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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,
va face, împreună cu tovarășa
Elena Ceaușescu, o vizită oficială

în Republica EcuadorLa invitația președintelui Republicii Ecuador, general de brigadă Guillermo A. Rodriguez Lara, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, va face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială în Republica Ecuador, in prima jumătate a lunii septembrie a.c.

In luminoasa zi de August, 

slavă parțidulin eroii 

partidului conducător!

este tară, lingă frunțile și inimile noas
tre, se înalță stindardele roșii și trico
lore.

în lumina Augustului aniversar, ele 
omagiază momentul de răscruce, fun
damental pentru destinele națiunii,

cînd poporul român, condus la luptă de Partidul 
Comunist, și-a cucerit cu arma în mînă, prin grele 
jertfe, libertatea, suveranitatea și demnitatea. Din 
zilele de foc ale insurecției naționale antifasciste 
armate, prefațate de veacurile de luptă ale înain
tașilor împotriva împilării, "pentru eliberare socială 
și națională, măsurăm vîrsta revoluționară a noii 
noastre istorii : cei 29 de ani de bătălii și victorii 
din care s-a întrupat, stăpînă pe destinele sale, 
patria așa cum au visat-o și au făurit-o cei mai 
buni fii ai ei — România socialistă.

în marmura monumentului viu închinat Eliberă
rii pe care întreaga națiune îl ridică necontenit, 
prin faptele de fiecare zi ale construcției socialiste, 
se cer dăltuite cuvintele conducătorului partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
,.23 August va rămîne veșnic în conștiința poporu
lui, amintirea sa transmițîndu-se din generație în 
generație ca un simbol strălucit al eroismului 
maselor populare, al spiritului revoluționar al co
muniștilor, al tuturor militanților progresiști din 
patria noastră".

După cum, tot veșnic va rămîne în viața și con
știința poporului, transmițîndu-se din generație în 
generație, cu tot mai multă strălucire, opera edifi
cată sub conducerea partidului pe temeliile liber
tății și ale aspirațiilor poporului român de a făuri 
orînduirea socialistă. Orînduire a dreptății sociale 
și nu a oprimării, a muncii creatoare și nu a ex
ploatării, a frăției și nu a învrăjbirii naționale, a 
prosperității și nu a sărăciei, a demnității «și nu a 
umilinței ; orînduire revoluționară și. democratică a 
oamenilor muncii însuflețiți de înaltele idealuri ale 
comunismului, s'trîns uniți — prin cea mai trainică 
dintre uniri : a încrederii și a dragostei — în jurul 
Partidului Comunist Român. O asemenea orînduire, 
care se numără printre cele mai avansate și mai nă
zuite structuri social-politice din lumea contempo

rană, am făurit în patria noastră. Este rodul luptei j 
și muncii întregii națiuni pentru înălțarea, într-un 
atît de scurt răstimp istoric, a unei Românii an
gajate ferm pe drumul progresului, prosperității și J 
înfloririi personalității umane, pe drumul societății 
socialiste multilateral dezvoltate. A unei Românii 
aflate într-o strînsă și frățească legătură cu cele
lalte țări socialiste, cu forțele democratice și pro
gresiste de pretutindeni, și care se bucură de pre- I 
țuirea și prietenia popoarelor lumii pentru politica 
sa militantă în spiritul înaltelor aspirații ale uma
nității, ale păcii, securității și colaborării interna
ționale.

Peste țară flutură stindardele roșii și tricolore. ; 
în lumina Augustului aniversar, ele simbolizează 
adeziunea plenară, entuziasmul cu care este îmbră
țișată și înfăptuită politica partidului, hotărîrea 
întregului popor de a da viață mărețului program i 
al Congresului al X-lea și Conferinței Naționale. 
Acum, la ora acestui tradițional bilanț, oamenii 
muncii' de pe întreg cuprinsul țării raportează cu 
mîndrie Comitetului Central, secretarului general al 
partidului, succesele dobîndite în bătălia strategică 
a realizării înainte de termen a cincinalului.

Prin prisma faptelor de muncă, a pașilor impor
tanți pe care-i măsoară în toate domeniile de ac
tivitate marele raport al țării, sărbătorescul August 
ne prilejuiește o meditație fertilă asupra celei mai • 
de preț realizări din ultimele trei decenii : omul 
societății socialiste. Dintre multiplele sale trăsături 
și tot atîtea calități, cultivate de partid, și care au 
drept liant spiritul revoluționar, cu o deosebită 
pregnanță se reliefează conștiința responsabilității 
comuniste, fermentul amplului proces de perfecțio
nare a întregii societăți.

Peste țară, lîngă frunțile și'inimije noastre, se ' 
înalță în prag de August sărbătoresc stindardele 
roșii și tricolore. Pe-al nostru steag de August se 
află înscrisă unitatea, mai.puternică decît oricînd,

- dintre partid ~și popor, strălucit confirmată de-a 
lungul celor 29 de ani pe care îi sărbătorim, certi
tudinea perspectivelor comuniste care ne luminează S 
anii și deceniile Viitoare.

r

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Grupului parlamentar de prietenie Franța-România din Senat

Marți, 21 august, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit delegația Grupului parlamentar de prietenie Franța- România din Senat, în frunte cu Pierre Christian Taittinger, președintele grupului.La întrevedere! au participat tovarășii Emil Bodnaraș. Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie Romănia-Franța, precum și Mircea Rebreanu, membru al Comisiei de politică externă a Marii Adunări Naționale.Din delegația parlamentară franceză fac parte senatorii: Serge Boucheny (Partidul Comunist Francez), Michel Chauty (neînscris), Bernard Lemarie (Centrul Democrație și Progres), Jean Peridier (Partidul Socialist Francez), Jacques Rosselli (U.D.R.) și Rend Tinant (Centrul Democrație și Progres).Oaspeții au fost însoțiți de Francis

Levasseur, ambasadorul Franței in România.Exprimînd sentimentele de profundă gratitudine a membrilor delegației pentru onoarea, de a fi primiți de șeful statului român, Pierre Christian Taittinger a evocat căldura cu care a fost înconjurată peste tot delegația, a relevat caracterul fructuos al vizitei, al întâlnirilor și convorbirilor avute cu acest prilej și a evidențiat progresele gigantice realizate de România în ultimii ani.în timpul convorbirii, președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu oaspeții asupra unor aspecte ale colaborării și raporturilor ■> politice, economice, tehnico-științi- fice și culturale dintre România și Franța. Relevindu-se relațiile vechi dintre popoarele noastre, afinitățile de limbă și cultură dintre ele, ceea ce contribuie la existența unor relații deosebite, in cursul convorbirii s-a subliniat importanța de a se acționa pentru a da un nou impuls în vederea extinderii cit mai rapide a colaborării româno-franceze. în interesul popoarelor român și francez, al

cauzei securității și cooperării în Europa, creării unui climat de pace și înțelegere în lume.în context a fost subliniat rolul pe care îl au parlamentele din cele două țări, grupurile parlamentare de prietenie, schimburile mai dese între ele în promovarea relațiilor româno-franceze. Ambele părți ! au sublimat dorința de a stimula dezvoltarea raporturilor economice, teh- nico-științifice și culturale dintre cele două țări, conducătorul delegației franceze exprimînd încrederea că [vizita pe cape parlamentarii francezi o fac in România va constitui uh moment remarcabil pe calea unei dezvoltări ascendente rapide a acestor raporturi.în încheierea intilnirii, președințele- Consilitilui de Stat al Republicii 'Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a rugat delegația să ducă poporului francez un mesaj de sinceră prietenie și cele mai bune urări din partea sa și a poporului român;întrevederea -s-a desfășurat îritr-o ambianță de caldă prietenie.

Stitn d« EUGEN POPA

TIMP-AL LIBERTĂȚII
Un August ce-l știam copil abia, 
Jucîndu-se cu struguri de grenade, 
Străfulgerând adolescenta mea 
Pe ’ ■ •
Se
De
Un
Ca

dealuri cu morminte, la Pănade, 
uită azi la mine și-i mirat 
tîmplele cărunte ca pietrele cetății, 
August calm și tînăr și bărbat 
un atlet călit al Libertății.

Mireasă, soră, maică Românie
Izvoare să țîșnească dacă lovești în stei 
Și pietrele să-ți cînte și doina numai ție.

Ziariștii argentineni Emilio Abraș și Ovidio Martinez

Purtînd pe umeri zeghea străbunelor păduri, 
Cu tulnicele — coșuri de furnale —
El te-a chemat, te cheamă să nu-nduri 
Cotropitori pe plaiurile tale.
Să-ți dai porunci, să le-mplinești cum vrei,

Tu ai stăpîn de inimă ales,
Lui i-ai jurat credință-n veci. Și cine 
Mai bine ca iubitul, la muncă, la cules, 
îți știe bogăția din inimă mai bine ?! 
Nu sînt pe lume-asemenea furtuni 
Ca Țara și Partidul să dezbine I 
Tu, tînăr timp de August, te cununi 
Cu veșnicia care crește-n tine.

D.EMNIWCu fiecare an, ziua aceasta, înscrisă cu litere eterne în frămîntata . devenire a patriei — ziua independentei și demnității naționale— își dezvăluie noi semnificații. Devine, in conștiința fiecăruia, moment major de referință, prilej, de confruntare a propriului destin cu destinul colectivității naționale, sursă de fertilă verificare a raportului Ideal-realitate, a relației intre dorință și faptă și, mai ales, izvor de certitudine, poartă larg deschisă spre viitor.Istopia României, atît de complexă, atît de contradictorie și de atîtea ori tragică, este străbătută, ca de un fluviu impetuos, de aspirația spre unitate a șirului nesfîrșit de generații care au trudit, au luptat și au murit pe acest pă- mînt. Mințile luminate ale înaintașilor au simțit, au înțeles și au izbutit să transmită ideea că unitatea acestui popor compact— vremelnic despărțit — este condiția fundamentală a independenței și suveranității sale. Niciodată, chiar în cele mai vitrege epoci, această idee, această aspirație crucială n-a suferit nici o eclipsă în conștiința poporului român ; cînd împrejurările ■ nu i-au Îngăduit să ardă cu înaltă flacără, ea a mocnit ca jarul sub cenușă, constituind liantul și chezășia duratei noastre istorice.

în momentul care interese străine — cărora așa cum se întâmplă întotdeauna în istorie, le deveniseră slugi plecate runcasefă patria pe marginea prăpastiei, Partidul Comunist Român s-a dovedit nu numai depozitarul legitim a tot ce a fost demn și nobil, luminos și ■ lucid în întregul nostru trecut, ci și forța politico- organizatorică in stare să concretizeze, hotărît și definitiv, aspirația majoră a unui popor de atîtea ori mințit, de atîtea ori trădat, de atîtea ori considerat un simplu pion neglijabil în jocul marilor puteri.N-a fost acest act istoric o simplă schimbare, n-a fost, așa cum sperau falimentarii opozanți „istorici", o oarecare „întoarcere de pelerină" la adăpostul și' sub blazonul căreia să poată continua unei puteri care dise, cu o tristă rentă, antisocială cit antinațională.N-a fost [.așa, pentru că partidul revoluționar care inițiase, organizase și realizase acest act revoluționar, a folosit arma despre care Lenin spunea că este „cel mai puternic aliat al revoluției" : adevărul.întregul popor. întreaga armată 1-ău urmat fără șovăire și fără defecțiuni, într-o unitate și unanimitate care, a stupefiat pe cei

grav Inclasele privilegiate.a-

exercitarea se dove- perseve- și impli-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit marți dimineață . pe Emilio lui pentru ședinției pe Ovidio al departamentului de știri de la Televiziunea națională din Argentina.La primire au luat parte tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.Q. ăl P.C.R., și Constantin Mitea. consilier al președintelui Consiliului de Stat. . .A fost de față Juan Carlos Marcelino Beltramino, ambasadorul Republicii Argentina la București.Cu acest prilej, Emilio A- bras a transmis tovarășului Nicolae

Abras, șeful Secretariatu- presă și difuziune al Pre- Republicii Argentina, și Martinez, director, adjunct

Ceaușescu un cordial mesaj de salut din partea președintelui interimar al Republicii Argentina, Râul Lastiri.Oaspetele a transmis, de asemenea, un cald salut și expresia sentimentelor prietenești din partea șefului Mișcării Justițialiste, 'generalul Juan Domingo Peron, care, amintindu-și de vizita făcută în acest an în România, de atenția deosebită de care s-a bucurat, a ținut să facă cunoscut că așteaptă cu multă plăcere ' vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Argentina.Emilio Abraș a transmis tovarășei Elena Ceaușescu un salut cordial și urări de sănătate și fericire din partea doamnei Isabel Peron.Mulțumind, președintele Consiliului de Stat a adresat.’la rindul său, cele mai bune urări generalului Juan Domingo Peron și președintelui interimar al Republicii Argentina. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că iși amintește cu multă plăcere

de' întâlnirea șl convorbirea avute cu generalul Juan Domingo Peron, pe care așteaptă să-l întîlnească ; din nou, să continue schimbul fructuos de. păreri, Președintele Consiliului de Stat și-a exprimat convingerea că vizita pe care o va face în curind în Argentina va pune bazele unei trainice colaborări româno-argentinene, că bunele relații dintre cele. două țări și popoare se vor dezvolta in continuare, pe multiple planuri.• De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să mulțumească și să transmită din partea tovarășei Elena Ceaușescu cordiale urări de sănătate și fericire doamnei Isabel Peron?în cadrul convorbirii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat apoi lui Emilio Abraș un interviu pentru ziarele argentinene „Opinion" și „Cronica".In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat lui Ovidio Martinez un interviu filmat pentru Televiziunea națională din Argentina.
Ambasadorul Republicii Populare Mongole

pri-
Ambasadorul Republicii Africa Centrală

legă-aces-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit marți d'upă-amiază pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Re-

România, a pe Dendeviin Să- extraordinar și Republicii Popu-

Ion BRAD

na cuIX-lea realist atunci, pentru străine

bărora 11 se părea că cunosc („cunoaștere" plină de mioapă depreciere, de altfel), deoarece cu un instinct infailibil — sumă a unei îndelungi experiențe — popoarele urmează întotdeauna acea forță politică vie care, heascunzin- du-le nici un moment greutățile și sacrificiile necesare, face apel la demnitatea lor, la înțelegerea, la capacitatea lor de a-și asuma, în deplină cunoștință de cauză, destinul.Poate aceasța este mai însemnată' și mai fundă semnificație a de neuitat pe care o sărbătorim : fuziunea profundă și multilaterală între întregul popor (în sensul intuit genial de Tudor Vladimi- rescu : „Patria este norodul și nu tagma jefuitorilor") și partidul care, pentru prima oară, l-a pus deschis și fără echivoc în fața responsabilității sale istorice.Acest dialog.franc, por a 
lucru, ricul care, realizările de pînă a eliminat, totodată, totdeauna, practici naturii socialismului, străine spiritului de dreptate și echitate atît de înrădăcinat în firea poporului nostru. . încrederii, poporul român i-a răspuns totdeau-

bărbătesc, între partid și po- devenit metodă de mai ales după jsto- Congres al constatând cu încrederea : dăruirii,, dăruirea.Asumarea conștientă, plină de hotărîre și entuziasm lucid, a unui mare efort, nu lipsit nici el de sacrificii și renunțări temporare, dar dominat de încrederea științifică în des- ținui socialismului, este o-

magiul cel mai pur, omagiul firesc și zilnic pe care națiunea îl aduce momentului în care s-a cimentat unitatea dintre ea și forța ei conducătoare, zilei de 23 August și tuturor celor care s-au jertfit pentru ea.
Titus POPOVICI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste mit la 21 august rav. ambasadorul plenipotențiar al
lare Mongole la București. în tură cu plecarea definitivă a tuia din țara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
publjcii Africa Centrală la București, Alberto Sato, în legătură cu plecarea, sa definitivă din țara noastră.Convorbirea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o ambianță cordială, prietenească.
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(---------- -----------In decursul milenarei sale existențe, poporul român, iubitor de pace și libertate, a fost nevoit ca in numele acestor mărețe idealuri să ducă multe și I grele, bătăii!', să fie stavilă în calea multor expansiuni străine, apărindu-și în a- cest fel dreptul la viață și neatir- nare. Respectind libertatea altor popoare, el s-a asociat deseori luptei lor împotriva asupririi și împilării, punind la rang de mare cinste prietenia și întrajutorarea. Aceste străvechi tradiții au căpăi- tat un conținut calitativ superior odată cti nașterea și dezvoltarea mișcării muncitorești și comuniste, care și-a făcut din îmbinarea organică a . sarcinilor naționale și internaționale, a patriotismului și internaționalismului un crez și un principiu călăuzitor al întregii ei activități. O întruchipare strălucită a acestui principiu a constituit-o lupta împotriva fascismului, desfășurată sub conducerea Partidului Comunist Român, luptă ce a culminat cu insurecția națională antifascistă armată din august 1944 și participarea României la războiul antihitlerist.Așa cum se știe, în împrejurările cind în România a fost instaurată dictatura fascistă iar poporul român a fost tirît, împotriva voinței sale, in războiul antisovietic, Partidul , Comunist Român, dind glas frămin- tărilor și aspirațiilor uriașei majorități a populației țării, a organizat rezistența antifascistă, care s-a manifestat prin conflicte de /muncă, greve, sabotarea producției de armament și a transporturilor militare, acțiuni ale formațiunilor patriotice de luptă. Conducind mișcarea de rezistență împotriva Germaniei hitleriste și a dictaturii an- tonesciene, comuniștii luptau pentru recucerirea independenței României, pentru salvgardarea ființei naționale a poporului român și a- sigurarea viitorului său. Ei îndeplineau, totodată, o îndatorire de cea mai mare răspundere față de cauza generală a luptei pentru libertate și progres împotriva pericolului ce-l reprezenta hitlerismul
V _____________  

pentru toate popoarele lumii, situau România in rindurile țărilor rezistente contra fascismului, subminau războiul antisovietic. contribuiau la izbînda Națiunilor Unite.Pentru patriotismul și internaționalismul de care au dat dovadă, numeroși comuniști și alți patrioți antifasciști au suferit asprimea regimului ..din închisori- și lagăre, iar o parte din ei ■au căzut răpuși de gloanțele plutoanelor de execuție. Mulți au singerat pe timpurile de bătaie ale partizanilor, alături ■ de 

CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI
LA INFRÎNGEREA FASCISMULUI-

operă istorică, de semnificație patriotică și internaționalistă

J
lO

care au luptat în Franța. Yi.R.S.S., Iugoslavia și Cehoslovacia.. In condițiile prielnice create de marile victorii ale armatei sovietice împotriva armatelor hitleriste, partidul comunist' a organizat insurecția din august 1944, la înfăptuirea căreia au participat toate forțele politice antihitleriste ale țării, armata română, întregul popor. Această crucială acțiune a rezolvat cele mai stringente deziderate din acea vreme ale 'națiunii române. Victoria insurecției, obținută prin lupta forțelor insurecționale -.române, s-a concretizat in doborîrda dictaturii militare fasciste, eliberarea unui vast teritoriu presărat cu mii de localități, între care circa 80 de orașe, in frunte cu 

capitala țării, în zdruncinarea din temelii a orînduielilor burgheze, acordarea de largi drepturi și libertăți democratice poporului, instaurarea parțială a puterii clasei muncitoare și deschiderea perspectivei cuceririi ei depline. începerea cursului revoluției populare in România.Caracterul profund patriotic și național al insurecției, multilaterala ei însemnătate pe plan intern s-au manifestat intr-o unitate dialectică inseparabilă cu rezonanțele 

și consecințele sale pozitive de ordin internațional și internaționalist. Așa cum se știe, insurecția a marcat încetarea războiului antisovietic și trecerea României de partea coaliției antihitleriste. Prin aceasta. Germania hitleristă a primit o grea lovitură, fiind lipsită de forța militară a României, de resursele economice românești, de o bază strategică de prim ordin ; a sporit, totodată, considerabil potențialul militar și economic al coaliției antihitleriste. Datorită insurecției române, Germania a pierdut peste 61 000 de militari — efectivul a 6 divizii — între care 14 generali și mai mult de 1 400 de ofițeri. Actul eroic al poporului român a 

contribuit substanțial la prăbușirea întregului sistem de dominație german din Balcani, la scurtarea duratei războiului în Europa.Opinia publică și presa din numeroase țări au remarcat deseori acest fapt la vremea respectivă. „Ieșirea României din axă — scria ziarul „Pravda" din 27 august 1944 — este importantă nu numai pentru poporul român. Presa străină afirmă in mod just că s-a năruit întregul sistem de apărare german in Balcani". Agenția oficială engleză

,.Reuter" comenta astfel, la 24 august 1944, consecințele insurecției române : „Drumul spre Bulgaria, Iugoslavia de est și Ungaria este deschis. De asemenea. Dunărea este nu mai puțin deschisă Armatei Roșii, iar eimpia ungară și Budapesta sint acum direct amenințate".Constituind prin multiplele ei consecințe un sprijin internaționalist dat luptti antifasciste, insurecția din România a găsit la rîndul e“ sprijin în ansamblul condițiilor externe favorabile și îndeosebi in cele create de Uniunea Sovietică — forța principală a coaliției antihitleriste. Acțiunile insurecționale s-au condiționat reciproc cu ofen

siva sovietică de la aripa de sud a frontului sovieto-german, cu alle operațiuni de pe fronturi, cu rezistența armată a popoarelor din țările vecine și din alte părți ale Europei. Această interdependență a amplificat . considerabil dezastrul suferit de Germania.După insurecție, înalta conștiință patriotică și internaționaliști a poporului român s-a reflectat în participarea cu toate forțele la războiul antihitlerist, alături de armata sovietică, pînă la infrîngcrca 

definitivă a Germaniei hitleriste. România a pus in front un total de aproape 540 000 de ostași. Armata sa a străbătut 'un lung și aprig drum de război, pe teritoriile României. Ungariei, Austriei și Cehoslovaciei, eliberînd ea singură peste 3 800 de localități și contribuind la eliberarea altor mii, provocind pierderi însemnate adversarului, 'care s-au cifrat la circa 37 000 de morți și prizonieri. Aproape 170 000 de ostași români și-au jertfit viața, au fost răniți sau dați dispăruți in lupta dirză dusă pentru independența patriei lor și pentru cauza libertății altor popoare. Monumentele ridicate eroilor români in Ungaria și Cehoslovacia sini semne 

de cinstire și recunoștință ale popoarelor acestor țări față de cei care’ și-au dat viața slujind unei cauze naționale și in același timp internaționaliste.Dăruirea pentru această cauză și-a manifestat-o poporul român și prin eforturile uriașe făcute pentru susținerea materială, a războiului. Răspunzind cu abnegație chemării partidului comunist „Totul pentru front, totul pentru victorie !“, el a pus la dispoziția frontului aproape întreaga economie a țării, va

loarea contribuției sale in acest domeniu estimîndu-se la peste un miliard de dolari (valută 1.9.38), sumă care, raportată la posibilitățile de atunci ale României, la timpul scurt și la numărul de populație, este cu adevărat imensă.Contribuția României la victorie, alături de U.R.S.S., care a dus greul războiului, și de celelalte țări luptătoare, a fost -remarcată sub dublul ei aspect național și internațional, într-o serie de documente oficiale, in presa străină. în mesajele unor personalități politice și militare de peste hotare. Ministrul de externe al U.R.S.S. remarca la Conferința păcii de la Paris din 1946 : „împreună cu noi, împreună 

cu trupele aliate, noua Românie democrată a inceput lupta pentru infringerea lui Hitler, a făcut sacrificii considerabile in această luptă și noi toți recunoaștem serviciile aduse de poporul român acestei cauze".Aprecieri pozitive au făcut și unii reprezentanți ai cercurilor conducătoare ale celorlalte puteri aliate. Astfel, in septembrie 1944 ministrul de externe al Angliei a declarat în Camera Comunelor : „România a dat deja un ajutor substanțial cauzei aliaților".Nobilele tradiții patriotice și internaționaliste, atit de strălucit ilustrate în timpul insurecției și al războiului antihitlerist, au fost duse mai departe și considerabil îmbogățite in anii socialismului, prin întreaga activitate internă și externă desfășui'ată de partid și de statul nostru. Conducind construirea cu succes a socialismului in România, îndeplinindu-și indatori- rile supreme față de propriul popor, P.C.R. s-a dovedit, totodată, la înălțimea rolului ce-i revine de detașament al mișcării comuniste internaționale, al frontului larg al forțelor revoluționare, progresiste din întreaga Iunie. Mărturii grăitoare ale îmbinării organice a patriotismului și internaționalismului — definitorie pentru partidul nostru — sint, în preajma gloriqasei aniversări a insurecției. înseși succesele obținute, sub conducerea sa, în edificarea socialismului multilateral dezvoltat, in accelerarea ritmului dezvoltării economico-sociale a țării, legăturile striițse de colaborare frățească cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, solidaritatea militantă ce ne unește cu toți cei care de la un capăt la âltul al lumii luptă pentru cauza progresului social și a păcii.
Colonel
Constantin NICOLAE 
director adjunct
al Centrului de studii și cercetări 
de istorie și teorie militară

IERI A FOST 
INAUGURATA LA SIBIU

Casa de cultură 
a sindicatelorSIBIU (Corespondentul „Scin- teii", Nicolae Brujan). — Ieri a avut loc la Sibiu inaugurarea celui mai mare șt mai modern e- dificiu cultural din județ — Casa de cultură a sindicatelor. Ea dispune de doua săli de spectacole — una de 700 de locuri și alta de 150. un mare foaier, o sală de expoziții și de reuniuni, bibliotecă, o sală de balet și gimnastică. săli pentru activități artistice, pian, foto, ca și pentru diferite jocuri distractive. Pro-■ icctul a fost realizat de tînărul arhitect Dorin Gheorghe .dfim Ja , I.S. A. R.T.-București.Constructorii de la I.J.C.M.-Sir i biu au reușit să încheie lucră- 1 rile cu o lună înainte de termen.Felicitări !

ORA EXACTĂ

Fapte din îndemnul 
conștiinței socialiste
Nu cu multă vreme în urmă reînnoiam o invitație permanentă a redacției către cititori, oferindu-le 

„carnetul de reporter" pentru a însemna în filele lui și a trimite spre publicare’ziarului relatări asupra unor 
realizări, fapte și atitudini exemplare, izvorîte din îndemnul conștiinței socialiste.

Invitația nu a rămas fără ecou. Din multe colțuri ale țării au sosit primele corespondențe din 
care se desprinde cu limpezime unul din marile adevăruri ’ ale timpului socialist al patriei. Oriunde 
s-ar afla, în orice împrejurare, oamenii muncii consideră o îndatorire de onoare a lor integrarea cu 
toate forțele în marea operă constructivă la care partidul a chemat întreaga națiune.

. Acum, în preajma marii sărbători a lui August, pe traseele vii ale întrecerii socialiste, ale muncii 
cotidiene se înregistrează nenumărate fapte exemplare. Din mulțimea lor reproducem doar cîteva, ale 
căror semnificații depășesc, desigur, dimensiunile cazurilor în sine, vorbind despre omul de ’ azi, 
despre omul care și-a conectat existența la comandamentele înalte ale societății noastre.

A MARILOR DEVENIRI 11 zile fierbinți... Mulțumiri pentru un gest

Reportaj post-meridian
'Acceptînd supus regula ritmurilor înalte ale evoluției 

noastre politice, economice și sociale. Timpul și-a mai 
păstrat din tradiționala sa condiție doar ireversibilitatea 
— confirmată încă odată de revoluția socialistă. Și, ost
iei, de 29 de ani încoace, noi, aici, pe pămîntul româ
nesc, în fiecare oraș și în fiecare sat, în fiecare colț de 
țară modificăm dimensiunea minutelor, făcîndu-le mai 
scurte și, paradoxal, mai încăpătoare.

Al treilea august al celui mai „scurt" cincinal ne gă
sește, așadar, în plin efort de muncă și de împliniri pe 
drumul nostru spre culmile civilizației materiale și spi
rituale. Din cele trei ,,8"-uri cîștigate pentru totdeauna 
de către oamenii muncii, am ales pe cel de-al doilea, 
pe care-1 ilustrăm cu cîteva secvențe — comune și, toc
mai de aceea, simbolice pentru dimensiunile după-amie- 
zelor noastre, surprinse în cîteva ipostaze în acest re
portai post-meridian.

Magazinul „Victoria" 
despre „cotele" bunăstăriiCiocănim la ușă și pășim pragul fără să așteptăm răspuns. Șeful magazinului „Victoria" „se lupta" cu niște lungi coloane de cifre debitate de mașina de calculat. II întrebăm din ochi ce' mai face.— Tocmai isprăveam monetarul.- Și ?— Curind, curind ajungem la o vînzare de 2 milioane de lei în 24 de ore (apoi continuă, ca pentru sine). Am constatat că volumul mărfurilor vindute e aproape dublu față de anii trecuți. Prin magazin se perindă zilnic circa 100 000 de oameni. Cit populația Buzăului 1 Se cumpără stofe și pînzeturi fine, se cumpără încălțăminte, frigidere, televizoare... Se cumpără mult, foarte mult....Ne retragem „strategic", lăsîn- du-1 să lupte mai departe cu coloanele de cifre care atestă puterea de cumpărare a cetățenilor ' noștri) azi.

Salutări din HerculaneIon Cicală, cooperator la C.A.P.- Lenauheim (Timiș), se plimba pe-nserat pe aleile din stațiunea Herculane.— De cind ești la băi, nea Ioane ?— Ei, de cind, păi cam de 10 zile, neică. Da’ de ce m-ați întrebat ?— Așa, ■ pentru că la Herculane n-am prea văzut țărani.— Cum n-ați văzut ? Sint destui. Avem dreptul. Mai ales acum, cind ne-am făcut noi aici case, prbppietatea cooperativelor. Din co

muna noastră mai sint la băi alde Niculae I-Iaiditc. Voîcu Ciobanu. Ion Gîttka. Ion a lui Gîttka e tot ca mine, venit cu nevasta. Auz că și țăranii din Jimbolia și-au făcut casă de odihnă aci. pe Cerna.— Și, zi, vă făcurăți case de odihnă la Herculane, nea Ioane 1— Da’ păi cum ?
„Să fie-ntr-un ceas bun I"La Oficiul județean pentru construirea' și vinzarea locuințelor din Ploiești — forfotă mare, lume multă. Se studiază schițe de apartamente, se schimbă păreri, se dau sfaturi, ca intre viitori vecini de bloc, de cartier. Intrăm și noi’ in discuție cu doi dintre tinerii aceștia vorbăreți și entuziaști.— Tot în cartierul de vest vreți să vă construiți casă ?— Ce să mai construim, că a noastră e aproape gata.— Am și văzut blocul, 51—B. A- partamentul nostru e la etajul V. Avem și un balcon mare.— Pină la 23 August ne mutăm. Din vorbă-n vorbă am aflat că s-au căsătorit anul trecut, prin noiembrie. Se luaseră din dragoste. Mi-au mai spus că au și mobila cumpărată. îi cheamă Pantazi și Marcela Dragomir. El este sudor la întreprinderea de utilaj tehnologic, ea e muncitoare la cooperativa Confecția....Să fie intr-un ceas bun I

Voinicul 
din Tutova— Mă cheamă Vasilică. Sint de aici, din satul Tutova, și știu de la 

mama că pe dumneavoastră vâ cheamă tovarășa doctoriță Aurelia Oprea, și la toamnă merg la școală, ji cind o să mă fac mare o să mă fac și &u doctor, și...— Și ?— Și acuma am venit să-mi scoateți dintele ăsta care se mișcă fiindcă a încercat și frate-meu ăla mare cu o ață și cu clanța de la ușă, dar n-a reușit.— Atunci, măi voinice, ia sui-te sus pe scaunul ăsta mare și frumos să vedem ce-i cu dintele care s-a săturat de bine...
Printre fluturii 
de-a... cinceaValea Oltului. Km. 22. Dar ce se aude în depărtare ? Sint glasuri de copii. La Cozia, sub poala de brazi a muntelui Basarab, a fost stabilită una dintre taberele naționale ale pionierilor. Sute și sute de copii, din ținuturile Mehedinților, ale Brașovului și Făgărașului. Cit e ziua de mare „armata" aceasta de voinici zburdă ca fluturii printre vile și prin pădure.— Cine ești tu, mă, țică ?Un pistruiat, cu ochii de culoarea cerului, se uită parcă mirat la noi : cum, nu mă cunoașteți ?— Mi-s Precup Ovidiu. și-am trecut pe-a 5-a. la școala din Ucea....Soarele pălea spre asfințit. Părăsim tabăra pe poarta: căreia au intrat și ieșit in această vară mai bine de 1 000 de copii. Pînă aproape de Căciulata mai auzim parcă ecoul larmei, țincilor din Mehedinți, din Brașov, din Făgăraș...

Seară în munții CălimanUrcam pe o potecă îngustă prin pădurile munților Căliman. Tocmai ajunseserăm in preajma: gurii de exploatare forestieră Hurdugas cind. din urmă, ne-a prins un grup de oameni. Ne-am făcut, din mers, tovarăși de drum. ,— Și zici că ești, de fel, tocmai din Moldova, nene Gavrilă ? — întrebăm noi.— Din Moldova, dar e colea, peste munte. Să știți că așa e. cum spune toată lumea. E grea meseria de tăietor de lemne, dar nouă nu ni-i greu. Avem utilaje bune, avem sprijin, avem..

Poteca era netedă ca palma și pardosită cil frunze jilave. La capătul ei. o parte din oamenii abia sosiți — Csiki Tamaș, Gheorghe Su- cius. Vasile Secuiu — ori aflați mai de mult prin „curte" se retrag spre cabanele confortabile : alții intră in cantină. Mincăm, cot la cot cu ei, o supă și o mincarc caldă... Apoi ne retragem la club să ascultăm muzică. Crainica de la televiziune tocmai anunța serialul .de simbătă seara...
Supărarea 
lui nea IonDeunăzi, drumurile ne-au purtat și in comuna Livezile din județul Mehedinți. Ne îndrumase acolo Ion Bordenici. electrician la întreprinderea de vagoane din Drobeta Turnu-Severin..— Duceți-vă și pe la mine-n sat să vedeți ce n-ați mai văzut. Avem canalizare, apă curentă. încălzire. Pină și1 centrală telefonică. Așa am ajuns în casa cooperatorului Ion Bprdenici, tatăl, casă frumoasă, curte mare, oameni primitori. Se vedea cit de colo belșugul, bunăstarea. Dar nea Ion era supărat :— De o oră aștept să-mi facă centralista legătura. Mare „pacoste" și telefonul ăsta. Toată ziua e ocupat firul cu orașul. Și trebuie să vorbesc neapărat cu fiu-meu...

Liniște aparentăOficiul de pensii din Pitești. Zărim o fereastră deschișă și o umbră profilată inalt pe perdelele transparente. Se lucrează ore suplimentare la oficiul de pensii ? Ciocănim la o ușă. în toată instituția nu se mai afla decît un singur om : Dumitru Naum, inspector principal. Zăbovise o oră. două la masa lui de lucru.— Credeam că se lucrează in toată instituția...— Nu. acum nu mai e nevoie de ore suplimentare. Dar vă închipuiți ce era în primăvară, cit ne-au dat de lucru ultimele majorări de pensii ! ? A trebuit să trecem prin calculatoare un teanc de... 40 000 de dosare. Să socotim cit i se cuvine fiecărui piteștean din cele 50 milioane de lei acordați suplimentar pensionarilor din întreaga țară.
Gh. GRAURE
Florin CIOBANESCU 
și corespondenții 
„Scînteii”

La începutul lunii iulie, la Combinatul de produse sodice din Ocna Mureș trebuiau să înceapă verificările și reparațiile generale ale tuturor utilajelor și instalațiilor. Lucru deloc ușor, in condițiile in care combinatul avea de recuperat unele rămineri in urmă la produsul de bază : soda calcinată. Cum să se procedeze. ce să se facă mai intii îîn prima zi a lunii iulie, chimiștii au oprit producția și, in aceeași zi. operatorii chimiști au început, in echipe complexe, lucrările de reparații. Toate aparatele și instalațiile âu fost demontate, curățate, reparate și remontate. Mii de tone de construcții metalice și utilaj chimic au fost deplasate. Mii de metri de conductă industrială cercetați cu minuțiozitate, mii de metri de sudură executați intr-un timp record. Arcurile voltaice nu și-au contenit străfulgerările de la răsăritul pină la apusul soarelui. S-a lucrat in ture continue de „zi lumină". Și. s-a lucrat, cu spor. In a unsprezecea zi a lunii totul a fost gata, chimiștii au putut trece din nou la aparate^ Perioada planificată pentru efectuarea reparațiilor generale a fost astfel scurtată cu mai bine de patru zile. Aceasta a însemnat repornirea uzinelor combinatului in devans. grăbirea atingerii parametrilor maximali de funcționare, a însemnat 4 zile de producție, in care s-au recuperat restanțele Înregistrate. Datele statistice arată că in luna iulie, deși uzinele n-au funcționat o vreme, s-au obținut peste plan 22 tone sodă calcinată și 226 tone sodă caustică, iar de la începutul anului planul a fost depășit cu peste 1 300 tone carbonat de sodiu brut, peste 1 000 tone sodă caustică etc., ceea ce a determinat o depășire a planului la producția marfă vindută și încasată cu aproape 2 milioane și jumătate. La baza acestor remarcabile realizări stau eforturile oamenilor, ale comuniștilor — muncitori, ingineri, tehnicieni — munca lor plină de dăruire, izvorită. din conștiința responsabilității ce o au în dubla calitate dc producători și proprietari. Fiecare cotă atinsă îmbogățește bilanțul întreprinderii, ne dă certitudinea îndeplinirii cincinalului înainte de termen.
Ion SUCIU,
locțiitorul secretarului comitetului 
de partid din Combinatul 
de produse sodice — Ocna Mureș

Puterea exemplului

Muncitorii, tehnicienii și inginerii Direcției județene de drumuri și poduri Dimbovița il așteptau pe delegatul Nicolae Popescu cu inima strinsă : va sosi la timp ? îl trimiseseră la întreprinderea de utilaj- construcții.-transport din București să aducă 4 tone de piese de schimb necesare celor 4 stații de preparat mixturi asfaltice de la Dragomirești și Titu. O intir- ziere de o zi numai ar fi însemnat o pierdere de cel puțin 400 tone mixtură asfaltică. ce ar fi pus in mare dificultate construcția drumurilor Sălcuța—Odobești— Crovu și Colanul—Văcărești. Se apropia momentul cind delegatul urma să sosească cu transportul mult așteptat și nici urmă de mașină. . Autocamionul cu piese, căruia ii explodaseră două cauciucuri, se afla imobilizat la 60—70 km depărtare', in județul Ilfov, aproape de ferma nr. 11 din comuna Butimanu. Delegatul, singur, n-avea nici o putere să iasă din impas. înțelegind situația, dindu-și seama că producția unei alte unități socialiste ar putea avea de suferit, o mină de oameni din cadrul fermei și-au sumes mi- necile și, lăsind treburile lor la o parte, au muncit cu rîvnă 4 ore în șir ca să repună in mișcare mașina. Un gest care ne-a scutit de surprize dintre cele mai neplăcute. Un gest care spune multe, un ajutor tovărășesc pentru care mulțumim din toată inima inginerului Ion Stoica, directorul fermei și maiștrilor Ion Stancu, Dumitru Stancu și Ion Negui.
Ing. Coslel CALOIAN, 
director al Direcției județene 
de drumuri și poduri — Dimbovița

Prețul minutului

Nu cred că există colectiv al vreunei unități socia- Tiste din patria noastră care să nu fi realizat un record in cadrul activității pe care o depune. Record in domeniul economiilor de materii prime și materiale, al productivității muncii, rentabilității, calității, inovațiilor ș.a.m.d. Recordul unității noastre — Autobaza 12 din. Tg. Jiu — se măsoară in kilometri parcurși de către mașini fără reparații capitale. îl deține, echipajul autobuzului 31—GJ—932) alcătuit din conducătorii auto Iacob Nicolcioiu și Stelică Nanu. jAceștia au reușit să parcurgă pină acum 270 000 km fără reparații capitale. Angajamentul pe care și-l luaseră era de 300 000 km., dar. după toate probabilitățile, va fi cu mult depășit. Care-i secretul succesului lor : grija pe care o poartă autovehiculului ce-l au in primire, grijă izvorită din inalta lor conștiință profesională. Mereu curăță mașina, o spală, o gresează, o revizuiesc după grafic, așa incit autobuzul arată in permanență ca o oglindă curaiă Sint in frunte și in ceea ce privește economiile de carburanți și lubri- fianți. Rezultatele celor doi conducători auto au stîr- nit în autobază un adevărat spirit de emulație. Majoritatea celorlalți șoferi caută să-i ajungă și chiar să-i întreacă.
Victor MORÎNDAU,
tehnician, str. Eroilor nr. 11 — Tg. Jiu

Rezultatele inițiativei, lansate de Dumitru Bunescu, secretarul organizației de partid din cadrul atelierului central mecanic al Uzinei de produse sodice Govora, de a se folosi cu maximum de randament fiecare minut au demonstrat că, atunci cind talentul și priceperea sint puse in practică, minutele valorează sute de mii lei in contul economiilor. Din multitudinea exemplelor ce s-ar putea da am ales, de data aceasta, cîteva de la sectorul de prelucrări mecanice al uzinei govorene de produse sodice. Pină de curind. confecționarea unei plăci de amortizare pentru pompa Worthington necesita 180 minute. Prin aplicarea unui dispozitiv de ștanțare. realizat de lăcătușii mecanici Nicolae Mateescu și Traian Băjenaru, s-a reușii ca operațiunea 'să se execute in prezent in numai 40 do minute. în Ti cest fel. la un număr de 50 plăci se ciștigă lunar 7 000 de minute, echivalente cu o economie in valoare de 20 100 lei. Pentru frezarea unei siguranțe la transportorul cu cupe ergu necesare 25 de minute ; acum, cu ajutorul unei matrițe, confecționate de frezorul Petre Bușe și strungarul Alexandru Galbenu, timpul de frezare s-a redus la 3 minute. Se economisesc. astfel. 6 600 minute, adică 14 700 lei lunar.Iată incă un exemplu. Prelucrarea carcaselor de dozațor celular din secția var se făcea, pină nu demult, la întreprinderi specializate din țară. Expedierea. prelucrarea și reprimirea fiecărei piese durau circa 17 zile.— Ce-ar fi să le prelucrăm in atelierul nostru ? — a zis într-o adunare generală de partid strungarul Dumitru Bunescu.Și. de la vorbe a trecut la fapte. împreună cu strungarul Ion Sigmirean, cu maistrul mecanic Dumitru Dumitrana și tehnicianul Gheorghe Hoarcă, el a conceput un dispozitiv special care, montat pe o mașină de alezat, permite executarea unei carcase de dozator în atelierul uzinei, in numai 5 zile. Se ciștigă, astfel, cite 5 760 minute de fiecare carcasă, echivalente cu 11 548 lei economii.Iar șirul exemplelor ar putea continua.
Gheorghe ISPĂȘOIU, 
tehnician, Centrala industrială 
de produse anorganice — Rm. Vîlcea 

______ ________________________________________________ :________>
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Acum, 

cînd ța ra 

își scrie 

raportul 
de 23 August

Dialogul 
armoniilor 
productive

Cu aproape o lună în urmă am 
pornit din două coifuri de țară, 
dornici să vedem și să transmi
tem cititorilor imagini din ta
bloul fierbinte al efortului însu
flețit desfășurat, sub conducerea 
partidului comunist, de întregul 
nostru popor în întîmpinarea ce
lei de-a 29-a aniversări ă eli
berării patriei. Pornind din Con
stanța, într-o dimineață de iulie, 
cînd soarele răsărea pe litoral la 
ora 4,36, un traseu avea să stră
bată județele Tulcea, Brăila, Ga
lați, Ialomița, Ilfov, Teleorman, 
Olt, Dolj, Mehedinți, Caraș-Seve- 
rin, Hunedoara. Celălalt traseu 
a luat startul odată cu ora 
schimbului de dimineață la rafi
năriile prahovene, urcînd către 
Brașov, Sibiu, Timiș, Arad, Bihor, 
Satu-Mare, Maramureș, Suceava 
și coborînd apoi către Neamț, 
Harghita, Mureș, Cluj.

Amîndouă traseele s-au întîlnit 
la Alba Iulia. In inima județului 
așezat în inima țării, județ al 
cărui contur desenează el însuși 
o inimă între Munții Metaliferi 
și Podișul Hîrtibaciului, între 
Depresiunea Tîrnavelor și Munții 
Lotrului. Aici, la capăt de drum, 
reporterii, după ce dialogaseră 
zilnic, prin intermediul ziarului, 
de la distanțe de sute de kilo
metri, s-au revăzut cu firească 
emoție, nerăbdători să-și comu
nice impresiile, concluziile, să-și 
vorbească despre sutele de oa
meni și de fapte care n-au avut 
cum să încapă în paginile scrise. 
Un bilanț al realităților, al sen
timentelor generate de aceste 

* realități, un bilanț care, fie și 
numai schițat, poate sugera am
plitudinea și profunzimea clima
tului de activitate creatoare care 
a înveșmîntat cuprinsurile ro
mânești în aceste zile, cînd ...țara 
și-a scris raportul de 23 August.

Ritmuri 
care ne exprimă

La Alba Iulia, raportul simbo
lic de care vorbeam se afla, la 
modul concret, la ultima pagină. 
„Mai sînt două zile pînă la 23 
August — ne spune tovarășul 
Gheorghe Homoștean, prim-se- 
cretaral Comitetului județean Al
ba al P.C.R. Și, într-adevăr, rapor
tul nostru de 23 August este re
dactat. Ce cuprinde ? Ca pretu
tindeni în țară, și nouă ne-a fost 
greu să sintetizăm toate faptele, 
toate împlinirile, toate titlurile 
de îndreptățită mîndrie cu care 
se prezintă, pe traseul marii' săr- 

, bători, cei aproape 400 000 de lo
cuitori ai județului. Pentru că 
cifrele statistice, oricît de expre
sive, nu pot reda trăirile inten
se, frămîntarea creatoare de la 
fiecare întreprindere, de la fie
care loc de muncă, din conștiin
ța fiecărui om. Astfel, vorbind 
deșpre depășirile de plan și de 
angajamente din sectorul indus
trial al județului, am consemnat 
în raport o cifră globală. Dar ea 
nu poate să evoce detaliile. De

Inima țării bate pretutindeni. Adevărul rostit la Alba Iulia își află ilustrare și pe platforma industrială piteșteană. Acolo unde, în secția 
noile instalații sînt montate în ritm de performanță — ritmul muncii în preajma marii sărbători

Piroliză II a Combinatului petrochimic, 
Foto : S. Cristian

pildă, consumul exemplar de in
teligență și energie investit de 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la I.M. Cugir pentru a 
realiza, în cinstea lui 23 August. 
16 mașini-unelte peste plan. Sau 
dăruirea lucrătorilor întreprinde
rii de prefabricate din Aiud care 
se prezintă la acest bilanț cu 
35 500 de traverse de beton peste 
angajament. Sau celelalte depă
șiri : 300 000 de piese de porțelan 
peste prevederi la fabrica din 
Alba Iulia ; produse în valoare 

INIMA PATRIEI
BATE PRETUTINDENI
LA CAPĂTUL A DOUĂ ITINERARE PUBLICISTICE, 
DUPĂ CE AU STRĂBĂTUT 2 500 DE KILOMETRI, 
REPORTERII „SCÎNTEH“ PROPUN O CONCLUZIE

de 786 000 de lei la „Ardeleana" ; 
2 300 de metri liniari forați peste 
plan de către prospectorii geo
logi din Abrud ; planul pe pri
mele 7 luni ale anului, realizat 
in proporție de 106,8 Ia sută de 
către minerii de la Baia de 
Arieș ; mobilă în plus valofind 
aproape un milîdn„'și jumătată 
de lei realizată la I.P.L. Cîm- 
peni... S-ar părea că într-un ju
deț ca al nostru, în care indus
trializarea a luat un start mai 
tîrziu, realitățile productive pot 
să fie cuprinse mai ușor. Și to
tuși, dacă ne gîndim că numai 
de la Congresul al X-lea al parti
dului in Alba au intrat în func
țiune 30 de noi capacități de pro
ducție, dintre care 17 în anii ac
tualului cincinal, vedem că în 
județul nostru pulsează același 
ritm ca în întreaga țară. Ade
sea județul nostru este comparat, 
prin așezarea sa geografică, prin 
tradițiile istorice și chiar prin 
forma înscrierii lui pe hartă, cu 
o inimă a țării. Dar inima țării 
bate pretutindeni...".

Un program 

dedicat omului
Reținem această idee. La Alba 

încercăm să evocăm pulsul țării, 
așa cum l-am simțit ritmînd pre
tutindeni, venind către aceste 
locuri, așa cum îl simțim aici.

în această lumină, ne atrage 

și aici atenția multitudinea rela
țiilor de colaborare a întreprin
derilor județului cu întreprin
deri din întreaga țară. Numai 
șase dintre unitățile industriale 
ale Albei întrețin asemenea re
lații cu 42 de întreprinderi din 
36 de localități, între care Bucu
rești, Cîmpia Turzii, Alexandria, 
Timișoara, Moreni, Hunedoara, 
Brașov etc. Ceea ce înseamnă că 
din această zonă a țării pornește 
radial către toate județele' o re
țea de trainice căi de comunica-/ 
re... Iar noi, reporterii, ne amin
tim acum că din fiecare dintre 
județele străbătute pornesc către 
restul țării sute și mii de ase
menea căi (o singură întreprin
dere din județul Cluj, „Industria 
sîrmei", are încheiate în acest an 
18 000 de contracte ; ca să nu mai 
vorbim de orașe ca Brașov, Plo
iești, Craiova, Galați, Constanța 
sau de București — primul oraș 
industrial al țării). Avem, astfel, 
imaginea bogată în ample sem
nificații. acum, în preajma mare
lui bilanț de 23 August, a unei 
țesături trainice, dense, armoni
oase, o pînză a progresului, a 
multilateralei dezvoltări socia
liste pe care o țese poporul nos
tru însuflețit de înțeleptul pro
gram elaborat de partid.

Un program al parametrilor 
industriali, al ritmurilor științi
fice, al valorificării bogățiilor 
materiale și spirituale ale țării ; 
în esență — un program al 
omului.

La demonstrație -- 
sub semnul 

dăruirii comuniste
Cîți oameni ,deosebiți, cu totul 

deosebiți, cîte personalități defi
nitorii pentru prezentul socialist 
al României am întîlnit pe cele 
două trasee ? Sute, poate mii. 
Am scris despre cîteva zeci. Păs
trăm în carnete datele multora 
despre care am fi putut - să 
scriem. Păstrăm în conștiințe 
însă zeci și zeci de chipuri lu
minoase, de gesturi revelatoare, 
de atitudini exemplare, de acte 
generoase dăruite celor din jur, 
intereselor marii colectivități a 
țării. Iată :

...La Galați, sub . conducerea 
unui veteran, ing. Ion Călinescu, 
cei mai tineri ingineri ai marelui., 
combinat conduc cu matură 
competență intrarea în producție 
a celei mai tinere industrii: chir 
mia... La Ploiești, în întreprin
derea de utilaje chimice, sudorul 
Petre Gheorghe, un virtuoz al su
durilor de înaltă clasă, reduce la 
jumătate timpul executării unora 
dintre cele mai complexe instalații 
chimice... La Ialomița, în Balta 
Borcei, unul dintre performerii 
griului, care-i întrece pe mulți 
dintre campionii tineri,; își expli
că secretul prin aceea că nu pă
răsește cîmpul, zi și noapte, de la 
arat și pînă la cules. Se numeș
te Constantin Deveghe... La 
Arad, pe șantierul uzinei de în
grășăminte chimice, fierarul-be- 

tonist Ilie Zaharia, șantierist cu 
vechi state de serviciu, a reali
zat, de curînd, un sistem prin 
care, la o singură operație de 
bofrare, este economisită aproa
pe jumătate din cantitatea de 
fier-beton necesară pentru înăl
țarea acelei construcții... La Ale
xandria, pe șantierul fabricii de 
rulmenți, două sute de muncitori, 
conduși de inginerul Mihai Vio
rea, cu toții beneficiari — reți
neți amănuntul —, în dorința de 
a accelera lucrările, se angajează 
in adunarea comuniștilor să 
preia, în locul constructorului, 
montajul tuturor utilajelor unei 
secții. Rezultat : utilaje în valoa
re de 65 de milioane de lei sînt 
montate de acești oameni. de la 
începutul anului și pîriă în pra
gul lui 23 August... La Oradea, 
s-ar fi cuvenit să scriem despre 
cîteva sute de oameni. Adică 
despre toți cei care au făcut ca, 
in timpul construcției etapelor a 
treia și a patra ale uzinei de alu
mină, prin îmbunătățiri ale uti
lajelor, prin reorganizarea teh
nologiilor, practic fără nici un fel 
de investiții suplimentare, uzina 
să producă anual 30 000 de tone 
de alumină în plus.,. La Hune
doara, tînărul prim-topitor Ion 
Băncescu, de la cuptorul numă
rul unu al oțelăriei numărul doi, 
lansează chemarea : „Fiecare e- 
chipă să dea două tone de oțel 
în plus pe zi îi răspund toa
te cele 24 de echipe de oțelari 
de la cele opt cuptoare. Rezul

tat : din primăvară, zilnic, cîte 
patruzeci și opt de tone de oțel 
în plus... La Gheorgheni, cea mai 
bună țesătoare a noii fa.brici de 
stofe pentru mobilă și țesături 
tehnice se numește Pali Gizella 
și n-are mai mult, de 20-de am. 
Lucrează la 12 războaie de țesut.' 
Cînd. acum doi ani, a abșo.laț.... 
liceul nici nu știa cum arată un 
război mecanic de țesut. Acum 
este campioană... La Reșița, cei 
mai tineri topitori, cdnduși de 
Vasile Iușan, se iau la întrecere, 
in cinstea zilei de 23 August, cu 
vestitul veteran Vasile Mocea, 
dascălul lor întru șiderurgie, și 
îl întrec la capitolul „tone în 
plus". Reacție : experimentatul 
oțelar notează în jurnalul său 
intim : „Am elaborat cea mai 
bună șarjă a carierei mele : oa
meni de nădejde"...

...Oameni de nădejde. Oameni 
notorii în. conștiința întregii țări, 
cum sînt eroii muncii socialiste 
întîlniți pretutindeni (Gh. Zaha
ria de la Mehedinți. Iosif Nagy 
de la Arad, Paul Dinu de z la 
Craiova, Dumitru Dumitru de la 
Slobozia, Nicolae Mărculescu de 
la Hunedoara) sau ■ admirabilii 
anonimi, sute, mii, zeci de mii 
de comuniști destoinici care dau 
trăinicie nobilului aliaj al colec
tivelor unde muncesc.

Oameni pe care îi vom vedea 
miine pe traseele demonstrațiilor 
sau pe schele, care vor purta cu 
mîndrie, la defilare, graficele cu 
izbînzile lor productive sau care 

vor veghea atenți fluxul între
prinderilor cu foc continuu. Oa
meni care, oriunde s-ar afla 
miine, se vor gîndi mai intens 
decît oricînd că și-au făcut . da
toria. că au îndeplinit sarcinile 
trasate de partid, că au știut să 
răspundă în mod comunist, prin 
fapte, îndemnurilor secretarului 
general al partidului.

îndemnul 

conducătorului 
partidului 
și statului

Ca în întreaga țară, pretutin
deni pe cele două trasee oame
nii ne-au vorbit cu mîndrie des
pre înțîlnirile, la locul lor de 
muncă, cu tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, despre rodnicia a- 
cestor întîlniri, concretizată în 
performanțe productive, în ter
mene devansate, în sporuri cali
tative.

...Constructorii noilor hale ale 
Șantierelor navale din Constanța 
își vor realiza obiectivele cu o 
jumătate de an mai devreme. A- 
ceasta pentru că constructorii 
navali, urmînd îndemnul secre
tarului general al partidului, au 
înțeles că pot să înceapă cu o 
jumătate de an mai devreme 
producția celor mai mari nave 
din cîte s-au construit vreodată 
la noi. Timp prețios cîștigat de 
pavilioanele comerciale ale Româ
niei în drumurile lor către lume.

...Metalurgiștii din Cîmpia Tur
zii, la îndemnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au conceput 
un vast și minuțios plan pentru 
integrarea uzinei lor. Un plan în 
care locul principal îl ocupă con
strucția, cu mijloace proprii, a 
unei oțelării proprii. Li s-a ofe
rit astfel posibilitatea de a-și a- 
răta măsura întregii capacități 
profesionale și civice.

...Tot la fel, harnicele filatoare 
de la Oltenița vor raporta cu _ 
mîndrie. la marea sărbătoare a 
eliberării, că au urmat întocmai 
îndemnul secretarului general al 
partidului.de a folosi mai judi
cios spațiile de producție. Fără 
nici un fel de investiții, fără spo
ruri de efectiv, întreprinderea 
lor are acum o nouă secție, care 
ridică valoarea producției anua
le cu 22 Ia sută.

...Noul an universitar al Clu
jului va începe, Ia 17 septembrie, 
cu programe analitice noi. cu 
reorganizări ale întregului sistem 
de legătură dintre învățătură și 
producție. întocmai cum a in-, 
dicat tovarăș.ul Nicolae. Ceaușescu; . 
atunci cînd s.-a întîlnit cu. stu- .. 
dențimea și ecu cadrele universi- • 
tare din Cluj.

România. - o vastă 

Cîmpie a Libertății
...La Alba, județul a cărui 

populație păstrează mereu vîe în 
conștiință întîlnirea de pe Cîm
pia Libertății cu secretarul ge
neral al partidului, toate efortu
rile productive, toate victoriile 
poartă aura acestui însemnat e- 
veniment. Oamenii acestui județ 
vor păși mîme în marile coloane 
ale poporului în sărbătoare, mîn- 
dri că sub conducerea Partidului. 
Comunist Român, a conducerii 
sale, în frunte cu secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sub soarele 
socialismului victorios, vasta 
Cîmpie a Libertății și-a întins 
simbolic marginile, căpătînd în
tinderea și conturul întregii 
Românii.

Petre DRAGU 
Mihai CARANFIL 
Ștefan DIN1CA

Desen de TRAIAN VASAI

Sub darnicul tău soare
Eu țării mele oare ce-i pot spune ?
Tu să rămîi, chiar eu de voi apune 1 
în tine-i veșnicia mea și pragul 
Pe care-am înălțat în luptă steagul.

Pămîntul tău o șă-și aducă-aminte 
De mine-n risipite oseminte

■ Ori poate-n clocotirile de flamuri, 
Ori poate-n zvonul frunzelor pe ramuri,

Atît am fost I O frunză căzătoare 
Din veșnicul tău arbor ce nu moare. 
Puteai și fără mine să respiri 
Și de frumsețea zării să te miri.
Iar de-am înmugurit și eu ca frunză, 
Vr-o pasăre sub mine să s-ascunză 
De ploaie ori de vînt, e că știam 
Că de la tine rostul ăsta-l am.
Nu, Patrie, tu nu ne ești datoare, 
Noi ne-ncălzim sub darnicul tău soare.

Mihai BENIUC

Respiră-admc 
pămîntul...

Respiră-adînc pămîntul. El cunoaște
Sub cicatrice, rana care frige : 
L-au rupt încîrligatele cîrlige 
Și zace-n el un legămînt de moaște.
Sînt cei ce jugul au pornit să-l sfarme, 
Sînt cei care-au pierit cu arma-n mînă, 
Sînt cei care acuma sînt țărînă : 
Statui de piatră au crescut din arme.

Dacă-am uita ar fi să n-avem sînge 
Care-n artere știe să vegheze, 
Ar fi să n-avem inimile treze 
în care lacrima solară plînge.
Prin ea, de-atunci, portaluri se deschid — 
Și azi, sub arcuirea lor senină, 
Se-nalță, mîndră, floarea de lumină 
Sădită-n fiecare de Partid.

Virgil TEODORESCU

în raza unui drept 

conducător
în august se adună întregul rod al țării, 
de crez și de lumină înfiorînd înalt 
pămînt de cer mai dulce, statornic și mai cald, 
mereu și-n veci al nostru pe vatra așezării.
Străin, sub vaste zodii visate-n timp, nu-i nimeni ; 
în raza unui unic și drept conducător 
sîntem, vom fi alături, putere-a tuturor, 
la cugete mai limpezi, întemeiați la inimi.
Mereu oțelul,pîinea sporească în tezaur, 
mereu să ne cuprindă doar setea de clădit, 
bogat să se-ntruchipe un viitor gîndit : 
o, gîndul nostru are acoperire-n aur 1
Și țara cînd e toată aurărie fină, 
văratecă, să cernem, prin pînzele de steag, 
metalul înălțimii, din toate cel mai drag, 
adăugîndu-l stemei — lumină pe lumină.

Grigore HAGIU

partidului.de
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„în centru} preocupărilor 

partidului și statului nostru este 

omul, pentru fericirea căruia 

comuniștii și-au închinat și-și 

închină întreaga lor aetmtat®, 

întreaga lor viață”

NICOLAE CEAUȘESCU

Anii noii vieți a țârii devin tot mai numeroși. Au ajuns 
acum la 29. De-a lungul lor s-au adunat impresionante și 
semnificative realizări. Sînt mărturii ale puterii creatoare a 
omului stăpîn pe destinele sale și totodată ale consecvenței 
cu care se înfăptuiește telul suprem al politicii partidului. 
„TOTUL PENTRU OM,t6TUL PENTRU VIITORUL OMULUi", 
o strălucită strategie a fericirii.

Politica generală de slujire a omului, căreia PARTIDUL îi 
subordonează toate capacitățile și energiile țării, a fost sta
tuată ca obiectiv fundamental încă de la punerea pietrei de 
temelie a istoriei noastre noi. Trecerea timpului adaugă 
acestui crez, acestui legămînt față de popor proba consec
venței și forța de convingere a realizărilor împlinite.

Inevitabil, o cale atît de plină de fapte și de izbînzi e pre
sărată cu amintiri. Sînt instantanee pe drumul împlinirii, fie
care cu semnificația lui, fiecare încărcat de emoții și de sen
suri. Multitudinea, diversitatea lor fac dificilă orice tenta
tivă de alegere. Am putea reține imaginile alăturate, am pu
tea reține oricare altele din cele existente în albumele noas
tre. Dar mai convingătoare decît orice imagini, mai bogate 
decît orice albume sînt „amintirile" vii, realitățile care îm- 
pînzesc fata tării, REZULTATELE CONCRETE ALE MUNCII 
CREATOARE A OAMENILOR PENTRU OAMENI.

Publicate sau nepublicate, imaginile care vorbesc despre 
munca noastră, despre viața noastră fac parte din albumul 
marii familii a națiunii socialiste înfrățite, unite în jurul PAR
TIDULUI, al politicii sale.

TOTUL PENTRU OM!
AȘA CUM GÎNDEȘTE,

magistrala nr. 1-INDUSTRIA

Aliat de nădejde: știuteUn cuvint la ordinea zilei : știința. Un cuvint rostit și de muncitorul marii întreprinderi industriale, in eforturile sale de a da produse mai multe și mai bune, și de țăranul cooperator care se străduiește să smulgă roade mai bogate pămintului. PraCțid.nu'-.exiătă^ sector de activitate' in;':dare’''i5tîi1hțdt'" să nu constituie un aliat al omului, ajutindu-1, sfătuindu-1. însoțin- du-1 pe drumul său ascendent spre progres.Dacă în primii ani ai tinerei noastre republici numărul unităților de cercetare era de 37, în prezent există peste 320 unități. Știți cîți salariați de specialitate lucrea

ză aici ? 41 000, dintre care aproape jumătate cu studii superioare.Definită ca forță de producție, știința nu intîrzie să declanșeze consecințe dintre cele mai. spectaculoase în rîndul celor car.e o mi- nulesc. Ca in.tr-o veritabilă reac- ■ țte- In-lanț, progresul științei'deter- mină' Sporirea orizontului de 'cir-' prindere al omului, puterea sa de a investiga realitatea, capacitatea de a se autoperfecționa. Evidența faptelor îndreptățește afirmația că știința este mai mult decît un cuvin! la ordinea zilei, este. în primul rind. una din condițiile devenirii viitorului constructor al socialismului.

Toate eforturile ce se fac pe planul dezvoltării economice, a industriei in primul rînd, sînt îndreptate spre satisfacerea, tot mai deplină, a cerințelor oamenilor muncii. Intre furnale, cuptoarele oțelăriilor, turlele industriei chimice, giganții construcțiilor de mașini și piine, intre, industrializare și nivel de Arai- există o . legătură indisolubilă, 
Astăzi, producția industrială este, 
de 25 de ori mai mare decît în 1938. în acel an de referință produceam circa 280 000 tone oțel ; in 1973 vom produce 8 milioane de tone 1 Producția de energie electrică — important indice de civilizație al unei țări — era. in 1938, de 1,1 miliarde kWh ; anul acesta va atinge 48 miliarde kWh. Au apărut noi uzine și ramuri indus

triale a căror menire este 'să valorifice superior resursele naturale ale solului. și subsolului românesc. Aceste creșteri au fost posibile datorită menținerii unui inalt ritm de dezvoltare ; circa 12 la sută in acest cincinal, 14,5 la sută în primii doi ani ai cincinalului.Dincolo de cifrele producției, 
dezvoltarea, fără precedent, a in
dustriei înseamnă milioane de lo
curi de. muncă în plus ; in anul 1971 erau de aproape trei ori mai mulți salariați în industrie și construcții decît in 1950, cele mai multe în fabrici noi, clădite în localități considerate în trecut ca lipsite de vocație industrială. E lesne de dedus că ele înseamnă 

creșterea nivelului de trai al popu
lației.Industria (din a cărei carte de vizită impresionantă prezentăm in imaginea de față un obiectiv recent intrat in funcțiune. Uzina de alumină din Tulcea) a schimbat nu numai peisajul, ci și oamenii. Industria modernă a creat un muncitor nou, capabil să. stăpinească tehnica avansată,,, nu. numai prin forța brațelor, ci prin aceea a minții. un om conștient de. rolul lui in angrenajul Uzinei, al ramurii industriale, al întregii economii.Se poate, așadar, vorbi în modul cel mai concret despre strinsa 
legătură dintre politica de indus
trializare a țării și grija pentru 
om, pentru binele lui.

In sat
Numită în vremuri nu prea îndepărtate cu o neascunsă superioritate țară „eminamente agrară", România s-a transformat spectaculos, Radical deosebit e și satul românesc contemporan. La temelia prefacerilor stă victoria relațiilor de producție socialiste și în agricultură, ceea ce a permis modernizarea fundamentală a acestei ocupații străvechi. Mecanizarea și . chimizarea, hărnicia oamenilor, noua formă de organizare a agriculturii au dus, de pildă, in anul 1972, la o producție globală agricolă de circa 89 miliarde lei, la recolta de cereale record de 16,7 milioane tone (de peste două ori mai mare

la noidecit producția celor mai buni ani antebelici). Cele 115 000 tractoare fizice, cele 757 000 tone de îngrășăminte primite de agricultură in anul 1972, suprafețele pentru irigat extinse pe 1 144 000 ha. iși fac simțite efectul și în viața satelor, în gradul tot niai ridicat de urbanizare, in condițiile tot mai bune de viață, de muncă, de locuit ale .țăranilor. Casa nouă, aparatele electrice și electrotehnice, autovehiculele, apa, asfaltul, medicul, școala, chiar spectacolul și expoziția alcătuiesc astăzi preocupări curente ale timpului liber al săteanului. Și aici expresia-poematică 
„Totul pentru om" iși află infinite concretizări.

Școala pentru toți - expresie a democrației socialiste

In condițiile in care, practic, toți 
salariații sint cuprinși in forme de 
reciclare a cunoștințelor este greu 
de a stabili proporția celor care 
studiază. Dinamica persoanelor 
ocupate cu studiul sistematic e mai 
ușor de urmărit in formele „cla
sice" ale învățăturii. Numărul ele

vilor de liceu, spre exemplu, a 
crescut de la 1 846 202 in anul 1949 
la peste 3 milioane și jumătate in 
anul 1973, iar numărul studenților 
de la 48 676 la 140 000. Nive
lul școlii românești poate fi .in- 
țeles și din informația că in anul 
școlar 1972—1973 aproape 91 la

sută din elevi au fost cuprinși in 
invățămintul cu 'o durată minimă 
de 10 ani.

Mijloacele considerabile puse de 
societatea socialistă la dispoziția 
invățămintului sint incă o expresie 
a finalității umaniste a politicii 
partidului. In plus, atenția majoră 
cu care este privită școala cores

punde importantei componente care 
este cultura pentru construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, operă de gîndire emina
mente științifică, realizabilă prin 
oameni neapărat culți, multilateral 
formați, cu educație solidă, in spi
ritul celor mai înalte idealuri ale 
umanității.

Urmașii se arată de pe acum la înălțime
„Să creșteți mari", le spunem, de obicei, copiilor, in chip de urare. Și ei ne ascultă : cresc. Cu mult mai mult decît copiii de acum un sfert de veac. Asta se vede cu ochiul liber pe stradă, pe terenul de joacă sau de spor.t. După numai un an, rochițele și pantalonașii devin prea mici pentru a mai putea fi îmbrăcate. Un studiu recent, întreprins de specialiști, a- duce însă argumente cifrice in acest sens : înălțimea copilului de 6 ani este astăzi cu 3,3 cm mai mare decît în 1950 ; a adolescentului de 15 ani — cu peste 10 cm ; a tînărului de 18 ani — cu peste 6,8 cm. Gîndul te duoe la voinicul din poveste' care creștea intr-o zi cit alții înitr-Un an...
Cresc copiii și nu numai în înălțime. Sînt mai inteligenți, mai voinici, mai dornici să cunoască și să cucerească universul decit părinții lor — copiii generației astăzi mature. Și cum să nu fie astfel cînd sint înconjurați cu atîta părintească dragoste și grijă. în familie se face totul pentru ca lor să nu le lipsească nimic ; nici un sacrificiu nu este prea mare cînd vine vorba de copii. Copiii ocupă un loc de frunte și in marea familie a statului nostru socialist. O atestă reali

tatea. Nu există localitate pe harta țării, fie oraș sau comună, care să nu le pună femeilor salariate la dispoziție creșe și grădinițe, unde contra unei sume, mai mult decît modeste sau chiar gratuit, să-și poată încredința copiii mici. în prezent funcționează 465 de creșe — (față de 9, în 1938 și 145 in 1948) — cu aproape 33 000 de locuri și circa 11 500 instituții preșcolare care cuprind peste 591 000 de copii. Cincinalul acesta va adăuga un spor însemnat capacității acestor instituții* peste 72 000 de locuri în creșe și circa 50 000 în grădinițe. în primii doi ani ai cincinalului, în spiritul aceleiași griji pentru generația de miine, alocațiile pentru copii au crescut de la 4,3 miliarde lei, la 6.4 miliarde lei, urmînd ca. in 1975, să ajungă la 7,4 miliarde lei, Virsta copiilor care beneficiază de alocație s-a majorat la 16 ani, in- cluzîndu-se intre cei care au acest drept. și familiile țăranilor cooperatori. Familiilor cu mulți copii, statul le acordă, in acest cincinal, ajutoare în valoare de circa . 200 milioane lei.Deci. ’ copiilor nu le rămine altă grijă decit aceea de a crește mari, „sarcină" de care ei se achită, după cum se vede, foarte bine...

Frumusețe, 
din miinile 
noastrePrezența paltoanelor pe pagina u- nui număr estival poate surprinde. Dar cum am putea trece peste clocotul primăverilor noastre cetățenești ? în modul nostru de trăi s-a împămîntenit acea sărbătoare a gospodarilor reuniți, pe care dacă nimeni n-a numit-o incă, e numai și numai că nu are o zi fixă, durează nu o duminică, ci două, trei, după cum e vremea și cum sint disponibile u- neltele și răsadurile. Nici nu s-ar putea realiza într-o singură dimineață lucrări de înfrumusețare in valoare de 6,7 miliarde lei cit au fost efectuate în ultimul an. Această sumă e grăitoare pentru amploarea participării cetățenilor la înfrumusețarea și buna gospodărire a ve- trelor în care locuiesc, dar, în plus, ea evocă spiritul de întrecere intre localitățile și județele țării, dornice fiecare să arate cit mai frumoase, să ofere un cadru de viață cit mai plăcut făuritorilor de bunuri materiale.
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AȘA CUM A GIN D IT,
CUM ACȚIONEAZĂ PARTIDUL!

AW, la timpul 
prezentStatisticile sint grăitoare. Fiecare cincinal a adus o „zestre" locativă din ce in ce mai mare. Spre exemplu, numai în orașe s-au construit, între 1951—1955, 42 900 de apartamente ; în perioada 1956—1960 — 82 054 apartamente ; din 1961 pînă în 1965 — 225 221 de apartamente ; între 1966—1970 — 344 298 apartamente. 
Actualul cincinal va marca o creștere de-a dreptul 
spectaculoasă : peste o jumătate de milion de aparta
mente construite din fondurile sau cu ajutorul stalu
lui. Aproape tot atît cît s-a construit in patru cincinale!La sfirșitul acestui an, numărul apartamentelor noi, ridicate în anii de după eliberare, numai la orașe, se va apropia de un milion.Un milion de familii de la orașe locuiesc in apartamente noi. Presupunînd că, In medie, o familie este compusă din patru persoane, ajungem la concluzia că aproape jumătate din populația orașelor trăiește in case construite in anii noștri ; case bune, sănătoase (cum sint și cele din imaginea alăturată, reprezentînd im cartier nou din Piatra Neamț).La sate, numai în cincinalul 1966—1970 s-au construit peste 260 000 de case noi. Se mai păstrează, •desigur, și casele vechi din comune. Doar ca piese etnografice.încă un exemplu care vorbește despre viața omului de azi, despre eficiența cu care țelul suprem al unei politici profund umaniste devine realitate vie.

Despre grija statului pentru con
diții optime de culturalizare pentru 
toți cetățenii țării ne vorbesc și 
cele 7 379 cămine culturale de la

Cultura, bun public
O imagine inedită — cu eviden

te sugestii... cosmice, la Tehnic- 
clubul din Pitești. Fonoteca (o in
stalație pentru audiții muzicale în 
care clasicele căști au fost incor
porate in pereții fotoliului-sferă) și 
videomatul (un fel de „farfurie 
zburătoare'' care oferă posibilitatea 
proiecțiilor simultane a mai multor 
diapozitive pe citeva ecrane inte
rioare) sint zi de zi solicitate din 
plin. Imaginea atît de stenică a 
spațiului cultural plin de vizitatori 
— imagine revelatoare pentru a 
măsura nivelul civilizației unei co
lectivități — o putem insă oferi in 
zeci de alte! variante. Intre acestea 
și cea din pagina de față reprezen- 
tind sala, de spectacole a noului 
Teatru Național din Capitală. In- 
cepind cu 1970, numărul mediu 
anual de spectatori la instituțiile 
teatrale și muzicale a fost de a- 
proape 13 milioane ; cel al spec
tatorilor de cinema de 188 milioa
ne ; 316 unități muzeale comple
tează posibilitățile de cunoaștere 
destinate fiecăruia.

sate ți cele 239 case de cultură 
orășenești. Tinerilor și virstnicilor, 
indiferent de profesie și pregătire, 
porțile culturii le sint larg deschise.

Recordurile vieții

Cântecul de viață lungă

♦ ' W'/; ■'

Meritatele vacanțe

europene, au cucerit 205 trofee in 
alte întreceri internaționale.

Dar la baza acestor rezultate, 
marcante stă sportul de masă, care 
numai in sfera sindicatelor se des
fășoară in 2 073 de asociații, care 
dispun de 2 700 de baze sportive și 
pentru care activează 170 000 de 
persoane. Statul nostru o creat și 
creează condiții tot mai bune pen
tru practicarea sportului. Sportul 
pentru toți — iată o deviză care 
devine realitate. Altădată sportul 
era un lux. Azi este o necesitate. 
„Distanța" dintre cele două afirma
ții vorbește ea insăși despre con
diția nouă a omului in socialism. 
Ca atitea alte fapte.

Nunta era cit pe ce să. ne 
păcălească dacă ochiul, vigi
lent, n-ar fi descoperit intr-un 
colțișor din stingă — ultimul 
plan, sălcii ale lacului He
răstrău. E. deci, o secvență din- 
tr-un festival folcloric susținut 
la Muzeul Satului. Dacă l-am 
confundat .inițial am făcut-o 
pentru că nu puține din cele 
150 000 de căsătorii care se în
cheie în fiecare an sint sărbă
torite cu artă și tradiție. De ce 
n-ar fi așa la o țară cu 500 000 
de artiști amatori ?

Oare pot fi cuprinse în cifre impresiile meritatelor zile de odihnă ? Desigur că nu. Dreptul concret la odihnă garantat prin legislația țării este tradus in viață in atitea moduri, prin atitea dotări și înlesniri, se realizează în atitea forme incit orice date cifrice nu pot avea decit valoarea de... exemplificări. E una din multele exemplificări faptul că numai sindicatele și numai pentru întreținerea vilelor și hotelurilor existente cheltuiesc anual 10 milioane de lei. Ca și aceea că o jumătate de milion de salariați beneficiază în acest

an de trimiteri la odihnă și tratament prin sindicale, la care se adaugă cei 950 000 de cumpărători ai biletelor oficiilor de turism. Ca și existența unei armate de peste 200 000 de salariați puși in slujba turismului încă înainte de a se Ii ajuns în lunile de virf.Dar, revenim, pot fi cuprinse in cifre atit de bogatele fapte, atit de multiplele oferte pentru vacanțele noastre? Firește, nu! în locul cifrelor propunem această imagine (una din sutele de mii posibile) care vorbește in limbaj specific despre grija față de om.

Aplauzele, gestul spontan de sa
tisfacție care intimpină rezultatul 
sportiv de valoare fac parte din 
decorul oricărei competiții sportive. 
Fiecare spectator se „vede" intr-un 
fel in persoana recordmenului, fie
care iși închipuie ce ar face el ca 
sportiv de performanță. Nu este 
pur și simplu o iluzie. La temelia, 
piramidei recordurilor, la startul 
miilor de ore de antrenament ce 
duc la un rezultat de răsunet stau 
nenumărați parteneri anonimi de 
întrecere, participanții la sportul de 
masă. Este adevărat că in anul tre
cut, spre exemplu, sportivii români 
au doborit sau egalat 10 recorduri 
mondiale, au ciștigat 64 de medalii 
sau titluri olimpice, mondiale și

Cind ne-am îndreptat urările In jurul leagănului celui care rotunjea numărul locuitorilor, țării la 20 de milioane ne-am gindit oare îndeajuns la cei care, asigurînd sănătatea, asigură sporul națiunii socialiste ?Peste 32 000 de medici, secondați de circa 107 000 cadre medii sanitare — o veritabilă „armată", se află in permanentă stare de veghe pentru sănătatea și viața oamenilor. Știința și devotamentul lor sint exemplar puse in valoare de existența, in toate județele țării, a unei puternice baze materiale. Capacitatea instituțiilor sanitare a crescut de la 33 763 de paturi (in 1938), la 179 402 paturi (in prezent), cea mai mare parte fiind cuprinsă in i edificii noi, moderne, adevărate palate albe (asemeni celui din fotografia de mai sus — spitalul

din Slobozia), consacrate ingrijirii sănătății omujui, înzestrate cu tot ceea Ce știința și tehnica secolului au creat in domeniul aparaturii medicale.Intrarea In funcțiune a noilor instituții sanitare înseamnă, printre altele, mai multe cabinete medicale puse la dispoziția populației pentru consultații (in 1972 s-au a- cordat peăte 155 milioane consultații și tratamente, față de aproape 3 milioane in 1950) ; înseamnă^ de asemenea, posibilitatea declanșării, pe un front mai larg, a unor ample acțiuni de investigare a condițiilor de muncă și de viață, a influenței lor asupra sănătății populației, punerea in practică a programelor profilactice.' La capitolul „sănătate", ca și la celelalte capitole consacrate grijii pentru om, bugetul statului nostru

a fost Întotdeauna generos. Față de 1950, cheltuielile directe pentru asistența medicală a populației sint în prezent de 13 ori mai mari, ceea ce cuprinde și o creștere, pe cap de locuitor, de la 40 lei în 1950, la circa 408 lei în 1973.Cu două decenii în urmă, structura morbidității in țara noastră era. similară celei din teritoriile coloniale. Datorită efortului material considerabil, a locului pe care sănătatea omului il ocupă printre problemele de . prim ordin ale statului nostru, astăzi ne situăm la nivelul țărilor dezvoltate. Cea mai spectaculoasă și mai aducătoare de optimism creștere este însă aceea a mediei de viață : 1932 — 42,01 ani; 1956 — 63,17 ani ; 1961 — 65,96ani ; în prezent, in cursa longevității ne apropiem de cota 69.
150000 

de nunțiOmul care alimentează focul nestins al industriei, care așază și apoi scoate din pămint roadele țării, care gindește, ț care proiectează, care decide, care veghează, acest om știe și are dreptul să se bucure de viață. Optimismul nu a părăsit firea poporului nostru în cele măi grele momente. Cu atît mai mult el face parte acum din viața oamenilor. Motiv pentru care inserăm și In paginile noastre idespre omul de azi un instantaneu, surprins într-un moment de destindere. El vorbește despre buna dispoziție a frunții senine, a obrazului curat, a inimii deschise, a ciștigului muncit, meritat. Veniturile bănești ale populației obținute de la sectorul socialist au fost în anul 1972 cu 7,5 la sută mai mari față de anul precedent și cu 16,7 la sută mai mari de- cit în anul 1970 ; veniturile din salarii au crescut, față de anul 1971, cu

6,4 la sută ; veniturile bănești ale familiilor de țărani provenite din retribuirea muncii in unitățile agricole socialiste și din vînzarea produselor agricole către unitățile socialiste-

au fost în anul 1972 cu 5,7 la sută mai mari față de 1971 ; s-au majorat continuu pensiile de diferite categorii. Si totul, absolut totul, pentru om. spre binele omului.
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PANOUL DE ONOARE AL „SCÎNTEII“

Trăim din ce în ce mai frumos, mai bine. Muncim mai cu spor. Iar dintre noi, în fiecare colectiv de 
muncă se ridică, spre cinstea tuturor, oameni exemplari, oameni cărora dorim să le urmăm exemplul.

Cine sînt ? Cîți sînt ?
Sînt oameni aparent obișnuiți. Fruntașii se numără cu sutele de mii. De profesii diferite, de vîrste diffe- 

rite, din uzine și fabrici, de pe șantiere și de pe ogoare, din laboratoare și de la catedră, ei au cu toții o trăsă
tură comună, izvorînd din voința lor de mai bine, din hotărîrea cu care — angajați într-o mare, patriotică, so
cialistă întrecere - acționează pentru ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI. A OBIECTIVELOR MĂREȚE STABILITE 
DE CONGRESUL AL X-LEA Șl CONFERINȚA NAȚIONALĂ ALE PARTIDULUI, PENTRU FĂURIREA SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOLTATE.

în semn de omagiu, de prețuire pentru toți cel ce dau țării chip nou, chip de lumină, pentru cei ce se 
află în fruntea bătăliei pentru ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN, publicăm azi ZECE PORTRETE 
DIN DOUĂZECI DE MILIOANE, LA PANOUL DE ONOARE AL „SCÎNTEII".

Zece portrete care, într-un fel sau altul, vorbesc de fiecare dintre noi.

Un Om
IORDAN DRAGNEA, șef de echipă de fie- 

rari-betoniști. 52 de ani. Membru de partid. 
Decorat cu „Medalia Muncii" și cu „Ordinul 
Muncii" clasa a Ill-a. Căsătorit. Are un fiu, tot 
fierar-betonist.

Ce este un erou Polimerii cer perseverență
IONIȚĂ T. MARIN, 45 de ani. Strungar la Întreprin

derea de pompe din București. Erou al Muncii Socialiste. 
Comunist. Tată a doi băieți. Soția lucrează în aceeași 
unitate.

Ce este un Erou al Muncii Socialiste ? Răspunsul ar justifica un spațiu amplu. în locul unui' răspuns general am ales însă pentru edificare un a- semenea erou : strungarul IONIȚĂ T. MA
RIN de Ia întreprinderea de pompe din București. Este... ,Profesionistul de înaltă clasă : „Toate mașinile cu comandă program din uzină sînt încredințate brigăzii conduse de Ioniță". Regim preferențial ? Nicidecum, ci o recunoaștere unanimă a realității : „Ioniță și 
ai lui" sînt cei mai buni. Au demonstrat : capacitatea proiectată nu calchiază totdeauna limita superioară a posibilităților — în loc de piese pentru 5 000 de pompe, brigada produce pentru încă alte 2 000.

„Perfecțiunea este și 
ea perfectabilă", sus- i tir.e strungarul 'erou? Afirmă, deci|« că « dinLJ colo de bine se află 'mai binele. Si argu

mentează cu fapte : 22 de inovații importante, aplicate pe -mașinile din dotare, le-au conferit, fiecăreia, a- tributele unei adecvate „mira machina". Nu ascunde ceea ce știe. Dimpotrivă, a- nual califică doi-trei oameni.Un om politic : „De 10 ani este ales secretar al organizației de gfirtict țțin ștrungărie".Om de. familie. Se i spune că într-un atțlt-f

mit cvartal din Balta Albă gospodinele îl dau de exemplu soților lor pe strungarul de la întreprinderea de pompe : „El cum are timp să.... și să.... și să...“Ce este. deci, un Erou al Muncii Socialiste ?S-a mai spus : și tot despre Ioniță T. Marin : „Omul de care 
este totdeauna și pre
tutindeni nevoie".Concluzia ? Un Erou este un!' Eroii. fț ?

MARIA BRUMA, cercetă
tor științific. 31 de ani. Că
sătorită cu Ilie Brumă, fizi
cian la Fabrica de antibio
tice din Iași. Are doi copii. 
Este secretara organizației- 
de bază din cadrul Institu
tului de chimie macromo- 
iecuiară ,,Petru Poni" din 
Iași. în 197 i și-a dat doc
toratul cu lucrarea „Sin
teze noi polioxiadiazoli".

MARIA BRUMA și-a ales drept drum in viată cărările nebătătorite ale polimerilor, indată după absolvirea Facultății de chimie a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași. Mai precis, ea fei-a propus să obțină polimeri noi, Care să reziste, spre deosebire de cei clasici — polietilena, polistirenul și poii- clorura de vinii — la temperaturi înalte. Colectivul de cercetători din care face parte, condus de dr. Constantin Chiriac, a obținut pînă acum mai multe tipuri de polimeri termostabili, precum și o serie de produși intermediari. Printre cele mai noi realizări se remarcă polimerii destinați lacurilor electroizo- lante utilizate în industria electrotehnică și electronică. Numele Măriei Brumă apare, alături de cele ale altor autori, pe patru brevete de invenții referitoare la procedee noi de obținere și utilizare a unor polimeri heterociclici termostabili.în prezent, împreună cu colectivul îHi mijlocul căruia lucrează, explorează posibilitățile de obținere 
l j’ă; unof țțipi polimeri*fȚ’erțț^fâțb'îli

solizi, utilizabili in industria electrotehnică. Pentru aceasta au făcut mii de analize, calcule, combinații și separații chimice. De pe acum se poate spune că noii polimeri vor fi așa cum îi doresc „părinții" lor, așa cum îi cere tehnica avansată. Dar pentru ca ei să se nască e nevoie de perseverență, de multă indeminare, de o răbdare fără margini șj>, ț>jnpînțeles, de . vaste cunoștințe de specialitate. Dr. Maria Brumă are cu prisosință toate aceste calități.

— Cine este IORDAN 
DRAGNEA ?— 7Este unul din oamenii pe care ne bizuim, în prinaul rind, atunci cînd spuljem că pe șantierul uzinei de oteluri aliate capacitățile de producție de la o- telăriile electrice I și II, cu termen de punere în funcțiune în acest an, vor fi predate cu o lună de zile mai repede — ne răspunde Constantin Oană, secretarul de partid de la Grupul de șantiere din Tîr- goviște. Echipa pe care o conduce, formată din 58 de constructori, lucrează „foc continuu” în două schimburi. A hotărît să lucreze nu numai în zilele de 23 și 24 august, ci și duminicile, pentru a recupera cit mai grabnic restanțele de pe șantiere, pentru a-și aduce din plin contri

buția la punerea mai devreme în funcțiune a noilor capacități. Lucrînd cu o înaltă productivitate a muncii, echipa lui își depășește lunar norma cu 30— 35 la sută.— De nouă ani la rind obține insigna de fruntaș în întrecerea socialistă — ne răspunde fratele său mai mic, Stelian. membru al echipei.Este unul dintre cel care au lucrat la înălțarea multor fabrici la Medgidia, Bicaz , Năvodari, Nehoiu. pe platforma industrială din Buzău, a construit pe litoral, pe Valea Prahovei, a luat parte la ridicarea Sălii Palatului Republicii și a Complexului expozi- țional din Piața Scînteii din București. Acum avem de lucru serios aici la Tir- goviște.
— Este — adaugă Nicolae N. Costache, un alt membru al echipei — omul de la care au învățat meseria de fierar-betonist peste 500 de oameni, printre care și fiul său, Ion, care

a fost trimis de curînd in R.F.G., în cadrul societății românești „Aroconstruct", să arate ce a învățat de la taică-său.Este un om I

Ca otelul
PAVEL HANGANU. 35 de ani. Prim-topitor la Combi

natul siderurgic Galați. Comunist. Decorat cu „Steaua 
Republicii Socialiste România" clasa a IV-a. Tată a doi 
copii.

„Radarul
.. ....... I —«■■■I I ...................... ..sondelor'4

Dulce ca zahărul... O viată contra șapte minute
ION PACURARU. 47 de ani. Mecanic de locomotivă 

la Depoul C.F.R. din Brașov. Comunist. Tată a doi copii.Călătorii care se găseau în dimineața aceea nu prea îndepărtată, în trenul de persoane Ploiești-Brașov, au rămas contrariați observind că garnitura se oprise așa, din senin, undeva intre Comarnic Posada. /•Nimeni n-a bănuit însă că în acele momente ION PACURARU, mecanicul locomotivei electrice 004, depunea eforturi supraomenești pentru înlăturarea defecțiunii apărute la releul T 42. Ris.cîndu-și viața — exista pericolul electrocutării datorat energiei statice din condensatori — mecanicul a eliminat avaria în șapte minute. La cea mai înaltă tensiune — la propriu și figurat vorbind.— De ce, Ion Păcuraru ? !— Obișnuit, asemenea defecțiune

reclama declararea' locomotivei ca defectă și solicitarea unei locomotive ■ de ajutor pentru remorcare. în speță, cazul reclama o întîrziere de cel puțin o jumătate de oră. Oamenii ar fi întîrziat de la serviciu, circulația ar fi fost perturbată...Din ecuația personală a aceluiași Ion Păcuraru :« A lucrat pe toate tipurile de locomotive existente în România în ultimii 20 de ani.« A parcurs, la bordul locomotivelor sale, o distanță echivalentă cu de 25 de ori lungimea Ecuatorului și...• Suferă enorm cînd pierde tea- mul giuleștean.

Despre Alexandru Stoica, Erou al Muncii Socialiste de la C.S. Galați, ni se spusese : „Este atît de exigent ineît seamănă ca două picături cu profesorul din anecdotă care-și felicită elevul atunci cind, după un 4+, reușește să obțină un — 5 1“Și iată-1 pe Stoica caraoterizîndu-1 pe ,prim-toj>i torul de la cuptoruî nr. 1 al oțe- lăriei L. D.. pe PA
VEL HANGANU:„Om de bază ; serios ; harnic. ; priceput în meserie ; modest ; și-a căpătat stima întregului colectiv...— La 8 iunie oțelă- ria gălățeană abia a împlinit 5 ani...— Eu îl cunosc pe Pavel încă de la Hunedoara. Tot prim-topitor. Mă schimba in tură. La Galați a venit în martie 1967. Prima șarjă l-a prins pe platformă. Sau el a prins șarja — e mai exăct spus. Au urmat . convertizoarele nr. 2 și nr. 3, efortul colectivului de a se încadra în parametrii proiectați. Siderurgia, ca meserie, nu poate fi practicată decît în colectiv. în 5 ani am produs 9 110 000 tone de oțel, am asimilat 150 mărci de oțeluri, asigurăm întreaga gamă sortimentală de tablă navală.Șase registre navale internaționale au confirmat calitatea otelu

lui gălățean. Exportăm in peste treizeci de țări de pe mapamond și concurăm țări cu tradiție in elaborarea aliajelor fier- carbon. La sfirșitul cincinalului vom livra 47 la sută din producția de oțel a tării și peste 90 la sută din producția de laminate plate. Combinatul siderurgic Galați poate fi compârat cu uzinele similare de la Dun- qerque (Franța), Bremen (R.F. Germania) și de la Taranto (Italia) avind însă, față de aceste uzine, avantajul unei superiorități în ceea ce privește pi- velul dotării tehnice, procesul tehnologic și fluxul siderurgic.Oțelul gâlătean se regăsește în vagoanele tării, cazane. reci

piente sub presiune, autoturisme, frigidere. Se poate afirma, deci, că fiecare familie din România este legată, printr-un obiect sau altul. de platforma gălățeană. Repet, munca este colectivă. Este exclus însă ca proeminențele să nu se facă remarcate. Hanganu este astfel de virf ; exemplul său, robust și discret, a cîștigat mulți adepți printre tineri...”— In două cuvinte, ce fel de om este Pavel Hanganu ?— în mai multe : este un om ca un oțel înalt aliat, un oțel de calitate superioară.Cine -a spus că Alexandru Stoica nu știe să-și elogieze tovarășii de muncă ? I
DUMITRU IATAN, 49 de 

ani. Țăran cooperator Ia 
C.A.P. Tomnatic, județul 
Timiș. Comunist. De 23 
de ani în cooperativă. 

I împreună cu Gherghina, 
soția, are doi copii : A- 
drian — elev în clasa a 
Xll-a, și Felicia — elevă 
în clasa a IX. ,,Medalia 
colectivizării" și „A 25-a 
aniversare a Republicii".

...este DUMITRU IATAN. Ca zahărul rafinat din sfecla pe care o cultivă. Și ca recordul de anul trecut al echipei — 58 000 kg la hectar — record care-și trăiește acum ultimele zile, fiindcă ’73 este mai bun - decît ’72. La fel la porumb. în ’72 — 6 541 kg boabe. în ’73 vor fi mai multe.întrebasem dacă recolta-i bună. Apoi : cum se obțin recordurile și dacă el și echipa performeră dețin vreun secret.„Fiecare meserie cu secretul ei... cunoscut de toți. Exemplu : culturilor prășitoare nu le plac două lucruri — frigul și buruiana. Dacă le semeni și lc culegi la timp, dacă asiguri densitatea indicată, dacă stîr- pești buruiana parazită, plantele se înalță și rodesc de miru’ pămîntului și al lumii. Secretul nostru ? L-am eliminat pe... dacă. Dacă semeni la timp, dacă..., dacă vin oamenii la lucru ? Se înțelege. Toți lucrăm în acord global. Și toți depășim planul. Anul trecut valoarea normei convenționale a fost de 42 de lei. Anul acesta sînt planificați 45 !Premise există. Premise și... Ordine. C.A.P. Tomnatic are pînă acum 6 decorații — „Ordinul Muncii" clasa I. Sînt speranțe anul acesta pentru încă trei : baremul la grîu (4 500 kg) ha) a fost depășit, sfecla și porumbul sînt foarte bune așa că...“.Și ce „simplu” : eliminîndu-1 
pe dacă.

2500 este egal cu 360!
PETRU MORARU : 34 de ani. Miner, șef de brigadă 

la Exploatarea minieră Leșul Ursului. Comunist. 11 ani 
vechime în subteran.La Exploatarea minieră Leșul Ursului, egalitatea enunțată în titlu este axiomă, iar axiomele, se cunoaște, sînt propoziții nedemonstrate și nedemonstrabile. Pentru dumneavoastră facem o excepție și... o demonstrăm. Totuși.Deci, acum două săptămini, la Leșul Ursului. în abatajele 26—27 ale sectorului III de producție. în

schimbul ortacilor conduși de minerul PETRU MORARU - constituit în „șut de onoare". Aglomerație. Minerii din schimbul II au ținut să fie prezenți, iar cei „de noapte" nu s-au lăsat convinși să plece pe la casele lor. S-a pușcat. Ca de obicei. S-a aprins fitilul. Capsa a detonat. 
O mie de tone de minereu s-au desprins din masiv. Tunetul exploziei,

deși amplificat de aplauze, nu s-a auzit. Paradox ? Nu. Simplu : cum să auzi o explozie care s-a produs anul viitor ? Dumneavoastră puteți auzi astăzi ceasul pe care l-ați pus să sune mîine dimineață ? Așa și atunci, acolo. La Leșul Ursului, puș- cătura aceea a reprezentat al 2 500- lea vagon cu minereu ; a 25-a mie tonă de minereu peste prevederile la zi ale cincinalului. Echivalent în timp „peste" — 360 zile.Deci, în august 1974.Deci, 2 500 = 360.Deci, 2 500 este egal cu... ceea ce era de demonstrat.Autori : colectivul minerilor suceveni. în fruntea lor — „un mușuroi de vorbe, dar un munte de fapte"

— așa îl numesc ortacii pe comunistul Petru Moraru.Oameni noi la mină nouă. Conștiințe și fapte muncitorești. în- tr-un loc care, pînă nu demult, se afla exclusiv... la cheremul ursului. Fără metaforă. O dovadă în. plus a ceea ce înseamnă pentru oameni edificarea socialistă a locurilor, industrializarea.Leșul Ursului, cea mai tînără exploatare minieră a județului Suceava, tocmai pentru că are oameni ca Petru Moraru, pentru că și-a crescut astfel de oameni, s-a angajat să îndeplinească sarcinile de producție care-i revin din actualul plan cincinal în numai trei ani și nouă luni.

CONSTANTIN BĂLANO- 
IU. 31 de ani. De 7 ani 
maistru foraj-extracție la 
parcul nr. 1 al schelei de 
extracție Țicleni. Comu
nist. Tatăl unei fetițe și 
a doi băieți.„Radarul sondelor” — așa i se~ spune lui CONSTANTIN 
BALĂNOIU, maistru petrolist la parcul nr. 1 al schelei de extracție a țițeiului Țicleni. Puterea de „emisie” a maistrului Bălănoiu — 100 km pătrați. Numărul de „antene” — 60. De petroliști. Numărul de obiective — 34. De sonde.Active. 24 de ore din 24. Performanțe — 1 200 tone de ; țiței peste plan. Cu 300 de loneV mai mult decît angajamentul “ pe anul întreg. Acum. Urmează septembrie, octombrie...Aurel Filip, mecanic in brigada condusă de maistrul Bălănoiu :— Nu știm cine i-a zis pentru prima dată „radarul sondelor”, dar acum toți il numesc așa. Pe scurt : „radarul". De ce?z Pentru că simte sondele și prevede înaintea tuturor celor de aici ce 'trebuie făcut pentru evitarea întreruperilor. Urechile lui sînt mai fine decît stetoscoa- pele medicilor, iar privirile — impulsuri, impulsuri radar. Nu exagerez. Simte totul, după zgomotele din adine, după pulsațiile transmise prin conductele de amestec, după presiune, după debitul de țiței și după... nici noi nu mai știm ce.Și totuși nu-i greu de bănuit: după „raza” competenței, a rațiunii și a pasiunii cu care lucrează.

IRGN KISS, filatoare. 48 
de ani. Membră de partid. 
Decorată cu „Ordinul Mun
cii" clasa a 111-a. Căsătorită. 
Are două fete, dintre care 
una lucrează în aceeași în
treprindere, cealaltă e asis
tentă medicală.

\Rînduri despre încredere
„E greu să cîștigi dragostea și încrederea colegilor tăi de muncă, dar este și mai greu să nu pierzi aceste bunuri de mare preț”. Sînt cuvinte rostite de filatqarea IREN KISS de la întreprinderea textilă „Oltul” din Sf. Gheorghe. Ele exprimă experiența ei de-o viață. Avea numai 15 ani cînd a venit la această întreprindere unde lucrează de 33 de ani. Pentru prima dară a fost aleasă in funcția de președinte a comitetului sindical pe secția filatură în 1949 și, de atunci, de 25 de ani, este rea- leasă mereu, an de an, pentru că în tot acest răstimp comunista Iren Kiss a știut să-și păstreze, neștirbită, dragostea și încrederea tovarășilor săi, aflindu-se mereu printre primii, îndepliniindu-și în mod exemplar obligațiile profesionale și obștești, fiind alături de colegii săi de muncă întotdeauna cînd a fost

nevoie. în toți, anii de cînd lucrează nu a întîrziat niciodată, nu a lipsit nici o oră nemotivat.Nu de mult a avut loc adunarea generală a oamenilor muncii din întreprindere. A luat cuvlntul și Iren Kiss. Fiecare cuvin t al ei, cîn- tărit cu grijă, s-a referit la realizarea sarcinilor planului cincinal înainte de termen, la îmbunătățirea condițiilor de lucru ale filatoarelor, la educarea noii generații, la alte probleme. A fost ascultată cu mare atenție, iar aplauzele care au răsunat la urmă dovedeau adeziunea deplină a muncitorilor la spusele ei.Secția de flaiere în care lucrează Iren Kiss de mai bine de 25 de ani s-a schimbat mult în acest răstimp ; s-au adus mașini noi, mai moderne și'mai productive. Entuziasmul și abnegația ei în muncă și în activi- tatea obștească au rămas însă neschimbate. Iul unificat județean de a- 
dulți din Sibiu. Comunist.

„Pururi cinstit de semeni4*
1957. Un tînăr cu frunte ca de arc gotic, în mîini cu Diploma de merit a Facultății de medicină din Cluj, își impletea glasul cu acelea ale colegilor de serie : „Jur pe Apolo medicul, pe Asclepios, pc I-Iigia și Panaceea, pe toți zeii și zeițele, . luîndu-i ca martori..." și incheia : „Dacă voi respecta acest legămînt fără să-l calc, fie să mă bucur pe deplin de viața și meseria mea, pururi cinstit de ceilalți ; iar dacă îl voi nesocoti și voi fi un sperjur, merit să am o soartă dimpotrivă 1“Tinărul se numea Raimar Konig: din ziua aceea medicul RAIMAR 

KONIG.
...1973, august. Lucrase continuu timp de 29 de ore (serviciul de gardă plus orele de program nor

mal). Abia ajuns acasă este chemat urgent la maternitate pentru a rezolva pe cale operatorie o naștere. Mama — Veronica Todca din Sibiu — și fătul se aflau in mare dificultate. N-a ezitat o clipă. Au urmat două ore de muncă încordată și operația era declarata reușită. în continuare a vegheat încă zece ore pină cind mama și viața cea nouă erau în afara oricărui pericol.„A fost cea de-a 10 000-a naștere, asistată de mintea și miinile de aur ale doctorului Raimar Konig" — aflăm la spitalul din Sibiu. „Cit ' populația Bicazului” — gîndim noi reporterii, și-i urăm : „Pururi cinstit de ceilalți” și... cit populația Sibiului, doctor Konig 1 Pe Apolo medicul...
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AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 8 LUNI
Industria județului lașiColectivele de muncă . din unitățile economice din județul Iași raportează că in cinstea zilei de 23 August au realizat sarcinile la producția globală industrială pe 8 luni cu 8 zile înainte de termen. Pină în prezent, s-a obținut o producție globală industrială suplimentară îri valoare de peste 200 milioane lei, ceea ce înseamnă îndeplinirea și depășirea angajamentului anual la acest indicator.

Industria județului VranceaColectivele de muncă din întreprinderile județului Vrancea au îndeplinit planul pe 8 luni cu 12 zile 
mai devreme la producția marfă și cu 11 zile la producția globală. Pină la sfirșitul lunii, se vor obține peste plan : materiale de construcții, mobilă, confecții, produse chimice și alimentare in valoare de 51,8 .milioane lei — cifră superioară angajamentului anual — vor fi livrate la export, suplimentar, mărfuri in valoare de 13,8 milioane lei-valută.

Grupul de șantiere 
TurceniIeri. 21 august, cu zece zile înainte de termen, Grupul de șantiere

construcții-instalații Turceni a atins cotele finale ale planului stabilit pe primele opt luni din acest an. Printre succesele pe care colectivul de energo-constructori le dedică zilei de 23 August, reținem terminarea, cu 8 luni mai devreme, a lucrărilor de construcții și instalații la cel de-al 3-lea cazan de 420 tone abur'oră de la Centrala ter- .moelectrică Govora, obținerea unui avans de trei săptămini pe platforma centralei TurceriirGorj. Pe a- ceastă bază s-au creat condiții ca muncitorii și tehnicienii Grupului de șantiere Turceni să realizeze, in primele opt. luni, trei pătrimi din sarcinile de producție ce le revin pe întregul an.
Combinatul minier 

SuceavaColectivele unităților Combinatului minier Suceava și-au îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan aferente celor opt luni ale anului. Avansul de timp ciștigat va permite ca, pină la 31 august, să se obțină o producție globală suplimentară in. valoare de circa 15 milioane lei, concretizată, intre altele, in peste 1 000 tone mangan marfă, 7 000 tone barită flotată și barită bulgări, precum și alte importante cantități de metale in concentrate.
NOI OBIECTIVE 

DE INTERES CIVIC 
IN CAPITALĂMarți, edilii Capitalei au inaugurat in cinstea zilei de 23 August o serie de noi și moderne obiective de interes civic.în domeniul construcțiilor școlare se remarcă noua clădire a liceului ,.G. Coșbuc" care pune la dispoziția tineretului studios 16

săli de clasă. 6 laboratoare, 2 ateliere și o sală de prelegeri, și Școala generală nr. 19 dotată cu 4 ateiiere, 3 laboratoare și o sală de sport.Printre celelalte obiective date in folosință se înscrie primul bloc de locuințe din zona Pantelimon care a fost predat la cheie cu 11 zile inainte de prevederi, Terminat in 4 luni și 20 de zile noul edificiu 'va; ' găzdui 130 de familii, fiind destinat salariaților de pe platforma „23 August".

în același cadru în piața „Traian" au fost deschise 7 magazine cu o suprafață de vinzare de 1 170 metri pătrați și s-a dat in folosință, pentru producătorii individuali, un platou cu 300 de mese de desfacere. De asemenea, piața „Amzei" a fost dotată cu incă 4 magazine pe diverse profile.în tradiționala zonă comercială a Gabrovenilor, cooperația meșteșuj gărească a vernisat un complex de magazine de confecții pentru colții, blănărie și altele.Tot ieri a fost pusă la dispoziția iubitorilor sportului, baza „Voinicel" cu o suprafață de 40 000 metri pătrați. care dispune de terenuri de tenis, volei, handbal, piste de atletism, carting și popice. O nouă sală de sport a fost inaugurată și Ia fabrica „Flacăra Roșie".în sfirșit, Calea Victoriei și-a adăugat la salba magazinelor moderna unitate „Stirex" pentru comercializarea produselor din sticlă, ceramică fină și porțelan.(Agerpres)
12 000 TONE METAL 

ECONOMISIT„Fiecare tonă de laminate — cu un consum minim de metal". Este o inițiativă pornită și aplicată cu bune rezultate la Combinatul siderurgic din Galați. Eficiența ? în 7 luni, peste 12 000 tone de metal economisit. Adică, exact cantitatea prevăzută în angajamentul anual sau, altfel spus, necesarul pentru fabricarea a 3 975 tractoare U-650-M sau a 2 400 autocamioane de 5 tone cu tracțiune simplă.
CONSTRUCTORII 

RAPORTEAZĂDe la începutul anului și pină in prezent — așa ctim reiese din datele centralizate la Ministerul Construcțiilor Industriale — oamenii muncii de pe șantierele de investiții ale țării au realizat o producție suplimentară de peste 190 milioane Iei și au pus in funcțiune 232 noi o- biective industriale. Numai in pe

rioada 10—20 august au fost predate beneficiarilor 6 noi capacități la întreprinderea de mașini-unelte Bacău, importante obiective la Uzina mecanică de utilaj chimic Ploiești, la fabricile „Dero“-Ploiești și ,.Crinul“-București. De asemenea, Fabrica de textile nețesute din Bistrița a fost introdusă integral in- circuitul economic.
ȘANTIERELOR -

MAI MULTE MATERIALE
DE CONSTRUCȚIIîntreprinderile producătoare de materiale de construcție de la Comarnic, Fieni, Bucov, Cimpina, Buzău, Pucioasă, Doiceșii, Rm. Sărat, Sătuc, Pleășa ' au realizat peste plan in acșastă lună, pentru șantierele de construcții, cantități de ciment, cărămizi. blocuri din. beton și ceramice, cherestea și alte sortimente evaluate la circa 21 milioane lei, cifră care întrece substanțial angajamentele asumate Țn întrecerea socialistă.

ÎNAINTE DE TERMENLa Focșani al început să producă, cu 7 luni înainte de termen, o nouă unitate industrială: Fabrica de stanțe, matrițe și dispozitive. Producția ce va fi realizată pină la sfirșitul anului de colectivul aces- ’tei întreprinderi va depăși 20 milioane lei. Tot la Focșani a intrat in funcțiune, cu 30 de zile mai devreme, o nouă fabrică de piine.
LA EXPORT - 

ÎN CONTUL LUNII 
SEPTEMBRIEDe la întreprinderea de mașini- electrice București au fost livrate, beneficiarilor externi, în contul lunii septembrie, primele loturi de motoare. în perioada de liniD ciști- gată. colectivul aCestei unități industriale va livra, peste prevederi, produse in valoare de 3 milioane lei valută.

_____________________________________________J
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Alteței Sale Regale Prințul NORODOM SIANUK
Șeful statului Cambodgia

PEKIN
■' Am aflat, cu adîncă tristețe. încetarea, din viață; în zona, eliberată, a 

Alteței Sale Regale, prințul Norodom Ravivong.
Exprimăm toată compasiunea noastră, precum și condoleanțele cele 

mai sincere Alteței Voastre în legătură cu dureroasa pierdere suferită.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

‘FAPTUL î
'DIVERȘI

Vizitele delegației Crupului parlamentar
de prietenie Franța-Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec. a primit marți dimineața, la Palatul M.A.N., delegația Grupului parlamentar de prietenie Franța-România din Senatul francez, condusă de Pierre Christian Taitti’n- ger, președintele grupului, care face o vizită in țara noastră.La întrevedere au luat parte Iile Murgulescu, vicepreședinte al M.A.N., președintele Grupului parlamentar român pentru relațiile de prietenie România-Franța, Maria Groza, vicepreședinte al M.A.N., Traian îonaș- cu, președintele Comisiei juridice a M.A.N., vicepreședinte al Grupului parlamentar român pentru relațiile de prietenie România-Franța, Constantin Dinculescu, Gheorghe Vași- lichi. Aurel Vijoli, președinți de Comisii permanente ale M.A.N., Suzana

România din SenatGâdea, membru al Consiliului de Stat, președinta Consiliului Național al Femeilor, Ion Mărginea- nu, secretar al M.A.N., Mircea Re- breanu, secretar al Comisiei juridice a M.A.N.A fost prezent Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București.în timpul convorbirii, desfășurată intr-o atmosferă de cordialitate, s-a evidențiat dorința reciprocă de a dezvolta și intări pe multiple planuri relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Franța, dintre parlamentele celor două țări.
★în onoarea delegației oaspete, Biroul Marii Adunări Naționale a oferit. un dejun. în timpul dejunului, Ștefan Voitec și Pierre Christian Taittinger au rostit toasturi.(Agerpres)

...Și pomul
va înflori !

CONVORBIRI ECONOMICE ROMĂNO-EGIPTENE
*Ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor. Angelo Micu- lescu, a avut marți după-amiazâ o întrevedere cu ministrul recuperării și punerii in valoare a terenurilor din Republica Arabă Egipt, Osman Badran, care se află in fruntea unei delegații intr-o Vizită în țara noastră.în cadrul discuțiilor , s-a apreciat evoluția pozitivă a relațiilor de colaborare intre cele două ministere, sublinlindu-se totodată posibilitățile de dezvoltare in continuare a colaborării și cooperării în domeniul.producției vegetale și zootehnice, precum și in prelucrarea produselor fî S}’jcols.La întrevedere a participat Osman Assal. ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.

în urma convorbirilor care au avut loc la București, marți a fost semnat un acord care prevede înființarea și organizarea in Republica Arabă Egipt, in cadrul unei societăți mixte, a unui complex agro-industrial pe terenuri recuperate.Documentul a fost semnat din partea Ministerului 'Agricultu'rii, Industriei Alimentare și Apelor de Barbu Popescu, șeful Departamentului agriculturii de stat, iar din partea Ministerului Recuperării și Punerii in Valoare a Terenurilor de Osman Badran, ministru.La semnare a asistat Osman Assal, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București. (Agerpres)
Sosirea unei delegații 

a Asociației de prietenie sovielo-românăMarți a sosit in. Capitală o delegație a Asociației de prietenie sovielo- română, condusă de A. V. Grebnev, vicepreședinte al conducerii centrale a asociației, redactor șef adjunct al ziarului ..Izvestia", care, la invitația Consiliului general A.R.L.U.S., va participa la festivitățile organizate in țara noastră cu prilejul celei de a XXIX-a aniversări a insurecției naționale antifasciste armate.i, • soro

La sosire, pe aeroportul Olopeni. delegația a fost intîmpinată de Octav Livezeanti, membru al Biroului Consiliului general A.R.L.U.S.. de membri ai consiliului și de activiști ai A.R.L.U.S.Erau prezenți N. V. Maslennikov, ministru-consilier al ambasadei U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei. -.- (Agerpres)

Revista publică in cadrul rubricii • ARTICOLE : „Dimitrie Cantemir in gîndirea și conștiința poporului român". de ȘTEFAN PASCU ; „Clasa muncitoare, in frunte cu comuniștii, principala forță social-poiitică a mișcării de rezistență din România (1940—1944)“, de AURICĂ SIMION ; ..Partidul Comunist Român în primul an după victoria insurecției naționale antifasciste armate din august 1944“, de GHEORGHE ȚUȚUI. .Adeziunea și sprijinul maselor populare în înfăptuirea actului revoluționar al naționalizării principalelor mijloace de producție"', de GAVRtL SONEA ; „România și problema securității europene după cel de al doilea război mondial", de NICU BUJOR.în cadrul rubricii CONTRIBUȚII 
PRIVIND APARIȚIA ȘI DEZVOL

TAREA MIȘCĂRII MUNCITO
REȘTI DIN ROMÂNIA revista publică : „începuturile formării și dezvoltării clasei muncitoare din România", de N. N. CONȘTANTINESCU.;' ..Din activitatea ideologică-culturală de masă a mișcării noastre muncitorești în preajma și după crearea partidului politic al clasei muncitoare din România" ; de ION FELEA.Rubrica MIȘCAREA MUNCITO
REASCA INTERNAȚIONALA inserează articolul : „70 de ani de laCongresul al II-lca al Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Rusia", de ALEXANDRU VIANU.Revista mai cuprinde rubricile : 
ISTORIE LOCALA. VIAȚA ȘTIIN
ȚIFICĂ, CRITICA ȘI BIBLIO
GRAFIE.

Comandamentul an iației civile ' — Tarom anunță ținerea unui concurs de admitere in Școala militară de ofițeri activi de aviație „Aurel Vlai- cu“ — specialitatea pilot profesionist pentru aviația civilă — Tarom, cu durata de 3 ani.La concursul care va avea loc intre 1 și 16 septembrie 1973, se pot prezenta absolvenți de liceu, secția reală, ,cu diploma de bacalaureat, in virstă de pină la 22 ani, din toată țara.înscrierile se fac la centrele rhi- liCare de care aparțin candidații, pină la 31 august 1973. ,Candidații vor prezenta, la înscriere, copii legalizate de pe certificatul

de naștere și diploma de bacalaureat, ambele fețe.Probele la care se va ține concursul sint: cultură generală (limbă și literatură română, istoria și geografia României) — lucrare scrisă; matematică — oral — din materia anilor I—IV (clasele IX—XII); fizică — oral — din materia anilor I—IV (clasele IX—XII); probe fizice; vizita medicală. Elevii vor beneficia pe timpul școlarizării, în mod gratuit, de cazare, hrană și uniformă..La terminarea școlii, absolvenții primesc brevetul de pilot profesionist și gradul de locotenent in rezervă, urmind să fie repartizați la unitățile subordonate Comandamentului aviației civile *—■ Tarom.

REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUDCu', prilejul vizitei in Rqmânia a delegației . Comitetului sud-vieXn/turnez de luptă pentru eliberarea pa- trioților și a partizanilor păcii incă deținuți de administrația de la Saigon, condusă de Luu Phong Thanh, secretar al comitetului, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud in România. Lam Van Luu, și Comitetul Național pentru Apărarea Păcii au organizat, marți, o conferință de presă’la sediul ambasadei.
★Cu acest prilej, Thich Vien I-Iao și Le Thi Do. foști deținuți politici, au vorbit participanților — redactori ai presei centrale, ai unor cotidiene și publicații periodice, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, corespondenți ai presei străine și atașați de presă ai unor misiuni diplomatice acreditate la București —

despre regimul inuman la care sint supuși patrioții sud-vietnalnezi, iubitori de pace, luptători pentru dreptate și libertate, în închisorile și lagărele de detenție din Vietnamul de Sud.Ambasadorul Lam Van Luu și oaspeții sud-vietnamezi au subliniat necesitatea respectării, și aplicării întocmai a prevederilor Acordului de la Paris in scopul consolidării păcii, al obținerii unei independențe și libertăți autentice a Vietnamului de Sud. Ei au exprimai recunoștința pentru sprijinul ferm și ajutorul pe care guvernul țării noastre, poporul român, alături de întreaga umanitate progresistă, le acordă luptei poporului vietnamez pentru făurirea unei vieți libere și independente. pentru democrație și progres social, pentru reunificarea patriei.

ciclism . „Turul României44
© Definitivarea traseului și a listei de pariicipanți 
® U.C.I.-uî a numit pe arbitruMelegat © Sosirile vor 

avea loc pe stadioane sau în centrul localităților

Turul ciclist al României, eveniment marcant al anului sportiv 1973, se apropie de „ora startului". Peste aproximativ zece zile —. mai exact la 2 septembrie — în București vor avea loc primele două etape. De dimineață, pe un traseu traversind- marile bulevarde, de la Sud spre Nord, etapa-prolog : 7 km, contratimp individual, cu sosirea in Piața Scinteii. După amiază, după cum am mai anunțat, caravana ciclistă va porni să străbată țara, pe un circuit de circa 1 200 km. cu puncte de oprire la Brașov, Tg, Mureș. Cluj. Vatra Dornei, Suceava, Bacău, Buzău. Marea cursă ciclistă se va încheia dună opt zile (9 septembrie, la București) pe stadionul. „23 August".Ieri, la comisia de organizare (reunită special pentru a pune in ordine ultimele amănunte tehnico-adminis- trative), am aflat citeva noutăți de interes general. La solicitarea federației de ciclism a Turciei, organizatorii au fost de acord ca în cursă să fie prezentă și. o formație reprezentativă de cicliști turci. în acest fel, celor 45 de alergători români li se vor adăuga 25 de cicliști de peste hotare — din Bulgaria. Cehoslovacia, Italia, Iugoslavia și Turcia. în privința traseului, a survenit o modificare : etapa a IX-a va avea aceleași puncte de plecare (Suceava) și sosire (Bacău), dar caravana nu va mai trece prin Piatra Neamț, ci prin Roman. Au fost stabilite, totodată, șt locurile de sosire în fiecare etapă. în șase, din cele unsprezece etape ale competiției, sosirea va avea loc pe stadioane, și anume : la Poiana Brașov, Cluj, Vatra Dornei, Suceava, Buzău și București.Forul ciclist internațional (U.C.I.) a numit și a comunicat federației noas

tre de specialitate arbitrul-delegat, in persoana d-lui Domenico Mennillo (Italia), care va funcționa in calitate de președinte al juriului internațional. Arbitru principal va fi Octavian Amza (România).Marea competiție este pentru cicliștii noștri un bun prilej de a-și măsura forțele în compania unor alergători de valoare, de a încheia cit mai bine sezonul competițional actual. Majoritatea lor și-au verificat ni.velul de pregătire la recent disputatele campionate naționale de la Cluj. în urma acestora, antrenorii au stabilit efectivele ce se pregătesc pentru „Turul României". Cei mai buni .zece alergători au fost selecționați pentru a face parte din reprezentativele tricolore (A și B). Iată numele acestora: V. Teodor, V. Selejan. N. Hrisoveni, I. Cernea, N. David, N. Andronache, V. Hoța, E. Dulgheru, C. Cirjă, V. Mu- rineanu. Cluburile și asociațiile sportive cu cele mai puternice secții de ciclism vor fi, de asemenea, prezente cu cite cinci alergători. Este vorba de Dinamo, Steaua, Olimpia și Voința din București, de Metalul Plopeni, Cibo Brașov, C.S.M. Cluj.Ediția a XlX-a a „Turului României" — organizată de ziarul „Sportul", in colaborare cu A. S. Loto-Pro- nosport și Federația română de ciclism — este așteptată cu legitimă bucurie de amatorii de sport din toată țara. De altfel, pe traseu, in orașele cap de etapă, ca și in localitățile de trecere, edilii fac intense pregătiri pentru primirea și găzduirea Caravanei sportive internaționale, pentru organizarea unor acțiuni de popularizare a ciclismului, a sportului in general.
I. D.

Zilnic - o oră pentru sport și sănătate

utomohiliști, mai mergeți și pe jos !Iată un sfat care, la prima vedere, poate părea multora de mirare. Mă gîndesc mai ales la cei care spun : „dacă mi-am cumpărat un automobil. înțeleg să nu mai merg pe jos". Principiu pe care și-l însușesc apoi și ceilalți membri ăi familiilor respective, care, pentru orice drum, cit de mic, în oraș, nu catadicsesc să meargă decit cu mașina.O atare mentalitate este dăunătoare din multe, dacă nu chiar din toate punctele de vedere.De exemplu, din punclul de vedere al i sănătății cei care fac toate deplasările la volan se pomenesc j într-o bună, (rea !) zi că s-au îngrășat cu multe lșik>- grame, pierzind din reziștCTița la oboseală, și. deveniți sedentari, candidează cu succes la obezitate.De asemenea, pe cei care incă nu știu ii voi avertiza că folosirea mașinii in oraș (curse scurte) cauzează cea mai rapidă uzură a motoarelor, fapt perfect verificat. Poate că unii vor zice : „asța-i bună ; tocmai Pe

tre Ctislca pledează contra automobilului !“Nu este deloc așa : după mine, pentru drumurile afară, la aer curat și printre frumusețile naturii. automobilul este intr-adevăr o ineîntare. Mai ales atunci cînd, lăsindu-1 parcat intr-un loc sigur, pornim pe jos să cunoaștem locurile de popas și împrejurimile. >In ceea ce mă privește, ori de cite ori am posibilitatea, mă deplasez in chip de pieton și, vă rog să mă credeți, in asemenea ipostază mă simt mult mai bine decit atunci cind ajunsesem la marginea obezității din cauza „șoferitei cronice".Mai trebuie ' să adaug că nu sint singurul care crede și procedează astfel. Cunosc încă mulți vechi automobiliști care fac la fel.Să nu uităm, deci, vechea, dar etern valabila zicală românească : mersul pe jos e cel mâi sănătos 1
Petre CRISTEA
fost campion și recordman 
de automobilism

Un frumos succes ol pugiliștilor noștriPugiliștii români, partîcipanti la turneul internațional de box desfășurat in orașul Eger (Ungaria), au obținut un succes remarcabil, si- tuindu-se pe primul loc pe echipe (cu 20 puncte, urmați de Ungaria (19 p), U.R.S.S. (17 p). Ibrahim Ka- regin (categ. muscă), Vasile Ivan (categ. cocoș) și Ilie Dașcălu (categ. grea) au terminat învingători la categoriile respective. Gheorghe Ilie a

fost finalist la categ. semi-ușoară, iar Pavel Nedelcea și Valentin Filip s-au clasat pe locul trei la categoriile pană și, respectiv, mijlocie-mică. Premiul pentru cel mai tehnic boxer al turneului a fost acordat campionului olimpic Gyorgy Gedo (Ungaria). iar premiul antrenorului cu cele mai bune rezultate a revenit lui Iosif Mihalic (România).

„CUPA DAVIS“

Prima finalistă: echipa S.U.A.
Scorul final al meciului de la Alamo cu echipa

României : 4-1Meciul de tenis S.U.A.—România, disputat la Alamo (California), in cadrul semifinalelor interzonale ale „Cupei Davis", s-a încheiat cu scorul de 4—1 in favoarea gazdelor. Cu o formație omogenă, alcătuită din jucători valoroși și eu mare experiență a partidelor de „Cupa Davis'.*, beneficiind și de avantajul terenului. selecționata americană — care deține de 5 ani consecutiv „Salatiera de argint" — a confirmat, de fapt, pronosticurile majorității șpecjăjiști- ior. în ultimele două partide de simplu, Marty* Riesseh l-a învins’ in patru seturi (6—1, 4—6, 6—1, 7—5) pe Toma Ovici, iar Stan Smith l-a in-

trecut în cinci seturi (5—7. 6—2. 6—3, 4—6. 6—3) pe Ilie Năstase. Corespondenții agențiilor internaționale de presă notează că. deși au pierdut ultimele două simpluri, românii au făcut partide frumoase. Ovici a ciȘti- gal un set la Riessen. iar Năstase a dat o replică dirză eternului său rival. Smith, care- continuă să rămină neînvins in partidele susținute in „Cupa Davis".In urma victoriei de la Alamo, e- chipa de tenis a S.U.A. s-a calificat pentru finala „Cupei Davis'*, urmind să intîlnească formația învingătoare din meciul Australia—Cehoslovacia.

Cu mai mulți ani in urmă. Se
rafim Cotoș din Strefa —Sucea
va, a plantat in gradina sa mai 
multi pomi fructiferi care, la 
timpul cuvenit, au intrat pe 
rod. Numai, unul s-a „incăpățl- 
nat‘‘ să nu rodească și pace 1 
Gospodarul, un pasionat pomi- 
cultor, nu s-a indurat să-l taie, 
nici să pună altu-n locul lui. 
Deunăzi, s-a gindit să-i dea 
incă un ajutor cu îngrășăminte, 
săpind. cu grijă, să nu-i atingi 
rădăcinile, o groapa inare in ju- 
ru-i. Deodată, exact la rădăci
na pomului pirpiriu, a descoperit 6 proiectile de brand rămase dm 
ultimul război. Chemați de ur
gență, specialiștii le-au făcut 
inofensive, dind cale liberă ră
dăcinilor să crească. Și, intr-o 
bună zi, incă un pom va in- 
llori...

mina,
mamă !6 000 de mame cu mulți copii din satele și orașele Bacăului au primit ordine și medalii. Pentru Victoria Matei, Elena Vintilă, Elena Macarie și multe altele, care au dat viață și au crescut, fiecare, cite zece copii și mai mulți, bucuriile au fost înzecite primind, din toate colțurile țării, de la băieții și fetele lor care,, iți rindu-le, au și ei băieți și fete, felicitări călduroase încheiate cu atit de firescul și omenescul : „Săru'mi- na, mamă !'*
„Decanul44
drumurilor

de in ci-31—PH—1777...Este numărul „decanului" virstă al camioanelor aflate dotarea întreprinderii de mentare, operațiuni și transporturi speciale din Ploiești. „Veteranul", de 7 tone, circulă fără întrerupere, incă din vara anului 1944. Unui din primii săi conducători auto, Ilie Gheorghiu, a parcurs cu el, pe drumuri grșle, de schelă, nu mai ț puțin ,de 1 000.000 de kilometri,, fără' reparații- -capitale. I.G. a . ieșit lă pensie; dar autocamionul miciqgind Să^deă' semne de...j pensionare. Apoi, ani și ani la rind, alt șofer — Constantin Ene — care l-a îngrijit tot atitI de bine, l-a dus pină aproape I de 1 500 000. Acum, depășind și I cifra aceasta, lucrează cu el La- zăr Vasile. carO-1 îngrijește,, cu aceeași dragoste și care ' mărturisea, zimbind : „Eu I mult mai tinăr ca el, am I 23 de ani. Dar după cum I ge, ăsta mă scoate și pe I la pensie !'*.
Tar®
ca fierul

ne is doar mer- mine

Otelai'ul hunedorean Marin Ciocan, in yirstă de . 42 de ani, și-a propus să-și petreacă luna lui de concediu — august — fă- cind turul țârii pe jos. Pină a- cum, a străbătut zeci și zeci de localități. Și nu numai localități. EJ s-a „cocoțat" pină la borna de la cota 2 518, pe creasta Paringului, a făcut înconjurul litoralului și a luat-o pe firul Dunării, piriă la Galați. Aici, nu ■ se putea să nu poposească la combinatul siderurgic, unde s-a intilnit cu mulți firtați, foști o- țelari hune.doreni, ■ cărora le-a povestit, mai in glumă, mai in serios, că pină acum a „prăpădit" citeva încălțări și a „sorbit" multe vedre de răcoritoare, drept care a fost invitat la o bere. „Cu plăcere — le-a răspuns M.C. — dar numai una și numai in „picere", că timpul nu mă lasă și musai timp acasă, să fiu de-un vecin mucalit, credea că mi-s „tare iute ca oțelul".
s-ajung la „sorcovit" care nu ca fierul,

Don Quîjote
Ia Galati

9

Pe fostul laminorist fruntaș, 
azi pensionar, V.l. Cireș, il cu
noaște tot Galațiul. Nu numai 
ca bun meseriaș, ci și pentru 
creațiile lui originale. Din pi
cături de metal și zgură, V.l. 
Cireș, închipuie și dă întrupare 
inspirată unor personaje reale 
sau imaginare. Printre ultimele 
sale sculpturi figurează și aceea 
a celebrului, erou al lui Cervan
tes — „cavalerul tristei figuri". 
Cu alte cuvinte, i-a făcut... 
figura.

A

In citeva
BASCHET, — în ziua a doua a competiției de baschet (juniori) 

t Cupa Prieteniei", s-au înregistrat următoarele rezultate : Po- lonia-România 70—62 ; U.R.S.S.-Bul- gariâ 84—46 ; Cehoslovacia-Polonia B 72—69 ; Ungaria-Cuba 51—48. TENIS. — La South Orange (S.U.A.) incepe tradiționalul turneu internațional de tenis (contind pentru „Marele Premiu — F.I.L.T."), premergător marelui concurs de la Forest Hills (29 august — 3 septembrie). Primul favorit este considerat campionul român Ilie Năstăse. Printre favoriți figurează, de asemenea, Dick Stockton (S.U.A.), Roscoe Tanner (S.U.A.), Sandy Mayer (S.U.A.) etc. SCHI 
NAUTIC. — „Cupa Europei" a fost

r î n d u r iciștigată- la această ediție de echipa Italiei (5 486 puncte), urmată de selecționata R.F. Germania (4 836 p).
FOTBALl — La . Nairobi, in preliminariile campionatului mondial de fotbal.- echipele Zambiei și Kenyei au terminat - la egalitate (2—2). Pentru turul următor al zonei africane s-a calificat Zambia. HOCHEI PE GHEA
ȚA. — în cea de-a treia etapă a competiției internaționale pentru Premiul ziarului „Soviețschi Sport" s-au înregistrat următoarele rezultate : Jukerit (Finlanda)-Bad Neuheim (R.F.G.) 7—1 (0—0. 1—0, 6—1) ; Tesla Pardubice (Cehoslovacia) -Selecționata divizionară din România 8—3 (2—1,3—2, 3—0) ; Ț.S.IC.A. Moscova-Selec- ționata de tineret a Poloniei 15—2 
(4-0, 6-1, 5-1).

Nicolae

Ca frații
9

Frații Constantin și 
Veveriță au venit in aceeași zi,
pe același șantier, la aceeași 
hidrocentrală de pe Olt. Amin- 
doi sint șoferi și amindoi 
crează pe același camion, 
mindoi, deși se află, intr-o 
sionantă întrecere intre ei. 
care din cei doi lucrind cit .. .. 
doi, se au ca... frații. Iar acum, 
printre panourile fruntașilor de 
la l.C.ll. Olt a apărut și panoul 
celor doi frați pe care, firește, 
și-l impart tot... frățește.

lu- A- 
pa- 
fie- 
alți

Rubrică redactată de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinteii"



vi ața inter n aț i o n a lă
MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 

CONSACRA TE ZILEI DE 23 AUGUST
MOSCOVA. — A 29-a aniversare 

a Insurecției naționale antifasciste 
armate de la 23 august din Româ
nia a fost marcată luni la marea 
Uzină de rulmenți nr. 1 din Mos
cova, membră fondatoare a Aso
ciației de prietenie sovieto-române. 
In prezidiul adunării, se aflau 
membrii delegației A.R.L.U.S., con
dusă de Iulian Ploștinaru, prim- 
secretar al Comitetului județean 
P.C.R. Mehedinți, membru al Con
siliului general A.R.L.U.S., repre
zentanți ai Conducerii Centrate a 
Asociației de Prietenie Sovieto- 
Române, ai comitetului de partid 
și ai organizațiilor obștești din 
uzină.

In cuvintul său. Ilia Koltunov, 
inginer șef, locțiitor al directorului 
general al uzinei, a evocat, priete
nia dintre constructorii de rulmenți 
din U.R.S.S. și din România, am
plele relații de colaborare dintre 
popoarele sovietice și cel român, 
activitatea depusă de filiala din 
uzină a Asociației de Prietenie 
Sovieto-Române.

Apoi, Ion Oprea, prim-secretar 
al Ambasadei române la Moscova, 
a transmis un călduros salut colec
tivului de 24 000 de oameni ai uzi
nei, subliniinil atmosfera de entu
ziasm cu care oamenii muncii din 
țara, noastră intimpină a 29-a ani
versare a Insurecției naționale 
antifasciste armate prin noi reali
zări in construirea societății socia
liste. El a evocat continua dezvol
tare a relațiilor de prietenie și 
strinsă colaborare dintre popoarele 
român și sovietic, subliniind im
portanta întâlnirii recente dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Brejnev pentru viitorul re
lațiilor dintre cele două țări și po
poare.

Demonstrație de protest pe străzile Londrei împotriva prezenței trupelor 
britanice în Irlanda de NordÎN PREAJMA IMPORTANTEI VIZITE DE PRIETENIE ȘI COLABORARE A TOVARĂȘULUI nicolae ceaușescu în țâri ale americii latine

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. va face peste puțin timp, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită în Republica Cuba, la invitația tovarășului Fidel Castra Ruz — vizită așteptată cu sentimente de prietenie și respect de poporul a-' c.e&tei țări frățești, care, ca și poporul român, iși consacră forțele și câpa- dîtățile creatoare operei de făurire a vieții noi. socialiste, în patria sa. .In această țară, pește farmecul na-' tural al peisajului se suprapune, ca element definitoriu, munca constructivă a unui popor animat de idealul socialismului. Din zona supraincinsă de soare a provinciei Oriente . și pină la celălalt capăt al insulei, în Pinar del Rio, schelele construcțiilor, barajele de pe rîuri, noile unități industriale, școlile și ,spi-. talele, centrele de cercetări științifice sint mărturia muncii desfășurate cu abnegație de un popor angajat în dialogul cu lumea și timpul, mobilizîndu-și ea niciodată resursele creatoare, oferind reflexele unei noi panorame economice și sociale, cu alte linii și alte culori.Pe această insulă scăldată de apele Oceanului Atlantic și ale Mării Caraibilor, trecutul iși șterge urmele ; dar ar fi imposibil de evaluat dimensiunea prezentului, dacă 'nu am ține seama de ceea ce a fost Cuba înainte de revoluție, dacă nu am recurge la comparație, unicul mijloc de a stabili valori și de a ajunge la concluzii ferme.Mai înainte, economia-cubană era dominată de monopolurile străine, care aveau-aici investiții de 700 mi-, lioane dolari, dețineau un sfert din cele mai bune părtinituri, controlau exporturile de zahăr ale Cubei, producția de energie electrică, rafinăriile de petrol, minele, telecomunicațiile, o bună parte a industriei u- șoăre. transportul maritim, aviația și căile ferate, băncile și cele mai mari firme comerciale. Cu tot ce. prezenta interps, Cuba devenise o prelungire a Floridei, un loc pentru a- faceri, pentru plajă și ruletă. Inie- resele monopolurilor erau apărate de politicieni ' locali care nu urmăreau decît propria lor înavuțire. Rezultatul 7 în 1958 circa o treime din forța

PHENIAN. — In cadrul manifes
tărilor consacrate celei de-a 29-a 
aniversări a Insurecției naționale 
antifasciste armate din România, la 
Phenian a început Săptămîna fil
mului românesc.

La festivitatea inaugurală au 
fost prezenți Cean Ceăl, adjunct al 
ministrului culturii și artei, 
Hoang Ne Ik, vicepreședinte al Co
mitetului. pentru relații culturale 
cu străinătatea, alte persoane ofi
ciale. Au luat cuvintul Li Ceă Hip, 
directorul general al Cinematogra
fiei din Ministerul Culturii și Ar
tei. și ambasadorul României la 
Phenian. Dumitru Popa, care s-au 
referit la semnificația evenimentu
lui de la. 23 August.

O săptămină a filmului românesc 
s-a deschis și in orașul Wonsan.

CAIRO. — La ambasada țării 
noastre din Cairo a avut loc o con
ferință de presă. Ambasadorul 
României la Cairo, Petru Burlacu, 
a vorbit despre semnificația actu
lui de la 23 August in istoria po
porului român, despre succesele 
obținute de țara noastră in cele 
aproape trei decenii care s-au scurs 
de atunci și despre rolul activ al 
României în viața internațională. 
Vorbitorul a relevat cursul ascen
dent al relațiilor româno-egiptene 
și contribuția deosebită adusă in 
această direcție de vizita întreprin
să in Egipt de președintele Consi
liului de Stat al Republicii. Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu.

In încheiere, au fost prezentate 
filme documentare românești.

Pe de altă parte, ziarul „Le Pro
gres Egyptien" a publicat un amplu 
articol consacrat celei de-a 29-a 
aniversări a eliberării României. 
Subliniind că actul revoluționar de

de muncă a Cubei (600 000 de oameni) șoma: In agricultură, 400 000 de lucrători sezonieri asudau la cultivarea și recoltarea trestiei de zahăr patru luni pe an, ca apoi in restul lunilor să sufere sau chiar să moară de foame. Expresia „timp mort" includea și această semnificație. întregeau tabloul un milion de .analfabeți
Azi va prezentam:

CUBA
SUPRAFAȚĂ : 114 524 kmp. ; POPULAȚIE : 8 553 395 locui
tori (în 1971); CAPITALA Havana (aprox. 2 000 000 lo
cuitori) ; ALTE ORAȘE IMPORTANTE : Santiago de Cuba, 
Santa Clara, Camaguey, Cîenfuegos ; FORMA DE GUVER- 

NĂMÎNT : Republică (stat socialist)

(un sfert din populația adultă) și 90 la sută din copiii suferinzi de parazitoză.Parcurgând astăzi Cuba, cu greu îți poți imagina situația ce dăinuia cu numai 13 ani în urmă. Revoluția a măturat vechile structuri. S-au succedat reforma agrară, naționalizarea industriei și învățămintului, reforma urbană, redistribuirea venitului național și multe alte măsuri in . favoarea poporului. Trebuie subliniat — ca o importantă realizare — că fiecărui om apt de muncă i s-a asigurat un loc- de muncă. Imaginea de imens șantier pe care o oferă Cuba și nu mai puțin elocventele statistici atestă saltul realizat în acești 

la 23 August 1944 constituie ,.o co
titură istorică, in destinele Româ
niei contemporane", ziarul releva, 
la rindul său, marile realizări în
făptuite in țara noastră în ultimii 
treizeci de ani. „Tabloul economic 
și social al României contempora
ne, scrie „Le Progres Egyptien", 
este acela al unei țări care posedă 
o economie dinamică, in plin avînt 
și in continuă modernizare, o țară 
capabilă să asigure ridicarea siste
matică a nivelului său de viață". 
Ziarul menționează, totodată, ex
tinderea continuă a relațiilor exter
ne ale României și se oprește în
delung asupra cursului favorabil al. 
legăturilor de prietenie egipteano- 
române, in special după vizita fă
cută in Egipt de președintele Con
siliului de Stat al României, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

LINZ. — La. uzinele „Voest-Alpi
ne" din orașul austriac Linz a fost 
inaugurată expoziția „Personalități 
ale științei și culturii românești", 
in cadrul căreia sînt prezentate și 
un stand de carte românească, co
lecții de ceramică, precum și un 
stand turistic. La festivitatea inau
gurării, secretarul general al uzi
nelor „Voest-Alpine",.dr. D. Mos- 
hammer. a salutat călduros iniția
tiva organizării expoziției și a 
elogiat lucrările prezentate, iar 
consilierul Ambasadei române la 
Viena, Aurel Jula. subliniind im
portanța organizării expoziției, a 
relevat semnificația manifestării 
în contextul bunelor relații româ- 
no-austriece, pentru adincirea ra
porturilor de cunoaștere și respect 
intre cele două țări și popoare.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
primăriei orașului Linz, secretarul 
general al Asociației de prietenie 
Austria-România, ziariști.

agențiile de presa transmit:
ția

R.P.D. Coreeană și Elveau hotărit să facă schimb demisiuni comerciale, cu . îrjcepărg dă la 2tiatfgUstț anunță â'genhă AlG.’P.C.
Primul ministre al Pakis

tanului, Zulfikar Aii Bhutto, a anunțat hotărirea guvernului său privind abolirea sistemului administrației publice moștenit din perioada colonială. El a menționat că va fi instituită o structură a administrației publice deschisă tuturor celor care iși vor dovedi competența în- ,tr-un domeniu sau altul.
Convorbiri la nivel înalt 

olandezo - vest-germane. Armin Grunewald, purtător de cuvînt al guvernului vest-german. a declarat că, la 23 august, va avea loc la Bonn, o intilnire intre premierul Olandei, Joop Den Uyl, și cancelarul Willy Brandt.

ani prin munca poporului, sub conducerea partidului său comunist. Față de situația din 1958, producția de ciment, cea de nich_el. s-au dublat, capacitatea "instalată de energie e- lectrică s-a triplat, la fel producția de îngrășăminte, iar în ce privește construirea de drumuri și șosele, in acești ani s-a făcut mai mult decît

în cinci secole anterioare. A crescut de circa. 60 de ori, ajungînd la 3 miliarde metri cubi, volumul lacurilor de acumulare construite prin baraje pe cursul riurilor, atit pentru irigații, cit și in scopul producerii de energie electrică ; au fost plantați 600 milioane de arbori, pentru a lichida urmările nefaste ale unei lungi perioade de devastare a pădurilor.înainte, despre Cuba se spunea că este o „insulă fără mare", in timp ce astăzi ramura pescuitului a devenit una din cele mai dinamice in ansamblul economiei, fumizînd, anul trecut, 140 000 tone de pește, de vreo cinci ori mai mult ca in 1958. Pe de altă parte, tonajul marinei co-

CAMBODGIA

Patriotii khmeri
î

provoacă pierderi grele 
trupelor lonnolisteCAMBODGIA 21 (Agerprfes). - Forțele khmere de eliberare au reluat acțiunile ofensi.ve de amploare in mai multe sectoare. Lupte grele se desfășoară in apropiere de orașul Kompong Cham. S-au activizat și acțiunile ofensive din jurul Pnom Penhului.Agenția khmeră de informații, fă- cind un bilanț al activității forțelor patriotice în perioada 1 iulie—15 august, transmite că ele au scos din luptă circa 36 000 de soldați și ofițeri lonnoliști, au doborit și au distrus pe sol 85 de avioane și elicoptere, au distrus circa 200 de tancuri și mașini blindate și au capturat mari cantități de arme, muniții și e- chipament militar.

grecia decrete privind 
RIDICAREA LIGII MARȚIALE 

SI AMNISTIA POLITICAATENA 21 (Corespondență de la I. Badea). întrunit în ședință extraordinară, Consiliul de Miniștri al Greciei a adoptat decretele prezidențiale privind ridicarea legii marțiale și amnistia politică.în baza textelor adoptate, cazurile aflate in prezent în fața tribunalelor militare se .transferă în competența curților penale obișnuite. De asemenea, sint amnistiate toate persoanele condamnate sau în curs de judecată pentru delicte politice sau de presă, comise după aprilie 1967. Printr-un decret special este grațiat Alexandras Panagoulis, condamnat la moarte pentru atentat împotriva președintelui Gheorghios Papadopoulos în anul 1968.

In cadrul lucrărilor Adu
nării Naționale a Republicii 
Sri Lanka a fost sw..spfe aprobare un proiect de lege prin care ește< statuat . dreptul la muncă pentru toți cetățenii țării. Legea va garanta și un plafon minim, al salariilor.

Lucrările celui de-al
7-lea Congres al Asociației 
internaționale de literaturădesfășurat lacomparată sauMontreal și Ottawa. Ca o recunoaștere a realizărilor școlii comparative românești, conducătoarea' delegației române, prof. Zoe Dumitrescu-Bușu- lenga, a fost aleasă membră a Comitetului Executiv al acestui important for internațional.

Consiliul Organizației K- 
viației Civile Internaționale (I.C.A.O.) a condamnat în unanimitate Israelul pentru interceptarea și 

merciale a Cubei a sporit de 13 ori in aceeași perioadă.Lipsa unor resurse mai importante de minerale — cu excepția nichelului — a forței de muncă calificate și a unor fonduri suficiente de investiții, au determinat Cuba . să 'adopte ca strategie economică, pe termen mijlociu, sprijinirea pe agricultură ca pi-
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vot al dezvoltării. Zahărul continuă deci să fie principalul articol de export și sursă de devize pentru accelerarea avansului industrial. Dar și in acest sector vital au intervenit schimbări. O bună parte din lucrările legate de cultivarea trestiei de zahăr au fost mecanizate, iar instalarea, unei fabrici de combine pentru recoltare va face ca'spre sfirșitul acestui deceniu munca manuală să se reducă la o cincime.La obiectivele industriale existente urmează să se adauge altele aflate in curs de construcție în toate provinciile. La Cienfuegos se apropie de terminare combinatul de îngrășăminte cu o capacitate de 465 000 tone

Miting într-o regiune aflată sub controlul forțelor patriotice din Mozambio: 
un reprezentant al FRELIMO vorbește locuitorilor unui sat despre obiecti

vele luptei de eliberare

GUINEEA-BISSAU

Atacuri de anvergura asupra 
fortificațiilor portughezeDAKAR 21 (Agerpres). — Forțele patriotice din Guineea-Bissau iși intensifică atacurile împotriva pozițiilor deținute de trupele colonialiste portugheze. Potrivit unui comunicat dat publicității, in capitala senega- leză, de Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), patriotii au. lansat, în ultima deoadă a lunii iulie, 20 de atacuri de anvergură asupra fortificațiilor portugheze de pe teritoriul Guineea-Bissau, pro- vocînd inamicului pierderi însemnate

deturnarea, la 10 august, a unui avion de pasageri libanez. Consiliul, se declară în rezoluția adoptată, .consideră acțiunea israeliană, prin care, a. fost violată suveranitatea Libanului, drept o incăldăre a Convenției de .la Chicago (Carta transportului aerian civil) și cere Adunării I.C.A.O., care se va reuni Ia Roma in această lună, să adopte măsuri adecvate pentru protejarea aviației civile. •
Guvernul Iranului a accep-t.at, la cererea celor patru părți semnatare ale Acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam, să devină membru al Comisiei internaționale de control și supraveghere in Vietnam — anunță agenția iraniană de presă.
La Kinshasa au fost des- chise, de. către șeful statului. Mobutu Șese Seko, lucrările celui . de-al IlI-lea Congres al Uniunii Naționale a Oamenilor Muncii din Zair, organizație sindicală unică.

anual. iar altul asemănător, la Nue- vitas (235 000 tone) urmează să intre in funcțiune în 1974. Nu' departe de Havana se încheie prima fază de construcție a unui mare combinat de produse lactate, care în final va putea prelucra un milion Jitri de lapte pe zi, satisfăcind integral oon- sumul capitalei în acest sector. . In
70»
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nordul provinciei Oriente, la Punta Gorda, au început lucrările în vederea instalării unei uzine' de "nichel- cobalt. Există multe alte exemple similare. .Un ălt important capitol unde tenacitatea și dăruirea cubanezilor se etalează din plin este construcția de locuințe. La Havana, ca și în orașele de provincie, răsar cartiere noi construite de membrii „microbrigăzilor" — muncitori din întreprinderi, selecționați după criteriul rezultatelor obținute în producție. NUmai anul trecut, prin mișcarea microbrigăzilor, au' fost construite 15 800 de apartamente. iar in acest an. pină în ajunul celei de-a 20-a aniversări a insurecției naționale, alte 17 200 aparta

in oameni și echipament militar. Una dintre acțiunile ofensive importante ale detașamentelor care acționează sub conducerea P.A.I.G.C. a fost declanșată in apropierea taberei militare portugheze de la Gad'amael, asediată de patrioți.Comunicatul menționează, totodată, că tentativele întreprinse de unități militare portugheze de a se infiltra în zona eliberată a Gulneei- Bissau au fost zădărnicite de către forțele patriotice.
COLUMBIA

Spre instaurarea controlului 
național asupra 

exploatărilor petroliere ț.; ,/ ’■ j iBOGOTA 21 (Agerpres)-. — Președintele Columbiei, Misael Pastrana Borrero, a anunțat că guvernul său va achiziționa 25 la sută din acțiunile companiei nord-americane „Gulf Oii" în exploatarea zăcămintelor petrolifere Orito, dc la granița cu Ecuadorul. Achiziționarea va fi făcută cu participarea societății particulare „Cayman".Statul va investi în această operațiune 200 milioane pesos (aproximativ 10 milioane dolari), o cifră similară fiind furnizată de „Cayman". în acest fel, societatea națională a petrolului „Ecopetrol" va ' obține participarea la activitatea de exploatare a unuia din cele mai bogate zăcăminte din țară.

mente s-au adăugat fondului locativ al țării.Cu toate dificultățile care mai există, efortul constructiv al cubanezilor lasă impresia de prospețime și tinerețe exuberantă. La asanarea de mlaștini, la construirea de canale și diguri, de fabrici și școli, la rectificarea și convertirea unui întreg peisaj economico-social, totul pare să respire un fior plin de tinerețe.Ca oaspete pe aceste meleaguri, românul nu are nevoie de „adaptare" ca să șe simtă bine : ospitalitatea gazdelor, afinitățile de limbă și sentimentul prieteniei frățești iși spun cuvintul. Pe șoselele Cubei pot fi în- tîlnite adesea și camioane fabricate la Brașov, iar pe ogoarele acestei țări lucrează mii de tractoare românești. Am avut prilejul să ascult aprecieri elogioase făcute de cubanezi la ■adresa cooperării cu România. Pe bază de proiecte românești, cu utilaje și specialiști de la noi. în Cuba au fost' construite fabrici de ciment. In virtutea unui acord recent, vom fuimiza utilajele unei noi fabrici de ciment cu capacitate de 1 200 000 tone. Sule de cadre tehnice cu înaltă calificare au fost pregătite în institutele noastre, în timp ce mulți specialiști români, lucrează în Cuba la realizarea obiectivelor prevăzute în acordurile de cooperare bilaterală, îndeosebi în domeniul industriei petroliere. miniere, ușoare și chimice.Relațiile de prietenie frățească dintre România și Cuba, pe linie de partid și de stat, cunosc o evoluție ascendentă. Un moment important în dezvoltarea raporturilor frățești ro- mâno-cubaneze l-au constituit convorbirile desfășurate anul trecut la București intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro. Apropiata vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu va însemha, fără îndoială. o nouă contribuție importantă Ia adincirea și diversificarea relațiilor bilaterale, la întărirea prieteniei și colaborării dintre cele două țări și popoare, la întărirea solidarității internaționaliste a țărilor socialiste, la cauza păcii, independentei și progresului popoarelor.
Vasile OROS
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PRETUTINDENI
CITIȚI MAI REPEDE!Un aparat menit să contribuie la accelerarea cititului a fost pus la punct de specialiștii sovietici. El are forma unei cutii plate, este construit din metal și prevăzut cu o deschizătură și un obturator automat. Textul de citit se introduce în aparat»; iar obturatorul se deschide automat. doar pentru o fracțiune de secundă, timp în care trebuie parcurs scrisul pină la capăt. Ritmul cititului crește pe măsură ce se efectuează cit mai multe antrenamente, astfel că se poate ajunge la o viteză de 1 000 de cuvinte pe m.ilnut, în loc de 80—180 de cuvinte, câte se pot citi in mod normal.
RECREERE CU EMOȚIIO alarmă generală a fost declarată de poliția americană pe plajele din vecinătatea locali»- l tății Carson din California. Peste 150 000 de persoane au fost obligate, în timpul ultimului weekend, să părăsească în grabă plajele, în fața unei pînze de gaz toxi'c lichefiat, care se întindea pe o suprafață de peste 40 kmp. Accidentul a fost provocat de scurgerea unei cantități de 400 000 litri de trioxid de sulf dintr-un rezervor gigant, a cărui etanșeitate s-a dovedit defectuoasă. Gazul, folosit la fabricarea detergenților, poate provoca moartea dacă este inhalat in doze mari. Elicopterele poliției au survolat plajele imediat I după constatarea avariei, cerînd turiștilor să evacueze locul, j Peste 40 de persoane au fost j spitalizate, dintre care cîteva în stare mai gravii.

ATERIZARE
CU VIZIBILITATE ZEROPe aeroportul din Kiev a fost instalat un sistem automat 1 de ghidaj care permite avioanelor să aterizeze chiar și în con1 ! dițiile cind vizibilitatea este zero. Instalația constă din câteva radilofaruri și un complex de apărate care permit dispozitivelor de la bordul avioanelor să Ie orienteze pe acestea cu precizie spre- pista 'de aterizare. Alte aparate asigură coborirea , avioanelor în așa fel incit ele să nu se lovească de pistă. In cazul cind unul dintre aparatele de bord este defect, dispozitivele terestre cuplează imediat aparatele de.rezervă.
CALCULE RECTIFICATEZăcămintui petrolifer „Eldfisk" din Marea Nordului, considerat ca fiind de importanță medie, este, dimpotrivă, o însemnată rezervă, evaluată la peste 500 milioane barili de petrol brut — a anunțat la Roma Societatea „Agip", care, împreună cu alte corporații străine, exploatează resursele submarine de petrol din această zonă. Conducerea societății italiene a menționat că aceste date optimistă au fost obținute în urma forajelor efectuate recent, care au permis ca zăcămîntul „Eldfisk" să fie olasat al doilea, după marea exploatare petroliferă submarină „Ekofi'sk". O importantă conductă, aflată in con- ' strucție, va permite ca petrolul S de la „Eldfisk" să fie încărcat pe tancuri petroliere, care îl vor transporta în diferite țări beneficiare.

RECORD 
DE LONGEVITATE 

ÎN ANGLIADecana de virstă a cetățenilor Marii Britanii, Alice Stevenson, a decedat simbătă. la vîrsta de 112 ani». Venerabila bătrână a bătut recordul de longevitate al Angliei, care era de 111 ani.
CONSUMUL DE CAFEADin anuarul statistic al O.N.U. pe 1972 rezultă că Suedia deține primul loc în ce privește consumul anual de cafea pe un locuitor — și anume 12 kilograme. Interesant este și faptul că cel mai mic consum de cafea s-a înregistrat în... Turcia și Egipt.

REZERVAȚII 
PENTRU LEI Și TIGRIîn India sînt luate măsuri în vederea apărării animalelor rare aflate pe cale de dispariție, îndeosebi lei și tigri. Ca urmara a acestei acțiuni Largi», în ultima vreme se observă o creștere a numărului lor. Potrivit unei declarații făcute în parlament de către ministrul turismului și a- viației civile, Karan Singh, în raionul Borivali, în apropiere de Bombay, și în zona Haideraba- dului vor fi create alte două rezervații naturale pentru leii indieni. A fost, de asemenea, elaborat un plan de creare a unor astfel de rezervații și pentru alte animale în partea nord- estică a țării.
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