relatările zilnicelor victorii, nu ofe
reau însă decît o palidă imagine a cumplitei în
cleștări dintre om și natură, dintre omul, care 
vrea și știe că trebuie făcut ceva deosebit și a- 
celași om doritor de o mîngîiere, de un răsfăț 
gospodăresc șxi.m.d. Mă întorceam de fiecare 
dată pe Lotru, printre acei oameni minunați și 
duri, primitori și preocupați, cu sentimentul de 
jenă că în precedenta transmisie n-am spus de
cît jumătate din adevărul pe care-l cunoscusem. 
Dormeam cu ei în barăci, mincam la mesele din 
cantinele lor — care nu totdeauna sclipesc de 
curățenie și nici fripturi zilnice nu există — le 
ascultam ofurile, știam ce-i dorul de casă, ne- 
vește și prunci, aflam destine nu chiar atât de 
limpezi și apoi scriam numai de reușita străpun
gerii a încă uilui tunel sau terminarea locuințe
lor — vile și blocuri — din viitoarele stațiuni 
montane. Acolo, acei oameni minunați .— le spun 
iarăși minunați, pentru că așa sînt — nu se fe
reau să vorbească despre necazuri și greutăți fa
miliare, incertitudini în rezolvarea tehnică a unei 
operații, și cu atât mai deosebite îmi apăreau a- 
tunci împlinirile, reușitele, satisfacțiile lor. Neli
niștile lor mi s-au transmis, ca și bucuriile, și ei 
au început să mă simtă de-al lor, mai tânărul lor 
coleg, om al șantierului. O dovadă : port, alături 
de fotografiile copiilor și buletinul de identitate, 
„Carnetul de brigadier" nr. 315, al „Șantierului 
național ăl tineretului I.C.ti. Lotru". E mult, e 
puțin ? Coleg cu altă unealtă decît pikamerul, 
basculanta sau rigla de calcul...

Colegii aceștia nu-mi scriu decît rar. li urmă
resc, însă, cred că au cea mai completă docu
mentare, tot ce se publică diurn despre ei este 
fișat, catalogat, subliniat. Mai sînt apoi telefoa
nele care le primesc din cînd în tind, invitațiile 
la nu știu cite nașteri și căsătorii, la deschiderea 
de noi șantiere sau întâlniri dintre brigăzile tăie
toare ale subpămîntului.

La ce cotă a ajuns lacul ? In ce clasă a intrat 
Vidruța ? S-a căsătorit Ștefan ? Cum se compor
tă a doua turbină Pelthon ? Există destule fruc
te ? Mai așteaptă mult Sebeșul ?

Voi ști toate acestea în ziua de 23 August si 
următoarele, tind voi fi din nou printre ei. De- 
abia aștept reîntâlnirea cu Lotrul.
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lumea se schimbă. Erau încă ruine pe 
explodau1' încă mine ;

orașului. Și la ruinele războiului 
atunci ruinele provocate de mîinile 
cu unelte pașnice. în cîteva ore

Q.

TRAZAN VASAZ

CE TRAIESTE-N MINE1
O, leagăn sacru al copilăriei 
Deasupra căreia se mai apleacă 
Albastrul răspindind lumina gliei 
Și peste fața morților săracă, 
Cine n-ar vrea mormintul lui să fie 
Strălucitor asemeni unui far 
Cu-o piatră însemnat în veșnicie 
Și luminind al patriei hotar 
Cînd cea mai mare jertfă-i flacăra 
Ce arde-n singele vărsat in luptă; 
Cînd cea mai sfintă țară-i patria 
Din inima adîncurilor ruptă ; 
Cînd cea mai pură tloare-i dragostea 
în care-ncape jalea cea mai multă ?

La jugul celei mai străvechi corăbii 
Și-aș naviga-n Oceanul înghețat 
Să ar zăpezile, ca pe pămint, 
Și vînturile ce mi-au degerat 
Străbunii — care astăzi nu mai sînt — 
Pe cînd ieșeau cu plugul la arat

’ Și le-a-nghețat suflarea de ploaie și de vint.

Portretul
de tinerețe

A

al unui oraș 
muncitoresc

ANTON BREITENHOFER

O holdă străjuiește un cimitir uitat, 
Iar spicele ei albe în cercuri se răsfrîng 
De patcă ar fi noapte și cerul înstelat 
Și stelele cu boabă de aur mare pling.
Dar nu e nici o noapte și nici chiar stele nu-s 
Doar firele par raze sublime de lumină 
Care $e scurg într-una dintr-un amurg opus 
înspre o dimineață cu suliți de aur pline. 
A fost cindva pe locu-acesta-o luptă 
Cu zăngănit de arme și scîrțîit de care 
O tinără armată a fost suptă, 
Ca hrană, de-ale patriei hotare.

N-am să ascult decît de-al tău îndemn. 
Pentru că ai un nume sfînt și mare 
Va ti de-ajuns să-mi faci numai un semn 
Și voi porni supus la vinătoare.
De astăzi - ca și pînă ieri - 
Dragostea ta-mi va fi ca o poruncă; 
Pentru că te iubesc, ori ce-ai să-mi ceri 
Va fi dorința mea cea mai adîncă. 
Dar dacă ochii mei vor arde-n veci 
De veci doar pe cuvinte mari și rare, 
t u să nu uiți atunci cînd mă petreci 
Că-n loc de cruce mi-am dorit o floare. 
O, pură patrie ce treci 
Pe-a lumii bolta stea nemuritoare.

Acum, cînd încep să se aștearnă 
în visul meu albaștri-n șiruri plopii 
Inaîntînd pe drumul lung de iarnă 
Prin gîndul meu trec pajere și dropii, 
□ar în auz îmi cintă cintezoii
Și ciripesc, ca țigle sparte, vrăbii, 
□acă aș ti țăran, aș prinde bou

Iu, sfintă patrie și pură 
Unde privighetorile doinesc 
De-atîtci cint murind cu el în gură 
De-a cărei dragoste se prăpădesc. 
LJin mima mea pura ca o floare 
Fecioarele-și vor tace inele și cercei, 
Iar ciocîrliile urcind în soare 
Săgeți de foc vor fi, din ochii mei. 
Fioriie-n cîmp numai din mine cresc 
Și-atîtea roiuri albe de fluturi și albine. 
Sferele toate-n mine se-og!indesc 
Gîndind mișcarea vremii care vine.

înd am pătruns pentru prima oară 
pe platoul imens care se deschidea 
sub cerul aproape alb, tind am nă
vălit brusc și buimac în deșertul a- 
cela străbătut de camioane, de bas
culante, de trenuri, ridicînd bolgii

de praf în urma lor, mărturisesc că n-am pri
ceput nimic din aglomerarea de oameni și de 
unelte. Nu-mi puteam imagina că din ' acel
pămint vlăguit, ars de soare și înghețat
de lună, acolo unde, deocamdată, se așezaseră, ca 
în teatrul lui Shakespeare, doar inscripțiile a ceea 
ce trebuie să fie, va răsări vreodată ceva. Cu
treieram însă beat de soare acea realitate pre
mergătoare : șantierul 1 Evident, în copilărie, în- 
tr-o copilărie prelungită, primele case coșcovite 
care fuseseră demolate cu târnăcoape și cabluri 
de metal îmi oferiseră certitudinea, pentru prima 
oară, că ' 
străzi și 
preajma 
adăugau 
menilor, 
„muncă patriotică". Prin praful acela exalat 
pereții plini de microbi și de tristețe, în acel oraș 
de provincie al copilăriei, am presimțit șantierul 
imens în care năvălisem, cu nisip și cu pulbere 
pînă în dinți. Acolo, în urma anilor mei, se con
struiseră case noi și orașul și-a schimbat treptat 
înfățișarea. Aici, în soarele torid, prin care oame
nii se perindau venind ca din antichitatea pira
midelor, eu încercam să gîndesc cum va arăta 
cel mai mare combinat siderurgic al țării. Unde
va, în dreapta, Dunărea se vărsa calmă la hota
rele dintre Moldova; Muntenia și Dobrogea... 
Acolo l-am reîntâlnit în zilele acelea de colb și 
de uimire, pe maistrul Bucii, marele organist al 
coșurilor de fabrică. Nu Bach, ci Buch I Din 
mîinile acestui modest maistru care n-a compus 
nici Preludii, nici Fugi și nu s-a tras dintr-o 
veche familie de muzicieni, au țîșnit cele mai 
splendide tuburi de orgă pe care le-am văzul în 
viața mea: coșurile de fabrică prin care se pu
rificau metalele nobile ale industriei socialiste. 11 
cunoscusem la Hunedoara, împreună cu ortacii 
săi, undeva, sus, pe ultimele schele ale construc
ției și îl revedeam acum, la Galați deocamdată 
in subteran pregătind temeliile viitoaielor coșuri, 
impunătoarelor arhitecturi prin care se pot vedea, 
ca prin lunete, orologiile astrale.

Am părăsit șantierul viitorului Combinat side
rurgic, cu un sentiment de neliniște, tulburat de 
amploarea, de dimensiunile construcției, m-am 
întors peste cîteva luni și n-am mai recunoscut 
locurile. Pretutindeni: hale imense, moderne, 
policrome, utilaje de cea -mai înaltă tehnicitate, 
Oameni în salopete albastre. Am avut chiar sen
zația, la un moment dat, că mă aflu într-o far
macie. Atât era de curat și de îngrijit totul. Pier
dusem perspectiva. Din pricina construcțiilor 
gigantice nu mai vedeam „platoul imens invadat 
de soare" din prima zi petrecută de mine pe 
șantier. Coșurile de fabrică ale maistrului Buch 
fumau liniștite în timp ce bătrînul organist se 
retrăsese acasă, la Hunedoara, admirîndu-și de la 
etajul II al casei în care locuiește adevăratele 
sale opere de artă. Și cred că nici un coș de fa
brică nu va întrece vreodată dramaticele arhitec
turi fumigene ale Fabricii de ciment din Turda. 
Cel pu/in în memoria mea. Și e ciudat cuni, le- 
gînd unul de altul aceste coșuri de fabrică, strîngi 
ca într-o claviatură principalele elemente ale 
construcției socialiste : oțelul, fonta, laminatele și 
cimentul. Cînd spun Buch, automat mă gîndesc 
la coșuiile de fabrică din țara asta, care s-au 
născut, aproape toate, din mîinile lui. Și cînd 
spun ciment, oțel, fontă, mă gîndesc la maistrul 
Buch, cel care smulge dintr-o pipă din lemn de 
cireș fum de tutun marinăresc. S-o fi retras ia 
pensie ? Asemenea oameni n-ar trebui să oboseas
că niciodată.

Și iată că revăd a treia oară Galațiul, în zilele 
ciudate ale diluviului cînd apele calme, de obicei, 
(de Dunării, amenințau Combinatul siderurgic. 
Cotele apelor creșteau și oamenii trăiau într-o 
tensiune nebună. Nu înțelegeau să lase pradă 
apelor ceea ce construiseră cu ani în urmă, cu 
atâtea eforturi. Cărau saci de nisip, pietre, stâlpi 
ca să acopere orice breșă în dig. Apele se răsco
leau cu o furie de care numai invidia mării le 
face capabile. Dunărea și Șiretul și Prutul își 
invidiau parcă, marea. Pînă în ziua aceea fru
moasă de început de vară, tind a ieșit soarele și 
pămîntul a îficeput să se svînte și oamenii s-au 
întors de pe diguri la casele lor după zile și 
nopți de luptă dramatică. Fumurile coșurilor se 
răspîndeau calme, prin filtre, în aerul acela de 
dimineață tind oamenii se îndreptau spre locurde 
lor de muncă, așa cum se adună instrumentiștii 
dinir-o orchestră simfonică pentru a atinge 
„curatul sunet al perfecțiunii".
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n camera mea de lucru atârnă un I tablou cu furnalele din Reșița. O 
fotografie expresivă cu case de mun
citori într-un decor de munți și pă
duri. Uneori această priveliște fa
miliară trezește în mine un senti

ment. de bucurie, altădată mă și întristează, pen
tru că în acel loc în care strălucesc luminile flă
cărilor noilor furnale a stat casa mea părinteas
că, în care au trăit, și locuit bunicii și părinții 
mei, casă în care m-am născut, am copilărit și 
mi-am petrecut ani de tinerețe. De aceea mă și 
dispune această însorită imagine industrială, 
deoarece orașul meu natal cu oamenii săi deo
sebiți reprezintă izvorul principal al activității 
mele publicistice și scriitoricești.

De mulți ani trăiesc și muncesc de-acum în 
București. Dar aproape zilnic duc cu colegii mei 
de muncă din Reșița un dialog, și cu vecinii din 
fosta „Grabengasse". Este imposibil să uiți aceste 
familii de muncitori. O parte din ele muncesc 
încă în fabrică și locuiesc în case cu confortul 
zilelor noastre, în cartiere foarte moderne, care 
nu existau în trecui. De neuitat îmi rămîtie și 
peisajul din Reșița și din împrejurimi. De fapt 
sînt. două peisaje : cel natural și cel construit. 
Cel natural este lumea montană a Semenicului 
cu văile și pădurile ei, cu bogățiile, apele și po- 
vîrnișurile verzi. Celălalt este un peisaj puțin bi
zar, oțelit și se compune din hale de uzină, co
șuri, căi ferate, linii de înaltă tensiune, din inte
ligenta și logica de fier a oamenilor că peisajul 
construit ar fi dat celui natural un nume : „Re
giunea industrială în și in iurul Reșiței". De 200 
de ani ard acolo furnalele, din aceste timpuri se 
topește fier, se călește oțel, se construiesc ma
șini. Peisajul natural a rămas în principiu 
același. Cel industrial s-a dezvoltat mereu. De la 
23 August 1944. deci în aproape 30 de ani de la 
eliberare, în toate domeniile și-a croit drumul 
un nou proces de creștere și întinerire, care n-a 
existat și nu a putut exista în trecut. Numai re
voluția socialistă a putut accelera această înnoire 
socială, obținînd în același timp o maturitate 
umană, care conferă prezentului 
altfel de dimensiuni.

Cînd vizitez orașul meu natal, 
ren tind văd cit de modernizată
cît de mult a întinerit orașul. Muncitorii au avut 
dintotdeaumi o pronunțată conștiință politică și 
profesională. Astăzi aceste minunate însușiri pre
zintă un caracter de masă. Muncitorul nu se 
descurajează aproape niciodată, el își îndeplinește 
conștiincios datoria, încinge unele greutăți la 
locul , său de muncă și în viața de toate zilele, 
greutăți ce rezulță uneori din ritmul rapid de 
dezvoltare. Partidul a creat noi și generoase po
sibilități de educare, de care beneficiază din plin 
muncitorii și copiii acestora. In Reșița au existat 
totdeauna specialiști buni fără să fi avut posibi
litățile de dezvoltare și perfecționare de azi: li
ceu de meserii, cursuri de perfecționare, o bogată 
activitate culturală plină de conținut, facultate 
pentru ingineri de uzină și altele. Toate acestea 
și încă multe altele se oglindesc în înaltul nivel 
tehnic, în calitatea produselor, în construcția de 
mașini și în uzina metalurgică. Nu puține pro
duse de vîrf ale uzinei din Reșița au nivel mon
dial.

Portretul orașului meu natal ar fi incomplet, 
dacă nu am aminti și caracterul tineresc al lo
cuitorilor. La mașini în noile hale ale uzinei 
inundate de lumină lucrează mai ales muncitori 
tineri ce stăpînesc cele mai complicate procese de 
lucru. In noile cartiere — unele de o impozantă 
frumusețe arhitectonică — ce se încadrează 
foarte natural în peisajul montan, locuiesc în 
mare parte tinere familii de muncitori. Tineresc 
poate fi denumit pe bună dreptate modul socia
list de muncă, noile relații umane și posibilită
țile de dezvoltare, care conferă tinerilor și bătrî- 
nilor nu numai elan revoluționar, ci și speranță 
și perspectivă.

Cum să nu jiu deci încrezător, dacă însoritul 
peisaj industrial al orașului meu natal îmi mijlo
cește permanent această impresie ?

nostru cu totul

mă bucur me- 
a fost uzina și

1

î 
. î

î 
î 
î

*

\
\
\
\
\

(

î

î
*
I

ț 
î

î
(
I

î
I

î 
î
î 
î 
î

î

î 
î

î

î 
î
I 
î 
\ 
î

î
î
*

î
i
î 
I

î



de peste hotare .latino   -—amerwane

MANIFESTĂRI ÎN CINSTEA
ZILEI DE 23 AUGUST

MOSCOVA
Cu prilejul celei de-a 29-a 

aniversări a victoriei Insurec
ției naționale antifasciste arma
te, în sala „Oktiabrski" a Casei 
Sindicatelor din Moscova, a 
avut loc marți o adunare festi
vă a oamenilor muncii din 
capitala Uniunii Sovietice, orga
nizată de Comitetul orășenesc 
Moscova al P.C.U.S.. C.C.S. din 
U.R.S.S.. C.C. al Komsomolului, 
Prezidiul ‘ Uniunii Asociațiilor 
Sovietice de Prietenie și Relații 
culturale cu Străinătatea și 
Conducerea Centrală a Asocia
ției de Prietenie Sovieto-Ro- 
mâne (A.P.S.R.).

în prezidiul adunării au luat 
loc D.S. Poleanski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. ministrul agriculturii 
al U.R.S.S., V.I. Dolghih, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.. F. A. 
Surganov. vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Z.N. Nuriev, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., G.A. Kise
liov, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., M.A. Proko
fiev, ministrul învățămintului 
public al U.R.S.S., S.A. Salaev, 
secretar al C.C.S. din U.R.S.S., 
F.A. Horhordin, vicepreședinte 
al Uniunii Asociațiilor Sovietice 
de Prietenie și Relații Cultu
rale cu Străinătatea, activiști de 
partid, membri ai Conducerii 
Centrale a A.P.S.R., funcționari 
suoeriori din M.A.E. al U.R.S.S.

în prezidiu se aflau, de ase
menea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică. Gheorghe Badrus, 
precum și membrii delegației 
A.R.L.U.S., condusă de tovară
șul Iulian Ploștinaru, prim-s.e- 
cretar al Comitetului județean 
Mehedinți al P.C.R.

Luind cuvintul, Alla Lavren
tieva, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare al U.R.S.S.. vi
cepreședintă a conducerii Cen
trale a A.P.S.R., a evocat sem
nificația memorabilei zile de 23 
August pentru destinele poporu
lui român.

în cuvintul său, ambasadorul 
Gheorghe Badrus a făcut un 
larg expozeu asupra însemnă
tății cruciale a actului de la 23 
August 1944 pentru destinele 
poporului român, asupra remar
cabilelor succese dobindite de 
poporul nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Vorbi
torul a relevat relațiile de prie
tenie și colaborare dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., legăturile multilate
rale dintre România și Uniunâa 
Sovietică. subliniind însemnăta
tea deosebită pe care o au pen
tru dezvoltarea acestora întil- 
nirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Brejnev. 
Ambasadorul român a expus pe 
larg politica externă promovată 
de partidul și statul nostru.

BELGRAD
Cu prilejul Zilei naționale a 

țării noastre in sala Presernol

a Academiei Slovene de Știință 
și Artă din Liubliana, capitala 
R.S. Slovenia, s-a deschis, sub 
auspiciile Bibliotecii Naționale 
Slovene, o expoziție de cărți 
românești. Jaro Dolar, directo
rul Bibliotecii Naționale și Uni
versitare, și-a exprimat satis
facția pentru faptul că cititorii 
vor avea prilejul să cunoască 
bogăția spirituală cuprinsă in 
cărțile românești. A vorbit apoi, 
ambasadorul român in R.S.F. 
Iugoslavia, Vasile Șandru, care, 
după ce a făcut o prezentare a 
cărților expuse, s-a referit la 
semnificația actului revoluțio
nar de la 23 August 1944, in 
viața poporului român.

SOFIA
în orașul Tolbuhin din R.P. 

Bulgaria, a avut loc marți, o 
adunare festivă consacrată celei 
de-a 29-a aniversări a Insurec
ției naționale antifasciste armate 
din România.

Jelio Nikolov, președintele 
Consiliului Popular Orășenesc și 
ambasadorul României ia Sofia, 
Trofin Simedrea, au vorbit 
despre semnificația evenimentu
lui de la 23 August și însemnă
tatea lui în viața României so
cialiste, despre succesele înre
gistrate de poporul român, in 
frunte cu Partidul său Comunist 
în construcția societății socialiste 
și despre prestigiul ciștigat de 
România în arena internațio
nală. Vorbitorii au evidențiat 
cursul permanent ascendent al 
relațiilor de prietenie și colabo
rare statornicite intre popoarele 
român și bulgar.

BERLIN
Marți, la Ambasada Republicii 

Socialiste România din Berlin 
a avut loc o conferință de presă 
dedicată împlinirii a 29 de ani 
de la insurecția națională anti
fascistă armată din țara noastră. 

Ambasadorul României in 
R.D.G., Vasile Vlad, s-a referit, 
cu acest prilej, la semnificația 
actului istoric de la 23 August. 
El a reliefat succesele obținute 
de poporul nostru, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, in vasta operă de edificare 
a societății socialiste. Subliniind 
principalele aspecte ale politicii 
externe a partidului și statu
lui nostru, vorbitorul a eviden
țiat relațiile de prietenie stator
nicite între P.C.R. și P.S.U.G., 
dintre popoarele celor două țări, 
care iși găsesc expresia in cursul 
ascendent al colaborării pe di
ferite planuri.

PHENIAN
în cadrul manifestărilor con

sacrate celei de-a 29-a aniver
sări . a Insurecției naționale an
tifasciste armate din România, 
la Phenian a început Săptămî- 
na filmului românesc.

La festivitatea inaugurală au 
fost prezenți Cean Ceai, adjunct 
al ministrului culturii și artei, 
Hoang . Ne Ik, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații cultu
rale cu străinătatea, alte persoa
ne oficiale. Au luat cuvintul 
Li Ceă Hip, directorul general 
al Cinematografiei din Ministe
rul Culturii și Artei, și amba
sadorul României la Phenian, 
Dumitru Popa, care s-au refe
rit la semnificația evenimentu
lui de la 23 August.

BONN
în cadrul manifestărilor orga

nizate in cinstea Zilei de 23 
August, in orașul Frechen, din 
Republica Federală Germania, 
s-a deschis expoziția de fotogra
fii „București — capitala Româ
niei'1. Expoziția a fost deschisă 
de către primarul orașului, 
Kurt Kornhof, care a vorbit 
despre semnificația istorică a 
Zilei de 23 August, prezentind, 
totodată, și aspecte ale dezvol
tării multilaterale a țării noas
tre în ultimele trei decenii.

Totodată, la Bonn s-a deschis 
o expoziție de grafică româneas
că contemporană, care se bucu
ră de un succes deosebit.

CAIRO
Cu prilejul celei de-a 29-a 

aniversări a Insurecției naționa
le antifasciste armate din 
România, la ambasada țării 
noastre din Cairo a avut loc o 
conferință de presă. Ambasado
rul României la Cairo, Petru 
Burlacu, a vorbit despre semni
ficația actului de la 23 August 
în istoria poporului român, des
pre succesele obținute de țara 
noastră în cele aproape trei de
cenii care s-au scurs de atunci 
și despre rolul activ al României 
în viața internațională.

TELAVIV
în intîmpinarea Zilei de 23 

August, la Tel Aviv a avut loc, 
in prezența ambasadorului țării 
noastre. Ion Covaci, și a unui 
numeros public, vernisajul ex
poziției „România azi“.

în alocuțiunea pe care a ros
tit-o, deputatul Itzack Korn, 
președintele Asociației de prie
tenie Israel-România a subliniat 
semnificația pe care o are eve
nimentul de la 23 August 1944, 
în viața poporului român. Mem
brii Asociației de prietenie, a- 
lături de ceilalți cetățeni israe- 
lieni, a arătat vorbitorul, se 
bucură de realizările remarca
bile obținute de poporul român 
in dezvoltarea economică, so
cială și culturală a țării și dau 
o înaltă apreciere politicii ex
terne. principiale a guvernului 
român, de dezvoltare a relații
lor de colaborare cu toate țările, 
indiferent de orînduireă lor so
cială, de promovare a destinde
rii și păcii în lume.

Participarea României in acest an la tirguri și expoziții inter
naționale se distinge in primul rind printr-o deosebit de largă 
răspindire geografică, cuprinzind 63 de prezențe in Europa 
Africa, Asia, America de Nord și de Sud. Este vorba atit de 
prezențe devenite tradiționale pentru țara noastră, cum sînt cele 
de la Brno, Plovdiv, Zagreb, Belgrad, Budapesta, Viena, Paris, 
Bruxelles, Milano, Salonic, Tripoli sau Alger, precum și de o 
serie de participări Ia tirgurile și expozițiile specializate de la 
Hanovra, Stockholm, Helsinki. La toate manifestările la care a 
participat, tara noastră a prezentat o gamă variată de produse, 
o atenție deosebită acordindu-se prezentării produselor cu un 
grad ridicat de prelucrare, în special în sectorul industriei con
strucțiilor de mașini și cel al industriei chimice.

Alături de participările la tirgurile internaționale, destinate mai 
ales informării specialiștilor, aceste expoziții reprezentative joacă 
un rol important în prezentarea publicului larg de peste hotare 
a posibilităților României de a participa intr-o măsură lot mai 
mare ia schimburile internaționale de valori materiale. Prezența 
țării noastre la numeroase manifestări de acest gen reflectă do
rința poporului român de a contribui la o mai bună cunoaștere 
și înțelegere reciprocă intre popoare, la cauza păcii și colabo
rării în lume.

In imaginile de sus vă prezentăm pavilioanele românești in 
cadrul Tîrgurilor internaționale de la Paris și Santiago de Chile.

ACȚIUNI OFENSIVE DE AMPLOARE
ALE PATRIOȚILOR CAMBODGIENI

Forțele " khmere de eliberare 
au reluat acțiunile ofensive de 
amploare în mai multe sectoare. 
Lupte grele se desfășoară in 
imediata apropiere de orașul 
Kompong Cham, la 80 kilometri 
nord-est de Pnom Penh. Artile
ria forțelor patriotice a bombar
dat aeroportul militar din apro
pierea acestui oraș, provocind 
pierderi grele trupelor lonno- 
liste.

FORȚELE PATRIOTICE 
DIN GUINEEA-BISSAU iși 
intensifică atacurile împo
triva pozițiilor deținute de 
trupele colonialiste portu
gheze. Potrivit unui ■ comu
nicat dat publicității. în ca
pitala senegaleză. de Parti
dul African al Independen
ței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), patrioții au lan
sat, in ultima decadă a lunii 
iulie, 20 de atacuri de anver
gură asupra fortificațiilor 
portugheze de pe teritoriul 
Guineei-Bissau, provocind 
inamicului pierderi însemna
te în oameni și echipament 
militar.

S-au activizat și acțiunile o- 
fensive din jurul Pnom Penhu- 
lui. Forțele patriotice au reușit 
să cucerească un sector al șose
lei nr. 3. la 10 kilometri de ca
pitală. De asemenea continuă 
luptele in sectoarele sudice ale 
defensivei lonnoliste din jurul 
Pnom Penhului.

Agenția khmeră de informații, 
făcînd un bilanț al activității 
forțelor patriotice în perioada 
1 iulie — 15 augUst, transmite 
că ele au scos din luptă circa 
36 000 de soldați și ofițeri lon- 
noliști, au doborit și au distrus 
pe sol 85 de avioane și elicop
tere, au distrus circa 200 de 
tancuri și mașini blindate și au 
capturat mari cantități de arme, 
muniții și echipament militar.

• SISOUK NA CHAMPAS- 
SAK, ministrul finanțelor și mi
nistru delegat al apărării națio
nale în guvernul de la Vientia
ne, a ținut marți o conferință 
de presă. în cursul căreia, ex- 
generalul laoțian Phoumi Nosa- 
van, aflat, din 1965, in exil la 
Bangkok, a fost in mod oficial 
acuzat ca fiind instigatorul ten
tativei eșuate de lovitură de 
stat, de luni, relatează agen
țiile France Presse, Reuter și 
U.P.I.

Incidentele din Irlanda de Nord continuă, lată un aspect de 
pe una din străzile din Belfast in aceste zile.

I Capitală 
I Havana a
I pentru mine o : lume I aparte ; ca întreaga 
I Cuba, de altfel ; o lu- 
I me pe care am crezut 
I că o voi cunoaște 
I ușor, dar pe care 
I n-am descoperit-o de- 
I cit mai 
I nu i-am 
I străzile.
I grădinile 
I mai auzit 
I propriu, acea de 
I uitat , împletire
I voci, ritmuri de tum- 
I badores și valuri de 
I ocean înnoptat. Abia 
I atunci cînd amintirea 
I a început să lucreze 
I logic, căutind expli- 
I cații și înlănțuiri, iar 
I cărțile și prietenii 
I mi-au prelungit cu- 
I noașterea prin . date 
I de istorie și civiliza- 
I ție, elemente dispa- 
I rate, lucruri și obiec- 
I te, amănunte de arhi- 
I tectură și urbanism 
I văzute „la fata locu- 
I lui“ au început să se 
I ordoneze treptat, 
I semnificația lor 
I mă, întregind un por- 
I tret pe care azi. cind 
I încerc să-1 trec în li- 
I teră, ii simt încă fra- 
I gil, susceptibil de li- 
I nii ce îmi rămîn as- 
I cunse sau numai in- 
I tuite.

Dificultatea vine, 
I desigur, din destinul 
I singular al Cubei 
I contextul istoriei 
I tino-americane. 
I rie pe care o antici- 
I pează de multe 
I sau o întregește 
I date deosebite. 
I s-a scris una din 
I mele pagini ale 
I coperirii lui Columb 
I (27 octombrie 1492). 
I Una din primele pa- 
I gini ale colonizării 
I (începută în 1512. sub 
I Diego de Velazquez și 
I Panfilio Narvaez). 
I Prima pagină de o- 
I mucidere în masă a 
I populațiilor băștinașe 
I (in 1512 Cuba avea 
I 300 mii aborigeni — 
| siboney. taini, caribi 
| — iar în 1550 numai 
I 4 mii ! E drept, din- 
| tre cei 296 mii. multi 

se sinuciseseră, dar o 
făcuseră din cauza 
morții). Tot aici s-a 
scris și prima pagină 
de sclavaj negru. (în 
1518, cînd Corțez a 
părăsit Cuba plecind 
in Mexic a luat cu el 
și cițiva negri. ceea 
ce înseamnă că pri
mele brațe negre so
siseră aici mai înain
te). Și. în sfirșit, tot 
aici s-au scris si pa
ginile de început ale 
pirateriei : în 1537, 
francezii au vînturat 
Havana (care exista 
ca oraș încă din 1515) 
timp de două săptă- 
mini. luindu-i cină și 
clopotele. Atacul lor 
s-a repetat la 10 iu
lie 1555, sub Jaques 
Soares, mult mai 
ternic. Apoi a 
rindul englezilor : 
ma dată, in 1568. 
John Hawkins : a 
ua oară, în 1586, 
Francisc Drake 
persoană. dar 
succes (corabia 
să spre „probă" 
capturată și 
puși să clădească for
tificații) ; a treia oa- 

. ră, mult 
in 1762, 
steagul 
mort. în 
Florida.
ars literalmente 
șui care rezistase 
roic, timn de 44 
zile. în EI Morro.

Destinul singular 
Cubei nu constă. însă, 
neapărat (și numai) 
din datele amintite 
pină aici. Punct de 
tranzit obligatoriu în
spre visatele tărimuri 
de aur și rampă de 
lansare în către Spa
nia a unor bogății 
mai de preț decît au
rul. Cuba și-a 
istoria prin a 
turora totul si 
nu primi decit 
de la foarte

în acest 
întregul 

„Cheie si 
cum i s-a 

i către

port, 
însemnat

tirziu, cînd 
mai străbătut 
parcurile și 
și nu i-am 

murmurul 
ne- 
de

începea .,truda" 
de reporter prin tre
cerea în revistă a va
selor 
Port : 
ranza — 48 de tunuri; 
bergantinele Cubano, 
Labrador și Marte — 
16 tunuri fiecare : goe- 
letele Iason și Liberal 
— 22 tunuri fiecare ; 
pontonul Teresa, va
sele Fernandina și 
Marimelena. plus alte
le citeva plecate 
misiune" în Porto 
co.

Printr-o stranie 
incidență, tot la 
25 noiembrie, dar 
1825, sosise la Havana 
un Sixto 
mult mai 
prin paginile sale, căci 
era trimis chiar de 
Curtea Spaniolă pen
tru „a da impulsul 
necesar rentelor rega-

spaniole din 
fregata Espe-

..în 
Ri-
co- 
un 
în

Mariano, 
ilustrativ
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* CONTINUINDU-ȘI VIZITA 
pe care o face în Anglia la invi
tația Congresului Sindicatelor 
Britanice (T.U.C.) tovarășul 
Mihai Dalea, președintele Con
siliului Central al U.G.S.R. s-a 
întilnit marți cu Ron Hayward, 
secretar general al Partidului 
Laburist.

• PURTĂTORUL DE CUVÎNT 
al Departamentului de Stat al 
S.U.A., Charles Bray, a anun
țat marți eă Statele Unite vor 
trimite, la sfirșitul acestei săp- 
tămini, o delegație diplomatică 
în Republica Democrată Germa
nă, care va discuta cu oficia
lități ale acestei țări o serie de 
probleme administrative, referi
toare la stabilirea de relații di
plomatice dintre S.U.A. și 
R.D.G.

• ÎNTRUNIT in ședință ex
traordinară, Consiliul de Miniș
tri al Greciei a adoptat, luni, 
decretele prezidențiale privind 
ridicarea legii marțiale și amnis
tia politică.

în baza textelor adoptate, se

ridică legea marțială în Grecia, 
iar cazurile aflate in prezent in 
fața tribunalelor militare se 
transferă în competența . curților 
penale obișnuite. De asemenea, 
sînt amnistiate, toate, persoanele 
condamnate sau în curs de jude
cată pentru delicte politice sau 
de presă, care au fost comise in 
interiorul țării și au avut legă
tură cu situația creată de actul 
de la 21 aprilie 1967. Printr-un 
decret special este grațiat Ale
xandras Panagoulis. condamnat 
la moarte pentru atentat împo
triva președintelui Gheorghios 
Papadopoulos in anul 1968.

Noi arestări la 
Salisbury

• AUTORITĂȚILE RASISTE 
RHODESIENE au arestat încă 
nouă oficialități ale Congresului 
Național African (A.N.C.). par
tid care se pronunță pentru re
stabilirea drepturilor legitime 
ale populației africane din Rho
desia — anunță agenția REU
TER, care citează o declarație a 
președintelui A.N.C., Abel Mu- 
zoreva.

Reunit într-o ședință ex
traordinară la cererea Liba
nului. Consiliul Organizației 
Aviației Civile Ihternațio- 
nale (I.C.A.O.) a condamnat 
în- unanimitate Israelul pen
tru.interceptarea și detur
narea, la 10 august, a unui 
avion de pasageri libanez. 
Consiliul, se declară în rezo
luția adoptată, consideră ac
țiunea israeliană, prin care a 
fost violată suveranitatea 
Libanului, drept o încălcare 
a Convenției de la Chicago 
(Carta transportului aerian 
civil) și cere Adunării 
I.C.A.O., care se va reuni la 
Roma în această lună, să a- 
dopte măsuri adecvate pen
tru protejarea aviației civile.

Hotărîre a guvernului 
pakistanez

• PRIMUL MINISTRU al 
Pakistanului, Zulfikar Aii Bhut
to. a anunțat hotărirea guver
nului său privind abolirea sis
temului administrației publice 
moștenit din perioada coloni
ală. El a menționat că va fi in
stituită o structură a adminis
trației publice deschisă tuturor 
celor care iși vor dovedi compe
tența intr-un domeniu sau altul.

• La Națiunile Unite s-a co
municat că Kurt Waldheim, se
cretar general al O.N.U., va 
inccpe, la sfirșiiul săptăminii 
viitoare, un turneu de vizite în 
Siria. Liban, Israel. Egipt și 
Iordania. în continuare, Kurt 
Waldheim va pleca la Alger 
unde va rosti o cuvintare la 
conferința țărilor nealiniate.

• LA IZMIR și-a deschis por
țile tradiționalul Tirg interna

țional anual, participă un număr 
de 35 de țări, printre care și 
România.

Iranul — membru al 
C.I.C.S. în Vietnam

• GUVERNUL IRANULUI 
a acceptat, la cererea celor pa
tru părți semnatare ale Acordu
lui privind încetarea războiului 
și restabilirea păcii in Vietnam, 
să devină membru al Comisiei 
Internaționale de Control și Su
praveghere în Vietnam — anun
ță agenția iraniană de presă — 
Pars.

• MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL R. D. VIET
NAM a dat publicității un co
municat, in care se arată că gu
vernul R.D.V. și Canadei au 
căzut de acord să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă, cu începere de la 21 
august a.c„ transmite agenția 
V.N.A.
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primea pn- 
nordameri-

sosirea a- 
cu- 
vil- 
re-

spaniol și 
mele vase 
fane.

Pină la 
cestora, poporul
ban trecuse prin 
vătaia repetatelor 
volte de pe ingenios, 
ridicase la rang 
patrie pămîntul 
și iși desemnase 
mii eroi naționali : 
Carlos Manuel Cespe
des. Antonio și Jose 
Maceo. Maximo Go
mez, Calixto Garcia, 
Apostolul Jose Marti, 
încă din 1869, după 
victoria de la Bayamo 
(aici a fost compus 
Imnul național). Adu
narea constituantă il 
desemnase pe Carlos 
Manuel Cespedes ca 
președinte al Republi
cii. Nimic n-a contat 
însă pentru Spania, 
aflată în crepesculul

de 
său 
pri-

în 
ulti-

singure nopți
iulie 1953, cind grupul 
de tineri revoluționari 
conduși de Fidei Cas
tro a asaltat Moncada 
—, atunci cînd totul 
părea liniștit, dinspre 
Sierra Maestra au 
început să circule vești 
noi : tmărul revolu
ționar de la Moncad 
(pe atunci avea 26 
ani), Fidel Castra, 
afla aici, împreună 
tovarășii săi, după 
Granma îi adusese 
țărmurile Cubei (2 de
cembrie 1956) și se pre
gătea să ajungă la 
Havana. Toate efortu
rile lui Batista, toate 
campaniile de denigra
re a tinerilor revolu
ționari, toate încercă
rile de suprimare a lor 
au fost inutile : la 1 
ianuarie 1959 intrarea 
in Havana era un fapt

■ real, triumf al po
porului Cubei. Definitiv.

Capitală și port, Ha
vana (a cărei singură 
istorie poate rezuma 
istoria Cubei) și-a pri
mit atunci noii eroi 
naționali. Pentru prima 

ei au fost 
entuzias- 
al unui 
adevărat 

parcuri și

a 
de 
se 
cu 
Ce 
la

dată străzile 
dilatate de 
mul firesc 
popor cu 
liber. Străzi, ..____ T.
grădini pe care le-ani 
străbătut, citind în 
fiecare o istorie scri
să de două ori, alt
fel : Capitoliul (a că
rui cupolă de 1 200 t 
a fost dinamitată de 
Monecal în 1919, spa- 

aflat 
cincea

pu- 
fost 
pri- 
sub 
do- 
sub 

în 
fără

trimi- 
a fost 
pirații

mai 
cind. 

cu cap
drum 
englezii

tîrziu, 
fără 

de 
spre 

au 
ora- 

e- 
de

al

început 
da tu- 
prin a 

puțin 
puțini, 

caz. 
arc 
an- 
mai 
alte 

lumi (și alte timpuri).
Spania însăși, 

lungi intervale, 
s-o folosească

Prolog, i 
pentru 
antilez. 
tesală", < 
spus, in

pe 
avea 
mai 

mult ca pe o platfor
mă de trecere spre 
alte geografii sau ca 
pe o bază de supra
veghere comodă a zo
nelor din jur.

Ilustrative, in acaat 
sens sînt „notele 
călătorie" scrise 
Jacinto Salas Y Qui
roga (Viajes — Coru
na. 1840), scriitor spa
niol mărunt care a- 
junsese la Havana la 
25 noiembrie 1839 și

de 
de

le“. Raportul lui a ră
mas necunoscut pină 
acum (el se află in 
fondul de manuscrise 
al Institutului de Cul
tură Hispanică din 
Madrid. înregistrat la 
nr. 191 — EL Inten
dente de Egercito, Vi- 
sitador de la Real 
Hacienda de la Pro
vincia de Cuva. 91 
pagini, hirtie I.E.M.-z 
descoperit de mine in- 
timplător) și-mi face 
plăcere ■ să amintesc 
aici citeva din datele 
Iui. Astfel, primul lu
cru constatat de Sixto 
este corupția armatei, 
la niveluri superioare 
(motiv pentru care, la 
Bayamo, Sixto îi sus
pendă de ofițeri) și 
mizeria trupei obliga
tă să trăiască din Îm
prumuturi și antici
pații. Cit privește mi
zeria maselor. Sixto 
o vede, dar nu se uită 
la ea. revoltat doar de 
faptul că registrele 
contabile, cele ce în
registrau tot ceea ce 
se cuvenea regelui, nu 
sint la zi, fiind mai 
mult niște ciorne („bo- 
rradores") 
incomplete 
1821—22—23. 
bani pe care 
promite că-i va aduce 
regelui sint 81030 pe- 
soși-aur, cuveniți din 
traficul de sclavi ne
gri...

In anii aceia. Cuba 
începuse să rostească 
un singur cuvint — 
rad» — trestie de za
hăr. bogăția care a 
umilit poporul ei pe 
distanta a două secole. 
Imense păduri virgine 
— lemn de caoba. ce
dru. abanos — inge- 
nunchiaseră sub fla
căra verde a trestiei, 
numai orașul Trinidad 
și zonele vecine pro- 
ducind prin 1850 apro
ximativ 700 arrobas 
(1 = 25 livre). în 40 in
genios (proprietăți în
zestrate cu întreaga 
tehnică de prelucrare).

Și tot pe atunci va
lizele diplomatice în
cepeau să traverseze 
oceanul către Ma
drid, Paris și Londra, 
purtind in ele nu za
hărul — cel care figura 
în foile de zestre ale 
reginelor și se vindea 
cu gramul — ci inte
resul de cumpărare 
sau de însușire a pă- 
mîntului ce il produ- 

. cea. Lungi dialoguri, 
lungi etape de neli
niște, în care intervin 
personajele unei lungi 
pleiade de politicieni : 
Polk, Pedro J. Pidal, 
Daniel E 
Francisco 
Manuel Silvela, Harri
son, James G. Blain, 
Mackinley. Toate a- 
cestea pină în 1898, 
cind Cuba vedea ple
cind ultimele corăbii 
ale colonialismului

falsificate, 
pe anii 

Singurii 
Sixto

Sockles, 
Serrano,

imperiului său, sem- 
nind Tratatul de la Pa
ris (24 octombrie 1898), 
unde Cuba nici nu fu
sese invitată și cedind 
ceea ce nu mai avea 
Statelor Unite.

Introduse în toate 
ramurile economiei ță
rii, monopolurile nord- 
americane au sigilat 
de atunci fiecare pas 
al dezvoltării ei, via
ța politică insăși fiind 
dominată de către a- 
cestea : Wood, venind 
din afară, este cel ca
re organizează alege
rile din 1900, el însuși 
a emis noua Constitu
ție. introducind in 
destinul țării amenda
mentul Plăti.

Cițiva ani mai tîr
ziu, 13 ingenios nord- 
a-tnerieane stăpineau d7 
la Sută din producția 
de zahăr a țării, cîș- 
tigind 
dolari 
coltă. 
prețul 
de 22 cenți/livra, Cuba 
a bătut recordul mon
dial în export și pă
rea că nimeni nu-și 
mai amintește de cu
vintele lui Jose Mar
ți : „Un popor care-și 
încredințează existența 
unui singur produs. se 
sinucide". N-a fost ne
voie decit de un an 
pentru ca euforia ge
nerală să fie pulbere : 
prețul zahărului a 
scăzut în 1921 la 4 
cenți/livra, aducind po
porul în pragul explo
ziei. Generalul Crow
der a sosit atunci la 
Havana cu promisiu
nea unui credit și a 
găsit in Gerardo Ma
chado 
ocupe primul scaun al 
țării, 
atunci 
sacrificii și neliniște. 
Dictatura machadiană 
venea după un guverți 

. „democratic", . alter
nanță care avea să se 
mai repete o vreme. 
Nu pentru mult : în 
acei ani s-au format 
primele forțe politice 
revoluționare, au avut 
loc greve muncitorești, 
clasa muncitoare și-a 
dat primele jertfe, ală
turi de tinerii studenți, 
s-a înființat ~ 
Comunist 
1925).

Un sergent 
neagră — începută la 
3 septembrie 1933, cind 
a apărut cazarma Co
lumbia — iși con
struia. însă, tot pe 
atunci, viitorul de dic
tator : Fulgencio Ba
tista. Apiicind același 
mecanism — după o 
guvernare „democra
tă". o dictatură mili
tară — forțele ostile 
progresului sperau să-l 
poată întîrzia cit mai 
mult.

Intr-un astfel de con
text, după lumina unei

180 milioane 
cu fiecare re- 

în 1920. cind 
zahărului era

omul potrivit să
Țara a intrat 
in penumbră,

Partidul 
(august,

cu glorie

COLUMBIA

Au fost achiziționate un sfert 
din acțiunile companiei „Gulf Oil“

Luind cuvintul în localitatea 
Tumaco. președintele Columbiei, 
Misâel Pastrana Borrero, a a- 
nunțat că autoritățile guverna
mentale vor achiziționa 25 la 
sută din acțiunile deținute de 
compania nord-americană „Gulf 
Oii" în exploatarea zăcăminte
lor petroliere Ori to, de la gra
nița cu Ecuadorul. Achiziționa
rea unui sfert din pachetul de 
acțiuni va fi făcută cu partici
parea societății particulare 
„Cayman".

După cum a menționat pre
ședintele Borrero, statul va 
investi 'in această operație fon
duri în valoare de 200 milioane 
pesos (aproximativ 10 milioane 
dolari),’ o cifră similară fiind 
furnizată de „Cayman". In 
acest fel, societatea națională a 
petrolului ..Ecopetrol" va obți
ne participarea la activitatea de 
exploatare a celui mai impor
tant zăcămînt al tării, duoă cel 
de la Barrancabermeja, aflat în 
proprietatea sa.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scinteii". Tel. 17.60.10, 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și difuzoril *din întreprinderi și instituții. — Tiparul l Combinatul poligrafic „Casa Scinteii". 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFIIkATELIA* — Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Griviței nr. 64—66, P.O.B. — 2001.

țiu pe care s-a 
Villanueva, a 
gară din lume) menit 
să adăpostească „fru
musețile lumii fizice' 
și ororile lumii mora
le" (poemul lui Jose 
Maria Herdedia). adi
că fărădelegea, este azi 
sediu ai Academiei, 
adăpostind în același 
timp un extraordinar 
muzeu de științemuzeu ae științe na
turale, numeroase ac- 

de 
es-

te și manifestări 
cultură. Alături, „ 
planada de promenadă 
a indrăgostiților de 
azi, Paseo Marti, Pra
do, pe care la 7 iulie 
1913 șeful poliției din 
Havana. generalul 
Armando de J. Riva 
a stat în fața pistolu
lui mînuit de guverna
torul provinciei, 
neralul Ernesto 
bert. în partea „„„ 
laltă -a orașului, Mira- 
mar-ul, tăiat de 
Quinta Avenida, car
tierul cel mai elegant 
de altădată, controlat 
de bogătași ca Ramon 
Mendoza sau El Pote 
(Jose 
guez), 
lături 
chirii 
deloc, 
brul 
Club, cu un alt 
Circulo Social 
(Cercul social 
toresc) „Josă Antoni- 
no Echeverria", 
ședințele 
studențești 
de Machado. Un 
nume și pentru caba
retul Montmartre : Es
cuela tehnologica 
„Manuel Asunce 
menech", sediu 
viitorilor ingineri. ,. 
mai departe Country 

afla 
lux, 
mai

ge- 
As- 

cea-

Lopez Rodri- 
cartier azi fa

de altele 42) cu 
simbolice 
Dincolo,
Vedado

î sau 
cele-

Tenis 
nume : 
Obrero 
munci -

pre* 
federației 

asasinat 
alt

Do- 
al 
Și

Club, unde se 
cel mai rușinos 
alături de cea 
neagră mizerie, deve
nit Escuela Nacional 
de Arte, loc pentru 
învățat pictura. mu
zica. dansul. Iar la 
margine, unde incepe 
spațiul grădinilor, 
parcul „Antonio Ma
ceo". cindva Quinla 
de los Molinos, unde 
la 27 noiembrie 1875 
au fost asasinați cei 
8 studenți în medicină.

Destinul singular al 
Cubei nu constă, în
să. neapărat (și nu
mai) din datele amin
tite pină aici. E im
posibil să poți expli
ca intr-un spațiu res- j , pe care 

țară so- 
America 
străbătut 
recîștiga 

demnita-

trîns drumul 
Cuba, prima 
cialistă din 
Latină, l-a 
pentru a-și 
libertatea și 
tea națională, scriin- 
du-și astfel a doua 
istorie și anticipind, 
încă o dată, istoria 
continentului latir.o- 
american. E imposibil 
să surprinzi în același 
spațiu restrîns roade
le acestui drum, su- 
risul oamenilor săi, 
întilnit pretutindeni, 
linie și acesta al por
tretului despre care 
vorbeam la început, 
peste care aud acea 
împletire de voci, 
ritmuri de tumbado- 
ras și valuri de ocean 
înnoptat.

Președintele Argentinei, Râul 
Lastiri, a promulgat un decret 
prin care se interzice agenții
lor internaționale strîngerea și 
difuzarea de știri pentru ziare
le și posturile de radio și tele
viziune argentiniene — anunță 
agențiile ASSOCIATED PRESS 
și UNITED PRESS INTERNA
TIONAL. Decretul menționează 
că filialele agențiilor internațio
nale de presă vor fi autorizate, 
și in continuare, să transmită 
știri peste hotare, dar că agen
țiile care furnizează informații 
presei scrise și vorbite argen
tiniene. vor trebui să fie pro
prietatea unor cetățeni din a- 
ceastă țară.

K


