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Tribuna centrală în timpul parăzii militare și demonstrației oamenilor muncii.

a ntr-o puternică revăr- 
I sare de entuziasm, oa- 
x menii muncii din Capi

tală, din întreaga țară, au a- 
dus. duminică, un fierbinte o- 
magiu libertății, zilei de 23 
August — măreața sărbătoare 
a eliberării de sub jugul fas
cist. Cinstind din adîncul sim
țirii lor acest moment de u- 
riașă însemnătate istorică, 
azi, ca și atunci, în zilele 
gloriosului August din 1944, 
ca în toți anii de viață liberă, 
toți cei ce muncesc de la ora
șe și sate și-au îndreptat gin- 
durile pline de recunoștință 
către Partidul Comunist Ro
mân. organizatorul și condu
cătorul consecvent al luptei 
maselor pentru eliberare na
țională și socială, pentru vic
toria deplină a socialismului 
în patria noastră, pentru 
progres și bunăstarea po
porului. Sărbătorirea din a- 
cest an a zilei de 23 August 
pe fondul jubiliar al aniver
sării unei jumătăți de secol 
de la crearea Partidului Co
munist Român a găsit po
porul nostru angajat, cu toa
te energiile sale, în mun
ca pentru îndeplinirea sar
cinilor planului de stat,
pentru realizarea prevede
rilor actualului cincinal și 
pregătirea succeselor vii
toare în înfăptuirea grandio
sului program adoptat de 
Congresul al X-lea al parti
dului. In această zi de săr
bătoare oamenii muncii ra
portează partidului, secreta
rului său general, tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu, mari
le victorii obținute pe fron
tul muncii pașnice și crea
toare.

Tribuna centrală din Pia
ța Aviatorilor este domi
nată de o mare ste
mă a Republicii Socialiste 
România, de urarea scumpă 
tuturor — „Trăiască 23 Au
gust, Ziua eliberării Româ
niei de sub jugul fascist“. 
De cealaltă parte a Pieții se 
află portretele marilor das
căli ai proletariatului : IVIarx, 
Engels, Lenin. Pe funda
lul azuriu al tribunelor 
se pot citi urările : „Tră- 
iască Partidul Comunist 
Român, forța politică condu
cătoare a societății noastre!“, 
„Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie, Re
publica Socialistă România !“, 
„Trăiască poporul român, 
constructor al socialismului!“, 
„Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste !“, „Trăiască pacea și 
prietenia intre popoare !“.

PARADA MILITARĂ Șl DEMONSTRAȚIA
OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

CITIȚI ÎN PAG. 2-3 FOTOREPORTAJUL NOSTRU:

ROMÂNIA — omagiu libertății

București. Piața Aviatorilor, locul tra
dițional al marilor noastre sărbători. 
Sute de mii de cetățeni purtîrid stea
guri ale partidului și tricolore, buchete 
bogate de flori se scurg într-un adevă
rat fluviu spre această uriașă scenă a 
entuziasmului unui întreg popor.

Este ora 8. — în uralele și ovațiile 
mulțimii, sosesc conducătorii partidului 
și statului. în tribuna oficială iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușeseu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil. Gheorghe Pană. Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț,

Maxim Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Dumitru Popes- 
cu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vilcu, Ștefan Voitec, membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv, vice
președinți ai Marii Adunări Naționale, 
ai Consiliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernului.

Alături de conducătorii de partid și 
de stat ai țării noastre erau pre- 
zenți tovarășii Santiago Carrillo, se

cretar general al P.C. ddn Spa
nia, Jean Vincent, membru al se
cretariatului colectiv al Partidului 
Muncii din Elveția, Eugeniusz Szyr 
membru al C.C. al P.M.U.P., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, Gordon McLennan, membru al 
Comitetului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Marea Britanie, Adalberto 
Minucci și Alfredo Reichlin, membri 
ai Direcțiunii P.C. Italian, Gustavo 
Espinosa Montesinos, membru al Se
cretariatului Comisiei Politice a C.C. al 
P.C. Peruvian, precum și M. S. Kuria- 
nov, conducătorul delegației Asociației 
de prietenie sovieto-română și alți oas
peți din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană, R. D. Vietnam, Repu
blica Vietnamului de Sud, Cipru, Fran
ța, Portugalia și din alte țări, care se 
află în vizită în patria noastră.

în celelalte tribune, se află pentru a 
asista la parada militară și la demon
strația oamenilor muncii din Capitală, 
conducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara noas
tră, participanți la insurecția armată 
din august 1944, generali activi și în 
rezervă, foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, muncitori 
fruntași din întreprinderile bucurește- 
ne, academicieni și alți oameni de ști
ință, artă și cultură, activiști ai orga
nelor centrale de partid și de stat, zia
riști români și străini.

Sînt prezenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în Republica Socia
listă România, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic, pre
cum și numeroși oaspeți de peste 
hotare.

începe festivitatea. Sunete prelungi 
de trompetă marchează acest moment 
așteptat cu vie emoție. în fața tribunei 
oficiale, ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, genera- 
lul-colonel Ion Ioniță, primește rapor
tul comandantului parăzii, general-lo- 
cotenent Nicolae Militaru. Ministrul 
forțelor armate trece apoi în revistă 
trupele aliniate, salută și felicită pe

militari cu prilejul celei de-a 26-a ani
versări a eliberării României de sub 
jugul fascist. Militarii răspund cu 
urale puternice, îndelungi.

Se intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România, în timp ce 
Capitala vibrează sub cele 21 de salve 
de artilerie — trase în semn de salut 
cu prilejul celei mai mari sărbători 
naționale a poporului român.

Peste cîteva clipe în Piața Aviato
rilor începe parada militară, apoi de
monstrația oamenilor muncii.

Ca întotdeauna, în ziua marii noastre 
sărbători naționale Piața Aviatorilor 
devine un cuprinzător și pregnant 
tablou al realizărilor pe care oamenii 
muncii din cel mai puternic centru 
economic al țării le așează în cununa 
acestui august mareînd scurgerea unui 
an de la momentul istoric al celui de 
al X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român. însumate succeselor ra
portate de colectivele de muncă din 
toate orașele și satele, de toți locuitorii 
României, aceste rezultate exprimă 
grăitor hărnicia și priceperea poporului 
nostru, constituie garanția îndeplinirii 
cu succes a programului de dezvoltare 
multilaterală a patriei socialiste, sub 
conducerea încercată a partidului.

Dînd expresie sentimentelor interna
ționaliste cultivate în rîndurile poporu
lui de către partid, oamenii muncii 
prezenți Ia marea demonstrație poartă 
panouri pe care sînt înscrise chemări 
Ia întărirea .și dezvoltarea continuă a 
prieteniei frățești, a colaborării și uni
tății tuturor țărilor socialiste, pentru 
unitatea partidelor comuniste și mun
citorești, a forțelor democratice și 
antiimperialiste. Alte chemări dau glas 
sentimentelor nobile de care este ani
mat întregul nostru popor — lupta pen
tru pace, pentru securitate și destin
dere în viața internațională.

Parada militară, manifestația prile
juită de cea de a 26-a aniversare a zilei 
de 23 August, zi scumpă poporului nos
tru, se încheie în acordurile „Interna
ționalei“, imnul de luptă al clasei mun
citoare din întreaga lume.

Bun venit președintelui 
Republieii Democratice Congo, 

Joseph-Desire Mobutu
La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România. Nicolae Ceaușeseu, astăzi, 25 august, 
sosește la București, într-o vizită oficială, președintele Re
publicii Democratice Congo, Joseph-Desire Mobutu, împreu
nă cu soția.
Vizita în tara 

noastră a președin
telui Republicii De
mocratice Congo 
se înscrie în cursul 
dezvoltării ascen
dente a colaboră
rii româno-congo- 
leze, menită să ser
vească intereselo) 
ambelor popoare, 
cauzei progresului, 
păcii și colaborării 
internationale.

Joseph-Desire Mo
butu s-a născut Ia 
14 octombrie 1930, 
la Lisala (provincia 
Ecuatorială). După 
absolvirea școlii 
secundare de la 
Mbandaka, a urmat 
cursurile școlii de 
cadre din Lulua- 
bourg, apoi cele ale 
Institutului de studii 
sociale din Bruxel
les. Tot în capitala 
Belgiei a frecventat 
cursurile de ziaris
tică. In 1950, a fost
încorporat în armată. Concomi
tent, și-a început activitatea 
ziaristică, devenind colaborator 
permanent al ziarului ,,L’Avenir“, 
iar mai tîrziu redactor și redac- 
tor-șef al ziarului „Actualités A- 
fricaines“ din Leopoldville. 
Aici, aderă Ta Mișcarea Naționa
lă Congoleză (M.N.C.). în ianu
arie 1960, face parte din delegația 
M.N.C. la Conferința mesei ro
tunde politice și economice de

la Bruxelles și este vicepreședinte 
al Conferinței economice.

O dată cu proclamarea inde
pendenței țării, la 30 iunie 1960, 
este numit colonel, șef de stat 
major, iar în ianuarie 1961 este 
avansat general-maior și coman- 
dant-șef al Armatei Naționale 
Congoleze. Deținînd aceste func
ții, contribuie la «unificarea tru-

(Continuare în pag. a Vl-a)



esfîrsite, coloanele aces- 
Au gust, desfâsurîn- 

-se sub steagul glorios 
partidului comunist, au 
mit în alcătuirea lor 

fluxurile unor energii u- 
mane pentru care vocația construcției, 
participarea plenară la edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate s-a dezvăluit, mai mult ca oricînd, 
a fi atribute fundamentale ale vieții 
întregii noastre națiuni. Ritmurile am
ple ale demonstrațiilor din marile o- 
rașe ale țării s-au dezvăluit a fi în
săși sinteza ritmului viu în care ne a- 
propiem viitorul și, de asemenea, ca 
trecere în revistă a realizărilor obți
nute de poporul nostru în cei 26 de 
ani care au trecut de la eliberarea 
patriei de sub jugul fascist, aceste de
monstrații s-au constituit într-un bi
lanț lucid, garanție a succeselor de 
mîine, într-o manifestare viguroasă a 
optimismului care ne caracterizează 
în aceste zile. în Piața Aviatorilor din 
București, în piețele marilor noastre 
orașe, a iradiat o lumină puternică, 
ixvorîtă dintr-o adîncă spiritualitate, 
din însăși zestrea de talent și perse
verență a întregului nostru popor.

Martori ai entuziasmului popular, 
rememorînd astăzi imaginile sărbăto
rești ale coloanelor, ni se impune 
ideea fundamentală a afirmării unei 
unice voințe : voința nestrămutată a 
oamenilor țării, muncitori, țărani, in
telectuali, tineri și vîrstnici, indiferent 
de naționalitate, de a participa cu 
toate forțele lor la înfăptuirea nea
bătută a politicii partidului, la trans
punerea în fapt a luminosului program 
elaborat de Congresul al X-lea pen
tru înflorirea continuă a patriei. Re
memorăm imaginea ostașului, a mem
brilor gărzilor patriotice, a brigadie
rului, a studentului și a sportivului și 
gîndurile noastre se reîntorc mereu 
către tineri, către faptul că în fie
care an din cei 26 care au trecut de 

la Eliberare, destoiniciei lor recunos
cute i s-au oferit noi domenii de apli
cație, din ce în ce mai complexe și 
mai pretențioase din punct de vedere 
tehnic, din ce în ce mai capabile să le 
imprime o conștiință înaltă a moder
nității și a integrării lor într-o lume 
evoluată, sub însemnele căreia orice 
efort uman se consumă cu un plus de 
prestigiu. Și, încă o dată, ne convin
gem de faptul că prezența masivă a 
tineretului în coloanele demonstrații
lor noastre reflectă cu elocvență mă
sura încrederii pe care partidul și po
porul o investesc în tineri, măsura a- 
tenției deosebite cu care aceștia sînt 
înconjurați.

Astfel, în rînduri strînse, cu privi
rile ațintite spre tribunele către care 
li se îndreptau uralele, spre conduce
rea de partid și de stat, spre secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicoîae Ceaușescu, tinerii și-au mani
festat hotărîrea de a răspunde prin 
noi eforturi atenției și grijii cu care 
sînt înconjurați. De altfel, întreaga de
monstrație, prin portretele și lozincile 
care-i marcau secvențele, s-a consti
tuit deopotrivă într-o manifestare pu
ternică a drag stei întregului nostru 
popor față de partid, inițiatorul și în
făptuitorul consecvent al succeselor 
noastre, față de conducătorii săi iu
biți, aflați într-un permanent și rodnic 
dialog cu poporul. în fapt, trecerea 
tinerilor prin marea Piață a aviatori
lor, trecerea armelor pe care le-au 
purtat în unelte și a uneltelor în în
semnele gîndirii creatoare a. semnifi
cat un simbol în marș al istoriei noas
tre din ultimele decenii, o pagină 
densă în tradițiile de luptă, de muncă 
și de clarviziune care dau substanță 
acestei etape glorioase a existenței 
noastre naționale. De asemenea, lo
zincile pe care le-au purtat semnificau 
atașamentul lor profund față de cauza 
partidului, față de politica sa internă 
și externă, caracterizată prin patrio

tism și internaționalism proletar și 
față de generozitatea idealurilor co
muniste — temeiul cel mai adînc al 
conștiinței de constructor al socialis
mului. Am întrezărit acest atașament 
în gesturile lor, în cifrele de plan ai 
căror îndeplinire o raportau tribunei,, 
în entuziasmul cu care-și scandau con
vingerile și, totodată, în însămi bucu
ria care le anima întreaga ființă, fă- 
cînd-o să iradieze ca o torță, ca o 
flacără. Acum, în preajma pătrunde
rii noastre într-un nou cincinal, în al 
cărui prim an vom sărbători împlini
rea unei jumătăți de veac de la înte
meierea Partidului Comunist Român, 
acest atașament, acest entuziasm și a- 
ceastă bucurie se dovedesc a fi însăși 
starea noastră firească de a exista.

Expresie a unității indestructibile 
dintre partid și popor, manifestațiile 
din acest August fierbinte și bogat 
în roade s-au constituit și într-o ex
presie elocventă a solidarității gene
rațiilor de oameni ai muncii de pe 
întinsul țării, a unității de interese care 
caracterizează întreaga noastră viață 
social-politică, în toate compartimen
tele ei. Uniforma albastră, ca marcă 
a tinereții, s-a vrut în acest context nu 
neapărat un factor de diferențiere, ci, 
dimpotrivă, ca un simbol al participă
rii tuturor generațiilor la edificarea 
unei opere prin excelență colectivă. 
Această uniformă, în fapt, este ace
eași pe care, în anii trecuți, au pur- 
tat-o și cei care astăzi își spun vîrst- 
nici, și cărora acest 23 August le-a o- 
ferit un nou prilej de a-și afirma ti
nerețea nedezmințită, a căror ardență 
o întrețin însăși faptele lor.

Desfășurîndu-se sub steagul glo
rios al partidului, această sărbătoare 
a consfințit, o dată în plus, justețea 
drumului pentru care am optat în 
urmă cu 26 de ani, în acel August tu
multuos în care s-au zămislit întîiele 
însemne ale destinului socialist 
României contemporane.

n Piața Aviatorilor își fac apariția 
armatei României socialiste. în ritm cadențat trec 
elevii Școlii militare de ofițeri activi „Ni- 
coiae Bâlcescu“. îi urmează cei mai tineri ostași 
ai țârii, elevii liceelor militare, apoi infanteriștii, 

purtătorii glorioaselor fapte de vitejie ale dorobanților 
în marile bătălii încrustate în filele istoriei poporului nos
tru, vînătorii de munte, grănicerii, marinarii.

Un batalion alcătuit din militari ai forțelor de securitate, 
slujitori devotați ai Republicii, apărători vigiienți ai cuce
ririlor revoluționare și ai muncii pașnice, încheie parada 
trupelor terestre.

Intră în piață coloana motorizată. în fruntea transportoa
relor blindate flutură drapelul unității decorate cu ordinele 
„Apărarea Patriei“ și „Steaua Republicii“ pentru fapte de 
arme săvîrșite de ostași în războiul antihitlerist. O urmează 
coloana autoamfibiilor despre ale căror fapte eroice din 
lupta cu calamitățile naturale din acest an ne amintesc 
emoționantele cuvinte cuprinse în Ordinul de zi Nr. 1 ai Co
mandantului Suprem al armatei : „Ostașii noștri au dovedit 
în masă înalteie lor calități morale si de luptă — eroism, 
spirit de solidaritate umană, disciplină fermă, abnegați 
patriotism fierbinte“.

După trecerea parașutiștilor, a artileriei motorizate p 
fondul sonor caracteristic, își fac apariția tancurile, aceste 
cetăți blindate de oțel, pe șenile. Tanchiștii unității sînt 
purtătorii tradițiilor Regimentului 2 Care de luptă, regi
ment ce s-a acoperit de glorie nepieritoare, împreună cu 
Brigada 27 de gardă sovietică de tancuri, în încleștările 
cu „Tigrii“ și „Panterele“ hifieriste, pînă la porțile Vienei. 
Defilarea trupelor se încheie apoi cu coloana rachetelor, 
armă redutabilă din înzestrarea forțelor noastre armate.

Ca de fiecare dată, parada militară dedicată zilei elibe
rării naționale a României a fost o vie expresie a tăriei for
țelor noastre armate. Ea a constituit prilejul pentru a sub
linia înaltul sentiment al răspunderii cu care militarii de 
toate gradele iși fac datoria față de patrie, față de cauza 
socialismului și păcii
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P
riviți aceste tinere chipuri I Gru
purile de tineri în uniforme al
bastre cu ecuson tricolor care stră
bat acum spațiul vast din Piața 
Aviatorilor aduc tribunelor mesa

jul colegilor lor de generație, muncitori, 
elevi, studenți, cuprinși în formațiunile de 
pregătire pentru apărarea patriei. N-au de- 
cît 18 sau 20 de ani. Dar la această vîrstă, 
educați în spiritul dragostei nemărginite 
față de patrie, sint adine pătrunși de răs
punderea ce le revine în apărarea cuceriri-

!or revoluționare ale poporului. Sub impe- 
riul acestor răspunderi ei își consacră o parte 
din timpul liber instruirii cit mai temeinice, 
în orele de după programul de lucru în 
uzină, de învățătură în sălile de clasă sau 
în amfiteatre. Acum își însușesc cunoștințe 
folositoare, capătă deprinderi utile în cadrul 
cercurilor aplicative. O bună parte dintre cei 
ce defilează acum au participat în această 
vară la cursurile comandanților de grupe or
ganizate de Uniunea Tineretului Comunist.

Nu întîmplător ei trec prin fața tribunelor 
în vecinătatea gărzilor patriotice, constituite 
sub conducerea partidului și statului, conti- 
nuînd tradițiile de luptă glorioasă ale po
porului român. în rîndurile gărzilor patrio
tice chipuri aspre, bărbătești, evidențiază pe 
cei care în vara de neuitat a anului 1944, în 
zilele lui august, au făurit nemijlocit succe
sul insurecției armate, au răspuns apoi „pre
zent“ pe linia de atac a frontului antihitle
rist. Alături de ei, luptători tineri. Și unii și 

ceilalți, toți acești luptători aflați în coloane 
acum purtînd automate, mitraliere, materiale 
de geniu, mine, aparate de transmisie, în 
zile obișnuite de lucru oameni în salopetă 
purtînd răspunderea îndeplinirii planului de 
producție, exprimă aici, în fața conducerii 
partidului și statului că sînt gr a totdeauna, 
alături de forțele noastre armate, să apere 
ceea ce s-a înfăptuit pe acest părnînt, su
veranitatea și independența patriei socia
liste.



T
inerii în salopetă aduc cu 
ei aerul proaspăt al șantie
relor. Sînt aici doar cîteva 
zeci, defilînd în ritmul atît 
de cunoscutului, al emoțio

nantului marș al brigadierilor de la 
Bumbești Livezeni, Agnita Botorca, 
Salva Vișeu. Flacăra nobilă a tradiției 
arde astăzi tot mai intens, mii de ti
neri din întreaga țară dăruindu-și cu 
generozitate elanul și priceperea pe 
marile șantiere ale construcției socia
liste. La Lotru, la Porțile de Fier, la 
Rogoielu, pe întinsele suprafețe de 
irigaȚTT, la construcția de drumuri, pe 
frontul desfășurat al reconstrucției, 
brațe tinere își alătură vigoarea am- 
plificînd dimensiunile orelor de bilanț, 
în vara acestui an, elevii și studenții 
de pe întreg cuprinsul patriei au trans
format ceasurile vacanței în zile de 
lucru intens, dîndu-și întîlnire în peri
metrul fructuos al șantierelor, oriunde 
a fost nevoie de munca lor. Al „patru
lea trimestru" a devenit astfel un timp 
al fertilității, al educației prin muncă, 
pentru muncă.

n trecerea prin fața tribunelor, coloanele de 
II oameni ai muncii, aici în Capitală, ca pretutin-I deni în țară, sînt dominate de care alegorice,
II de machete și panouri înfăfișînd grăitor rezul

tatele de prestigiu așezate în cronica acestui
an, cel de-al 26-lea de la eliberarea patriei de sub jugul 
fascist. Este greu de reținut doar din privire dimensiunea 
impresionantă a succeselor, a faptelor de muncă, rezultat al 
activității de fiecare zi, rodul eforturilor făcute pentru or
ganizarea superioară a activității de producție, prezidate de 
imperativul ridicării necontenite a eficienței economice. Este 
suficient să amintim că în primele șapte luni ale anului 1970 
întreprinderile industriale din municipiul București au furni
zat suplimentar economiei naționale 300 tone de țevi din 
oțel, 270 semănători, 5 locomotive Diesel hidraulice, 40 de 
vagoane de marfă, peste trei milioane de cărămizi și blocuri 
ceramice. Cînd vom încheia acest an calendaristic, an de 
legătură între actualul și viitorul cincinal, numărul aparta
mentelor repartizate populației din București va fi de 83 500, 
adică aproape un sfert din totalul locuințelor construite în 
țara noastră în ultimii cinci ani.

Așezăm succesele raportate de constructorii de mașini 
bucureșteni de la Uzinele 23 August, de la Vulcan, de ia 
Uzina de mașini grele alături de cele ale colegilor lor din 
Brașov sau Reșița ; rezultatele chimiștilor de la Danubiana 
de cele ale lucrătorilor de pe marile platforme industriale de 
la Borzești, de la Săvinești, Brazi, Pitești sau Rîmnicu-Vîlceg, 
multe din ele conturate în anii acestui cincinal. însumăm ci
frele înscrise pe panoul realizărilor purtate în Piața Aviato
rilor cu cele ce trec prin fața tribunelor la Galați, la Turnu 
Severin, la Cluj, Timișoara sau lași. Tragem linie și adunăm: 
mai mult decît impresionantă se prezintă cartea de vizită 
cu care întregul nostru popor omagiază sărbătoarea sa na
țională, ziua de 23 August. Este cuprinsă în cifrele acestui 
rodnic bilanț expresia cea mai deplină a realismului politicii 
partidului. Acest panoramic dens al succeselor dobîndite se 
constituie într-un pas de proporții în ansamblul transformări
lor social-economice petrecute pe pămîntul României de-a 
lungul existenței sale libere, prefigurează ascendentele vii
toare ale țării pe trepte și mai înalte ale progresului și ci
vilizației.

Statisticile rețin cu exactitate. O dată cu încheierea actua
lului plan cincinal întreaga producție industrială a anului 
1938 devine posibilă în doar 24 de zile. Numai în sectorul 
socialist au fost investite în primii patru ani ai cincinalului 
peste 230 miliarde lei. Vedem astăzi materializate aceste 
investiții în obiective conectate deja în circuitul economic al 
țării, în construcții care urmează să cunoască în perioada 
imediat următoare febra marilor premiere. în zilele premer
gătoare marii sărbători de 23 August, filele calendarului au 
fost nevoite să devanseze în fața evenimentelor. Zeci de 
colective de muncă, sectoare ale Capitalei, județe întregi au 
raportat conducerii partidului și statului, secretarului gene
ral al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, îndeplini
rea planului cincinal la diferiți indicatori, realizarea integra
lă a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. în 
aceasta rezidă optimismul cu care întregul popor privește 
vastul program aprobat de Congresul al X-lea al partidului, 
încrederea că obiectivele jalonate de Congres vor fi pe de
plin îndeplinite.

A
m remarcat în coloana centrului u- 
niversitar București această pan
cartă precedînd grupul studenților 
și al cadrelor didactice de la In
stitutul politehnic „Gheorghe 

Gheorghiu-Dej". A-1 acelora pentru care înce- 
pînd din actualul cincinal și-a deschis porțile 
un nou și modern local, impunătoare citadelă 
a învățămîntului tehnic superior din țara noas
tră. „Mulțumim partidului 1". O expresie rostită 
în această sărbătorească zi din milioane de 
piepturi. Studenții țării pentru condițiile minu

nate de studiu și trai, create prin grija partidu
lui și statului, pentru ca viitorii specialiști în 
cele mai diverse domenii de activitate să se 
poată forma la nivelul. celor mai înalte exi
gențe. Proaspeții absolvenți pentru grija cu care 
le sînt îndrumați pașii în profesia aleasă, pen
tru climatul creat astfel încît să se poată mani
festa multilateral la locul lor de muncă, acolo 
unde este nevoie de ei, unde o cer interesele 
societății. întregul tineret al patriei pentru tot 
ceea ce statul socialist pune la îndemîna tine
rei generații, mulțumește din inimă partidului.

N
e-am obișnuit să 
surprindem un
duind în Piața 
Aviatorilor zîm- 
betul suav al 

cravatelor roșii. Cînd micii 
trompeți au lansat în văzduh 
semnalul sonor, tribunele 
s-au acoperit de larma gla
surilor de copii strîngînd în 
mîini buchete de flori, pe 
care — simbol al dragostei 
și recunoștinței tuturor ce
lor de-o vîrstă cu ei, le-au 
dăruit conducătorilor parti
dului și statului. Iar acum, 
din nou, deasupra capetelor, 
gestul avîntat al mîinilor 
rostind semnalul de RAMAS 
BUN.

Imaginea pasiunii pe care 
tineretul o poartă sportului 
a fost repetată în cursul de
filării de nenumărate ori. 
Ne gîndim la acei băieți, e- 
chipați în tricouri de culoa
rea celor prinse pe drape
lul patriei care au desenat 
pe caldarîmul pieții numele 
zilei de 23 August. La trece
rea cadențată a aviatorilor 
sportivi, a planoriștilor și pa" 
rașutiștilor. La alura coloa
nelor de tineri din cluburile 
sportive de performanță. La 
prezența în fața tribunelor a 
componenfilor echipelor na
ționale de handbal, scrimă 
și de popice, purtătorii spor
tului românesc pe cele mai 
înalte și prestigioase culmi.

Reportai realizat do 
NEAGU UDROIU, MIHAI 
PELIN, ION CUCU, ORES- 
TE PLECAN

O
dată cu- trece
rea în viitorul 
an pășim sub 
acolada unui 
nou cincinal ale 

cărui curajoase dimensiuni 
au fost desenate sub cupo
la de aur a Congresului al 
X-lea al partidului. Cunoaș
tem, în totalitatea lor aceste 
înălțimi. Urmează să fie 
construite aproape 1 100 de 
capacități și obiective in
dustriale. Producția indus
trială globală va crește cu 
50-57 la sută. Venitul na
țional va spori cu 45-50 la 
sută. Se va accentua pozi
ția de ramură conducătoare 
a industriei, ramurile sale 
de bază — energetica, con
strucția de mașini, chimia și 
metalurgia, fiind prevăzute 
cu ritmuri de creștere supe-

rioare celor stabilite pentru 
ansamblul industriei. Pro
ducția globală agricolă va 
fi cu 28-31 la sută mai mare 
decît nivelul actualului cin
cinal, în timp ce producția 
globală animalieră va depă
și acest nivel cu 25-28 la 
sută.

Trecînd prin fața tribune
lor sărbătorești, tineretul 
patriei a raportat, alături de 
întregul popor, propriile-i.iz- 
bînzi în cartea-'de onoare a 
muncii. Și-n permanență a- 
ceste succese și le-a proiec
tat încrezător pe fundalul 
sarcinilor viitoare. Idealuri
le sale cele mai înalte se lea
gă de transpunerea în viață 
a planului de dezvoltare e- 
conomică și socială a țării, 
trasat de partid, și tocmai 
de aceea, manifestația de 23

August a demonstrat-o preg
nant, tineretul pășește în 
noul cincinal animat de do
rința fierbinte de a contri
bui, cu toate forțele sale la 
apropierea zilei cînd despre 
toate acestea vom putea 
rosti cu mîndrie „ÎNDEPLI
NIT".

Am decupat din coloane
le care au defilat la acest 
23 August cîteva portrete de 
tineri. Am stat de vorbă cu 
ei. Gîndurile exprimate în 
fața acestui start de înaltă 
responsabilitate le-am gru
pat alăturat în ancheta din 
pagina a IV-a.

GÎNDURI TINERE ÎN MA
REA COLOANA.

LA PORȚILE VIITORULUI 
CINCINAL.
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GÌNDURI TINERE 

ÎN MAREA COLOANÀ

VIITORULUIL i

CINCINAL
Scena — vastă cit țara — 

pe care a avut loc de 23 
August demonstrația 

oamenilor muncii, reconstitu
irea acestui vast spațiu nu mai 
este condiționată de faculta
tea imaginativă a reporterului. 
Modernele elemente tehnice 
de care beneficiază mijloace
le de comunicare în masă — 
carele de reportaj tv., telere- 
cordingul, telefoto etc. —• 
ne-au dat fiecăruia dintre noi 
imaginea exactă a ceea ce a 
însemnat revărsarea de entu
ziasm și bucurie a poporului 
nostru în marea sa sărbătoa
re națională. Grație acestor 
cuceriri ale tehnicii de comu
nicare fiecare dintre noi am 
putut fi, pe rînd, protagonis
tul și spectatorul acestei de
monstrații. Cîștigul nu ține 
numai de spectaculos — el în
suși, în acest caz, generos în 
a ne întări convingerea că op
timismul fiecăruia dintre noi 
e robustețea împărtășită, de
finitorie pentru un întreg po
por — dar și de cunoașterea 
nemijlocită, directă a treptelor 
urcate, de la an la an, dato
rită unor uriașe încordări de 
forțe, o dată cu ȚARA, de fie
care dintre noi. Începînd cu 
noile colective de muncă apă
rute în răstimpul de la ulti
ma zi aniversară a Eliberării, 
continuînd cu strălucirile în 
plus pe care le-a căpătat ți
nuta sărbătorească a demon
stranților și pînă la veselia 
tonică a oamenilor, a fiecărui 
om încolonat marilor, nesfîr- 
șitelor coloane ale sărbătorii, 
ochiul nostru poate vedea, 
poate aprecia, poate compara 
și astfel distanțele pe care 
le-am străbătut, schimbările 
petrecute pe chipul țării, pe 
chipul concetățenilor noștri. 
Mai mult decît atît, bilanțu
rile victoriilor alcătuite de fie
care dintre colectivele de 
muncă, așezate în tradiționa
lele panouri de august sub an
gajamentele vizînd realizarea 
întocmai a sarcinilor de pers
pectivă — spirale care nasc și 
susțin alte spirale — ne-au 
arătat încă o dată, că drumul 
ce ni l-am ales presupune noi 
încordări de forțe, noi și mai 
generoase investiții de ener
gie și inițiativă.

Pe această scenă a demon
strației, ochiul nostru a putut 
cu ușurință desluși imaginea 
robustă, surîzătoare, de o vo
ință neclintită, ca și ȚARA, a 
tinerei noastre generații, cel 
mai proaspăt detașament al 
oamenilor muncii. Sentimen
tul datoriei împlinite este în
soțit de conștiința marilor răs
punderi ce-i revine, de ceea 
ce așteaptă un popor întreg de 
la cei mai tineri fii ai săi. La 
porțile viitorului cincinal de 
care ne apropiem cu fiecare 
zi, devansînd chiar calendarul 
croit după cele mai înalte exi
gențe, cele ale societății noas
tre socialiste, reporterii zia
rului nostru, prezenți în co
loanele demonstrației de 23 
August au încercat să alăture 
ecranului cu care s-a înscris 
marea sărbătoare în retina me
moriei noastre, imagini de 
transfocator realizate în com
pania unor tineri din diferite 
localități ale țării, din diferite 
ramuri, din cele mai variate 
profesii.

★
în interiorul generației sînt 

suficiente cîteva luni ca vîr- 
stele să fie diferențiate. în in
teriorul unei generații care 
și-a ales profesiile în anii din 
urmă, anii cei mai dinamici ai 
dezvoltării și diversificării 
noastre economice, este firesc 
ca profesiile tinerilor să se 
desfășoare pe un vast arc de 
evantai. Omogenitatea gene
rației tinere e o emanație de 
structură, reflexul nemijlocit 
al aceluiași ideal, idealul co
munist, al aceleiași convin
geri și nestrămutate hotărîri 
în îndeplinirea exemplară a 
îndatoririlor profesionale, 
parte majoră și organică a în
deplinirii îndatoririlor față de 
patrie.

Ion Buldura face parte 
din vîrsta cea mai tînă- 
ră a tinerei generații o- 

cupate în producție. în anul 
trecut, de 23 August se afla 
alături de colegii săi de la 
Școala profesională energetică 
din Deva. Astăzi poartăi 

mîndrie unul din panourile pe 
care sînt înscrise realizările 
proaspătului său colectiv de 
muncă — de la termocentra
la Mintia unde lucrează acum, 
încă de la debutul său pro
fesional locul său de muncă 
este generos : centrala termo
electrică a atins deja un mi
liard de kilovați/oră în cele 
9 luni de cînd a fost dat în 
funcțiune primul bloc gene
rator. Capacitatea sa finală de 
3 miliarde kilovați/oră va re
prezenta mai mult de pa

tru ori producția totală 
de energie electrică a a- 
nului 1938. La astfel de 
parametri a călca cu dreptul în 
profesie înseamnă a asigura o 
funcționare deplină și irepro
șabilă a agregatelor și instala
țiilor, a proceselor tehnologice 
automatizate în cea mai mare 
parte. Sectorul în care lucrea
ză Ion Buldura este de cea mai 
mare importanță.

— în sarcina noastră — ne 
răspunde tinărul muncitor — 
cade menținerea în permanen
tă stare de funcționare a apa
ratelor, repararea și verifica
rea lor astfel ca să asigurăm 
agregatelor un mers continuu. 
Colectivul în care am intrat e 
predominat de tineri, e un co
lectiv omogen și unit, un co
lectiv care a trecut cu succes 
prin multe încercări, s-a achi
tat — așa cum dovedesc și re
zultatele înscrise pe panouri 
cu care demonstrăm astăzi — 
întotdeauna exemplar de 
sarcinile încredințate. în mo
mentul de față atenția noas
tră este împărțită între men
ținerea în funcțiune a instala
țiilor AMC existente și verifi
carea aparatelor de măsură și 
control de la ultimele două 
grupuri în vederea montării 
lor. în privința funcționării 
totul decurge normal iar dările 
în funcțiune s-au realizat cu 
10 zile mai devreme față de 
plan, la fiecare grup. Pe aceste 
rezultate ale colectivului în 
care lucrez stă convingerea 
mea că sarcinile viitorului 
cincinar vor fi îndeplinite în
tocmai.

...E ora 6 dimineața și la lo
cul de întâlnire al colectivului 
de muncă al uzinei „Danubia
na" în jurul marilor panouri 
este o mare și veselă animație. 
Cartea de vizită a uzinei ? 
„în cinstea zilei de 23 August 
colectivul nostru de muncă a 
înscris următoarele realizări : 
10 500 000 lei la producția glo
bală suplimentară ; 10 000 000 
Iei valută la producția livrată 
exportului peste prevederi și 
3 milioane beneficii lei peste 
plan.

— în anul viitor, primul an 
al viitorului cincinal vă aș
teaptă însă sarcini și mai mo
bilizatoare — intrăm în discu

ție cu tînăra laborantă Elena 
Ceamur.

— într-adevăr, ne răspunde 
dînsa, în anul viitor în mili
oanele de anvelope pe care le 
vom produce» cota destinată 

exportului va fi considerabil 
sporită.

— în care sector credeți că 
se hotărăște în cea mai mare 
măsură calitatea produselor 
uzinei ?

— După părerea mea în la
boratorul nostru. Nu este o 
exagerare: dacă analizele
noastre sînt corecte, dacă pro
porțiile materiilor prime care 
intră în compoziția produsului 
sînt bine dozate ș; rapid veri
ficate calitatea produselor poa
te fi ireproșabilă.

Inutil să adăugăm pentru 
cititorul nostru că dacă am 
repeta întrebarea „unde cre
deți că se hotărăște în cea mai 
mare măsură soarta producției 
dumneavoastră ?“ oricare
participant la demonstrația 
oamenilor muncii ar răspunde 
la fel : „desigur că la noi“ ...„în 
cea mai mare parte dacă nu 
în totalitate, depinde de noi !" 

a Pitești, la Combinatul 
petrochimic o astfel de 
întrebare și mai ales un 

astfel de răspuns ar găsi o 
confirmare în fapte de o altă 
natură decît sarcinile viitoare. 
Explicația este simplă. Chimiș- 
tii pot să raporteze astăzi, încă 
înainte de a trece prin fața 
tribunei, că prima etapă de 
dare în funcțiune a combina
tului petrochimic s-a încheiat. 
Eforturile anticipative ale a- 
cestui raport puteau fi zărite 
pe chipurile multor tineri care 
în zilele premergătoare acestei 
date au stat neîntrerupt în 
fața instalațiilor și panourilor 
pînă ce pe miile de artere me
talice substanțele au pulsat în 
ritmul care va fi propriu 
grupului C.I.A.N. Pe fața in
ginerului Florea Rădulescu se 
mai putea citi oboseala nopți
lor petrecute în combinat.

— Avem planuri mari, ne 
mărturisește tînărul în vîrstă 
de 27 de ani. Săvineștiul ne 
solicită din ce în ce mai mult 
acriionitril. Cresc și cererile la 
export. Aceasta va determina 
în următoruT cincinal o crește
re a producției combinatului 
de circa 4 ori. în a doua etapă 
de dezvoltare a combinatului 
încă o unitate de piroliză cu 
capacitate dublă va fi dată în 
funcțiune. Noi secții de poli- 
propilenă, de polimeri, de etil- 
benzen, de metacrilat vor con
tura un combinat și mai vi
guros și mai bogat. Presupuneți 
cu ușurință că deservirea unei 
producții de asemenea am
ploare necesită nu numai mă
rirea substanțială a colectivu
lui nostru de muncă dar și 
susținute eforturi de racorda
re a cunoștințelor noastre pro

fesionale la cadența celei mai 
dinamice ramuri a industriei 
nostre, industria chimică.

Coloana sectorului 5, pe care 
o anunță graficele și cifrele 
înscrise pe un car alegoric, are 
un motiv în plus de satisfac
ție : încă de la 16 august pla
nul cincinal la producția 
globală a fost îndeplinit. în 
lunga coloană a oamenilor 
muncii din acest sector, care 
sînt deja prezenți prin rezul
tatele muncii lor în prevederi
le viitorului cincinal, demon
strează și uzina bucureșteană 
de mașini grele. Un colectiv 
tînăr de muncă, dar cu remar
cabile succese în producție. 
Noua vîrstă pe care o inaugu
rează uzina o dată cu viitorul 
cincinal va face ca faima co
lectivului de aici să crească.

— Pentru uzina noastră — 
ne spune inginerul Adrian 
Popa, șeful biroului de pregă
tire a fabricației de palete 
pentru turbine — cincinalul 
viitor înseamnă mai întîi 
turboagregatele de 330 MW 
care sa vor produce pentru 

prima oară la noi în țară. 
Parametrii săi înalți de func
ționare, neobișnuita sa tehnici
tate înseamnă tot atîta răs
pundere în plus pe care ni le 
asumăm noi cei care le vom 
construi. Se înțelege că viitoa
rele obiective pe care trebuie 
să Ie rezolvăm vor trebui să 
aducă din partea noastră 
soluții la numeroase pro
bleme tehnice. Cu atît mai 
mult eu cît vom prelua și pro
ducția de turbine de la W.M.C. 
Reșița iar peste doi ani tot 
noi vom produce primul grup 
de concepție românească, tur- 
boagregatul de 160 Mw.

— Pe ce vă bazați convin
gerea că veți reuși și chiar 
veți depăși prevederile noului 
cincinal ?

— Pe forța noastră morală, 
pe cunoștințele profesionale, pe 
mașinile noastre în care sta
tul a cheltuit sume uriașe pen
tru a procura cele mai moder
ne instalații de prelucrare și 
control, pe faptul că cu chel
tuieli asemănătoare s-a rea
lizat specializarea multora 
dintre noi la cele mai bune 
firme de peste hotare. Dacă 
vreți răspunsul nostru este 
următorul : o uriașă capacita
te tehnico-profesională, dubla
tă de entuziasmul și mîndria 
fiecăruia dintre noi.

ici, în Piața Aviatorilor, 
în fața tribunei în care 
sînt prezenți conducă

torii partidului și statului 
nostru, pe platourile demons
trațiilor din întreaga țară oa
menii muncii au adus cu ei 
grafice de realizări; carele 
alegorice reprezintă adevăra
te vignete pe aceste pagini de 
adevărată istorie contempo
rană. Tinerii desprind din 
analiza acestor realizări ne
numărate dovezi că efortul 
necesitat de concentrarea asu
pra unui singur scop repre
zintă victoria unui spirit pu
ternic, imaginativ, care înfrîn- 
gînd obstacolele, este reținut 
de un drum unic, dar rodnic, 
de către o voință de fier. Dru
mul nostru unic și de neabă
tut este construirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. Voința noastră de fier 
este voința infuzată poporu
lui de către Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al națiunii noastre socialiste. 
Coordonatele acestei existen
țe colective stimulează dez
voltarea unor biografii avînd 
încă de la vîrsta tînără o bo
gată istorie în fapte, dar și în 
învățăminte.

In n rîndurile cooperatori
lor din comuna Iecea 
Mică din preajma Timi

șoarei se află și tehnicianul 
zootehnist ION KELLER. 
Biografia sa ca și destinul 
său, se asociază în permanen
ță cu cel al cooperativei. în 
1953, la înființarea ei, era încă 
elev. Din 1956 de cînd și-a ter
minat anii de școală, lucrează 
în sectorul zootehnic. în pre
zent, la cei 31 de ani ai săi, 
este vicepreședinte al unității. 
Cu cîteva minute înainte de 
trecerea prin fața tribunei, 
am angajat cu el o discuție. 
Era conștient că se află la 
răscrucea a două cincinale, 
începe să ne vorbească des
pre cooperativă, cu un justi
ficat sentiment de mîndrie :

— Nu stăm rău. La supra
fața noastră de teren, ponde
rea sectorului zotehnic, ținînd 
cont și de specificul nostru, 
preponderent cerealier, e bine 
reprezentată. 680 bovine, 1 900 
de porci, destinați livrării, 
încă 200 de scroafe pentru re
producție, reprezintă zestrea 
anului acesta, al 26-lea de eră 
socialistă.

— Care sînt perspectivele 
sectorului în care munciți, ce 

gînduri aveți pentru viitor ?
— înainte de toate, e să 

muncesc în același sector și 
să am cel puțin aceleași satis
facții de pînă acum. In primul 
an al noului cincinal intenți
ile noastre sînt să realizăm 
mai mult. înainte de toate o 
cît mai intensivă exploatare 
a bazei materiale din zootehnie 
și a șeptelului pe care îl 
avem. Dorim să mecanizăm 
toate muncile din acest sec
tor : introducerea mulsului 
mecanic, al adăpării automate, 
eliminarea muncii manuale 
în transportul furajelor. Asta 
înseamnă că la aceeași capa
citate urmează să obținem o 
producție sporită de carne și 
lapte Ia un preț de cost mai 
scăzut.

a Tîrgoviște, 2 000 de ti
neri din cadrul colecti
vului de la Uzina de 

utilaj petrolier trecînd prin 
fața tribunei se mîndresc pe 
bună dreptate cu atributul 
profesional pe care și l-au a- 
lăturat biografiei lor proprii : 
aceea de făurari ale unor pro
duse care au dus faima stră
vechii lor localități departe 
peste hotarele patriei. Prin
tre ei se află și sudorul 
Ion Pușcoi. La 26 de ani ai săi 
acest tînăr are o biografie bo
gată, plină de semnificații. Ab
solvind în 1961 școala profesio
nală la Grupul școlar petrol- 
chimie din Tîrgoviște și-a în
ceput profesia la Combinatul 
de îngrășăminte azotoase din 
Piatra Neamț. în 5 ani de pro
ducție petrecuți aici numele 
său a fost deseori citat în rîn
durile fruntașilor în produc
ție. Colegii de la vechiul său 
loc de muncă își amintesc de
sigur cu plăcere de el. De cît- 
va timp s-a reîntors în orașul 
său natal, la Uzina de utilaj 
petrolier stimulat și de pers
pectivele dezvoltării acestei u- 
nități industriale.

— Aici, la noi, ne spune tî
nărul sudor — în viitorul cin
cinal se vor da în funcțiune 
hale noi pentru turnătorie și 
forje, va începe să producă 
noua fabrică de vane. Secția 
de montaj general va beneficia 
de un spațiu de producție, uti
lat cu linii moderne de montaj.

Poate că aici va lucra ca in
giner și Ion Pușcoi, sudorul 
care în această vară a. termi
nat cursurile serale ale liceu
lui. în prezent se pregătește 
pentru admiterea la facultate.

— Avem multă încredere în 
el, ne spune Aurel Vasile, se
cretarul comitetului U.T.C. din 
uzină. Tot ce-și propune el rea
lizează prin voință* printr-o 
continuă autodepășire și per
fecționare a cunoștințelor pro
fesionale.

Este un atribut pe care îl re
cunoaștem în această zi sărbă
torească într-o infinitate de 
exemplare care compun tînăra 
noastră generație.

ula Alexandru e doar de 
trei ani strungar la în
treprinderea Electro Mu

reș din Tg. Mureș. Deși a obți
nut calificarea la locul de 
muncă în urma unui curs de 8 
luni, titlul de fruntaș în pro
ducție a căpătat deja perma
nență la el. După absolvirea li
ceului s-a angajat la această 
întreprindere adăugind pregă
tirii de cultură generală din li
ceu pregătirea profesională 
deslușită aici, lingă strung. în 
viitorul cincinal volumul pro
ducției la întreprinderea la 
care lucrează va crește cu 80 
la sută, fapt care ne duce ime
diat la formularea unei pro
bleme esențialei cum vor re

zolva tinerii care constituie a- 
proximativ trei sferturi din 
numărul muncitorilor de aici 
obiectivele viitorului cincinal ?

— Certitudinea pe care o a- 
vem în rezolvarea integrală a 
prevederilor cincinalului — a- 
firmă Alexandru Dula — stă 
în experiența pe care am a- 
cumulat-o deja. întreprinde
rea noastră care a avut de su
ferit foarte grave pierderi în 
urma inundațiilor și-a mobili
zat toate forțele pentru repu
nerea grabnică în funcțiune a 
agregatelor. Dintr-o conștiință 
unanim consimțită oamenii au 
„tras“ săptămîni de-a rîndul 
în schimburi prelungite de 
14—16 ore pe zi inclusiv dumi
nica, astfel că Ia 8 august pro
ducția globală pe întregul cin
cinal a fost îndeplinită. în
cercarea prin care am trecut 
și pe care am depășit-o în 
scurtă vreme ne-a dovedit, o 
dată în plus, că tot ceea ce ne 
propunem se va realiza și în 
viitor ; programul, realizarea 
sa în ansamblu, se compune 
din suma programelor noastre 
viitoare, din suma eforturilor 
noastre profesionale.

Mircea Iordan și Apostol 
Miron, deși amîndoi gălățeni, 
deși au biografii cu multe e- 
lemente asemănătoare nu se 
cunosc între ei. Au la fel 28 
de ani, au împreună o carte de 
vizită care-i recomandă prin
tre cei mai buni în colectivele 
lor de muncă, împreună au 
lăsat prezentul în urmă și 
trăiesc și lucrează în viitor, 
pentru el. Mircea Iordan a 
lucrat la proiectarea a două 
cargouri de 15.000 tone a că
ror producție va începe în cin
cinalul viitor. Apostol Miron 
a fost cu 10 ani în urmă ri
nul dintre constructorii pri
mului cargou românesc, iar 
astăzi, ca laminator și lăcătuș 
pe platforma siderurgică din 
Galați e cel care face regla
jele fiecărui utilaj montat în 
marea hală a laminorului de 
benzi la rece, a acelui lami
nor care va trebui să producă 
încă din prima zi a noului cin
cinal. Mircea Iordan și Apos
tol Miron, doi tineri gălățeni, 
doi tineri dintre miile de gă-- 
lățeni care au defilat de 23 
August, nu se cunosc între ei. 
Deși au biografii cu multe e- 
lemente asemănătoare, deși lu
crează, am putea spune, în 
avanposturile industriei gălă- 
țene...

Le-am solicitat, pe rînd, 
fără ca să știe unul de celă
lalt cîte o scurtă declarație. 
Să le ascultăm opiniile cu care 
sînt deja prezenți în viitorul 
imediat.

— Am urmărit să concep și 
să proiectez, ne declară ingi
nerul Mircea Iordan, un car
gou care să transporte o mare 
varietate de mărfuri și să 
aibă un indice mare de utili
zare. Am convingerea că acest 
tip de cargou va fi mult soli
citat în viitorul apropiat.

— Laminorul de benzi la 
rece de la Combinatul siderur
gic din Galați — ne declară 
lăcătușul și laminatorul Apos
tol Miron cu cîteva minute 
înainte de a trece prin fața 
tribunei — va intra în func
țiune cu 15 zile mai devreme. 
Deși e primul obiectiv de a- 
cest tip construit la noi în țară 
sînt convins că va funcționa 
bine, că parametrii proiectați 
vor fi atinși mai devreme. îmi 
sprijin convingerea pe faptul 
că toți laminatorii sînt în a- 
celași timp și lăcătuși. Ne-am 
calificat în două meserii, cu
noaștem bine utilajele, princi
piul lor de funcționare.

De două meserii pe care le 
stăpînește egal de bine poate 
vorbi și inginerul Mircea Ior
dan care, concomitent cu pro
iectul noului cargou, și-a dez
voltat și o lucrare proprie. 
Proiectant și cercetător în a- 
celași timp !

Bradul tot mai mare de 
intelectualizare a de
prinderilor profesionale 

este reflexul nemijlocit al 
restructurărilor produse în 
interiorul industriilor noas
tre. Automatizarea, folosi

rea •Bliâmel'O» «ucerirl p< 
care le aduce revoluția tehni* . 
co-științifică în economie sd 
cer slujite de profesioniști cu 
înalte cunoștințe. Tînăra noas
tră generație trăiește în mie
zul unei epoci istorice în c-jrt 
are loc înlocuirea unei civili
zații care a avut la bază pro
ducția mecanizată cu alta su
perioară dezvoltată de știin- * 
ța devenită o nemijlocită for- I 
ță industrială. Pînă nu demult 
țările cele, mai bogate se ale
geau din rîndul acelora care 
dispuneau și de importante 
resurse naturale. Astăzi însă 
adevărata sursă a bogăției vi
itoare a popoarelor se dove
dește a fi gîndirea creatoare, 
inteligența.

— Numai că a gîndi creator
— ne continuă ideea, cercetă
toarea Stela Popescu, pe 
care am întîlnit-o în coloana 
de demonstranți de la Insti
tutul de cercetări pentru au
tomatizări — nu înseamnă

neapărat a gîndi spectaculos. 
La institutul în care Iucre 
am realizat o serie de regula
toare specializate pentru pro. 
cese termice. Primul an al vi
itorului cincinal va marca in
troducerea lor în fabricație. 
De multe ori munca îl soli
cită pe specialist să se repete 
de la o zi Ia alta, să facă in 
fiecare zi unul și același lucru. 
Depinde însă de specialist, de 
gradul lui de specializare, de 
talentul său, de voința sa de 
a se autoperfecționa dacă 
această repetare se va face 
într-un cerc închis sau se va 
înscrie pe o spirală proprie 
progresului.

Tentația de a continua ra
pida noastră investigara 
a tinerilor prezenți la 

demonstrația de 23 August 
este mare. Să ne oprim însă 
aici. La fel ca și Mircea Ior
dan și Apostol Miron, doi ti
neri gălățeni care nu se cu
nosc între ei deși au biografii 
oarecum comune, majoritatea 
covârșitoare a tinerilor, toți cei 
care compun întreaga noastră 
tînără generație prezentă la
marea noastră sărbătoare na-
țională nu SC cunosc con-
creț între ei, dar se RE-
CUNOSC prin aceeași dă-
mire, prin aceeași devan
sare a timpului, prin ace
leași posibilități pe care le au 
la dispoziție în îndeplinirea 
exemplară a propriilor proiec
te. în sufletul și conștiința lor, 
vremea noastră socialistă, vre
mea marilor certitudini le-a 
configurat sentimente înalte, 
ginduri cutezătoare cu care 
trec pragul prezentului intrînd 
în viitorul cincinal cu hotărî- 
rea fermă de a nu precupeți 
nici un efort pentru îndeplini
rea exemplară a îndatoririlor 
profesionale, a acestor datorii 
care fundamentează astăzi, fac 
parte organică din datoriile 
față de PATRIE.

Anchetă de V. ALEXAN
DRU, A. VASILESCU, V. 
CONSTANTINESCU, I. CHI- 
RIC, C. POGÄCEANU, R. 
LAL, I. VOICE, I. DANCEA.
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TINEREȚEA IN
SÂRBA TO ARE

■

LA COMPLEXUL SPORTIV Șl DE AGREMENT PANTELIMON

Viitoare perlă din
salba de lacuri ale Capitalei

AGENDA

OASPEȚI DE TRADIȚIE Al SĂRBĂTORILOR NOASTRE : CÎNTE- 
CUL, DANSUL, SPORTUL, VOIA BUNĂ...

SPAȚIUL PRIMITOR AL GRĂDINILOR DE VARA SI AL ARENE-

LOR DE SPORT A ÎNTÎMPINAT OSPITALIER PE TINERII PATRIEI. 
DIN TOATE COLTURILE TĂRII REPORTERII ZIARULUI NOSTRU 
AU CONSEMNAT':

Carnavalul
vacanței

Âșa s-a intitulat carnavalul 
de lă „Tehnic-Club“ desfășurat, 
în ciuda torențialei ploi de 
vară, îri sala de dans și în 
parcul special amenajat ca o 
stațiune turistică montană...

Celelalte manifestări ale se
rii, care âu avut loc la clubu
rile tineretului din Capitală, au 
reunit sub titulaturi ca : „De 
la fanțară la ghitară“, „Mozaic 
— carnaval“, „Carnavalul ste
lelor“, fantezia, voioșia și buna 
dispoziție, atît a organizatori
lor cît și a participanților.

Desigur, numărul invitaților, 
renumiți actori, cîntăreți, ar fi 
foarte mare și spațiul nu per
mite o astfel de lungă înșirui
re dar putem remarca că, ală
turi de acești profesioniști, în 
acest ari au fost mai deplin va
lorificate forțele proprii, for- 
nUțiile fiecărui club în parte, 
activitatea cercurilor 'lor care 
au dat' cu acest prilej un exa
men pe care l-au luat cu brio, 
în fața exigenței tinerilor lor 
invitați.

Am menționa în mod deose
bit cluburile T-4 (sectorul IV), 
Universal (sectorul III), Tehnic 
(sectorul V), Ecran 
rul VII).

Nu putem încheia 
considerații la adresa 
testărilor organizate în 
rești fără a avea un cuvînt de 
laudă pentru petrecerea stu
denților care, desfășurată la 
Baza cultural-sportivă „Lacul 
Tei“, a depășit — în ciuda 
ploii de care aminteam — toa
te așteptările în cadrul unei 
ambianțe de „carnaval — ac
vatic".

(secto-

aceste 
mani- 
Bucu-

In orașul
de pe Mureș

Tineretul din Arad și-a dat 
întîlnire în „Parcul copiilor“ ș; 
carnavalul a început printr-o 
grandioasă demonstrație de 
gimnastică artistică urmată de 
alte întreceri sportive, lupte, 
judo și box. Pe apele, acum de 
tot liniștite ale Mureșului, 50 
de caiace și schifuri, aparținînd 
cluburilor nautice din oraș, au 
alunecat în noapte luminate de 
lampioanele multicolore aflate 
la proră sau la pupă. în vreme 
ce în înălțimile nopții izbuc
neau interminabile jerbe ale' 
jocurilor de artificii. Parcul a 

' ăsunat de cîntece și jocuri 
ină în zori...

La Trivale-ntr-o
grădină...

Pentru tinerii petrochimiști, 
constructori de autoturisme și 
textiliști, pentru toți cei care 
zi de zi dau noi dimensiuni pe 
verticală și orizontală orașului 
Pitești, noaptea lui 23 August a 
fost dominată de freamătul 
sărbătoresc care s-a răsfrînt 
pînă dincolo de Trivale. înce- 
pînd cu o îmbietoare paradă 
a costumelor de epocă și ter- 
minîndu-se cu o înfocată peri- 
niță, carnavalul a cunoscut 
diverse alte manifestări în 
care fantezia s-a manifestat 
plenar. De mult succes s-a 
bucurat concursul de epigrame 
(care a avut rime adecvate : 
tinerețe, veselie, flori, vară), 
concursul de muzică ușoară 
oferit de cîștigătorii celei de a 
Vl-a ediții a „Debuturilor pi- 
teștene“.

A existat totuși un moment... 
plin de dificultate : îndelunga
ta dispută pentru acordarea 
titlului de cea mai frumoasă 
fată a carnavalului. La fel de 
dificil ca și găsirea unui parte
ner de dans pentru ea, căci, 
firește, pretendenții nu erau 
puțini.

Spre dimineață, cînd' nici pe 
departe veselia nu se potolise, 
reporterul a deschis o „Carte 
de impresii" orală, din care 
desprindem ; „Deși am peste 
douăzeci de ani, mă bucur ea 
un copil“. „O noapte de neui
tat, plină de surprize pe care 
le voi păstra ca amintiri plă
cute“. ,,A fost minunat! Fie
care clipă a fost atît de plină, 
încît... Dar vă rog să mă ier
tați. mă duc. nu vreau să pierd 
nici-un dans".

Sub seninul
frăției

Zonele de agrement din mu
nicipiul Tg. Mureș au cunoscut 
animația zilelor de sărbătoare. 
Pe scenele de la Platoul Cor- 
nești și la Teatrul de vară au 
evoluat într-o suită de specta
cole numeroase orchestre de 
muzică populară și ușoară, ti
neri soliști de la Fabrica de 
mobilă ,,23 August“, Coopera-

■
■

■
Printre festivitățile organizate

■ cu prilejul măreței aniversări se
■ numără și cea desfășurată la 
g Complexul sportiv și de agre

ment Pantelimon. O festivitate la 
care au participat reprezentanți ai 
tineretului din Capitală, partici
pant activ la acțiunile de muncă 
patriotică pentru amenajarea nou
lui complex de la marginea Ca
pitalei. In mijlocul oaspeților in
vitați s-a aflat tovarășul Ion

B Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
g V.T.C., ministru pentru prohle- 

mele tineretului.
® Pentru prima oară, pe marele 
• lac au apărut bărci cu vîsle, va- 
H porașe. Primarul general al Capi- 
^talei, tovarășul Dumitru Popa a 

inaugurat prima cursă a vasu-
■ lui lansat aici. După trâdițio-
■ naiul botez cu o sticlă cu 
H șampanie, la bordul ambarcațiu- 
B nii, invitații au făcut un tur de

orizont al viitorului complex care
■ va funcționa din plin în anul 
® 1970. De-a lungul malurilor lacu-
■ lui, ce se întinde pe o apreciabilă 
a suprafață — 260 de hectare, se

vor construi și amenaja anul a-

cesta și în anii viitori, un ștrand 
pentru public cu dotații sportiv- 
culturale — capacitate 5 000 de 
persoane — terenuri .ji dotații 
sportive ale unor cluburi, o hi- 
drobază și cîteva debarcadere etc. 
Va exista o zonă cu construcții și 
amenajări speciale pentru tineret. 
Pentru întrecerile sportive pe a- 
cest lac va fi amenajată o pistă 
olimpică de 2 500 m și vor fi con
struite toate instalațiile și tribu
nele necesare.

începută mai demult, amena
jarea lacului a intrat intr-o fază 
edificatoare. De-a lungul maluri
lor străbătute de vaporaș se pu
teau vedea acum zone înverzite, 
frumos taluzate, pomi plantați in 
simetrii degajate, puncte de acos
tare. In anul acesta organizațiile 
V.T.C. din Capitală au avut aici 
principalul obiectiv de muncă 
patriotică. Pînă la sărbătorirea 
zilei de 23 August s-au putut ra
porta 900 000 de ore de muncă 
patriotică. Vteciștii sectorului 3, 
din raza căruia aparține com
plexul, au aici tabere permanente

unde lucrează elevi de licee și 
școli profesionale. La acțiunile de 
muncă patriotică sînt desigur pre
zinți și tineri muncitori din între
prinderi. împreună au totalizat 
jumătate din numărul orelor efec
tuate, au plantat 7 000 de arbuști.

Aceste lucrări au deschis front 
șantierelor care vor începe curînd 
să funcționeze în zona rezervată 
tineretului (baza tineretului va 
avea 6 000 de locuri, evident cu 
posibilități de întindere). S-au 
perfectat contractele cu diferite 
întreprinderi pentru construirea 
bazinelor de înot, a cluburilor-te- 
rasă, hangarelor pentru ambarca
țiuni etc. La construirea acestora 
și în special la amenajarea tere
nurilor de fotbal, handbal, tenis 
de cîmp și mini-golf vor participa 
prin muncă patriotică tineri din 
Capitală. Brigăzile de tineri vor fi 
însă prezente, ca și pînă acum, 
la toate lucrările ce se vor desfă
șura pe întinsul Complexului spor
tiv și de agrement Pantelimon. în 
toamna aceasta ele vor planta pe 
malurile lacului un milion de ar
buști.

■

tiva Igiena, Cooperativa textila 
Mureș, I.L.E.F.C.R., întreprin
derile comunale, Fabrica Me- 
talO-Tehnica și din comunele 
apropiate municipiului Tg. 
Mureș.

S-au înlănțuit în coloritul 
specific al costumelor popu
lare, de pe aceste meleaguri, 
dansuri românești, maghiare 
și germane de pe Valea Mu
reșului și a Tirnavelor.

Programul distractiv, mo
mentele vesele, orchestrele 
„Iris“ și „Alfa" au întreținut 
atracția carnavalului tineretu
lui care a avut loc în curtea 
liceului Bolyai.

Tot la Tg. Mureș s-a desfă
șurat în cele două zile, etapa 
județeană a „Cupei tineretului 
de la sate“ la care au partici
pat peste 400 de tineri dispu- 
tîndu-și 
trîntă, 
clism.

gat program de excursii și 
drumeții, în care un cîntec ca 
un arc de triumf, stăruind 
peste aceste zile de bucurie', a 
purces din orașul de pe Olt, 
^onformîndu-se în marele 
citai al tinereții.

întreceri
sportive

„nonstop“

re-

ce

titlurile la atletism, 
volei, handbal și ci-

Arc de cîntec
peste Olt

Chiar la cîteva ore după 
marea demonstrație s-a înche
iat prin splendida revărsare de 
energii și tinerețe a coloanei 
sportivilor, aceștia au putut fi 
reîntîlniți — de data aceasta 
în postură de concurenți — în 
cadrul a numeroase întreceri 
cu caracter demonstrativ, ami
cal. La fel ca și în marea co
loană unde blocurile multico
lore reprezentînd 
bucureștene Steaua, 
Progresul. Metalul, 
torul. Voința,
sportiv școlar sau 
s-au străduit, într-o 
mulată „concurență“, să cap
teze privirile, tot așa, în .ca
drul unei zile și jumătate ce a 
urmat, aceleași cluburi au con
tinuat întrecerea organizînd 
numeroase și diverse manifes
tări sportive. Cine a cîștigat, 
de fapt, această întrecere ? In 
cele opt sectoare ale Capitalei,

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a trimis 
Excelenței Sale Domnului 
JORGE PACHECO ARECO, 
președintele Republicii Orien
tale a Uruguayului. următoa
rea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Orientale a Uru
guayului, am plăcerea să adre
sez Excelenței Voastre, în nu
mele poporului român și al 
meu personal, cordiale felici
tări și cele mai bune urări de 
fericire personală și de pro
gres poporului prieten Urugua
yan. .

Imi exprim convingerea că 
relațiile amicale dintre cele 
două țări ale noastre se vor 
dezvolta în continuare, în 
interesul popoarelor român 
și Uruguayan, al păcii și înțe
legerii în lumea întreagă.

CRONICA
U. T. C.

Luni dimineața a părăsit 
Capitala, îndreptîndu-se 
spre Helsinki, delegația U- 
niunii Tineretului Comu
nist. condusă de tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., care va 
participa la Conferința ti
neretului pentru probleme
le securității europene.

Ca un arc de triumf tinere
țea și veselia au dominat ora
șul domniei lui Mircea cel 
Bătrîn. în toate piețele, în 
parcuri, cele mai bune forma
ții artistice din județul Vîlcea, 
au întreținut o caldă atmosfe
ră de petrecere și voie bună. 
Un flux continuu de oameni 
a inundat străzile în aceste 
zile ale marii noastre sărbă
tori. Atracția maximă s-a în
dreptat insă către activitățile 
cultural-sportive și distractive 
din frumosul parc natural 
„Zăvoi“. Oaspeții — miile de 
tineri din Rm Vîlcea, din sta
țiunile de pe Valea Oltului si 
din multe alte localități vîlce- 
ne — au urmărit pasionantele 
întreceri ale etapei județene a 
„Cupei tineretului de la sate“, 
concursul de înot și tenis de 
cîmp, partide de handbal, bas
chet, fotbal feminin, demon
strații de lupte etc. La răcoa
rea densă a parcului, și în a- 
cordurile tarafului, întreaga 
alee, devenită cu acest prilej 
o împărăție a celor mai carac
teristice tradiții culinare și 
produse ale acestor zone, au 
oferit din belșug tuturor daru
rile sale. Seara, sub bolta de 
stele luminată feeric de explo
ziile salvelor de artificii, a fost 
declanșat carnavalul tineretu
lui. Un convoi format din pes
te 1 000 de tineri, purtînd cos
tume populare din toate zone
le etnografice ale țării, costu
me de epocă și de carnaval, a 
străbătut străzile principale 
ale orașului, însoțind cele 
două care alegorice care ima
ginează cucerirea Cosmosului, 
și palatul frumoasei Ilene Co- 
sînzene.

în Piața Palatului culturii, 
unde aștepta mulțimea tineri
lor, s-a încins hora torțelor, o 
constelație de 1 500 de flăcări, 
în marea sală a coloanelor, 
decorată cu multă fantezie si 
bun gust, a Palatului culturii, 
în compania tinerei orchestre 
Lotus, perechile s-au prins în 
dans. Tensiunea maximă a 
petrecerii au constituit-o mo
mentele vesele a căror savoa
re a fost amplificată de pre
zenta unor cunoscuți artiști ca 
Horia Căciulescu, Nae Lăză- 
rescu șj recitalul de muzică 
ușoară al soliștilor Dan Spă- 
taru. Cristian Popescu, Nicolae 
Suciu, Valentina Stănescu etc.

Frumoasa surpriză a carna
valului pe care Comitetul mu
nicipal Rm. Vîlcea al U.T.-C. a 
făcut-o tinerilor a fost orga
nizarea, a doua zi, a unui bo-

cluburile
Olimpia» 

Construc- 
Rapid, Clubul 

Dinamo 
nedisi-

țiile sale, desigur. Dar pe a- 
ceiași fotbaliști îi cunoscusem 
încă cu o zi înainte pe 
Iești, în cadrul aprigului 
neu de fotbal interstrăzi 
zervat copiilor.

... Parcul Mogoșoaia a 
o adevărată citadelă a 
monstrațiilor. Cei mai 
sportivi ai sectorului VIII 
întrecut pe sine arătînd taine 
și frumuseți din box, karate, 
judo. Sute de turiști și ama
tori de drumeție, prezenți a- 
colo, i-au aplaudat și pe fot
baliștii echipelor sindicale. Pe 
„Constructorul“ o copie — ce-i 
drept, mai mică — a Mqgo- 
șoaici : fotbaliștii sectorului 
V. au reeditat disputele. Și 
în fine, pe „Republicii“ acea 
aplaudată victorie a Rapidu
lui în „Cupa orașului Bucu
rești“, ia fotbal,. completată 
de un spectacol sportiv poli
valent în care au fost satisfă
cute toate preferințele.

în aceste zile de 
sărbătoare, asemenea 
festări ale bucuriei de 
în România socialistă au îm- 
pînzit țara de la un cap la 
altul, cunoscînd participarea 
entuziastă a tineretului nostru 
care, alături de toți cetățenii 
patrie.i, au dat șj cu acest pri
lej glas sentimentelor lor fier
binți de recunoștință și dragos
te față de conducătorul nostru, 
partidul comuniștilor.

CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI

Giu- 
tur- 
re-

fost 
de- 

buni 
s-au

mare 
mani- 
a trăi

I. ANDREI, C. POGÄCEANU,
V. KAVESCU, T. STÄNESCU, 

I. VOICU, V. RABA

■ DIVIZIA B
■

SERIA I • Progresul Brăi
la — Știința Bacău 1—0 ; Fla
căra Moreni — Sp. Studențesc
1— 3 ; Metalul 
Oțelul Galați
Constanța — Dunărea Giurgiu
2— 0-; Poiana Cîmpina — 
Ș.N. Oltenița 1—1 ; Politehnica 
Galați — Ceahlăul P. Neamț 
2—0 ; Metalul București — 
C.F.R. Pașcani 1—1 ; A.S.A. 
Tg. Mureș •— Metrom Brașov 
4—1.

în clasament conduc A.S.A. 
Q Tg. Mureș și Sp. Studențesc, 

ambele cu cîte patru puncte.
SERIA Il-a : C.S.M. Sibiu — 

Minerul Baia Mare 5—1 ; Cri- 
șul Oradea — U. M. Timișoa
ra 2—1 ; C.F.R. Arad — Olim-

U

SS

H 
ta
■

Tîrgoviște —
2—1 ; Portul

E3
a
a
lâ pia Oradea 2—0 ; Politehnica
H Timișoara — Vagonul Arad 

2—0 ; Corvinul Hunedoara — 
Electroputere Craiova 3—0 ; 
Minerul Anina — Metalurgis
tul Cugir 1—0 ; Gaz 'metan 

U Mediaș — Gloria Bistrița 1—0 ;
Olimpia Satu Mare — C.S.M. 
Reșița 2—1.

în clasament conduc Poli
tehnica Timișoara, Corvinul 
Hunedoara și Minerul Anina, 
toate cu cîte patru puncte.

n

■

B

■ MERIDIAN
• LA BRUXELLES, a fost 

stabilită prin tragere la sorți,

CU O DUMINICĂ MAI DEVREME...

MM

■
lt ordinea meciurilor noii ediții a 
" „Cupei campionilor europeni“ 
gla volei. In competiția mascu- 
_ lină, echipa Steaua va juca în
■ compania formației învingătoare
■ din jocul echipelor campioane 

ale Olandei și Israelului. La fe
minin, formația Penicilina Iași 
va întîlni echipa campioană a 
Portugaliei.

• AU LUAT sfîrșit campio- 
® natels europene de lupte libere 
O pentru juniori 
_ I-Iuskvarna.
“ cat. 75 kg a revenit sportivului
■ român Stelian Popescu. La cat. 
g 60 kg. Andrei Suba a obținut

medalia de bronz. O medalie
■ de bronz a cucerit și Marin 
g Pircălabu, clasat pe locul trei la

cat. 70 kg.
• ÎN CONTINUAREA tur

neului pe care-1 întreprinde in
■ Italia, echipa de fotbal Dinamo 
g București a jucat la Verona cu

echipa locală. Jocul s-a încheiat 
® cu un. rezultat de egalitate : 2—2 
B (1—2). Pentru fotbaliștii dina- 

moviști, au marcat Nunweiller 
® VI și Both. Miercuri. Dinamo 
H joacă la Bologna.

sfîrșit campio-
desfășurate la 

Medalia de aur la

în totalitatea locurilor de ex
cursie și agrement din apropie
rea ei, terenurile și amenajă
rile sportive n-au cunoscut o- 
dihna. Marea majoritate a 
concursurilor — fie că a fost 
vorba de fotbal (sportul nr. 1 
n-a lipsit de nicăieri), volei, 
atletism, caiac-canoe, box, ju
do, karate, ciclism etc. — 
„comprimate“, ca durată, pen
tru a se putea încadra în scur
tul răstimp, au fost dotate cu 
tradiționala Cupă „23 August“, 
multiplicată în nenumărate e- 
diții. Ieri, de pildă, pe lacul 
Herăstrău, hangarele ce adă
postesc ambarcațiunile spor
tive s-au deschis începînd cu 
orele 6 ale dimineții ! Pe lac, 
în punctul Debarcader (Bor
dei) s-a dat startul, o oră și 
jumătate mai tîrziu, în marea 
întrecere de caiac-canoe. Și 
oficialii au avut serios de fur
că : numai „dublourile“ băie
ților au fost 26... Duminică, în 
coloană, sportivii „Rapidului“ 
și-au deschis drum cu o for
mație de juniori fotbaliști. O 
aluzie la infuzia de tinerețe 
din ultimul an, în toate sec-

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Patria (orele 9; 12,45; 16,30; 20,15).

ZBOARĂ COCORII : rulează la 
Republica (orele 10; 12,30; 16;
18,30; 21).

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează la București (orele 9; 12,15; 
16,30; 20,15), Luceafărul (orele 9; 
12,30; 16; 19,45), Favorit (orele 9,30; 
13; 16,30; 20), Grădina Doina (ora
20.30) , Grădina Festival (ora 19,30).

ASUL DE PICĂ : rulează la 
Capitol (orele 18,30; 20,30) ; BILLY 
MINCINOSUL (orele 9,30; 11,45; 14;
16.30) .

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Festival (o- 
rele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Stadionul Dinamo (ora 20), Parcul 
Herăstrău (ora 20).

PETRECEREA : rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Bucegi (orele 10; 15,45; 18), 
Miorița (orele 11; 15; 17,30; 20),
Grădina Bucegi (ora 20).

IUBIRI TĂCUTE : (rulează la 
Central (orele 10; 12; 14; 16; 18,30;
20.30) .

ACEASTĂ FEMEIE : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Unirea (orele 15,30; 18), Vitan 
(orele 15,30; 18).

LANTERNA CU AMINTIRI :

Timpuri Noi (orele 9,30—20,30 în 
continuare).

DRAGOSTE ȘI VITEZĂ : rulea
ză la Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 9,15; 11,30; 13,45 16; 18,15;
20,30). Arenele Romane (ora 20).

JANDARMUL SE ÎNSOARĂ î 
rulează la Grivița (orele 10,30; 16; 
18,15; 20,30), Floreasca (orele 11; 16; 
18,15; 20,30), Arta (orele 15,30; 18), 
Grădina Arta (ora 20).

ORA HOTĂRITOARE : rulează 
la înfrățirea (ora 15,30).

MARILE VACANȚE : rulează la 
înfrățirea (orele 17,45; 20), Flacăra 
(orele 15,30: 18, 20,15).

AȘTEAPTĂ-----’ — *-----------
CĂ : rulează 
15,30; 18).

ÎNTÎLNIRE
CHEE : rulează 
8,45—20,30 în continuare), Progre
sul (orele 15,30; 18). Progresul-Parc 
(ora 20).

ARGOMAN SUPERDIABOLI- 
CUL : Lira (orele 15,30; 18). Raho
va (orele 15,30; 18), Grădina Lira 
(ora 20).

STRĂINII : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20).

PÎNĂ SE 1NTUNE- 
la Buzești (orele

LA VECHEA 
la Dacia

MOS-
(orele

„Cupa Municipiului București“ s-a anunțat 
— și a izbutit să fie, pînă la urmă, în ciuda for- 
faitului echipelor Progresul și Dinamo — ut> 
spectacol sportiv agreabil. Agreabil, în ciuda 
ploii, în ciuda puținului fotbal fiindcă, pur și 
simpu, ne-am reîntîlnit la fotbal, cu o clipă (ci
tiți duminică) mai devreme, la un fel de ce va 
să fie „cuplajele interbucureștene“ în formula 
recent refăcută D cu R și P cu S. Deci ? sîm- 
bătă, în ajun de sărbătoare, „deschiderea“ Ra
pid—Steaua. Scor 1-0 (0-0), gol marcat de Du
mitru și „militari“ automat scoși din cursa pen
tru tradiționalul trofeu. Am aplaudat „gărarii" 
și. mai mult, apărarea lor în zi bună : două re
prize, doi portari, Rămureanu și Răducanu, o 
linie de fund Lupescu—Pop—Dan—Greavu cum 
n-are nici campioana (despre U.T.A. se face 
vorbirea). S-a lăsat seara, s-au aprins „becu
rile“ : atmosferă romantică de altădată... Stea
gul roșu—Progresul (tineret) : 6-3 dar, pe sfînta 
dreptate, meciul a fost 2-2 (2-1). S-au tras cîte 
5 penaltiuri : de patru ori n-au greșit brașove
nii și, tot de patru ori, „bancarii“ n-au marcat. 
Am reținut : a) golul al Vl-lea, tras de... Ada- 
mache imparabil (ca să nu uităm de Justin) ; b) 
simpatica apariție a celui de al doilea Dumitriu; 
c) tinerii de la Progresul au încălecat Steagul în 
ultima jumătate de oră.

Ziua a II-a, ziua „marilor răspunsur“ ! 
Steaua—Progresul 4-0 (2-0), fără să se mai ape
leze la cele 5 x 11 m. Două goluri Iordănescu, 
două fratele lui Tătaru, fac patru. Pe „patru“ 
Progresul. Deci am aflat primul răspuns. Apoi 
Rapid—Steagul roșu, la finiș. A învins Rapid, 
după_o repriză cu suspene (1-1“, Straț în min. 31 
și Ivăncescu în... poarta lui Răducanu, dintr-un 
penalti discutabil). Neagu, „le-a luat el pe toa
te“ apoi, adică a înscris, excepțional, din ac
țiuni individuale. Și uite-așa, în Giulești, înc-un 
„vas“ de preț ! Tradiția, chiar în aceste con
diții improvizate, n-a murit. Ne-am reîntîlnit la 
fotbal, cum spuneam, cu o clipă (citiți dumini
că) mai devreme...

VIOREL RABA

19''^
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RUGBY

• . ■ 1 ■

Cu etapa de. luni, sezonul rug- 
bistic îșl inaugurează activitatea 
competițională. Se vor întrece 
vechile rivale la lupta pentru su
premație : „Grivița Roșie“,
„Steaua“ și „Dinamo“. „Noul val“ 
format din echipele studențești 
din Valea Jiului, Timișoara, Cluj 
și Iași, care împreună cu „Farul“ 
— Constanța. „Rulmentul“ __ Bîr-
lad, C.S.M. Sibiu și noile pro
movate în divizia A, „Rapid“ și 
„Constructorul“, se vor strădui să 
ofere publicului spectator partide 
de calitate, iar pentru tehnicieni și 
jucători, posibilitatea descoperirii 
șl afirmării de noi jucători de ta
lent, capabili să umple „golurile“ 
lăsate de vechea gardă în echipele 
de club și loturile republicane.

Ne așteaptă, în toamnă, noi 
confruntări internaționale (inter-

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15), Cotroceni (orele 15,30; 18; 
20,15).

MONȘTRII : rulează la Giuleștl 
(orele 15,30; 18; 20,30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15),
Grădina Aurora (ora 20,15).

TIFFANY MEMORANDUM : ru
lează la Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), To- 
mis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18), 
Flamura (orele 11; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Tomis (ora 20).

PAN WOLODYJOWSKI (ambele 
serii) : rulează la Volga (orele 16; 
19,30).

INTRUSA ; rulează la Viitorul 
(orele 16; 18; 20).

CĂSĂTORIE IN STIL GREC : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18).

NOUL ANGAJAT : rulează la 
Popular (ora 20.15) ; FREDDY ȘI 
ClNTECUL PREERIEI (orele 
15,30; 18).

FRAȚII SAROYAN : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

SALARIUL GROAZEI : rulează
la Pacea (orele 15,45; 38; 20).

DACII ; rulează la Crîngași (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

sm cmrmL
țări și intercluburi), deci un sezon 
bogat. E cazul, ca antrenorii, teh
nicienii și corpul de arbitri să 
folosească schimbul de opinii pe 
care l_au avut și îl vor mai avea, 
cu omologii lor din țări cu tradiție 
în rugbi, ca pe lingă îmbogățirea 
cunoștințelor teoretice și practice, 
să aplice în mod concret și eficace 
acest material acumulat. Aceasta 
pentru consolidarea poziției școlii 
noastre rugbistice pe treptele ie
rarhiei internaționale.

Dar să încercăm să comentăm 
prima etapă. în București, „Con
structorul“ a pierdut la „Universi
tatea“ Timișoara cu 23-16, după un 
meci modest și un final de dificul
tate pentru studenți. Un semnal 
de alarmă pentru „Constructorul“,

debusolat și cu un lot foarte ,,sub
țire“ ! în meci vedetă „Dinamo" a 
întrecut comod pe C.S.M. Sibiu cu 
50—0. NU ne îndoim că talen- 
tații jucători dinamoviștl, de la 
care așteptăm mai mult ca ori- 
cînd un sezon „fără surprize“, își 
vor etala reala valoare pe care o 
posedă. Pe „Giuleștl“, „Rapid“ a 
întîlnit pe „Știinta“ din Petroșeni 
fiind învinsă pe‘teren propriu cu 
12—17.

Alte rezultate din țară : „Poli
tehnica“ Iași — „Grivița Roșie“ 
0—5 ; „Rulmentul“-Bîrlad — „Fa
rul“ Constanța 6—3 și „Agronomia“ 

„Steaua“ 3—25.

GABRIEL FLOREA

SUB SEMNUL LUI MONTE 
CRISTO : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15), Lumina (orele 9—16 
în continuare).

MARI SUCCESE I1E ODINIOA
RĂ : rulează la Grădina Capitol 
(orele 19,30; 21,30).

DRAGOSTEA LUI SERAFIM 
FROLOV : Grădina Buzești (ora 
20,30).

VINT DE LIBERTATE : Grădina 
Unirea (ora 20).

AFURISITUL DE BUNIC : ru
lează la Grădina Moșilor (ora 20).

LOGODNICELE VESELE : ru
lează la Grădina Vltan (ora 20,15).

PROFESORUL INFERNULUI : 
rulează la Grădina Rahova (ora 
20,15).

FRAȚII CORSICANI : rulează la 
Cinemateca — Union (orele 11; 13; 
15; 17; 19; 21).

MARȚI 25 AUGUST
Teatrul „C. Tănase“ (la Grădina

Boema) : SONATUL LUNII - ora
20.

MARȚI, 25 AUGUST 1970
• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Microavanpremiera • 18,05 La 
porțile meseriei q 18,25 Armonii în 
Sol major. Program prezentat de 
elevi ai Școlii generale de muzică 
nr. 3 din București • 18,45 Ac
tualitatea în economie • 19,20
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de seară 
e 20,00 Stagiune lirică TV. Titanul 
operei — Giuseppe Verdi o 21>15 
Reportaj TV. „Zilele, nopțile —- 
pămîntul și marea“ g» 21,45 „Gre
ierele și furnica ; „Gigolo și Gigo- 
lette“ — două schițe de S. Mau- 
gham — ecranizate de studiourile 
britanice și prefațate de autor 
• 22,40 Telejurnalul de noapte 
«țț 22,55 Cîntecele mării. Cîntă 
Gigi Marga, Ilona Moțica, Trio 
Do Re Mi. Dansează Dan Moise.
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CU PRILEJUL ANIVERSARII ELIBERĂRII

Bun venit președintelui 
Republicii Democratice Congo, 

Joseph-Desire Mobutu
ROMÂNIEI

Telegrame de felicitare
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și Ion Gheor- 
fihe Maurer, președintele Consi- 
iului de Miniștri, au primit, cu 

prilejul celei de-a 26-a aniversări 
a eliberării României de sub ju
gul fascist, telegrame de felici
tare de la : L. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., 
N. Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.; Mao Tzedun, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Lin 
Biao, vicepreședintele Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Chinez, Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Chineze : En- 
ver Hodja, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, Hadji 
Llesbi, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania, Mehmet She- 
hu, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Albania; Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bul
garia, Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria ; Ludvik Svoboda, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Gustav Husak, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Lubomir 
Strougal, președintele Guvernu
lui Republicii Socialiste Ceho
slovace ; Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare De
mocrate Coreene, Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate r 
dr. Osvaldo Dorticos 
președintele Republicii

Iugoslavia ; Jumjaaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, 
Jamsaranghiin Sambu, președin
tele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al Republicii Populare 
Mongole ; Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, Marian Spy- 
chalski, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Polone, Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone ; 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar, 
Pal Losonczi, președintele Consi
liului Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, Jeno Fock, 
președintele Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc; 
Ton Duc-Thang, președintele 
Republicii Democrate Vietnam, 
Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
Truong-Chinh, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Republicii Demo
crate Vietnam, Fam Van-Dong, 
primul-ministru al Republicii 
Democrate Vietnam.

Secretarul general al Partidului 
Comunist 
Ceaușescu,

Coreene ; 
Torrado. 

__v_____ _ i Cuba,
comandant Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Cuba, prim- 
ministru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba ; Wal- 
ter Ulbricht, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germa
ne, Willi Stopb, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane, Ge- 
rald Gotting, președintele Came
rei Populare a Republicii De
mocrate Germane, prof. dr. 
H. C. Erich Correns, președin
tele Consiliului Național al Fron
tului Național al Germaniei De
mocrate ; Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din

prim-secretar al C.C.

Român, Nicolae 
____T___ președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a primit, cu 
ocazia celei de-a 26-a aniversări 
a eliberării României de sub ju
gul fascist, o telegramă de felici
tare din partea avocatului Ngu- 
yen Huu Tho, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, președin
tele Consiliului Consultativ al Re
publicii Vietnamului de Sud, și 
arhitectului Huynh Tan Phat, 
președintele Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

★

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a primit, 
cu prilejul celei de-a 26-a aniver
sări a eliberării României de sub 
jugul fascist, telegrame de feli
citări de la : Georges Pompidou, 
președintele Republicii Franceze, 
Richard Nixon, președintele 
S.U.A., V. V. Giri, președintele 
Indiei, Mohammad Reza Pah- 
lavi, Șahinșahul Iranului, Giuse- 
ppe Saragat, președintele Repu
blicii Italiene, Regina Elisabeta 
a Xl-a a Marii Britanii, Cevdet 
Sunay, președintele Republicii 
Turcia, dr. FI. C. Franz Jonas, 
președintele Federal al Republi
cii Austria, Gustav W. Heine- 
mann, președintele Republicii 
Federale a Germaniei, Gamal

Abdel Nasser, președintele Re
publicii Arabe Unite, Habib 
Bourguiba, președintele Republi
cii Tunisiene, general-locotenent 
J. D. Mobutu, președintele Re
publicii Democratice Congo, și 
șeful guvernului, Baudouin, re
gele Belgiei, Gustaf Adolf, regele 
Suediei, Emilio Garrastazu Me
dici, președintele Republicii Fe
derative a Braziliei, Urho Kekko
nen, președintele Republicii Fin
landa, Frederik al IX-lea, regele 
Danemarcei, Roland Michener, 
guvernator general al Canadei, 
Iuliana, regina Olandei, Hans 
Peter Tschudi, președintele Con
federației Elvețiene, Hirohito, 
împăratul Japoniei, Jorge Pacheco 
Areco, președintele Republicii O- 
rientale a Uruguayului, Julius W. 
Nyerere, președintele Republicii 
Unite Tanzania, Nordom Sianuk, 
șeful Statului și președintele 
Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, general Agha Muham
mad Yahya Khan, președintele 
Republicii Islamice Pakistan, 
Charles Helou, președintele Re
publicii Liban, Olav V, regele 
Norvegiei, Zalman Shazar, pre
ședintele Israelului, comandantul 
Marien N’Gouabi, președintele 
Republicii Populare Congo, Sa- 
vang Vatthana, regele Laosului, 
Misael Pastrana Borrero, pre
ședintele Columbiei, judecător Nii 
Amaa Ollenu, președintele inte
rimar al Republicii Ghana, Ne 
Win, președintele Consiliului Re
voluționar al Uniunii Birmane, 
general de divizie Juan Velasco 
Alvarado, președintele Republi
cii Peruviene, Sabah Al-Salem 
Al-Sabah, emir al Kuweitului, 
Haile Selassie I, împăratul Etio
piei, Mohammed Zahir Khan, 
regele Afganistanului, Salim Ra- 
bya Aii, președintele Consiliului 
Prezidențial al Republicii Popu
lare a Yemenului de Sud, general 
Suharto, președintele Republicii 
Indonezia, Ahmed Seku Ture, 
președintele Republicii Guineea, 
Rafael Caldera Rodriguez, pre
ședintele Republicii Venezuela, 
Jean, Marele Duce de Luxem
burg, Yusof Ishak, președintele 
Republicii Singapore, Maurice 
Dorman, guvernatorul general al 
Maltei.

R. F. a GERMANIEI : Salariații firmei Phrix au organizat o demonstrație de protest împo
triva intenției patronilor de a închide porțile fabricilor din Siegburg, Wrefeld și Okriftei

★

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, cu prilejul aniversării 
a 26 de ani de la eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist, te
legrame de felicitare de la gene
ralul Suharto, președintele Repu
blicii Indonezia, A. A. Hoveyda, 
prim-ministru al Iranului, Hilmar 
Baunsgaard, prim-ministru al 
Danemarcei, Bahi Ladgham, 
prim-ministru al Guvernului Re
publicii Tunisiene, Sirimavo R. 
D. Bandaranaike, prim-ministru 
al Ceylonului.

(Agerpres)

(Urmare din pag, I)

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE
U.R.S.S

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Corespondență de la Silviu Po- 
dină : în cadrul manifestărilor 
organizate la Moscova cu prile
jul celei de-a 26-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul 
fascist, la 24 august s-a deschis 
Decada discului românesc. La 
magazinul „Melodia", cea mai 
modernă unitate de acest gen din 
capitala sovietică, a fost organi
zată o expoziție de discuri româ
nești, cu vînzare.

La festivitatea deschiderii de
cadei a luat cuvîntul V. I. Pa- 
homov, directorul general al fir
mei de discuri „Melodia“, și Al. 
Ciucă, prim-secretar al ambasa
dei române la Moscova. A luat 
parte o delegație a Casei de 
discuri „Electrecord“ din Bucu
rești.

Expoziția, care prezintă discuri 
românești cu imprimări de mu
zică simfonică, de cameră, de o- 
peră, corală, populară și ușoară, 
se bucură de o mare afluență de 
public.

Orchestra de estradă a Radio- 
trleviziunii române, dirijată 
de Sile Dinicu, care întreprinde 
un turneu în Uniunea Sovietică, 
a prezentat o serie de concerte 
la Moscova, în sala „Oktiabr . 
Melodiile interpretate de orches
tră și de soliștii Anda Călugă- 
reanu. Angcla Similea, Petre 
Geambașu și Dan Gherasim s-au 
bucurat de o primire entuziastă 
din partea publicului moscovit.

gust și realizărilor obținute de 
România socialistă in cei 26 
de ani de la eliberare.

De asemenea, principala 
emisiune de actualități a pro
gramului de seară al televizi
unii iugoslave a transmis un 
reportaj din Piața Aviatorilor 
de la București cu imagini de 
la demonstrația locuitorilor 
Capitalei și de la parada mi
litară.

prezintă vizitatorilor aspecte din 
viața și activitatea poporului 
român în anii puterii populare. 
La inaugurarea expoziției a luat 
cuvîntul N. Mareș, atașat cultu
ral al ambasadei României la 
Varșovia. .

Franța

Iran
TEHERAN 24. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Po- 
povici, transmite : Cea de-a 26-a 
aniversare a eliberării României 
de sub jugul fascist a fost mar
cată de presa iraniană prin nu
meroase articole însoțite de foto
grafii. Cotidianul „Kayhan“ pu
blică articolul redacțional inti
tulat „România la 26 de 
ani de la eliberare“, însoțit 
de portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La rîndul său, cotidianul 
„Etelaat“, în articolul redacțio
nal intitulat „Ziua eliberării 
României“ subliniază că econo
mia României, în special indus
tria, înaintează cu impetuozitate, 
obținînd rezultate remarcabile.

Articole consacrate zilei de 23 
August, au apărut și în cotidie
nele „Marde Mobarez“, „Bourse“, 
„Teheran Joumal“, „Ayande- 
gan“ etc. Posturile iraniene de 
radio au transmis emisiuni spe
ciale, iar televiziunea a consa
crat o emisiune României, în 
cursul căreia a luat cuvîntul am
basadorul țării noastre, Pavel Si- 
lard.

PARIS 24 (Agerpres). — 
Ziarul „L’Humanité“ a publi
cat un articol intitulat „Ro
mânia sărbătorește a 26-a ani
versare a eliberării sale“. La 
rîndul său, ziarul „Combat“ in
serează articolul intitulat 
..România pe drumul con
strucției socialiste“.

«■■■■■■■B B B B

• SUBMARINUL FRANCEZ 
„GALATEE“, avariat în urma 
ciocnirii cu submarinul sud- 
african „Maria van Riebeeck". 
a fost ridicat duminică la su
prafață și remorcat pe o dis
tanță de nouă mile, fiind adus 
la un șantier naval din Toulon. 
Se presupune că cei doi mari
nari dispăruți s-ar găsi în pro
ra vasului, invadată de apă în 
urma accidentului. Corpurile ce
lorlalți patru marinari, care au 
decedat din cauza ciocnirii, au 
fost recuperate. La bordul sub
marinului sud-african nu 
înregistrat victime.

Iugoslavia
BELGRAD 24. — Corespon

dentul Agerpres,. George Io- 
nescu, transmite: Postul de 
radio Belgrad a transmis du
minică un amplu reportaj des
pre tradiționala demonstrație 
a oamenilor muncii și parada 
militară de la București cu 
prilejul zilei de 23 August, 
în aceeași zi, un alt post de 
radio iugoslav, „Novi Sad“, a 
transmis o relatare despre săr
bătorirea zilei de 23 August 
în România și un amplu co
mentariu 
istoricului

consacrat evocării 
act de la 23 Au-

R. P. Polona
VARȘOVIA 24. — Corespon

dentul Agerpres, Iosif Dumitraș- 
cu, transmite : Duminică seara, 
televiziunea poloneză a prezen
tat imagini de la parada milita
ră și demonstrația oamenilor 
muncii diu București, desfășura
te cu ocazia celei de-a 26-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist.

în localițateta Lublin, în ca
drul manifestărilor prilejuite de 
aniversarea eliberării României, 
a fost deschisă expoziția „Ima
gini din România“. Panourile

Inscenare judiciară 
la Pretoria

LA PRETORIA a înce- 
luni procesul intentat u- 
grup de 20 de africani, a-

• 
put 
nui 
cuzați de a fi încercat să răs
toarne guvernul rasist sud- 
african. 19 dintre aceștia fac 
parte din grupul celor 22 de 
africani achitați în mai 1969 
de un tribunal special. Acu
zații sînt pasibili de pedeap
sa capitală, sub motiv că ar 
fi incitat la război împotriva 
regimurilor de la Salisbury 
și Pretoria. Unul din capetele 
de acuzare îl constituie, de 
asemenea, faptul că inculpații 
ar fi fost membri ai Congre
sului African Național, partid 
aflat în ilegalitate.

Referindu-se la această ac
țiune judiciară, ziarul brita
nic „Times“ scrie că „nu se 
poate avea încredere într-o 
judecată care se desfășoară 
conform procedurii poliției 
sud-africane. Adunarea con
stituantă de la Pretoria a ofe
rit poliției puteri nelimitate 
intr-un regim, unde, așa cum 
arată rapoartele sud-africane 
însele, anual un cetățean din 
40 este condamnat Ia închi
soare“. <

ORIENTUL APROPIAT
• Protest adresat de R.A.U. Irakului

Sesiunea Consiliului
Ministerial al 0.II.A.

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres).
— în capitala Etiopiei, Addis 
Abeba, s-ă deschis sesiunea Con
siliului ministerial al Organiza
ției Unității Africane, consacra
tă examinării celor mai impor
tante probleme care preocupă 
în- prezent continentul african. 
Delegații la sesiune vor prezenta 
apoi propunerile și recomandări
le adunării șefilor de stat și de 
guvern ale țărilor membre 
O.U.A. care urmează să se 
chidă tot la Addis Abeba 
septembrie.

Lucrările actualei sesiuni 
fost deschise de împăratul Etio
piei, Haile Selassie, care a pre- 

- zentat un larg tablou al evolu
ției situației din Africa. El s-a 
referit, de asemenea, Ia intenții
le Angliei de a livra arme Re
publicii Sud-Africane, conside- 
rînd că traducerea în fapt a a- 
cestei intenții este condamnată 
de toate țările continentului.

în discursul său, împăratul E- 
tiopiei a relevat, totodată, că e- 
liberarea teritoriilor africane care 
se mai află sub dominația co
lonială ramine în continuare 
unul din principalele obiective 
care stau în fața popoarelor afri
cane și a cerut să se ia măsuri 
eficiente pentru lichidarea tota
lă și definitivă a colonialismului.

ale 
des
ia 1
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PAKISTANUL DE EST : Spitalul din Mirzapur inundat în urma 
recentelor ploi torențiale

CAIRO 24 (Agerpres). — 
Salah Gohar. secretar de stat 
in Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.A..U., l-a convocat 
pe ambasadorul Irakului la 
Cairo pentru a protesta împo
triva deținerii de către auto
ritățile de la Bagdad a 200 de 
egipteni într-o regiune de 
deșert de la frontiera irako- 
kuweitiană, anunță 
M.E.N. Gohar a cerut să li se 
oermită cetățenilor 
să părăsească Irakul, viața a- 
cestora fiind în pericol din 
cauza liDsei de hrană și apă.

într-o declarafie făcută presei, 
el a precizat că vizita sa se în
cadrează în contactele între con
ducătorii partidelor arabe.

dintre țările acestui continent, 
sprijină mișcările de eliberare na- 

pelor, la organizarea și moderni- , țională și acționează în același
timp în direcția stabilirii unei 
cooperări rodnice cu toate ță
rile lumii, indiferent de sistemul 
lor politic și social, pe baza res
pectării independenței, suvera
nității, neintervenției în trebu
rile interne, avantajului reciproc. 

Deși Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democratică 
Congo sînt situate pe continente 
diferite, la distanță de multe mii 
de kilometri, relațiile dintre ele 
se dezvoltă pe planuri multiple» 
Acordurile economice semnata 
între cele două guverne, schim
burile de vizite la nivelul miniș
trilor de externe constituie exem
ple concrete ale cooperării fruc
tuoase între cele două țări.
r Manifestîndu-și consecvent so

lidaritatea cu lupta tinerelor tsta- 
te africane împotriva dominației 
străine, pentru apărarea și con* 
solidarea independenței națio
nale, pentru dezvoltarea 'de sine 
stătătoare potrivit aspirațiilor fie
cărei națiuni, poporul, tineretul 
României urmăresc cu viu inte
res și se bucură sincer ide succe
sele Republicii Democratice Con
go pe calea progresului econo
mic și social.

Acum, cînd președintele Re* 
publicii Democratice Congo, ge* 
neral-locotenent Joseph-Desird 
Mobutu, sosește în capitala pa
triei noastre, poporul, tineretul îl 
întîmpină cu tradiționala ospi
talitate românească, adresîndu-I 
un călduros „Bun venit“.

zarea armatei, naționale congo
leze. La începutul lunii noiem
brie 1965, este avansat gene- 
ral-locotenent. Printr-o decizie a 
înaltului Comandament Militar, 
la 24 noiembrie 1965, Joseph- 
Desire Mobutu este desemnat 
președinte al republicii. în con
formitate cu sistemul congolez, 
este în același timp șef al guver
nului și ministru al apărării.

Crearea de către președintele 
J. D. Mobutu a Mișcării Popu
lare Revoluționare, partid unic 
de guvemămînt, a contribuit în 
mare măsură la instaurarea sta
bilității politice în țară.

Anul acesta, Republica Demo
cratică Congo a sărbătorit cea 
de-a 10-a aniversare a indepen
denței sale. Bilanțul realizărilor 
este pozitiv și oferă o chezășie 
pentru progresele viitoare ale ță
rii. Pe continentul african, Re
publica Democratică Congo ocu
pă un loc important, atît ca su
prafață (2 345 000 kilometri pă- 
trați), cît și datorită bogatelor 
sale resurse naturale, a căror pu
nere în valoare constituie o pre
ocupare de prim ordin. în pre
zent, eforturile tînărului stat a- 
frican sînt concentrate spre dez
voltarea economică și socială a 
țării.

în domeniul relațiilor externe, 
Republica Democratică Congo 
promovează o politică de bună 
vecinătate cu statele africane, 
pentru întărirea unității și dez
voltarea colaborării multilaterale

★ ★
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egipteni

TEL AVIV 24 (Agerpres). — 
Secretarul permanent al Fede
rației Internaționale a asocia
țiilor piloților de linie (Ifalpa), 
James O'Gradey, și vicepre
ședintele acestei organizații. 
Charles Jackson, au sosit du
minică seara la Tel Aviv, pen
tru a interveni pe lingă gu
vernul . israelian în vederea 
eliberării celor doi cetățeni 
algerieni reținuți la 14 august 
pe aeroportul Lydda, în timpul 
unei escale a unui avion al 
companiei Boae

Pe de altă parte, în ședința 
de duminică a cabinetului is
raelian a fost evocată și a- 
ceastă 
ca ea 
timpul 
către 
pentru 
niune specială.

TRIPOLI 24 (Agerpres). — O 
delegație oficială egipteană, în 
frunte cu ministrul de stat pen
tru problemele prezidențiale, 
Sheriff, a sosit duminică în ca
pitala Libiei. Delegația va în- 
mîna președintelui Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Libia, El Gedafi, un mesaj per
sonal din partea șefului statu
lui egiptean, Gamal Abdel Nas- 
ser.

Astăzi, 25 august, în jurul orei 12, posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite în direct de la aeroportul Bucu76ști~ 
Otopeni sosirea președintelui Republicii Democratice Congo, 
Joseph-Desire Mobutu, împreună cu soția, care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, va face o vizită oficială în tara noastră. 
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Turneul

chestiune, hotărîndu-se 
să fie examinată în 
săptămînii 
Comitetul 
securitate,

în curs de 
ministerial 
într-o reu-

ALGER 24 /Agerpres). — Ka- 
mal Jumblat, lider al Partidului 
progresist socialist și ministru al 
afacerilor interne al Libanului, a 
sosit la Alger la invitația Fron
tului de eliberare națională al 
Algeriei.

• UN TEMPLU datind 
din secolul al VII-lea î.e.n. și 
aparținînd cetății grecești 
Siris (nelocalizată pină în 
prezent) a fost descoperit în 
localitatea Policoro, lingă 
Taranto. Vestigiile templu
lui, ale cărui dimensiuni sînt 
de 33 ni lungime și 17 m lă
țime, sînt- constituite în ge
neral din blocuri mari de 
piatră, de o formă neregula
tă. S-au descoperit, de ase
menea, obiecte de bronz și 
fragmente de ceramică grea
că, care permit datarea edi
ficiului. Cetatea Siris a fost 
fondată în secolul al VII-lea 
î.e.n. de grecii din Asia Mi
că. Cetatea invidiată pentru 
bogățiile sale, a fost ataca
tă, cucerită și distrusă de 
locuitorii rivalei ei de Ia sud, 
Sybaris, în anul 530 î.e.n., în 
așa fel incit să nu mai fie 
vreodată refăcută.

CAIRO 24 (Agerpres). — Du
minică a sosit la Cairo Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Central al rezistenței palestinie
ne. După cum informează agen
țiile de presă, Yasser Arafat va 
continua convorbirile cu Moha- 
med Hassanein Heykal, minis
trul egiptean al orientării națio
nale, începute săptămîna trecută 
între o delegație a organizației 
„Al Fatah“ și personalități ofi
ciale egiptene. Printre principa
lele probleme care vor fi exa
minate se află relațiile dintre 
autoritățile egiptene și mișcarea 
palestiniană în contextul accep
tării de către R.A.U. a planului 
american de soluționare a crizei 
din Orientul Apropiat.

• ZIARUL „NEW YORK TI
MES“ a publicat date din care 
rezultă că anul acesta, in iulie, 
15,7 Ia sută din tinerii din S.U.A. 
nu au avut de lucru. Ziarul re
levă că nivelul șomajului este și 
mai ridicat in rîndurile tinerilor 
de culoare.

vicepreședintelui S.U.A
SEUL 24 (Agerpres). — Vice

președintele S.U.A., Spiro Ag- 
new, care a sosit la Seul în 
cadrul turneului său asiatic, 
a avut luni o primă întreve
dere cu șeful regimului de la 
Seul, Pak Cijan Hi.

După cum am mai anunțat, 
obiectivul principal al turneu
lui în Asia al vicepreședinte
lui Agnew constă în a face 
cunoscută regimurilor din Co
reea de sud. Tailanda și Viet
nam, intenția S.U.A. de a re
duce treptat o parte a efec
tivelor militare americane 
din Asia de sud-est și de 
a cere acestor regimuri 
să-și sporească participarea la 
acțiunile militare din a- 
ceastă zonă a lumii. Cercuri 
informate din Washington 
afirmă că Agnew va da 
cu acest prilej asigurări in
terlocutorilor săi cu privire 
la menținerea prezenței ame-

ricane în Asia de sud-est șl 
la sprijinul S.U.A. pentru re
gimurile de la Seul, Bangkok 
și Saigon. De altfel, la Seul, 
vicepreședintele S.U.A. va 
aduce la cunoștință ajutorul 
pe care S.U.A. intenționează 
să îl acorde pentru „moderni
zarea“ armatei sud-coreene. 
într-un interviu pentru presă, 
acordat în avionul care îl 
transporta spre Seul, Spiro 
Agnew a declarat, de aseme
nea, că Statele Unite „vor face 
tot ce este posibil pentru a 
ajuta regimul Lon Noi“. Ob
servatorii au calificat această 
declarație drept cea mai cate
gorică făcută vreodată de un. 
reprezentant american în fa
voarea militarilor de. la Pnom 
Penh.

URUGUAY : Poliția își continuă cercetările pentru descoperirea 
consulului brazilian Gomide și a funcționarului american Fly 

răpiți de organizația clandestină „Tupamaros“
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• IARNA ÎN PLINA VARA... Duminică dimineața ninsoarea 
și-a făcut apariția în Elveția, provocînd dificultăți în circulația 
rutieră alpină. Vremea capricioasă a provocat numeroase acci
dente și strangulări ale circulației. Pe crestele munților, frigul 
și zăpada au făcut imposibile operațiunile de ajutorare a unor 
alpiniști aflați în pericol. Ninsoarea și-a făcut apariția, noaptea 
trecută, și în Pirinei, crestele înalte ale munților fiind acoperite 
cu un strat gros de zăpadă.

• REZULTATELE recentului 
turneu al președintelui Vecei 
Executive Federale a R.S.F. Iu
goslavia, Mitia Ribicici, în Da
nemarca, Norvegia și Suedia au 
fost întîmpiriate cu satisfacție la 
Belgrad — relevă agenția Ta- 
niug într-un comentariu consa
crat convorbirilor purtate cu 
șefii guvernelor acestor țări — 
cu Hilmar Baunsgaard, Per 
Borten și respectiv Olof Pal- 

,Deși vizitele lui Mitia 
avut un caracter 

vederi

me. „1 
Ribicici au 
particular, schimbul de 
din capitalele celor trei țări au 
abordat problemele majore ale 
situației actuale din Europa și 
colaborarea bilaterală pe diverse 
planuri“.

C AGENȚIA CHINA NOUA 
anunță că Yao Kuang a fost 
numit ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Chineze în Republica 
Populară Polonă. Noul ambasa
dor chinez a- părăsit luni Pe
kinul, cu destinația Varșovia.

• V. NOVIKOV, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a primit Ia Kremlin 
delegația indoneziană condusă 
de A. Malik, ministrul aface
rilor externe al acestei țări. De
legația a sosit la Moscova la 
22 august pentru tratative în do
meniul economic.

• SAPTAMINALUL BRITA
NIC „SUNDAY TELEGRAPH“, 
apropiat de Partidul conserva
tor, relatează că actualul gu
vern intenționează să. reducă în 
mod considerabil participarea 
britanică la N.A..T.O. în dome- 
niuL marinei militare.

„Sunday Telegraph“ preci
zează că reprezentanții brita
nici au făcut cunoscut acest 
plan la Consiliul N.A.T.O.

• UN TRANSFORMATOR E- 
LECTRIC a fost aproape în în
tregime distrus luni diminea
ța în localitatea Craivagon 
Irlanda de nord în 
ploziei unei bombe, 
înregistrat victime.

urma 
Nu

40 000

din 
ex- 

s-au

de• APROXIMATIV
muncitori și funcționari portu
ari din Chile au declarat gre
vă revendicînd mărirea sala
riilor și ameliorarea condițiilor 
de muncă.
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• LA 24 AUGUST a început 
la Copenhaga săptămîna luptei 
pentru ieșirea Danemarcei din 
N.A.T.O., inițiată de un grup 
de partide politice, organizații 
sindicale si obștești. Acțiunile 
participanților la această mani
festare vor fi coordonate de 
„Comitetul 24 august“, denumit 

•astfel deoarece în această zi, 
cu 21 de ani în urmă, Danemar
ca a semnat acordul referitor la 
intrarea în N.A.T.O.

» UN NOU VACCIN ÎMPO
TRIVA GRIPEI cu virus vivant, 
care urmează să fie experimen
tat luna viitoare în Anglia pe 
2 000 de persoane, are cele mai 
mari șanse să fie autorizat de 
forurile medicale britanice, scrie 
„Observer“. Noul vaccin are o 
.capacitate de imunizare mult 
mai mare, ferind de boală pină 
la 3 ani, față de cîteva luni 
acționează actualele mijloace 

•luptă împotriva gripei.
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Noi incendii in 
Corsica

• IN INSULA CORSICA, 
unde in acest an flăcările au 
distrus peste 40 000 de hectare 
pădure, s-au înregistrat în 
ultimele zile noi incendii. Lo
cuitorii a două sate au trebuit 
să-și părăsească locuințele, iar 
turiștii cazați în diferite cam
pinguri au fost nevoiți să plece 

în grabă pentru a-și salva viața.

• POLIȚIA URUGUAYA. 
NA a arestat 7 persoane bă
nuite a fi membri ai organi
zației clandestine care și-a 
asumat responsabilitatea ră
pirii consulului brazilian 
Aloysio Dias Gomides si a 
consilierului american Clau- 
de Fly.

Surse guvernamentale au 
anunțat că, în ceea ce pri
vește negocierile cu răpito
rii, poziția autorităților de 
la Montevideo rămîne ne
schimbată. Guvernul uru- 
guayan nu obiectează însă 
față de orice inițiativă a al
tor țări sau instituții privind 
eliberarea celor doi ostatici, 
fără ca prin aceasta să se 
aducă vreo atingere legilor 
interne ale statului.

In acest sens, observatorii 
remarcă frecvența întreve
derilor dintre ambasadorul 
brazilian acreditat la Monte
video, Luiz Bastian Pintos, 
și nunțiul papal, care s-a o- 
ferit să îndeplinească mi
siunea de mediator în even
tualitatea unor tratative cu 
răpitorii.

■■■■■■■■■■■■■
Devalorizarea 

sucre-ului 
ecuadorian

IN ECUADOR a fost efec-• IN ECUADOR a fost efec- 
luată, o nouă devalorizare a va
lutei naționale — sucre. Cursul 
oficial de schimb a fost stabilit 
la 25 sucre pentru un dolar 
american.

Observatorii 
apreciază

de specialitate 
că această devalori

zare este un rezultat al presiu
nilor exercitate de Fondul Mo
netar Internațional.

• DEASUPRA TERITORIU
LUI R.D. VIETNAM a fost do- 
borit un nou avion fără pi. 
lot, aparținînd forțelor aeriene 
ale S.U.A., anunță agenția 
V.N.A. Acesta este cel de-al 
3 360-lea aparat american dobo- 
rît în R.D. Vietnam.

• MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL REPUBLI
CII POPULARE DEMOCRATE 
COREENE a dat publicității o 
declarație în care se atrage a- 
tenția asupra faptului că in ul
tima vreme acțiunile trupelor 
americane din Coreea de sud 
s-au intensificat. De la baza ae
riană din Okinawa au fost adu
se în Coreea de sud o serie de 
avioane de bombardament și 
vinătoare. Concomitent, se spu
ne in declarație, au fost săvir- 
șite numeroase acțiuni de încăl
care a zonei demilitarizate. Gu
vernul R.P.D. Coreene, se sub
liniază în declarație, cere înce
tarea acestor acțiuni.
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