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Adunarea festivă cu prilejul celei
de-a XXVI-a aniversări a eliberării

României de sub jugul fascist
Cu prilejul celei de-* 26-* aniver

sări a eliberării României de sub ju- 
aSîl fascist, bilanț al strălucitelor vic
torii dobîndite sub conducerea par
tidului în edificarea societății socia
liste, vineri după-amiază a avut loc 
in Capitala patriei o adunare festivă 
organizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R. ți Consiliul popu
lar municipal.

In Sala Palatului, fundalul scenei 
este dominat de faldurile Îngemănate 
ale drapelelor patriei și partidului. 
Stema Republicii Socialiste România 
este încadrată de datele festivd : 
„1944 — 23 August — 1970“.

Participanții la adunare intlmpinft 
pe conducătorii de partid și de stat, 
la sosirea în sală, cu o caldă, puter
nică manifestație de dragoste și ata
șament Ovațiile și aplauzele nu conr 
tenesc minute în șir. In prezidiu iau 
loc tovarășii Nloolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Florian Dănă- 
lache. Dumitru Popa, Ion Iliescu, ge
neral-colonel Ion Ioniță, precum și 
Chivu Stoica, Constantin Pfrvulescu. 
Gheorghe Vasilichi, Alexandru Sen- 

covici, vechi militanțl ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, gene- 
ral-oolonel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului forțelor armate 
și șef al Marelui Stat Major, Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, Suzana Gâdea, președinta Con
siliului Național al Femeilor, Miron 
Nicolescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii Scriito
rilor, general de armată Iacob Teclu 
și genenal-maior Constantin Burdu- 
lpiu, foști comandanți de mari uni
tăți în războiul antihitlerist. Simina 
Eliad, muncitoare la Fabgca de con
fecții și tricotaje, Gheorghe Buruc, 
muncitor la uzinele „23 August", și 
Vasile Grecu, muncitor la uzinele 
„Electromagneti ca“.

în sală se află membri și membri 
«upleanți ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, ai Consi
liului de Stat șl ai guvernului.

Ea adunare iau parte membri *1 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații obștești, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, participanți la 

insurecția armată de la 23 August 
1944, generali activi și în rezervă, 
foști conducători de mari unități pe 
frontul antihitlerist, ofițeri superiori, 
academicieni și alți oameni de știin
ță și cultură, activiști de partid șl 
de stat, muncitori fruntași din între
prinderile bucureștene, șefi ai culte
lor religioase, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Sînt prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București, a- 
tașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic, oaspeți de peste 
hotare.

înainte de începerea adunării, In 
sală răsună acordurile solemne ale 
Imnului de Stat al Republicii Socia
liste România.

Adunarea festivă este deschisă de 
tovarășul Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei.

Primit cu vii aplauze, ia cuvîntul 
tovarășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cuvîntarea este subliniată în re
petate rînduri prin vii și puternic* 

aplauze. Cei prezenți ovaționează 
pentru gloriosul Partid Comunist Ro
mân, conducătorul încercat al operei 
de edificare a socialismului pe pă- 
mîntul României, pentru Comitetul 
Central și secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Adunarea s-a încheiat printr-un 
bogat spectacol festiv, dedicat glori
oasei aniversări, la care și-au dat 
ooncursul ansambluri și soliști de 
frunte ai scenelor lirice și dramatice 
din Capitală.

Au fost interpretate cîntece închi
nate zilei eliberării — 23 August, 
stegarului libertății — Partidul Comu
nist Român, patriei libere — Româ
nia socialistă. Alte piese ale progra
mului au evocat — prin cîntec, vers 
și dans — pagini din frămîntata is
torie de bătălii purtate de poporul 
român pentru cucerirea independen
ței și păstrarea ființei naționale, cul- 
minînd cu eroicele lupte insurecțio
nale din august 1944. Spectacolul a 
luat sfîrșit cu o ilustrare coregrafică 
a „Rapsodiei Române".

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

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Pană
Stimați tovarăși.
Sărbătorim astăzi 26 de ani de Ia 

eliberarea României de sub jugul fas
cist — act memorabil, de importan
tă crucială pentru destinele țării 
noastre, care a deschis poporului ro
mân calea înfăptuirii idealurilor sale 
de libertate și dreptate socială, con
stituind începutul unei epoci noi în 
istoria României, epoca marilor 
transformări revoluționare, a edifică
rii societății socialiste.

în îndelungata și frămîntata lui is
torie, în lupta grea dusă de-a lun
gul secolelor pentru păstrarea fiin
ței naționale, pentru închegarea na
țiunii și desăvîrșirea unității de stat, 
împotriva exploatării și asupririi, 
pentru libertate, independență și pro
gres social, poporul român a Înscris 
nenumărate pagini de glorie. Cu toa
te acestea se poate spune, fără exa
gerare, că epoca de adinei prefaceri, 
care a început o dată cu insurecția 
armată din august 1944, este de o 
măreție și însemnătate fără egal în 
istoria țării. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, „23 August 
1944 va rămîne veșnic In conștiința 
poporului, amintirea sa transmițîn- 
du-se din generație în generație <•* 
un simbol strălucit al eroismului ma
selor populare, al spiritului revoluțio
nar al comuniștilor, al tuturor mili- 
tanților progresiști din țara noastră".

încununată de succes deplin, insu
recția armată a demonstrat marea ca
pacitate organizatorică și influența 
politică a Partidului Comunist Ro
mân. Exprimind voința poporului și 
interesele vitale ale țării, partidul a 
condus cu hotărlre rezistența antifas
cistă, lupta pentru răsturnarea regi
mului antonescian, pentru ieșirea ță
rii din războiul antisovietic și întoar
cerea armelor împotriva Germaniei 
fasciste. Este meritul partidului co
munist că pentru realizarea acestor 
obiective a reunit într-un singur 
front clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, ostași șl ofițeri, ca
dre militare sunerioare, cercuri și 
personalități politice din rîndul cla
selor dominante, inclusiv monarhia 
~ toate forțele democratice și patrio
tice ale ponorului, ostile grunului dic
tatorial aflat Ia putere și dornice să 
nună capăt fascismului și să scoa
tă țara din războiul anitisovfeitlc.

Agravarea crizei regimului fascist, 
creșterea voinței de luptă a poporu
lui, închegarea coaliției celor mai 
largi forțe sociale, politice și mili
tare antifasciste au creat posibilitatea 
reală de a răsturna jugul dictaturii 
antonescieine și a întoarce armele 
împotriva Germaniei hitleriste.. Con
diții internaționale favorabile reali
zării acestor țeluri au fost create de 
loviturile zdrobitoare date trupelor 
germane de către armatele Uniunii 
Sovietice, care au purtat povara cea 
mal grea a războiului și au dat cele 
rrtai mari jertfe, cucerind admirația 
și stima tuturor popoarelor, de suc
cesele celorlalte forțe ale coaliției 
antihitleriste, de amploarea pe care 
o luase lupta popoarelor împotriva 
dominației fasciste.

în aceste împrejurări. înfăptuirea 
actului de Ia 23 August 1944 — ares
tarea căpeteniilor guvernului fascist, 
formarea unui nou guvern, alătura
rea României la coaliția antihitleristă 
— a exprimat voința întregului nos
tru popor, a însemnat o victorie ho
tărâtoare a luptei antifasciste și de 
eliberare națională, desfășurată sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. Imediat după insurecție, întrea
ga armată română, animată de un în
flăcărat sentiment patriotic, de ură 
puternică împotriva regimului fas
cist și a sprijinitorilor săi hitleriști 
a întors armele Împotriva Germaniei 
naziste. Ea a luptat cot la cot cu 
•rmata «ovietică pentru eliberare* 

întregului teritoriu al țării, contl- 
nuind apoi să participe la bătăliile 
purtate pe teritoriul Ungariei, Ceho
slovaciei și Austriei, pînă la Înfrân
gerea definitivă a armatelor fascist* 
și încheierea victorioasă a războiu
lui în Europa. Prin efectivul militar 
de peste o jumătate de milion de oa
meni — din care 170 de mii și-au 
jertfit viața in lupta contra cotropi
torilor naziști — prin amplul efort 
făcut de economia națională, sacrifi
ciile suportate de masele populare 
pentru aprovizionarea și sprijinirea 
armatei, România a adus o însem
nată contribuție la înfrângerea fas
cismului.

Victoria insurecției de la 23 Au
gust 1944, alăturarea României la 
coaliția antihitleristă au dat o pu
ternică lovitură pozițiilor militare ale 
Germaniei naziste, contribuind la 
schimbarea raportului de forțe pe 
plan militar și politic In sud-estul 
Europei, la grăbirea victoriei. Pe 
drept cuvânt, Comandamentul Su
prem Sovietic, opinia publică din ce
lelalte țări ale coaliției antihitleriste 
au dat o înaltă apreciere contribuției 
aduse de poporul nostru la zdrobi
rea dușmanului comun.

In focul luptelor împotriva celui 
mai periculos vrăjmaș al civilizației 
și progresului societății omenești, 
prin sîngele vărsat în comun, s-a ci
mentat frăția de arme româno-so- 
vietică, s-au pus temelii trainice re
lațiilor de prietenie între popoarele și 
țările noastre, relații care s-au dez
voltat și se consolidează continuu în 
zilele noastre.

Evocînd memorabilele evenimente 
de acum mai bine de un sfert de 
veac, împrejurările istorice care au 
permis înfăptuirea actului de la 23 
August 1944, aducem un adine oma

In timpul adunârii festiv*
A

giu tuturor fiilor poporului nostru — 
revoluționari, luptători din rezistență, 
patrioți, ostași — care au contribuit, 
multi dintre ei cu prețul vieții, la 
eliberarea țării de sub jugul fascist 
și la infringerea Germaniei naziste. 
De asemenea, poporul român exprimă 
profunde sentimente de prețuire șl 
recunoștință față de Uniunea Sovie
tică. ai cărei ostași au contribuit la 
eliberarea .României, s-au acoperit 
de glorie în cucerirea victoriei, în 
lupta pentru salvarea omenirii de pe
ricolul fascist. Acordăm o înaltă cins
tire memoriei militarilor celorlalte 
țări din coaliția antihitleristă care au 
adus contribuția lor neprețuită Ia 
măreața victorie. Păstrăm o profundă 
admirație față de neînfricata luptă de 
rezistență dusă și în alte țări de către 
forțele patriotice,. în ale căror prime 
rînduri s-au situat comuniștii, pentru 
libertate și independență.

Insurecția armată victorioasă din 
august 1944 se înscrie ca o piatră de 
hotar în istoria poporului român, ca 
început al revoluției populare, al 
unui profund proces de renaștere na
țională și socială a poporului român.

Coalizînd în jurul clasei munci
toare cele mai largi pături ale po
porului, Partidul Comunist Român 
a reușit să mobilizeze în luptele re
voluționare uriașe forțe democratice 
și patriotice, pe toți cei interesați în 
dezvoltarea democratică a țării. El a 
organizat și condus cu succes mari 
bătălii de clasă, puternice acțiuni 
de masă — demonstrații ponulare, 
mitinguri, luarea cu asalt a primării
lor și prefecturilor, ocuparea cu forța 
a păminturilor moșierești, izgonirea 
din întreprinderi a elementelor fas
ciste. In lupta împotriva reacțiunii, 
Partidul Comunist Român a avut 
permanent în vedere necesitatea de a 
fi pregătit pentru a face față oricărei 

împotriviri din partea dușmanului de 
clasă, întărind formațiunile patrioti
ce de luptă, îmbinînd demonstrațiile 
de stradă, luptele maselor cu acțiu
nile comuniștilor și altor elemente 
democratice din organele centrale și 
locale de stat-

Amplele lupte politice, sociale și 
economice, conduse de partidul co
munist după eliberarea țării de sub 
jugul fascist, au determinat înfrirv- 
gerea forțelor reacționare, instaurarea 
la 6 martie 1945 a primului guvern 
democrat din istoria României. 
Schimbarea radicală a raportu
lui de forțe în societate a permis dez
voltarea procesului revoluționar, În
lăturarea monarhiei și proclamarea 
republicii populare, cucerirea întregii 
puteri politice de către clasa munci
toare în alianță cu țărănimea, cu cele
lalte categorii de oameni ai muncii, 
trecerea la înlănțuirea sarcinilor con
strucției socialiste.

în răstimpul relativ scurt care a 
trecut de la neuitatul august elibera
tor, poporul nestru, liber și indepen
dent. a săvîrșit — sub conducerea 
Partidului Comunist Român — un 
măreț act de creație, revoluționar : a 
făurit o nouă societate, a asigurat 
victoria definitivă a socialismului la 
orașe și la sate. Rod al luptei mase
lor, crînduirea noastră socialistă se 
identifică cu viața și cu năzuințele 
celor ce muncesc, se întărește necon
tenit prin munca însuflețită a . în
tregului popor stăpin pe destinele 
sale.

Stimați tovarăși,
A 26-a aniversare a eliberării Româ

niei găsește poporul nostru angajat 
cu întreaga sa energie in înfăptuirea

(Continuare în pag. a II-a;
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Desen de Gheorghe CALARAȘU

IN L UMINA

de Zaharia STANCU

LUI AUGUST

Sărbătorim astăzi, cu 
inimile pline de feriv 
cire, Împlinirea a 
douăzeci și șase de ani 
de la eliberarea pa
triei de șub jugul fas
cist, sărbătorind, în a- 
celași timp, împlinirea 
a douăzeci și șase de 
ani din ziua in care 
Partidul Comunist Ro
mân a ieșit din ilega
litate, și-a luat locul 
cuvenit în fruntea 
maselor muncitoare și 
a întregului nostru po
por. Drumul pe care îl 
parcurge poporul ro
mân de atunci și pînă 
astăzi, dacă îl măsu
răm cu durata mijlo
cie a unei vieți ome
nești. a fost lung. Gre
șit ar fi dacă am spu
ne că el a fost n°+«d 
și că l-am străbătut 
c'nt.înd și cu flori la 
pălărie. De nenumăra
te ori partidul nostru 
a întîmpinat în con
strucția vieții greutăți 
dintre care unele pă
reau de neînvins. Nu 
o dată, la începuturi, 
U se snunea comuniș
tilor, de către scep
tici ori răuvoitori, că 
nu vor nutea să guver
neze. Nu o dată li s-a 
prezis căderea. Noi, cel 
mai în vîrstă. am trăit, 
alături de popor toate 
momentele, po cele 
bune, care subliniau 
realizările noastre, ca 
si pe cele ale neirbîn- 
7ilor vremelnice. Nicio
dată nu ne-a ametit 
bucuria, atunci c'nd am 
reușit. Niciodată nu 
ne-a conleslt neîncre
derea atunci cînd. In
tr-un domeniu sau al
tul. ne-am Infinit cu 
nolzbutirea. Din ma
rtie Izb’nzi ca sl din 
nelzblnzile, rtte au 
fort. oamenii tă-ii 
noastre, si 1n primul 
rînd comuniștii, ' au 
tras cuvenitele învăță
minte. întregul nort.ru 
popor * Învățat să gu- 

verneze. Partidul nos
tru a învățat să admi
nistreze statul și Să-1 
conducă in singura di
recție rîvhită și dorită 
de majoritatea covîrși- 
toare a poporului — 
aceea a construirii so
cialismului și a comu
nismului in străvechea 
noastră patrie, pe stră
vechile noastre pămin- 
turi, in străvechii noș
tri munți, lingă stră
vechile noastre ape. 
De pe această a două
zeci și șasea treaptă 
aniversară privim as
tăzi cu ochii larg 
deschiși patria noastră. 
România noastră so
cialistă și privim tot
odată poporul 
harnic, < 
acestei 
Românii 
care, prin 
înțeleaptă, 
ei pașnică .......
fie stimată și prețuită 
în întreaga lume, de 
toate popoarele.

Cum au fost posibile 
în România schimbări 
atît de mari, transfor
mări atît de funda
mentale ? S-a vorbit si 
«-a scris încă din anii 
trecuți de un miracol 
româneâc. De fapt nu 
a fost șl nici nu poate 
fi vorba de vreun mi
racol. Partidul Comu
nist Român șl con
ducerea Partidului 
Comunist Român In 
frunte cu secretarul 
general al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. au fost fac
torii înțelepți și plini 
de energie care au dat 
impuls tuturor înnoi
rilor. Se cade să rea
mintim că un rol 
seamă în tot ceea 
s-a petrecut la noi 
acest ultim sfert 
veac l-a jucat încre
derea pe care ponorul 
nostru a arătat-o. în 
toate momentele, par
tidului nostru comu
nist. Aceasta s-a da-

nostru 
constructorul 

înfloritoare 
socialiste, 

i politica ei 
prin munca 
a ajuns să

de 
ce 
în 
de

torat faptului eA !n- 
cercații comuniști ro
mâni au știut să cîștlge 
întreaga încredere a 
poporului nostru. în a- 
ceasta a constat forța 
cea mai mare a parti
dului ; de aci și-au 
tras principalele izvoa
re toate înnoirile care 
au dus la făurirea 
țării noastre de astăzi.

Al zecelea Congres al 
Partidului Comunist 
Român a însemnat un 
eveniment important în 
viața partidului nostru 
și, deopotrivă, în viața 
întregului nostru po
por. Tot ce s-a rostit 
în Sala Congresului a 
fost bine chibzuit. Tot 
ce s-a hotărît acolo ca
pătă zi cu zi împlinire.

Privim de pe a două
zeci și sasea treaptă 
aniversară trecutul a- 
propiat și ne simțim 
ciț toții mîndri de tot 
ceea ce poporul nostru 
și partidul nostru au 
înfăptuit în acești anî. 
Privim de pe aceeași 
treaptă de aur prezen
tul. Și tot de pe a- 
ceeasi treaptă de aur 
privim si viitorul- Tre
cutul de un sfert șt 
ceva de veac a fost al 
nostru. Noi l-am gîn- 
dit. Noi l-am dimensio
nat realizările. Prezen
tul este al nostru. Al 
nostru va fi și viitorul 
— viitorul pe care 11 
dorim mereu mal în
floritor s! fericit pen
tru Întregul nostru po
por. Viitorul rare nil 
poate să fie altfel cîtă 
vreme tarainonorul au 
în fruntea lor vn par
tid erptr. rtirp'es+e nar- 
tidul nostru comunist, 
un secretar general 
al partidului cum 
este tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Pășim In 
lumina lui Aurtist eu 
fruntea sus. Merităm 
cu toții această bucu
rie.

4
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Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Pană

(Urmaro din pag. I)

programului elaborat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân — program complex, al cărui'o- 
bieetiv fundamental este lărgirea și 
perfecționarea bazei tehnico-mate- 
riale a țării, făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate. Liniile 
directoare pe care înaintăm exprimă 
o constantă a politicii partidului : o- 
rlentarea statornică spre făurirea unei 
economii moderne, bazată pe o indus
trie puternică, spre valorificarea in
tensă a resurselor țării.

Industrializarea socialistă — factor 
primordial al avîntului Întregii 
economii, al unei vieți civilizate, al 
Independenței și suveranității națio
nale — a schimbat radical structura 
economiei noastre, a făcut din indus
trie ramura dominantă, principală sur
să a venitului național. Industria s-a 
transformat radical, a căpătat tră
sături noi, calitative, care-i permit să 
contribuie la modernizarea celorlal
te ramuri, să satisfacă în bună mă
sură cerințele economiei naționale șî 
să asigure participarea crescîndă la 
schimburile economice internaționale. 
Ritmul mediu de 13 la sută 
în care a sporit producția Industrială 
din 1950 încoace ilustrează dinamis
mul economiei noastre, situează Ro
mânia printre primele țări ale lumii 
în ce privește ritmul înalt, menținut 
constant în procesul dezvoltării sale.

Agricultura socialistă — ramură e- 
sențială a activității economice — 
dispune de o bază tehnico-materială 
superioară, cunoaște un proces pro
fund de modernizare și intensifica
re, menit să asigure creșterea con
tinuă a producției vegetale și anima
le.

Datorită muncii pline de abnegație 
a întregului popor, actualul cinci
nal se încheie cu bune rezultate. în 
aceste zile, premergătoare marii noas
tre sărbători , naționale, oamenii mun
cii dintr-un important număr de ju
dețe și localități, dintr-o serie de în
treprinderi industriale și ramuri e- 
conomice au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a prevederilor pla
nului cincinal. Planul producției in
dustriale globale de pe primele 7 
luni a fost, de asemenea, îndeplinit 
în proporție de 101,3 la sută, cu un 
spor de 12,1 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Toate a- 
cestea ilustrează creșterea potenția
lului eoonomiei naționale, realismul 
și justețea politicii partidului comu
nist. Este necesar ca realizările do- 
bîndite în acest an să fie dezvoltate, 
orientînd eforturile spre creșterea 
mai accentuată a producției, folosi
rea integrală a capacităților de pro
ducție, sporirea productivității mun
cii, asigurarea de eoonomii la mate
rii prime, materiale și combustibili, 
ridicarea calității produselor, livra
rea unui volum mărit de mărfuri 
pentru piața internă și pentru export, 
creșterea beneficiilor, îndeplinirea 
integrală a planului pe 1970 și pre
gătirea în cît mai bune condiții a 
planului pe 1971. O atenție deosebită 
trebuie să se acorde realizării planu
lui de investiții, micșorării costului 
npilop obiective, reducerii, duratei de 
execuție și intrării în producție la 
termen a noilor capacități.

Adevăratele dimensiuni ale succe
selor dobîndite apar cu atît mai bine 
conturate astăzi, la numai cîteva luni 
de la puternicele calamități naturale 
provocate de inundații. Economia ro
mânească, întreaga societate au tre
cut cu bine acest examen, impus de 
forțele oarbe ale naturii, evidențiind 
vigoarea noii orînduiri. în luptă cu 
stihiile dezlănțuite, pentru reface
rea economiei, oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei au săvîrșit 
acte de eroism, au demonstrat 
încă o dată solidaritatea și uni
tatea întregului nostru popor. Ne 
exprimăm convingerea că, răspunzînd 
chemării Comitetului Central al par
tidului, muncitorii, țăranii, intelectua
lii, tineretul, toți oamenii muncii își 
vor mobiliza în continuare efortu
rile și energia, vor desfășura larg 
activitatea constructivă pentru ca în
că în cursul acestui an să fie lecuite 
rănile provocate de inundații, să fie 
recuperate în întregime pagubele su
ferite de economia națională.

Condițiile, climatice nefavorabile șl 
marile inundații din primăvara aces
tui an au determinat, după cum se 
știe, diminuarea producției la unele 
culturi de vară, îndeosebi la păioase. 
în ciuda acestor greutăți, țărănimea 
cooperatistă a făcut eforturi pentru 
stringerea întregii producții în vede
rea asigurării fondului central al sta
tului cu importante cantități de grîu 
și alte produse. în același timp, con
ducerea partidului și statului a luat 
toate măsurile pentru a asigura apro
vizionarea corespunzătoare a popu
lației, pentru mai buna organizare a 
producției și a muncii în agricultură. 
Este necesar să se desfășoare o mun
că intensă pentru recoltarea la timp 
a tuturor ,culturilor de toamnă, efec
tuarea în epoca optimă a însămînță- 
rilor, executarea unor lucrări de ca
litate, aplicarea tuturor măsurilor 
tehnice și organizatorice menite să 
contribuie la obținerea unor produc
ții superioare în anul viitor. Se im
pune ca organele de partid și de stat 
să asigure înfăptuirea neabătută a 
prevederilor Congresului al X-lea 
privind dezvoltarea producției agri
cole, realizarea programului vast de 
investiții, perfecționarea organizării 
șl retribuirii muncii în agricultură, 
traducerea în viață a programelor 
naționale privind dezvoltarea zooteh
niei, extinderea irigațiilor și comba
terea eroziunii solului în vederea spo
ririi aportului agriculturii la crește
rea avuției naționale.

Țelul suprem al politicii partidu
lui, obiectivul central al construcției 
socialismului, al tuturor eforturilor 
pe care le face statul este ridicarea 
bunăstării maselor. Rezultatele obți
nute în dezvoltarea economiei stau la 
baza creșterii venitului național, per
mit înfăptuirea unui vast program 
de investiții, și, în același timp, alo
carea de fonduri tot mai mari pen
tru ridicarea standardului de viață 
al poporului. Ca urmare a aplicării 
în toate ramurile și sectoarele econo
miei a hotărîrii Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
guvernului privind majorarea sala
riilor și aplicarea noului sistem de 
salarizare, oamenii mun*i beneficia
ză în acest an de venituri suplimen
tare de peste 12 miliarde lei. Totoda
tă au sporit veniturile țărănimii. A 
crescut și s-a diversificat consumul 
populației, se îmbunătățesc condițiile 
de locuit, se construiesc numeroase e- 
dificii social-culturale. Nu încape în
doială că, muncind pentru înfăptuirea 
programului .stabilit de Congresul al 
X-lea, pentru ridicarea societății pe 
noi trepte de civilizație și progres, 
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție și creșterea venitului național, 
poporul nostru va crea noi condi
ții, superioare, pentru ridicarea ni
velului său de trai material și cul
tural. pentru înflorirea multilaterală 
a patriei.

Victoriile dobîndite în anii con
strucției socialiste, care au schimbat 
din temelii înfățișarea tării, demon
strează cursul ascendent al societății 
românești, înaintarea largă a socia
lismului, a procesului înnoitor Inițiat 
de partid în toate domeniile vieții so
ciale și de stat.

Cu prilejul marii sărbători națio
nale a României, permiteți-mi ca, din 
însărcinarea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri, să adresez 
clasei muncitoare, țărănimii și inte
lectualității, cadrelor de partid, de 
stat și din organizațiile obștești, tu
turor oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți, calde felicitări pentru succesele 
remarcabile obținute, să le urez multă 
sănătate și fericire, spor la muncă 
și noi izbînzl in activitatea de viitor !

Viitorul plan cincinal pune încă de 
pe acum în fața țării sarcini comple
xe, de mare răspundere, a căror în
deplinire cere mobilizarea și valori
ficarea mai intensă a potențialului e- 
conomic al patriei, a energiilor crea
toare ale milioanelor de construc
tori ai socialismului. Noul plan 
cincinal — elaborat pe baza Di
rectivelor Congresului al X-lea, pre
vede indici superiori față de Di
rective, ca urmare a rezervelor in
terne puse în evidență cu ocazia am
plelor dezbateri ce au avut loc în în
treaga țară. Pentru anii 1971—1973 
partidul situează în centrul preocupă

rilor creșterea rapidă a forțelor de 
producție, modernizarea structurii e- 
coiiomiei naționale, reducerea chel
tuielilor materiale de producție, creș
terea productivității muncii, îmbună
tățirea calității produselor, utilizarea

mai judicioasă a forței de muncă, în 
scopul ridicării eficienței economice, 
al satisfacerii cit mai depline și la 
un nivel calitativ superior a necesi
tăților țării, al participării mai acti
ve la diviziunea internațională a 
muncii.

De o importanță vitală pentru bu
nul mers al societății noastre este 
încheierea aplicării măsurilor de 
perfecționare a organizării și plani
ficării activității economice, a con
ducerii întregii vieți sociale. Legile 
adoptate în ultima vreme referitoare 
la contractele economice, organiza
rea, planificarea și executarea inves
tițiilor, organizarea și disciplina 
muncii, asigurarea și controlul cali
tății produselor, gospodărirea mij
loacelor materiale și bănești ale sta
tului, precum și alte acte normative 
din domeniul economic constituie 
instrumente puternice în perfecțio
narea tuturor laturilor activității e- 
conomioe, în acțiunea de folosire cu 
maximum de rodnicie a avuției noas
tre naționale, a proprietății socialiste.

Desigur, în diferite domenii există 
încă neajunsuri și greutăți, se mani
festă elemente de inerție și birocra
tism ; depinde de eforturile stărui
toare ale comuniștilor, ale celorlalți 
oameni ai muncii, de perfecționarea 
activității organizațiilor de partid și 
a organelor oentrale economice și 
de stat ca aceste deficiențe să fie 
depășite.

Partidul și guvernul au convinge
rea că muncitorii, țăranii, intelectua
lii, toți oamenii muncii nu-și vor 
precupeți eforturile pentru a înde
plini cu succes sarcinile pe 1970, 
creînd condiții cît mai favorabile în
ceperii viitorului cincinal. Pentru a 
ține pasul cu progresul contemporan, 
pentru a lichida rămînerile în urmă 
față de țările dezvoltate din punct de 
vedere economic, poporul nostru tre
buie să facă în continuare eforturi, 
să asigure o rată înaltă a acumulării, 
să valorifice intens capacitățile sale. 
Aceasta este singura cale pentru a 
accelera înaintarea României spre ci
vilizația și cultura cea mai avansată, 
a ridica nivelul de trai al maselor, 
pentru a făuri societatea socialistă 
multilateral dezvoltată.

, Tovarăși,
în întreaga sa politică, partidul 

pornește de la postulatul fundamen
tal că opera de făurire a noii orîn
duiri sociale se realizează în ca
drul unui proces complex, de lun
gă durată. în cursul căruia se cer so
luționate probleme de o însemnătate 
hotărîtoare pentru toate domeniile de 
activitate. Acordînd principala aten
ție dezvoltării economiei naționale, 
partidul înfăptuiește totodată un cu
prinzător program de perfecționare 
a relațiilor sociale, de adîncire a de
mocrației socialiste, de promovare 
consecventă a principiilor echității și 
eticii proprii noii orînduiri.

în acest spirit, partidul și statul 
nostru au luat măsuri pentru a asi
gura maselor muncitoare cele mai 
largi drepturi și libertăți democra
tice, posibilități de afirmare multi
laterală a personalității umane, a 
valorifica înțelepciunea și energia 
poporului. Inițiind și conducînd am
plul proces de adîncire continuă a 
democrației socialiste, partidul se 
preocupă de crearea condițiilor celor 
mai favorabile pentru participarea ac
tivă a maselor celor ce muncesc la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
sale, la conducerea statului și re
zolvarea problemelor de interes ob
ștesc.

Sporirea rolului și a influenței or

ganizațiilor de masă și obștești in via
ța statală, instituționalizarea in toa
te domeniile a principiului muncii 
și conducerii colective, libertatea de 
opinie, de dezbatere a problemelor, 
promovarea cu fermitate a princi
piilor echității sociale constituie un 
cadru propice pentru valorificarea 
inițiativei și a capacității tuturor ce
tățenilor.

Se dezvoltă pe un plan superior a- 
llanța clasei muncitoare cu țărăni
mea cooperatistă — principala forță 
a orinduirii noastre ; are loc o parti
cipare tot mai activă a intelectuali
tății la dezvoltarea multilaterală a 
țării. Pe baza aoeluiași nobil țel — 
întărirea orînduirii noastre, a pa
triei socialiste — s-a făurit și se 
dezvoltă continuu prietenia frățească 
dintre poporul român și naționalită
țile conlocuitoare. Creșterea armoni
oasă a forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, structura și funcțio
narea democratică a organismelor de 
stat și obștești, accesul la valorile ști
inței și culturii asigură tuturor cetă
țenilor. fără deosebire de naționali
tate, egalitatea deplină în drepturi, 
cimentează trainic unitatea social- 
politică a poporului.

Societății noastre li este proprie 
o continuă înflorire a vieții spiritua
le a maselor. Considerând că socia
lismul este indisolubil legat de însu
șirea culturii celei mai înaintate, de 
afirmarea conștiinței noi, socialiste, 
partidul se preocupă de dezvoltarea 
învățămîntului de toate gradele, de 
asigurarea climatului favorabil in
tensificării creației științifice și 
artistice, de promovarea concepției 
materialist-dialectice despre lume și societate.

Descâtușînd inepuizabilele energii 
creatoare ale po
porului, orândui
rea socialistă a a- 
șezat pe noi baze 
procesul de for
mare, de instrui
re și educare a 
tinerelor genera
ții, care își pun 
energia, elanul și 
puterea de mun
că în slujba idea
lurilor socialismu
lui. Școlii și slu
jitorilor ei, orga
nelor și organi
zațiilor partidului 
și Uniunii Tine
retului Comunist 
le revine înda
torirea de răs
pundere de a 
înarma tineretul 
cu cunoștințe te
meinice, de a-1 
educa în spiritul 
dragostei pentru 
muncă, al patrio
tismului și inter
naționalismului, al 
înaltelor idealuri 
ale partidului.

Epoca luminoa
să inaugurată de 
23 August 1944, 
epoca revoluției 
și construcției so
cialiste, este in
disolubil legată 
in istoria și con
știința poporului 

de activitatea partidului comunist, 
care își îndeplinește cu clarviziune, 
cu abnegație și devotament misiunea 
de forță politică conducătoare a so
cietății noastre. Politica partidului, 
puternic ancorată în realitățile ro
mânești, expresie a intereselor vitale 
și a celor mai înalte aspirații ale 
poporului, și-a dovedit pe deplin jus
tețea și viabilitatea prin roadele pe 
care le-a dat.

Construcția socialismului în Româ
nia arată că aplicarea adevărurilor 
generale ale marxism-leninismului 
la particularitățile concrete ale țării 
și ale fiecărei etape a dezvoltării 
sociale constituie o oondiție esen- 
țială a succesului luptei revoluțio
nare. In spiritul științei marxist-le- 
niniste, partidul studiază experiența 
altor partide comuniste și țări socia
liste, realitățile lumii contemporane, 
trăgind din acestea concluzii proprii, 
în funcție de necesitățile reale ale 
situației din România. Prin întreaga 
sa activitate, partidul nostru și-a cîș- 
tigat încrederea profundă, dragostea 
și devotamentul tuturor celor ce 
muncesc, al maselor largi din Româ
nia. care, pe drept cuvînt, văd în 
înfăptuirea politicii sale cauza lor 
proprie. Legăturile strînse, de ne
zdruncinat, dintre partid și popor, 
unitatea întregii națiuni în jurul par
tidului comunist constituie unul din 
izvoarele dinamismului ce caracteri
zează edificarea României socialiste.

Avem un partid puternic și unit, 
care înmănunchează în rîndurile sale 
pe cei mai buni fii ai clasei munci
toare, țărănimii și intelectualității. 
Sărbătorirea a 50 de ani de la crea
rea partidului în spiritul hotărîrii 
plenarei din iulie a Comitetului Cen
tral trebuie să constituie un prilej 
de îmbunătățire a activității organiza
torice, politice și ideologice, a mun
cii tuturor organelor și organizațiilor 
de partid, a fiecărui comunist. Stu
dierea legilor obiective ale dezvol
tării societății, strîngerea legăturilor 
cu masele, întărirea continuă a rîn- 
durilor partidului și a unității sale, 
perfecționarea activității de , forță 
conducătoare a societății constituie 
chezășia că partidul nostru comunist 
va fi și pe viitor la înălțimea respon
sabilității sale, va călăuzi mai de
parte cu succes poporul pe drumul 
socialismului și comunismului.

Tovarăși,
Tot ce înfăptuim In construc

ția socialistă din țara noastră serveș
te intereselor supreme ale poporului 
român și, în același timp, cauzei so
cialismului și păcii în întreaga lume. 
Prin succesele obținute în construc
ția noii orînduiri. cît și prin activita
tea sa internațională, România își 
aduce contribuția la întărirea siste
mului mondial socialist, a frontului 
forțelor progresiste, antiimperialiste, 
la creșterea influenței ideilor socia
lismului în lume.

Partidul comunist și guvernul ro
mân desfășoară pe arena internațio
nală o amplă activitate constructi
vă, pusă în slujba păcii și co
laborării între popoare, care se bucu
ră de un prestigiu crescînd în nume
roase țări, datorită realismului, prin
cipialității și consecvenței sale. în 
spiritul acestei politici, după cum 
vă este cunoscut, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și alți conducători ai par
tidului și statului au avut în ulti
mul timp, ca și în perioadele anteri
oare, numeroase și rodnice convor
biri cu șefi de state și de guverne din 
țări socialiste și din alte țări, cu con
ducători ai partidelor comuniste din 
țările socialiste si ai altor partide 
frățești, cu reprezentanți de frunte ai 

unor partide muncitorești șl organi
zații democratice. Plenara Comitetu
lui Central al partidului din 8—9 
iulie a.c. a dat o înaltă apreciere a- 
cestor contacte, utilității lor, acțiuni
lor pe plan internațional ale partidu
lui și guvernului.

în centrul politicii lor externe, par- • 
tidul și statul nostru situează ferm 
și neabătut dezvoltarea prieteniei, a- 
lianței și colaborării cu toate țările 
socialiste. Noul Tratat de prietenie, 
oolaborare și asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică, 
semnat recent la București, deschi
de noi perspective pentru a dezvol
ta, pe multiple planuri, în spiritul 
marxism-leninismului și al interna
ționalismului socialist, relațiile prie
tenești dintre partidele, statele șî 
popoarele noastre.

Parte integrantă a sistemului mon
dial socialist, România extinde cola
borarea economică și tehnico-știin- 
țifică cu țările membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, cu 
toate statele socialiste, dezvoltă co
laborarea militară cu statele membre 
ale Tratatului de la Varșovia, cu 
toate țările socialiste.

Partidul și statul nostru vor mili
ta și pe viitor pentru întărirea uni
tății țărilor socialiste, avînd convin
gerea că ceea ce unește aceste țări 
— comunitatea orînduirii sociale, a 
țelurilor și idealurilor revoluționare, 
ideologia marxist-leninistă, lupta 
împotriva imperialismului, adversa
rul lor comun — este mai puternic 
și mai presus de divergențele dintre 
ele.

Consecvent principiilor internațio
nalismului proletar, Partidul Comu
nist Român dezvoltă ample relații 
frățești cu partidele comuniste și 
muncitorești de pe toate continentele, 
nu precupețește nici im efort pentru 
a contribui la întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești, a so
lidarității tuturor forțelor democrati
ce, progresiste, și antiimperialiste.

Angajată Intr-un proces de dezvol
tare multilaterală, participînd activ 
la fluxul mondial al valorilor mate
riale și spirituale, România extinde 
legăturile de colaborare politică, eco
nomică, tehnică, științifică, culturală 
cu toate țările lumii, indiferent de o- 
rî.nduirea lor socială și politică. .La 
baza relațiilor sale cu toate statele, 
țara noastră pune neabătut principiile 
independenței și suveranității, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci
proc — singura temelie trainică și 
rațională pe care se pot clădi relații 
echitabile între state, o colaborare 
internațională fructuoasă, în interesul 
fiecărei națiuni și al progresului ge
neral al omenirii.

România acordă o deosebită însem
nătate găsirii căilor celor mai po
trivite de înfăptuire a securității eu
ropene, pentru care sînt necesare e- 
forturile stăruitoare, sistematice și 
convergente ale tuturor statelor con
tinentului. Atingerea acestui țel 
presupune dezvoltarea multilatera
lă a colaborării și cooperării între 
statele Europei, recunoașterea realită
ților statornicite după cel de-al doilea 
război mondial, măsuri în domeniul 
dezarmării, în primul rînd al dezar
mării nucleare, desființarea blocuri
lor militare, lichidarea bazelor mill* 
tare de pe teritoriile străine, retrage
rea tuturor trupelor în granițele na
ționale, normalizarea relațiilor politi
ce. Sîntem martorii intensificării 
schimburilor intereuropene. ai ampli
ficării dialogului dintre factorii de 
răspundere ai statelor continentului, 
ai unor tendințe și deplasări pozitive 
în direcția unei DOlitici mai realiste, 
în favoarea lichidării vestigiilor 
războiului rece și accentuării pro
cesului de destindere. In acest con
text, Tratatul sovieto — vest-german 
are o mare importanță atît 
pentru relațiile dintre U.R.S.S. și 
R.F. a Germaniei, cît și pentru lichi
darea reziduurilor celui de-al doilea 
război mondial, normalizarea rapor
turilor intereuropene și realizarea de 
noi pași pe calea securității conti
nentului nostru.

în ansamblul măsurilor de destin
dere și de înfăptuire a securității, la 
loc de frunte se situează ținerea unei 
conferințe general-europene. în favoa
rea căreia se pronunță în prezent 
pături largi ale opiniei publice și re
prezentanți ai cercurilor conducătoa
re. Recenta întîlnire a conducătorilor 
de partid și de stat din țările parti
cipante la Tratatul de la Varșovia a 
exprimat hotărîrea acestor țări de a 
depune noi eforturi spre întărirea 
securității europene. îndeosebi pentru 
realizarea în viitorul apropiat a pro
punerii cu privire la convocarea Con
ferinței general-europene.

O ’mare importantă pentru însănă
toșirea atmosferei internaționale ar 
avea stingerea focarelor de război și 
încordare din diferite zone ale globu
lui, generate de activitatea cercurilor 
imperialiste agresive, care practică o 
politică de forță, de dictat și imix
tiuni în treburile interne ale altor do- 
poare. încalcă independenta si suve
ranitatea acestora. România mi
litează pentru încetarea imediată 
a agresiunii americane în Viet
nam și în alte țări din Indochina, 
pentru retragerea trupelor străine din 
această regiune și respectarea drep
tului sacru al popcrarelor vietnamez, 
laoțian și khmer de a-si decide, fără 
amestec din afară, destinele lor. 
Tara noastră se pronunță pentru re
glementarea situației d’n Orientul A- 
propiat pe cale pașnică, potrivit re
zoluției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967.

Partidul și guvernul țării noastre 
vor milita si în viitor pentru întări
rea continuă a coeziunii si forței de 
luptă a marelui front antiimnerial’st. 
lsi vor aduce contribuția la dezvolta
rea colaborării între popoare, la men
ținerea păcii.

Stimați tovarăși.
Succesele dobîndite în cei 26 de am 

care au trecut de la mărețul act de 
la 23 August 1944 ne îndeamnă să pri
vim cu încredere viitorul, să ne mo
bilizăm toate forțele pentru prospe
ritatea poporului, pentru a face să 
strălucească tot mai mult patria 
noastră socialistă in rîndul națiunilor 
civilizate.

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

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie. Republica Socialistă 
România !

Trăiască prietenia și colaborarea 
frățească a țării și partidului nostru 
cu statele socialiste, cu partidele co
muniste și muncitorești, sub steagul 
nemuritor al marxism-leninismului 1 

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, înainte spre noi victorii 
in lupta pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pen
tru triumful socialismului si păcii ! 
(întreaga asistență aplaudă înde
lung. Minute in șir, într-o atmosferă 
entuziastă, cei prezenți scandează 
„P.C.R. — P.C.R.", „Ceaușescu — 
P.C.R.").

tlveile acestor întreprinderi vor rea
liza, pînă la sfirșitul anului, o pro
ducție globală suplimentară de 400 
milioane lei peste prevederile cin
cinalului.

La hidrocentrala de pe Lotru se lucrează cu intensitate la montajul echipamentelor din centrala subterand 
Foto : Gh. Amuza

în ajunul marii sărbători

Unitățile industriale din 
județul Ilfov și-au îndepli
nit sarcihile de plan pe 8 
luni. Pină la sfirșitul lunii august 
se va realiza, peste plan, o produc
ție globală industrială în valoare 
de 60 milioane lei și o producție 
marfă de 50 milioane lei.

Pînă în prezent, un număr de 13 
Întreprinderi industriale din județ 
și-au realizat și depășit sarcinile 
planului cincinal la producția glo
bală industrială și la producția mar
fă. După calcule preliminare, colec-

raș-Severin și-a îndepli
nit planul de producție pe 
8 luni înainte de termen. 
Pînă La sfirșitul lunii august se va 
realiza o producție suplimentară în 
valoare de aproape 140 milioane lei. 
Au fost date peste prevederile pla
nului mai bine de 25 000 tone fon
tă, laminate șl oțel, un mare număr 
de mașini și utilaje, importante 
cantități de cherestea și alte pro
duse.

.'' < .. ' s # ăăs&a

Colectivele unităților in
dustriale ale sectorului 7, 
din municipiul București, 
raportează îndePlinirea iarci~ 
nilor planului cincinal La producția 
globală industrială. Totodată, în 
cinstea zilei de 23 August, unități
le industriale ale sectorului și-au 
realizat angajamentele luate pe a- 
nul 1970, reprezentînd 31 milioane 
lei eoonomii, 75 milioane lei benefi
cii peste pian și 1 450 tone metal eco
nomisit prin reducerea consumurilor.

în telegrama adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către comitetul de 
partid al sectorului 7, se exprimă 
hotărîrea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din acest sector de 
a munci cu abnegație și devota
ment pentru ridicarea eficienței în
tregii activități economice, pregă
tind condițiile înfăptuirii obiective
lor viitorului cincinal 1971—1975, 
pentru înflorirea și prosperitatea 
patriei.

Industria județului Ca-

Au raportat îndeplinirea 
planului cincinal producw» 
globală industrială 6 întreprinderi 
din județul Dolj. Printre acestea 
6e află fabrica de confecții, uzina 
mecanică de material rulant și tă- 
băicăria „Bucovăț". Valoarea pro
ducției globale care va fi realizată 
peste plan, pînă la sfirșitul anului, 
de către aceste unități, se ridică la 
peste 900 milioane lei.

La Combinatul petro
chimic Pitești au intrat în 
funcțiune două noi insta
lații de clorură dq ceanuril și de 
izotriazodon. Cu începerea produc
ției la aceste două instalații s-a în
cheiat prima etapă a construcției 
noii cetăți a petrochimiei din Pi
tești. De curînd, constructorii au a- 
tacat lucrările pentru cea de-a doua 
etapă de dezvoltare a combinatului.

Manifestări cu prilejul 
zilei de 23 August

în întreaga țară, manifestările cul- 
tural-artistice, dedicate celei de-a 
26-a aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist, au întrunit vineri, 
ca și în zilele precedente, mii și mii 
de oameni ai muncii de la orașe și 
sate.

Casa de cultură „Mihail Eminescu" 
din Capitală a găzduit simpozionul 
..Zile fierbinți de august 1944“. Tot 
aici a avut loc o seară de poezie in
titulată „Cîntare plaiurilor României 
socialiste", la care poeți bucureșteni 
au recitat din vensurile lor.

La Casa Centrală a Armatei din 
București a fost deschisă expoziția de 
arte plastice intitulată „Participarea 
armatei române la insurecție și răz
boiul antihitlerist", cuprinzînd lucrări 
de pictură, grafică și sculptură, rea
lizări ale Studioului de arte plastice 
al armatei.

Ofițeri ai forțelor noastre armate 
au evocat. în cadrul unor ample ex
puneri, lupta poporului condus de 
partid în zilele lui august 1944. Ase
menea expuneri au avut loc în sala 
de festivități a Comitetului de Stat 
pentru economia și administrația lo
cală. la clubul IPROCHIM, la clubu
rile întreprinderii poligrafice „13 De
cembrie". „Textila Nouă", „Frigo- 
com“ și la Casa de cultură a secto
rului 8.

în orașele Tîmăveni. Reghin. Lu
duș. Sovata, precum și în peste 25 de 
comune din județul Mureș au avut 
loc conferințe, simpozioane, seri lite
rare. precum și alte manifestări de
dicate marii sărbători. Activiști de 
partid și de stat, oameni de artă și 
cultură, ofițeri activi și în rezervă au 
evocat momente emoționante din 
timpul insurecției armate de la 23 au- 
gust, succesele obținute de poporul 
nostru sub conducerea partidului în 
cei 26 de ani de viață liberă. în a- 
ceste zile au fost inițiate de organi
zațiile U.T.C. din iudet numeroase 
expuneri, concursuri, simpozioane, la 
care au participat peste 20 000 de ti
neri. La Combinatul de îngrășăminte 

azotoase din Tg. Mureș, în fața a pes
te 300 de tineri. Jakab Stefan, secre
tar al Comitetului municipal de par
tid Tg. Mureș, a evocat momente din 
războiul antihitlerist, iar la Fabrica 
de mobilă „23 August", locotenent- 
colonelul in rezervă Gheorghe Balint, 
fost combatant în războiul antifascist, 
a vorbit tinerilor despre succesele re
purtate de armata română în războiul 
antifascist. Au fost organizate, de a- 
semenea. în cinstea marii sărbători, 
concursuri avînd ca teme „România 
in mari organisme internaționale" și 
„Teatrul românesc după 23 August". 
La 20 august au început în județ fes
tivalul filmului românesc, decada cul
turii românești, precum și alte mani
festări cultural-artistice.

La întreprinderea minieră Har
ghita, întreprinderea de mecanizare 
și transport forestier Miercurea Ciuc, 
întreprinderea județeană „Metalo- 
chimica" și în alte întreprinderi a 
fost ținută expunerea „26 de ani de 
victorie sub conducerea P.C.R., pe ca
lea înfloririi patriei și făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate". în peste 80 de cluburi și Insti
tuții. în case de cultură si cămine cul
turale din județul Harghita au avut 
loc expuneri și simpozioane care au 
evocat luptele duse de poporul nos
tru. su'b conducerea Partidului Co
munist Român. în zilele lui august 
1944.

La Suceava. în Piața „23 August", a 
fost organizată vizionarea în aer li
ber a unui ciclu de filme documen
tare inspirate din realitățile noastr.e 
socialiste. Sute de spectatori au putut 
urmări cu acest prilej filmele docu
mentare „Lucrările Congresului al 
X-lea al partidului". „Expoziția rea
lizărilor economiei naționale", „Un 
măreț program de propășire econo
mică" și „23 August 1969".

Biblioteca municipală Suceava a 
prezentat la cluburile din întreprin
derile orașului serile literare „Idea
lurile de muncă șl de luptă ale tine
retului pentru izbînda socialismului, 
oglindite în literatura noastră con

temporană" și recitalul de versuri pa
triotice „Cu tot ce am, aparțin aces
tui pămint".

Membri ai Comitetului județean și 
Comitetului municipal de partid Cluj 
au vorbit despre semnificația zilei de 
23 August la Fabrica de medicamen
te „Terapia", la Uzinele „Tehno- 
frig", Uzina mecanică de material 
rulant. Combinatul textil, Fabrica de 
produse cosmetice și alte unități eco
nomice.

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Piatra Neamț a fost deschisă o 
amplă expoziție intitulată „Aspecte 
ale luptei P.C.R. și a mișcării mun
citorești din România în preajma și 
în timpul insurecției armate", orga
nizată de Arhivele statului din Bucu
rești, în colaborare cu filialele din 
Piatra Neamț și Roman. In aceeași zi, 
la Clubul central din Bicaz a avut 
loc o seară omagială privind „Insu
recția armată de la 23 August", iar la 
Uzina de țevi din Roman s-a desfă
șurat simpozionul „Țara în sărbă
toare". la care au participat peste 
2 000 de laminoriști.

La Baia Mare a fost deschisă ex
poziția intitulată „Județul Mara
mureș în anul 26". Sînt oglindite a- 
dincile transformări înnoitoare — e- 
conomice. sociale și culturale — în 
cei 26 de ani de la eliberare, sînt pre
zentate noile întreprinderi apărute 
pe harta județului, ca exploatările 
miniere Suior și Borșa, Centrul de 
prelucrare a minereurilor neferoa
se Baia Mare, Combinatul de 
prelucrare și industrializare a lem
nului din Sighetul Marmatiei. Uzina 
pentru utilaj minier și altele, ale că
ror produse și-au căpătat un bun re
nume in peste 50 de țări de pe toate 
continentele.

în garnizoana Constanța, pentru ca
drele militare și familiile acestora 
s-a organizat o întîlnire cu generalul 
de armată în rezervă C. Vasiliu 
Rășcanu, care a înfățișat partlcipan- 
ților aspecte din bătăliile purtate de 
trupele române în timpul insurecției 
antifasciste din august 1944.

(Agerprw)
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TIMPUL EȘȚEDEPARȚEA NOASTRĂ, 
TIMPUL NE DĂ DREPTATE!

ta

Pe panoul din coloane 
e scrisă istoria 
anilor noștri

4 *■■  ——   

de Eugen BARBU

De tot atîția ani de cînd s-au năs
cut sărbătorile noastre urmăresc, din 
mijlocul coloanelor sau din tribună, 
formidabilul entuziasm al mulți
mii, superba intilnire a celor din 
uzine cu conducătorii partidului. Mii 
de oameni, in hainele lor cele mai 
bune, sculați de dimineață, cu copiii 
pe umeri, vin să-și exprime bucu
ria pentru bilanțurile sărbătorești, 
îmi aduc aminte cum in primii ani 
de după Eliberare am stat in coloană 
lingă ciobani veniți din munți. Era 
ceva inedit, de o autenticitate 
fără egal. Hainele lor mirosind 
încă a zer aduceau munții in 
Capitala noastră copleșită de soa
re. Mai erau acolo țărănci in costu
me de duminică, abia scoase din lă
zile de zestre, incinse pe după mij
loc cu briie fantastice, precum și mai 
fantastici dansatori in bite, aflați 
pentru o zi in mijlocul oștenilor, al 
muncitorilor și intelectualilor sosiți 
din birouri tn stradă. Fiecare 
„defilare" din acestea exprimă 
viu, ca un jurnal cinematogra
fic, actualitatea cea mai stringen
tă. Pe panourile pline de cu
lori, in afara graficului de producție, 
puteam să văd la începutul sărbătorii 
noastre naționale pulsul luptei pen
tru instaurarea noii ordini a dreptă
ții, a celui ce muncește. Se începuse, 
îmi amintesc, cu o caricatură care 
marca plecarea generalului Rădescu 
eu un picior trimis undeva.

îmi aduc aminte, rememorlnd es
tetica coloanelor cu emoție, de 
primul tractor românesc pre
zentat pe străzile noastre, cel 
pe care ar fi trebuit să-l în
ghită un cunoscut om politic, fugit 
în Apus, In care el, acest personaj, 
nu credea. Mă gîndesc cu emoție la 
acele prime stambe, sărace, decolora
te, abia scoase din teascurile impri
meriilor de la Arad sau din altă par
te, fluturate, sub tribunele oficiale. O, 
ce romantism sacru ascund aceste 
secvențe! Primul strung sosit de 
la prima uzină de strunguri româ
nești, primul autocamion, primul car
gou, prima combină, macheta Casei 
Scinteii și prima carte scoasă 
din teascurile acestei tipografii 
care avea să arunce pe piața ro
mânească și mondială miliarde de 
volume, prima hirtie din stuf, prima 
celofibră, prima fiolă de penicilină de 
la Iași... Ce istorie vie, palpabilă, fără 
posibilitate de infirmare, ce palme 
date scepticilor! Oțelul căzut in 
imensele oale ale Reșiței ți Hunedoa
rei putea fi văzut la București in 
formă de drugi sau de sirmă. Nu a- 
junsesem la primul reactor, încă nu 
scînteiau volții din lacul Bicaz ți Ar
geșul era doar un proiect pe hirtie.

Drumuri in munți și șantiere, și 
niște costume gri de brigadier, dra
pele și cintece, acordeoane și versuri 
cam stingace, dar toate aveau semni
ficația unui efort organizat, bine pus 
la punct de o minte de gigant. Forța 
partidului se simțea in aceste mari, 
ambițioase proiecte : fabrici nenumă
rate, aruncate ca de un demiurg pes
te întreg teritoriul țării. Orașe noi 
semănate pretutindeni, hoteluri și 
universități, politehnici și școli pri
mare, gări noi acolo unde mucegaiul 
trecutului trebuia uitat, gospodării 
agricole uriașe, agregate, mașini de 
mare finețe și iar oțelării: la Ro
man, oraș fără istorie, la Galați. In 
Slatina a fost născut un fluviu de a- 
luminiu, tunele și căi ferate, poduri 
uriașe, corăbii de metal cu pintece u- 
riașe, nu, nu este nici o poveste...

Rinduri, rinduri, la 23 August, 
mulțimile raportează partidului des
pre creația lor...

Dumitru M. ION

Tara

I
Aîcî, e de aur tărîmul ți-o liniște blind ă 
Naște spre ziuă cînd se-arată cocoșii luminii — 
Pe colina ta ascult puterea cum cîntă 
Și porumbii zburînd pe-acoperișul lumii.

Aici, e țfirîna cuminte și sigur știu cum o doare 
Numele ierbii înalte în care prin vreme eroii 
S-au lăsat aplecați la margini de viață și soare 
Peste ochii plini de miresme și rouă ai văii.

Aici, am văzut focul și apa, animalele toate, 
Pămîntul-izvor prelins din adîncă lumină, 
Pe fermecate clipe de viață la piept așezate 
Mi-au fost versuri împodobite cu vorba cea lină.

Ca o mare pădure în care limpede sferele cîntă 
Țară, în August te văd și mă desfăt în cetățile tale 
Ca un lung sunet, lung pornit îri munți la o nuntă 
Cu cetina bradului care în valuri tresare.

Aici, arderi multe și stele ascult și minune — 
Pentru numele tău murmurat în puternica vară 
Nu este vers care mai cald în viața ta să răsune 
Fiindcă tu ești ca un fluier cu buze de pasăre rară.

Cine știe a citi cifrele din pla
nurile noastre cincinale și, mai a- 
les, cine știe a desluși ceea ce as
cund ele din punct de vedere tehnic 
își dă seama cu ușurință că de fapt 
realizările noastre nu au nimic in- 
timplător, că dincolo de statistică e- 
xistă un efort colosal dirijat și cd 
in fond trăim o mare revoluție a ci
vilizației.

Timpul, marele arbitru al istoriei, 
ne arată, acum mai ales, din ce se 
naște forța unei națiuni, prin ce a- 
ceastă națiune reușește să se impună 
celorlalți. Aici cuvintele și lauda de
șartă nu valorează mare lucru. La 
marele examen al națiunilor se vine 
cu oțelul, cu orașele și cu inteligen
ța. Balanța nu se umple cu fraze, cu 
promisiuni. Poate să spună cineva 
astăzi că cei ce acum 26 de ani pro
miteau să scoată țara din situația 
grea, de inapoiere, in care se afla, 
nu s-au ținut de cuvint ? Nu, nimeni 
nu poate spune asta. Iar cei ce au 
promis-o se numesc simplu : comu
niști.

Rinduri, rinduri mulțimile de in
telectuali și muncitori raportează 
partidului. Intii au fost construite 
școlile și s-a umblat din casă in casă 
pentru descoperirea celor ce mai 
bîjbiiau in fața literelor alfabetului. 
Pe urmă ștacheta pretențiilor cultu
rale a crescut, nivelul școlii generale 
s-a ridicat la 7 și la 10 trepte. Nu va 
trece mult șt vom avea pe tractor 
bacalaureați. Asta nu mi se pare de
loc ceva neobișnuit. Intr-un secol în 
care tehnica domnește e de neconce
put să răminem in domenii empirice.

Cine știe ce energii vor trebui stă- 
pînite in curînd, cine știe ce vehicule 
complicate vor apărea ! Puteam să 
răminem la carul cu boi și la banița 
cu griu, rasă sub mașina de treierat 2 
Că nu puteam a dovedit-o ce-am în
făptuit. „Miracol", l-au numit unii. 
De fapt, i se spune „puterea muncii 
libere, creatoare".

Milioane de oameni, în rinduri, de- 
filînd cu prilejul Marii noastre săr
bători. Prilej de bucurii, de cintece 
și confruntări. Îmi amintesc de acei 
ciobani veniți cu decenii in urmă la 
defilare, cu niște mioare cuminți, îmi 
amintesc de primul tractor pe șenile 
care s-a înțepenit în asfalt șl a fost 
urnit apoi de tehnicieni, imi amintesc 
de primul cargou de la Galați...

Iată, zilele acestea Porțile de Fier 
au scos primele lor riuri de lumini 
din apele Dunării. Ce triumf uriaș ! 
Sigur că inginerii imensului șantier 
nu vor fi la București, ci vor veghea 
primele învirtituri ale uriașelor role 
metalice care nasc scinteia divină, dar 
de aici ei vor auzi aplauzele noastre 
unanime. O țară întreagă îi felicită 
pentru marele lor triumf.

Sărbătorile muncii nu sînt simple 
carnavaluri multicolore, simple ser
bări populare. Ele sînt în stare să 
arate cit de vital este poporul nostru, 
ce energie declanșează el în procesul 
liber al muncii scoase de sub steaua 
nefastă a exploatării. Ele poartă 
o semnificație adincă : an de 
an, marchează treptele uriașe ale 
ascensiunii unei națiuni aflate in 
drumul său irezistibil spre un viitor 
superb. Ne-ar trebui un mare bard 
al acestor zile care, cu o voce de u- 
ridș, să clameze pe terasele hidrocen
tralelor, întrecind zgomotul niaga
relor artificiale de sub el și vestind 
lumii că aici poporul român, harnicul 
popor român, condus de partidul co
munist, construiește o societa
te cu adevărat a omului, societatea 
socialistă multilateral dezvoltată, cu 
o energie fără seamăn, de epopee.

La 23 August 1944, atunci cîndun 
întreg popor s-a ridicat la 
luptă pentru eliberarea pa

triei de sub jugul fascist, cînd pes
te pămîntul românesc a răsărit soa
rele libertății, în calea vieții fie
căruia dintre noi s-a întors o 
pagină decisivă. 26 de ani isto
rici au adăugat, unul cite unul, în
semnele marilor cuceriri revoluțio
nare, au transformat din temelii mul
te concepte fundamentale. înainte de 
orice, s-a transformat omul. El are 
sentimentul plenar că munca lui, 
gîndirea lui, întreaga sa activitate 
sînt închinate cauzei nobile a înflo
ririi patriei, că societatea face totul 
pentru dezvoltarea sa armonioasă. El 
știe, totodată, că muncind pentru so
cietate, muncește pentru sine, că se 
poate bucura din plin de roadele 
efortului său cotidian.

Au crescut oameni minunați in 
anii noștri. I-a crescut partidul nos
tru. Socialismul a adus o uriașă in
fuzie de vitalitate în fiece sector de 
activitate și fiecare dintre noi a be
neficiat din plin de marile cuceriri 
ale acestor ani. Vă facem cunoștință 
cu cîțiva dintre aceștia, încercînd să 
luminăm, împreună cu ei, cîteva în
țelesuri ce se desprind din munca șl 
lupta anilor noștri.

Redînd unei țări întregi demnitatea, 
socialismul a redat-o fiecăruia. Înain
te de orice, elibarînd munca, elibe- 
rindu-1 pe exploatat de exploatator. 
Eliberînd munca, socialismul a des
chis larg cimpul creației. Mereu mai 
conștient de sine, de rostul său, gin- 
dindu-și munca și gîndindu-se pe 
sine în raport cu ea, omul a încetat 
să se simtă doar un executant docil 
al unor operații oarecare. Fiecare a 
fost chemat să scoată la iveală, în 
procesul muncii, tot ceea ce este mai 
de preț în propriul său eu. A fost 
chemat să creeze.

Socialismul, întemeindu-se pe li
chidarea exploatării și asupririi, pe 
instaurarea dreptății și egalității so
ciale, asigură pentru prima dată în 
istoria omenirii valorificarea și di
namizarea energiei întregului popor, 
creînd condiții pentru împlinirea de
plină a personalității umane, pentru 
ca fiecare cetățean să se simtă stăpîn 
pe destinul său, să poată gîndi și ac
ționa nestingherit spre folosul pro
gresului neîntrerupt al națiunii noas
tre socialiste.

„Creez pentru mine și pentru se
menii mei !“. Cuvintele îi aparțin 
electricianului Gheorghe Berescu, de 
la sectorul 1 construcții-corp al 
Șantierului naval Galați, și, indi
rect, constituie răspunsul la întreba
rea noastră : ce l-a determinat să. de
vină inovator ?

Omul acesta, cu un stagiu de 36 de 
ani ca muncitor de fabrică (din care 
23 lucrați neîntrerupt numai la Șan
tierul naval Galații face parte din 
acea categorie de muncitori care 
constituie fondul de aur al fiecărei 
întreprinderi.

Din 1954, cînd a făcut prima sa ino
vație — ștender electromagnetic pen
tru sudură — Gheorghe Berescu a 
realizat peste 20 de invenții și inova
ții de importanță deosebită pentru 
nivelul tehnic al producției și econo
micitatea activității întreprinderii.

— Aș asemăna îndeletnicirea de 
inovator cu aceea de părinte — ne 
spune Gheorghe Berescu. Cite neca
zuri nu-ți produce un copil, pină cînd 
îl crești și-l vezi om în toa
tă firea ? Dar parcă mai contează 
toate necazurile pe care le-ai avut, 
atunci cînd copilul tău a ajuns om 
adevărat ? V-aș putea vorbi mult 
despre oamenii minunați care m-au 
înțeles și m-au ajutat pe mine per
sonal și, prin mine, producția, econo
mia țării. Eu, noi, creăm fiecare pen
tru sine și pentru noi toți.,

Gheorghe Berescu, un neobosit 
căutător al noului, nu-și concepe 
existența altfel, decit ca un partici
pant activ, in primele rinduri, la efor
tul general al întregului popor pen
tru înfăptuirea programului partidu
lui, programul viitorului României 
socialiste. Este unul dintre milioanele 
de creatori ai bunăstării tuturor.

Odinioară, hatul nu trecea numai 
între ogoare ; el despărțea viețile oa- 
menilor, gîndurile lor, simțămintele. 
Unirea gospodăriilor a insemnat nu 
numai lichidarea sărăciei, a înapoie
rii tehnice a agriculturii, ci și naște
rea unui alt mod de a gindi. In lu
mea satului, „noi" și „al nostru" și-au 
cîștigat drepturi depline.

Pe vremuri, Fărăoani era soco
tită una din comunele cele 
• mai sărace de prin părțile 

Bacăului. Oameni mulți, pămint 
puțin, dar și acela împrăștiat pe 
pantele dealurilor spălate de ape. 
Astăzi, firește, oamenii sînt aceiași, 
pămîntul, de asemenea, dar viața de 
aici s-a schimbat din temelii. Facto
rul determinant al acestor adinei 
transformări l-a constituit cooperativa 
agricolă de producție. Dintr-o unitate 
modestă la început, ea se numără as
tăzi printre cooperativele fruntașe 
din județul Bacău. Acum, de pe pă- 
mînturile din Fărăoani se obțin pro
ducții de trei-patru ori mai mari.

— Dacă altădată asemenea rezul
tate erau de domeniul fantasticului, 
astăzi pentru noi au devenit un lu
cru obișnuit — ne spune cooperatorul 
Iosif Coșa, unul dintre oamenii de 
frunte ai cooperativei agricole. Unite 
în cadrul cooperativei, forțele noastre 
au devenit uriașe.

— Cum s-a făcut trecerea de la 
mentalitatea de producător individual 
la cea de cooperator ?

— Cu mulți ani în urmă, la în
ceput, ne spune Iosif Coșa, prezenta 
oamenilor la treabă, disciplina, apă
rarea avutului obștesc constituiau in 
cooperativa noastră tot atîtea pro
bleme- Dar munca în colectiv, for
mele de influențare obștească, munca 
politică desfășurată de organizația de 
partid au produs schimbări adinei în 
conștiința oamenilor. Să dau un sin
gur exemplu : în primii ani, pe cimp, 
la executarea diferitelor lucrări, tre
buiau să vegheze la calitatea lucrări
lor inginerul, președintele, brigadierul 
și alți responsabili. Și lucrările tot 
nu se făceau ca lumea. Timpul ne-a 
convins că ceea ce facem este numai 
în folosul nostru și de noi depinde 
creșterea avutului obștesc și deci și 
al nostru personal. Inginerii, briga
dierii se ocupă doar de problemele 
tehnice și organizatorice, pentru că 

fiecare dintre noi este un controlor al 
muncii lui și a vecinului. Sînt, con
sider eu, dovezi grăitoare ale trans
formărilor înnoitoare petrecute în 
ultima vreme în întreaga viață a sa
tului nostru.

Știm, toți, că sîntem o mare fami
lie. Unindu-și pămînturile, oamenii 
și-au unit și sufletele...

Profesorul Adrian Rădulescu, di
rectorul Muzeului de arheologie din 
Constanța, face parte din numerosul 
detașament al intelectualilor, formați 
in anii de după Eliberare. Arheolog 
din 1956. el conduce o instituție care 
ea insăși este o creație a acestor ani.

— Ce credeți, tovarășe profesor, 
despre muncă ? Despre munca fie
căruia și munca tuturor ?

— Astăzi, în România, omul este 
făuritorul propriului său destin, stăpîn 
pe soarta sa, cum se spune. întregul 

TRĂIM, GÎNDIM, MUNCIM

Desen de Mihai SANZIANU

PENTRU VIITORUL PATRIEI
popor îndeplinește neabătut progra
mele de dezvoltare a patriei, elabo
rate de partidul nostru comunist. 
„Totul de noi depinde" ; această ex
presie. atît de uzuală, dă fiecărui 
membru al societății, pe lîngă atri
butul de stăpîn și pe acela al înaltei 
responsabilități pentru munca de
pusă și pentru rezultatele obținute 
— individual și de către întreaga so
cietate.

— Cum se conturează, în acest ca
dru general, după opinia dumnea
voastră, menirea intelectualului ?

— Nu aș vrea să teoretizez această 
problemă ; mă rezum să reamintesc 
preocuparea intensă a partidului și 
statului nostru pentru crearea unui 
puternic detașament al intelectuali
tății, încă din primii ani de după eli
berare, preocupare ce s-a amplificat 
și diversificat cu fiecare an al con
strucției socialiste. Astfel și eu, un 
simplu băiat de la țară, beneficiind 
de condițiile create, am devenit ar
heolog : astăzi îmi pregătesc teza de 
doctorat.

A

in anii noștri, intelectualitatea 
a căpătat conștiința clară a fap
tului că este o Darte integran

tă a poporului, că doar alături de 
muncitori și țărani ea își poate în
deplini misiunea istorică. Această 

convingere i-a conferit cărturarului 
rostul său suprem.

Ne adresăm profesorului universi
tar Andrei Dancsuly, șeful catedrei 
de pedagogie de la Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj.

— Știm bine cu toții, tovarășe pro
fesor, că pe fecundul pămint al pa
triei noastre conviețuiesc de multe 
secole împreună cu poporul român 
oameni de diferite naționalități. A- 
ceastă conviețuire a dobindit azi un 
sens și un conținut nou. Cum apre- 
ciați această transformare prin prisma 
propriei dumneavoastră activități ?

— îi revine Partidului Comunist 
Român marele merit al rezolvării 
problemei naționale pe'baza princi
piilor marxist-leniniste, a deplinei 
egalități în drepturi a tuturor cetă
țenilor patriei. Această rezolvare 
constituie o parte integrantă a pro

fundelor transformări revoluționare 
realizate în țara noastră în cei 26 de 
ani de la eliberare.

N-aș vrea să mă refer chiar la 
persoana mea. Pot spune însă că am 
trecut aproape prin întreaga ierarhie 
didactică de la asistent la profesor, 
șef de catedră, am muncit alături de 
colegii români. Mă simt angajat în 
opera de edificare a noii orinduiri 
pe pămîntul patriei noastre comu
ne : România socialistă.

— Ce ne spuneți ca educator ?
— Este de la sine înțeles că educa

rea copiilor și a tineretului în spiri
tul înaltelor idealuri ale umanismu
lui socialist, al dragostei față de pa
trie și partid, al respectului reciproc, 
al frăției și prieteniei între poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare, 
trebuie să fie în continuare o pre
ocupare de seamă a educatorilor. Noi 
toți, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități posedăm în comun 
dorința fierbinte de a sluji cauza 
nobilă a Partidului Comunist Român, 
de a ridica țara pe culmile civilizației 
și progresului. Este, poate, cel mai 
mare cîștig al acestor ani. Sîntem o 
familie unită.

♦
Pe harta patriei. Hunedoara își în

scrie cu majuscule noua și bogata sa 
istorie din anii socialismului. Dintr-o 

mlndrie pe care trebuie s-o înțele
gem hunedorenii susțin că aici, 
la el, pe malul riginit de roci 
metalifere al Cernei, în străbuna va
tră de metal, viața nouă pe care o 
construim este mai pregnantă decit 
în oricare altă parte. La drept vor
bind, nu se poate spune că această 
mîndrie, acest crez intim nu ar avea 
destule temeiuri, mai ales cînd se re
feră la oamenii Hunedoarei.

— Pentru cei ce cunosc vechea Hu- 
nedoară, actualul tablou al munici
piului nostru vorbește de la sine — 
ne spune ing. Gheorghe Vasiu, pri
marul municipiului Hunedoara. Cînd 
spunem Hunedoara avem în vedere 
imaginea impunătoare, viguroasă a 
noului oraș — cu străzi largi, moder
ne ; ne gîndim la noile și numeroa
sele așezăminte culturale de pe raza 
municipiului nostru, la larga bază 

materială a învățămîntului, consti
tuită din numeroasele școli generale 
de 8 ani, licee teoretice și de specia
litate, școli tehnico-profesionale, în 
care în prezent învață și se pregă
tesc pentru viață un număr de elevi 
mai mare de trei ori decit populația 
Hunedoarei anului 1944 ; ne gindim 
la spitalul cu 700 de locuri, la re
țeaua comercială modernă — într-un 
cuvint, la municipiul Hunedoara.

— Ce ne spuneți despre oameni, 
despre participarea lor la administra
rea orașului ?

— Creșterea multilaterală, Impetu
oasă a Hunedoarei își trage seva din 
ritmul înalt al industrializării socia
liste. din materializarea fermă, de 
către hunedorenii înșiși a politicii 
partidului in toate domeniile vieții. 
După rum este bine știut, spiritul în
noitor al Congreselor al IX-lea și al 
X-lea ale partidului a creat cadrul 
deplinei afirmări a personalității u- 
mane. a determinat o participare mai 
directă a tuturor cetățenilor la înfăp
tuirea puterii de stat. Un prim și e- 
sențial aspect practic — aș spune — 
al participării directe a maselor la 
înfăptuirea puterii locale de stat îl 
dă via activitate desfășurată de co
mitetele de cetățeni, coordonate de 
deputății municipali. preocupările 
cotidiene variate ale asociațiilor loca

tarilor, precum șî ale comitetelor de 
cetățeni. Prin aceste multiple forme 
organizatorice, marea masă a cetățe
nilor este în permanentă legătură cu 
consiliul popular municipal, particl- 
pînd în mod direct la analiza diferi
telor aspecte ale vieții, venind cu su
gestii și propuneri concrete de îm
bunătățire a ei. Dintr-o asemenea 
activitate au izvorît sute de propuneri 
care se referă în special la dezvol
tarea economică a municipiului, îm
bunătățirea rețelei comerciale și a 
aprovizionării populației, extinderea 
bazei materiale a învățămîntului, 
culturii, propuneri în marea lor ma
joritate înfăptuite cu sprijinul masiv 
al cetățenilor.

Așa cum este șt firesc, ei știu că 
Hunedoara este a noastră, a tuturor, 
ei simt că sint pe deplin stăpini ai 
prezentului și viitorului cetății otelu
lui. Orașul nostru este mîndria noas
tră. Pentru fiecare hunedorean, sen
timentul că este pe deplin stăpîn $1 
răspunzător de orașul său constituia 
o dimensiune a ființei sale.

a
Stăm de vorbă cu Octavian Lufaș, 

secretar al Comitetului județean da 
partid Satu-Mare.

— Realizarea legăturii profunde, 
dinamice, dintre partid și mase este 
o permanentă creație, un proces con
tinuu ce are loc în toate sectoarele 
edificării societății socialiste. Vă ru
găm să vă referiți la această proble
mă prin prisma muncii activistului 
de partid.

— Voi începe prin a reliefa un a- 
devăr al zilelor noastre și anume 
că, pentru prima oară în istoria ome
nirii, socialismul a făcut posibilă și 
reală făurirea de către mase a viito
rului in deplină cunoștință de cauză. 
Actul conștient pe care îl săvîrșește 
poporul este permanent condiționat 
de activitatea științifică creatoare a 
partidului. Partidul este cel care in
suflă maselor cunoașterea legilor du
pă care se edifică societatea socia
listă și îi prezintă planurile — expre
sie a politicii sale care coincide cu 
interesele maselor, ale dezvoltării so
ciale. Masele și-au făcut o cauză 
sfîntă din construcția socialismului, 
cadru în care între partid și mase se 
realizează o legătură intimă, nemij
locită, o adevărată circulație osmo
tică. Noi, ca activiști de partid, trăim 
din plin această realitate, simțim cît 
de vitală e această legătură. Cit de 
profunde ecouri produce în conștiin
ța maselor orice chemare a partidu
lui am putea exemplifica prin ceea 
ce fac oamenii muncii zi de zi în în
treprinderi, unitățile socialiste ale a- 
griculturii, instituții — acolo unde își 
îndeplinesc sarcinile în mod exem
plar. Cred că unul din cele mal eloc
vente exemple a ceea ce înseamnă 
legăturile dintre partid și popor l-au 
constituit evenimentele dramatice din 
timpul inundațiilor. într-un chip 
spontan, în acele momente oamenii 
s-au adunat în jurul partidului în
făptuind sarcini de foarte mare difi
cultate, cu hotărîre, cu calm, în ordine 
desăvîrșită. Această comportare a 
maselor a fost tot timpul alimentată 
de profundul adevăr că ele au văzut 
și văd tot timpul în membrii de par
tid. în activiștii de partid — slujitorii 
credincioși ai intereselor celor mai vi
tale ale poporului, pentru că el a-au 
aflat tot timpul în prima linie a lup
tei de apărare, apoi în lupta pentru 
refacere.

Desfășurîndu-ml tn ultimele luni 
o mare parte din activita
te pe șantierele de recon

strucție, mi-a fost dat să cu
nosc un comunist, pe maistrul Ale
xandru Dobranski, care a expri
mat sintetic felul de a gîndi al 
oamenilor zilelor noastre. El 
și-a asumat sarcina de a lucra per
manent pe un șantier de reconstruc
ție — noaptea — mărturisindu-mî în 
cursul unei discuții că ceea ce a ho- 
tărît să facă 1 se pare un lucru foarte 
firesc și că e mîndru că 1 s-a încre
dințat această misiune, fiindcă nimic 
nu poate fi mai important pentru co
muniștii din județul Satu-Mare la ore 
actuală decît asigurarea cît mal grab
nică cu locuințe a celor 20 000 de ce
tățeni slnistrați din județ.

Nici cînd, ca în anii din urmă, nu 
a existat o legătură atît de intimă, de 
nemijlocită cu oamenii. Practica insti
tuită de conducerea partidului de a 
se consulta cu masele, de a dezbate 
problemele de însemnătate majoră cu 
oamenii muncii se repercutează în 
munca organelor și organizațiilor de 
partid într-un tot mai strîns contact 
cu oamenii cu care ne sfătuim, de 
la care priminț propuneri. Șl — fapt 
deosebit de revelator — oamenii simt 
o deosebită satisfacție atunci cînd își 
pot spune părerea, cînd își pot aduce 
contribuția la elaborarea unor decizii. 
Recenta discuție pe care secretariatul 
comitetului județean de partid a a- 
vut-o la Tășnad cu un mare număr 
de oameni privind schița de sistema
tizare a acestui oraș a suscitat o vie 
emulație de propuneri concrete, Ju
dicioase, care au fost reținute pentru 
a fi traduse în viață. Se dovedește 
că înțelepciunea colectivă, afirmarea 
personalității maselor nu este o sim
plă vorbă ci, dimpotrivă, primește cea 
mal deplină materializare cînd sînt 
respectate principiile conducerii in
dicate de partid.

în grandiosul proces Istoric de e- 
dificare a socialismului multilateral 
dezvoltat în care este angajată pa
tria noastră, masele văd în partid fa
rul lor călăuzitor. Pentru toți și pen
tru fiecare dintre noi partidul este 
chezășia cea mai sigură că țelul no
stru va fi atins.

★
Oameni... Muncitori, țărani, profe

sori, activiști, funcționari... In viața 
fiecăruia socialismul a înscris pagini 
cu rezonanțe majore. Astăzi, ei au 
sentimentul tonic al apartenenței la 
o mare și unică familie, au sentimen
tul că între gîndurile și simțămin
tele lor se întind punțile trainice ale 
solidarității, ale comuniunii de crez 
și ideal.

Tuturor șl fiecăruia dintre noi, lu
mina ce s-a înălțat peste țară la 23 
August 1944 ne-a scăldat în razele 
sale calde destinul. Sub soarele lui 
august, trăim, gîndim, muncim. Toți 
și fiecare.

Anchetă realizată de Radu A- 
POSTOL, Gh. BALTA, Georae- 
Radu Chirovici, Octav GRUMEZA, 
Sabin IONESCU, Alex. MLT.E- 
ȘANU, Stolian SAVIN
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CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R.
A STABILIT:

•

750 de noi obiective industriale 
intre 1966-1970

Cind, la tribuna Congresului al IX-lea al P.C.B., secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, schițînd direc
țiile dezvoltării României in perioada cincinalului 1966—70, anunța 
câ vor intra in funcțiune 750 de noi obiective industriale, însăși a- 
ceastâ cifră ea singură, liberă de orice context economic sau 
social, Însemna pentru fiecare din noi o nouă și patetică filă in 
cartea țării, la a cărei scriere muncim cu hărnicie șl pasiune de 
mal bine de un sfert de veac. însemna o ridicare la noi trepte 
valorice a tot ceea ce știam despre dezvoltarea economiei ro
mânești, despre realitatea noastră, despre noi.

DINAMISM, 
FORȚĂ,
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Acum, dud mai stat doar cîteva 
luni piină la încheierea actualului 
cincinal, acest grandios program de 
investiții industriale a devenit rea
litate prin hărnicia sutelor de mii de 
constructori și montori. Am asistat, 
în acești tumultuoși și dinamici ani 
constructivi, la o veritabilă și spec
taculoasă „reacție în lanț" a pre
mierelor industriale, aliniate celor
lalte sute și sute de obiective ridi
cate pe harta patriei în anii ante
riori. Sînt anii in care zilele noas
tre de sărbătoare s-au numit Galați, 
Hunedoara, Porțile de Fier, Bis
trița, Pitești, Rîmnicu-Vîlcea, Cra
iova, Iași, Vaslui, București, (dintr-o 
listă infinit mai lungă), mardind, rind 
pe rind, intrarea în funcțiune a unuia 
dintre cele mai mari combinate eu
ropene ale oțelului, a blumingului de 
l 300 mm, a unei centrale hidroelec
trice, Argeș, de mare capacitate, cu 
un baraj in ane care se numără prin
tre primele cinci ale continentului, 
a unei mari uzine de autoturisme, 
a unui combinat chimic, a unei 
uzine pentru reparat locomotive Die
sel electrice și electrice, a uzinei de 
fibre sintetice de la Iași, a unei fa
brici de mobilă, a celei mai mari fa
brici de sticlărie din țară, ca să nu
mim, spicuind doar cîteva din sutele 
de noi obiective — stilpi de nouă 
și modernă industrie.

Numai premierele anului ’70 În
seamnă, printre altele — printre 
multe altele ! — debutul hidroener
getic al Porților de Fier, la instala
ția de fibre-melana III de la Săvi- 
nești, intrarea totală în funcțiune 
a Filaturii de fire din fibre chi
mice și bumbac de la Oltenița (cea 
mai mare din țară), începerea pro
ducției la noua fabrică hunedoreană 
de oxigen, la laminorul de 6 țoii de la 
Roman, noua fabrică de conserve de 
legume și fructe de la Tr. Măgu
rele, fabrica de produse lactate din

CONGRESUL AL X-LEA AL P. C. R.
A STABILIT:

1100 de noi capacități și obiective 
industriale intre 1971-1975

Patru an! mai tîrziu, in august 1969, Ia tribuna Congresului al 
X-lea al partidului, secretarul general al partidului anunța — tța- 
sînd Jaloanele politicii generale a edilicării socialiste în perioada 
cincinalului 1971—75 — construcția a aproximativ 1 100 de noi 
capacități șl obiective industriale de anvergură, noi piloni de oțel 
ridicînd ș! îmbogățind mai departe harta civilizației noastre de 
azi și de mîine. Continuarea ritmului intens al industrializării ță
rii, sporirea producției globale industriale cu $0—57 la sută față 
de anul 1970 șl de peste 2,6 ori față de anul 1965, creșterea for
țelor de producție ale țării pe care se sprijină evoluția, care re
glează, regenerează și dezvoltă continuu organismul nostru eco
nomic și social, vor face ca la sfirșitul viitorului cincinal produc
ția industrială a anului 1938 să fie obținută in numai două săpiă- 
mînl. Șl ca un corolar direct și efectiv — pe care documentele fi
nului '75 II vor înscrie pe pagina de onoare a acestor izbînzi — 
vom raporta o sporire a venitului național cu 45—50 la sută.

Consemnînd și alîniind aceste ci
fre, transformind particulele și uni
tățile care le compun în profile de 
uzine și fabrici, în arhitecturi ale 
noii tehnici, stabilim liniile și punc
tele principale de incidență ce defi
nesc harta de azi a pămîntului ro
mânesc. A acestui pămint desenat 
simetric, ridicînd în altorelief, ca pe 
o medalie, efigia Carpaților, cu o 
structură armonioasă, cu o natură 
bogată, generoasă, policromă, diver
să. Pămint care azi — îmbrăcat in 
schelele marii construcții. îmbogățit 
cu arhitecturile și vegetațiile de me
tal ale noii sale industrii ce valori
fică superior resurse milenare

Slobozia, noua fabrică de bere de la 
Constanța, obiective ale cincinalului, 
obiective al căror act de naștere s-a 
semnat la tribuna marelui forum al 
comuniștilor, la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român.

Grație acestor noi și modern* 
capacități productive, oglindă vie a 
continuării în ritm susținut a ope
rei de industrializare socialistă a 
țării — operă a partidului înfăp
tuită cu pasiune de milioane și mi
lioane de brațe și minți

— potențialul industrial 
românesc realizează, la 
sfirșitul actualului plan cin
cinal, întreaga producție a 
anului 1938 in numai 24 de 
zile.

Grație acestor pilaștri de oțel și 
beton implantați pe întreg spațiul 
nostru geografic — stilpi de boltă ai 
edificiului economic și social pe care 
l-am construit și-1 desăvîrșim — 
România anului 1970 Înscrie pe tabe
lele de valori ale lumii contempo
rane niște indici care o situează prin
tre țările cu cea mai dinamică dez
voltare.

Ritmul mediu anual de 
creștere a producției indus
triale, etalon principal al 
forței de creație a unui po
por, a fost, în perioada 
1966—1969, de 11,9 la sută, 
față de 11,6 la sută cît se 
prevăzuse în cincinalul pe 
care-1 încheiem.

Cifre care dau temperatura Înaltă 
a muncii și creației românești, mă- 
surind coeficientul de forță al înain
tării noastre spre viitor, resursele de 
putere, iscusință și energie consacra
te edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara noastră.

cindva ignorate sau exploatate hao
tic — oferă imaginea unei alcătuiri 
unitare, în care opera naturii și cea 
a omului se suprapun și fuzionează 
intim.

Liniile directoare ale actualului 
cincinal — linii transformate in 
faptă la proporțiile întregului teri
toriu, definind un perimetru de 
cre,ație al cărui semn distinctiv e 
dinamismul — Sint liniile unui plan 
riguros, cu etape și termene stabi
lite și dirijate științific, echilibrînd 
atent proiectele cu viața, aspirațiile 
cu puterea înfăptuirii, reglementînd 
cu grijă raporturile intre posibili
tăți și priorități, între ziua- de azi și 
cea de miine.

Panoramic la Porțile de Fier — mîndria constructorilor noștri, cel mai mare obiectiv 
cinalului

în fiecare lună, investiții egale 
cu cele din întregul an 1950

In perioada 1966—1969 
s-au investit în sectorul so
cialist peste 238 miliarde lei; 
concludent este faptul că 
investițiile făcute în fiecare 
lună a anului 1969 au fost 
aproape egale cu cele din 
întregul an 1950.

Aceasta este încă o dovadă a 
capacității la care a ajuns economia 
noastră de a îndrepta fonduri tot 
mai mari pentru creșterea forțelor 
de producție, o expresie concluden
tă a justeții politicii partidului de 
dezvoltare a acumulărilor, care va 
fi continuată și in viitor. Din venitul 
național al viitorului cincinal, o pro
porție de 28—30 la sută va fi afectată 
fondului de acumulare.

O politică economică înțeleaptă, o 
știință a perspectivei lucide, a ra
portului științific determinat intre 
azi și miine, ținind seama de Între
gul complex de factori și legități 
care guvernează o evoluție mereu 
ascendentă, stau la baza acestor mă
suri al căror fruct se definește in 
miine, în piscurile de progres șl civi
lizație spre care ne indreptăm.

Alcătuit prin aprofundată cunoaș
tere a condițiilor și resurselor noas
tre, a legilor și exigențelor vieții, 
planul cincinal și-a pus, în același 
timp, la însăși temelia elaborării 
sale, efervescența creatoare a mase
lor, largile dezbateri și analize între
prinse la toate nivelele și eșaloa
nele. de la ministere și organe eco
nomice centrale la unități, între
prinderi, organizații de partid și de 
masă, antrenind forțe largi, zeci și 
sute de mii de oameni, muncitori, 
tehnicieni, ingineri, specialiști, oa
meni de știință, Întregul nostru po
tențial de inteligență. iscusință, 
experiență, talent, hărnicie.

Firesc, de-a lungul acestor ani 
constructivi, o dată cu fiecare etapă 
de drum străbătută și încheiată, am 
luat ca <punct de reper și de con
fruntare trecutul. 1938. anul „de 
vîrf“ al economiei antebelice, se do
vedește azi, în statistica realizărilor 
cincinalului, cînd fabrici întregi dau, 
fiecare, producția întregii ramuri res
pective din România veche, lipsit de 
orice virtuți operante. Cînd o indus
trie cum e cea a cimentului, bună
oară, a dat în 1969 producția între
gului an '38 în numai 25 de zile, 
cînd industria chimică a anului ’70 
realizează de exact 70 de ori întrea-

„Este adevărat, examinlnd nivelul actual al indus
triei noastre în comparație cu cel din perioada antebe
lică, rezultă evident că am realizat un progres conside
rabil, atît în creșterea volumului producției industriale, 
cît și în îmbunătățirea structurii sale. Totuși —- finind 
seama atît de stadiul în care ne aflăm, cît și de dezvol
tarea vertiginoasă a producției materiale pe plan inter
național, de puternica revoluție tehnico-științiiică — 
trebuie să constatăm că industria noastră mai are încă 
mult de tăcut pentru a se ridica la nivelul cerințelor 
unei societăți avansate".

Eforturile ridicării la un astfel de 
nivel ne oferă, acum, în acest au
gust aniversar, după mai bine de un 
sfert de veac de muncă tenace, la 
interferența a două cincinale consa
crate dezvoltării accelerate, imagini 
ce proiectează o lumină inedită asu
pra realităților noastre, a bazei teh- 
nico-materiale, edificiului economic 
și social pe care-1 desăvîrșim. O 
scurtă privire — cu titlu de strictă 
și esențială informație — asupra 
unor ramuri de bază ale economiei, 
cu rol de centri motori, vitali in

hidroenergetic al cin-
Foto : Eugen Iarovici

ga producție a chimiei din „anul de 
virf“ al trecutului, cînd una sin
gură dintre marile noastre centrale 
termoelectrice, cea de la Craiova, a 
atins în acest cincinal o capacitate 
de 1 000 MW (față, de 501 MW cît era 
întreaga putere instalată în centra
lele electrice din România antebe
lică), cînd ramuri ca electronica, e- 
lectrotehniica, petrochimia etc. nu-și 
află nici o corespondență în 
timpii vechi, ești obligat de fap
te 6ă reconsideri si anul. și 
ora, și clipa, și termenii, și valo
rile la care ne raportăm.

Comparația se poartă azi pe alt 
plan. Comparația se poartă azi intre 
prezent și prezent, la distanțe de 
timp infime, între prezent și viitor, 
între evoluția noastră și cea a state
lor avansate ale planetei. Cu deplin 
temei sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al X-lea al 
partidului : 

animarea întregului organism, poate 
fi, in acest sens, concludentă. Pagi- 
nînd aceste informații ca pe niște 
file de carte, lăsăm cititorul — el 
însuși unul din autorii cărții pe care 
o deschidem — să aducă, apeltnd la 
memorie, la fapte pe care le știe, la 
evenimentele acestor ani, petrecute 
în sînul colectivității căreia îi apar
ține, acea vibrație și culoare vie de 
viață, care trece dincolo de indici și 
cifre, măsurind fluxul participării la 
creația materială :

CREAȚIE
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ENERGETICA

35 miliarde kWh in 1970
Anul 1970 marchează o pro

ducție de aproape 35 miliarde 
kWh. Conform Directivelor Con
gresului al X-lea al P.C.R., in 
1975 se vor produce 55—57 mi
liarde kWh, iar in 1980 — 80-85 
miliarde kWh. Consumul intern 
de energie electrică pe cap de 
locuitor va ajunge în 1980 la
3 000—3 400 kWh. Obținerea im
portantelor cantități de energie 
electrică se va asigura prin in
stalarea, in centralele electrice, 
in următorul deceniu, a unei pu
teri de 13 000—13 800 MW, adică 
dublu actualei puteri instalate. 
(N. B. : puterea totală instalată 
în cursul actualului cincinal se 
cifrează Ia 4 200 MW, față de
4 000 MW, cit s-a prevăzut în 
Directivele Congresului al IX-lea 
al P.C.R.).

SIDERURGIA

La fiecare 5-6 ani, de
două ori mai mult oțel

Dublîndu-se la fiecare 5—6 
ani în răstimpul ultimelor două 

«decenii, producția de oțel — unul 
din indicii cei mai expresivi ai 
forței economice ai unei țări — 
a cunoscut o puternică creștere. 
In acest ultim an al planului 
cincinal, producția de oțel va a-

CONSTRUCȚIA DE MAȘINI

Producem două treimi 
din necesarul de utilaje 
al economiei noastre

Ca ramură cu rol determinant, 
vital, pentru menținerea dina
mismului industrial și moderni
zarea continuă a întregii econo
mii naționale, industria con
strucțiilor de mașini și-a dublat 
producția in actualul cincinal, 
in raport cu 1965, ponderea ei 
in totalul producției industriale 
apropiindu-se de 25 la sută. O e- 
voluție dinamică au cunoscut in 
toți acești ani subramurile mo
derne : electronica, electroteh
nica, mecanica fină, optica, pro
ducția de mașini-unelte și de 
instalații complexe. Diversifi
carea producției și-a găsit expre
sia. in perioada 1966—1969, în

CHIMIA

6000 de produse 
pe paleta valorificării

de 17 ori mai multe pro- 
sodice, de 17 ori mai mult 
clorhidric, de 16 ori mai 
acid sulfuric, de 28 ori mai 
negru de fum. In 1950,

In industria cbimică anul 
1970 reliefează un ritm de creș
tere de peste 21 la sută (față de 
11,6 la sută, stabilit pe an
samblul industriei). In com
parație cu 1950, in 1969 s-au li
vrat 
duse 
acid 
mult 
mult 
producția industriei chimice re
prezenta doar 3,1 la sută din 
producția globală industrială a 
țării. în 1970, într-o Românie cu 
o producție globală industrială 
ce depășește cu mai mult de 10 
ori pe aceea din 1950, ponderea 
industriei chimice este de 12 la 
sută.

Anul 1970 — ultimul an al 
actualului plan cincinal — coin
cide cu conectarea la sistemul 
energetic național a unei puteri 
instalate de 720 MW. Printre 
marile capacități de producție 
intrate in funcțiune in cursul 
acestui an se numără primul 
hidrogenerator de 178 MW de la 
hidrocentrala Porțile de Fier și 
un nou grup de 200 MW de Ia 
Centrala termoelectrică Deva. 
Numărul satelor electrificate in 
cursul actualului cincinal depă
șește 4 000, astfel că satele elec
trificate vor avea la sfirșitul a- 
nului 1970 o pondere de circa 
80 la sută din numărul lor to
tal. Cincinalul următor va mar
ca sfirșitul acțiunii de electrifi
care a tuturor satelor țării.

junge la 8,5 milioane tone, adică 
aproape dublu față de anul 1965. 
Producția de oțel pe cap de lo
cuitor se va ridica, in felul a- 
cesta, la 325 kg, nivel compa
rabil cu cel al unor țări euro
pene cu siderurgie dezvoltată.

asimilarea in fabricație a aproa
pe 3 000 tipodimensiuni de ma
șini, utilaje și instalații noi, de 
inalt nivel tehnic.

1970 : industria construcțiilor 
de mașini asigură circa două 
treimi din necesarul de utilaje 
al economiei. In viitorul cinci
nal producția acestei industrii 
se va dubla din nou, accentul 
principal punindu-se pe îmbună
tățirea structurii nomenclatoru
lui de produse al ramurii, pe 
dezvoltarea prioritară, în cadrul 
fiecărei subramuri, a domeniilor 
moderne cel mai strins legate de 
progresul tehnico-științifio con
temporan.

uzine și 
tehnologii 

supe-

Devenită cea mai dinamică 
ramură a industriei românești, 
înzestrată cu mari 
combinate, folosind 
moderne și valorificînd 
rior resursele naturale, pe care 
le transformă in peste 6 000 de 
produse, industria chimică a 
extins simțitor, în cursul ac
tualului cincinal, baza materiilor 
prime pentru celelalte industrii, 
a lărgit și intensificat procesul 
chimizării agriculturii, a con
tribuit la creșterea substanțială 
a producției bunurilor de larg 
consum.

Pentru viitorul cincinal : *
creștere a producției — pină In 
1975 — cu 85—92 Ia sută.

WWW’
h

Construcțiile noi, moderne de sere, bază puternică pentru sporirea producției Foto ; Gh. Vințilă
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Tinerele combinate chimice, întocmai ca cel din fotografie, de la Rîmnicu Vîlcea, sînt echipate cu instalații și aparatură la nivelul tehnicii actuale 
cepție în înțelesul direct al cuvîntului

și dispun de un înalt grad de automatizare, munca operatorului chimist devenind, practic, o muncă de con-
Foto : S. Cristian

Pentru rodnicia cimpiilor: 
investiții de peste 35 miliarde lei
Paralel cu dezvoltarea industriei și 

a întregii noastre economii — cheia 
de boltă a făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate — acești 
ani au înscris, pe solul de proverbia
lă fertilitate al pămîntului românesc, 
datele noi ale satului, nivelul superioî- 
de organizare a procesului agricol, 
nivelul superior de dotare tehnică.

Investițiile acordate agri
culturii în acest cincinal — 
peste 35 miliarde lei, cu 
peste 60 la sută mai mult 
decît în perioada 1961—1965, 

la care se adaugă circa 9 miliarde 
lei investiții în industria de îngră
șăminte chimice și insectofungicide, 
de tractoare și mașini agricole, de 
mașini și materiale de construcție 
necesare rețelelor de irigații — au 
rodit în creșterea producției agri
cole, in ridicarea nivelului de trai al 
țărănimii.

Cincinalul 1971—1975 va consem
na o sporire a producției glo
bale agricole cu 28—31 la sută peste

Zone conectate
la ritmul întregii țări

Cincinalele marchează, în timp, 
iradiațiile complexe ale operei de in
dustrializare socialistă. E un proces 
care pune în evidență o trăsătură de 
primă însemnătate, o nouă și expre
sivă fațetă a realităților noastre con
temporane. Este vorba de judicioasa 
repartiție a forțelor de producție, în 
funcție de exigențele punerii la uni
son a tuturor zonelor geografice cu 
dezvoltarea generala a țării. Noua 
organizare administrativă și terito
rială a României, întreprinsă în 1968, 
a creat — așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — condițiile nece
sare pentru ca „fiecare județ să dis
pună de obiective industriale, să 
aibă condiții pentru o dezvoltare e- 
conomică multilaterală — premisă 
esențială a folosirii bogățiilor natu
rale și a resurselor de muncă ale 
țării, a creșterii nivelului de viață". 
Acest fapt avea să determine — 
preciza secretarul general al par
tidului — „sistematizarea orașelor 
și a comunelor, dezvoltarea lor armo
nioasă pe baza unor planuri de per
spectivă care să asigure o reparti
zare rațională a obiectivelor econo

50 de orașe noi
Au apărut, în răstimpul ac

tualului cincinal, peste 50 de noi 
orașe (foste localități rurale) 
pe harta țării. La ora de față, 
in mediul urban trăiește mai 
bine de 40 Ia sută din populația 
țării (față de 23 la sută in 194'' ; 
numai in anii acestui cincinal, 
peste 500 000 de locuitori ai sa
telor s-au mutat în mediul ur
ban. Ponderea angajaților în 

nivelul actualului cincinal, o spori
re a producției globale animale cu 
25—28 la sută. La sfîrșitul aceluiași 
cincinal, suprafețele agricole irigate 
vor însuma 2.5 milioane hectare. O 
investiție de 60 miliarde lei din fon
durile de stat și de 20 miliarde din 
fondurile cooperativelor agricole de 
producție va asigura ridicarea conti
nuă a potențialului nostru agricol, 
sporit prin hărnicia oamenilor, fertili
zat prin contactul cu știința și teh
nica avansată.

Domenii de importanță vitală pen
tru progresul acestei ramuri — cum 
sînt, pe de o parte, zootehnia, pe de 
alta gospodărirea rațională a resur
selor de apă, extinderea lucrărilor de 
irigații, îndiguiri, desecări și de com
batere a eroziunilor solului — con
stituie obiectul unor recente progra
me naționale de perspectivă, inițiate 
de partid, cu ample consecințe în re
zolvarea unor probleme, fundamenta
le ale sporirii producției agricole, ale 
dezvoltării economiei noastre.

mice, a dotărilor social-culturale și 
tehnice-edilitare, încadrarea lor in
tr-un ansamblu modern de localități 
pe întreg teritoriul țării".

Cuprinse in raza prospecției in
dustriale, vaste zone, cîndva „pete 
albe" pe harta valorificării resurse
lor, s-au transformat în ultimii ani 
în centre ce concentrează energii tu
multuoase, valori înalte ale muncii 
și ale creației. Intr-o serie de ju
dețe. aflate cindva la periferia avîn- 
tului economic, ritmul anual de creș
tere a producției industriale, superior 
ritmului mediu pe țară (de 11.9 la sută 
în primii patru ani ai actualului 
cincinal), a atins, in aceeași peri
oadă, cifre ca 17,3 la sută (Buzău),
16.8 (Gorj), 19 (Ialomița), 19,2 (Olt),
20.9 (Dolj), 14.3 (Sălaj), 19,2 (Teleor
man), 12,9 (Vaslui. Argeș) etc. în ace
leași județe, ca urmare a intrării în 
funcțiune a noi unități economice, nu
mărul salariaților a înregistrat, între 
anii 1965—1969, sporuri de. 55 la sută 
(Vaslui), 59 la sută (Teleorman), 49 
la sută (Olt), 50 la sută (Ialomița) 
etc.

industrie, in structura totală a 
populației, a crescut în 1969 Ia 
22 la sută (față de 15 la sută in 
1960). Această dinamică socială, 
rezultat al atracției noilor cen
tre industriale, al mutațiilor 
adinei și complexe petrecute în 
modul de viață, a decis și de
cide o structură demografică 
nouă, o evoluție corespunză
toare tendințelor care definesc 
națiunile avansate.

Se impune, însă, la acest punct, o 
delimitare. Se impune considerarea 
unui revers al medaliei, la fel de 
semnificativ. Scăderea ponderii popu
lației active agricole — conse
cință a „magnetului" industrializării 
— se echilibrează, in anii la care 
ne referim, prlntr-un spor al popu
lației rurale, care depășește procentul 
activi Profesori și medici, ingineri 
și tehnicieni agronomi, zootehniști și 
mecanici vin și se stabilesc în sat, 
ca factori promotori ai noului, ai 
civilizației, ai urbanizării. Acest con
tinuu transfer de energie sat-oraș 
oraș-localitate rurală, expresie a ce
rințelor economice și sociale, consti
tuie unul dintre tăietorii determinant 
ai progresului civilizației socialiste.

Constituirea, în cursul actualului 
cincinal, a unor noi și puternice 
centre industriale are drept conse
cință și ridicarea gradului de utili
zare a forței de muncă, o creștere a 
ponderii muncitorilor calificați, o 
tendință tot mai accentuată spre 
policalificare, spre însușirea unor 
profesii și cunoștințe superioare, le
gate de noile tehnologii și tehnici de 
lucru, de introducerea largă a mate
maticii, electronicii, ciberneticii, a., 
calculatorului și elementelor auto
matizării în activitatea cotidiană.

Marele imperativ: 
eficiența economică

„Ca muncitor intr-una din importantele uzine ale țării, am fost și 
slnt martor și participant direct la înfăptuirea marii opere, întreprinse 
fără abatere, fără șovăire, de partidul nostru, în toți acești ani — indus
trializarea socialistă a țării.

Congresul al X-lea al P.C.R. a chemat nu numai la continuarea in-, 
dustrializării, dar a arătat și in ce fel o concepe partidul, a ridicat pro
bleme noi, a pus o serie de accente noi, a trasai linii pentru ca ea să 
se dezvolte pe un plan superior. Vechile unități de măsură cu care 
eram deprinși — procente, tone — își păstrează, firește, importanța 
lor — dar sînt acum completate cu cerințe din cele mai importante pri
vind calitatea, perfecționarea, eficiența, rentabilitatea. Departe de a ră- 
mine niște noțiuni abstracte, din limbajul economiștilor, acestea au de
venit cuvinte care sini acum pe buzele tuturor și, ceea ce este cel mai 
important, au devenit o preocupare constantă la fiecare loc de muncă".

Rîndurile de mai sus, reproduse 
de pe o pagină de scrisoare adresată 
..Scînteii", aparțin unui muncitor, 
trasatorul mecanic Marian Avram de 
la uzinele „23 August" din Bucu
rești. Ele definesc, într-un limbaj 

în cetatea meșterilor fauri de la Brașov — autorii tractorului românesc. Recent, din secțiile de montaj ale 
, marii uzine a ieșit al 30-lea tip de tractor fabricat aici

simplu și sobru, trăsăturile noii și 
importantei etape calitative inaugu
rate de congresele ăl IX-lea și al 
X-lea ale partidului, exprimate în 
parametrii cincinalului pe care-1 
vom încheia peste citeva luni, în 

parametrii și mai lnalți ai cincina
lului ce-i va urma.

Măsurile adoptate de partid pen
tru perfecționarea formelor și meto
delor de organizare, conducere și 
planificare a economiei naționale 
fac parte integrantă din vastul pro
gram de înflorire multilaterală a 
țării. Tot acest ansamblu de măsuri, 
străbătut de spiritul înnoitor, exi-
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socialiste, oferindu-le posibilități ne
limitate de a se manifesta in edifi
carea prezentului și viitorului țării, 
partidul comunist iși axează în
treaga politică pe elementul care, in 
ultimă analiză, dă însuși sensul aces
tei politici : omul cu nevoile și aspi
rațiile sale. Omului ii este destinat 
tot ceea ce se înfăptuiește, tot ceea 
ce înseamnă progres, bunăstare. E 
un postulat pe care datele actualu
lui cincinal il reconfirmă și ii ridică 
la o nouă valoare, ca lege și princi
piu suprem al vieții noastre.

Evoluția dinamică și armonioasă a 
economiei, in primul rind a indus
triei, creșterea productivității muncii 
și a numărului de oameni cu
prinși în mecanismul producției ma
teriale au determinat, in chip legitim, 

o dinamică ascendentă a 
venitului național pe cap 
de locuitor, de 4,6 ori mai 
mare în anul trecut, 
în comparație cu 1950, 

ritmul mediu anual de creștere 
fiind de 8,3 la sută. Din această 
tulpină trainică inflorește și se dez
voltă viața cotidiană a omului, spo
resc sistematic veniturile populației, 
în 1970, ca urmare a aplicării în 
toate ramurile și sectoarele econo
miei a Hotărîrii Comitetului Central 
al P.C.R. și a guvernului privind ma
jorarea salariilor și introducerea ex
perimentală a noului sistem de salari
zare, oamenii muncii beneficiază de 
venituri suplimentare care depășesc 
12 miliarde lei. '

La acestea se adaugă fondurile 
cheltuite de stat pentru acțiuni so
cial-culturale. Numai în 1969 s-au 
alocat, in raport cu 1965, cu 51 Ia 
sută mai multe fonduri pentru învă- 
țămint, cujtură, artă, știință, sănă
tate și asistență socială, asigurări 
sociale etc. Edificatoare sînt și cele 
348 000 de apartamente ce vor fi con
struite în total pină la sfîrșitul ac
tualului cincinal, din care peste 
78 000 proprietate personală. Edifica
toare sînt, în același timp, cifrele 
indicînd creșterea vînzării de mărfuri 
(un volum sporit cu 37 la sută în- 

gent șl de o înaltă responsabilitate 
promovat de partid in acești ani. 
asigură condiții favorabile creșterii 
inițiativei în toate sectoarele de acti
vitate, fructificării la maximum a 
capacităților tehnice, științifice, or
ganizatorice, a întregului potențial 
uman, în vederea ridicării continue 
a eficienței economice, a eficienței 
întregii activități sociale.

eficientei producției mate
riale, pentru ridicarea calitativă a întregii noastre acti
vități sociale — se arată în raportul prezentat la Congresul al X-lea 
al partidului — reprezintă o problemă fundamentală a con
strucției socialismului în etapa actuală. Realizarea aces
tui obiectiv va asigura dezvoltarea tot mai dinamică a 
Romăniei pe calea progresului și bunăstării, va accelera 
mersul nostru înainte pe drumul civilizației socialiste*.

noi adrese
tre anii 1965 șl 1969, cu 10 la sută 
în primul semestru al anului 1970. 
față de perioada corespunzătoare a 
anului precedent) ; edificatoare sînt, 
dincolo de cifre, priveliștile noilor 
edificii social-culturalc, îmbogățita 
în acest cincinal cu Institutul poli
tehnic din București, monumentala 
clădire — în construcție — a Tea
trului Național, noul centru de tele
viziune, construcția noilor stațiuni șl 
construcții de pe coasta mării.

Am deschis, într-un capitol prece
dent, niște file de carte. Vom des
chide acum, la acest capitol, con- 
strinși de rigorile spațiului tipogra
fic, o singură filă. O filă simbolică, 
semnificativa pentru umanismul noii 
noastre civilizații. O filă a tinereții :

Sint — astfel de date ca și 
multe altele — expresia directă, im
presionantă a grijii partidului și sta
tului socialist față de om, față de 
creșterea nivelului de trai material 
și spiritual, avind drept scop înflo
rirea personalității, afirmarea tot 
mai deplină a capacităților sale crea
toare. Sînt date care corespund în
suși locului pe care-1 ocupă omul, 
cetățeanul, în orinduirea noastră so
cialistă. Trăim într-o societate de 
un profund umanism, căreia nu-i 
este indiferent cîte mii de ingineri, 
medici, economiști formează pe an, 
cîți țărani posedă aparate de tele
viziune, cîte jurnale, reviste șl cărți 
pătrund pină în cel mai izolat cătun, 
cit calciu și cîte vitamine consumă 
zilnic copiii noștri. A spori aceste 
bunuri, prin munca, prin eforturile 
întregului popor, echivalează cu a 
obține, în proporții corespunzătoare, 
valori active, valori sociale și, impli
cit, oameni armonios constituițl, stă- 
pîni ai propriilor lor destine, oamenii 
unei înalte culturi și civilizații pro
prii societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Este obiectivul însuși, final, al cin
cinalului pe care-1 încheiem și al 
viitoarelor planuri de dezvoltare des
fășurate sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, forța, 
conștiința și mîndria națiunii noas
tre socialiste.

I. OLTEANU

imagini ale noii arhitecturi romanești, maiestuoasă și însorită ca și frumu sețile acestui pămînt. De la stînga la dreapta, cileva d.n noiie podoabe arhitectonice ale țării ; conștrucjii moderne în orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej; noul hotel de ia Turnu-Severin j 
noul spital din Constanta

t
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Desen de Gheorghe CĂLARAȘU,

■Victor TULBURE

Pe-aceasta 
veche vatra

Nădejdea noastră n-a pierit ucisă I 
Cu fulgere istoria ni-i scrisă:
Ici-colo licăriri de torțe dace
Sau se-ncălzeau haiduci pe lîng-o vatră, 
Sau fierul scăpăra, izbit de piatră, — 
Sau dogorea vreunul din conace.»

In țară se vorbea mai mult în șoapte.
Mai mult doar lanțul se-auzea în noapte 
Sau strigăte ce despicau tăcerea,
Sau buciume ce răsunau pe-o creastă 
Și altele ce le-ngînau durerea,
Obidă și robie și năpastă 1

...Ci trebuia și zidul să se darme. 
Demult, demult stau brațele pe arme 
Dar așteptau atît: să se ivească 
Un semn !

Să-l fie vipie! scînteia
Ca-n August libertatea să vorbească.

Și-a fost!
Partidul s-a născut de-aceea 
Pe-această veche vatră românească l

Metalul prețios

tn România, sfera de in
telectualitate a nafiunii s-a 
extins la cele mai largi pro
porții pe care istoria noas
tră le-a înregistrat vreo
dată. Practic vorbind, in mai 
puțin de un deceniu, marea 
majoritate a oamenilor 
muncii din tara noastră au 
trecut la niveluri profesio
nale superioare, datorită 
extinderii ți multiplicării 
formelor de învățămint ți 
culturalizare in care s-au 
putut liber încadra.

Alegind o cifră din mai 
multe care stau la indemîna 
oricui este pasionat de me
canismul statisticilor, pre
supun că prezintă un deo
sebit interes constatarea 
sporului de peste o mie de 
lei pe cap de locuitor, rea
lizat intre 1960 ți 1970 in 
bugetul cheltuielilor anuale 
ale statului, pentru cultură 
ți sănătate. Rezolvarea pro
gresivă, inteligentă ți cu
tezătoare a problemelor e- 
ducației ți culturii națio
nale, in conformitate cu 
reala expansiune a civiliza
ției românești, expresie a 
dezvoltării politice ți eco-

FLUXUL VITAL

conștiinței
9 9

de sine
do Mihnea GHEORGHIU

nomlce a țării noastre, 
constituie unul din înaltele 
țeluri propuse și atinse de 
politica partidului, cu ur
marea de a fi încă un mo
tiv de îndreptățită mindrie 
pentru noi toți.

tn noile relații pe 
care progresul științific ți 
industrial le creează in lu
mea de azi, spiritualitatea 
contemporană refuză tot 
mai mult să se dezintere
seze de consecințele dezvol
tării la care participă ca fac
tor esențial, fiindcă inteli
gența activi intervine pină 
la capăt in actul multilate
ral al acestei dezvoltări ca 
un element primordial. E- 
voluția rapidă a minții o- 
menești tn domeniul crea
ției științifice ți artistice — 
raportul dintre știință ți 
artă evoluînd el însuși pro
gresiv — a contribuit, la 
noi, enorm la completarea 
personalității umane, la în

nobilarea ei cu metalul pre
țios al conștiinței de sine 
ți al datoriei împlinite.

Aceasta, in timp ce multe 
cercuri intelectuale tinezp 
din țări cu o capacitate in
dustrială majoră iți ex
primă de la o vreme cu a- 
cuitate sentimentul de te
mere ți nemulțumire iscat 
de divorțul dintre evoluția 
rapidă a științelor ți imobi
lismul mentalităților, al cli
matului moral-politic in 
care fenomenul progresu
lui se produce fără a tinde 
simultan și către înflorirea 
personalității. Este o situa
ție critică din care lumea 
de mîine va putea ieși nu
mai prin reumanizarea pro
gresului său general.

Conștiința finalității crea
ției, adică sentimentul per
sonal și general al partici
pării la dezvoltarea pluri- 
laterală a societății, consti
tuie azi în România un fac

tor precumpănitor tn clima
tul spiritual-politic in cara 
înflorește patria. De aceea 
frunțile sînt ridicate și des
tinse. ți chipurile respiră 
sănătatea morală, fiindcă 
privirile care îmbrățișează 
peisajul acestei mari de
monstrații tradiționale a li
bertăților patriei ți ale ce
tățenilor ei, se uită la vii
tor cu ochii minții, cu acea 
lucidă pasiune care stă la 
temelia construcției socia
liste românești.

Prin fața tribunelor marii 
sărbători vor trece și în a- 
cest an coloanele manifes- 
tanților. Sînt cei care au 
construit, construiesc și vor 
construi, cu mereu mai mult 
har și pricepere, edificiul 
în sus al patriei. Sînt 
poporul ! Lui, abnegației 
cu care urmează cuvîntul 
partidului nostru comunist, 
i se cuvine și in această 
zi, ca întotdeauna, elogiul 
suprem. Adresat cu senti
mentul de demnitate al ce
lui ce se știe parte din 
trupul poporului. I-l adre
săm l

Franz Johannes BULHARDT

AL PUTERII NOASTRE Copilului meu

Ldszloffy ALADĂR

V f V • •adacini
Ce mult se străduiră strămoșii pentru pace !
Din antice războaie statornicia lor ne-ajunge 
un fel de rădăcină-ncărunțită — 
se răsucește pe statui^ măsoară adăpostul nostru, 
formele o mîngîie, 
asemenea mătăsurile și oțelul, 
din poezia noastră se înfruptă.

i
Ce mult se străduiră strămoșii pentru pace 1
Aceste calme nopți le aparțin, 
Tot ce înfăptuim, gindit a fost de ei, 
In lagăre, în temnițe obscure.

Din om în om, în trup trecut-a firul 
menit să declanșeze multiple bătălii.
Astfel, se pregătiră străbunii pentru pace!
Prin ei un drum adine ne leagă de Partid.

In românește de Grigore Arbore

Soarele verii arde tnei 
deasupra noastră. Anotim
pul al cărui simbol obișnuit 
este o cunună de spice a 
căpătat pentru noi, azi, sem
nificații adinei, fundamen
tale. tn urmă cu ani, alcă- 
tuiam niște culegeri de ver
suri ale unor amatori din 
cercurile literare. Genul 
preferat de ei era oda. 
Cîntau partidul, societatea 
noastră nouă, faptele de 
pe șantiere. Erau oameni 
care iubeau poezia și lu
mea in care trăiau ți în
cercau să spună asta tn fe
lul lor. Nu erau scriitori de 
profesie așa că nu căutam 
la ei literatura. Vroiam să 
deslușesc atunci doar pute
rea sufletului lor, tăria con
vingerilor. Și aveam ce 
desluși. Lait-motivul acelor 
poezii era declarat fără 
ocol: Partidul comunist 
se află în tot ce se face 
la noi. Unele versuri nu 
erau poate îndeajuns de 
măiestrite dar sentimentele 
oamenilor care le alcătui seră 
erau adinei, definitive, ți ele 
exprimau, spontan, înțe
legerea mutațiilor esențiale 
produse în viața cotidiană a 
oamenilor, suflul nou. cali
tativ superior, generat de 
politica înțeleaptă a partidu
lui în toate domeniile mani
festării umane, materiale și 
spirituale, conturau o nouă 
perspectivă constructivă și 
luminoasă asupra proce
selor majore desfășurate 
în societatea noastră, îm
brățișau idealurile măre
țe ale comunismului. Vor
bele trăiesc numai prin fap
te. Forța morală a 
partidului s-a transmis 
poporului, ai cărui cel mal

de George BĂLĂIȚÂ

buni fii sînt comuniștii: 
iată circuitul vital care asi
gură unitatea de țeluri, 
coeziunea întregului popor, 
vigoarea construcției socia
liste și prosperitatea Ro
mâniei de azi.

Vara anului trecut a în
semnat vara primului sfert 
de veac de la eliberare și, 
totodată, vara Congresului 
al X-lea. Bilanțul strălucit 
al celor 25 de ani și înce
putul unei noi etape. „Con
siderăm că dispunem de 
tot ce este necesar pentru 
traducerea in viață a aces
tui program însuflețitor : — 
spunea cu acest prilej se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — avem o bază 
de pornire tehnico-materia- 
lă dezvoltată ; avem un 
partid puternic, unit, înar
mat cu învățătura marxist- 
leninistă. strîns legat de 
mase ; sîntem un popor 
harnic, dirz, înzestrat cu ca
lități deosebite, devotat 
trup și suflet cauzei socia
lismului".

Ultimul an al cincinalului 
și primul după cel de-al 
X-lea Congres al partidu
lui a înscris în peisajul di
namic al României socialis-' 
te noi sucoese de seamă. 
Mal mult ca oricînd vaste
le, inepuizabilele resurse de 
energii materiale și spiri
tuale, capacitățile crea
toare ale poporului s-au 
vărsat ca un șuvoi viu în 
marele efort constructiv, 
gîndit ți condus de comu
niști, al națiunii noastre.

Din marile izbînzi cu care 
oamenii muncii de pe cu
prinsul țării au configurat 
un profil distinct acestui an 
aleg, mai întii, una de dată 
recentă : conectarea la sis
temul energetic național a 
primului agregat al marii 
hidrocentrale de la Porțile 
de Fier, construcție care 
materializează ca-ntr-un 
simbol nepieritor capacita
tea noastră de creație, com
petența tehnică, îndrăz
neala constructivi, senti
mentul că înălțăm, azi, 
industriei socialiste cetăți 
durabile, pe potriva pers
pectivelor ce le are în 
față. Aș aminti apoi, tot 
din acest teritoriu al lumi
nii. minuțioasa ți titanica 
epopee destinată supunerii 
muntelui la Lotru, in care 
virtuțile constructorilor, 
sentimentul utilității socia
le a muncii lor s-au ilus
trat tn acest an cu o pu
ternică expresivitate. Și 
n-aș putea uita că vara 
acestui an a fost vara 
unei mari încercări mo
rale ți materiale: con
fruntarea cu stihiile dez
lănțuite ale naturii. Din a- 
ceastă luptă titanică a ieșit 
victorios spiritul de abne
gație ți dăruire al oa
menilor, victorie reali ți 
simbolică.

Anul al 26-lea este prin 
realizările importante obți
nute in industrie, agricul
tură, în dezvoltarea știin
ței ți culturii un pas 
sigur spre comunismul vi

sat. La faima înaintași
lor adăugăm efortul nos
tru neîntrerupt. Acest e- 
fort va fi mîine glo
ria ce o vor purta fiii noș
tri și va fi o ușurare a mun
cilor ce le vor face ei.

Cu luptă, cu eforturi e- 
roice, cu dăruire exemplară 
am ajuns pe culmile unde 
ne aflăm azi. Sintem un po
por pașnic ți răbdător. Clă
dim o țară ți o societate 
după propria noastră vo
ință. Puterea noastră crea
toare s-a afirmat ți se afirmă 
in modul cel mai concret. 
Este de-ajuns să privim oa
menii și țara intr-o zi obiș
nuită de muncă și să vedem 
această supremă realitate. 
Știm să lucrăm in toate zi
lele lucrătoare — ți la ne
voie și in cele nelucrătcare 
— și să ne ținem cu demni
tate și veselie neascunsă 
sărbătorile. Soarele verii va 
arde necontenit asupra chi
purilor noastre și va înfru
museța veșnic chipul țării. 
Privind astăzi chipul înno
bilat al patriei, diadema de 
cetăți industriale care o 
impodobesc, cunoscînd e- 
fortul eroic așezat la teme
lia acestor realități inspira
toare de puternică mindrie 
cetățenească, înțeleg că poe
ziile, imnurile, odele de sla
vă înălțate patriei in culege
rea de versuri a acelor oa
meni simpli din Moldova 
exprimau o realitate funda
mentală a existenței noas
tre, exprimau spiritul nos
tru, voința noastră. Și a- 
ceastă voință de căpătîi este 
înflorirea, prosperitatea 
patriei. Este progra
mul nostru de viitor pe care, 
strîns uniți in jurul parti
dului, îl vom înfăptui cu e- 
nergie și pasiune creatoare.

Era-n augusti moloz și scrum șl jale 
Pe uliți își dormeau un somn de moarte. 
Nimic ce spre limanuri să ne poarte. 
Dar oameni noi porneau pe-o nouă cale,

Cosind din drum minciunile deșarte, 
Pe oropsiți la fapte să-i răscoale. 
Și dușmanii tot mai dădeau tîrcoale, 
Pîndind din umbră, aciuiți de-o parte-

Tu gtngureal cuvintele de-a-ndoase 
Sub soare cald, nu facle funerare!
Te-am învățat cuvinte luminoase,

Și buruiana cea otrăvitoare, 
Ce-adînc în pieptul meu se-nflripase, 
Am smuls-o și strivit-o în picioare.

*

Răsună iarăși rîsul în ogradă.
Nu-i vis, trăim aievea-n libertate! 
Prin geam lumina zilei iar răzbate. 
Domnește iar însuflețire-n stradă.

Mă-ndeamnă către vers aceste toate.
Se torc atîtea fire și se-nnoadă! 
Știu, tot mai stăruie cîte-o iscoadă, 
Să stau nepăsător, nu se mai poate!

Pe cînd eram copil, rîvneam tn vise 
Spre țeluri mari viața să mă cheme, 
Iar, mai tirziu, am dat de porți închise.

De vrei tu poți atinge culmi supreme, 
în zodii te-ai născut, de mult prezise.
Deci vreau să cînt în vers această vreme 1

Traducere de Iossif Cassian-Mătăsaru

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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ÎNTÎLNIRE încheierea lucrărilor Consfătuirii
LA C.C. AL P.C.R.

Vineri dimineața, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P-C.R., s-a 
întîlnit cu tovarășul Gustavo Espinoza 
Montesinos, membru al Secretaria
tului Comisiei Politice a C.C. al P.C. 
Peruvian, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., lși petrece concediul de odihnă 
in țara noastră.

La Întrevedere a participat Cons

tantin Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații asupra activi
tății și preocupărilor celor două par
tide și au fost abordate unele pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale, ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

întrevederea a decurs fntr-o atmo
sferă cordială, tovărășească.

inginerilor șefi 
din cooperativele agricole

cinema DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Semnarea unor documente privind 
schimburile comerciale intre 

România și Danemarca
In urma tratativelor care au avut 

loc la București, in ziua de 21 au
gust s-au semnat, la Ministerul Co
merțului Exterior, acordul comercial 
pe termen lung între guvernul Repu
blicii Socialiste România și guvernul 
Regatului Danemarcei, pe perioada 1 
ianuarie 1971 — 31 decembrie 1975 
și protocolul privind listele de 
mărfuri pe anul 1971 — anexe la a- 
eordul menționat.

La exportul românesc sînt prevă
zute : produse chimice, mașini și e- 
chipamente electrice, confecții, trico
taje, încălțăminte, hîrtie, mobilă, pro
duse agroalimentare etc, iar la im
port : instalații, mașini și utilaje, e-

chipament naval, produse chimice, a- 
nimale de reproducție, produse agri
cole etc.

Documentele au fost semnate, din 
partea română, de Aurel Ioncicâ, di
rector general adjunct in Ministerul 
Comerțului Exterior, iar din partea 
daneză de Birger Abrahamson, direc
tor în Ministerul Afacerilor Externe 
al Danemarcei.

La semnări au fost de față : Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministrului co
merțului. exterior, și Torben Busck- 
Nielsen, ‘ ambasadorul Regatului Da
nemarcei la București, precum și 
membrii celor două delegații.

Vineri la amiază, în Capitală, s-au 
încheiat lucrările Consfătuirii de lu
cru a celei de-a doua serii de ingi
neri șefi din cooperativele agricole 
de producție, acțiune prevăzută în 
programul de perfecționare a cadre
lor din agricultură elaborat de Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii.

în cursul celor cinci zile, cît au du
rat lucrările consfătuirii, au fost pre
zentate expuneri și au avut loc largi 
dezbateri în legătură cu problemele 
de importanță hotărîtoare în îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid pen
tru modernizarea și dezvoltarea tutu
ror ramurilor agriculturii la nivelul 
condițiilor materiale create și cerin
țelor crescînde ale economiei națio
nale. Expunerile și dezbaterile au cu
prins tehnologiile moderne în cultura 
plantelor de cîmp. în hortiviticultură, 
in creșterea animalelor și a păsărilor, 
organizarea producției și a muncii în 
agricultura cooperatistă, în exploa
tarea eficientă a amenajărilor pentru 
irigații, în organizarea și exploata
rea sectorului mecanic si mecaniza
rea lucrărilor agricole. Au fost pre
zentate, de asemenea, filme și dia- 
filme în legătură cu ultimele noutăți 
din țară și pe olan mondial în teh
nica și producția agricolă.

Un loc important in programul 
consfătuirii a fost rezervat tehnolo
giei culturii griului în zonele naturale 
de producție din țara noastră.

La aceste dezbateri au luat parte și 
specialiști din întreprinderile agri
cole de stat. întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii, centrele de 
încercare a soiurilor, direcțiile agri
cole județene, de la Academia de ști
ințe agricole și silvice, institute de 
cercetări, stațiuni experimentale și 
din învățămintul agricol. ___

După referatul prezentat de mi
nistrul agriculturii și silviculturii, 
Angelo Miculescu. s-au dezbătut, pe 
grupe, principalele elemente ale teh
nologiei de organizare a producției și 
a muncii ce urmează să fie aplicate 
încă din aceste zile pentru a se asi
gura în anul viitor o producție bună 
de grîu în toate zonele și în toate 
unitățile agricole, precum și pentru a 
se desfășura în condiții optime cele
lalte lucrări agricole de toamnă.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul tovarășul Virgil Trofin. mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R-, președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție. (Agerpres)

Cronica zilei
Vineri dimineața, Corneliu Mănes- 

cu, ministrul afacerilor externe, a 
primit în audiență pe Theodore 
Kondo-Belan, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale de

acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Democratice Congo în Re
publica Socialistă România.

(Agerpres)

Programul I.
17,00 Deschiderea emisiunii. E- 

mlslune în limba germană. 18,00 
Emisiune pentru tineret • „Casa 
din mijlocul schelei" — reportaj 
monografic al localității Moreni 
• „Strădanii șl pasiuni" — pro
gram susținut de absolvenți ai 
școlii de coregrafie din Bucu
rești. 19,00 Revista revistelor. 19,15 
Anunțuri-publlcitate. 19,20 1001 de 
seri — emisiune pentru cei mici. 
19,30 Telejurnalul de seară. 20,00 
Orașul ferestrelor deschise : Si
ghișoara. Reportaj TV de Ema
nuel Valerlu. 20,20 Țara în ajunul 
marii sărbători. Ișl dau concur
sul : Angela Buciu, Maria Cloba-

nu, Vuca Mlatov, Nicolae Sabău, 
Ion Dolănescu, Benone Slnulescu, 
Iile Smaranda șl formațiile de 
dansuri din Oțelul Roșu, Miercu
rea Ciuc, Măceșul de Jos — Dolj, 
fanfara din Apoldul de Sus — Si
biu șl echipa de fluierași a M.P.T. 
21,00 „Evadarea" — de Leonida 
Teodorescu. In distribuție : Ște
fan Mihăllescu-Brălla, Dinu Lu
cian, Alex. Lungu, Costel Con
stantin. Luchian Botez, Marla Ro
taru, Romeo Stavăr, Ovldiu Mol
dovan, Andrei Prajovschl. Sceno
grafia : Constantin Gheorghe.
Regia : Nicolae Motrlc. 22,15 Oas
peți ai cîntecului românesc : Ka- 
linca, Julio Iglesias, lordanka 
Hristova, Rody McNeil, Urszula 
Sziplnska, Midlnette, Janos Koos, 
Julie Saget, Galina Nenașeva, 
Jacques Hustin, Therâse Stein
metz, Roy Black, Marie Laforet 
23,00 Telejurnalul de noapte. 23,30 
închiderea emisiunii.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

„CUPA VOINȚA" LA CICLISM

Final spectaculos
BRAȘOV (prin telefon). Splendid 

epilogul acestei a XV-a ediții a 
„Cupei Voința" ! Pe ruta Brașov— 
Bran—Rucăr și retur, într-un cadru 
natural impresionant prin frumuse
țea lui, a avut loc ieri ultima și cea 
mai pasionantă etapă a tradiționa
lei competiții cicliste internaționale 
organizată de UCECOM și A. S. 
Loto-Pronosport. într-o vervă, ce nu 
le era totuși bănuită tocmai acum la 
capătul întrecerii, cicliștii au făcut 
tot posibilul pentru a se remarca.

Fotografia de mai sus vă prezin
tă prototipul noului vagon de 
tramvai silențios V 3 A—I.T.B. rea
lizat de către colectivul de munci
tori, tehnicieni și ingineri de la în
treprinderea de transport Bucu
rești.

Caracteristicile sale se înscriu la

nivelul performanțelor tehnicii a- 
vansate, asigurând publicului călă
tor condiții superioare de transport. 
Notăm citeva date din „fișa perso
nală" a prototipului : capacitatea 
— 300 de locuri ; viteza maximă 70 
km/h ; aerisirea forțată prin ven
tilatoare fixate in pereții laterali ; 
suspensia în trei trepte, realizată

în exclusivitate cu elemente de 
cauciuc.

La realizarea unor subansamble 
au colaborat mai multe întreprin
deri din Capitală și din țară. Pro
ducția de serie și dotara rețelei de 
transport din Capitală cu asemenea 
vagoane este programată pentru a- 
nul 1971.

Fapt cu atît mai de lăudat, cu cît 
traseul a fost foarte dificil, urcușul 
măsurând în total 50 kilometri, aproa
pe jumătate din întreaga distanță.

La km. 90 se produce evadarea 
decisivă. Autorul ei, italianul Scre- 
mino. El se lansează într-o coborîre 
vertiginoasă, de unul singur, spre 
Rîșnov. Ceilalți nu i-au putut lua 
urma. Fugarul pedalează continuu, 
atingînd uneori viteze de 60—70 de 
km/h, chiar la virajele cele mai 
strânse. Scremino se distanțează la 
un moment dat la aproape 2 min., 
dar după Rîșnov, cînd șoseaua devi
ne plată, el pierde terenul. Cu 5 km 
înainte de sosire îi mai rămîne un 
avans de 3—400 metri. Acțiunea lui, 
ce părea sortită eșecului, tocmai 
acum, va fi încununată de succes.

Scremino cîștigă etapa. Plutonul 
imediat următor sosește după 26’’, 
sprintul revenindu-i lui Grigore la 
mare luptă cu Tudoran.

Prezent în acest pluton, Emil Rusu 
și-a menținut poziția de lider și în 
clasamentul final. După doi ani, el 
cîștigă încă o daltă „Cupa Voința", do- 
vedindu-ne că în acest sezon deține 
o formă foarte bună

Celelalte locuri de frunte ale cla
samentului au revenit în ordine lui 
Al. Sofronie, Cr. Tudoran, V. Bur- 
lacu, italianul Fr. Martani etc.

Și organizatorilor competiției li se 
cuvin felicitările de rigoare pentru 
modul în care au ales traseul și au 
asigurat finalmente desfășurarea 
acestei populare întreceri cicliste.

Ion DUMITRIU

• Sunetul muzicii : PATRIA —
9; 12,45; '16,30; 20,15
• Zboară cocorii : REPUBLICA
— 10; 12,30; 16; 18,30; 21
• Mayerling : (ambele serii) :
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16:
19,45, BUCUREȘTI — 9; 12,15; 16,30;
20.15, GRADINA DOINA — 20,30, 
GRADINA FESTIVAL — 19,30
• Dragoste și viteză : FAVORIT
— 13; 15,30; 18; 20,30, MELODIA — 
8,45; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21, STA
DIONUL DINAMO — 20, GRADI
NA PARCUL HERĂSTRĂU — 20
• Agonie și extaz : CAPITOL —
9; 11,15; 13,45; 16,15
• Dragostea lui Serafim Frolov : 
CAPITOL — 18,45; 20,30
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Tiffany memorandum : FERO
VIAR — 11,15; 13,30; 16; ' 18,15;
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
ARENELE ROMANE — 20
• Străzile au amintiri ; FERO
VIAR — 9
• Intîlnire la vechea moschee : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Jandarmul se însoară : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, BUCEGI — 10; 16; 18,15, la 
grădină — 20,15, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină
— 20,15, FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.15.
• Cocoșatul CINEMATECA (sa* 
la Union) : — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21
• Columna : LUMINA — 9,30—15,30 
în continuare ; 19, FAVORIT — 9
• Program pentru copii î DOINA
— 10.
• Dreptul de a te naște : DOINA
— 11,30; 13,45; 18,15; 20,30, VIITO
RUL — 15,30; 18; 20,15
• De 214 ori î Previziuni și 
jocuri ; Celula și cromozomii ; O- 
rizont științific Nr. 7/970; Pe cîm- 
pul alb ; Nicolae Adam ; Copilul 
de la Modjokerto : TIMPURI NOI
— 9,30—20,30 în continuare
• Petrecerea : GRI VITA — 10,30;
16; 18,15; 20,30, FLOREASCA —
15,30; 18; 20,30, TOMIS — 9; 11,15;
13.30. 15,45; 18,15, la grădină — 20
Î> Sub semnul lui Monte Cristo : 
NFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 

— 15,30; 17,45; 20, MUNCA — 16; 
18; 20
• Intrusa : BUZEȘTI — 15,30; 18 
• Argoman superdiabolicul : DA
CIA — 8,45 — 20,30 în continuare, 
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 
29,15
e Castelul condamnaților : UNI
REA — 16; 18
• împușcături pe portativ : LIRA 
— 15,30; 18.
• Noul angajat : DRUMUL SĂRII 
— 15.30; 17,45; 20
• Cei 5 din cer : FERENTARI — 
15.30; 18; 20,15
• Joc dublu în serviciul secret; 
GRADINA BUZEȘTI — 20,30
• Frații Saroyan : PACEA —
15,30: 18; 20,15
• Această femeie : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 
18, la grădină — 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Pan Wolodyjowski (ambele se
rii) : MIORIȚA — 10; 16; 19,30
• Vînătorul de căprioare : CO-
TROCENI — 15,30; 17,45; 20
• Marile vacanțe : CRINGAȘI — 
15,30: 18; 20,15
• Căsătorie în stil grec : VOLGA 
— 16; 18,15; 20,30
• Expresul colonelului Von 
Ryan : MOȘILOR — 15,30; 18, la 
grădină — 20
• Afurisitul de bunic : POPULAR 
— 15,30; 18; 20,15
• Warlock : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15
• Profesorul infernului : FLA- 
CARA — 16; 18; 20
• Ora hotărîtoare : VITAN — 
15,30; 18.

teatre

UNIUNEA SOVIETICA

Industria sovietică 
produce anual peste 
200 000 de tipuri de ma- 
șini-unelte de prelu
crare a metalelor. A- 
nul acesta urmează să 
fie asimilate in pro
ducția de serie circa 
500 de noi modele dife
rite de mașini-unelte 
și să se realizeze 200 
de linii automate în a- 
ceastă ramură. Con
structorii iși concen
trează eforturile în 
direcția sporirii preci
ziei prelucrării, ridi
cării calității și auto
matizării în continuare 
a mașinilor-unelte.

In 1970 a început 
producția de serie a 
peste 80 de noi modele 
de mașini-unelte de 
înaltă precizie, respec
tiv de două ori și ju
mătate mai mult decît 
în anul 1968. Numai în 
acest an se produc tot 
atitea mașini-unelte 
cu comandă-program 
cite s-au realizat in cei 
patru ani anteriori ai 
cincinalului actual luați

la un loc. Uzinele din 
Novosibirsk, Ulianovsk 
și din alte centre in
dustriale realizează 
mașini-unelte la care 
se programează nu nu
mai elemente cum sint 
vitezele sau regimurile 
de lucru, ci se asigură 
totodată și schimbarea 
automată a instrumen
telor in funcție de suc
cesiunea diferitelor o- 
perații de prelucrare. 
O astfel de mașină în
locuiește, în producția 
de serie mică, 12—15 
mașini-unelte simple 
asigurând, totodată, 
scurtarea considerabilă 
a timpului 
prelucrării.

Printre cele 
realizări ale
lor de știință care lu
crează in acest dome
niu se numără punerea 
Ia punct a procedeului 
de ștanțare prin im
pulsuri în cîmp mag
netic. O puternică des
cărcare electrică cre
ează o undă de șoc 
care acționează asupra

necesar

mal noi 
oâmeni"

tablei de oțel 
într-o miime 
cundă, forma 
Procedeul va fi utili
zat în industria de au
tomobile și tractoare, 
precum și în realiza
rea unor produse de 
uz casnic. Au fost 
create, de asemenea, 
citeva zeci de tipuri de 
mașini-unelte bazate 
pe utilizarea ultra
sunetelor, electroero- 
ziunii, laserilor, cu a- 
jutorul cărora se pot 
prelucra piese din oțe
luri și aliaje termo.- 
rezistente, din cera
mică, sticlă, porțelan 
etc.

Ramura industrială 
a mașinilor-unelte, in 
continuă modernizare 
și perfecționare, lși a- 
duce o contribuție tot 
mai mare la sporirea 
forțelor de producție, 
la dezvoltarea continuă 
a întregii economii a 
U.R.S.S.

dîndu-1, 
de se- 

dorită.

Silviu PODINA

R.S.F. Iugoslavia. Vedere parfialâ a ratinâriilor din Sisalc

R. D. GERMANA

Numărul următor al zia
rului va apărea marți 

25 august

• Teatrul Național „I. L. Cara 
giale“ (la Teatrul de vară Heră
strău) ; Moartea ultimului golan 
— 20.
• Teatrul Evreiesc de Stat — 

Actul de căsătorie — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. 

Tănase“ (fa Grădina Boema) : 
Sonatul Lunii — 20.

Drumul de fier-drum al progresului

HĂRNICIA 
Șl ISCUSINȚA 
FORESTIERILOR 
VRÎNCEN1

Pentru a cunoaște Combinatul de 
exploatare și industrializare a lem
nului din Focșani trebuie să stră
bați mai întîi întinsele păduri din 
munții Vrancei : de la Soveja la Du- 
mitrești, pe Valea Putnei, a Milco- 
vului și a Rimnicului, să cunoști 
codrii seculari sau mai tineri. Tot
odată trebuie să străbați sute de ki
lometri pentru a cunoaște oamenii, 
pe cei ce lucrează la cele peste 90 
de guri de exploatare de la Gîrbova 
la Vărzăreasca, de la Punga la Les
pezi etc.

Arborii sînt aleși cu grijă. Sînt pro
tejați cei tineri, care asigură dez
voltarea viitoare a pădurii. 2 400 de 
muncitori scot lemnul din umbra dea
să a codrilor îndreptîndu-1 spre locuri 
de prefacere și înnobilare. Nicușor 
Mehedinți, Vhsile Jitia, Ion Desagă 
6Înt doar cîțiva din cei pentru care 
munca în pădure a devenii insăși ra
țiunea de a exista, iar grija pentru 
gospodărirea lemnului — o preocu
pare profesională, dar și sufletistă.

Fasonat în bușteni sau în lemn de 
mină, în lemn de celuloză sau metri 
steri pentru foc. masa lemnoasă (în 
acest an, 584 000 metri cubi), e pre
luată de zecile și sutele de șoferi ai 
unității de mecanizare a transportu
rilor forestiere. Pentru înlesnirea 
transportului s-a inaugurat drumul 
de la Lepșa spre Oituz. S-a 
deschis drumul de la Vidra, prin 
Valea Mărului, spre Tîrgu Se
cuiesc. drum care va deveni 
unul din cele mai frumoase trasee 
turistice din țară. Ei sînt cei care a- 
propie lemnul de beneficiarii din 
județele Bacău. Galați. Brăila. Plo
iești și Constanta, de beneficiari din 
Italia. Austria. U.R.S.S.. Ungaria etc. 
Ei sînt cei care aprovizionează Fa
brica de cherestea din Cosmești, și 
Complexul de prelucrare a lemnului 
din Gugești, două importante unități 
ce-și desfășoară activitatea în cadrul 
combinatului focșănean. »

La Cosmești. buștenii se transfor
mă in cherestea. în ambalaje, in bu
toaie cu o capacitate de citeva sute 
de litri sau în budane uriașe de mii 
de litri. La Gugești, prin recenta

reutilare, s-a dublat capacitatea de 
producție a unității, buștenii fiind 
transformați in cherestea de diferite 
dimensiuni. Numai în primele 7 luni 
ale acestui an s-au realizat aici peste 
3,4 milioane m.p. de furnir de nuc, 
fag, stejar și tei, peste 17 187 000 m.p. 
panel, 152 000 m.p. parchete. 7 069 
m.c. placaj. Semifabricatele acestei 
unități sînt folosite de constructorii 
de vagoane din Arad și Turnu Seve
rin, de muncitorii combinatelor de 
industrializare a lemnului din Sucea
va, Tirgu Mureș, Brașov și Iași, de 
constructorii de locuințe din Vrancea.

De la Cosmești și Gugești, o parte 
din masa lemnoasă înnobilată ia dru5 
mul Fabricii de mobilă din Focșani, 
unde capătă noi valențe. Aceasta este 
cea mai tînără unitate a combinatu
lui. A fost, pusă în funcțiune in aprilie 
1963, iar în 1965 a atins parametrii 
proiectați. De atunci, capacitatea 
creatoare a colectivului, pasiunea și 
energia muncitorilor și inginerilor au 
fost puse zi de zi în valoare, trans- 
formîndu-se intr-o adevărată mișca
re de inovații și raționalizări. A 
sporit capacitatea de lucru a mașini
lor și utilajelor, a crescut productivi
tatea muncii.. In acest fel, capacitatea 
de producție a fabricii a crescut cu 
59 la sută peste parametrii proiectați. 
Anual, aici se realizează peste 23 009 
garnituri convenționale de mobilă 
pentru numeroși beneficiari din țară 
și de peste hotare. Există in fabrică 
o adevărată mișcare pentru crește
rea competitivității produselor, care 
pornește de la un grup de maiștri în 
arta lemnului, constituiți în colecti
vul de sculptură și prototipuri și se 
amplifică prin aportul fiecăruia din 
cei. aproape 1 000 de salariați ai fa
bricii. în mîinile lui Alexandru Du- 
mitrache. Petre Feketi, Vasile Hosu. 
Petre Luca. lemnul se transformă 
în lucruri intime omului, in obiecte 
ce- dau căldură căminelor.

Admirăm o garnitură de cameră 
definită prin numărul 623/11. Al
cătuită din 16 piese (bufet cu vi
trină, masă extensibilă, dulap cu 
două uși, bibliotecă, fotolii, canapea, 
masă de lucru și altele), ea consti-

Drumuri forestiere în Munții Vrancei Foto : N. Moldoveanu

tuie o reușită îmbinare de forme și 
dimensiuni, o armonizare subtilă a 
desenelor și culorilor suprafețelor 
furniruite cu nuc, stejar și fag. Deo
sebit de apreciată este și o garnitură 
de hol (626/21). Fantezia creatorilor 
se exprimă aici în eleganța curburilor 
și în frumusețea sculpturilor. Fața 
măsuței este împodobită cu de
sene din furnir de nuc și fag. 
Bine primite pe piață sînt și 
comodele „Mioara" și „Florina". Fru
musețea acestora constă în culoarea 
naturală mată a stejarului cu care 
sînt furniruite. Cele mai noi prototi
puri, care vor fi introduse în fabri
cație, sînt o sufragerie furniruită cu 
stejar și mahon. Bună si camera 
furniruită cu furnir din păr african 
(I.P. 220).

Sînt greu de amintit toate tipurile 
de mobilă, diversele piese separate 
ce se realizează în fabrică. Numărul 
lor crește neîncetat, iar tipurile se 
perfecționează mereu. în funcție de 
cerințele beneficiarilor, de gustul 
cumpărătorilor. întreg colectivul

este animat de dorința satis
facerii prompte a tuturor comen
zilor. De aceea nici un efort nu 
e precupețit. Mașinistul Nicolae Ște
fan. din secția de croit, montatorul 
Gheorghe Despoiu, șlefuitorul Cornel 
Dumitrescu, retușoarea Maria Nâsta- 
se — lată doar cîțiva din cei care 
contribuie, zi cu zi, la ridicarea 
prestigiului fabricii, al întregului 
combinat. In primele 7 luni ale anului, 
în cadrul fabricii de mobilă s-a rea
lizat o producție-marâ'ă suplimenta
ră în valoare de 2,2 milioane lei.

Prin eforturi demne de respect, 
muncind cu încredere zile și nopți în 
șir. colectivul de muncă al combinatu
lui s-a străduit să recupereze pagube
le pricinuite de inundații, a re
făcut tot ce fusese distrus : dru
muri. linii ferate, funiculare. po
duri. rampe de încărcare. A rezolvat 
cu succes greutățile în aproviziona
rea ritmică a unităților cu materii 
prime și materiale și a reușit, pînă 
la 10 august, să realizeze o produc- 
ție-marfă suplimentară in valoare de

75 milioane lei, cu 1.3 milioane lei 
mai mare decît angajamentul anual. 
Este și aceasta o dovadă a perseve
renței. maturității și promptitudinii 
cu care acest colectiv își respectă 
obligațiile contractuale. Este o ga
ranție a capacității de a pune în va
loare. cu maximum de randament, 
eforturile de investiții ale statului, 
realizînd an de an sporuri substan
țiale’ de producție.

In curind, combinatul din Focșani ■ 
va consemna începutul unei noi eta
pe de dezvoltare, prin punerea în 
funcțiune a fabricii de plăci fibro- 
lemnoase.

In următorii ani, ne spunea ingine
rul Lucian Olteana, directorul gene
ral al combinatului, va fi construită 
și o fabrică de înnobilare a plăcilor 
fibrolemnoase. Cele două noi sub
unități vor asigura realizarea in 1975 
a unei producții globale cu 55 la sută 
mai mare decît în acest an.

Ion NISTOR 
corespondentul „Scînteii’

Aruncindu-se o pri
vire asupra unei hărți 
a legăturilor feroviare 
din Europa, se poate 
constata că R.D. Ger
mană este una din ță
rile cu o rețea de căi 
ferate dintre cele mai 
dezvoltate, 
o lungime 
circa 15 000 
căile ferate 
asigură atît 
turile de mărfuri 
pasageri 
țării, cît și legături cu 
17 țări europene.

Paralel cu moderni
zarea întregii industrii 
a țării, transporturile 
oe calea ferată cunosc 
un continuu proces de 
modernizare și auto
matizare. Se prevede, 
printre altele, ca în a- 
nul 1975 ultima loco
motivă cu aburi să-și 
ia rămas bun de la 
parcul de tracțiune fe
roviar și să devină 
piesă de muzeu, locul 
acestora luîndu-1 mo
demele locomotive 
Diesel și electrice.

In legătură cu

Insumind 
totală de 
kilometri, 

din R.D/G. 
transpor- 

Și 
în interiorul

ceasta se poate remar
ca că feroviarii și con
structorii de căi ferate 
din R.D. Germană au 
obținut, în ultimul 
timp, suocese deosebi
te în electrificarea căi
lor de transport. Anul 
acesta, de pildă. au 
fost încheiate lucrările 
de electrificare a așa- 
numitului „triunghi 
saxon", adică a căii 
ferate ce leagă trei 
importante centre in
dustriale ale R.D.G. — 
Dresda — Karl-Marx 
Stadt — Leipzig. Se 
desfășoară, de aseme
nea. ample lucrări de 
automatizare a siste
mului de dispecerat, 
sînt introduse tot mai 
multe mașini electro
nice de calcul pentru 
dirijarea transporturi
lor.

Realizări importante 
au obținut și construc
torii de vagoane și lo
comotive. La mijlocul 
anului acesta, numărul 
total de vagoane și lo
comotive construite în 
R.D.G. a atins cifra de

90 000, dm care apro
ximativ 50 la sută au 
fost exportate. De un 
bun renume se bucură 
uzina „Waggonbau A- 
mendorf", cea mai 
mare întreprindere de 
acest fel din țară, spe
cializată in vagoane 
pentru distanțe lungi. 
Sint bine cunoscute și 
vagoanele de călători 
cu etaj, fabricate de în
treprinderea din Gor- 
litz. Trenuri electro
motoare, formate din 
trei vagoane, cu 180 de 
locuri, elegante și con
fortabile. sînt produse 
de întreprinderea e- 
lectrotelînică „Hans 
Beimler" din Hennigs
dorf.

Căilor ferate din 
R.D. Germană li s-au 
asigurat toate condi
țiile pentru o continuă 
dezvoltare pentru a-și 
îndeplini cu succes ro
lul de sistem rapid de 
legătură între centrele 
vitale ale. unei țări în 
continuu progres.

a-

0 puternică bază pentru mecanizarea

R.P.D. Co-

G. BONDOCun mic a-

terenurilor, 
valorificarea

Ki- 
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de 
Dar

Pe 
ateliere 
treptat, 
clădiri.

R. P. D. COREEANĂ
Șt. DEJU

„Kiyang 45“, „Cenlli- 
ma", „Poongnyun", 
tractoare de mică sau 
mare capacitate, pe roți 
sau pe șenile, sint toate 
vlăstare ale marii u- 
zine constructoare de 
mașini agricole din Ki
yang (R.P.D. Coreea
nă). De numele aces
tei uzine se leagă în
treaga industrie de 
tractoare a Coreei de 
Nord, de la primele 
începuturi pînă la 
gama largă a tractoa
relor grele care trag 
brazde în terenuri ne
desțelenite, defrișează 
păduri, execută ample 
lucrări de transfor
mare a naturii sau 
contribuie la exploa
tarea mecanizată a mi
nelor. Toate aceste 
mărci și tipuri de ma
șini vorbesc despre di
versificarea profilului 
uzinei Kiyang, deve
nită in numai 12 ani 
una din cele mai pu
ternice baze de meca
nizare a lucrărilor a- 
gricole din 
reeană.

în urmă cu 12 ani, 
Kiyang era

telier de unelte agri
cole căruia i s-a încre
dințat misiunea de a 
lua startul în produc
ția de tractoare nord- 
coreeană. Colectivul a- 
telierului a început 
prin a demonta un 
vechi tractor și a de
sena cele peste 2 000 
de piese constitutive. 
Apoi fiecare din ele a 
fost executată, bucată 
cu bucată. După 30 de 
zile cel dinții tractor 
se afla pe rampa de- 
lansare a atelierului. 
Anul 1960 s-a încheiat 
pentru atelierul 
yang cu un bilanț 
presionant : 3 000
tractoare ușoare,
agricultura nord-co- 
reeană, intrată pe fă
gașul marilor transfor
mări socialiste, avea 
nevoie de tractoare de 
mare capacitate pen
tru întreținerea și de
frișarea 
pentru 
terenurilor de sub ane. 
etc. Colectivul atelie
rului Kiyang a trecut 
în 1962 la producția 
tractorului greu ..Po
ongnyun". a numeroa-

se mașini agricola de 
mare randament, 
locul fostelor 
s-au înălțat, 
impunătoare 
procesul de producție 
a fost modernizat. As
tăzi nu există colț al 
„Țării' dimineților li
niștite", spre care ma
rea uzină să nu-și fi 
trimis numeroși mesa
geri. Zestrea tehnică a 
economiei rurale s-a 
îmbogățit considerabil 
grație aportului aces
tei uzine. In prezent, 
la fiecare 100 jungbo, 
(1 jungbo = aproxi
mativ 1 ha) revin cir
ca 1,3 tractoare de 15 
C.P.

Noile tractoare, com
bine, pluguri, mașini 
de treierat etc. au de
venit atribute omni-, 
prezente in satele co
reene, contribuind la 
creșterea sistematică a 
producției cerealiere și 
altor sectoare — zoo
tehnie. legumicultură. 
plante tehnice etc. — 
ale economiei Coreei 
socialiste.

i



viața internațională______
Pnom Penhul

bombardat
de forțele

de rezistență
cambodgiene

PNOM PENH 21 (Agerpres). — 
După două zile de lupte, în apropie
rea localității Prek Tameak, situată 
la 15 km nord-est de Pnom Penh, 
forțele de rezistență populară cam
bodgiene au lansat Ia 20 august un 
atac asupra capitalei, bombardînd cu 
obuze și mortiere fortificații ale tru
pelor regimului Lon Noi. Mai multe 
avanposturi de pe malul estic al Me- 
kongului au fost supuse focului de 
artilerie. Unul din avanposturile a- 
tacate se află la numai 4 km de cen
trul Pnom Penhului. Acesta este a- 
tacul cel mai în adîncime lansat de 
forțele de rezistentă populară cam
bodgiene asupra capitalei.

Sporirea livrărilor 
de armament american

către regimul Lon Noi
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Statele Unite au elaborat un nou 
program de asistență militară către 
regimul de la Pnom Penh — a infor
mat purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat, Robert McCloskey- 
El a declarat totodată că programul 
va lua forma unui „acord executiv" 
și nu a unui tratat. Administrația a 
ales această cale pentru a evita nece
sitatea consultării prealabile a Con
gresului, obligatorie în cazul înche
ierii de tratate. Detalii ale noului 
program urmează a fi date publici
tății săptămîna viitoare.

Potrivit unor știri difuzate de presa 
americană. Statele Unite ar urma să 
furnizeze regimului cambodgian în 
viitorul an fiscal armament în valoa
re de aproximativ 50 milioane dolari. 
Suma este de aproape șase ori mai 
mare decît totalul ajutoarelor mili
tare acordate pînă acum de S.U.A. 
regimului Lon Noi.

Intilnirea de la Ulan Bator EVENIMENTELE DIN
a reprezentanților ministerelor 

afacerilor externe din unele țări socialiste
ULAN BATOR 21 (Agerpres). — 

între 19 și 21 august, la Ulan Bator 
a avut loc o întîlnire a reprezentanți
lor ministerelor afacerilor externe 
din Republica Sovietică Socialistă 
Bielorusă, Republica Populară Bul
garia. Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Cuba, Republica 
Democrată Germană, Republica 
Populară.Mongolă, Republica Popu
lară Polonă, Republica Socialis-

tă România, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, Republica Socia
listă Sovietică Ucraina și Republica 
Populară Ungară. La întîlnire au fost 
discutate probleme privind cea de-a 
25-a sesiune a 
O.N.U.

Lucrările întîlnirii s-au desfășurat 
într-o atmosferă frățească și de de
plină înțelegere reciprocă.

me privi—__ ____
Adunării Generale a

„UN PAS IMPORTANT PE CALEA
SECURITĂȚII EUROPENE"

DECLARAȚIA SECRETARIATULUI F.S.M. IN LEGĂTURA 
CU SEMNAREA TRATATULUI DINTRE U.R.S.S. Șl R. F. 

A GERMANIEI

PRAGA 21 — Corespondentul A- 
gerpres Eugen lonescu transmite : 
Secretariatul Federației Sindicale 
Mondiale a dat publicității o declara
ție în care subliniază că semnarea 
tratatului dintre U.R.S.S. și R.F. a 
Germaniei contribuie la slăbirea în
cordării în Europa și apropie înche
ierea unui tratat de pace care să 
consemneze realitățile statornicite pe 
continent în urma celui de-al doi
lea război mondial.

Apreciind tratatul ca un pas im
portant pe calea securității europene, 
declarația relevă în acest sens 
seninătatea acelor paragrafe 
tratatului referitoare la rezolvarea 
divergențelor dintre state prin mij
loace pașnice, respectarea integrită
ții teritoriale a tuturor țărilor și ab
ținerea de la formularea pretențiilor 
teritoriale și inviolabilitatea actuale
lor frontiere.

în- 
ale

ORIENTUL APROPIAT
• CONTINUAREA CONVORBIRILOR EGIPTEAN0 — I0RDA- 
NIENE • ÎNCORDARE ÎN RELAȚIILE DINTRE R.A.U. Șl IRAK

Vineri au continuat convorbirile 
dintre președintele Republicii Arabe 
Unite, Gamal Abdel Nasser, și regele 
Iordaniei, Hussein. Cu acest prilej 
au fost discutate probleme ale actua
lei evoluții a situației din regiunea 
Orientului Apropiat, precum și ches
tiuni privind dezvoltarea relațiilor 
reciproce. După cum se știe, cele 
două țări au acceptat planul Rogers 
de soluționare a crizei din Orientul 
Apropiat și în prezent sînt preocu
pate să-și coordoneze în continuare 
acțiunile.

Reprezentantul permanent al Ior
daniei la Națiunile Unite, Mohamed 
el Farra, a sosit ieri la Amman pen
tru consultări cu guvernul " “
trivit postului de radio 
Mohamed el Farra a fost 
reprezentantul Iordaniei la 
deriie preliminare înaintea 
negocierilor dintre R.A.U., 
și Israel prin intermediul^ 
rului O.N.U., Jarring, 
transmite agenția France Presse, în- 
tr-o declarație făcută la sosire, Mo
hamed el Farra a declarat că Gunnar 
Jarring preferă ca contactele cu păr
țile interesate în conflictul din O- 
rientul Apropiat să se desfășoare la 
nivelul miniștrilor de externe.

★
Ziarul „Al Ahram" și postul de ra

dio Cairo anunță că autoritățile ira
kiene au arestat 60 de cetățeni egip
teni.

său. Po- 
Amman, 

desemnat 
întreve- 

începerii 
Iordania 

mediato- 
După cum

Citind radio Bagdad, agențiile de 
presă informează că vineri dimineață 
autoritățile R.A.U. au închis centrul 
comercial irakian de la Cairo, iar di
rectorul acestui centru și adjunctul 
său au fost arestați.

Observatorii politici remarcă faptul 
că aceste măsuri au fost luate după 
polemica care s-a declanșat între 
presa egipteană și cea irakiană in 
urma acceptării de către Repu
blica Arabă Unită a planului Rogers, 
privind reglementarea situației din 
Orientul Apropiat. Referindu-se Ia 
poziția Irakului, care s-a opus accep
tării planului american, mareînd a- 
ceastă atitudine a sa prin nepartici- 
parea la conferința de la Tripoli, co
tidianul egiptean „Al Ahram" scrie 
că „boicotarea conferinței de Ia Tri
poli de către cei care consideră că 
singura cale de rezolvare a conflic
tului arabo-israelian ar fi cea mili
tară, nu este logică". Ziarul relevă 
totodată că „Egiptul nu se limitează 
Ia căutarea unei soluții militare și 
respinge orice încercare de a se im
pune restricții eforturilor pe care le 
depune pe plan diplomatic".

(Agerpres)

Negocieri directe

Prelungirea stării excepționale în Rhodesia intre Brazilia și autorii

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII

ELIBERĂRII ROMÂNIEI
MOSCOVA 21. — Trimisul Ager

pres, A. Toth, transmite : Vineri, la 
Comitetul pentru tipărituri de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
a avut loc inaugurarea decadei căr
ții românești. Luind cuvintul, Boris 
Stukalin, președintele Comitetului 
pentru tipărituri, a evidențiat succe
sele activității editoriale din România 
in perioada de după eliberare. Amba
sadorul Republicii Socialiste România 
la Moscova, Teodor Marinescu, a a- 
dresat cuvinte de mulțumire organi
zatorilor acestei manifestări, deve
nite tradiționale, reliefind apoi rea
lizările editurilor românești.

Au mai luat cuvintul Alla Lavren
tieva, adjunct al ministrului indus
triei ușoare, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
precum și traducătorul Kiril Ko- 
valdji.

In cadrul decadei, la Biblioteca 
pentru literatură străină a fost des
chisă o expoziție de carte româneas
că, iar la librăria Drujba s-a amena
jat un stand special cu cărți tipărite 
in tara noastră.

SOFIA 21 (Agerpres). — In capita
la bulgară a avut loc o gală a fil
mului românesc. A fost prezentat fil
mul „Baltagul", care s-a bucurat de 
o bună primire din partea publi
cului. In rîndurile publicului se a- 
flau membri ai conducerii Comitetu
lui de prietenie șl relații culturale cu 
străinătatea al R.P. Bulgaria, precum 
și șefi ai misiunilor diplomatice, zia
riști. Au participat, de asemenea, Ni- 
colae Blejan, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Sofia, și 
membri ai ambasadei, precum și o 
delegație de cineaști români, condu
să de regizorul Mircea Mureșanu. 
Manifestări similare vor mai avea loc 
la Mihailovgrad, Plevna șt Tirnovo.

Ziarele iugoslave consacră o serie 
de articole sărbătorii naționale a Ro
mâniei. Cunoscutul cotidian „Poiiti- 
ka“ evocă succesele comerțului ex
terior român, remarcind că la ter
minarea perioadei următorului cin
cinal acesta se va apropia, prin struc
tură și volumul exporturilor, de țări
le industriale avansate.

Pe prima pagină ziarul „Privredni 
Pregled" reproduce un interviu acor
dat redacției acestui cotidian de am
basadorul României în Iugoslavia, V. 
Șandru.

Referindu-se la darea în funcțiune, 
chiar in preajma zilei de 23 August, 
a hidroagregatului nr. 1 al sistemului 
hidroenergetic de la Porțile de Fier, 
ziarul „Borba" subliniază eforturile 
constructorilor români și iugoslavi de
puse cu abnegație timp de șase ani 
de zile pentru a înălța marea hidro
centrală, rod al colaborării frățești 
a celor două țări.

Postul de radio Novisad a progra
mat in limbile sirbă și română o se
rie de emisiuni consacrate țării noas 
tre. Tot ca un omagiu adus sărbăto
rii poporului român, in cadrul mare
lui Festival internațional care se ține 
intre 25 și 28 august in străvechea lo
calitate Strouga, pe malul lacului O- 
hrid, va avea loc o seară de, poezie 
română contemporană.

RABAT 21 (Agerpres) — Vineri a 
început în Maroc prima fază a alege
rilor legislative. în cadrul primului 
tur de scrutin, colegiile electorale, 
compuse din consilieri comunali, re
prezentanți ai organizațiilor profesio
nale și ai salariaților, urmează să a- 
leagă 150 din cei 240 de membri ai 
Camerei Reprezentanților, organism 
parlamentar unicameral prevăzut de 
noua constituție marocană. Ceilalți 
90 de deputați vor reprezenta muni
cipalitățile marocane.

SALISBURY 21 (Agerpres). — 
Parlamentul rhodesian a aprobat joi 
prelungirea cu încă doi ani a legii 
prin care a fost instituită starea ex
cepțională în tară. în baza acestei 
legi, autoritățile rasiste de la Salis
bury pot aresta și reține în închi
soare. fără judecată, orice persoană 
considerată „suspectă". Lardner- 
Burke, ministrul justiției și al ordi
nii publice, a arătat, în fața parla
mentului, că 56 de persoane sînt de
ținute in prezent în virtutea acestei 
legi.

Prin prelungirea stării excepțio-

riale, regimul minoritar rasist condus 
de Ian Smith încearcă să înăbușe 
mișcarea de eliberare a poporului 
Zimbabwe, care cunoaște o amploare 
crescindă.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— în Comitetul special al O.N.U. 
pentru decolonizare a fost introdus 
un proiect de rezoluție care cere 
Marii Britanii să utilizeze forța în 
vederea înlăturării regimului rasist 
din Rhodesia. Proiectul de rezoluție 
aparține Tanzaniei.

BELGRAD — Corespondentul nos
tru George lonescu transmite :

VARȘOVIA 21 — Corespan 'nntul 
Agerpres Iosif Dumitrașcu transmi
te : în cadrul „Săptăminii culturii 
românești", televiziunea poloneză a 
prezentat vineri o zi a României care 
a cuprins filme documentare și turis
tice, precum și filmul de lung me
traj „Diminețile unui băiat cuminte". 
O ediție a emisiunii economice 
„Țări" a fast consacrată în întregime 
României. A fost difuzat, de aseme
nea, un program de melodii de mu
zică ușoară și populară românească.

LONDRA 21 (Agerpres). Datorită 
divergențelor care au apărut în timpul 
dezbaterilor începute luni, reuniu
nea reprezentanților celor 62 de țări 
membre ale Consiliului Mondial al 
Cafelei de la Londra și-a suspendat 
lucrările pînă joia viitoare. Grupu
rile de lucru care aveau misiunea să 
stabilească contingentele de export 
pentru noul an al cafelei (1970—1971) 
au anunțat că n-au reușit să realizeze 
nici un progres real.

Cotidianul francez „Le Monde” re
levă că țările consumatoare cer spo
rirea contingentelor anuale, pronun- 
țîndu-se pentru o cotă de 58 milioane 
saci de cafea. Dimpotrivă, Brazilia, 
cea mai mare producătoare de cafea 
din lume, susține menținerea cotelor 
din anul precedent (52 milioane saci 
de cafea). în schimb, Statele Unite,

care dețin un rol preponderent în 
rindul țărilor importatoare, cumpărînd 
două treimi, din producția de cafea 
sud-americană și aproape jumătate 
din cea mondială, Încearcă să obțină 
de la producători garanții eficace îm
potriva creșterii prețurilor la acest 
produs.

După cum se știe, contingentele de 
export erau destinate, în perioada de 
supraproducție, să garanteze țărilor 
producătoare de cafea un volum sta
bil de vînzări, la un preț fix, deci o 
creștere a încasărilor lor în devize. 
Penuria de cafea a provocat o puter
nică creștere a prețurilor, țările im
portatoare fiind obligate astfel să 
ceară o sporire a producției mondiale 
In vederea sporirii stocurilor lor In
terne.

WASHINGTON

agențiile de presă transmit
Convorbire A. Kosîghin- 

A. FanfanL Președintele Consi
liului de Miniștri al Uniunii Sovie
tice, Alexei Kosîghin, l-a primit vi
neri la Kremlin pe Amintore Fân
tâni, președintele Senatului italian, 
cu care a avut o convorbire, infor
mează agenția TASS. Amintore 
Fanfanl se află Ia Moscova pentru 
a participa la lucrările celui de-al 
XIII-lea Congres mondial de istorie.

80 km de capitala panameză. Hotă- 
rirea de evacuare a bazei, pînă la 
sfîrșitul acestei săptămîni, a fost 
luată în baza tratatului semnat In
tre cele două țări în 1955. Utilizarea 
de către S.U.A. a bazei Rio Hato a 
fost în ultima perioadă cauza a nu
meroase manifestații de protest ale 
studenților panamezi.

In

Vizita în Africa a preșe
dintelui Consiliului Prezi
dențial al R. P. Ungare. Pal 
Losonczi a plecat vineri spre Khar
tum, prima etapă» în turneul de 10 
zile. După vizita în Sudan, Pal 
Losonczi va pleca în Tanzania și 
R.A.U. Vizita va prilejui un schimb 
de păreri cu privire la relațiile din
tre Ungaria și țările menționate, pre
cum și asupra unor probleme inter
naționale actuale.

încheierea vizitei pre
ședintelui Nixon în Mexic, 
efectuată la invitația președintelui 
Gustavo Diaz Ordaz. în cursul con
vorbirilor, cei doi șefi de stat au rea
lizat un acord în problema stabilirii 
liniei de frontieră în zona fluviului 
Rio Grande, al cărui curs fluctuant a 
generat timp de peste 120 de ani con
troverse teritoriale între cele două 
țări.

Joi seara submarinul francez „Galatee* s-a ciocnit în largul portului Toulon 
cu submarinul sud-african „Maria Van Riebeek*. La bordul lui „Galatee* 
s-a produs o explozie în urmg căreia s-au înregistrat patru morfi, doi dis- 
ni și patru răniți. Pe submarinul sud-african nu s-au semnalat victime, 

itografie: Submarinul francez

MONTEVIDEO 21 (Agerpres). — 
Guvernul Uruguayan nu se va opune 
eventualelor acțiuni de mediere în 
vederea eliberării consulului brazi
lian Dias Gomides și a consilierului 
american Claude Fly, cu condiția ca 
aceasta să nu se realizeze în schimbul 
punerii în libertate a deținuților po
litici — se arată într-un comunicat 
oficial dat publicității la Montevideo. 
După cum remarcă observatorii, pre
cizarea — prima de acest gen — ar 
constitui un indiciu că Brazilia in
tenționează să angajeze negocieri di
recte cu organizația clandestină
scopul eliberării consulului Dias Go
mides.

în ultimele zile, situația în capita
la uruguayană a cunoscut o oarecare 
relaxare, în ciuda răpirii unei alte 
persoane de naționalitate america
nă, Steven Spain. Se apreciază în 
general că un deznodămînt favora
bil al acestei afaceri nu este întru 
totul exclus. Alimentează această o- 
pinie, în primul rînd, tăcerea orga
nizației extremiste, care, potrivit a- 
genției France Presse, nu ar inten
ționa să procedeze la uciderea celor
lalți prizonieri. Motivul acestei ex
pectative ar consta în faptul că unii 
din principalii lideri ai organizației se 
află în închisoare, putînd deveni o- 
biectul eventualelor acțiuni de repre
salii ale autorităților.

Comunicatul Răsfoind presa străină

n
i și patru răniți, 
itografie : Subm „Galatee" înainte de ciocnire

AUDIERI IN LEGĂTURĂ

CU MASACRUL

guvernului sovietic 
in legătură

■ • • 1 •cu
avionului „AN-22“

(Agerpres). — Gu- 
dat publicității un

Convorbiri centrafrica- 
no-iugoslave. Pri“?KdLntele Re
publicii Africa Centrală, Jean Bedel 
Bokassa, a primit pe Vladimir Po- 
povici, membru al Consiliului Fe
derației al R.S.F. Iugoslavia, trimi
sul special al președintelui Tito, care 
se află într-o vizită la Bangui. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
privind relațiile bilaterale și unele 
probleme internaționale actuale. Vla
dimir Popovic! a avut, de asemenea, 
convorbiri cu Nestor Kombot-Na- 
guemon, ministru de stat pentru a- 
facerile externe și cooperare inter
națională.

„Cosmos-358". Un nou S8‘ 
telit artificial al Pămîntului a 
lansat, la 20 august, în Uniunea 
vietică. Satelitul va continua cerce
tările în spațiul .cosmic în conformi
tate cu programul anunțat anterior.

fost 
So-

t»

lagărului de la Auschwitz, locote
nentul SS Franz Bernhard Lucas, a 
compărut joi pentru a doua oară 
în fața Curții cu Juri din Frankfurt 
pe Main. La 19 august 1965, în cursul 
primului proces, Lucas a fost con
damnat la 39 luni de închisoare.

Un comunicat dat publi* 
citații la Washington și 
Ciudad de Panama anunță 
evacuarea bazei aeriene 
americane Rio Hato,situată 18

Urmările uraganului din 
Canada. ”S-ar Putea spune că a- 
proape 70 Ia sută din case au fost 
distruse de bombe", a declarat pri
marul orașului canadian Sudbury, 
situat în regiunea devastată joi de 
către un puternic uragan. Vîntul a 
atins viteze de peste 150 kilometri 
pe oră. Un bilanț preliminar dat pu
blicității de către poliție menționea
ză moartea a 10 persoane. Primarul 
orașului Sudbury a evaluat pagu
bele materiale la peste 5 milioane 
do dolari canadieni. Puternicul ura
gan a distrus aproape complet și 
localitatea Lively.

La cererea Curții federa
le de justiție, fostul medic 31

BOBBY MOORE NEVINOVAT

BOGOTA 21 (Ager
pres). — Tribunalul su
prem din Bogota a 
pronunțat verdictul 
„nevinovat" în pro
cesul intentat căpita
nului echipei națio
nale engleze de fotbal, 
Bobby Moore. Juriul, 
format din trei jude
cători, a apreciat în 
unanimitate că nu e- 
xistă nici un motiv 
pentru arestarea aces-

tuia. în consecință, ce
lebrul jucător brita
nic de fotbal, acuzat 
de furtul unei brățări 
de aur în valoare de 
1 300 dolari, aparținînd 
proprietarului hotelu
lui în care a fost ca
zată echipa sa în drum 
spre Mexic, nu va mai 
fi obligat să se prezih- 
te periodic la amba
sada columbiană din 
Londra pentru lămu-

rirea cazului, așa cum 
se hotărîse printr-o 
sentință anterioară. 
Curtea supremă din 
Bogota a hotărît, tot
odată, ca o instanță de 
fond să continue pro
cesul pentru stabilirea 
responsabilităților e- 
ventuale ce revin pro
prietarului bijuteriei și 
martorilor acuzării 
care au depus mărtu
rii false.

Cea de-a 39-a ediție a 
Tîrgului internațional de la 
Izmir 8 f°s* inaugurată joi seara 
de ministrul comerțului, Gurkan Ti- 
trek. La actuala ediție expun pro
duse 3 000 de firme din Turcia și 
alte 40 de țări. Organizatorii tîrgu
lui apreciază că standurile vor fi vi
zitate de aproximativ trei milioane 
de persoane.

Cel moi puternic taifun 
al anului s-a abătut vineri 
asupra părții de sud a Arhipelagului 
nipon. Serviciile meteorologice japo
neze anunță că insulele Shikoku și 
Honshu au avut cel mai mult de su
ferit de pe urma taifunului denumit 
„Anita". Vîntul, care a atins viteza 
de 180 km pe oră, se deplasează pe 
un front cu o lărgime de peste 600 
kilometri. Administrația căilor ferate 
nipone a anunțat că au fost suspen
date cursele din insula Shikoku, iar 
în partea vestică a Japoniei a 
suspendat traficul aerian. După 
cerea frontului de vînt puternic 
început să cadă ploi abundente.

Asupra teritoriului Afri
cii de Sud s-a abătut de 
mai multe luni o secetă de ° 
amploare necunoscută în ultimii 30 
de ani. Peste 165 de zone agricole 
au fost declarate pînă în prezent „te
ritorii devastate", -iar numeroși cul
tivatori și-au părăsit pământurile și au 
plecat spre orașe, în căutare de lu
cru. A fost mobilizată armata pentru 
a participa la operațiunile de com
batere a flagelului.

Deficitul bugetului S.U.A. 
pe anul fiscal în curs va depăși pla
fonul de 1,3 miliarde dolari prevă
zut în luna mai, a declarat David 
Kennedy, ministrul american al fi
nanțelor. Deficitul bugetului pe anul 
fiscal care s-a încheiat la 30 iunie 
a fost de 2,9 miliarde dolari. După 
cum se știe, la începutul anului 1969 
șe anunțase că exercițiul financiar 
1969—1970 ar urma să se încheie cu 
un excedent de aproximativ 6 mi
liarde dolari.

DE LA SONG MY
WASHINGTON 21 (Agerpres) — 

Un tribunal militar din Washington a 
început vineri audieri preliminare în 
legătură cu acuzațiile formulate de 
comisia de anchetă a Pentagonului, 
condusă de generalul Peers, împotri
va colonelului Oran Henderson, co
mandantul primei divizii de infante
rie dislocate în Vietnamul de sud în 
timpul masacrului de la Song My 
din martie 1968, și a locotenent-colo- 
nelului David Gavin, din aceeași u- 
nitate. Ambilor li se impută faptul 
că au ascuns în rapoartele lor cri
mele săvîrșite de militari americani 
la Song My. Audieri preliminare au 
fost fixate și în cazurile generalului 
maior Samuel Koster și a altor doi 
ofițeri superiori în subordinea cărora 
s-au aflat militarii care au săvîrșit, 
la 18 martie 1968, masacrul din satul 
sud-vietnamez Song My.

MOSCOVA 21 
vernul sovietic a 
comunicat în legătură cu avionul so
vietic „AN-22", dispărut la 18 Iulie 
deasupra Atlanticului de nord.

După cum s-a comunicat în presă, 
menționează comunicatul, la 18 iulie, 
în jurul orei 14,45 (g.m.t.), într-o
zonă situată deasupra Atlanticului de 
nord, s-a pierdut legătura cu avionul 
sovietic „AN-22", care decolase de 
pe aerodromul Keflawik (Islanda), 
îndreptîndu-se spre Peru.

în urma cercetărilor efectuate de 
avioane și nave sovietice, precum 
și a studierii obiectelor descoperite 
și a detaliilor, s-a constatat că avio
nul „AN-22" a suferit o catastrofă. 
Membrii echipajului și personalul 
medical, în număr de 22 de persoa
ne, care se aflau Ia bordul avionului, 
și-au pierdut viața. O comisie special 
formată cercetează împrejurările și 
cauzele catastrofei.

Guvernul sovietic exprimă condo
leanțe profunde familiilor, rudelor și 
prietenilor celor dispăruți.

Guvernul Uniunii Sovietice expri
mă recunoștința sa guvernelor S.U.A., 
Canadei, Islandei, Danemarcei și Nor
vegiei pentru participarea la căuta
rea avionului „AN-22". se relevă în 
încheierea comunicatului.

Zilele trecute, la 
Essen (R. F. a Ger
maniei) a avut loc 
o demonstrație a 
ucenicilor care au 
cerut luarea unor 
măsuri grabnice 
pentru îmbunătăți
rea învățămîntului 

profesionalPopulația statului Congo 
(Kinshasa) a atins 21 637 876 de locui
tori. Orașul Kinshasa, capitala țării, 
numără 1 404 329 locuitori. Recensă- 
mîntul a avut loc la începutul anului, 
iar rezultatele au fost date recent pu
blicității.

în cadrul unui turneu cuprin- 
zind două etape, ministrul afa
cerilor externe al Japoniei, Kii- 
chi Aichi, a efectuat o vizită ofi
cială în India, de unde a plecat 
în Pakistan. Misiunea șefului 
diplomației japoneze la Delhi și 
Islamabad îmbracă un caracter 
aparte nu numai prin faptul că 
este prima vizită făcută de un 
membru al guvernului de la To
kio în cele două țări, în ultimii 
zece ani, ci și prin aceea că se 
înscrie în preocuparea crescîndă 
a Japoniei de a-și extinde rela
țiile cu țările Asiei de sud și 
sud-est, de a găsi noi piețe de 
desfacere industriei sale națio
nale în plină expansiune. Țări
lor Asiei le revine, potrivit da
telor statistice, aproape 30 la su
tă din totalul exporturilor japo
neze constituind, după S.U.A., 
principala piață de desfacere 
pentru mărfurile japoneze. Ex
porturile Japoniei în aceste țări 
s-au cifrat în 1969 la aproxima
tiv 4,5 miliarde dolari, intrecînd 
cu 25 la sută nivelul anului pre
cedent. Industria japoneză — 
scrie corespondentul ziarului 
„Le Monde" la Tokio — joacă de 
pe acum un rol de prim ordin în 
ce privește schimburile comer
ciale și producția majorității ță
rilor din sud-estul asiatic. în 
Malayezia, Japoniei îi revine 
totalitatea minereului de fier ex
portat și peste jumătate din ex
porturile de lemn. în Filipine, ea 
este cel de-al doilea client și 
furnizor după Statele Unite, 80 
la sută din vînzările de minereu 
de cupru ale țării fiind orientate 
spre arhipelagul nipon, iar în 
ce privește Tailanda, Japonia a 
devenit principalul partener eco
nomic al țării. La rindul său, ea 
furnizează țărilor din această 
parte a lumii aproximativ jumă
tate din echipamentul industrial 
importat.

Cercurile industriale japoneze 
consideră că există încă largi 
posibilități de a-și extinde aces
te poziții. Vizita lui Aichi în In
dia și Pakistan, țări cu mari re
surse umane și materiale, anga
jate într-un vast efort de dez
voltare a economiei naționale, se 
încadrează, arată ziarul „Le 
Monde", tocmai în această nouă 
ofensivă a Japoniei spre piețele 
Asiei de sud.
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