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lor pozttivfi. 
Convorbirile au relevat dorința co-

condusă da Takashi Haso- 
membru al Camerei Repre-

alc.ltulîă, 
4'oshlo 

Shlge’.ami 
Yoshtkata Asbu, Tsuruo 

Hldezou ■ Murata, Eilchi

Și încă o invitație : o excursie prin

In programul său de 
acțiune materializarea 
concrete a unor aspi
rații

chemat să 
cu toate 

flecare 
națiunii

dinamica, 
mobilizator, 
semnificații

In legătură cu ambele întilnirl, Comitetul Exe
cutiv a adoptat, în unanimitate, o hoturîre.

In continuare, .tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare, privind întîlniren și convor
birile cu tovarășul Todor Jlvkov, prim-sccrelar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al It.P. Bulgaria, cu prilejul vizitei întreprinse 
în țara noastră în zilele de 0—10 august a.c.

In cadrul ședinței, Comitetul Executiv ai C.C. al 
P.C.R. a examinat Informarea asupra realizării și 
repartizării locuințelor construite din fondurile do 
stat în perioada 1971—1975 și a stabilit măsuri în 
vederea îmbunătățirii activității în acest domeniu.

De asemenen, nu fost soluționate unele problemo 
ale activității curente.

strălucite pilde de eroism revoluțio
nar, neșovfllnd In fața sacrificiului 
vieții.

Forța social» cea mai combativa In 
lupta antifascista s-a dovedit prole
tariatul. In rapoartele secrete ale 
organelor represive abundau apre
cieri de genul-celor cuprinse Ințr-o 
dare de seama trimiși In aprilie 10H 
de chestura politiei' din Brașov.: „O 
mare parte din muncitori principial 
sini clștlguți cauzei comuniste". „se 
poate afirma cu slguronțâ că. In pri
mul momcnl critic pentru stat, vor 
da ajutor efectiv comuniștilor pen-

General mnlor Eugen BANTEA 
membru corospondanl ol Academiei 
de știinla sociale și poli’ico

Evenimentele din august 1M4 cot- 
__ o paginii capitală

de’Istorîe â țării, cit și o partidului

forțelor antiimperinliste și progresiste de pretu
tindeni.' ' ‘

Comitetul Executiv apreciază că întîlniren din 
Crimeea a prilejuit un util schimb de păreri, cu 
privire In mersul construcției socialiste, consti-? 
tuind, în’același- timp, b expresie ă;hoi'5rîrii țărilbr" ’ 
socialiste participante de a dezvolta și adinei în 
continuare colaborarea frățească dintre ele în toate 
domeniile de activitate.

cest program propria 
sa conștiință șl propria 
sa demnitate, clnd a- 
flă răspunsul 1q Între
bările de atlteo ori 
chinuitoare șl ffira 
soluție pe care șl le-au 
pus generațiile caro 
l-au precedat.

De-a lungul Întregii 
noastre Istorii," lung șir 
de furtuni, atlt de rar 
Întrerupte, care s-au 
abătut ' asupra, unul 
popor a (.firul vocație 
fundamentala au fost 
munca, creația, pacea, 
a unul popor care n-a 
rlvnlt niciodată la ce 
nti era a1 său, dar 
care a fost și este In- 
totdeaun» gala sfi. a- 
pzre cu prețul ori™. 
sacrificiu ccca ce e al 
său, una din trăsătu
rile dominante, factor

Luni. 21 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a primii delegația Dietei Ja
poneze, 
gawa, 
zentanțllor din parlamentul, japonez, 
care tace o vizită In țara noastră, la 
invitația Marii Adunări Naționale.

La primire au luat parte tovarășii 
Emil Boii nara ș. Iile Verdeț, Ștefan 
Voltec, Ion Pățim, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
Coraellu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Aurel Vijoli, președin
tele Grupului parlamentar pentru re
lații de prietenie Românta-Japonla.

Delegația japoneză este 
din Molchlrou Yamamoto, 
Katsuzawa, Gorou Suda, 
Sunada, Yoshtkata Asbu, 
Yamaguchi,
Nakao șl Yoshlharu Kuwana, membri 
al Camerei Reprezentanților, al Ca
merei Consilierilor.

Oaspeții au fost însoțiți de Yoshlto 
Șblmoda, ambasadorul Japoniei la 
București.
■ în cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele relații româno-jnponeze. 
sublinllndu-so cu satisfacție evoluția 

p-e multiple planuri.
:'/S'? V? J. '? '< 9 ■■

■ Perioada In care P.C.R. a trecut la 
pregfitlrca Insurecției a fost una din
tre cele mai dramatice din existența

rii1 celor, mul înalțe idealuri ale u- 
manitâții.

Fficînd bilanțul drumului parcurs, 
un adevăr’ esențial, vital, se im-

’titv -l, .-'vțwp\FKlRr r

jtxȘjco^FERisni națu^’

mună de a imprima șl in viitor un 
curs ascendent raporturilor politice, 
economice, tehnlco-ștlințlflce, cultu
rale dintre România șl Japonia, co
respunzător Intereselor ambelor po
poare, cauzei păcii $i colaborării In
ternaționale,

Au foat abordate, de asemenen, 
probleme actuale ale vieții Interna
ționale. Îndeosebi cele privitoare la 
înfăptuirea securității europene șl 
asigurarea păcii In Asin de< sud-est. 
CoMtnlindu-se cursul pozitiv al vie-, 

ȚII internaționale, s-a sublhiîai ne
cesitatea participării ociive a tuluj 
ror statelor la promovarea unui-cli
mat de pace și înțelegere Intre 
popoare, pa baza principiilor In
dependenței. suveranității, egalită
ții și respectului reciproc.

În cursul discuției s-a evidențiat 
rolul activ al parlatpentclor din cele 
douăitfirl In extinderea șl diversifi
carea relațiilor romăno-Japoneze. In 
lărgirea cadrului colaborfirll bilate
rale. precum șl contribuția pe care 
parlamentarii pot șl trebuie să o 
aducă la aprofundarea cunoașterii șl 
Înțelegerii Intre popoare, ta consoli
darea cursului de destindere șl co
operare, de securitate In lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă do cordialitate.

aproape bimilenară a -poporului ro
mân. în țară fusese Înscăunată dic
tatura mflltaro-tascistfi. România era 
aservită Relchulul hitlerisf și angre
nată In funestul război desfășurat 
contra U.R.S.S.

In acele momente de cumpănă ale 
Istoriei, comuniștii s-au tafirmal ca 
cel mai neșovflllori promotori ni in
tereselor vitale ale poporului român. 
Căliți in focul unor aprige Intrunttlrl 
cu clasele exploatatoare, eonșllenți 
că In .condițiile date mal mult de-' 
dt oricind țelurile eliberatoare ah 
clasei muncitoare căpătau valențe 
general-nallonalc, el chemaseră încă 
dih 10-10—ÎMI 'toate forțele democra
tice, patriotice, ‘ întregul popor sfi 
desfășoare împotriva dictaturii ml- 
lltare-fasclste șl a războiului hit ie
rtat o lupta dlrză, ol cărei exemplu 
l-au dat el Înșiși, cu prețul unor

Există fa destinul marc greutate or pu- 
națîunllor evenimente t— —_ —' 
crucial**, evenimente Intr-un moment dat, 
pivot, pe care timpul cl numai clnd găsește
— judecătorul ultim șl —------ -**■
Implacabil al Istoriei
— nu le relegă In
tr-un muzeu al amin
tirii pioase, cl, dimpo
trivă, le propune farfi 
Încetare meditației șl 
analizei. Asemenea e- 
veriimente luminează 
ca un far cu, focar 
multiplu aUt trecutul, 
chiar foarte Îndepăr
tat, ajutlndu-ne să de
slușim In țesătura com
plicată șl dramatică a 
zomponentelor sale un, 
fir a 1 rec tor, o trâsfi t li
ră esențială a deveni
rii socialo șl, naționa
le: ele constituie in a- 
celoși țlmp o chele fl 
înțelegerii prezentului 
do eforturi" majore șl 
un îndreptar pentru 
viitorul glndit ca o re
zultantă a unul pro
gram, 1a elaborarea șl 
traducerea în viață a 
cfirula e 
contribuie, 
forțele sale, 
membru ai 
toclallste.

Sinteză 
factor 
sursă de 
deschise, 23 August m. 
înscrie tot mai evi- ' 
dent ca o piatră da 
hotar în istoria Ro
manici Nu ca o „lovi
tură de stat”, cl ca 
un marc act de legrlti- 
nillatc Istorică, socială 
și națională.

Simplul fapt că în
tregul popor, Intr-un 
moment de neobișnui
tă complexitate, plin 
do contradicții grave, 
a urmat fără șovăire 
șl ffirâ defecțiune par
tidul comunist (a că
rui "activitate se des
fășurare timp de 23 de 
ani în condițiile în
fiorător de grele ale 
obstrucției teroriste a 
burgheziei șl a excres
cenței ei fasciste) do
vedește cu forța In
contestabilă a eviden
ței aceri caracter de 
legitimitate. Pentru că 
un popor întreg nu 
urmează niciodată un 
partid dîn motive con- 
juncluralejxoricît cta

stltule deopotrivă

nostru comunist, vădind organica în
gemănare dintre dezvoltarea contem
porană a poporului român .și. cea n 
partidului revoluționar ol clasei 
noastre ’muncitoare. Evdclnd acest 
moment crucial In pragul celei de-a 
XXVIII-a aniversări a eliberării na- 
triel, realitatea faptelor Istorice im
pune evidențierea rolului Partidului 
Comunist Român de apărfitor . con
secvent al Intereselor nntlnnnle fun
damentale. roi ce se află la temelia 
prestigiului și autorității sale in no
durile maselor.

Sărbătorim împlinirea a 28 de 
ani do. la glorioasa insurecjio .ar
mată din august 1944, eveniment 
do Însemnîilale fundamentala in 
istoria’ patriei, pentru destinele 
României. Cronica milenarâ a a- 
cestor pâmînturi do la Dunfire ți 
Carpați a cunoscut multe momen
te ae ridicare armalâ a maselor 
împotriva împilării naționale ți so
ciale, înșâ, pentru prima oarâ. In 
Întreaga, sa existența, poporul 
român, prin insurecția victorioasă 
de la 23 August 1944 — inspirate, 
organizatei și condusă de Partidul 
Comunist Român — a cucerit bu
nul cel mai do preț spre caro poa
te nSzui un popor — acela de a 
fi propriul și singurul stâpln pe 
soarta sa, pe țara sa, pe munca sa 
închinatâ Progresului și -prosperi
tății sale. Reprezeniînd o continua
re fireascâ a luptelor pentru nea- 
tirnare, demnitate și libertate pur
tate de-a lungul veacurilor, b&lâ- 
liite eroico din vara anului 1944, 
care au dus la scuturarea jugului 
militaro-fascist, a ocupației nitle- 
riste, au înscris în istoria Româ
niei începuturile unei epoci de 
profunda și decisive transformări 
în întreaga viațâ politicâ, econo
mica și sociala.

Anii care au trecut de Ia 23 Au
gust 1944 au fost ani de rodnică 
renaștere, do galvanizare a ener
giilor maselor, anii unei istorii 
dense, în care, conlinulnd lupte, 
urcind treapiâ după treaptă, ' om 
izbindit cu armele noastre noi, ale 
tehnicii tot-mai înaintate, ale ști
inței din ca în ce mai amplu folo
site, ale competentei și cutezanței. 
Patria a luat în folosul ei cea mai 
scumpă din avuțiile aceslor pfimîn- 
turi —- hârnida poporului, dlrzc- 
nia și talentul clasei, muncitoare, 
ale jârânimii ți ’inteloctualitfitii, 
munca înfrățită a tuturor fiilor sâi, 
ffirâ deosebire de ■ naționalitate, 
care au făurit-imaginea de astăzi 

..a-, JRomâniei.jiacialtsIa-,. Acești ani 
de luplâ intensă, de încordare a 
forțelor au însemnat o cotitură ra
dicala în viața Jârii, au schimbat 
cursul întregii 01 dezvoltări ; , In
tr-o perioadă scuriâ, poporul a 
zămislit o țară nouâ, tînârâ, vi
guroasa, prosperâ. O _ Românie 
nouâ care, în strînsâ și frățească 
prietenie cu celelalte țari socialis
te, mililînd neabătut pentru pace 
și prietenie. între toate popoarele, 
înaintează ferm pe calea împlini-

în zi un de 21 aagust 1972 a avut loc ședința 
Comitetului Executiv ăl C.C. al P.C.B. prezidata 
de tovnrfișul Nicolae Ccaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Romfîn.

Cu acest prilej, tovarflșui Nicolae Ccaușescu a 
prezentat o informare asupra întîlnlrli prietenești a 
conducătorilor partidelor comuniste și muncito
rești din uncie țări socialiste, care a avut loc în 
Crimeea, la 31 iulie 1972.

De asemenea, tovarășul Nicolae Ccaușescu a in
format Comitetul Executiv al‘C.C. al P.C.K. asu
pra convorbirilor purtate cu tovarășul Leonid 
Brejncv, secretarul general al C.C. al P.C.U.S., la 
întîlnîren din 1 august a.c.

core, prin politica sa, a polarizat, 
înlro unitate indisolubilă, toate 
energiile poporului.. Insușifă de,în
tregul popor ca propriul său crez 
de viață, politica partidului s-a 
dovedit un inepuizabil izvor de 
fortâ și luciditate.

Sârbfiterim a douăzeci și opla 
aniversare a acelui August fier
binte inlr-un moment deosebit al 
istoriei nocslro naționale. Este a- 
nul cînd în viața patriei a avut loc 
un eveniment de profundă însem
nătate peniru viitoarea sa dezvol
tare — Conferința Națională a 
partidului. Este anul cînd întregul 
popor se pregătește pontru o me
morabilă aniversare — împlinirea 
unui sfert do veac de la procla
marea republicii.

Marele forum al comuniștilor 
din vara anului 1972 a stabilit,, cu 
rigoare științifică, înir-un spirit de 
înaltă responsabilitate fațâ de po
por și patrio, un vast program do 
lucru ce deschide perspectiva lim
pede ca România socialista să de
vină înlr-un timp mai scurt o țarâ 
puternic și multiplu dezvoltată, ‘ 
care să pășească alături de țârile 
cele mai avansate economic ale 
lumii. Așa cum a arătat torentul * 
știrilor fierbinți" din întrecerea 
socialistei, mesajul vibrant al Con
ferinței Naționale a fost însușii cu 
o excepțională însuflețire, dedan- 
șind de la un capăt la altul.al pa
triei o rodnică și entuziastă acti
vitate pentru îndeplinirea, înainte 
do termen, a prevederilor actua
lului cincinal. Poporul român a 
întimpinat marea sa sârbâloore 
națională cu rezultate valoroase, 
care slnt o dovadă grăitoare ca 
tabloul viitorului, conturat de ma
rele sfat al comuniștilor. Iți va do- 
bîndi negreșit materializarea.

Certitudinea că tot ce ne-am 
propus se va realiza ne-o dă fap
tul câ la arma țârii stâ Partidul ' 
Comunist Român, ne-o dă unita- , 
tea grciblicci,c: poporului în jurul 
partidului, â conducerii sale, a se-,'. ; 
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceoușescu ; ne-o 
dau aceste nestemate care slnt 
marile calilăți ale poporului, con
știința fiecăruia că prin munca șa 
harnică, dîrzâ, entuziastă se fău
rește acea cheie ce deschide pa
triei porji largi, spre a păși mîn- 
drâ către mai bine, câtre mereu 
mai bine, câlro viitorul de aur al 
comunismului.

Des&n de Gheorghe CâlSrașîi
a "1 .. ' ■■■ • ■ ■ ■ «* ■ -
pune cu o forjâ do netâgflduit s 
Ta temelia victoriilor noastre se 
află conducerea națiunii de câlre 
încercatul Partid Comunist Român,

*i ■'ii- - î 1 • ■ i1

mere greutate ar pu- mijlocul tuturor vlclsl-, 
tea avea conjuncturile1 tudlnllor, a foat per- 
Intr-un moment (int, manenta sa aspirația 

‘ spre*unitate.
Pe bfirbatJI care l-au 

reprezentat, cu- adevfi- 
rot.-'dtn cele mai vecnl 

rații mulllteculare, timpuri. U unește în
chid tși regfisește in a- tolegerca acestei aspi

rații supreme.
f ..rv£i.,-Ș De la bătririul Da-

l\l-r" xl cebal. la marele gl ne-
py ; '■\1 fericitul Mihai Vodâ

x:/ ■— cel cafe a realizat
^4 . p .unitatea teritorială

’ ‘ pentru o clipă istoricii,
A ‘ dar pentru o eternita-

As.,_ -..«•■■K'f'J ta spirituală — la chl-
* J/Vv „..--f nuitul Tancu șl vizio- 

nărui Bălcescu. ta 
bunul ®i trădalul

* ”\ I Cuza-: tofl cel in fata 
. cărora frunțile noas- 

Â 88 oleacă cu res-
/4Ă pect. loll cel pe cârc
tABti/vS/tixtș'■ ți almvirn prczențl in 

' /fJ- marele efort de rldt-
r'Ttimăr Aa caro a României p-e,lq-

—a3£2—I | --1 cut care I se cuvine In
\ 1 I (\concertul nățiurillor. ,
I \( ÎL---/ l-a revenit -clasei
1 ■ iW'-f muncitoare și parlidu-
■IZflW l »..>-/ Iul1 el: d0 avangardâ
Tn*5* /\ vAZ misiunea istorică de a

• .regiiza aceasta unitate
lțsr<3g\ \ J multilaterală, de a-i

v*j da fundamentul teorc-
' Uc Sl 'de B Iniția șl 

\pA V / ’ conduce lungul, măre-
tul, si uneori dificilul 

Iff* proces de' înfăptuire
concreta, ca unitate n 
tuturor enerKÎilor șl 
Întregii forte de crea
ție a unuî popor 
liber. Nu prin pro
misiuni grandilocven
te, nu prin agitarea 
cine știe căror ilu
zii trandafirii, cl prin 
mobilizarea perma
nenta n tuturor resur
selor creatoare, prln- 
tr-o luptă permanen
tă cu Inerția, care In 
momentele do înfrun
tare fățișă se numește 
reacțlune, Iar In etape
le construcției, con- 
servalorifitn.

în ziua aceea fier
binte și do neuitat. 
Partidul Comunist Ro
mân s-a dovedit In 
fapt '— politic, organi
zatoric, tactic — depo- 

„„ zitarul tradiție! de unl-
■lcirui tate, realizatorul marii

' vocații socialiste n po
porului român.

- ? <!• , ' n-i ' '
granitic de durată In Titus POPOVICI

Comitetul Executiv ni C.C. nl P.C.IL, nșcultînd 
informarea prezentată de tovarășul Nicolae 
Ccaușescu asupra întOLnlrU'prietenești(a conducă
torilor partidelor comuniste și muncitorești din 
unele țări socialiste, care a avut Ioc în Crimeea la 
31 iulie 1972, aprobă în unanimitate și dă o înaltă 
apreciere activității desfășurate de ‘secretarul ge
neral al partidului, tovarășuLNicolae Ceaușescu.

Comitetul Executiv apreciază că poziția adoptată 
de secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân în problemele abordate la întîinircn din Cri- 
meca se înscria pe linia politicii- consecvente a 
partidului'nostru de a contțibul Ia întărirea co
laborării șl ‘unității țărilor socialiste, Ia creșterea _____ _____ ______ ,_____,___________
prestigiului socialismului în lume, la coeziunea Ceaușescu și lovurnșul Leonid Brejnev.’ Convorbi- 
forțelor antiimperinliste și progresiste de pretu- riIe pUrlntc cu BCCSt prilej constituie un moment 

remarcabil în dezvoltarea continuă n relațiilor do 
prietenie și colaborare frățească dintre P.C.R. și 
I’.l.'.U.S., dintre Republica SbeialișțȘi România ș5 

‘Uniunea ’Republicilor Sovietice,'Socialiste, în inte-1 
fesul ambelor popoare, al întăririi colaborării din
tre țările socialiste, al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

I
ITINERAR PRIN LOCURILE 
FIERBINȚI ALE INSURECȚIEI

Episoade ale insurecției în confruntare cu victoriile ofensivei zi
lelor noastre ; o reîniilnirc cu zonele — cartiere, orașe, localități — 
undo la 23 August 1944 s-au purtat lupte Înverșunate :

UC K IR1BMF PESTE MS

întîlniren n1 prilejuit, de asemenen, ’un schimbi 
larg de păreri în probleme ale vieții internaționale 
actuale și, în mod deosebit, ale realizării securității 
pe continentul european. Subliniind necesitatea 
intensificării eforturilor pentru pregătirea și. ți
nerea conferinței consacrate securității europene, 
Comitetul Executiv ni C.C. ni P.C.R. a stabilit o 
scrie do măsuri pentru dezvoltarea in continuare 
a relațiilor României cu toate țările europene,.pen
tru întărirea climatului de pace, colaborare șl 
securitate pe continent.

Comitetul Executiv a apreciat ca deosebit de po
zitive rezultatele întîlnirii dintre tovarășul Nicolae 

i-
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...Zona do nord a. Capitalei. In zilele do 23—24 august 1944, unită
țile armate ți formațiunile de luptă patriotice au împiedicat in acesle 
locuri regruparea și pătrunderea trupelor hilloristo în București. Mili
tarii flotilei I de vinătoare — Bănoasa, baza regimentului 3, membrii 
centrului de instructaj au luptat cu dîrzenio ; subunitățile de aviație 
aflate pe aerodromul Pipera s-au constituit intr-un detașament terestru 
caro a atacat trupele hitleriste din zona Herăstrău, au distrus centrala 
do radioficare a dușmanului, capfurind 150 do prizonieri și 15 mașini. 
Militarilor, formațiunilor de.luptă patriotică li s-au alăturat numeroși 
oameni al muncii, locuitorii din Bănoasa, Horăstrău și Pipera au 
transportat muniții pînă în linia întiî ; femeile au improvizat în ca
sele lor și pe cîmp adevărate punclo do „Cruce Roșie".

„14 august, era 16. Rogimontole 2 călărași și 21 infanterie pornesc atacul împotriva clădirii Școlii 
do război (azi Academia-Militară din Capitală) undo îșî avea sediul Misiunea militară germană din 
România peniru trupele do uscat. Forțe!© hilloristo resping primul asalt.

..J25 august, ora 4. Atacul se roia cu și mai multă înverșunare. In jurul orei 13, oslașii români pun 
sîâpîniro po întregul edificiu. Membrii unor, formați uni do lupiă mundtoroșli dezarmează pa hitloriștli 
caro ocupaseră Palatul Cotroconi, muncitorii de la uzinele „Vulcan" capturează un grup de htllerișli caro 
reușiseră sâ scape do la Școala de război.

...Comandamentul Corpului- do munte al Armatei Româno organi
zase apărarea Brașovului. Trupele hitleriste urmăreau să .transforma 
orașul și Țâra Bîrsei într-un bastion de rezistență. Vinătorii do. munte 
au zădărnicit acest plan. Subunitatea regimentului 89 infanteria a ți
nut piept timp do două zile hitloriștilor caro încercau să ocupe clădi
rea postului'de radio Bod, obligîndu-i să se retragă, in.zona Doboli- 
Projmor, muncitorii do la uzina „Astra" (în prozont Uzina de auto
camioane) și „Rogifer" fin prozont „6 Martie" — Tolian) au for
mat o baterie do artilerie, denumită „Bateria albastră".caro a fost 
citată pentru eroismul oi printr-un ordin do zi pe armata. Răspunzînd 
chemării P.C.R., un maro număr de utocișli din Brașov au plecat vo-' 
luntari po frontul antihitlerist. Prinire aceștia, aproape întreaga celulă 
U.T.C. de la uzinele I.A.R. pn prozont „Tractorul") în frunte cu se
cretarul acesteia, căzut eroic po front.

întreprinderea dc piese radlț» st 
semlconduciori-Băneasa, combinatul 
de Industrializarea lemnului, uzina 
de rinescoapq, secția, de montaj ra
dio ți telcvlzoare-Elocironlcfl, Fa
brica de Elemente peniru AutomatT- 
zare — Întreprinderi cunoscute șl a- 
preclate —' sint simboluri 
ale progresului șl civilizației 
liste in acest colț al -Capitalei

Intr-umil din hangarele fostului 
aerodrom Pipera — nzl una din sec
țiile fabricii-de mobilă din cadrul 
C.I.L. — l-tan fntllnlt p<\ llmplarul 
Petru Manolc, șeful adjunct al fa
bricii, autorul a 150 de inovații. .în
cerca,-Împreuna cu doi muncitori, o 
nouă soluție tehnică.

— Anul acesta — ne spune el — noi. 
fabricile-; din cadrul C.I.Il Pipera; 
vom da o producție do 0 ori mai 
mare decît in' ÎDOI, 'p’rfrrful an de 
producție. Cmn s-ar pulea altfel de
ci t punindu-ne mintea la contribu
ție ? !' Pista ' Iri 1873 vă trebui să 
sporim producția " cu Jncă’ 290 mi
lioane Ici. . <‘ ■

Unul dintre cel doi muncitori ne 
întreabă : „Locuiți In bloc nou ?a Ii 
răspundem afirmativ. ;

— Deci slntcți benefidoril noștri 
— conchide Aristide Popa, fost mem
bru al batalionului do parașutlștl 
care a sprijinit unitățile șl forma-

sugestlve’
Mcia-

țiunllc de luptă in bătăliile de nici. 
Ferestrele șl ușile de la majoritatea 
blocurilor noi ale Capitalei alnt fă
cute aici, la CJ.L. O mare parte din 
produețln do mobilă- poposește Insă 
mult mal toparte, merge ta export.

—;îri Anglia, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Grecia, India, Republica De
mocrată Germană — In total expor
tăm In 2d de țări, ne spune inginerul 
Alexandru Pascale, directorul tizlnel 
cje cinescoape, cea mal tlnără dintre 
unitățile platformei/ ;

Iîale mart, spațioase, puternic lu
minate — așa nl se recomandă, încă 
de departe. I.P.R.S.-Bfinensa, una din 
:„veterafic!e“ platformei; tn Iunie anul 
accșta și-a sărbătorit» 10 ani de ta 
Intrarea In funcțiune. O fabrică mo
dernă, producție ta" parametrii cali
tativi. mondiali, un "centru do cerce
tări,— acolo unde, cu 11—12. ani In 
urmă, primii Ingineri care au venit 
să măsoare terenul viitoarei, între
prinderi au rămas "pește noapte in 
cîmp s să ascidle... privighetorile.

_.Cind militarii șl formațiunile 
armate mundloreștl au recucerit de 
Ia hlilerlștl unul din hangarele dSrfl- 
pănaîo ale . aeroportului existent b- 
tunci, au bănuit oare ce.va crește 
din el ? ■ ■ . •

Poate că da.

Resplrâ 
avanpost

> PRAHOVEI

...Regiunea petrolieră do la poalele Carpaților Meridionali a fost 
una din colo mai fierbinți, zono ale insurecției. După zile do înfruntări 

rșunate, la șfîrșitul lui august, întreaga vale a Prahovei ora cură- 
de trupe hitleriste. încercările comandamentului nazist de

— _’j a distruge instalațiile pnfroliere au suferit ... _ __
.” i au fost făcuti 9 000 prizonieri, naziștii au lă

sat pe cimpurilo de lupiă 1 500 morți, a fost capturată o jnaro can
titate de material—- 1 300 autocamioane, numeroase trenuri cu ar
mament. Pierderile noastre s-au cifrat la 800 morți și răniți. Cu aceste 
jertfo, bazinul petrolier a. fost apărat, iar importanta aderă do co
municație București ■ Ploiești — Brașov - a fost definitiv deschisă pen-

mve
(ită 
mențină sau de a < 
total. In aceste încleștări

a se
un eșec

municajio București î— ploiești — Bl _TJ. 
Iru ofensiva do eliberare a Transilvaniei,

Unul-din martorii oculari, al a- 
cclor zile, petrolistul Manea Ionescu, 
rememorează :

— Trontul; avea nevoie de beh- 
ztaiL Operatorii, maiștrii lucrau ziua 
șl noaptea. Noaptea, păzeau cu ar
ma in mină instalațiile. Tal mal 
multe dslcme pillne plecau de la 
,,Orion", ..As'.ra Română", do ta ,,Vr- 
ga“, spre linia I—■

1933 : același . oameni care, In 
august 1M4, apărau cu arma !n mină 
petrolul prahovean, pun , In funcțiu
ne. Instalațiile-Rafinăriei Brazi. O 
tețnelie .-puternică n petrochimiei 
românești. 1038,: o etapă nouă, supe
rioară, Este anul In care ceru! Bra- 
zIIot incepo să fie populat de coloa
nele argintii ale instalațiilor moder
ne, superbe candelabre nle nopților 
prahovene. Șl de atunci, In tot mal 
mare măsură, termeni ca disliiațle 
atmosferică In vid, fracționarea ga
zului, reformarea catalitică, hldrofl- 
narea gazului, cox petrolier ele, au 
devenit termeni eotldlenl al discu
țiilor foștilor petroliști, azi operatori 
chlmlștl; stăplrd peste tablourile de 
comandă?-

trirl de Inteligență, tehnică modernă 
și ^destoinicie muncitorească ? Față 
do 1£KK), valoarea unei singure tone 
do țiței prelucrat a crescut de peste 
80 ilc ori. Polietilena de Brazi, feno
lul ți acetona de Brazi, oxidul de etl- 
lenă șl anhidrida flallcă de Brazi, ea 
șl ailtca oile' produse, -pornesc din 
uriașele retorte argintii spre Indus
triile materialelor plastice, farma
ceutică, a coloranților, spre cele 
țbes-.e 1G0 de țări ale lumii care cu
nosc „pe viu" blazonul Brazilor.

...fcutrelerăm’ locurile evocate de 
petrolistul Manea Ionescu. în apro
pierea modernului combinat. In con
strucție o mare policlinică. Tot In 
-apropiere, date in folosință, un com
plet sportiv, două canUne-rcstnu- 
rnnt, un club Înzestrat cu tot ceea 
ce este necesar unei bogate activități 
cultural-artlStlce.

Rezultatul acestei ample concert'

Pentru “ cel mal 
miel sc construiește o nouă creșă- 
grâdlnlță cu 380 locuri. Șl tabloul 
general nu poala fi întregit fără a 
adăuga miile de apartamente ridi
case In acești ani pentru petrochl- 
mlțil. Pentru același oameni care 
au apărat cu arma in mină petrolul 
rdmrtncsc, pentru fiii șl- tovarășii lor.

DROBETA
tURNUțSEVERlMi

-.26 august 1944. Ora 6.45. La porțile orașului, așezat la pura unui 
defilau strategic formal din. Carpații Meridionali și Munții Balcani, 
două puternice coloane hilloririe încearcă sâ pătrundă prin cartierul 
Tabaci. La chemarea organizației do partid locale, muncitorii do la 
șantierul naval și atelierele C.F.R. se alătură cu arma in mina ostași
lor români. Rina și copiii dau o mină do ajutor, cărind muniții.

—Ora 15. O coloană de 1 600 hitleriști, cu. tunici zdrențuite și 
prăfuite, prizonieri păziți do ostași și muncitori, se îndreaptă spre 
cazărmile regimentului 95 infanterie. Era iot ce mai rămăsese din forța 
trufașă- caro voia să troacă prin foc și fior orașul eroic-

...10 -fiugusl 1-972. Ora-6.45. Nd 
aflăm la porțile orașului. In cartie
rul... Tabaci. 890 (NN) mc. dq rocă au 
fost excavați aici pentru a face loe 
unui nou și Impunător edificiu in
dustrial — ' Comblriațul de celuloza 
51 hlrlle. . , .. . -. ■

— Fubrlca .de carton, ondulat a 
producție cu 7 luni mal de- 
Asta înseamnă că' anul ace®- 

■ putea’ raporta- o producția 
iii'/-33 mlllonno lei, 

de la ’tovarășul, llaralambie

trat In
STemlț;1 
ta vom 
globală 
aflăm 
Palo®'.

Ti nărui lăcătuș, care in August

101-1 mobiliza 1a luptă- tineretul dlri 
cartierul Tabaci, cate, azi -secretarul 
comitetului de pațtld al noi! platfor- 
rno Indiislrlnle. Ne vorbește cu Însu
flețire dexpre oamenii șantierului; 
Despre Intrarea in ■ probe tehnologi
ce. In trimestrul IV al acestui an. a 
liîcă’ 4 fabrici.' Despre cceh ce va 
însemna, plnă la sfirjitul cincinalu
lui, acest combinat : 17.8 ta suUrdln 
.volumul • producUcI globale Indus-? 
triple a județului, f

Ritmul .Impresionant al construc
țiilor caro au impinzit orașul a ge
neral' Importanta ' transformări in

. t , De .alei, de la fosta Școală de. război, se bifurcă azi trei carlicro ridicate In acești 28 de'anJ. Trei car
tiere/cit'trei-'orașe! Mat 1’ntJl. cartlarul din jurul actualul Academii Militare. Apoi. ..Drumul Taberei", maro 
ansamblu urbanistic care, tn final, va însuma 32 000 apăriamșnie cu o populație de 173 000 locuitori. 7 000 
de apartamente s-au construit deja șl .In cartierul Militar! : in ultimii ani toi aici s-a. Inaugurat o nouă plat
formă Industrială a Capitalei —veritabil nue’.eu al industriei materialelor de construcții șl confecțiilor

Brașovul contemporan, 
forja șl dinamismul unui 
al Industrializării. La cele două mar
gini pulsează „Inimile de oțel" alo 
orașului, ceio două mari uzine bra
șovene, uzina de . autocamioane șl 
uzina do tractoare, devenita în a- 
cesle aproape trei decenii adevărate 
citadele nle Industriei constructoare 
de mașini. Cifrele vorbesc de ta sine : 
peste 320 &C'3 de tractoare și circa 
275 OCT de autocamioane furnizate, 
pînă acum, economiei naționale. 
Produsele acestor uzine au devenit 
o prezență vie nu numai pe ogoarele, 
pe șoselele șl pe șantierele țării, dur 
șl in peste CO de țări ale lumii, in 
care se exportă. '

în acesle zile, colectivele celor 
două -uzlișc slot angajate in impre
sionantul torent de muncă și crențte 
declanșiit ’do Conferința Națională n

partidului, In marea întrecere pentru 
înfăptuirea cincinalului înainte de 
termen. Colectivul uzinei de auto
camioane a realizat in primele 7 
luni ale acestui an un număr do 593 
autocamioane peste prevederile 'pla
nului, Au fost asimilate noi autoca
mioane : pe șoselele țării inUlnlm 
tot mai des vehicule cu o marca nouă 
ți semnificativă, „ROMAN".

Rezultate de prestigiu au înregis
trat ți constructorii de tractoare. 
Printre ele : livrarea unui număr de 
13®0 tractoare la export, pesta pre
vederi. O realizare de ultimă oră : 
transformarea- unor strunguri obiș
nuite In strunguri-de copiat.

,,Bateria albastră” de odinioară a 
de aur 
Cu fi
ți clă-

fost Înlocuită azi cu „bateriile 
cenușiu" alo gindirll tehnice. 
celeașl carate umane do elan 
nitre.-

In noaptea de 23 spre 24 august 1944, divizia 9 infanteria frece la încorcuiroa bateriei do coastă 
'*)] german dispunea de circa 600 nave do război, auxiliara și de frans- 

de 15 000 militari. Luptele sînt crincene. (Comitetul regional Dobrogea 
conuiânțeni pentru sprijinirea trupelor româno. Constanta, Mamaia, 

foc. Pînă la 29 august aste dosăvirșită zdrobirea inamicului în în- 
Dobroge, litoralul osie curățat do hitlorișlL

hitiorisfe „Tirpitz". Comandamentul 
port, artilerie, aviajie, de mai bine 
al P.C.R. mobilizează muncitorii 
Eforie, 'Mangalia' devin puncte de 

Ireagq

ia N&votori la Vama Veche — salbă de aur a litoralului românesc spre care vin sau pleacă 
dl estival. suie de ral! de iurIgU ttlii-țară și străinătate. ! • • • • j . .
, Mamaia. Eforie, 'Mangalia... Puncte fierbinți în urmă cu 2» de.ani. „Pol absolut" al. Soa- 
marine acum. Constelație' de superbe stațiuni balneoclimaterice — Nepiun, Ollmp. -Jupiter, 
cu 105 OCT ■ locuri Stațiuni- cu nume de legendă.. Dar ■ transformarea miraculoasă a litoralului 
re-legendă ? , ’ ' « ’

IM
...In dimineața de 18 septembrie corpul de munte ăl Armatei i... 

eliberarea orașului Tg. Mureș. Prin lupte grele, divizia 3. infantorie-insiruejie 
după tranșee, silindu-l să se retragă la nord do Muroș ; în ziua do 23 seplerâbrie, orașul a fost eliLo 
ral complet. Primele subunități caro au intrat în Tg. Muroș au fost batalioanele 3 și 7 vînatori do munte. 
Imaginile ce li s-au derulat ostașilor români în fața privirilor erau dezolante : caso distruse,, ruina fume- 
gînde, mormane de moloz, apeductul, uzina do apă și podurile de peste riu aruncate în aer™

rpul do munte ai Armatei române a încăpui bătălia pentru 
H .a, smuls inamicului tranșee

V > ' • f r’ ■- ■

■1 . 1 ■ • < . '
Nunul îrrpcrioadarahllof 1833^-1971 dln'for.durile statului- și-dln fondurile populației 

.... •- ,, i _ rtamenie. Pe harta municipiului cu- sprijinul sta- 
__ _  _______________ ____ __ __ au apărut noi car*!

Doja. 7 Noiembrie, Libertății, Mureșeni șl altele. S-au mal ridicat 15 ș-roli
. . comercial, internate școlare, cămine și cantine studențești, o policlinică mo- 

îăll to spectacole, ctab muncitoresc,, zeci de magazine pic. în fotografieCel mal maro 
' un adevărat oraș cu

tulul, au fost construite In Tg. Mureș peste 15 COO de a 
stere : Tudor Vladlmirescu. Ady, Doja. 7 Noiembrie, i 
generale șl licee, un grup școlai 
dernâ. bale populară, .gf" ______ .._ .
dintre noile cartiere alo orașului, Tutor Vladlmirescu. cu circa 2 300 de apartamente șstoli,'----- .. . . . ..... .. , ---- -crețe. grădinile, complexa comerciale, unități' sanitaro.

structura populație! . J 
zecelea angajat, unul feste___ ___
tor. Acești oameni au schimbat fața 
Severlnulul. Au iriălțaL edificiile 
Epclal-cullurnle. blocurile de locuin
țe. El au pus temeliile combinatu
lui' de exploatare Șl industrializare ti' 
lemnului.' ale noii fabrici de pline 
ele. Atelierele C.F.R. sini nzl o 
modernii uzină de vagoane.- Lar șan
tierul riavnl.!.

...Ora 10. La șăntierul naval stăm 
de vorbă , cu maistrul principal

Ia flecare- al' 
eorislrui'-

șanlierul să nu fie ocupat de hltle- 
rlșii. lucrează. , ' '
Alături un 
prinde contur.

-• Mni ■ țineți 
slruiț in 1044 ?

— Păi. ta să 
două bacuri 
intr-un an, construim 0' cargouri de 
2L>'M fonfi. 4 tancuri, to 13®0 tone, 
tocuri plulltoare- de mare tonaj.. El,- 
dac ce.-șe pot, compara lucrurile !;?.^ 
■ Bălrinnl' meșter TiC’face im- semrf 
cu mina In susul apel :
' — la priviți !_ ... r

zică : 
Acum.

în zare se profilează fantastica 
Imagine , a Porților Luminii. Aici, 
unde forțele distrugerii încercau sa 
facă joncțiunea dintre, trupele lor de 
ocupație din iugoslavia și cele din 
Oltenia, Irumpe ozl forța lumlnlL 
Socialismul a statornicit o altă Jonc-, 
t'lune : a prieteniei , șl geniului con
structiv a două eopohre frățești. 
Notin' Inima energetică n țării a 
pulsat deja In arterele Industriale do 
42 de ori mal multă electricitate 
deelt Întreaga 'producție î do energie 
hidroelectrică 
lice.

României nntebe-

—In ziua do 26 august, primind întăriri de la o unitate motorizatei 
do pe teritoriul Ungariei, Inamicul a încercat sâ pătrundă în Arad. 
Tentativa a fost zădărnicită datorită eroismului ostașilor batalionu
lui 2 din rogimontul 4 grăniceri. Noile âtacuri date de inamic, în 
noaptea de 26 spre 27 august, pentru a stabili legătura cu punctelo 
de rezistentă germano în oraș, ' ' _ • ■ ■ _ ■
cavalorio-instrucȘie, do elevi ai școlilor do ofițori din Radna și Arad. 
La chemările Partidului Comunist Român, împreună cu armata, mii do 
muncitori, populația Aradului au făcut din orașul do po Mureș o 
radulă care a rezistat vitejește zile în șir pînă cind trupele hitleriste 
au fost silite să se retragă.

j.a stabili legătură cu punctelo 
âu fost respinse de trupele Diviziei 1

...Slnicm pe urm dintre vetrele <>- 
roșului; In uzina do vagoane —fosta 
„Asira" — asupra căreia aviația, ger
mană fșl concentrase lovilurile.

— Ne ‘mlndrim că noi, muncitorii 
do la ,Asira"- am fost printre pri
mii in conslUulrca „baricadelor rfiiin- 
cltorețtl"1 de luptă Împotriva armatei 
germane — ne spun doi veterani, 
Ștefan Cri șan șl - Nlcolae ■ Vuculescu.- 
Astăzi „baricadele" sint altele, alo o- 
fensivel noului...

Intr-adevăr, aici, ta Uzina do va
goane, Inillneșii tn aceste zile ade
vărate „baricade" ale luptei cu 
timpul, pentru cLșllgarea fiecărui 
minut, fiecărei secunde spre a pro
duce, pînă la, sfințitul clncinȘlulul, 
B (KN) de; vagoane. Adică, aproape de 
două ori nud mult dccit in cincina
lul precedent. Numai cu 'vagoanele 
convenționale fabricate aici. In ujtl.r 
mii cinci ani i(1Ș87—1071), se poate 
forma o garnituri de ițen capabilă 
al Iransportc inir-o singură cursă 
întreaga cantitate, de cărbune ,exțrasă 
inir-o Iună-rlln toate minele Ruml-, 
nici soctallsle, adlcS. circă 2 milioane 
tone (am luat In calcul protlucțîa de 
cărbune do La sfirșltul anului 1071). 
O allă scrie de cifre, de aslă'dată de 
pe .„baricadele" cunoașterii ®l per
fecționării : pfiste 3G50 de muncitori 
sini cuprinși In acțiunea de reciclare, 
peste 470 urmează diferite cursuri de 
specializare.

... A doua puternică redută .a Ara
dului de astăzi.Iri bătălia pentru nfir-

;<TELIU

marca industriei romă naști este Uzi
na de strunguri. în zilele cind avL-ț- 
ția germană făcea raiduri, uzina nici 
nu exista.

— Ciiie ar ti crezut In 1819, cînil 
se năștea alei. Ia Arad, prima uziita 
românească de strunguri — ne spuiii 
Pompei Petrcanu, secretarul comite
tului de partid — că In 1072 statis
ticile vor situa uzinal noastră pe locul 
trei în Europa, ci. producție, în 
rindul-uzinelor de acest profil! Tn 
toți acești ani am cucerii redută dupjă 
redută in lupta pentru satlsfacer.cp 
cerințelor dc mașinl-unelte alo eeo- 
homioi naționale! Șt nu numai atllș: 
astăzi ne' numărăm printre marii ex- 
portatorî de strunguri — în peste 59 
de țări ale lumiL | \

; — Ce obiective nof v-ațl propus In 
actualtd cincinal,?

— .Oamenii noștrl/1- 
,.cincinalul inlellgenței' 
asta 1 -întll, In 
schimbăm întreaga 
tocilei.Mai exact. In 1871 nu vcm 
mal avea) ln‘fabricație nici unul din
tre tipurile to mbșlnl jje'care le pro- 
duceia, astăzi! Vom asimila numai 
strunguri de înalta "product!vitale, cu 
o complexă "tehnicitate; care să per
mită unul singur muncitor mlnurrea 
a î—3 mașini.

între baricadele de .acum. 23 de ani 
șl e’elb de 
istoric; Un

l/l-au definit ca 
iței". Ce Înseamnă 

aceșll cinci ani, 
itnictură a pro-

acum e un .Întreg drum 
urcuș, dar' șl o conlinul-

...La 28 .august 1944, în jurnalul do operații al Marelui Sfat Major 
se, consemna că forțele germane,'în retragerea prin Intorsura Buzău
lui, au fost dezarmate de trupele române la Tolte.-Subunitățile româ
no do'grăniceri și tinerelul înarmat din această comună au zădărni
cit intenția trupelor fascisto do a trece po aici in sud-oslul Transil
vaniei și a face Joncțiunea cu trupele nazisto-szalasiste. Pentru fapte 
do vitoiie sâvîrșite în luptele de la TeliuJtinerii (pe atunci) loan Nis- 
,tojr și Gl-—- >
fost decorați cu medalii do război.
tor și Ghoorglio Șorban, caro au dozarm'at.30 do soldați germani, au

...Gheorghe fierban a Ieșit din 
schimb, și-a lepădaî haina de lucru 
șl vine spre noi îmbrăcat lnlr-un 
costum bleumarin elegant. E artifi
cier la cariera de piatră din Tellu, 
acolo unde, hcum 211 dc ani. muncea 
ca cioplitor. E brun, inaK șl in pilnă, 
putere a bărbăției. La 'S3 de ani nre 
patru copil, rostui ți cu toții, ba chiar 
de puțină vreme e.„ bunic. Ne face 
cunoștință cu primarul comunei, 
Constantin. Boriceanu. al cărui nume 
este și el consemnat In cronica acelor 
zile. Este cel care a cărat, cu un 
camion capturat de la nemți, llmu 
de două zile și două nooțl muniții 
pentru trupele române aflate atunci 
In dispozitivul de apărare. ,

Cea mai nouă realizare, mlndrla 
comunei : dispensarul. -O instituția 
sanitară impozantă, conslruîlă prin 
munca patriotică șl contribuita bă
nească a locuitorilor. Vizităm cabi
netul medical, serviciul de pediairîe- 
stonjnto'.ogle. suta de tratamente, 
farmacia, sala de așteptare! In total 
12 carnete înzestrate cu mobilier nou 
și liwtrțimcntar medical modem.

Un frumos complex arhitectonic 
domină «enținil civic al TolîuluL’Ald 
se .află sediul consiliului popular, 
rnngpzlnul univerral, posta, clubul 
tineretului, cinematograful di 290 dc

locuri, biblioteca cu p®sto 3 oOo de 
volume. ' ’ ,

, Urmărim cu privirea firele elec
trice caro traversează de la un capăt 
la altul comuna.: in graiul lor sim
plu vprbese despre o altă realizare 
a acestor ani, Inchelcica electrifică
rii.' Pășim pc o uliță largă, pavată 
cu piatră de rarieră.. 'Preîullndenl, 
imaginea, devenită familiară, a case
lor noi, purtlnd pecetoh confortului șl 
prospețimii.

în planul de perspectivă al 
nel stat Înscrise construirea 
școli, cu 10 clase, a încă ir ti străzi 
cu 2'M de cose (ptnă acum, ta const- 
ll uT popular comunal s-au șl Înre
gistrat 1E0 cereri de construcții de 
locuințe), a unui complex comcrdul 
îri vsdcaro de 1.3 mlllonno lei. a unei 
termo«*n.țrolc, îndiguirea riulul Te- 
liu pe o ’luriglnlc de 2 Ism etc.

Doisprezece dintre flit cooparfilorl- 
lor sini in prezent sludențL Alt! zece 
sini medie, Ingineri, profesori, eco
nomiști. în )fiecarc an pornesc do la 
Tellu cairo școlile profesionale, li
cee, facultăți cel puțin 33 de absol
venți ni școlii generale. La vlrsta lor. 
părinții stăteau cu arma In mină in 
calea puhoiului fascist..

Au știut Insă pentru ce.

romu-
dhel

Pagină redactată do i Victor B1RLADEANU, Il“o TAJMASACHEi 
Silviu ACHIM, Tltus ANDREI, R. APOSTOL; C. CAPRARU, 
Lorand DEAKI, Emil MARINACHE, I». MINCULESCU, 

N. MOCANU, C. PH1ESCU
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Stindard al 'comunismului spre culmi I

Grigor® HAGIU

Dai in funcțiune? cu

© Nu de mult, în plata centrală a oralului

rZZZZZZZL~Z

Intre noile 'dovezi ale înfăp
tuirii a - * -

'depășit șl 
.Șelarilor.; .

1 ioane, iciVal ut IU 
> milion lei valuta.

I, IU 130 ilUl U1U

șl-mi văzut llnl.jîtți de
Ing. NIcoIae ZHCUS 
directorul Direcției navigației 
maritimo „Navrom"-Constanfa

Constantin BRUMĂ
lâcâtuș, secretarul comitetului de partid 
de la secția fdsfitorie-sud
a Fabricii de postav din Buhuji

Carlo DENUNJ1O, 
inginer șef al Filaturii de bumbac 
din Baia Maro

VOM ATINGE PARAMETRII PROIECTAȚI
ÎNAINTE.DE TERMEN"

„AM REALIZAT NIVELUL PRODUCȚIEI 
PREVĂZUT PENTRU 1975"

Elena NICA
muncitoare, Filatura de bumbac 
din Slobozia

ajunul marii sărbători, corcsponden|ii ne transmit ultimei© 
știri, ultimele declarații ale unor muncitori, ingineri șl teh
nicieni care, ca legitimă mîndrle, ne arată cum an Întâmpi
nat ei și tovarășii lor de mancă ziua de 23 August.

Bogal din stravochime la izvoare, 
bați piatră scumpă-n vîrfuri do tulpini, 
te-alogi, cu trunchiul pur,.din fiecare, 
mereu reînnoit la rădăcini.

Leonid CAZACII, 
directorul Uzinei de «îrmS 
și produse din sîrmâ — Buzău

„NE VOM DEPĂȘI ANGAJAMENTELE

482 lei pe salariat, față do- Iu Iei cit 
angajamentul. Prin reducerea 1. ____ ___
s-au realizat economii de 2 milioane lei. eu MOOTS) mal 
mult dedi angajamentul anual. Cu 32 la sută a fost 

pianul de export. ilvrlndu-so tn plus bene- 
dln alte țări produse In valoare do 2.5 ml - 

față de un angajament anual de un

Ziarele din ultimele zile au adus pe larg Ia cunoștința 
opiniei publice nenumărate iapte deosebite din Întrecere, 
rezultate prestigioase obținute în producție de colectivele 
unor întreprinderi Industriale și unități economice. Acum, în

Casa do cultură a sindicatelor din Ploiești

Conducătorul© supremei sarcini, 
să fim, de-u pururi,.printre cei mai buni 
ridici, crezînd în oameni fără margini, 
o najiuno între națiuni: , | ' 1

produsele lor — din care vă prezentăm azi doar ci- 
Imul,.dimensiunile edificării socialiste în (ară,

au,apărut, ca rezultat al înfăptuirii cu fermitate a politicii economice 
a partidului, obiective industriale, dintre care unele anul trecut erau 
încă pe planșeta proiectanților. Aceste noi construcții, aceste noi 
fabrici șl uzine cu 
leva — oglindesc i

Pentru no! Înfăptuirea hotărirllor Conferinței Na
ționale reprezintă o maro chestiune de conștiința mun- 
citorenscâ. Realizări bune am obținut șl altădată. dar 
acum nl se cere să facem un salt calitativ în întreaga 
noastră muncă. Rezultatele acestor preocupări n-au'ln- 
tirzlnt s3 se,arate Mm reușit să atingem cele mal ridi
cate cote de producție.

Concret, colectivul de la „Azur", care lucrează de 
acum In contul lunii septembrie, a realizat o produe- 
țle-marfâ suplimentară In valoare de 32.3 milioane lot 
Sarcina de creștere a prodiiciiv'iaii! muncii a fost de
pășită cu 5.2 la sută, obțlnlndu-se un spor valoric de 
18 482 lei pe salariat, fețft do-IO DOT lei cit prevedea 

cheltuielilor materiale

„CEL MAI BOGAT BILANȚ CUNOSCUT
DE NOI VREODATĂ" ’’

, ■OjhyJ'Și fhh 0‘T.âU . fi!'

O FABRICA DE MATERIALE IZOLATOA
RE DIN • VASLUI este prima unitate indus
trială din’ județ pusa In funcțiune în acest 
cincinal. Pe țes — acum platforma Indus- 
trlnift — kc ridică în prezent o altă unitate 
economică : FABRICA DE VENTILATOARE 
ȘI INSTALAȚII DE . VENTILAȚIE, iar in 
curlnd peisajul va fi completat șl cu alic 
noi unități.

NE-AM PREGĂTIT NOI ÎNȘINE
CONDIȚIA SUCCESULUI"

consecvente a politicii 
part idolul de dezvoltare armo
nioasă a tuturor județelor țării 
se Înscrie si construirea Filaturii 
de lină pieptănată din M Ier cu
rca Clue,................ ~
prima sa capacitate la 1 decem
brie 11)71, Istoria scurtă a aces
tui obiectiv modern s-a desfă
șurat sub semnul unei activități 
susținute a ilntrulul său colec
tiv de muncă, a cirul virală me
die este in Jur de 19 ani. Iată 
doar cîteva dintre succesele 
sale din acest an : 170 tone de 
fire albe produse peste plan, in 
Ioc de pierderi planificate, rea
lizarea a SA milioane de lei be
neficii, depășirea angajamentu
lui anual privind creșterea pro
ductivității muncii pe un sala
riat cu 3 la sută, nivelul plani
ficai a| acestui indicator fiind 
realizai in proporție de 107,2 la 
sută. Devansarea termenelor de 
atingere a parametrilor proiec
tați cu 90 de zile constituie 
un alt obiectiv esențial al oa
menilor munci) români ți ma
ghiari de alei.

23 August 11372 are, cred, o eemalflcațfc deosebită 
pentru orice om al muncii, deoarece sărbătorirea a- 
cesței zile ore .Ioc Imediat după Conferința Națională 
• partidului. Da aceea, colectivul din care fac parte 
s-a străduit să obțină cit mai frumoaso rezultate In 
întrecere. Am realizat integral planul de fructe ia 
export numai dlntr-un singur sol. Am livrat pe piața 
externă, plnâ acum, pessto 2&0 tone dreșe, prune și 
mere, față de 130 tone cit aveam planificat. Pe total, 
situația e și mai bună. Deși nu am recoltat declt un 
sfert din suprafața prevăzută, am realizat o recoltă 
de 330 tone fructe, față de 630 cit avem planificat. 
Vom Înregistra, do asemenea, o depășire a beneficiu
lui planificat cu 2OT 000 lei. Aceasta este contribuția 
noastră In marea întrecere a țării. La chemarea parti
dului de, a realiza cincinalul înainte de vreme șl co
lectivul nostru de muncă și-a analizat foarte minuțios 
rezervele de caro dispune. Cincinalul, in ferma noas
tră, sa ya realiza ta 3 ani și 8 luni. De altfel. încă din 
acest an atingem nivelul producțiilor stabilite pentru 
anul 1975.

Șantierul naval din Galați 
este Jocul- de naștere' a] ce
lor mal multe vase din Boia 
noastră comercială. Reeent, la 
15 iulie mc., aici a/fost lansat 
cel mai mare cargou con
struit in țarfi. Prima din seria 
unor vase de mare capacitate, 
nava de 15 000 tdw are 113JÎ2 m 
lungime, 21 m lățime, peste 13 
m înălțime. Corpul asamblat 
complet prin sudură, executat 
din tablă prelucrate special 
pentru protecția Împotriva co
roziunii, viteza de 14,7 noduri 
pe oră la plină încărcătură, ■ 
zona nelimitată de acțiune, po
sibilitatea de a transporta măr
furi generale în vrac, gradul 
înalt de automatizare și condi
țiile optime de viață pentru e- 
chipaj sini eilcva din calitățile 
care disting noua navă roma
nească.

După cum sc știe, în trimestrul al II I-tea al anului 
trecut, la Uzina de eternă și produse din airaiă din 
Buzău a început construcția fabricii de plase sudate 
din afrmfi. Prima etapă a noii unități buzoenc n in
trat cu două linii tehnologice în producție cu aproape 
două luni mai devreme, termenele celorlalte trei linii 
care o compun fiind și ele in maro avans față de gra
fic.

Am montat mașinile, avem condițiile tehnice create, 
putem lucra. Muițl cred că fabrica trebuie să pro
ducă doar cind constructorii au1 terminat absolut 
toate mărunțișurile. Noi nu am împărtășit această 
părere. Sarcinile cincinalului stat mari șl nu putem 
pierde nici o clipi Deci, în timp ce no! fabricam 
produsele, constructorii și-nu văzut llnLștlți de vop
sirea timplărlcl, do zugrăveli șl altele. De aceea, în 
timpul scurt de cînd cele două linii tehnologice au 
intrat In producție 8-au -realizat deja peste. IOT tone 
fabricate, așteptate ca „plinea calda0 de beneficiari

Carol NAGY
mecanic, Erou cl Muncii Socialiste, 
secția prototipuri, Uzina 
de autocamioane Brașov

o Lingă Fii,lași, acolo undo se Întretaie ho
tarele a trei județe — Dolj, GorJ șl Mehe
dinți — eu numai două luni In urni a avut: 
loc un eveniment deosebit : darea in folo
sință, cu 4 luni Înainte de termen, a primelor 
capacități de producție alo celui mai mare 
obiectiv Industrial din acest oraș : FABRICA 1 
DE TRANSFORMATOARE ELECTRICE DE 
DISTRIBUȚIE. Prin darea In‘ folosință îna
inte de termen a noului obiectiv Industrial, 
Grupul de uzine și aparate] electric din Cra
iova, de care aparține fabrica, va realiza o 
producție suplimentară de peste 20 milioane 
de JeL Aceasta va permite satisfacerea unor 
cerințe Interne și «terne de aparatej elec
tronic. dezvoltarea economică și soclal-cul- 
turală a Filialului, unul dintre cele mei ti
nere orașe ale Județului Dolj.

— întreprinderile do construcțli-montaje din țară. 
Acum, instalațiile lucrează -la parametrii proiectați, 
Tn.cinstea,marii sărbători ne am creat condiții ca sâ 
ne 'Îndeplinim ,1 să ne depășim angajamentele.

Colectivul nostru e tinfir. Lucrăm într-o întreprin
dere dotată cu mașini de mare productivitate. Cu toate 
că a trecut numai un an șl jumătate de cl nd producem 
fire de bumbac, 30 din cele 120 do filatoare lucrează 
la 5 și 0 părți de ring, depășindu-șl lunar sarcinile de 
plan cu TOT kg fire de bumbac, Realizările de plnS 
acum constituie o garanție giguri! că angajamentul 
nostru de a obține suplimentar pînă la sfințitul anu
lui 32 COT feg fire de bumbac șl atingerea parametrilor 
proiectați cu trei luni mal devreme va fi înde
plinit

Ne bucurăm că am început ®6 ne scriem primele 
filo ale; biografiei filaturii noastre Jn aceste zile pre
mergătoare lui 23 August Dacă la sfirșitul lui Iunie a 
Intrat In funcțiune prima capacitate de I COT lone fire 
tip bumbac, in acest, ajun de 23 August o Început ro
dajul încă o capacitate’ de Î!OT tone fire. Deșt llnăr, 
colectivul nostru a și Înscris In întrecerea socialista 
prlmelo succese pe care le-am Închinat marii noastre 
sărbători naționale. Este vorba de aprpapo 0 000 kg fire 
de bumbac date peste. planul la zi. Amplul program 
adoptat de Conferința Națională "a partidului ne-a mo
bilizat pe constructori șl beneficiari să căutăm soluții 
de devansare n termenului de dare ta funcțiune a fi
laturii la',întreaga, capacitate, ni două) Iutii mal de
vreme. Slntcm ferm hotărițl ®ă respectăm acest anga
jament . Deja-pîng acum, planul la investiții a fost 
depășit montindu-se cu 72 tone mai multe utilaje 
dedt se prevăzuse. Aș vrea să mal menționez că 
aproape 00 la sute din zestrea de utilaje a filaturii este 
de fabricație romanească cu Înalte caracteristici teh- 
nlco-ftincțlonale, tar hala monobloc asigură filatoarelor 
un microclimat optim do muncă.

Pfe-am deprins, in decursul anilor, să privim cu satisfacție în 
fiecare an, la 23 August, ceea ce sărbătoarea consemnează ca nou
tate in vlafa țării șl a noastră, a tuturor. Șl-n flecare an am cunos
cut alte șl alte înnoiri. Așa șl-n acest an! Pe tot cuprinsul patrie!

Ion BANU, 
secretarul comitetului, de partid 
al uzinei „Azur" Timișoara

s La sfîrșîtul primului trimestru a fost 
consemnata o prezență inedită in peisajul In
dustrial al Județului Timiș : FABRICA1 DE 
APARATE ELECTRICE DE HAȘURAT DIN 
TIMIȘOARA. Nomenclatorul produselor 
ce se realizează aici Ilustrează, in ehlpni 
cel mai convingător, priceperea profesională 
și puterea de muncă ale unul colectiv» de pe 
acum puternic sudat. Se produe la F.A.E.M. 
ampermetre ți vollmetre, electromagnetice 
șl masnetoelectrlee. Fabricația lor a inecpnl 
cu o lună mal devreme-

în cinstea marii sărbători ?! la no! în port s-a mun
cit Intona. In ajanul zilei de 23 August, planul de irafîe 
portuar pe 8 luni a fost îndeplinit. La aceasta se 
adaugă, încă din prima decadă a lunii august, îndepli
nirea angajamentului anual de trafic portuar de 
BOT®» tone marfă. De la începutul anului, aproape OTd 
nave românești și slrăine au fost Incărcate-descărcate 
Inceplnd de in dteva ore plnă la 0—7 zile mai devreme. 
Realizările de pînă acum permit să se aprecieze că 
pînă la sHrșlta! acestui an — lunile septembrie și oc
tombrie fiind luni de mare aflux portuar — se vot 
realiza suplimentar peste 3OTCOT tone trafic în plug 
față de angajamentul anual suplimentat

Clmpina sl-a deschis porțile UN MARE MA
GAZIN UNIVERSAL, obiectiv comercial rea
lizat cu cheltuieli reduse și intr-un timp 
scurt, prin munca patriotică desfășurată de 
mii de cetățeni in timpul lor liber.

o La Combinatul . chimic din Făgăraș ' a De menționat c șl. faptul că procesul de
început să producă INSTALAȚIA DE ANTI.I- obținere a anllinei este complet automatizat
NA. Proiectele de execuție aparțin gpecln- Concepția tehnică șl tehnologică a rcalizato-
liștilor de ta ÎCECIIIM și IPROMIN. Utila- rilor acestei instalații , permite obținerea
Jele noii Instalații au fost executate In țară, unei productivități de 2—3 ori mai mare

comparativ eu vechiul procedeu.

O A început, recent extracția de minereu 
de la noul zăcămint din BAIȘOARA — zona 

-MunțllOT Apuseni. Minereul de alei va fi 
prelucrat în instalații de preparare, care-1 
vor imbORățl, ajungindu-se astfel să se obți
nă minereu cu cel mai mare conținut de fier 
din (ară. Se află deja în construcție o in
stalație modernă din care se va obține con- 
ccniraiul de minereu prin separere electro
magnetică. Baza de materii primo existentă 
in această zonă vo permite dezvoltarea unei 
nnităll extractive noi pe teritoriul județu
lui Cluj. Primele caniități de minereu ex
trase din această mină nu șl plecat spre fur
nalele Combinatului siderurgic din Reșița.

oglindesc încrederea și abnegația cu care poporul nostru Înfăptuieș
te politica partidului. Privind tot ce ne aduce nou bilanțul' lut 
23 August 1972 putem gîndi, cu deplină certitudine, succesele vi
itoare pe care le pregătim, le lăurim, spre binele tării întregi, al 
poporului nostru. î

■ - f ■-
Colectivul Întreprinderii noastre, speelolIzaU In 

producția de utilaje șl piese de schimb pentru indus
tria ușoară, tntimpină marca sărbătoare o țării cu rca- 
,Uzarea, peste planul primelor șapte luni, a unei pro- 

zdueUI-martt’ vtadută șlHncasaRi In valoare de aproape 
două /milioane let După primele,două decade din au
gust iivern planul .lunar realizat în proporție de 91 la 
sulă. Șl la noi, chemarea ..Să îndeplinim cincinalul in 
4. an! ți jumătate1* se'înfăptuiește cu fiecare zi care 
trece prin muncă plină de dăruire și spirit muncito
resc, prin sporirea preocupării tuturor membrilor co
lectivului ■ pentru Îmbunătățirea calității ■ produselor, a 
disciplinei-tehnologice al de muncă.«...

Gheorghe B1RSAN
, .ajustar la J.I.S.. Islaz — Alexandria, 

județul Teleorman

CEĂ MAI TINĂRA FABRICĂ 
BAIMĂREANÂ PRODUCE

450 DE.AUTOCAMIOANE PESTE PLAN
Oamenii noștri întimpină marea sărbătoare de !la 

23 August cu un bilanț bogat : depășirea producției 
globale In 7 luni eu" 45 milioane lei ?! n -producțlei- 
marfă cu 32 milioane ■ leL Pinii ■ la-această dată, noi 
am realizat suplimentar un număr de 450 autocamioane. 
Un ; succes deosebit 11 constituie realizarea’ prototipu
rilor unor noi autovehicule din familia ROMAN. Ejte 
vorba-do autobasculantele de 12 și 10 tone, echipate 
cu’ motoare Diesel de 133 CP șl, respectiv, 215 CP.-

Unul din cele mni mari o- 
bleclivo economice de pe plut- 
forma industrială de la Tirgo- 
vlșie este uzina de strunguri. 
Prima capacitate — de 2 59® 
slrunguri convențiomile PP an 
— a acestei moderne unități 
constructoare de mașini a in
trat in funcțiune în zilele pre
mergătoare recentei Conferințe 
Naționale a partidului. La sfir- 
șltui acestui an va începe să 
producă o a doua capacitate — 
tot 2 5OT sirunguri convențio
nale, Jn anul 1974, această uzi
nă vn lucra cu o capacitate a- 
nuaiă de 9 5OT strunguri con
venționale. Aid se vor fabrica 
strunguri paralele, revolver, se
miautomate și automate, mono 
și multiax — atlt pentru echi
parea industriei naționale, cit și 
pentru export. Cadrele de mun
citori, ingineri ți tehnicieni ne
cesare uzinei slijt asigurate, în- 
trucît ele au fost recrutnte, ca- 
liflcafe și sprdalizaie o dală cu 
începerea construcției.

întregul nostru colectiv, ta frunte cu cel peste 2 2OT 
de comuniști, a mundt ca unul pentru a îndeplini 
angajamentele iunie in întrecere. Ș! am reușit sa ne 
respectăm cuvtatuL Am dat patriei, pește! prevederile 
pianului, aproape 23 OM mp țesături de lină și bumbac, 
Însemnate cantități de fire șl alto produse, a căror 
valoare se ridică la clrcn 35 milioane lei.

Din fabrica noastră a pornit lnlțlațjva : „Calitatea 
producției — o problemă tie demnitate și patriotism", 
cure, a fost îmbrățișate do toate întreprinderile In
dustriale din Județul Bacău. Rezultatul acestei iniția
tive : de la începutul anului și pină acum nu am în
registrat nld un refuz de calitate din partea benefi
ciarilor. Tn momentul de față, cuvintul de ordine este 
ca fiecare muncitor, Inginer, tehnician să participe 
activ, cu toată puiența, pentru a da viață patrioticu
lui - angajament de a Îndeplini dndnaiur ta 4 anf și 
Jumătate. Ș! vom reuși cu siguranță. Mărturie ne 
stau succesele de plnă acum.

OS

Prin tino, patria do astăzi, poate 
mai sigur să-și gindeascâ și deplin, 
din centrul miezului de greutate, 
voiaja suverana do destin.

-’£A.f.;-l Mfl-fclf Ut-9 ;.gf» t-tf:
^.1- '-’-h -r "
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Căci rămîne stînca, deși moare valnl,
Dulce Românie, asta fl-o doresc.

Mihail EMINESCU

Industria... gospodină

h imperiul moleculei

Ioan EHHAN

mereu rec

avem o Co-

— Aceste standuri 
toi ale chimie! 7

dar
_ ___ .... de 

industrie alcătaltă din 
da'

în vreo patruzeci șl ceva de ore 
vom produce iot alii cit intr-un an 
întreg I

„întrecerea cu timpul3 .și ciștlgul 
de timp se vor realiza prin asigura
rea, In continuare, a ținui ritm tiuit 
de creștere a producției industriale 
— de 9—10 la sutA pini in 16®0.

■ VO tpotczâ pentru traMportul In comun ol anului 1990

s.țxtt.i!. cele din flora 
spontană. In prezent, in
dustria noastră do tnedl- __ ...........
camente asigura întreg luciii de ramură 
necesarul de blostlmula-1 
tori, cit $i numeroase pro
duse Intermediare care 
înainte vreme ac procu
rau în maro parte din im-, 
port, : - ‘ir.‘ ’

Iată $1 uh stand 
înainte vreme nu

—Trecem apoi pe lingă 
zed și zeci de marini, a- 
gvicole. Practic, ale! so 
află Întregul sot de trac
toare șl mașini agricole, 
)nt--o gama extrem dn 
diversificată, care permite 
mecanizarea tuturor lu
crărilor agricole și la toa- fiilor do mașini.

55—ufl Ia sută din totalul produc-. 
|lci industriale.

Rezultatul ? La prtadpaielo pro
dus® ce caracterizează gradul do 
dezvoltare economică o unei țări 
— .prin producția medie pe un lo
cuitor — Romanța se va situa Ia

.Jntruclt după cum r-c oljimat, dUcufia a fost 
deviată spre critica în „Setatele** anului 1990. pu- 
n6m punct virilei-. Nu ne angajăm pentru viitor. 
Decit doar că ilarul nostru cu numărul 15 825, 
remardnd reușita exporifteî, va sublinia că... se 
putea și mal bine I

„Scînteia“ numărul 15825?...și ce va critica

sini folosită In armarea beton- 
neior.a plăci tor cu Ipsoâ, 
Cea mal mare parte din 
producția'do geamuri este 
prelucrată în sortimente 
superioare de geam armat 
■aș nearmat, șlefuit, secu
rizat, din care stat fabri
cate element» constructive 
mari, cum ar fi uși. fe
restre șl chiar pereți în- 
tregi pentru locuințe.

Prefabricatele sini șl elo 
altfel de cum le știam al- 
tădnli Plăcile masive de 
beton armat stat înlocuite 
prlnir-o reușită combina
ție Intre structuri din po- 
Uesterî armați cu sticli, 
beton acoperit eu izolații 
de rășini sintetice. Greu
tatea este mai mică ca a- 
proapo <S0 In sută ca cea 
a prefabricatelor clasice.

— Circa 63 la sută din 
produsele expuse aici c- 
rau necunoscute în urmă 
cu 15—S® de uni — preci
zează gazda. Priviți cum 
arată o locuință. 

Machetele reproduc, la 
scară reduși diferite ti
puri de construcții. Linia 
dreaptă cedează treptat 
locul formelor parabolice, 
hiperbolice, sferice. Alu
miniul. rășinile sintetice, 
etiela. betoanele armate 
cu sticlă șl poliesteri stat 
elemente constitutive ole 
construcțiilor anului 1990.

hldratate obținute prin 
Încălzire cu microunde 
sau tratare cu gaze bac
tericide, produsele cu con
servare limitată la rece.

face
. irlft ] IMMi■JI .
să facă din pregătirea 
mantelor o operație ex
trem de simplă pentau 
orice gospodina. Rfimtac- 
rea ta urmă, caro se sem
nalase acum vreo 20 de 
ani din acest punct de ve
dere, ă fost recuperata 
prin amplificarea evan
taiului de sortimente, cu 
produse variate care soli
cită operații simple de 
păstrare șl tratare culi
nară.

— Care sint principalele 
grupe de produse noi care 
s-au Impus In ultimul 
timp atenției consumato
rilor 9

— în primul rind. pro
dusele concentrate și des- Invitați?

Aș in domeniul fiziologiei a- 
a limentajiei au permis fa- 
- bricarca unor produse cu 
It coeficienți nutriționali 

sporita produse dietetice 
extrem de va-'ate, produ
sa slab calorice și cele 
speciale pentru copil. Pu
tem spune că s-a ajuns la 
industrializarea aproape 
totală a preparării produ
selor agricole șl zootehni
ce. 5 minute reprezintă a- 
cum un timp prea lung 
pentru prepararea unui 
prinz, ne vom strădui 'să 
îmbunătățim mal departe 
tehnologiile. în curittd vi
na Revelionul anului 1&D1 
s. ce vreți, să ne critice 
gospodinele ta „Sclntela" 
că nu trebuit să piardă a- 
proape jumătate ceas cu 
pregătirea ‘ mesei .pentru

Miniaturizare, automatizare,

- diversificare

nivelul unor țări avansate din 
punct de vedere economie, ca 
Franța, Belgia,iAustria, Italia. Cu 
o importantă precizare : tui este 
vorba de nivelurile de acum alo u- 
cestor țări, d de nivelurile la care. 
ne, vor sliua ele atunci, ta 1990 (am 
ținut scama de prognozele ce le-au

Vis de vitejie, fală șl mîndrie, 
Dulce Romănie, asta fl-o doresc I

Desigur, nu se poate vorbi des
pre Înfățișarea României anului 
j&BO, fără a porni de In prefacerile 
structurale Înnoitoare din baza eco
nomică a societății.

Elementul esențial al „saltului ta 
timp® pe caro, 11 are ta vedere orice 
schiță de prognoză 11 constituie 
situarea României în rlndul țârilor 
avansate din punct de vedere eco
nomic. Eforturile rodnice pa care 
le facem și le vom face, In conti
nuare, pentru asigurarea unei 
înalte prosperități economice vor 
fi dta plin răsplătită : ' râmtaerca 
în urmă moștenită de In trecut va 
fi Uchidntă. se. vn Încheia, consfin
țind un uriaș progres in toate do
meniile vieții economice, făurirea 
sbcletffțU. socialiste. multilateral 
dezvoltate. Inseriindu-ne pe traiec
toria civilizației comuniste. Forțele 
do producție vor cunoaște o dez
voltare Impresionantă ; vom fi ce
tățeni ai unei țări industrializate 
sau chiar puternic Industrializate,' 
vom avea o economie întemeiată 
pa cuceririle cele mal noi ale 
științei șl tehnicii. Țara întreagă 
va fi implMită de fabrici șl uzine, 
de centrale ale energiei, de șantie
re. Zeci și sute de localități vor fi 
trezite do ritmurile Industrializării 
la o viață cu totul nouă.

Este o Imagine „Idilizată3, o vi
ziune oarecum fantastică ? Nu, e un 
tablou realist, pentru că avem ca 
reper major faptul că ta 1960 volu
mul global al producției industriale 
va fi cu 500—103 la sută mai mare 
față de 19*0.

O comparație cu anul 1938 ? 
Pentru realizarea producției anului 
de virf al, prosperității României 
antebelice vor fi suficiente numai 
13 zile ta 1973. doar 5—G zile in 
JS&O, pentru ca In 1990 să nu fio 
nevoia nici măcar de 2 zile ! Adică,

Fiii tăi trăiască numai în Frăție 

Ca a noplil stele, ca al zilei zori. 
Viața în vecie, glorii, bucurie. 
Arme cu tărie, sullet românesc,

Din nou o comparație grăitoare : 
dacă România tir fi continuat sâ-șl 
dezvolte economia ta ritmul mediu 
anual dta perioada antebelică — 
circa 4 la' sută — creșterea produc
ției de circa 73 do ori ta 1920, față 
de 1050, mi s-ar fi putut obține de-’ 
cit prin anul 2M0. Vom spune, in 
1980, cu justificată . mîndrie, că 
am „sirii® peste un secol — un se
col ciștlgat pentru fericirea șl bu
năstarea, omului !

...Vorbim despre industrie — 
trebuie să precizăm șl ee fel 
Industrie : o 
unități moderne, cu tehnologii

Ia trecutu-fl marc, mare viitori
■ ' ■ -■ 1 ‘2 | 

Fiarbă vlnu-n cupe, spumege pocalul

Dacă ilil-fi minări aste Ic nutresc /

Ce-fl doresc eu fie, dulce Romănie, 
Țara mea de glorii, far a mea de dor ? 
Brafele nervoase, arma de tărie.

lucru avansate, 
bemeUtal 
tăprcxli... .
Este auHcîerJz să amintim că nu
mai două ramuri situata ta avan
garda progresului mondial indus
trial —construcțiile de mașini șl 
chimia — vor asigura; ta 1990, drea

Cc-fi doresc eu fie, dulce Românie, 
Tînără mireasă, mamă cu amor !

'care a răspuns tc culturile, aslgurlnd, do 
așomenea, mecanizarea 
eomplexă a proceselor de 
muncă in zootehnie.

. .. le®--» . ..
*«* Încheierea vizitei, n- 

plantelo medicinale șl, ta mabllul nostru ghid a 
special, cele din flora conchis:

„Industria chimică șl-a 
consolidai considerabil 

princi
pală a exportului româ
nesc. în două decenii, pon
derea tadusirlei chimico In 
ansamblul producției In
dustriale s-a dublat: a 
crescut de la J0 ta sută cit 

car® a fost ta anul 1970, la pes- 
exlsta te Ml ta sută ta acest an.

în , pavilionul
Industriei chimice primim 
explicații dta partea to
varășului tag. Bujor Roș
ea. adjunct al ministrului 
Industriei chimice.

— Cel mal mare stand 
din pavilionul nostru re
vine petrochimic!, subra- 
murfi prioritar dezvoltată. 
Firele șl fibrele sintetice 
ocupă un loc Important. 
Prin crearea celor clteva 
mari centre producătoare 
de fibre și fire sintetice. 
România a atins nivelul 
țărilor europene .puternic 
dezvoltata in acest do
meniu.

Standul maselor plasti
ce fascinează prin marea 
varietate, a produselor, 
prin diversitatea formelor 
și coloritului. Pollolc-flnc- 
le domină : polietilena, 
polipropllena, copollmeril 
înlocuiesc ta maro măsură 
metalul,' lemnul, pielea, 
numeroase materiale de 
constnicțll.

Interlocutorul ne atrage despre Industria de me-

„.Primul
tavliadel nonsire a first 
tovarășul Ion AnKliclcscu, 
director ta Comitetul do 
Stat al . Ptanificăril. Sta- 
te.-:-.,‘ deci, Jn 193'9... î ■'

— Să trecem mal talii 
pe la slandul industriei 
mecanice, hc-â sugerat 
d-sa. Găsiți expuse ma- 
șlnl-unelto. machete ale 
unor utilaje cnerse- 
tice, '-mașini .și- instalații 
tehnologice pentru toate 
ramurile economici iw- 
iionnlol produse do meca
nică fină și optică, trac
toare șl mașini agricola

—■ Care sini „vedetele" 
standului ?

— Greu, foarte greu do 
ales. Fiecare produs ex
pus aid se remarcă prir 
înalte virtuți tehnice.

— Totuși...
— Vă recomand să pri

viți ca deosebit do inte
resante maștalle-uneltc 
cepul dc afiș tl dețin ma
șinile’ pentru prelucrări 
prin olectrocrozlune. prin 
ultrasunete, oleclrochlml- 
ce. cu jet de plasmă și la
sere. Toate dispun de o 
complexă aparatură elec
tronică do comandă șl re
glare. Producția acestui 
sector a Înregistrat in ul
timele decenii o evoluție 
Impresionantă.

Șl Încă ceva : lami- 
noarele, rafinăriile, utila
jul petrolier și minier, li
niile' tehnologice pentru 
produse sodice șl pelro- 
ehlmlcOj pentru industriile

...Ultimul popas 11 , fa
cem la pavilionul indus
triei alimentare. Sinicin 
însoțiți de Vlntllă Rotam, 
secretar general in Mi- ______ _______ _ _____
nlslerul Agriculturi!, In- prin tratamente mixte cu 
dustrlel Alimentare și A- radiații Ionizate sau adju- 
pcîor. vanți chimici șl păstrate

— Ce produse socotiți prin refrigerare, apoi pro-
că merită să ne rețină a- dusele alimentare sien- 
tențla 7 Uzate, in ambalaje mici,

— Vă propun o... allB flexibile. Cunoștințele noi 
ordine de prezentare a ta- doblndite ta anii dta urmă 
duslriei alimentare. ■ ’ 
începe, de aceea, prin

precizarea că indus- 
alimentară a reușii

...Sectorul industriei e- 
lectronlce și electrolehnlce 
ne atrage ca un... magno’.. 
Este: subramura care a e- 
vcluat In ulllmelo două 
decenii în ritmul cel mal 
rapid. Singură Industria 
electronică deține o pon
dere de 18—17 la sută din 
producția construcțiilor 
de mașini — față do un 
procent’ șl ceva cit era In; 
anul 1972. Priviți. In stan
dul tadujlriol electroteh
nice și electronice, calcu
latoarele de mare capa
citate, inclusiv dispoziti
vele periferice : dc tlpărl- 
ra, memorie externă, 
blocuri ale memoriilor 
fixe etc. aparaturile mi
niaturizate pentru cele 
mal diverse utilizări®.

— Putem vizita și sec
torul mijloacelor da trans
port 7

— Poftiți I
.„Și mergem. Pe la ma

chetele petrolierului de 
lâd OM tdw sau mineralie
rului de 80 OM tdw. ale 
navelor porlcontetaere șl 
portșlepurl nu prea ne o- 
prlm, stat aflate de mai 
mulțl an! in exploatare. 
Zăbovim Insă In standul 
alăturat, al pollor mijloa
ce de transport terestre : 
tipuri de 1 
pernă de aer sau cu sus
pensie magnetică, vehicu
le tabulare, vehicule ec-

UL ușoară șl alimentară 1 ™la li
stat de mult produse pe ?1 P’1? dS
boza concepției spedalfc- !Jo-d® auto
rilor noștri. vehicule - camioane, au

tobuze, autoturisme — 
rcalîzaie In serii mari, ta 
cooperare cu uite țări, lo
comotive electrice de ma
re putere, aeronave șl eli
coptere Întregesc profilul 
unul secior cu mare pon
dere ta Induslrla construe-

1 V.M-O-------- ~T\
elaborat, pentru ele insele, aceste 
țări). • 4

Alături de Industrie., agrlcaUura 
va rimtae o ramură de bază a eco
nomiei. Munca timpului șl crește
rea-animalelor le vom’foca ta viitor 
Sti cu-total alte condiții economice. ’ ■ 
Uriașele ‘.rczprve dta agricultură . 
vor fi moT bin o valorificate. Cum? 
Să no gindim la faptul câ toate lu- * 
crărlle,- sau aproape toate, vdrt fl 
mesmizate, ca se va extinde^ sim
țitor' automatizarea unor lucrări a-”; 
grtcole, că , tacă pini în ,1BSO vom 
asigura îngrășăminte. la nlveliil ce
ri nțclor superioare ale agrotehnicii 
moderne, că ta 1990 va fi“ irigată 
întreaga suprafață ce se justifică ! 
din punct de vedere economie.

Rozullat direct al dezypltârij în
tregii economii, venitul național va 
fi de. 5—G ori mal mare față" de 
1970. Șl In acest domeniu esențial 
pentru progresul unei națiuni' — 
creșterea venitului național, sin
gura tsurjă o dezvoltării economico 
(generale' și a bunăstfirll pojxirulisi 
r~ România va Înregistra unul din
tre. cele mal înalte ritmuri din 
lume. , încă din l£®0—lt®3 este pro
babil să ne apropiem substanțial 
de «venitul național realizat pa un 
locuitor -- în aceeași perioada — 
ta Anglin, Austria și Italia, pentru 
ca In 19M — obțlnlnd un venit na
țional de 2 300—3 OTO de dolari pe 
un locuitor — si atingem și £hlor 
si depășim nivelurile unor state 
dezvoltate.. — . ...

Stat, desigur, numai clteva tră
sături dintre cele mai generale ale 
fizionomiei economice a României 
do- peste' două decenta Trăsături 
care ne mobilizează să nu precupe
țim nimic, nici un efort pentru a 

■netezi drumul spre afirmarea aces
tui viitor.

VSorel SALAGEAN

destinat aiențla șl asupra standu
lui producției de cauciuc? 
Primim explicații:

Au fost Introduse ta 
fabricație ta anii din ur
mă noi ți no! tipuri de 
cauciuc, cum ar fi cele 
biițadlen sllrenlce,, acri- 
lonltrilice, poll-butadle- 
nîee„.

— Cum se prezintă In 
prezent chimia de sinteza 
tină șl de mic tonaj 7 Vă 
amintiți efi ta urmă cu a- 
proape două decenii ao în
registrase o rămlnere ta 
urmă ta aceffl domeniu...

— Râmi narea in u rmfi... 
a rămas de domeniul tre- 
cululuL Astăzi, acest sec
tor a ajuns unul din 
„punctele forte” alo in
dustriei chimire. S-a dez
voltat considerabil fabri
cația de colorarițl, lacuri, 
vopsele, auxiliari textili, 
plostlflanțl, detergenta 
cosmetice. O mențiune 
spectalft se cuvtan făcută

cu aceasta subliniere expresă — 
aflate în curs de elaborare la di
ferite instituțij centrale de stat. Am 
dori tuturor cititorilor să trăiască 
realitățile acelui an, să se bucure 
de realizările lui.

— A, nu, sau, dacă 
vreți; numai In parte. Este 
vorba de materiale do 
construclta Dar Intra’,i I 

ne îndeamnă noul nos
tru, ghid, tovarășul ing. 
Silviu Opriș, adjunct al 
ministrului economiei fo
restiere și materialelor de 
construcții. Producția ma
terialelor de construcții a 
anului 19M nu poate fi 
concepută în afara sim
biozei cu chimia.

ȘI nici masele plastice 
domină covlrșitor peisa
jul ; apar ca tuburi, țevi 
șl materiale de izolații cu 
utilizări dintre cele mal 
felurite, ta construcții 
Industriale și de locuințe, 
profile do timplărie, folii 
armato sau nearmate, co
voare, dale, tapeta, plficî 
ondulate țî plane, ele
mente spațiale întregi.

— Tot datorită chimiei,
— continuă ghidul nostru
— materialele din stlclfl 
nu mai stat ca cele de 
altădată. Precum vedeta 
sticla e folosită intens la

., , confecționarea feluritelorvehicule pe nbre! tUn cilrf, sînt reaH.

industriale. Tot cu fibre 
de sticlă sint armați o so
rta de polimeri. Sticlo este

srs'-'rt ■ W'® ■ ■ . icu; o organizare ci
tată, cu o producție de irial- 
lurfivite'e șl eompetltlvltata.

nic fascicul de lumină asupra 
unora din laturile sale esențiale.

Concepem și înfăptuim acest 
viitor în mod științific 
misie Națională de prognoză, în 
fruntea căreia se aflg secretarul 
general al partidului ; în cadrul in
stituțiilor centrale lucrează orga
nisme care scrutează viitorul pe 
baza unor studii riguroase. Desi
gur, cifrele și datele ce se contu
rează în prezent au, în general, un 
caracter estimativ ; vor urma Con
grese și Conferințe Naționale ale 
partidului, dezbateri și hotărîri ale 
organelor superioare de partid și 
do stat, se va desfășura un amplu 
proces de concretizare — și astfel 
estimările, ipotezele de azi vor că
păta profiluri definitive.

Sau aproape definitive — căci 
ele vor fi mereu și 
tificate, îmbunătățite de către oa

Acum douăzeci șț, opt de ani, 
cînd oamenii muncii înfăptuiau 
insurecția, știau că ridică armele 
pentru a-și cuceri libertatea și o 
viață mai bună, un 8 viitor fericit. 
Cum urma să fie însă această via- 
ța, cum urma sa arate viitorul, cei 
mai mUlți nu puteau, încă, anti
cipa. înfăptuind opera de con
strucție socialistă, pas cu pas și 
treaptă cu treaptă, poporul român 
a înălțat edificiul prezentului so
cialist, care depășește, fără putin
ță de tăgadă, visuri din cele mai 
îndrăznețe.

Este aproape și totuși cit de de
parte a rămas vechea Românie, 
vechea „săracă țară bogată I". Și, 
la fel, este departe, totuși me
reu mai aproape, România viitoru
lui, așa cum o vedem tot mai clar 
configurată. Conferința Națională 
a partidului a proiectat un puter-

menii muncii de pe întregul pâ- 
mînt al țării, in sensul apropierii 
anticipărilor. Nu așa s-a desfășu
rat întreaga noastră operă con
structivă în toți acești douăzeci și 
opt de ani ?

In felul de a fi al comuniștilor se 
înscriu și romantismul revoluționar, 
capacitatea de a visa. Ne-am pro
pus, de aceea, ca alături de dum
neavoastră, stimați cititori, în a- 
cest ajun al marii noastre sărbă
tori. să visăm împreună, să arun
căm o privire peste deceniile ce 
vor urma. Chiar dacă nu vom izbuti

...Nu, nu ne angajării sub ulei o formă să pronox- dlcamonte : ,s-a reușit aă In expozițiile industriei
Urăm unde va avea loc. Poate in incinta aciuata- se extindă considurnbil chimice. Este cel in care
lui pavilion sau tirg de mostre. Toate iu alt spațiu,' gorna de sortimente atlt ^tat expuși catalizatorii.

— dar, ta definitiv, aceasta e secundar. Mai inie- prin rinlellzarea unor schimbători de toni, reac-
resant ar ii sa- vedem — adică sâ pre-vedem I — produse cu spectru larg tivi de tot felul, pelicule
cam ce ar conține expoziția. Ața că, stimați cititori, do acțiune, cit șl prin va- fotografice...
vfi Invităm sâ-i trecem praguL Ne-am adresat nnor Iprificnrea extractelor, dta In Inch
spectall.țll, rugind'u-l să vă fie ghizi ț/fln expozliie, ’’ -•
ta siandnrilc sectoarelor in care activează astăzi.

robustă. Căci ele au o triplă ga
ranție : realizările de pînă acum și 
de la care pornim ; politica parti
dului, de prospectare științifică a 
viitorului; voința poporului român, 
făuritor conștient al istoriei sale, 
de a înfăptui acest program prin 
hărnicia, prin talentul, prin geniul 
său creator.

Vom vorbi în aceste pagini des
pre anul 1090, menționind câ ci
frele, datele, schițele și machetele 
nu sînt cîtuși de puțin de domeniul 
ficțiunii; ci sint desprinse din stu
diile și programele — desigur, încă 

să descifrăm decît aspecte gene- nedefinitivate și puse la dispoziție 
ral®, poate chiar nu cele mai re
prezentative, chiar dacă nu vom 
întrezări decît probabilități, știm 
că ele nu vor fi utopii și visuri ste
rile, nu o himerică „fata morgana3 
— ci anticipări cu o temelie certă,

Aniicipara la viitoarele exiinderi ele forajului" Drumul Tub«roi
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sau miracole cu
automatizate peri'

tone ce

BORDE1ANU

reporterul se retrage tiptil

Înalta sa

Dan CONSTANTIN

(cu anticipație)

Ioan GRIGORESCU

programele telcvl 
ilq

25—39 milioane

Proiecî, in curs da olcbdrars 
pentru un cartier al Sibiului

trece repede.

țării; 
■trece'

recoltele viitorului
modernizare

Practic. Întreaga țară va 
fl un conglomerat de orașe 
noi. Nu e fascinantă a-

Nu-i așa câ orice sucevean va 
fi Incintat sâ-ți fried cumpârâ- 
torile intr-un asemenea super- 

magazin ?

de transport electric rapid 
vor micșora considerabil 
distantele. La poarta uzi
nei, un computer speciali
zat 1(1 va înregistra pre
zența și va elibera tișa- 
■program pcntrii ziua de

șli, timpul trece repede 
cind producția nu care e- 
Iorturi fizice, cind se des
fășoară Intr-o nmblanțA plă
cuta. Așa că, înapoi spre 
casă. Dar tsft vorbim puțin 
despre casă. Apartamentul, 
aflat tntr-unul din noile 
cartlere-orașe, va fi . și ei 
un produs ai celor 18 an! 
care te despart de clipa 
de față — unul dintre cele 
2 OTO de apartamente 
ce se vor construi In inter
valul 1078—10®0. Știi ce în
seamnă 2 3®0 000 de aparta
mente 1 înseamnă a rezol
va Integral problema locu
ințelor nu numai In nive
lul cerințelor' actuale, cl și 
peairu noile generații ce 
vor deveni mature ; soco
tind 4 oameni de familie, 
2 5®) OM apartamente în-

scamfi locuințe conforta
bile, moderne, pentru 10 
milioane de oameni. adică' 
Jumătate din populația ac
tuali a țării. Adaugă șl 
numărul apartamentelor

de' 'miliarde de 
produse in aceșt

cit mai numeroase

Cam greu sâ denumeț.ii „șale" așezările rurale alcătuite din 
asemenea locuințe...

Mfl adresez,' in nodurile 
co urmează,' unui pionier, 
oricăruia dintre' purtătorii 
cravatelor rțțșil. care vor 
trece mllne prin fața tri
bunelor, cu buchete . de 
flori, cu ■ surlsul șl cu 
salutul lor binecunoscut: 
„Tot înainte !“. Toc
mai j salutul acesta m-a 
îndemnat să .mă gindcsc la 
line. îl rostești eu buciiri'e 
șl dezinvoltură. Dur ce în
seamnă, do fapt, „Înainte” ? 
Către ce te îndeamnă acest 
solul ? De aceea tn-am gin- 
dit să te Invit — pe tine șl 
pe .Întreaga ta generai ta 
care peste 18 nnl se va afla 
in floarea viratei — la o că
lătorie. imaginară și totuși 
realistă., ■■ . . :: a

Ih "România cinului 10M) 
vei [bunul dintre cel 25 de 
milioane de locuitor! ai ță
rii șl voi fi,, desigur. mindru 
de asta. ȘL vel nvea de ce I

Ar trebui insă, mal InUl, 
să ne decidem asupra locu
lui Uu In'societate, asupra 
profesiei,șl domeniului de 
activitate, Pentru asta tre
buie s.T ne gindim ta 
schimbările cnlltnffye a- 
dinel co so vor înregistra 
plnă atunci în întreaga 
structură a țării, ț Confe
rința Națională a partidu
lui ne-a oferit un reper, es- 
timlnd că Iar acea dată 
mai mult, de 11 milioane 
de oameni vor fl antrenai! 
ta activitatea” eeonomică și 
socială. Dintre aceștia. 9,5— 
10 milioane, vor fi salarlațl. 
Asta înseamnă că practic 
întreaga populație aptă 
de.-muncA va depun© o ac
tivitate utilă societății., Vri 
fi o țară -a creație!,1 ® pro-- 
ducțioț de bunuri materiale 
fl spirituale pe un plan su
perior. Vor fl, aproximativ 
6 milioane 1 de muncitori 
În industrie.; Te vei nu
măra printre nceșiki? De 
ea nu ? E greu de spits 
Insă care '.mume special i-

eeaxtft Imagine ?
...Dar' să revenim. Vei 

găsi acasă familia in toiul 
pregătirilor de plecare 
pentru că este vineri, adică 
sfîrșît de UpUmlnă,. șl 
Iți vei petrecu mica va
canță săptâmlnala da două 
zile șl jumătate undeva 

■ 1:1 afara orașului, pe malul 
uhu! Iac, la munte. O-ar 
putea să rte rețină ? Poate, 
doar vreun examen res
tant la politehnica fără 
frecvență .mu un necaz ta 
autoturismul tău (probabil 
electric, sigur nepoluant). 
Căci, in mod cert, vel avea 
until dintre ,. cele... 45ă— 
5®9 OM) autoturisme pa care 
le va fabrica anual. Indus
tria noastră. Sau,' poate, 
vel prefera 'să scapi de o- 
.boșeala șofalului. șl atunci

.n dezvoltării fiecăruia,' 
sintetizate prin Îndeplini
rea conștientă a tuturor 
datoriilor față de patrie 
șl demonstrată prin trans
formarea oricărui cetățean 
lntr-un element ni progre
sului.

Un om instruit, capabil 
sfi participe, ta cote i rial te 
ele valoare, la efortul de 
concepție, elaborare șl rea
lizare, un om ce va simți 
respectul societății față 
de el prin exigențele pe 
care 1 io va impune socie
tatea,' tocmai pentru ca el 
să poată fi etalonul su
prem al societăți!. în dez
voltarea valori! umane a 
omului rorfelfițll noastre 
se poi stabil! cu certitudi
ne unei© dale ale pregăti
rii multilaterale oferita 
de programul do lnvăță- 
mint și de specializare,' ca șl 
unele trăsături cetățenești, 
etico șl morale întinările 
prin aplicarea In viață, zi 
de zi, ceas de ceas, a Co
dului muncii, eticii șl al e- 
chitățll socialiste.

Pe planul pregătirii salo 
multilaterale se vor pro
duce importante mutații 
calitative menite să-l fncă 
deplin capabil de a stăplnl 
cu temeinicie tehnica evo
luată a anului 10®). învă- 
(ămlntu! obligatoriu de 12 
uni. triplarea sau quodru- 
piorea numărului de absol
venți, ai institutelor de. in- 
vățămini superior vor ri
dica media de pregătire a 
cjlățeajiulul român la una 
dintre cele mul avansate 
din lume'prin generalizarea 
policalificării. Accesul șl 
mai larg la culturi, și arie 
va completa profilul aces
tui ..homo tetinologlcus” tal 
etapei socialismului multi
lateral dezvoliat cu dalele 
unei vaste bogății sutle-

tchnlc șl tehnologic.
1 Cum va începe, prin ur
inare, o zi d!n viața tu in 
august IISO ?

Desigur, ' dimineața vel 
pleca ta lucru. Presupu- 
r.ind că locuința se află, 
față de urină, in celălalt 
capăt a! orașului, nu va tre
bui «(A- pled,' lotuși, decit 
cu cel „mult jumătate do 
oră trial înainte pentru că 
metroul sau alte mijloace

Schijă peniru un „Castel fermeca!" dinlr-un viilor porc do distracții din Capifalâ. Și nu • 
vorba de un basm._

păși eu 
superexl- 
comunta-

legume, in hale 
uu creșterea păsărilor și ingrăța- 
rea animalelor, in bazine -pentru 
cultura algelor, în clupercărli mul- 
Lictajnte etc.

Legată structural de progresul 
tfhnico-știlnț'lfic, agricultura ani
lor 19SD va benefidn'din plin de 
aportul geneticii, concretizat prin 
soiuri șl hibrizi de plante, rase șl 
hibrizi de animale cu un inall po
tențial productiv, in stare să rea- 
llzezo producțiile mețlil la ni
velul actualelor recorduri, Lanu
rile de griu ale viltoriilul trebuia 
să fie lanuri cu o producție medio 
de ‘10 tta kg Ia hectar. iSr cele 
de porumb de 12 000—15 WO kg 
boaite, realizate în condițiile fo
losirii Irigațiilor etc. Se es
timează ca. Întocmai ca șl In 
Industrie, calculatoarele electronico 
să fie folosite tot mai larg — 
optimizlnd corelnțillo Inire și In 
interjjgrul ramurilor și sectoarelor 
agriculturii; .

Prognozei^ In curs de elaborare 
prevăd creșterea în viilor n consu
mului de produse animaliere, le
gume și fructe — și scăderea trep
tată a consumului de pline. Aces
tor cerințe le corespunde una din 
orientările de bază referitoare ta 
dezvoltarea prioritară a zootehniei. 
In anii co vin, șeptelul urmează 
sff crească la 9—10 milioane de 
bovine, la 18-—20 milioane por
cine, âceste ultime cifre, urmlnd 
sa fie htihse- și de sectorul ovin. 
Parametri p® deplin realizabili 
dacă ho gindim la ritmul general 
al dezvoltării agriculturii — rare 
urmează să-și sporească producția 
de circa 3 ori, in compara
ție cu J9”S. Din această produc
ție ‘a viitorului, Jumătate urmează 
să o reprezinte produsele anima
liere. do’ înaltă valoare nutritivă.

Vorbind despre revoluție, despre 
viitor. Marx spunea că acestea vor 
da omenirii ..pline și 
Opțiunile in pers pecii 
fcrlnței Naționale a 
yind agricultura ■ 
spre acoailfi „pline 
— adică, spre i viață 
fprlcitfi. .) “s.3,

Tot ceea ce vă înfățișea
ză aceste pagini, ca o pro
iecție a unor idealuri rscu- 
iopicc, ci ferm bazate pa 
calculele știlnțificQ aio 
evoluției societății noas
tre in viitorii 18 an!, arc o 
unică șl nedesmlnțlifi fina
litate : Omul. Esțte .drept 
că putem descrie cu destu
lă exactitate evoluția cco- 
nomlfi,. a științei și a teh
nicii conform unor para
metri cc vor fl in mod 
cert atinși In procesul îna
intării noastre către viilor, 
dar nu tot atlt de ușor ne 
esto sft determinăm In ci
fre șl date concrete profi
lul omului curo va, benefi
cia de toate cuceririle pro
gresului înfăptuit numai 
spre binele sfitu Șl tolml, 
ca In orice soli spre vii
tor, privind în urmă pen
tru a ne, lua- etanul nece
sar constatăm că Intre 
omul de ieri șl cel de azi 
există o structurală deose
bire. Ea va fl și mai evi
denta atunci cind vom 
păși pragul ultimului de
ceniu din cel dc-al două
zecilea veac, deoarece în
treaga Iransfornutre a ță
rii nu este șl nu va ’ pu
tea fi Înfăptuita decit prin 
transformarea omului. .

La noi, in acești ani șl 
In aceste luni, ’s-a produs 
pe planul conștiinței indi
vidului ca parte dintr-tm 
Întreg, și ol întregului ca 
expresie a unei colectivi
tăți omogene, un extraor
dinar tal! cnlitaflv cu pro
funde șl Istorice Implicați! 
în destinul țării. Procesul 
durează de mulți uni, prin, 
acumulările lui cantitative, 
din zorii noii orirtdulri șl 
pln&^la prezent. Și acest 
prttees va continua', prelun- 
glndu-se In viilor piuă la 
allngetea fazei superioare

deasupra celorlalte, 
reprezintă loialul e- 
nergici electrice pro
duse in țară, Ișl ri
dică continuu nivelul. 
La flecare G—7 oni, in 
ultimii 2£! de ani, can
titatea de energie e- 
lcelrică produsă s-a 
dublai. Calculatoarele 
electrice- lerarhiztUe — 
parte’ integranta a. sis
temului național de 
informatică, circui
tele de televiziune, In- 
terfoancle, . toaie a- 
ceste ultime noutăți 
ale tehnici! electronico 
cu care slntem dotați 
sini o consecință a 
creșterii curbei de pe 
ecran.

Cu două semnate 
scurte, calculatorul e- 
teetronic il solicită pa 
dispecer.
■ ...Reporterul se ..re
trage tiptil —; n, deran
jat desiul. Pleacă; a- 
runcind o ultimă pri
vire spre harta țării. 

, spre coropna .stufoasă
nerul, arfttițid un e- a glșîemiilul energetic 
crah verde pe care se care .acoperă, ocrptițbr, 
disting clar șerpii-co- fiecare colț al patriei, 
lorați a patru curbe, șț țsț reamintește cu- 
Alci se află cel mai vțntele lui Lonln - că 
spectaculos lucru: cele puiereo muncitorească 
trei curbe colorate

trandafiri’', 
■ale Con- 

parildulul pri
stol 'opțiunile 
șî trandafiri, 
irribelșugniă și

Redacția cere scuze cititorilor dacă oricare din datele 
cuprinse in aceste pagini, date cu caracter de estimare 
generală, va fi depășită sau realizată încă înainte de 
anul 1990. Sintem convinși că, prin eforturile însufle
țite ale oamenilor muncii și cu modesta noastră con-

veî călători. In condiții op
time. p© liniile ferate elec
trificate, cu troleibuze de 
mare viteză, cu tramvaie 
rapide și silențioase, cu 
autobuze și microbuze cc. 
vor lega, in permanență, 
pe autostrăzi, orașele do 
locurile pentru agrement;

—Ați ajrma. De azi. vineri 
după-amlază șl nlnă luni 
dimineață, după Instalarea 
Intr-unui din noile hoteluri 
aflate la crestele Făgăra
șului. împreună cu soția șl 
copiii, veți pescui, Înota In 
piscina încălzită..veți sui la 
soare, veți picta, veți as
culta muzică,' veți urmări, 
desigur, programele televi
ziunii în culprl sau poate 
veți produce vo! un film 
pe bandă magnetică pentru 
amuzamentul, prietenilor 
sau veți conecta ta televi
zor un disc șl veți urmări 
astfel un film vo-ehl, de 
prin 1072. amlnltodu-vă 
astfel viața pe care au 
dus-o șl eforturile; pe caro 
lâ-âu depus părinții voștri 
pentru ca tot,ce,vă încon
joară să treacă din ' vLs 
in realitate.

..„Și le ve! Întoarce Juni 
dimineață In oriiș pentru, 
a lua de la capăt o sfip- 
iâmlnă de activitate In
tensă, cu grija permanentă 
ca, procesul de muncă in 
care ești Integrat să bene
ficieze de. Întreaga ta par- 
ticîpare șl capacitate. Vel 
face aceasta cu plăcere, in- 
țelegintl că hiunea stărui
toare șl pasionată a gene
rațiilor de la care ai pre
luat ștafeta a fost singură 
forță caro a creat, timp de 

■4G de ani, toate valorile 
societății anului Iii®). "șl in procesul 

produselor, agricole 
energia mecanică va fi inloctiita in 
mare parte cu cea electrică. De'ase
menea, ele prevăd realizarra ,^uh 
acoperiș3 a unei mari părți din 
producția agricolă — în șere ■ de

duețll 'de 
reale.

Păr cifre de miracol ? Se poate 
dar e un miracol ...cu pirghie. 

Iar pirghlile se numesc mecani
zare, automntizăre, chimizare, irl- 
goțli, genetică.

■ Ca urmare. ____
vor fi cucerite prin 
tehnologică și mecanizare complexă. 
Preferințele converg spre tracțpare 
da’ 200—250' cal putere, spre coin- 
blno autopropulsate de mare rah- 
ctameni, echipate astfel tocii să 
execute o multitudine de lucrări și 
să elibereze cii'maf multe brațe de 
muncă. Așa incit se poale confi
gura de pe acum Înfățișarea; coope
ratorului de miinli — lucrător me
canizator stăpîn pe mijloacele teh
nici I moderne, de înalt randament 

Studiile de investigare a viitoru
lui în ngrlcultură arată că In Inte
riorul fermelor‘șl in procesul de 
prelucrare a

teșii, capabile tta-1 pre 
teasefi țieniru n 
fruntea sus în 
genta societate n 
mulul.

Pentru aceasta, 
pregătire și conștiință, poli
tica, asimilarea organică ă, 
concepției ștlințLflce despre 
lume și viață, prin stăpini- 
rea teoretică șl practică a 
tuturor mecanismelor , evo-^I 
luțIei societăților umane, il. 
va faco un militant con
știent al opțiunilor sale 
majore. La acestea se vor 
adăuga o serie de date u- ’ 
mane capabile să-i dea 
plenitudine vioțll. Intregln- 
du-l profilul : In primul 
rlnd. bucuria de a fi făurit 
cu mlinlle sale șl cu rodul 
Inteligenței «salo. ? intr-un I 
timp record, o țarii a dem
nității umane, a armoniei 
și a prosperității.

Va fl un om nl respectu
lui profund fnță do natura 
care i-a hărăzit meleagu
rile sălășluite de el de 
peste milenii, cu inratlmii- 
bilo bogății șl neasemuite 
frumuseți, primite, fructi
ficate și înmulțite, șpro a le 
transmite urmașilor ®1 111 ai I 
înfloritoare. Va fi apoi un i 
om al memoriei, conștient- 
de colosalul efort depus do 
părinții șl bunicii săi — 
cel ce astăzi slnt încă ti-; 
nerl șl ii pregătesc lui ziua' 
de lumină de mllne.

Va fl. deci, un om al 
conștiinței șl al memoriei 
comuniste, care a învățat1 
la școala vieții: a înaltelor 
exigente 51 a marilor res
ponsabilități, un om Inca
pabil șft uite că areta care' 
au determinat răscrucea 
din soarta țării și au tău-: 
rit poporului un nit destin 
au fost, slnt șl vor fi : CO
MUNIȘTII.

Viața ,1a țară. Nu con trăită pe 
timpuri de obidă, nici cea 1 idili
zată. văzută din conacele boierești. 
Ci viața la țară in satul românesc 
al viitorului... 1

Cum se va înfățișa el ? Ce ja
loane ii vor statornici drumul'dez
voltării ? Documentele Conferinței 
Naționale a partidului conturează 
lucid răspunsuri realiste, f

în primul rind, insăși denumirea 
de „Mite va trebui înțeleasă în 
nwd mai deosebit, țlnlnd i seama 
dc unui din procesele fundamen
tale ale orinduirli socialiste, și 
anume efortul constant de j apro
piere treptată a civilizației, satului 
de cea n orașului, angajarea fermă 
a așezărilor rurale In efortul do 
sistematizare, do Înnoiri structu
rale. '

în mal puțin de două de«mii. 
3S3—3M așezări rurale urmează să 
devină centre civice, polarizatoaro 
pentru localitățile din Jur, .cu do
tări socinl-cullurala șl ediliiar-gos- 
podâreșrl potrivit exigentelor de 
civilizație urbană. Amplul program 
de urbanizare urmează să fie inten
sificat cu prioritate In localltățilo 
cu cele mai. favorabile condlțlf.. 
Creșterea salului ,Jn înălțime" prin 
ansamblurile de locuit etajate', va 
cruța,șl chiar elibera- o parte din 
pSminiuî1 „vetrclort' tradiționale-de 
construcții, procesul de durată al 
urbanizării dezafeciind satele miei. 
db;pcrsnie țl\fără,perspective eco
nomici', regruplnd populația aces
tora în localități sisiomntiznte.

Dar... cfne va locui in aceste tmte. 
in locuințele cu confort toi mni a- 
proptat .celui orAșenesc ? în con
trast cu ansamblul materialelor a- 
cextor pagini unde se vorbește nu
mai de creșieH’șl sporuri, ta.aceas
tă Întrebare 'trebuie să răspundem 
prlhi- reduceri. Peniru "că,. In agri
cultura anuiui 1WM va lucra doar 
ie—15 la sută din populația, activă 

dar’este șimn momeni-dert’âit-'cw— 
liuitlv-, datorită unei înalte creșteri 
a productivității muncii In ngricul- ' 
tură.

Această micșorare a forței de 
muncă ocupata in agricultură nu va 
duce însă ta reduceri iile ptcxlucției 
agricole ? Nu, departe de nșa ceva, 
dimpotrivă : pentrn anul Vri’J 
datele prognozelor estimează pro-

ptțcerului de ser
viciu. zumzetul fin 
al calculatoarelor elec
tronice, epfnnele lu
minoase pe care li
niile curbe aleargă 
neîntrerupt, sarabanda 
luminilor ce se aprind 
șl se sting, intr-un 
tainic joc cu calcula
toarele. dirijează cu 
m n vi rslS - f*

magistralele de -îlM) 
kV te string mănun
chi in „tulpina- do 
1 boii kV?
.x— Ca uit fluviu cc 
tal adună‘ apele. — ' ii 
deranjează reporterul 
pe tlnărul inginer de 
la pupitru. .

— Da. e- compara
ție burta, fie ș! pentru 
că ’ energetica iși trage 
o burta porte u pute
rilor din ape. Practic, 
in acest an s-a termi
nal nmen.'ija;en hidro
energetica a- riurilor 
țării. Operă laborioasă, 
a cărei Înfăptuire a 
durat aproape 30 do 
ani .ți care a avut* eta
pele ei de glorie Bis
trița. Argeșul, doinii. 
Dunărea, luceplnd cu 
P’irțlle de Fier și ter- 
minind eu hidrocen
tralele din apropierea 
deltei,"; apoi Someșul, 
Oltul și Mureșul... ■

— Vedeți ' acest e-1 
te.găseșî® harta .sinop- ./cran? — continuă:ingl- 
tică ă ’sistemului c-' nerul, arătind un e- 
horffctlc național, ce 
șeamfirta cu coroana 
linul Copac desfninzit: 
ramificațiile ultimi! 
carcj pătrund in locali
tățile rurale ale;țării 
ar fi liniile de 110 
kV, ce ser desprind din 
liniile <ja ințerconexi-

, une .zonala de 220 kV. 
Ttamurilo mal groase.

și eleelrlficarea , In-, 
tregii țări slnt 8- 
tributele comunismu
lui. .
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stema fârii
ARMONIE 1N ROȘU

Incandescenta urcă de două mii de ani 
In faldurile zării iscînd efluvii roșii. 
Reînviind memorii de daci și de romani 
In care amintirea îșl caută strămoșii.

CarpatU-aduc lumina din soare, 
străpungîndu-I, 

Și-n arcuirea lină din zare pînă-n zare, 
incandescent ca steagul, înalt vibrează 

gîndul 
lîotindu-se spirallc spre stere viitoare.

>1

ARMONIE IN GALBEN

Un dor pornește-n ciuda oceanelor
din spice 

Vlsînd Ia împlinirea culorii din drapele, 
Cu-n cînteă iac decanul sprecer-

-r‘ ’ să . se ridice
Ca să răsune brazii din stemă peste ele.

j ». ht

Șl seara cînd cîmpla adoarme-n ritmuri
■ blonde

’Aud cam vin Carpafli și brazii să îșl
crească

Brațele verzi deasupra pădurilor
de sonde. 

Să sprijine zenitul pe-ntlnderea cerească.

ARMONIE IN ALBASTRU

Marginea lirică a patriei mele 
In undele mării tresare. 
In irlșil mei se-odihnește 
Ca-n două goliuri stelare.

Și-n falduri de roșu, de galben, 
dc-albastru

Mă lcagănă-n zare un dor
Cînd se-nscrle, în timp, ca un astru — 
Tricolorul meu Onăr, nemuritor.

NogoitS. IRIM1E

(Urman din pag. I)

ini răsturnarea actualei ordini so
ciale”. .

Ostilitatea față de dictatura fas
cistă șl do război se vădea, pregnant 
șl in rindurfle țărănimii, greu lovita 
de rechizlțil, de marea stngerare ce-i 
era Impusă de război. Totodată, si
tuația gravă a țării a accentuat ne
mulțumirea șl animozitatea față de 
regimul fascist șl fațâ de protectorii 
săi naziști In rindurile lntelecluali- 
tâțll, meseriașilor, funcționârlmii 
etc.

De o Importanță deosebită n fost 
faptul că ți In rindurile armatei se 
dezvolta o puternică stare de spirit 
nnlirtnzistă. Este semnificativ, sub 
acest aspect, că intre 1941 și vara lui 
1(151 pesto 80 Cifl'fl do persoane nu fost 
trimise In fața curților marțiale pen
tru refuzul de a se prezenta lu mo
bilizare și do a lupta po front

So cuvine, do asemenea, relevat 
că, im.' măsura prelungirii războiului, 
adversitatea față de hitlerișli a cu
prins și anumite cercuri șl grupări 
ale burghczlol, fie din motive econo
mice, fie din motive politice.

în felul acesta, convergența facto
rilor, obiectivi șl subiectivi a deter
minat cn rezistența antifascistă să se 
extindă în rindul tuturor claselor șl 
păturilor sociale, .ceea ce a dus la 
dezvoltarea unui curent național an
tifascist. Partidului comunist li re- 
v Ine meritul de a fi canalizat acest 
curent spre o structură organizată și 
activă, astfel incit el să capete con
tururile unul front unic național an
tifascist. închegarea acestui front s-a 
realizat in cadrul unui proces aio 
cărui momente principalo le-nu con
stituit crearea in 1853 a Frontului 
Patriotic Antihitlerist (unind P.C.R., 
Frontul Plugarilor, Uniunea Patrlo- 
ților, Uniunea Oamenilor Muncii Ma
ghiari, Partidul Sodallsl-Țărănesc) ; 
încheierea acordului da front unic 

tmuncltoresc prin înțelegerea Inter
venită In aprilie 1814 Infera partidul 
comunist șl cel soci al-democrat, 
ceea ce avea să permită proleloria- 
Btilul să-și exercite cu maximum de 
eficiență rolul său dc forță do avan
gardă a națiunii; înțelegerea infi'sp-

&

o!

J

'țu

JTJ Se poate spune că destinul unei 
țâri se plămădește in forai nestins 
ol gtndurilor șl dorurilor poporului 
el, ui aspirațiilor șl luptei sale. 
Dar. d|l dinafară cunoșteau &dlf 
nioarfi temperniurllo din retorta nit pentru

o noii soclelăil, de făurire a ©ociș- 
llsmuluL Saltul uriaș făcut de Ro
mânia in ultimul pătrar de veac, 
dc dnd oamenii" acestei țări, șub

‘ conducerea comuniștilor, au deve-
 ....... __totdeauna stăpinl pe 

in care se plămădea______ destinul propriul destin, a1 fost înregistrat
poporului român ? Cu cita amarii- eu uimire do unii, cu admirație de
dune exclama Titulcscu de la trl- oițli, cu interes de toți. Noi știm 
buna Ligii Națiunilor : „Despre țara '
mea se știe prea puțin In lume, dom
nilor. și e păcat!”. Se știau, lnlr-a- 
devâr, prea puține despre acest pa-' 
por, despre această țară considerată 
a fi „undeva in Eurspa”, dlbulndu-i, 
pe harta, capitala. Și era păcat — 
șl mai alea nedrept. Pentru că Ro
mânia, cunoscută — din nefericire
— prea bine de coi cu antene sensi
bile in mirosul petrolului șl al 
grinelor, a dat ailtea figuri de 
eroL a dat umanității autca mari 
personalități. Ce-1 drept, au fost ’ 
momente do răscruce, dnd numele 
României era puternic proiectat in 
conștiința contemporaneității — clnd 
străinătatea afla cu uimire de fap
tele vitejești ale ostașilor români, 
in apărarea pămlnlulul patriei sau 
cu prilejul marilor răscoale ăle țfi- 
rănimil, ori al acțiunilor de. masă 
ale clasei muncitoare, . împotriva 
ofensivei fascismului, pentru drep
turi și libertăți democratice. Din 
cînd in dad, in avanscena vieții ln- 
ternațlonalo ișl făcea apariția —' 
surprinzătoare pentru cel mal mulți
— cile o personalitate născută pa
meleagurile noastre, de 
relief în domeniul cultul , ____
și tehnicii, politicii. Dăr acestea 
erau momente de excepție...

România J072. între ieri șl azi 
scurgerea timpului a ridicat un 
imens contrast. Numele României 
este aslăzl nu numai larg cunoscut, 
dar șl rostit cu respect șl admirație,* 
despre- „București” sa vorbește cu 
viu Interes in cele patru puncte car
dinale alo globului.

Unde fși are izvorul acest pres
tigiu, câror factori se dațorește 
înalta considerație do caro &e 
bucură azi România in lume ’

Negreșit, in primul rind in Înseși 
rezultatele remarcabile doblndlte 
de poporul român in opera de zidire

j-V. • . /jL.- ■

bine însă că nu a fost șl nu este 
vorba de nici un fel de miracol, ci 
du lucrul cel mal firesc cu put&iță, 
de roadele puterii de creație, ale 
capacităților descătușate ale unul 
popor liber, care, călăuzit de o po- 

marxist- 
hămlcio 
fericirea

T

■ înaintat în societatea contemporană, 
pentru triumful a.spirnțîilor vitale 
ale oraenirlL

Consecvența, stplrllul creator, în- 
(kiîzneain. dinamismul sini tot a- 
Utea trăsături esențiale ce definesc 
Klitlcn externă a României socia

le. Este o politică ce so ghi
dează nu după condiții conjuncta- 
rale, el după principii fundam- 
taie. Imuabile, urmările permanent 
șl aplicate neabătut — ceea ce face 
să crească necontenit stima șl res
pectul popoarelor și ne oferă fe
mei să stăm mereu cu fruntea sus, 
așa cum dlntotdeauna șl-a dorit-o, 
șl o merită din plin, acest ipopbr.

Cine nu cunoaște activitatea neo
bosita a României pentru a da răs
puns la Întrebarea vitală a zilelor 
noascre despre modul cum trebuie 
organizate relațiile dintre state ? 
Cine nu cunoaște perseverența, ho- 
gaS !s?“
vtața internațională a normelor 
resp-fictfirli suveranității și Inde
pendenței naționale, egalltă "

A

»

Bf w f

do ortn- 
™iart pro-

statele lumii, indiferent
duîre șl chiar dacii le despart pro
funde deosebiri de poziții, ideolo
gico sau politice.. Șl viața, evoluția 
■evenimentelor aduc zl cu zl noi și 
noi confirmări alo justeței șl clar- 
vlzlunii acestei politici.

...Și mai trebuie subliniat un Iz
vor al acestui prestigiu : prestigiul 

ien--c îa'!'~—a. -—

vatră

jiwtfa I șiltațlUcă, 
leninistă, muncește cu 
pentru el Însuși, pentru 
și prosperitatea patriei asie. 

Prestigiul Intcrnațloanl al Româ
niei sodallste i?i are. totodată Izvo
rul viu în politica externă a țării, 
în Ideile, principiile șl valorile pen- 
iru a căror afirmare in viața in
ternațională partidul șl stalul nos
tru militează rieabătuL Vocația 
creatoare, constructivă, a poporului 
român se împletește organic ea 
vocația sa de pace șl colaborare, cu 
dorința fierbinte de a trăi In burta 
Înțelegere, in respect 'șl stimă cu 
toate popoarele lumii.
, Pășim cu fruntea sita In Împlini
rea năzuințelor de "pace ?! progres 
ale omenirii, alături de popoarele 
tuturor țărilor socialiste, de caro 
r.e simțim legați string, indisolubil, 
prin comunitatea de Ideologie șl de 
țeluri și cu caro ne, intrajulorăm 

e1PI'™riR,? frățește, In opera de edificare a 
irii, științei socialismului. Pășim pe calea n- 

ceașta, a Idealurilor celor mal scum
pe ale umanității, alături do clasa 
muntaloare, de toți oamenii mun
cii din țările capitaliste, in frunte 
cu comuniștii, n căror luptă vigu
roasă pentru revendicări economice, 
pentru drepturi șl libertăți politice, 
poporul român o urmărește cu sen
timente de caldă simpatie șl soli
daritate militantă. Aceeași solida
ritate ne leagă de tinerele state, 
do lupta lor pentru consolidarea 
independenței, pentru-dreptul de a 
fi singure șl pe deplin atăpine asu
pra bogățiilor naționale, de.lupta 
......  ” ' anti- varea largă a metodei contactelor 

esrte și tratativelor, cu șl intra toate

fi singure șl 
pra bogățfili
tuturor forțelor progresiste. 
Imperialiste, a tot ceea ce

4 Hu

pcndcnțel naționale, egalității In 
drepturi, neamestecului in trehu- 
rile interne, avantajului reciproc, ‘L 
norme In a căror Înfăptuire slut In- °
leresnte toate popoarele lumii, căci 
ele formează „cheta”, factorul ho
lurilor, al dezvoltării unor rapor
turi prietenești, al promovării des
tinderii, încrederii și păcii, al’ asi
gurării cadrului optim pentru dez
voltarea fiecărei națiuni, al stator
nicirii legalității șl eticii interna
ționale. După cum nu exista prilej 
In care glasul țării noastre să nu 
se fi ridicat pentru excluderen 
forței șl amenințării cu forța în 
raporturile dintre etate, pentru a- 
firmarea pe toate meridianele și 
paralelele lumii n dreptului sfint, 
imprescriptibil nl popoarelor dc 
n-șl hotărî de șine slfitator soarta, 
pentru înfăptuirea dezarmării ®1 
eliminarea spectrului nuclear, pen
tru lichidarea fenomenului de .sub
dezvoltare in care se mai zbate o 
parte atit de mare n omenirii.

Neobosită este activitatea țării 
noastre pentru normalizarea rapor
turilor Interstatale, ca și în promo-

inlernațlonal al conducătorului “par
tidului și statului nostru, tovarășul 
N'icolae Ceaușes-cu. Este o realitate 
Istorică aceea că activitatea sa 
neobosita, dinamismul, spiritul do 
InlțloUvă, hotărirea cu care mili
tează i pentru Împlinirea idealurilor 
celor mal înaintate ale contempo
raneității au sporit și mai mult 
considerația; și respectul față dc 
România.

în. tot ceea ce faco, în toate ac
țiunile șl inițiativele sale, politica 
externă românească, pătrunsă de o 

linele păcii și progresului, se dis
tinge prlntr-o viziune realistă asu
pra vieții internaționale, prin 
preocuparea do a sesiza fenomenele 
noi și de a da răspuns celor ' mal 
acute, probleme ridicate do reali
tățile lumii contemporane. .Întreg 
ansamblul do idol; propuneri'și Ini
țiative cuprinse In raportul pre
zentat dc tovarășul Nîcoluc 
Ceaușcscu in -fața Conferinței Na
ționale a partidului, și care se re
feră la domenii atlt de variate șl 
totuși nt.it de legate Intre ele — 
de la propunerea cu privire la 
realizarea unei declarațll-ungnja- 
ment a tuturor țârilor privind nor
mele de comportare Internațională, 
plnă la precizările în legătură cu 
căile șl modalitățile de promovare 
a socurltățH europene sau la sub
linierile șl sugestiile In problema 
dezarmării — constituie o elocventă 
expresie a caracterului creator, con
structiv al politicii pe plan extern 
a partidului șl statului nostru.

,_Iar dacă ar fi să răspundem 
doar in dteva cuvinte de ce politi
ca promovată de țara noastră ne 
aduce nai și noi prieteni, atunci ■ 
am putea spune simplu : pen
tru câ ea merge în sensul IstorieL

Dumitru ȚINU

Stăm treji ca brazli-nsumcfifl sub zaro 
Veghind aici de două mii de ani 
Să curgă-n tihnă Dundrea spre Mare.

Aici ni-i casa, hl-s părinții, irafii
i Meleagul dat de daci șl de romani 

Ca Mureșul, șl Oltul, și Carpafli.

Prin vremi, urgii atîtea nc-nccrcară 
Și-alifia încă hrăpăreți dușmani,

.! Noi însă zid slăturăm pentru Țară.

Șl biruind cu brale tari de piatră, 
Ne-am înăl/at șl ne-am unit elanul 
Re-ntinerlnd străbuna noastră vatră,

îngcmânaU pe veci cn rîul, ramul, 
Veghea-vom și mal tainici peste ani 
Iublndu-ne statornic glia, neamul...

Ion SEGARCEANU
$

’•4-
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De-aș 11 venit drumeț, din depărtare, 
de dragul munților le-aș li iubit.
Aș 11 rămas chiar de veneam pe mare 
s-aling limanul pașnic, în siîrșit.

Veneam șl pentru sîrba zvăpăiată, 
șl pentru sullul ce cavalului 1-1 dai; 
tu dărui doinei dragostea ta toată, 
și tril de cloclrllc unul nai.

Ca visător, veni-aș pentru soare 
lucind în sacul strugurelui plin. 
Sau, suferind, venl-aș la izvoare, 
să prind patere ca din vechiul vin.

■ „...Oamenii muncii români, sub conducerea 
partidului lor comunist, au obținut mari succese 
In dezvoltarea economici. științei șl culturii. 
Ne bucură sincer, realizările dumneavoastră șl 
vă dorim din toată inima noi victorii glorioasa 
in construcția socialista”.

„în prezent, poporul frate romăn. strip;;, unit 
.în jurul P.C.R.. înaintează cu pași mari pa ca
lea independenței șl dezvoltării ds sine stătă
toare. Poporul chinez se bucură din toată Inima 
de faptul că Republica Socialistă România proii- 
ÎH'rfl șl înflorește tot mal mult1".

A. N. KOSÎGHIN 
președintele Consulului de Miniștri 

al UJLSS. -

CTU EN-LAI, 
premierul Consiliului de Stat 

sl H. P. Chineze

..To'J am fast impresionați dc marile reali
zări din ultimii ani, evidente la fiecare din 
obiectivele vizitata. Am putut vedea realizări„Industrializarea țării, creșterea producției în- , sswMjastss^fdgoară In Romiînla.-Jnlfeu^ritnupuildr»c-CTG5iQ!5C-j?v șj în- acelhl amenajării urban bl! ce moderne

. . Zl ra CFA«n.i»«.nrs wmci m iir» w I n .1 fl-. i 4 i _ _____ _  n _ a     -a . a ■ , n . - - 1 . „ „ "do asemenea, rahdâme'niuf agriculturii." Se dez
volta învățămlntid, se îmbogățește viața, cultu
rală șl creste nivelul de trai al oamenilor mun
cii. Toate acestea atestă superioritatea sistemu
lui socialist șl capacitatea creatoare a poporu
lui român, eliberat de sub asuprirea burghezo- 
rnașlerească". , .

JANOS RADAR, 
prlm-secrelar al C.C. 

al PJLS.U.

„Noi sîntem de mult timp; orientați unii spre 
7 alții, iar astăzi ne leagă șl mal mult eforturile 

' comuno în construirea socialismului, in lupta 
pentru pace și colaborare Internațională egală 
in drepturi Oamenii muncii din Iugoslavia 
urmăresc cu mare interes realizările României 
si sa bucură de succesele po care poporul român 
prieten le realizează In edificarea țârii sale"™

IOSIP BROZ TITO, 
președintele 1LS.F. Iugoslavia 

i ‘ .... ,• i!;-. ■
„Am văzut un popor puternic atașat originii 

și. Istoriei sale, independenței șl suveranității 
patriei. Diversitatea — bogăție ce vă caracteri
zează prin excelență— îșl capătă valențele salo 
depline in unitatea poporului dv., care, fie 
chiar și pentru cineva caro vă ylzltează numai 
ci te,va zile, nu mal este o simplă Impresie, ci 
o deplină certitudine”.

GASTON THORN, 
ministrul afacerilor externe 

al Luxemburgului
1 j x o țEuSRk™"**”!*”

Am apreciat gradul Înalt de modernitate la în
treprinderile vizitate”.

ARTHUR SCTIăHD. 
președintele Partidului Socialist

1 Elvețian
,1 *'l ; J. ' ■■ ■. ‘J ','■ ■■ '"

„Există cuvinte caro se folosire adesea fflr.l 
să II se dea Întreaga lor semnificație. SI totuși, 
de această dată, spunlnd Că președintele 
Ceaușescu este o mare personalitate Internațio
nală, avem In vedere sensul deplin dl acestor 
cuvinte, deoarece fiind profund român, el este. 
In mod esențial, internaționalist”.

\ JOURNAL D'fXnTTI?'

„Consider extrem de valoroase realizările 
României șl acord cea mal înaltă prețuire ati
tudinii președintelui Ceaușescu față de proble
mele Încă nerezolvate, intențiilor șl' speranțe
lor rale de viitor”.

HAROLD WILSON,
' liderul Parildului laburist britanic

„Poporul nostru îșl va aminti întotdeauna de 
ajutorul șl sprijinul activ pe care Partidul Co
munist Român, guvernul Republicii Socialiste 
România i l-au acordat $1 continuă să 1-1 acorde 
in rezistența 

și 
le

americane 
mulul. El

tultS în mal 101-1 între P.C.R. șl gru
parea liberală Gh. Tâtărărcu ; con
stituirea in iunie 1M4 a Blocului Na- . 
țlonal Democrat, care cuprindea, a- 
lăturl de cele două‘partide muncito
rești. principalele-partide burgheze — 
P.N.T. șl MUL. Dovedind aceeași 
cutezanță in abordarea situației con
creta, in Încheierea alianțelor tactice, 
ca ți in elaborarea liniei strategice, 
P.C.R. stabilește, de asemenea, legă
turi cu monarhia, spro a Izola pe de
plin dictatura fascistei șl a asigura o 
eficiență maximă loviturii ce urmu 
să fie data ocupanțllor hltlerlștL O 
deosebita im; 
rărea stabilit.
comandă ale armatei, care, 
de sentimente patriotico, nu contri
buit activ-la pregătirea militară a in
surecției. Practic, reprezentanții în
tregii națiuni, cele mai 
diverse forțe sociale și 
fost atrase in coaliția antifascista in
ternă, Prezența dinamizatoare a 
P.C.R. în toate structurile de alianță 
in lupta antifascista încheiata In anii 
I&S3— 1M4 releva limpede rolul său de 
catalizator și Inițiator al lnmănun-> 
cherll forțelor patriotice, de factor 
liant al rezistenței naționale.

Intlletaten cucerită de comuniști 
în cadrul coaliției largi constituite in 
anii războiului este pusă In evidentă 
și do faptul că țelurile adoptate In 
iunie 1IM4 de Blocul Național De
mocrat erau, in fond, cele formulate 
do conducerea P.C.R. Încă din 1IM1. 
Prin urmare, atunci clnd conside
rente diverse nu determinat, in colo 
din urnifl, partidele Burgheze ®1 mo
narhia să accepte a acționa intr-un 
cadru unitar in vederea eliberării 
țării de sub jugul fascist ele au 
trebuit fă-și încadreze pașii în „mo
delul” elaborat de partidul comunist. 
..dat fiind că direcțiile de luptă pre
conizate de comuniști se dovediseră 
n fi cele mal propice obținerii 
succesului.

Astfel, cate știut că multa vreme 
exponențll partidelor burghezo-mo- 
șiereștl șl ai monarhiei au opinat ca 
acțiunea preconizată să se limiteze 
la scoaterea României 
hitlorlst. în 
trebuit insă
P.C.R., caro, pornind de la interese-

ocupanțllor hitleriștL O 
nportanțâ n avut colabo- 
lt& dc I’.C.Ii. cu cadre de 

animale

largi și1 mai 
politice au

din războiul
cele din urmă, ei ou 

să se ralieze poziției

pollticS dedicata apărării r curajoase n enuzel 
justiției, libertății și ogalltațli intre popoare. 
Prin aceasta politică. România apără șl ajută 
cauza popoarelor angajate în lupta împotriva 
opresiunii șl agresiunii imperialiste. De aceea, 
politica României se bucură do un Imens presti
giu In întreaga lume™”

NORODOM SIANUK, 
șeful statului C&mbodgta

„Partidul Comunist Român a manifestat îh 
permanență o marc Înțelegere șl o profundă 
simpatie față de cauza, noastră,; România .no-a j 
acordat un,.sprijin deosebit tele! prețiM. ,Pentru „i 
toato acestea purtam o vie recunoștința P.C.fl,.

AMILCAR CABRAL, 
secretar general 

al Partidului African al Independenței 
din Qulneea-BIssau •

șl Insulele Capului Verde

„Noi apreciem participarea României la pla
nurile noastre dc dezvoltare. România nc-a ofe
rit specialiști în agricultură, cooperat ic, elec
trificare șl explorarea minieră. Nc-ațl întins 
mina prieteniei, pe care o apreciem. Vă mulțu
mim pentru sprijinul dumneavoastră”.

KENNETH DAVID KA UN DA, 
_ președintele Zamblcî

„Pe tarim internațional, fără a neglija preo
cupările sale In Europa. România este capabilă' 

■ să înțeleagă șl sft-șl dedice atenția problemelor 
țărilor din Asta. Africa șl America Latinâ. 
România participă la relațiile Internaționale din 
ce in ce mai Intens. Toate acestea fac ca ppn- 
tru multe țări din lume contactul cu România, 
cunoașterea experienței șl a dazvoltării sale, 
slringerea legăturilor prietenești să reprezinte 
un factor de o, deosebită însemnătate”.

LUIS OSVALDO MAURA, ■ 
deputat chilian

„Dacă este o țară pe ■ care Republica Popu
lara Congo d simte cu adevărat apropiata, util 
prin obiectivele jxilitlcii sale Interne, cit șl pnn 
viziunea pe care ea o are față de raporțurilo 
dintre state, aceasta este Republica Socialista 
România™ O țară care se bucură de admirația 
întregii lumi”.

MARIEN N’GOUABI 
președintele Republicii Populare Congo

țârii dv“.
.A ’ S • < ;
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Veneam aicea să cuprind avintul 
ce-nsulletește via/a tuturor, 
în care se încheagă legămîntal 
clădirii anul lainic viitor.

Șl vreun străin de-ar li azi să se mire 
de ce îmi stărui, tara mea, în gînd 
eu i-aș răspunde fără șovăire : 
„MI-E DRAGA i M-AM NĂSCUT

„ .PE-ACEST PAMINTI-

Franz Johannes BULHARDT

■ >

Nn știi fărînii să îfi pleci privirea !
La cumpăna de ani și de istorii
Prin toc al străbătut, prin nop|i și prin 

urgia
Șl cînd dușmanii înșelați de glorii 
Ne-aa lost călcat — sub brazdele arate-n 

gin
Și-au tost găsit mormîntul pe vecii.

Nu știi fărînll să îfi plec! privirea I 
Ai ctitorit cetă/i în piatră și-n metale 
Instăpînlnd nemălsfîrșitd primăvară 
Prin rîul șl prin ramul întru care 
Neînvinși, veghează voievozii lingă tară.

Na știi fărînll să îfi pleci privirea ! 
Pe zări trec astăzi cîntecele-n zbor 
Și-n imnuri și-n cuvinte șl-n lumină 
Rostește glia, apele rostesc și mantii mei

patriotică Împotriva agresiunii 
in opera de construire a îwdalis- 
va fi^ln veri recunoscător”.-

TON DUC THANG, 
președintele 

Republicii Democrate Vietnam

subliniez că apreciez in mod deo- 
Româniel. o politică dc prietenie

„Doresc s3
sebit politica „ . __ -JHH
bazată pe independentă șl internationalism, o

„Doresc

48 4',: EB L >1 ' °

f’ ■'

le fundamentale ale poporului ro
mân; a insistai ea acest țel să fie 
indisolubil legat do acela al întoar
cerii armelor Împotriva Germaniei 
naziste. România olăturindu-se efec
tiv taberei Națiunilor Unite.

Caracteristic. în acest sens, este șl 
următorul aspect : ia pregătirea in
surecției. P.C.R. n considerat dn 
deosebită importanță actele prin care 
noua putere de stat avea sâ anunțe 
solemn, cu putere de legiferare și 
valoare constituțională, că tara a In
trat pe un nou făgaș In politica In
ternă șl externă ; în acest context

declanșarea Insurecției de organele 
de spionaj nozlsta, care consemnau 

. intr-un raport, dailnd din august 
1044 : „Situația politică internă din 
ulUmelo patru sâptâmlnl Indică vă
dit efl diversele opoziții se. depla
sează in ansamblu spre stingă, iar 
conducerea acestei opoziții este pre
luată de partidul comunist".

Primatul dobindit de partidul co
munist in coaliția anlihltleristă n 
fost nu numai rezultatul strategiei 
sale clarvăzătoare, dor șl el orien
tării sale spre o activitate largă do 
nutsA. ol poziției sale combative.

ÎU

'rostesc 
. Iubirea lor șl slava lor șl nemurirea 
Spre ora-fl de-mpllnire, pură, 
Rbdlnd-o ‘fărll-n Comunism, în zbor I

Florentin POPESCU
o

i

te sub conducerea nem,|JIoclUl a 
parildului comunist — aveau să tie 
manifeste ca o prezență activă in în
făptuirea Insurecției armate, adu- 
dnd o contribuție de seamă la vic
toria acesteia ca șl. ulterior. In în
treaga desfășurare a revoluției popu
lare.

Justețea concepției strategice șl 
tactice asupra obiectivelor șl moda
lităților insurecției armate menite să 
elibereze țara de sub dominația hlt- 
lcrismulul a fost verificată cu priso
sință In timpul Istoricelor evenimen
te din august 10-ît. Acțiunea a fost

PARTIDUL
1 ■ ■ j / J - ■■'■',

c.„—1..... ..

1 - 
căpăta o importanță specifică elabo
rarea prealabilă a proclamației pe 
cure regele trebuia sa o lanseze 
către țară in momentul începerii ac
țiunii insurecționale. Episod poale 
fără precedent Internațional, procla
mația regata a fost Întocmită pe 
baza unul proiect conceput de re
prezentantul partidului comunist șl 
menținut, cn atare. In Unltle esen
țiale, după concertarea cu emisarii 
palatului. Aceasta șl explică orien
tarea judicioasă. Intransigenta, a 
punctelor principale ale documentu
lui, In primul rind faptul că el pre
vedea Ideen întoarcerii armelor. în
ceperea luptei de eliberare a nordu
lui Transilvaniei, constituind astfel, 
practic, o declarație de război făcută 
statelor fasciste.

De altfel, procesul dc polarizare n 
forțelor naționale interne In jurul 
P.C.IL a fost sesizat încă Înainte-do

militante. Astfel, nici o clipă P.C.R. 
n-a conceput răsturnarea dictaturii 
ca rezultat al unor condliubule da 
culise, ori ca un dar din alură, oș- 
tenlnt cu mllnlle incrucLșate. Consi
deri nd. dimpotrivă, că eliberarea 
poporului trebuie să fie opera iul 
proprie, partidul a stimulat și orga
nizat prin toate mijloacele pârtiei; 
parca activă a celor mal largi mase 
populare la lupta antifascistă. A- 
ceasta șf-a găsit expresia. Intre al
tele. în faptul că P.CJL a fost sin
gurul partid care a izbuill să edi
teze sistematic, în pofida terorii fas
ciste, o presă Ilegală — circa 30 de 
periodice Intre 10-50 șl august 1011 
(ziare, buletine etc.).

Totodată, P.C.IL fost singurul 
factor component al rezistenței care 
șl-a constituit un Instrument militar 
propriu. Formațiunile de luptă pa
triotică — detașamente armate afla-

declanșată în condițiile externe fa
vorabile .determinate de mărite Iz
bi nzl ale armatei sovietice,, caro a 
dnt cele mal grele Jertfe in războiul 
Împotriva Germaniei naziste și a 
avut rolul ■hotărilor In Infringcrea 
acesteia, de succesele celorlalte ar
mate alo statelor coaliției antihitle
riste, do loviturile date ocupanților 
naziști de către mișcarea do rezis
tență din țările subjugate. La sfirșl- 
tul lui august I&44 so afla In mo
mentul 
ofensivă întreprinsa de tortele sovie
tice. Ia aripa de sud a frontului lor. 
po teritoriul RomănicL Armatele 
sovlcilgc angajaseră grosul trupelor 
Welirmnchtulul dispuse Intre Cnr- 
pa|il Orientali șl Marea Neagră, le 
supuneau unor lovituri nimicitoare.

■ ceva ce a înlesnii considerabil succe
sul insurecției române.

Potrivit orientării imprimate de

culminant marea Oikerațle

partidul comunist, paporal român 
nu s-a mărginit insă ga. fio un be
neficiar pasiv al conjuncturii ex
terne favorabile, ci a adăugat, prin 
Insurecția armată antifascistă, pro
priile note In desfășurarea eveni
mentelor acelei perioade Istorice. 
După cum este' cunoscut, o dată eu 
răsturnarea dictaturii fasciste, în
treaga armată română a întors ar
mele Împotriva Wehrmachlulul na
zist ; realizarea acestei mutații, lz- 
voritâ din felul cum a f»ț pregă
tită Insurecția, evitarea unei'scindări 
a țării șl armatei au rămas drept în
făptuiri unice de acest gen in ana
lele celui do-al doilea război mondial.

Ridicarea armată anlinazlsiă a n- 
vuț de la început un vost șl nelimi
tat suport de masă. Participarea ac
tivă, nemijlocită a populației șl, în 
primul rind, a clasei muncitoare la 
luptele purtate Împotriva trupelor 
hlllertsle, la apărarea orașelor șl 
zonelor industriale de încercările dc 
distrugere ale Inamicului a consti
tuit o trăsătură caracteristică a în
tregii desfășurări a InsureețleL

Astfel, In numai opt zile, forțele 
Insurecționale române au eliminat 
prezența Wehrmachtulul de pe cea 
mai mare parte a teritoriului Ro
mâniei. Aceasta a înlesnit șl gră
bit prăbușirea întregului eșafodaj 
strategic ultlerist in Balcani ; fron
tul ce lovea Reichul dinspre est a 
putut face un salt brusc de sute dc. 
kilometri, ceea ce a gros dc po a- 
genda militară necesitatea forțării 
unui zăvor natural ca' porțiunea su
dică a lanțului carpatic, a deschis 
larg ealca ofensivei antihitleriste că-, 
tre Peninsula Balcanică șl Europa 
Centrata, în plus, forțele noastre au 
provocat hlllerișlilor în acest scurt 
răstimp pierderi echivalente cu e- 
feetlvele a șase divizii, majoritatea 
prizonieri, dintre caro 1 500 de ofițeri 
șl 14 generalL plus o mare cantitate 
de material do război distrusă sau 
capturată „Importanța Ieșirii Româ
niei din axă — scria ziarul ..Pravda”

* din 27 august 18' 5 — depășește cadrul 
României Presa străină.are dreptate 
să spună că aceasta Înseamnă pră
bușirea întregului sistem de apărare 
german din Balcani”. La 24 august 
1044, comentlnd consșdnjele acți-

unii Romănlel, agenția oficioasă en
gleză „Reuter” semnala : „Drumul 
spre Bulgaria, Iugoslavia dc esl si 
Ungaria este deschis. De asemenea. 
Dunărea este nu mai puțin deschisă 
Armatei roșit, Iar dmpta ungară șl 
Budapesta slnt acum direct amenin
țate”.

După Înfăptuirea Insurecției. în 
deplină concordanță cu poziția susți
nuta de P.C.R., România 'șl-a con
centrat toate forțele militare, între
gul potențial economic și ‘uman în 
războiul antihitlerist. In indisolu
bilă frăție de urme cu armata so
vietică, armata română u purtat 
grele lupte pentru' eliberarea între
gului teritoriu național, o participat 
la eliberarea Ungariei șl Cehoslova
ciei, plnă la infringerea totală a Gt?r-- 
nmnlei hltlerișie. Efectivele militare 
angajate de România ău însumat a- 
pronpe B40 000 de oameni. Pierderile 
totale suferite de armata română în 
înfruntarea cu nazismul B-au cifrat 
la 170000'militari. Peste 300 0W) de 
soldați, subofițeri și ofițeri români 
eu fost distinși pentru actele lor de 
vitejie cu decorații românești, so
vietice, cehoslovace șl ungorc. Po
porul român a adus o contribuție de 
seamă la marea victorie asupra fas-< 
clsmuluL

Prin rolul do frunte pe care a 
știut să șl-1 asume intr-o perioadă 
ho’.ârilonrc pentru destinele națiunii, 
prin felul cum a știut să îmbine in
teresele.'naționale cu solidaritatea In
ternațională proletară in pregătirea 
șl desfășurarea Lnsurccției, prin ca
racterul creator, original al politicii 
snlc, întemeiată pa cunoașterea pro
fundă a realltațiîor concrete ule tării, 
Partidul Comunist Român a adăugat 
no! valori tezaurului experienței 
mișcării comuniste lnlernațlonase. 

■Meritele și prestigiul o'ștlgate de 
P.C.R. In lupta pentru eliberarea țâ
rii de sub jugul fascist l-au Impus 
pe primul plan al realităților națio
nale, au jurat un rol decisiv In op
țiunea făcută ulterior de popor, ceea 
ce a dus la deschiderea largă a dru
murilor revoluției socialiste, aflată 
assăzl in stadiul generator de noi și 
bogate perspective ai făuririi socie
tății socialiste .multilateral dezvol-, 
taie.
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în ultimele zile, In Întreprinderi 
Industriale șl cooperative agricole 
din județul Buzău au avut loc nu
meroase manifestări cultural-edu
cative Închinate zilei de 23 Au
gust Astfel, In comunele CosleșlL, 
Merei,' Movila Banului, Pătirlngele, 
Nebofu, Berea, Stllpu șl Vene ști 
nu fost organizate simpozioane cu 
tema : „Realizările obținute de po
porul român in opera de făurire a 
societății j .... ... • ' - ' -
dezvoltate", 
muncii din fabrici și da -- “■ ! - --■ •■ _ ____
tori ai comltetalul Județean 
partid și ofițeri superiori.

socialiste multilateral .
Numeroși oameni al 

muncii din fabrici și de pe ogoare 
s-au intilnlt cu un grop de TO lan

de

CLUJ
j»
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Duminică, la toate căminele 
turale din comunele și satele ju
dețului au avut loc adunări festive 
urmate de programe artistice, ln- 
tlTrdrl cu acllvțștl, cu veterani ăi 
războiului antihitlerist etc. In ' 
cursul zilei do luni, in numeroasa 
Întreprinderi Industriale din județ 
au avut Ioc adunări festive. In fața 
unui mnre număr de muncitori-td 
cadre tehnice de la punctele de lu-> 
era Hei is șl Mărlșelu din cadrul 
șantierului de construcții hidro
energetice de pe Someș nu vorbit 
tovarășii Constantin Crișan șl 
Soos Manea Carol, secretari al co-, 
miletului județean de partid.
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rea expozițiilor din cadrul Consi- 
. fluiul Culturii ți Educației Socia- 
. liste.

:HUNEDOARA

Prin grija Uniunii artiștilor plas- 
Uei din București șl a Comitetului 
județean liuh«104ira pentru cultură 
șl educație social istă, in munici
piile Hunedoara, Deva șl Petroșani 
nu fost deschise in aceste zile ta- 
bere de creație. în cadrul acestora, 
uri grup de 20 artiști plastici bucu- 
reȘteni, membri ai uniunii, execută 
lucrări de■ pictură, grafică, și sculp
tură, inspirate din viața econonil- 
co-soclaln și culturală a minerilor, 
slderurglștllor și 1 constructorilor 
hunedore.nl.

Plnă. in prezent, oaspațli au pre
dat comitetului județean pentru 
cultură șl educație socialistă șase 

. lucrări cu imagini din Antaoasa. 
Hunedoara și JDta'S’, care. împreună 
cu Cele ce vor mal fi realizate în 
următoarele două săplfimlnl, vor 
constitui obiectul unei expoziții ce 
va fi organizată la sflrșliul acextel 
luni la Deva..

Viziteie dehgatiei Dieteifct ' i 1 . 5

japoneze
H.

-V

■t
, J

’2 »■

Președintele Marii Adunări Națio
nale a. Republicii Socialiste România, 
«Ștefan Voitec, a primit luni dimi
neața, la Palatul M.A.N., delegația

J

Au. fost pr'czențl membri al Am

in timpul Întrevederii, 'care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă do cor
dialitate, a avut lac " un schimb’ do

■
*

în cadrul manifestărilor culturale 
dedicate zilei de 23 August, Ia ga
leriile de artă din Bacău a fost des
chisă o expoziție de grafică mili
tantă contemporană. Cele aproape 
IOT de lucrări prezentate fac parte 
din patrimoniul , muzeului Jude
țean de istorie ^l.artă,>a,u lSIrSvP.ri-^ 

■ mite prin oficiul pentru organiza-'..Ti,- - . - . . «

/

b;isurie! Japonici la. București,
ț

l^lctcRjaponazo, condusă “do> Takiisiil. __...,
Hiișegawa, membru âl Camerei Rc- opinii privind,'activitatea pariameh. 
prezchtanplor, care face o vizită'ln‘ “taftlbr 'dLncelo două 'țărl. ^ublînfln- 
țara npaștrăJ j < ‘S' Ti

La' Întrevedere au hiat parte Du- 
miirii Baîelia, Traian Tonașeu și Âu-

manento alo M.A.N., Ion Mărginea?
-"i' 'i--'' * *' 'I

dii-se, dorința și posibilitățile de dez
voltare a colaborării lor, in lnteresiil 

____________ _ ___ _ _____  ... AJun*A^*refaeț^JromătM>-japomrfc,y(fiI 
re.l Vljoll, președinți de Comisii .per- cauzei păcii șl colaborării lnierna-

jtff A .SJ - Z,ffa„erÎAAa— tinrml,.

nu, secretar al M.A.N.

8,

1

în cadrul unei tabere de creație. 
Complexul de siieifirle șl faianță , 
din Sighișoara găzduiește timp de 
o lună de zile (15 august—15 sep
tembrie) artiști creatori de la Cen
trala industriei sticlei ■ și ceramicii- 
fine șl membri- al Uniunii artiști
lor plastici. Partlclpanții și-au pro
pus să realizeze o colaborare fruc
tuoasă intre'artă șl'practica Indus
trială. în acest scop, in incinta 
compjexulul a fost pus la dispoziția 
ceramLștllor un atelier special in 
care lucrează zilnic la elaborarea u- 
nor prototipuri,’ valorifici nd tot ceea 
ce este mal bun In ceramica popu
lară și Industrială. Tabăra din Si

ghișoara are un caracter de sim- 
‘pozlon național dc ceramică (pri
mul sîmjsozion pe țară a avut loc 
nnuL. trecut la Medgidia) in ca
drul căruia s-ou programnt expu
neri, Intllnirl cu/spcdallștL.din in-. 
vățămlnt, criticiîde ariâ'eic.toiisî^ 

î ’

1
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țlonale.î
s : l? (Agerprcs)

i

Revista teoretica si social-politica a C.C. al P.C.R.
...... *■

[inind seama de cerințele actuale ale activității politice-ideologice, revista LUPTA 
DE CLASĂ se transformă într-o publicație cu apariție bilunară purtind denumirea

i" i 1 o 1 ERA SOCIALISTĂ
fi- A-‘ii ■ ' ,:i. ti-’-d i

li -fc./
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La Timișoara ’\:
.V

f

«

de prietenie soviete-română
Luni dimineața a sosit in Capitală oaspeții au fost ințlmplhațl dc Mihoil 

delegația Asociației de. prietenie so- Roșlanu, președintele Consiliului Ge- 
vleto-română, condusă de V. K. Us- 
pehskî, ministrul industrie! locaîe a! 
fLS.F.S.R.. .'deputat al Sovietului Su
prem al n.S.’F.S.FL, care va ^participa 

■ta fesllvltățiic prilejuite dc. cea du-a.
28-a aniversare a :.elibpr9rU RcmittnleL 1

La sosire, pe aeroportul Oiopeni,

/

G

neral A.R.L.U.S., de membri ai Con
ciliului General A.R.L.U.S.

A fost prezent V. S. Tlkunov, .mi
nistru consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice Ia București.

■
(Agerprcs).

între 13—20 august o.c. a avut loc 
la București sesiunea a doua a sub
comisiei mixte rpmăno-lranlene de 
cooperare economică ț! tehnică in 
domeniul construcțiilor șl amenajă
rilor energetice. în Încheierea lueră- 
■rllor a fost semnat un acord de coo
perare, rezultat al convorbirilor fruc
tuoase desfășurate cu acest prilej.

*
. Ministerul Industriei Metalurgice,. 

In colaborare cu Comitelui oțelului 
din cadrul Comisiei pentru ’ Europa 
a O.N.U., organizează In luna sep
tembrie in Capitală simpozionul in
ternațional cu tema „Reducerea di
rectă a minereurilor de fler — as
pecte" tehnico șl economice" (SIMPO- 
FER).

In cadrul simpozionului, cercetătorii 
români vor prezenta o serie de lu
crări originale, printre care un pro
cedeu de reducere a minereului de 
fler in cuptoarele cu cuvă și un 

saltul prlvlr.d folosirea gazului metan 
?..tea. agent .reducăt^-/^;: . :'r

: ,, s ; « î

irita

.‘iLriifr.'țo’ rta ÎU’’.”'U.';r.-tg/'îfî i, .Ji
La această prestigioasă manifes

tare științifica găzduită de țara 
noastră Ișl vot da inttlniro specia
liști din circa 30 da.țări ala .lumii, 
printre care ' Cehoslovacia, Franța, 
Japonia, Italia, Polonlh, Statele Uni
te, Spania, Ungaria, U.ll.S.S.

!.
.B ' ■* •

O sută patruzeci șl patru de scri
sori, manuscrise,, cărțl’cu însemnări ?! 
dedicații, autografe, reprezentlnd nu1- 
meroș! scriitori, poeți, oameni do 
știință, cărturari, mllltanfl socia
liști —" luptători pentru1 libertate țl 
dreptate socială — aint prezentate în 
expoziția ,Autografe",. deschisă de 
rărind in biblioteca ,,V. A- Urechla" 
diri Galați.

Colectivul bibliotecii „V. A. ,Ure- 
chia" din Galați înscrie această acțiu
ne’ In cadrul manifestărilor prllcjulto 
de Anul internațional1 ui cărții, Inițial 

.de.. UNESCO.
«f n>-

Ș

i

J

' .CA^rei)- 
Inferați, lafatec®. ni A

TIMIȘOARA (coresj.'ondentu! 
,.Sc.lnteU“, Cezar Ioana). — La 
Timișoara s-au efectuat In 
ultima vreme ample* lucrări de 
punere in valoare a bastionului 
vechil cetăți situat Intre inarlle . 
și modernele bulevarde „23 Au
gust* șl „Leontin .Sălăjun*.

— Cu acest prilej — ne-spune 
tovarășul Constantin Clobanu, 
director adjunct al direcției co
merciale Județene — ț dală eu 

‘amenajările de spații expozlțio- 
rtale,, între care, șl cele ce vor • 
găzdui, viitorul muzeu al teh
nicii bănățene, nu fost deschise 
o serie de unități comerciale, 
dlndu-se astfel o funcție inedită 
dar deosebit de utilă unui edi
ficiu rămas de multă vreme 
fără întrebuințare.

Prin grija consiliului popular 
municipal,șl a organizațiilor co
merciale locale, aici au fost- u- 
mennjate o librărie și un anti
cariat, un magazin da artizanat, 
o cofetărie,’un cafă-bar șl. alte
le. Suprafața comercială utilă 
pusă astfel In valoare însumea
ză 623 m.p. Tot In incinta bas
tionului cetății se află in-curs 
de amenajare un complex de 
alimentație publică. El cuprinde 
o cramă, o berărie șl o patiserie • 
cu o suprafață utilă de 7OT m.p.

Iată o Inițiativă care contribu
ie In bună porte la rezolvarea 

■ problemei spațiului comercial 
Iriir-o zonă de larg interes turis
tic, care, dacă" n-ar fi fost so
luționată In acest moți, ar fi ne
cesitat importante fonduri do 
investiții.
-?!-j srr iUt^r c t.iox»w.
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TENIS
!

Sflnta Terez» și diavolii s PA- 
„_uA — io; jz,îu; iâ; iâ^3; âl.
- Dcupre dragoste : CENTRAL — 

74; 7w,iS, 18,^3; «5^3.
o Fuga după liniște i LUMINA — ... .. ... I0. 1B JS.
- Provincialii : LUCEAFĂRUL -

a Sfiala Tereza șl cUavolll s PA
TRIA — io; 18; 1M5; 21.
o Despre dragoste : CENTRAL — 
S.M: 1135; 14: 18,13; 18,w: f3.:3.
o Fuga dupâ liniște : LUMINA — 
®; 11,13; 1J.M; 18; 18.13; 30,M.
o 1'rovlndalll s LUCEAFĂRUL - 
#: 11,13: 1JJ3;18; 103; îl, GRA
DINA DOINA
a CălArcțll : BUCUrțEȘTț^-^W 
11: Iâ,âv; fiâ; :î»,2S; aa" 
FESTIVAL — 19,45.
a Blnccuvintațl animalele șl 
plil s CAPITOL — ș.n; 11,43: ... 
14,13;' 18.M.:' so.43, la grtcUnâ —
19,43. FEROVIAR - S; 11,13; ll^J; 
15,45; 18.15: ss,®3.
o Creierul; SCĂRI — 8.»: 11; 
13 JO; IS: 1ES3; 3, FAVORIT — 
8.33: 15,43; 13.15; 15.45; 10; 1M8, 
MELODIA — 9: 11.13; 13,30; 18;
1M0; 23.4S, GRADINA SELECT — 
S3. '
o Program de filme documenta
re : Sub soarele Iui August 23 — 
0,45—U,S9 in continuare ; Soli al 
poporului român primiți cu dra-

. goste .șl respect In lume — 1B.1S; 
' E3.15 : TIMPURI NOI.
! a Dacii : COTROCENI — 15,35; 

18; 2.3.15.
i b Procesul unei stele : FESTIVAL 

. — s: 11,13; isjo; 16; UțKR îl, mo-
| DERN — 0; 11.13; 13. W: 19; 18,13; 

23,33. In grădină —
I o Mărturisirile unui comisar de 

pol"’ " - -----
i ..... _3,____

b Program de desene animate

i’j

a ÎS fete șl un marinar 1 LAIIO- 
. MET — 1B.K; 17J<3:J 1®.K>.

o Casa de sub arbori : POPULAR 
— 13,»: 18: 29,15.
o Trei din Virginia î LIRA — 15,39: 
16, in Rrfidfnă — S3.
a Robin Rood i COSMOS — 15,25; 

- 17,45 ::M.
a Ultimul tren din Gun Hlll i 
GRADINA V1TAN — 29.
a Marea speranțA albi : GRADI
NA MOȘILOR — M.

V

MJj.
îi: iw ■ ts': ;i»îs5; ii? Gradina vrenuar ™ ira „5 1 1

co
lii

18,45..

politie făcute procurorului repu- 
blidl t DACIA — 9; IM»; ÎS^.IÎ.K.

pentru copil : DOINA — 8,45—11.
4 b Aventuri Ia Marea Meagrl ; 
J DOINA — 12;. 18; 19, PACEA — 18;
l 18, DRUMUL SAirn — IS; W.M. 
' o Nlholetlna Bursac s CIULEȘTI
\ — 13.93: 18; 23.KI.
' o Bârball cumsecade t MOȘILOR
l — 15,3a: ia.
. b Tlntln șl Templul soarelui t
ț MIORIȚA — 1®; 12,33; M; 17,S3: 23. 
I • I.uana — 10: 1S: 14; 19: 18.15;
l Omul cu rleșa — 23,33 : CINEMA- 
( TECA (sala Union).

■ y a Felix șl Otllla : RAHOVA — 
i 15.319: 10.
T -a Pentru câ se Iubesc : UNIREA
i -t- 11.33: 17.45. la orădlnâ —
) e ‘RMtbotal minelor s VITAN — 
i . .105: 1.1. . .
! a Pădurea pierdută i’ FERENTARI 
l —15,18; 17,«; 23.

■.' a DacS e marți, e Belgia i TOMIS 
».i ii.WL-1»,»; Wi«t' ia, ta gra-

'• t! ‘ dina 'i- 2335. GLORIA — 9; 11,15:
■y ;i849:'i«; mâs:-slm. excelsiOrs'i' 

— 9;’ 11.,M; 133®; H; 18,-ț a nai . ..
I HORA — 8,45: 11: 13.15: 13,M 
) la grădina — 15.:;, GTHV1ȚA 
1 11,13; 11.33: 13,45; 18,ÎS; M,9Î.

fI

I

teatre
. a7’' e y ■ ■■ ■<> «

S Teatrul Mic fia Teatrul de vară 
ertstrtu)-: Pisica ■ sălbatică 

23,30.
o Teatrul evreiesc de stat 
șirag de perle — 18,33.
a Teatrul saHric-muzl

Un
ti ic AWfifiîr.

o ......__ saUric-muzlcal ,.C. T&-
nasc" (Grădina Boema) : Trfanl- 
tul meu drag — X>.
a Rapsodia . română :fPe plaiurile 
Miorițeilif.J'..

' - f V ‘ ' t' p .......... ' " I

tv
■I

PROGRAMUL I

B,w Deschiderea emisiunii. Telex.
9,as Litoral T3. Aspecte de ia cel 

de-al VUI-lea Festival, de 
lo'.cior. ‘

'   M na B n ii3 ‘ - II - ’ dl . l.i0,10 Căminul. ‘ ■ 1 l
18,89 Curs do limba engleză. Lecția )

a 11-a. i
19.39 Film serial : „Salut Germain". 1

„Parola Conliance". t
11,10 Reportaj TV : „Oamenii nop-i >

țllor albe*. l
11.40 Selecțlunl din emisiunea ’

„Promenada duminicală*. I
. 13,13 TeieJumaL . , ’

17A9 Deschiderea cmlalunU de ț

- - ■ r r.

o ÎNCĂ4 ZILE PÎNĂ LA DESCHIDEREA JOCURILOR DE LA MONCHEN O A 73-A SESIUNE 
C.I.O. 6 SPORTIVII ROMÂNI SE ANTRENEAZĂ PE BAZELE OLIMPICE

ROMANIA
? :• - :■

MUNCHEN 72

D

‘ - ir î ’»’ ‘8 , /’ ‘f <
MUNCHEN 21 (de la trimisul A- 

gerprea, Iile Gogn) :
Inaugurată festiv la. Teatrul na

țional’din Mflnchen. In prezența pre
ședintelui R.F. a Germaniei, Gustav 
lleînemann, cu un program artls- 

, tic In care și-au dat concursul or- ' 
chestra Operei naționale bavareze și 
Filarmonica din Mflnchen, a 73-a se
siune a Comitetului internațional 
olimpic (C.I.O.) șl-a început lu
crările.

Deschiderea JucrărUor a fost pre
cedată, ca de obicei, de reuniunea 
Comitetelor naționale olimpice, care 
a examinat, intre altele, problema 

.ajutorului tehnic, sportiv pentru; 
țările in cura dc dezvoltare, include
rea tenisului In programul viitoa
rei Olimpiade, convocarea Con
gresului olimpic, care nu s-a mal,, 
ținut de peste 30 de ani.

Actuala sesiune a Comitetului in
ternațional olimpic, una dintre colo 
mai Importante desfășurate In ulti
mii uni, a început din păcate lhtr-o 
atmosferă de tensiune, creată de 
părăsirea salului olimpic de către 
unele țftri africane, In semn do pro
test față do prezența la Mflnchen a 
sportivilor din Rițodesla. Ar fi, de
sigur, regretabil ca pentru o singură ---- n,,™,

sa 
pici nu joacă un rol dt de cit , im
portant in arena sportivă internațio
nală -t--numeroase delegații cu spor
tivi valoroși, cum slnt cei din Etio
pia sau Kenya, aă nu-șl mal poată 
prezenta atlcțil pe stadioanele Olim
piadei. Pină la Începerea Jocurilor 
Olimpice mnl slnt patru zllo și, se 
înțelege, se vor mal- depune eforturi 
pentru a SB’igăsi, in extremis, o so
luție acceptabilă. De altfel, comisia1 
executivă a C.T.O. a decis deschi
derea unei anchetă In acest cnz.

Pe ordinea de zi a sesiunii C.I.O. 
figurează numeroase probleme, prin
tre care : schiul alpin șl Jocurile 
Olimpice, protejarea emblemelor o- 
llmpice, prezentarea rapoartelor vll- 

. toacelor . gazde ele Jocurilor Olimpice
— Montreal (Olimpiada de vară) fl — ---- -------- .
Denver (Olimpiada de iarnă). Dar 1 el ■ ștafeta flăcării* Olimpice: n. trecut

Ia sfirșliui acestei săplâmlni — s Im bălă, 20 august — va avea loc 
festivitatea de deschidere a celei de-a XX-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de vară. Orașul gazdă a celei mal mari sărbători sportive din ioatc 
timpurile este Încă de acum cîleva zile „inundat- de numeroșii spor
tivi și sportive din ioată lumea. Printre oaspeții sosiți In satul olimpic 
se află șl unii dintre, sportivii și sportivele din România. Duminică 

■ diipă-arnlazA. in cadrul unei ceremonii specifice, in satul olimpie a fost 
Înălțat drapelul tricolor al țării noastre.

De Ieri, cel mal mtilți dintre olimpicii noștri alinți la Mflnchen nu 
Început antrenamentele pe bazele sportive afectalc acestui scop. Cei 
mal vrednici și interesați si nu piardă din forma ce o dețin — ba 
chiar s-o sporească — sini boxerii, halterofilii, canotorii, glmnașiii și 
trăgătorii, ce se vor afla in Întrecere încă din prima zi a Jocurilor.

.enigmă" a Olimpiadei de la ăîQn- 
ciu-n. U -constituie alegerea nouiul 
președinte al C.I.O. Actualul pre
ședinte, In funcție, Avery Brunda;ședințe, in funcție; Avery Brundage 
(S.U.A.), In virată de 83 de ani, a 
hotarlt să seTetragă, după 20 de ani 
de președinție. „

” ’ Principalii candidați la succesiu
ne slnt lordul KUlanin (Irlanda) șl 
Jean do Beaumont ■ (Franța). Primul, 
In virata,de 52 de ani, autor șl- pro
ducător de filme, fost student ui Fa
cultății de litere din Paris, a prac
ticat in tinerețe boxul, canotajul și 
eălărla. Jean de Beaumont, In virstă 
de G7 de ani. a fost campion mon
dial de Ur, participant la .Olimpiadă 
șl, in tinerețe, jucător de foibal.

După un prim sondaj, pronosticu
rile Înclină In favoarea candidatului 
francez. în cercurile GI.O. se dis
cută însă șl de eventualitatea unei 
a treia candidaturi șnu chiar dc... 
realegerea lui A. Brundage.

Au fost alcâtulțe grupele prelimi
nare alo competiției olimpice dc polo 
po apă. Echipa României a fost repar
tizată In grupa A, alături de selecțio
natele Iugoslaviei, S.U.A., Culxtl, 
Canadei și Mexicului. In primul joc, 
la 27 august, în piscina olimpică se
lecționata României va inlîlnl dupâ- 
reșllulul) echipa SAJ.ÂT A doua zi, 
reprezentativa țării noastre va Juca 
de in ora 23 cu echipa Iugoslaviei. 
La 2D august, echipa României va 
primi replica echipei Cubei, iar la

Ș

■V

I

30 august va Intllnl selecționata Ca
nadei. In ultima zi a preliminariilor, 
ta 31 august, jucătorii români vor 
avea ca adversari echipa Mexicului. 
Dacă' selecționata țârii noastre va 
reuși să se claseze in primele două 
locuri ale acestei grupa va primi 
dreptul do a parUcljM ta turneul 
final. Iată acum componența celor
lalte grupe , ale preliminariilor : 
grupa B : Ungaria, Olanda. Austra
lia, Grecia, R.F. a Germaniei ; grupa 
C : U.R.S.S., Italia, Japonia, Spania 
și Bulgaria. ...

o La biroul do presă al Olimpia
dei s-a comunicat Jcri după-amlazâ

•"
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victorioși la Toronto
*

° NÂSTASE A REDEVENIT LIDER ÎN CLASAMENTUL
MARELUI PREMIU - F.I.L.T"

»;■ il.tsț J3,S5: .14; 18,13; ,2J^. 
Balada lai Cable nogue s AU" 
*- »‘g,C; fi; 13.15: 1B.19: 18,------- --------- --- g;-

. _ .iai
. a Nnutragtați In spațiu.: ARTA — 
1 18. In grădină — ».
I m Ferma din Arizona : BUCEGI — 
> 18. ta grădină — I».». VICTORIA
i — 9: 1Z30; 16; 15.ss, VOLGA — M3: 
’ 15:’ 1’5,13: 1®.
1 • Lupul negru : CRTNGAȘI —
1 .13^5: 1733: S3. .
I a Asiâ seară. <lans4ni in familie ; 
ț FLACARA — 13,M; 18; 30.15.

a Nevăzut, necunoscut — 15.33: 
1B, Apl vie — 13.:3 : FLORTASCA. 
O Fanfan Ia Tullpe : FLAMURA 
— 0: 1.1,15; 13,S3; 18; 18.15; Z5.K3.
• Explozia albă : MUNCA — 16; 

. 18; s».
a Dragoste șl amenzi ; PROGRE
SUL —- 15.30; 18: 20.15.
e îffl coi de leghe sub mări i BU- 
Z.E3T1 — 15; 17,13, la grădină - 

CM, IS.
e Directorul ; VIITORUL — 13,15; 
10. ;!"

T

I
1

'■A

după-amlnză. Cura da limba, 
franceza. Lecția a 14-a. )

1«,W Spectacol festiv prezenta: cu 
ocazia cetei de-a S3-a anlver-j. 
efiri a eliberării Românie! de 
aub jugul fascist. Transtnlslu-'

■ 1 na ‘directă din Sala Palatului1
Republicii Socialista UomAnia, 

19,im Filmul documentar. „Șl iar, 
râsuna valea". ,

1S,2J 1WI de seri.
.aJnnul.?T^1’

30.19 Reportaj TV : „Oameni din" 
Poiana Uzului".

53.W Seară dc teatru : „Nopți in 
care nu se doarme" de AlJ 
Vojtln. Adaptarea șl regla : 
Domnița Mdnteahu. Tn dlri 
iribuțle b Ion Marinescu, Eu- 
genln Boainceanu, Giteorgha 
Cozeriei. Linca Tomoroveanu, 
Ștefan ibrdactte, Nely Sterlan, 
Mihai Mereuță. Lucia Mure- 
șanu. Costcl Constantin, Val 
Săndulescu, Violeta Andrei 
Tralnn Stănescu. Dem Savu 
Grarge Constantin.

ÎLM „34 de’ ore".
FROGILIMUL II

M,13 Te’cclnemataca pentru copil : 
„Doctoral Aumădoare" — 
producție a studiourilor aovle, 
lice. Medalion liarokl Uoyd;

21,13 Agenda. I
32,23 Luminile rampei. Tineri ln- 

terprcțL Orchestra de came
ra a Institutului politehnic 
București. Dirijor Radu l'.'i'- 

" desen. ■ ' li
J

ff ■ * X
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eel mal impbriont punct ?1 cure a 
tost, lntr-ua anumit sens, prima

din Unguria prin punctul de frontie
ră Hegyeshalom in Austria.. Flacăra

---- -----------------------------------------------
olimpică aj fost transmisă de sporti
vul maghiar Isivan Polyalt, cnm- 
K' nel austriece de scrimă Ellen 

er-Prels.
o Numeroși component a! loturi

lor olimpice au participat la un con
curs atletic, care a avut loc in lo
calitatea bavareză Kempten,

Cursa feminină do 4(M) m plat a 
fost cișllgată de austriaca Maria 
Syltora cu) timpul de b-V'MO, iar cea 
de KM) m plus a revenit Măriei Vilca 
(Peru) in | .iP’Dflb. .. Vest-germanul 
Karl Honz s-a clasat pa primul loc 
in cursa de 2ffl) m plat cu 21"afl0, Iar 
mexicanul1 Pedro Miranda șl-a- adju
decat victoria in cursa de 5 COT m 
cu timpul de 13’84”C/10.

o Specialiștii prezențl’ îa Augs
burg au apreciat că recentul turneu 
preollmplc de baschet, desfășurat1 in 
localitate, s-a situat la un>' remarca
bil nivel tehnic. Cele două echipe 
calificate (Polonia și Spania) nu fost 
indiscutabil cele mal ' bine pregătite 
atit din punct de .vedere tehhlco- 
tactic, cit șl al pregătirii fizice. La o 
vploare apropiată s-au situat și for
mațiile Bulgariei și Mexicului, cla
sate pe locurile trei șl, respectiv, 
patru. Competiția a scos In evidență 
marele progres realizat de repre
zentativa «Suediei, care, In prezent, 
se apropie ca valoare de primul e- 
șnlon al baschetului european.

o în sala de presă s-au anunțat 
prlntr-un afiș următoarele : „înoră- 

Toarea Shone Gould și ceilalți sțior- 
tlvi australieni il roagă pe ziariști 
să pu le mai solicite interviuri timp 
de 7 zile, deoarece le răpesc din 
timpul anirentunenlelpr și cel afec
tat odihnei".

• înaintea plecării spre Mflnchen. 
Înotătoarele americane au fost pre
zente la startul unui concurs de 
verificare, desfășurat In Knoxville 
(Tennessee). Cu aeesl prilej, ele nu 
stabilit trei noi recorduri mondiale 
în probele de ștafetă 4x100 m liber 
(Klm Pejrton, Sandy Nielson, Janie 
Barkman, Shirley Babaahoff) cu 
3'38hl/10 ;< ștafeta 4x100 m mixt, (Ja
nie Backman. Billie Dahielej Sue 
Atwood, Lynn Vidnll) cu ra'^IO ș! 
ștafeta 4x200 m liber (Ann Marshal, 
Ann Simmons, Kinna Rolhammer, 
Shirley Babashoff) cu 8'23"9.T0.

Turneul Internațional de la Toron
to (Canada) ;>-a Încheiat cu un dublu 
succes al Icnismanilor români. In £i- 

, nala.do simplu bărbați. Iile Năptase 
l-a învins clar, in două seturi (0—1. 
0—3), p-e jucătorul rho-desian Andrew 
Pattison. Partida, care n durat mnl 
puțin de o oră, a fost In discreția

■ lui Năstase, al cărui joc, tehnic șl 
spectaculos, a entuziasmat asistenta.

în urma acestei frumoase victorii.
■ Cotata cu 75 de puncte. Iile Năstaae 

a preluat conducerea In clasamentul 
„Marelui premiu — F.I.L.T.". El to
talizează In prezent 401 puncte si 
este urmat de fostul lider, spaniolul 
Manuel Oranies. cu 380 puncte.

Co!,/de-nl doilea succes ni Jucăto
rilor români a fost obținut In proba

’ ■

de dublu bărbați : In finală, cuplul ■ 
Iile’ Nslstase-Ion Tiriac a Întrecut cu 
1-^6, fi—3 . perechea, cehoslovacă Jan 
Katies-Jan KukaJ.

rî cî ;
Echipele de Juniori ale Romă- 
șl Italiei s-au Intilnlt la Via- 

s 
competiției Internaționale .de tenis 
„Cupa Valerio". Victoria a revenit 
cu 3—2 jucătorilor Italieni. care 
s-au calificat pentru faza finală a 
competiției față rezultatele tehnico : 
Signoreli — Florin Manea 0—3, 4—6, 
0—4 ; Plghl — Mirean Brcazu 5—7.
6— 2, 0—2 ; Florin Curcă — Lovati
7— 5, 9—7 ;-Traian Marcu ■—Bdrea 
9—7. S—4 : Borca. Valtuone 
cu. Manea 9—7. 0

e y
rilei rgf _______
regglo In finala zonei Italiene

■ ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BOX : In turneul Internațional do ,' 

în Eger (Ungaria), pugillștil români 
au lisat o frumoasă impresie. La 
categoria semlmuscfl, Remits Coama 
l-a învins la puncte pe polonezul 
Niebudckom,; Iar la categoria pană, 
C. ȘtefanovlcI a dispus prin aban
don In.repriza a 3-a de maghiarul 

■'’Kovacl. Premiul 'pentru cel mal teh
nic. boxer a fost acordat lui Slmlon 
Cuțov (România). BAIL — La Sofia 

- a Început a -4;a 'ediție a Balcaniadei. 
’ xlo Tali, la corei participă echipele
■ Greciei. Iugoslaviei, României. Tur-
■ clei șl Bulgariei.: în competiția mas- 

cullrail In primul tur. selecționata
: ’României a intllriit) redutabila forma

ție n Iugoslaviei; cu rare se află la 
egalitate : 1,5—1,5 puncte (trei partl- 
,de fiind Întrerupte), în competiția 
feminină (se joacă turneu individual)

■ s-au înregistrat următoarele rczulta-
■ te : Stadler (Iugoslavia) — Czakyr 

(Turela) 1—0 : Gheorghleva (Bulga
ria) — EHiabetâ Polthronlado (Ro- 
mânia). iEîreruptfl. în cadrul, tumeu-

. iul rezerv-al juniorilor, șahlstui ro
mânTrata iov ici l-a învins pe lugo- 
s-avul Milovnnovlcl; ILVNDBAL. — . -
Turneul do handbal’ (rezervat echl- Spaaskl șl Robert Fischer s-a In- 

.......................... '■ ’ '----- '-1 la mutarea a 60-a.
S UVIA-. UUltULiUV UU S4.UL UI ,UU 
puncte. în legătură cu această parti- 

____  dă) marele maestru Internațional Iuț’ 
pale Bulgariei, Poloniei (A). Ungă- goriav Gligorld a declarat că
riel etc. în ultima zi^s-au inregls- Fischer a Jurat cu mnre precizie
trai rezultatele: R. D. Germană — pentru a obține remiza. Cea de-a
Cehoslovaiela 15—10 (3—5)0i Bulga- 17-a partidă, In rare Spâsskl va
rin—Polonia (B) 22—10 (12—6) : Un- Juca cu albele, șe va desfășura astă-
garia — România ’ “ - -

U.R.S.S. — Polonia (A) 17—15 (0—8). 
POPICE. — La Budapesta a avut 
loc un concurs International femi
nin do popice, in care n participat 
Bl formația Voința Cluj. Competiția 
pe echipe a fost ciștigată de Ferenc- 
varos Budapesta, cu ’ un total de 
2 503 puncte, urmată de Voința Cluj 
— 2 417 puncte și Bischofswerda 
(R. D. Germană) — 2 240 puncte. 
La individual, pe' primul Ioc s-a cla
sat- sportiva maghiara Szalni (443 
puncte), secondata de compatrioata 
sa Nadas (429 puncte). Dintre'concu
rentele noastre, cel mal bun rezultat 
(415 puncte) n fost realizat do 
rla Kelemen.

,1

FISCHER-SPASSKI
9,5-6,5.

«■•

î

‘■4

"i

Hail

■ ' ' , J ■ ' 1 = ’ :

Concurs 
afișe pe tema 
economiei

Uniunea, artiștilor plasLlci șl 
Casa de Economii,și Cousem- 
națluni a Republicii Socialiste 
România organizează cel,,de-al 
șaptelea concurs de afișe ■ cu 
tema „Avantajele economisirii 
la i C.E.C.",i, Se',vor acorda ur
mătoarele premii.i premiul I; 
iln libret de economii cu o de
punere do 7 fi©9 do iei.; pțemîul 
11 : lin libret do economii ‘ cu o 
depunere db^SWX) do lei ■. pre
miul ni ": un'llbrht de economii 
cu o depunere, de .4,OM de lei ; 
3 mențiuni : librete de economii 
cu depuneri do cite 2GWJ de lei 
f,(cairo. .

Selecționarea afișelor pentru 
acordarea premiilor se vn face 
de către un juriu compus din 
reprezentanți al Uniunii artiști
lor 'plastici șl al Casei' de Eeo- 

' nomli și Consemnațlunl Pentru 
lucrările pe care le vu achizi
ționa, din cele prezentate la con
curs, Casa de Economii șr Con- 
scmnațiunl va plăti drepturile 
legale de autor. Afișele pentru 
concurs se-vor prezenta In .for* 
matul 70X100 cm, numai eașe- 
rato și' vor fi astfel executate 
incit să, permită tipărirea

ș

v ■

maximum 6 culori. Nu so admit 
afișe caro au fost tipărite ante- 
rior.

, Afișele pentru concura so vor 
expedia pînâ la data de 14 oc
tombrie 1972, inclusiv, pe adre
sa : Casă de Economii și Con- 
semnațlunl — serviciul propa
gandă (București, Calea Vlclo- 
rței nr. 13). Ele se vor -preda îm
preună cu un pilc Închis care 
trebuie săi conțină : un motto,

vremea
A 10-a partidă a meciului de șali 

pontau titlul mondial dintre Bo-ls

prior de Junior!) dotat cu ..Cupa cheiaj remiză
Prieteniei" s-n' Încheiat la Varșovia Fischer conduce cu scorul de 9.3—-0.5 
cu victoria’selecționatei U.R.S.S. Pe .« .<
locurile următoare' s-au clasat eehl-

13—11 (7—3) ; scară.

• același de pe spatele afișului, 
numele, prenumele și adresa au
torului. Pe plic se va scrie nu
mai moltoul aflșulu’.-

Cu prilejul „Săptamlnil eco- 
■nomlcl". Casa de Economii și 
Consemnațlunl vs organiza o 
expoziție in care vor fi prezen
tate afișele selecționate de Ju
riul acestui concurs. Afișele 
care nu au- fost selecționate 

« pentru expoziție pot fi ridicate 
do autorii lor de la centrala 
C.E.C. In maximum 15 zile de 
in data deschiderii expoziției. ’ 
Afișele prezentate în cadrul ex
poziției pot fi ridicate de autori 
In maximum 10 zile de la în
chiderea acesteia,■1

23. îî și 23 august. în țară : Vreme 
răcoroasă :Ja începutul intervalului, 
apoi Iri curs de încălzire. Vor cădea 
ploi sub formă de-averse, mai ales 
după-amlăza, Îndeosebi1 In zonele de 
deal șl/de munte; Vint potrivit Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
inire 9 și 10 grade, tar maximele în
tre 19 și 20 de grade,, mal ridicate la 
Vreme răcoroasă îa începutul inter
valului.1 apoi in curs de încălzire. în 

, ---- —ploi de
.scurtă durată. Temperatura In gene
ral. staționară ta Început, apoi în 
creștere.

Pe litoral ■ Vreme răcoroasă la în
cepui, apoi în curs de Încălzire. în 
cursul după-amiezilor slr.t posibile J___ < • n-,__ ______

Ieri In (arâ : Vremea a fost ușor 
instabilă In sudul •Cr.Lțahei, Banat, 
Oltenia și Jumătatea de vest a Mun- tre 19 $i 20 de grade, mai ridicata 1
teniei, precum și în zona CiirjMțlior sfirșitui Intervalului. în București
Meridionali, undo au căzut piu! tem- Vreme răcoroasă la Incebutul litter 
po-aro șl sub formă.de averse șl s-au ' valului, apoi in c...„ 
sdrmtala’. frecvente .descărcări elec- primele zile sini ’ "postolTe 
trice. în celelalte regiuni, cerul a fost - . - —
variabil. Temperatura acrului In ora 
14 oscila Intre 14 grade ,. ta Oravița 
șl 29 de grade la Călărași și Hlrșova, 
In București : Vremea a f03t insta
bilă, cu cerul mai mult noras In ( ____ ____
cursul după-wnlezii, tind trecător a ploi de scurtă durată. Temperatura
plouat. staționară la început, apoi in crcș-

Tlmpul probabil pentru zilele de tare.'

\

/

i >

i

hunedore.nl
form%25c4%2583.de


/

8
A, ■-t»

/

>

r1 V*

If

'•3'

■

X. ? :felj
Mjtâ,

Io

1 '

J >* « ®i

Manifestări consacrate'A

r
i

r
r** <

MOSCOVA , 21. Corespondentul 
Agerprcs, Laurențlu Du'fl. transmite: 
In parcul centrai da cultură șl odih
nă „Maxim Gorki* din Moscova a 
avut loc o «adunare -festivă organiza
tă de Asociația de prietenie sovielo- 
fomânâ în cânatca zilei de 23 Au
gust' In'fața Uriel numeroase asis
tențe,,a luat cuvlntul colonelul An
drei Antoseak, ’ candidat In științe 
tetorlco,. .care a . evocat semnificația 
aceilul mare act revoluționar In Is
toria poporului român, a relatat 
despre succesele repurtate de po
porul român, sub' conducerea parti
dului Bău.. în opera de făurire, a so- 
detățll noi;, a subliniat dezvoltarea 
relațiilor’.,do prietenie'-și colaborare 
între P.C.U.S. gl P.C.K,. intre po
poarele sovietic și cel român. Iancu 
Ripan, secretar al Ambasadei române 
la Moscova,, a relatat celor prezerițl 
despre atmosfera de puternic entu
ziasm eu care oamenii muncii din 
România: JnUmpInă anul acesta,ziua 
ds 23 August și «Împlinirea unul sfert 
de veac de la crearea; Republicii.

Delegația A.ILL1U.S., 'condusă de 
tovarfișui Virali Cazare, membru al
C.C. al P.C.lt,’ prlm-adjunct al. mi- • 
nistrului educației șl' invățămlntului, î 
a făcut o' vizită la sovhozul' „Novli ■ 
Severnll* din raionul Iaroslnvl șl. u 
participat -lâ 'o- adunare cons,aerată
celei dc-a 38-n anlveraărl, a' eliberă
rii patriei noastre.

La Kiev a fost inaugurată săpta- 
mina filmului românesc,■’ ■ în cadrul 
căreia vor fi. prezentate șapte, filme 
artistice realizate de, studiourile 
noastre. La festivitatea de Inaugu- 

1'-v• !
• • - ■ • ’ ’’ - 4^1 i' . S.- . j

In legătură cu apropiatele

‘iau livrai), i
rare, ’ desfășurată. tn cei mal mare 
cinematograf din- capitala Ucrainei, 
au fost .
consulul generally , ...___
Kiev; precum și o delegație de 
ncaști români. _______ 1
cineaștilor din Ucraina, S. Dovdenco, 
a vorbit despreTealizărlle clnemato-

desfăiuralfl. In cei niai mare

prezent! Alexandru Ungur, 
al României la 

„ ’:’ cl-
Secretarul Uniunii

grafiei romăneșlL
>

B

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 21 — Corespondentul 

nostru, AL Plntca, transmite : Ln 
posturile ungare de radio „Kra.îiiih* 
șl „PetSfi* a incețjut, luni, „Săptăr 
mina culturii românești*, organizată 
re ocazia sărbătorii naționale a 
României. Programul . cuprinde , ci
cluri de emisiuni muzicile, tacluzlnd 
piese almfonlce șl folclorice, prezen
tarea unor opere din literatura ro- 
mănă; contemporană.

JAPONIA
TOKIO 21 —' Corespondentul'; 

gerpras, FL Țuiu, transmite . In 
orașul; Mumazu- din prefectura : Shl- 
zupka a avut.loc o adunare consa
crată aniversării zilei’de 23 Augunt 
la care ’au participat, cadre "didactice, 
sludențl, muncitori, precum și condu
cători de organizații sindicale din 
fabricile „Torax* șl „Ninsori* din lo
calitățile Numazîi șl, resp-cctiy, FujL

Cu acest prilej. Grlgore Aldca, se
cretar al ambasadei țării noastre din 
Japonia; a vorbit .despre România șl 
semnificația zilei 'de 23, August. j , 
' Au fost prezentate filmele ..Mejiii- 

șugurl populare*, „Tradiții maramu
reșene* șl „Excursie ln București*.

!f"
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Independența națională 
-pentru- care1''-liiptâ «pop'oarele 

■africane implică controlul 
asupra resurselur naturale" 

® Vizita ministrului 
de ezterne ai Tanzaniei 

în R. P. Chineză
PEKIN 21 (Agerprea). — Luînd 

cuvlntul cu prilejul, recepției oferite 
în onoarea ministrului afacerilor ex
terne nl Tanzaniei,«John’ Maleceln, 
caro face o vizită la Pekin, CI 
Pln-fel,. ministrul .afacerilor externe 
al R.P. Chineze a declarat efi gu
vernul chinez este hotărî t să stabi
lească șl gă dezvolte relații de prie
tenie cu toate țările (africane inde
pendente. pe baza prlnclplllor coexia- 
tențel''pașnîfee — ‘•transmite 'agenția 
China’-Nouă. Guvernul chinez va fl 

'totdeauna de partea' popoarelor din 
țările- africane,- care luptă pentru- In
dependență șl eliberare națională, 
plnă. la .victoria' lor completă. SIntem 
convinși că actuala-vlzltă’a mtabrtru- 
lui Mnlecela va tnțărl prietenia mi
litantă. dintre popoarele. chinez și 

, tanțanlan..._ '-U |
• .Referindu-sa ta faptul că ln Africa 
are loc o mișcare largă Împotriva 
colonialismului, ncbedlontallsmului șl 
imperlallamulul, John . Maleccta* a 
subliniat că independența națională 
pentru care luptă popoarele africane 
Implică controlul asupra resurselor 
naturale, care plnă acum; au fost’ex
ploatata îh beneficiul cltorva*puteri

• coloniale. >între popoarele chinez șl 
tanzantan se dezvoltă relații frățești, 
a’ spus ’el ’in Încheiere. 1 ■>

VIETNAMUL DE SUD
n1

I

p

VIETNAMUL DE SUD 21 (Ager-, 
prea). — Agențiile Internaționale do 
presă anunță că, ln urma ofensivei 
viguroase lansate de.,unitățile, Fron
tului Național de Ellberarej din Viet
namul de sud, trupele saigoneze au 
fost’ obligate să ‘ evacueze complet o- 
rașul Que Song șl baxa militară 
Ross. După cum Kp știe, patrioțli au 
lansat atacul asupra VâlL Que Song 
vineri și. In urma presiunilor exer
citate, trupele salgourâe au evacuai 
fa .grabă localitatea luni dimineață, 
unitățile Frontului Național de Eli
berare prelulnd controlul asupra a- 
cesici -Importante regiuni- strategice.

«Agenția United Press International 
apreciază că situația trupelor salgo- 
neze a devenit.extrem de critică, ele

!|

.1
• .

ncmoldlspunlnd In zonă dedt 
singură bază militară. Agenția _ 
tește faptul că Que Sun-; este cel 
de-al doilea mare oraș sud-vleina- 
mez cucerit do palrloțl diipă Quung 
Trl, In mal a.c. Potrivit agențiilor 
internaționale de presă, trupele s.il- 
goneze au suferit pierderi grele In 
oameni si tehnică de luptă. In pofida 
ajutorului masiv din partea aviația! 
americana. Inclusiv bombardierelor 
JB-52*.

Totodată, forțele patriotico au de
clanșat puternice acțiuni ofensive 
asupra trupelor regimului de Ia Sai
gon dislocate In ■ zona localității 
Quâng Trl. Trupele salgonezc au su
ferit pierderi grele In oameni șl echi
pament de luptă.

de o 
amin-

Demonstrații antirăzboinice la Philadelphia
■= - ' .u ■ Ii >

NEW YORK 21 (Agcrpres). — O 
importantă acțiune de protest îm
potriva războiului ’dlri Vietnam a 
avut loc la Philadelphia (statul Penn- 
sylvanfa). Timp de douâ zile, repre
zentanți al organizațiilor „Veteranii cn generalul TMeu șl partizanii lui
Vietnamului împotriva “ războlululf, eă părăsească puterea de la Salgon
„Femei. luptați pentru pace* și 8r]_ ' JA ■ ■■ * '-'- ■ ■ . ■. <
tale au blocat căite de acces spre 
fabrica de armament din localitate, 
care produce explozive pentru horn-

bete utilizate în Indochina.
în cadrul unul Interviu, eajidldntul 

democrat ta președinția S.U.A., 
George. McGovern, a declarat că, in 
cazul In core va fi ales, se așteaptă

PHENIAN -31' (Agerprai). — .Un 
purtător de cuvlnt ’ăl C.C. al Socie
tății dciCrucâ Roșie din R.P.D. Co
reeană a dat publicității o declarație 
ia care- cere părții isud-coree-e să 
Încetele ridicarea de obstacole ln ca
lea convorbirilor propriu-zisa dintre 
organizațiile de Cruce Roșie din 
Nord șl din Sud, informează agenția 
A.C.T.C.

într-un moment ’ in care ■ partea 
nord-enreeană depune eforturi sln- 
câra pentru deschiderea,, cit -mal, cu- 
rind poâibll,-n convorbirilor prbpriu- 
zise șl pentru desfășurarea lor ncs- 
tlnaherltă,’ partea- sud-corceanfi. .În
cearcă .să ridice noi. obstacole in ca
lea convorbirilor, Induzlnd ta lista 
coriBilierltor, săi pe' așa-zteul, „pre
ședinte ăl Federației centrale, a cinei 
provincii din nord*, relevă declara
ția. JȘste vorba de .o organizație 
conspirativă, menită uă OKC-Jtă anta
gonismul șl să agraveze sciziunea 
dintre Nord și Sud, să țeagă Intrigi 
politice Împotriva ' R.P.D. Coreene, 
precizează fa . continuare declarația.

' Comitetul Central nl Societății de 
Cruce Roșie a- RJP.D. Coreene cere 
părții rjdrcnreene să .renunțe la a- 
ceafită', manevră provocatoare, subli
niind că, ta-caz contrar, ea va purta 
întreaga răspundere pentru toate con
secințele grave ce vor decurge de 
alii' ' V’ ’’ ;
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O Mahmoud Riad a propus

CAIRO' 21. (Așcrprca). — Mahmoud 
Riad, secretare! general' al Ligii 
Arabe, a propus organizarea 1 unei 
reuniuni arabe; la nivel înalt, pentru 
a examina consecințele prelungirii 
ăctualer situații1 din." Orientul Apro
piat,; scrie ziarul „Al Ahram*, reluat 
de agenția M.E.N.
■ Polrlvlt ziarului, • Mahmoud Riad, 
care întreprinde,.In prezent, un tur
neu oficial lnlr-o scrio da țări arabe, 
a prezentat această , propunere țofi- 

ilof „ da «taie reșpetalvL DiepL > un 
prim pas; el a sugerat ca reuniunea 

’•mlhtalrllor do externe din statele 
membre ale Ligii Arabe, programată 
pentru 9 septembrie, s& ■ definească
■■ -' ;

t

k
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reuniune araba la nivel înalt
>ț'•'plrliFf.'s L-ț ' • r

un: plan de■ acțiune, precum , și mij
loacele« necesare. pentru realizarea 
lut, conferința .ln nivel Înalt urmlnd 
să ratifice apoi măsurile adoptate 
de către miniștrii de externe.

■ DAMASC 2.1.(Agerprcs). — Abdel 
Halim Khaddam, vlcepremlor și ■mi
nistru. do, externe al Siriei, s-a - re
in tors; la Damasc,, după'un turneu 
Întreprins inlr-o serie de țări latlno- 
americane, relatează ‘agenția M.E.N. 
UĂriVorblrilc pe care ministrul al- 
iiKn ile-a ..avui..cu. oficlalMuib^ reșȘ . 
pectlve s-au referit, îndeosebi, ' la 
relațiile '.statelor.; vizitate cu Siria, 
subilnlindu-se importanța Intensifi
cării cooperării in diverse .domenii, 
in. interes reciproc,, precum șl la 
evoluția situnțlol din' Orientul A- 
proplai»
V:\ , Ș I ■■' '.Jj fJJÎLiZ; .1.J

> ...
HANOI 21 (Agcrprea). Avtațta 

americană continuă aă bombardeze 
digurile- șl sistemele de irigații din 
ILD. Vietnam.- La 17 august, avioane 
americane au aruncat'asupra .digului 
din natul Ha Son, provincia Thanh 
Hoa, 9TO de kilograme de' bombe, 
dlslrugihd tin’ sector în lungime de 
40 de metri. Potrivit agenție! V.N.A, 
acerta a fost cel de-ai 38-lea atac 
aerian asupra digurilor din' provincia 
Thanh Hoa. în aceeași zl, avioanele 
•americane ;au’atacai coojjerativa . a- 
gricolă Thong Nhat din comuna Ifa 
Son, districtul l-fa Trung. Șase , per
soane’ au fost udsa, iar mai multe 
zeci de caso .au .fo®t avariate.

R!. D. Vletaârn la Conferința de ta 
Paris ta problemele Vietnamului, s-a 
înapoiat la Hanoi, informează agen
ția V,N.A. în , timpul călătoriei spre 
patrie, Le'; Duc Tho a făcut escale ta 
Moacovts și Pekin.
- fe ' J ■■ ' ‘ț 1

și aă albă loc „un exod al principa
lilor generali șl politicieni* de ta 
Saigon, după care se va putea crea 
un guvern de coailțle.

Candidatul democrat a declarat, cu 
aeetași prilej, că „americanii slnț cel 
care au aplicat o putere de foc ma
sivă si zone ale focului liber*, folo
sind termenul „pacifica re*, șl au Iz
gonit șase milioane de oameni din 
casele lor. în schimb. Frontul Na
țional de Eliberare atunci cind eli
berează un sat „nu asasinează; oa
meni, ci înființează o școdU. un sis
tem rutier, un sistem administrativ*.

.............................■ î'-. ■ -
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COLOMBO 21 (Agerprcs). — în 
raportul prezentat la cel dc-al 
vni-lea Congres al' P.C. din Shri 
Lanka do'secretarul general aT C-C. 
al partidului, Pleter Kcunemnn, sa 
tace o analiză a situației politice ' șl 
economice din țară. Partidul Comu
nist din Shri'Lankn, subliniază ra
portul, va desfășura o campanie ac
tivă de Înfăptuire a reformelor so- 
dal-eeonomlce, prevăzute In mani
festul electoral al Frontului Unit. 
Totodată, ca partid nl clasei 'munci
toare, el va formula propuneri pro
prii, care să corespundă intereselor 
vitale ale oamenilor muncii.

Raportorul a subliniat că, avlnd ta 
vedere situația economică c!i firii® a , 
țării, una din sarcinile primordiale 
ale partidului ta perioada imediat

următoare o constituie’lupta pentru 
dobLndlrea deplinei Independențe eco
nomice șl pentru "crearea unei eco
nomii naționala multilaterale, In 
caro ponderea sectorului de stat să 
crească treptat. Pentru aceasta, sa 
arată ln raport, este necesar să se 
naționalizeze plantațiile care aparțin 
capitalului străin, băndle, diferite 
companii comerciale șl - din alte ra- 

rQf0rma 
agrară, ®ă se limiteze veniturile bur
gheziei autohtone. Un rol important 
in consolidarea economiei 11 joacă i 
Gtringerea colaborării economice și 
cpmerclalo cu țările socialiste.

Ilfîportul a subliniat necesitatea u-, 
n!tații șl coeziunii tuturor; forțelor J; 
democratice din țară penlru Înfăptui
rea reformelor progresiste în intere
sul poporului.

ț
muri, să se înfăptulascft

Conferința națională a P. C. din Danemarca
COPENHAGA 21 (Agerpres) 

cadrul conferinței naționale a 

ta Copenhaga, au fost examinate pro
bleme privind sarcinile organlzațlllcr 
de partid In legătură cu referendu
mul ce urmează Bă se desfășoare 1a 2 
octombrie in țară asupra aderării Da
nemarcei ta Piața comună. Conferința 
a adoptat o declarație care subliniază 
necesitatea Intensificării luptei împo
triva intrării țării In C.E.E. .Docu
mentul relevă că aderarea la Plata 
comună ar face ca toate hotftrlrlle 
Importante din domeniul politic șl e- 
conomlc să fie luate in afara țării, ta 
Bruxelles, de către organele C.E.E., 
Danemarca devenind astfel legată de 
planurile elaborate In țările mal man 
ale Pieței comune. Totodată, decla
rația cheamă ta intensificarea efor-

). —în

din Danemarca, care se desfășoară

5 tarilor de Întărire a colaborării dintre 
țările nordice, de promovare a destin
derii in Europa șl de dezvoltare a 
colaborării bazate pe egalitatea In 
drepturi întro toata țările.

- ' - 1 s ; " . , 1 , ’ « '

Comunicat
cubano-somalez
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Negocieri petroliere
O Țările producătoare cer sporirea participării lor 

la acțiunile companiilor petroliere
'I -■* ■

BEIRUT 21 (Agerpres). — „Cele 
trei ore de convorbiri au. fost ex
trem de fructuoase”, a declarat 

‘ slmbătâ seara șeicul Ahmed Z-akl 
Yamănl; ministrul saudtt al petro
lului. la Bflrșitul ultimei reuniuni 
dintre reprezentanți! statelor'produ
cătoare do petrol d!r.’ 
Peralc "și companiilor

■trol din zona Golfului
; 

petroliera ocridentaJo ce acționează 
in această zonă,

Obiectul negocierilor II constituie 
cererea statelor respective (Arabia 
Saudîtă, Abu Dhabl, Irak, Kuweit, 
Qatar), de a deține o participare tai-

ținta de cel puțin 20 la sută la ac
țiunile companiilor occidentale, ur
mi nd ca, intr-o etapă ulterioară, pro
centul să ajungă la. 51 la sută. Este 
cea' de-a șasea șl ultima rundă de 
negocieri do la Începutul lunii fe
bruarie; „Acedte convorbiri, a spus 
șelcul Ahmed Zakl Yamaifl. stat mal. 
importante-declt- loâte cele corelau, 
ftYuMps <Je Jft.imypp.lul tratativelor.; 
Cred că societățile petroliero.au în
țeles acum Importanța pb care noi 
o acordăm aplicării principiului par
ticipării șl &o văd obligate să m 
preocupe in mod serios de obținerea 
unui rezultat pozitiv al negocierilor*.

HAVANA 21 (Agcrpres). — La În
cheierea vizitei in Cuba a ministru
lui de externe al Somaliei, Omar 
Arteh Gbalib, a fost dat publicității 
un comunicat comun In caro sa rea
firmă sprijinul celor.două țări față 
de propunerile prezentate de guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului do sud, de ILD. 
Vietnam și guvernul Regal de Unluno 
Națională ol Cambodgiei pentru so
luționarea problemelor litigioase. 
Părțile cer Administrației S.U.A. să 
pună capăt bombardamentelor asu
pra IțD.’ Vietnam și să-șl retragă 
toate trupele din' Peninsula Indochlr i 
na. Ele se pronunță in sprijinul ce
rințelor justă .ale poporului coreean 
de reunlflcare pașnică șl indepen
dentă a patriei sole fi cer retragerea 
trupelor americana * din Coreea' do i 
«ud. Părțile apreciază că rezultatele 
conferinței țărilor ' riealinlHlo 'ce â 
avut loc recent la' Georgetown eon- | 
Btltule o contribuție importantă ta ! 
intensificarea mișcărilor de eliberare 
națională din Africa, Asta șl America 

"Latină. Cuba și Somalia, se arată in 
, încheierea comunicatului, subliniază 

necesitatea promovării relațiilor do 
colaborare reciprocă In toato dome
niile.

RABAT 21 (Agcrpres). — în. mesa
jul său către națiune, rostit cu' oca
zia zilei de 20 august, (care marchea
ză exilul regelui ‘ Mohamed al 
V-lea), regele Marocului; Hassan al 
Il-lea s-a referit Ia frflmîntările din 
viața- politica ■ a Marocului, după 
ctștlgarca Independenței-sale. Evo- 
cind ultimele doiiă tentative de lo
vitură" de stal, militare, cea de la 
Skhîrat, din cursul anului trecut, și 
cea de la 10 august a.c„ suveranul 
marocan a arătat cil „acestor nu ku 
constituit decit simple Incidente pe 
parcurs. Adevăratele lor catize, a 
spus regele, citat do agenția France 
Presso, constau ta faptul eă ace* 
care dețin puterea politică, adml- 
ntatratlvă, judiciară sau militară fac 
greșeli, șl nu încearcă ,,să le repare*. 
De .-asemenea^ suveranul a arătat că 

. „instabilitatea, situație!, politice a 
provocat mișcările din rindul ar- 
rnatel*.

, în prezent,'1 a spus suveranul ma
rocan, e necesar să revizuim împre
ună modul nostru de a aprecia „lu
crurile*.; '
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Căpitanul Mohămed al 
Makreeî, membru al Consi-

0 adunare festivă consa
crată celei de-a 28-a ani
versări a răscoalei najiona- liuliti Comandamentului Re
le slovace ® avul' ^minics volutei din Libia, și-a pier-
in orașul TurzoWră, din Slovacia, -s.-b în itnna unui accident

de automobil, anunță agenția M.E.N., 
, relulnd o știre transmisă do poetul 
do radio Tripoli.

!; londra Oameni fără acoperiș : 
| și blocuri fără locatari ;

Ziarul . „Guardian“, a- < 
.rata recent, că numai '( 
firma „First National < 
Finance Corporation" . 
o j-rcallzpfi intr-un . 
limp foarte scurt, ■ de ’ 
— urma speculei -cu ’ 

’ ‘ , un profit de < 
aproape Zi milioane < 
lire sterline.. ■ ■ ; - <

Este adevărat, gu- <

ardtat și in cadrul . 
dezbaterilor din parla
ment, preconizcard o 1 
serie de măsuri, intre ’ 
care și unele sancțiuni < 
financiare împotriva 
proprietarilor care iard 
neocupate clădirile 1 
imobiliare. Comentata- 1 
rii de presd par Irird i 
destul de sceptici, a- ; 
cînd in vedere atlt i

I în timp ce mii.fi mii de milioane lire. Des- 
l de cetățeni nu au prac- pre .președintele com- 
ț Jic un, acoperii deasa- f- ' 1 s
j ‘pra capului, la Londra acestui Lm, 
. există o serie de mări ' Hyams, în virstă de 44 
’ construcții ‘. .'moderne --1’ " - -■
■ care stau neocupate de

> a fost expus I
I Camerei Comunelor __ 
^secretarul de ștal.pen- ____ . r , __  _______ t

tru mediul înconjură- ține in mod deliberat varnul, așa cum s-a 
tor, Peter Wălker, care nepcupcta „o suprafa- -■ ■ ■ ■

> a acusat pe proprieta- țd su/ieientâ pentru a
> rii de imobile câ le oferi adăpost, la ăXO 
) lasd in mod deliberat familii de muncitori*. 
( necwupatB in aștepta.- Ziarul „Morning
> rea unor noi ți impar- star1 sublintasd cd, în 
. tante creșteri ale chi- timp ee zed de astfel

da clădiri rînt libere, 
~ ’ în întreaga țară „eris- 
ea tă in mod oficial 20 OOO

un puternic fel de acoperiș asupra ___  ... _____ __
™. Totodată, complicata procedură 

.st . . -J1'dt., șt

<f« mihtxwe lire. Dss~

panici proprietare a 
acestui bloc, Harry 

u 
ani, se spune că are 

care stau neocupate ce o avere evaluată la un pe urma 
mulfi ani. Acest fapt milion, de lire sterline locuințe, i—_'7re ajj jjgIn .fufa pentru fiecare an de aproape 

lelor'de viață. Numai la Lon- lire ster 
i- dra, această companie

, tor, Peter Walker, care- ■neocupată „o suprafa- 
oprieta-' țd suficientă pentru a 

—,------ ------ c<5 le oferi adăpost-, la 4 500
lard in mod deliberat familii, de muncitori".

> rea unor noi și impor-
* riilor.

Coruf. cpTccicS de
. wiinfatrui britanic t ,
’ „un adevărat scandal", de oameni fără nici un
* a acut f~' J1' —"—
> ecou in opinia publică, capului*. ___ ...
» Ziarul „1 imej* aduce scria ziarul, „aproape parlamentară, cit-, șt
> o serie de exemple re- 3 milioane de cetățeni opoziția acelor cercuri 
, czlxtccrz: astfel, tn trăiesc.In a/ezări care eare nu văd cu .ochi 
( inima Londrei se află '. nici cu cea mai mare buni acest „atentat” la

j «- dreptul „sacru“:al pro^l
prletarilor de a obține 
profituri cit mai ridi
cata și pa orice cale.

i •i<rrniir , uvun, N. P.LOPEANU
i rea ta e depdjit 33 file pentra construcții. Londra

» celatoare :

. un bloc cu 33 de eta-
’ fe, numit „Centra
’ Poiat", .care etă liber.
’ de.„ opt ahi. Cind a locuințe,k - 1 _!■ _ ' L ji —’ _ ' . n ii X. X — T m JtJ —— m m." JUi3i> LfW/iBH U-B.Jk»' UîUtUl ** . r.a-m» .r.. «pw». »
> cortflt 5 milioane lire speculă fără precedent
> sterline; acum tsaloc- cu clădirile și terenu-

bujideoință nu pot fi 
descrise ca. locuințe". 

Datorită „crizei" Se.
__ __________ ____ _  Lit, In ultimul 
fost construit, blocul a timp s-a înregistrat. o 

sterline ; acum valpa-
|s

I

8

transmite agențfe' C.T.K. Despre 
semnificația acestui eveniment a vor- 
b’l Jozef Leițart.. prlm-șecrelar al 
Partidului Comunist din Slovacia.

Premierul Consiliului do 
Stat al R.P. Chineze, ciuEn-iai, 

. i-a primi», pe Kenzo Nakâjlma, pre- 

. ședințele Așoclațlal,de schimburi cul
turale Japonta-China, care face o vi- ' 
zli’i in R. >P. Chineză, anunță agenția 
China nouă.. >

Forțele progresiste din .
Japonia au’ obținut dnmîni- Comitetului Controlului’ Popular, — 
că;o" nouă victorio electo- T/}tSa c T K

Polipa suedeză a reușit 
sa-i prindă pe asasinii am
basadorului iugoslav lfl 
Stockholm,’ Vladimir Rolovlci; care 

■ evadaseră la 18 august dlntr-o Închi
soare.din apropierea; capitalei sue
deze, Informează agenția Taolus’.

Drahomir Koldor “ ,ncciat 
din viață. Comitetul Central al Parti
dului Comunist dlh Cehoslovacia șl 
guvernul R.S. sCehoslovace au anun
țat încetarea din viață, după o boală 

■ grea șl îndelungată, a lui Drahomir 
5E?’«Î AAn« rît f1 fii ID f^ÎFI

Ml ■ Reprezentantul ; lor, Saburt» .

Yamada, care a fost șprijinft .de 'par
tidele comunist șl «oelaiist, a fost 
ales ln funcția de-prlmnr al localității’ 
Fujlmi din prefectura Sallnma, in- 
vlngindu-1 pe Hataugoro Yokota, spri
jinit de, Partidul liberal-democrat (de 
guvemfirnlnt). Acestea' slnt primele 
alegeri locale re au loc după forma
rea noului guvern Taiiaka. '
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Insulei. Agenția France Presse, care 
transmite știrea, subliniază că este 
primul incident Înregistrat ta uit Inul 
frel ani între reprezentanții celor 
două comunități din Cipru.

p jj*”î :•
într-un tunel în conslruc- 

țjg ta apropiere do Dubrovnik, a-a-

rea bruscă, ’In urma ploilor,’ a nive
lului unor riurl' locale — anunță n- 
genția Tanlug. Apele care au năvălit' 
pe - neașteptate ta tunel au .șurprins 
12 lucrători, care și-au pierdut viața;

Costul articolelor de pri
mă necesitate a crescut în 
Elvefîf*- 111 ™ G.4 ta sută

H ia ulUmele 12 luni, relevă statisticile ue veac ae Lnuepenaența a pubiirate de presa îocniA. au sporit. 
Indiei a încheiat dezbaterea unul 
amplu. program, conform căruia ur
mează să fie construite 5 OM de aate 
pentru cele mal sărace pături ale 
populației. Toate aceste mid lo-eall- 
tâțl vor fl aprovizionate cu apă po
tabila, cu un sistem de servicii pentru 
populație, cu electricitate. Flecare va 
dispune de școli elementare.

Volumul global al comer
țului exterior al Egiptului, 
in cursul exercițiului financiar 1071— 
1972, a sporit In mod sensibil ln com
parație cu perioada precedentă, a- 
jungind la un total de 020,0 milioane 
lire, egiptene — a arătat, ln. cadrul 
upe! conferința de presă, Mohamed 

• Merzaban, ministrul economici și co
merțului exterior al țării.

F /

„Pioneer-10“
Ministrul de externe tu

nisian a plecat spre Pekin vut loc un accident provocat de c/ește- 
pentru o vizită oflctata in R.P. Chl- Țe? bruscă,’in urma ploilor,’ a nlvo- 

”“■»L’ KS.’&SmS'u.“Xrr.moudl a declarat ziariștilor că „vi
zită ta Pekin va servi dezvoltării ro
tațiilor chlno-tunisieno șl cauzei păcii

■ în lume*.

i
spre <1

'i
'!

Comiteîul național pen
tru sărbătorirea unui sfert

de asemenea,, tarifele pentru consu
mul de gaz și electricitate.

Primul concurs mondial 
de vinuris_a deacWs ln ««piiain. 
ungar®. Participă M de, (Ari. Țara 
noastră este prezentă cu CD de mostre 
din cele mai cunoscute soluri de vi
nuri românești.

r<3inistrul de externe ol 
R. P. D. Coreene, ra Dam’8 
primit delegația do prietenie came- 
runeză, condusă de Vincent Efoh, mi
nistrul afacerilor externe nl Cameru
nului, care face o vizită In R.P.D. Co
reeană Ia invitația guvernului acestei 

' țâri, transmite agenția AC.T.C.

Jupiter \
Sonda npn, Inlf. .merlcanS ,.PIo- 

neer-10*, lansată la 2 martlo, so 
află. In. prezent, la jumătatea 
drumului caro o desparte de pla
neta Jupiter. După ce a parcurs 
circa 403 milioane km, ea tra
versează etapa cea mal pericu
loasă din îndelungata 541 călăto
rie, deoarece a intrat ta centura 
de asteroid cu noianul de mi
nuscule planete țl pulberi cos
mice care circulă Intre planete
le Marte șl Jupiter.,

Un aparat aflat la bordul son
dei, care detectează coliziunile ’ 
cu particule cosmice, a semnalat 
un impact, la flecare 21/, zile. 
Dar obiectele întllnlte cintăresc 
sub două milml de gram — greu
tatea minimă pe care trebuie să 

.o allta o particulă pentru nstră
punge învelișul de aluminiu nl 
navei șl a provoca stricăciuni In
strumentelor de la bord.

în cazul in care „Ploneer-10* 
va Izbuti să parcurgă cu* bine 
cel 28D milioane km . al’ centurii 
de asterolzl, la Cape Canaveral 
vor parveni primele Imagini alo 
iul Jupiter. Ele vor permite, 
poate, savanțllor să răspundă la ' 
multe Întrebări cu privire 1a a- 
censtă planetă,’de o mie de ori 
mal mare decțt PămintuL cu țarl- 
vlre la natura’„Inelelor* ce o ln- 

. conjoară șl la enorma pală ro
șie ce pare eă plutească ta „nt- 
mosfera* sa. Se știu al.lt de pu
ține lucruri despre Jupiter, In
cit nu dntem Biguri nici dacă 
are o suprafață solidă...

Potrivit calculelor, „Ploneer- 
10* va trece la KWGC4) km de Ju
piter, Iar semnalele sale vor fl 
recepționate pe Terra abia după 
45 minute de la emitere. Dacă 
se va achita de misiunea de a 

1 transmite date din apropierea 
planetei Jupiter, „Pionecr-10* Ișl 
va continua drumul in spațiu, 
spre nesflrțit, poate chiar cu 
perspectiva de a Ieși din Slsle- . 
mul nostru solari Grație unul 
generator nuclear, va- dispune 
de suficiente resurse pentru ca 
mesajele sale radio sa poată fi 
recepționate pe Pămfnt timp de 
IncăiȚ ani, țltiînd seama de ac
tualele Instalații de rec*pț!onare 
— cind sonda se va afla In ve
cinătatea orbitei iul Uranus. 
One® sistemele de i adloreceuțle 
vor fi perfecționate Intre timp, 
mesajele sondai vor putea fl can
tate plnă în 1SS1, cind se va afla 
In apropierea orbitei Iui Neplun.

5:
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Vîcepremîerul sirian, Ab- 
del Halim Khaddam, șl-a încheiat 
vizita oficială de trei.zile făcută In 
Grecia, relntordndu-se ta Damasc. 
A fost semnat un „acord cadru* pen
tru dezvoltarea relațiilor'economice, 
culturale șl turistice greco-alrlone.

Un cipriot turc a fost grav 
rănit duminică. In urma unul 
schimb de focuri cu o patrulă de po
liție a dprioțfldr greci, ta regiunea 
Paphos, din extremitatea vestică a

tn ultimii ani. ea 
armare a legisla
ției speciale de dez
voltare urbanistici 
adoptată de parla
ment, Montevideo, 
capitala Urugua- 
rulul — principa
lul centru indus
trial, comercial șl 
cultural al țării — 
se află In plin pro
ces de modernizare. 
In fotografie. o 
Imagine a princi
palei artere a ora
șului, ,JL8 de Judo", 
unde au fost . con
struite un șir de 
clădiri înalte, ca
racterizate prin so
luții arbiieclonîce 

ingenioase.

1
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CAPRICIILE VREMII
J După zece zile de 
ț caniculă, frigul s-a 
l Instalat ln Austria !n-
* soții de furtuni ți... 
i chiar ■ de ninsoare. In 
/ masivul Hochschwab
1 din Styrln, un om, șl-a practicabile dedt cu 
l pierdut viața din
’ cauza viscolului. Alto 
ț șapte persoane rătă- 
i , cita din aceleași mo- 
l Uve au fost salvate 
l de echipele de prim- 
.’ ajutor, în munții Fel- pădurile 
ț ber Tauern. La altllu,- Franței

dlnlle de peste 15OT nit numeroase Incen- 
de metri, ninsoarea 
s-a. așternut intr-un 
strat de zece centi
metri grosime, 1 
drumurile nu. mul stat

iar pe 
int In

macini, prevăzute cu 
lanțuri.

în orașe plouă. Iar 
temperatura oscilează 
Intre 10 și 15 grade.

în ultimele zile, In 
din sudul 

au izbuc-

4'5 M-3

diț care au distrus, pe- 
teritoriu] cltorva . de
partamente. arborii de 

do hectare, 
cu focul 
antrenate

mii 
lupta 

au fost .
detașamente de pom
pieri, unități mili
tare, ’precum șl avioa
ne special echipate, 
dar acțiunile acestora 
stat considerabil în
greunate de violul 
uscat șl puternic.

I

%7 BKDACÎ1A 31 ADMINISTRAȚIA i București, Piața Eclntcll, Tel. 17»18. 17 68 M. Abonamentele ae jtae la oficiile' Mitele șl-, dlfuiorU din întreprinderi șl Insll tuțlL Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESFILATEUA*, București
- calea Gri vițel nr. St—&3.P.O.B. — Boa SWL Tiparul: Combinatul’Poligrafie CASA SCINTEU

1

9

petroliero.au

