
Proletari din toate țările, uniti-vă!

0 vibrantă manifestare a unității poporului i 

în jurul partidului, a hotărîrii sale neabătute] 

de a înfăptui programul de făurire a societății]
' ► 1 > <

socialiste multilateral dezvoltate

Parada militară
și demonstrația

oamenilor muncii
din Capitală

23 August 1972. Zi cu cer senin și luminos, zi de sărbătoare 
în țară și în inimile fiecărui cetățean al României socialiste, 
zi de bilanț și zbor cutezător al visurilor noastre spre alte 
împliniri. Milioane de tineri și vîrstnici, de bărbați și femei 
au coborît de pe schele, au urcat din mine, s-au strîns laolaltă 
din fabrici și de pe ogoare, din instituții, școli și facultăți 
pentru a se încolona sub faldurile drapelelor roșii și tricolore 

. pentru a raporta partidului într-un singur glas, entuziast și 
hotărît : înfăptuim neabătut politica partidului, îndeplinim 
exemplar mărețele sarcini ale Congresului al X-lea al P.C.R. 
și ale Conferinței Naționale, vom realiza cincinalul în patru 
ani și jumătate. Este voința unanimă, gîndul ferm, dorința 
fierbinte ale întregului popor, însemnul sub care a fost sărbă
torită în întreaga .țara cea de-a 28-a aniversare a Eliberării 
patriei.

Blajo- 
, Miron

Dalea, 
Patilineț,

C.C.

de

București ora 8,00. Conducă
torii partidului și' statului sînt 
întîmpinați cu vii și puternice 
aplauze. In tribuna oficială iau 
10c tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
duleScu, Virgil Trofin, > Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălache, Janos Fazekas, Dumi
tru Popescu, Eeonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Petre 
viei, Cornel Burtică, 
Constantinescu, Mihai 
Mihai Gere, Vasile 
Ion Pățan, Ion Stănescu, Ștefan 
Andrei, Ion Dinc.ă, Mihai Ma
rinescu, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Alături de conducătorii 
partid și de stat ai țării noas
tre în tribuna oficială iau loc, 
de asemenea, reprezentanți ai 
partidelor comuniste și munci
torești aflați la odihnă în Ro
mânia, tovarășii : Dolores Ibar- 
ruri, președintele P. C. din Spa
nia, Santiago Carrillo, se
cretar general al P.C. din Spa
nia, Luis Carlos Prestes, secre
tar general al P.C. Brazilian, 
Stane Dolanț, secretarul Bi
roului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Leonid Vasilievici 
Smirnov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Narciso Isa Conde, secretar ge
neral al P.C. Dominican, Kiro 
Gligorov, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Ugo Pecchioli, membru al Bi
roului Politic, și al Secretaria
tului P.C. Italian, Eduardo Mo
ra Valverde, secretar general 
adjunct al Partidului Avangăr
zii Populare din Costa Rica, 
Paul Laurent, membru al Bi
roului Politic al P.C. Francez, 
Jean Blume, membru al Birou
lui Politic al P.C. din Belgia, 
Hubsch Fernand, membru al Co
mitetului Executiv al P.C. din 
Luxemburg, Arsene Ratsifehera 
și Remi Rakotobe secretari ge
nerali adjuncți ai Biroului Na

de-a 28-a aniversare a Eliberării

află 
cen-

țional al Partidului Congresu
lui pentru Independența Mada
gascarului, Andrei Marinț, se
cretar al Secretariatului ~ ~ 
al Uniunii Comuniștilor- 
Slovenia.

In celelalte tribune se1 
conducători ai instituțiilor 
trale și organizațiilor obștești, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, par
ticiparăți la insurecția naționa
lă antifascistă din august 1944, 
generali activi și de rezervă, 
foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, 
eroi ai muncii socialiste, mun
citori fruntași din întreprinde
rile bucureștene, academicieni 
și alți oameni de știință, artă și 
cultură, activiști ai organelor 
centrale de partid și de stat, 
ziariști români și străini.

Au participat,' de asemenea, 
delegația Asociației de priete
nie sovieto-română, condusă de 
V. K. Uspenski, ministrul in
dustriei locale al R.S.F.S.R., 
deputat în Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R., delegația de ziariști 
din R.P. Chineză, condusă de Li 
Yen-nien, responsabil la re
dacția agenției „Sîn Hua“, de
legația Comitetului orășenesc 
Sofia al P.C. Bulgar, condusă 
de Nikolai Dulgherov, secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid, delegația Partidului de 
stînga — Comuniștii din Sue
dia, condusă de B. Svensson, 
membru al C.C. al Partidului, 
Pascal Luvualu, membru al Co
mitetului Executiv al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea 
Angolei, delegația Mișcării So- 
cial-Democrate din Danemarca, 
condusă de Karl Johan Morten
sen, secretarul grupului parla
mentar Social-Democrat, dele
gația de tineri militanți ai 
Partidului Muncii din Elveția, 
condusă de Philippe Muriset, 
responsabil cu activitatea tine
rilor comuniști din cantonul 
Vaud, delegația Comitetului ju
dețean Ruse al P.C. Bulgar, 
condusă de Racio Stoianov. se
cretar al Comitetului, delega
ția Comitetului comunal de 
partid Praveț (R.P. Bulgaria), 
condusă de Dimităr Naidenov, 
secretar al Comitetului, precum 
și alți oaspeți, aflați la odihnă, 

ac. 
din

din R. P. Chineză, R. P. Un
gară și Republica Cuba.

In timpui demonstrației, to
varășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu oaspeți de 
peste hotare p^rticipanți la 
sărbătorirea zilei de 23 August.

La demonstrație asistă șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați în Republica Socialistă 
România, atașați militari și 
membri ai corpului diplomatic.

In acest decor sărbătoresc, 
un semnal prelung de trompetă 
vestește începutul festivităților 
închinate celei de-a 28-a ani
versări a eliberării României 
de sub jugul fascist. Trupele a- 
liniate în Piața Aviatorilor și 
de-a lungul bulevardului pre
zintă;’* armele ■* pentru onor.

în fața tribunei centrale, gene
ralul de armată Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate, aflat la 
bordul unui turism de luptă, pri
mește raportul comandantului 
paradei, general-locotenent Ni
colae Militaru. Ministrul forțe
lor armate trece apoi în revistă 
trupele și îi felicită pe militari 
cu prilejul marii noastre sărbă
tori naționale. Din mii de piep
turi izbucnesc urale puternice, 
prelungi. Urcînd la tribuna ofi
cială, generalul de armată Ion 
Ioniță prezjntă raportul tovară
șului Nicolăe Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate.

Trupele iau poziția de drepți. 
Răsună acordurile solemne ale 
Imnului de Stat, în timp ce se 
trag în semn de salut 21 de sal
ve de artilerie.

Parada este deschisă, după 
tradiție, de batalionul ofițerilor 
elevi ai Academiei militare. La 
scurtă distanță, urmează elevii 
Școlii militare de ofițeri activi 
„Nicolae Bălcescu" și cei ai Li
ceului militar „Ștefan cel Mare". 
Umăr la umăr, într-o ireproșa
bilă ținută ostășească defilează 
apoi batalioanele de infanteriști, 
ale vînâtorilor de munte, grăni
cerilor, marinarilor și cele ale 
trupelor Ministerului de Inter
ne. Insignele de militari de 
frunte și de specialiști de clasă 
prinse pe bluzele ostașilor sînt 

‘ o elocventă mărturie a respon-» 
sabilității și fermității cu care 
acești tineri, fără deosebire de 
naționalitate, strîns uniți prin 
devotamentul lor fără margini 
față de patrie, de partid și po
por, se pregătesc zi de zi pen
tru a fi demni apărători ai pre
zentului și viitorului nostru so
cialist. In fruntea batalioanelor 
flutură drapele de luptă — mîn- 
drul nostru tricolor, sub faldu
rile căruia ne-am cucerit prin 
luptă dîrză libertatea și dreptul 
de a fi singurii stăpîni ai vetrei 
strămoșești. Fiii de muncitori, 
de țărani și intelectuali. îmbră- 
cați în haine militare, sînt mîn-

dri de cinstea de a fi conti
nuatorii glorioaselor tradiții de 
luptă ale înaintașilor, de a fi 
apărătorii cuceririlor revoluțio
nare ale poporului.

In zgomotul puternic al mo
toarelor, dinspre Bulevardul 
Aviatorilor înaintează coloana 
unei unități mecanizate, ai că
rei ostași prezintă onorul de la 
bordul transportoarelor blindate. 
Sînt mașini de construcție ro
mânească, suple, rapide, cu o 
mare mobilitate în cîmpul tac
tic. Ele ilustrează pe deplin pre
ocuparea partidului și statului 
de a moderniza necontenit apa
ratura și mijloacele de luptă 
aflate în dotarea armatei noas
tre. Un batalion de parașutiști, 
îmbarcați pe autoturisme de 
luptă, încheie defilarea unității 
mecanizate, în timp ce în văzduh 
evoluează formații de elicoptere.

Recepție oferită de Comitetul
Central al Partidului Comunist

Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri
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Cu puternice ovații este salu
tată defilarea artileriștilor. Prin 
fața tribunelor trec mașini pur
tătoare de rachete antitanc di
rijate, autovehicule pe care sînt 
instalate mănunchiuri de țevi 
lansatoare de proiectile reactive, 
urmate la scurte intervale de 
tractoare purtătoare de tunuri
— obuziere de calibru greu. 
Această imagine este întregită 
cu o nouă și puternică pavăză
— tancurile.’ In timp ce pe tra
seele din Piața Aviatorilor pu
ternicele mașini își continuă 
mersul lor disciplinat, apărăto
rii spațiului aerian, străbătind 
in zbor săgetat cerul Capitalei, 
dau același raport comandantu
lui suprem : „Sîntem mereu pre- 
zenți la datorie. în serviciul pa
triei iubite1*. Parada militară 
atinge punctul culminant atunci 
cînd în fața tribunelor își fac 
apariția rachetiștii, acești maeș-

socialiste, al 
suveranității

tri ai tragerilor precise, care prin 
temeinica lor pregătire sînt ca
pabili să răspundă-în orice clipă 
cerinței : racheta și ținta !

întreaga defilare constituie o 
viguroasă subliniere a înaltei 
aprecieri făcute la adresa arma
tei, de tovarășul Nicolae 

. Ceaușescu. de la tribuna Con
ferinței Naționale a partidului: 
„Armata țării noastre își înde
plinește cu cinste rolul de apă
rător al națiunii — 
independenței și 
patriei".

Achitîndu-se cu ___ „ ,
înaltele lor misiuni patriotice, 
în dubla calitate — de apărători 
și constructori ai țării — mili
tarii români răspund, totodată, 
obligației internaționaliste ca, 
împreună cu armatele statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, cu armatele tuturor 
țărilor socialiste, să stea de 

abnegație de

strajă cauzei socialismului și 
păcii.

In marea piață își fac apoi 
apariția gărzile patriotice — 
muncitori, țărani, intelectuali, 
bărbați și femei, oameni care 
vin din marele front al muncii 
pașnice, din fabrici și uzine, de 
pe șantiere, din școli și insti
tuții. Ei sînt prezenți astăzi aici 
pentru a cinsti tradiția de acum 
28 de ani, pentru a încredința 
încă o dată partidul, pe condu
cătorii săi, că brațul energic al 
celor ce muncesc liberi și stă- 
pîni pe soarta lor, știe să con
struiască, dar să și apere munca 
pașnică a întregului popor. Mulți 
dintre cei ce pășesc astăzi în 
batalioanele gărzilor patriotice - 
sînt înșiși „civilii înarmați" din 
august 1944, care au purtat grele 
bătălii aici, în Piața Aviatorilor,

(Continuare în pag. a lll-a) O întîmplare oarecare a 
făcut ca, pentru prima dată 
după foarte mulți ani, să 
particip la festivitățile de săr
bătorire a zilei de 23 August 
stînd în fața televizorului. Mi
raculosul produs al tehnicii, 
cu ecranul lui fluorescent pe 
care nasc lumi aduse de la 
mari distanțe, n-a putut, de
sigur, în ciuda multiplilor 
ochi plasați în Piața Aviato
rilor și în alte piețe din țară 
festiv împodobite, să-mi înlo
cuiască acea tulburătoare 
senzație de om înscris firesc 
în cadrul coloanelor, și care 
simte fluturîndu-i lîngă obraji 
mătasea drapelelor într-o zi 
de sărbătoare. Dar dacă a- 
ceastă absență m-a lipsit de 
respirația vie, directă a fes
tivității, m-am bucurat să 
descopăr că toate acele ima
gini, venite din București și 
din alte orașe, de la nord 
la sud, de la est la vest, re- 
compuneau prin detaliile lor 
imaginea unei țări în interio- 
rul căreia lucrurile se află, 
așa cum cu nobilă modestie 
ne place să spunem, în bună 
ordine.

Sigur, la această concluzie 
duceau, în primul rind, amă
nuntele, ,,cadrele", cum ar 
spune operatorii de televizi
une in limbajul lor. Ora foar
te exacta cînd trompeții a- 
nunțâ sosirea la înalta tri
bună, in aclamațiile gene
rale, a șefului partidului și 
statului, a celorlalți conducă
tori ai poporului român ; ri
gurozitatea pașilor ostășești, 
splendida aliniere de priviri, 
bărbăteasca încordare de 
energii ; puritatea și plina de 
dragoste gestică din omagiul nînnirsro-i- • ■ .pionieresc ; masiva, năvalni
ca, perpetua trecere a colec
tivelor muncitoare, fiecare 
succesele, cu bucuriile, 
aspirațiile și hotărîrile lor 
energice ; arta sigură a exer-

cu 
cu

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a lll-a
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OAMENII 
CARE PASESC
IN FRUNTE

INVESTIGAȚIE REPORTERICEASCA
IN COLOANA

MARII SĂRBĂTORI DE AUGUST
Pentru ei, 

calendarul arată
5 septembrie

Ca în fiecare an, marea de
monstrație a oamenilor muncii 
din Capitală a fost deschisă de 
prestigioasa coloană a construc
torilor de mașini a căror între
prindere' poartă simbolic denu
mirea sărbătorii : Uzina 23 Au
gust. Și ca în fiecare an colec
tivul său avea să raporteze ță
rii și partidului, prin graficele 
uriașe și expresive, succese de 
rezonanță în grandioasa între
cere : planul pe 8 luni la prin
cipalii indicatori a fost înche
iat cu 10 zile mai devrem*.

tn primele rînduri, alături de 
cei mai vrednici oameni ai u- 
zinei, pășește și Constantin Sa- 
moilă, secretarul organizației 
U.T.C. din secția, forjă — sec
ție fruntașă pe întreprindere 
— umăr la umăr cu uteciștll 
Mihai Parpalea si Nicolae Ior- 
dachej lîngă șefdl lor de bri
gadă, comunistul Aurel Hîrjan.

în primele rînduri. alături de 
tînărul forjor Samoilă, pe care 
colectivul său ni-1 recomanda
se cu căldură și insistență ca 
fiind unul dintre marii perfor
meri ai întrecerii.

— Lucrăm în brigadă, ne 
răspunde el, și nu ne putem 
împărți succesele între noi. Ele 
aparțin tuturor și fiecăruia 
parte.

N-am mai avut răgazul 
continuăm. In acordurile puter
nice ale fanfarei, forjorii de la 
„23 August" se apropiau de 
tribună. Șeful brigăzii ne-a fă
cut însă o invitație.

— Veniți la uzină, peste cî
teva ore sîntem la muncă. Con
tinuăm acolo discuția.

Am ajuns înaintea celor din 
coloană. In secție, aici unde 
focul din cuptoare nu se stin
ge niciodată, se muncește în 
ritm obișnuit. Lîngă presa de 
„1200“ l-am găsit pe utecistul 
Tudor Popa. Supraveghea cu 
atenția concentrată un lingou 
înroșit ce se lăsa modelat sub 
presiunea ciocanului uriaș, fe- 
rîndu-și din cînd în cind cu 
brațul-, fața dogorită de căldu
ra puternică.

— Cîtă producție ați dat pes
te plan în schimbul I ?

— Cei 15 oameni din schim
bul I au forjat astăzi, 23 Au
gust, 35 tone blocuri de matri
țe peste planul zilei.

Ceea ce înseamnă că brigada 
comunistului Hîrjan lucrează 
de fapt în contul zilei de 5 sep
tembrie.

Coloanele de oameni al muncii de pe tot cu
prinsul tării au adus sărbătorii din AuțuM o- 
magiul gindurilor celor mai fierbinți, dar mai 
cu seamă, incandescenta faptelor. Raportează 
in fața partidului, a conducătorului său iubit, 
tovarășul Nicolae Ceauțescu, izbind relevante 
pentru valoarea și hărnicia fiecăruia in parte, 
și a tuturor impreună, justificind prin ele pre
zentul și certitudinile victoriilor noastre de 
miine. Tinerii se alătură prin contribuție șl 
competență generației virstnice, faptele lor se 
asimilează prin încărcătura proprie de efort 
și dăruire, bilanțului general de reușite.

Trecem de la o coloană la alta, dintr-un 
oraș in altul, sintem prezenți tn fabrici, in u- 
zine, pe ogoare, in locurile unde munca nu în
cetează niciodată, intrebăm din om in om și 
încercăm sâ surprindem trăsătura definitorie 
a chipului lor. Chipul celor mai buni dintre 
cei buni, chipul ttnărului fruntaș tn munca 
și la învățătură, cei pe care colectivele lor ti 
așează ca pildă In primele rinduri, pe care 
ni-i recomandă cu căldură și stimă.

Dar sint zeci de mii, sute de mii. 
Mulțimea lor ne-o sugerează multitudine', 
faptelor mărețe, dimensiunea grandioaselor

realizâri eu tare lntre<ul popor «-» Încolonat 
in aeeasU ii de Urbltoare a«b faldurile dra
pelelor victorioase. Xe-am oprit alături doar 
de cițiva dintre et Sint performeri ji cam
pioni ai muncii, creatori, inovatori si cercetă
tori, tineri uteciști ti comuniști ale căror trăsă
turi definitorii sint pasiunea pentru muncă al 
spiritul muncitoresc Poartă pe umeri alături 
de cei de la care au deprins cultul si tainele 
muncii, alături de tovarășii lor mai in vtrsta, 
grafice expresive despre succesele de pfnă a- 
cum Si despre cele viitoare, lorinei si ehesnirt 
intlicărate spre mai bine, spre mal frumos. Si 
fiecare in conștiința sa, poartă lefămlntm 
ferm, angajamentul patriotic, al nostru al tu
turor, de a munci mal mult, mai bine, mal ca 
spor pentru înfăptuirea exemplară a hoiărtri- 
lor Conferinței Naționale a partidului, proprii
le noastre exigențe și prevlriuni : CINCINA
LUL ÎNAINTE DE TERMEN.

Si repetăm iarăși : reportajul nostru prexai- 
tă doar cițiva, foarte puțini, dintre cei multi 
care și-au cucerit prin fapte dreptul și cins
tea de a păși in primele

Dreptul și cinstea la
rînduri. 
care rfvnbn fiecare.

înainteîn multe Un angajamentprețuiteBRAȘOV. Tractoarele construite aici posedă calități 
țări ale lumii.

PITEȘTI.. — O prestigioasă carte de vizită a muncitorilor piteșteni: auto
mobilul românesc.

al‘întregului nostru popor — cincinalul 
de termen !

PITEȘTI.. — O prestigioasă carte de vizită a muncitorilor piteșteni: auto
mobilul românesc.

Gind de fiecare zi
De marea piață se apropie 

colectivul Fabricii de tricotaje 
„Adesgo" din Capitală. Privind 
revărsarea policromă și chipu-* 
rile voioase ale sutelor de ti
nere tricoteze, mi-am adus a- 
minte că am fost cu cîteva luni 
în urmă oaspete al acestei fa
brici. Discutasem atunci cu un 
grup de tinere despre frumuse
țea meseriei, despre disciplina 
de colectiv șj de producție.

— A lucra într-un colectiv 
de asemenea prestigiu, mărtu
risea una dintre fete, înseam
nă în primul rînd obținerea 
Unui certificat de hărnicie.

Antoaneta Constantinescu se 
numea fata care rostise aceste 
cuvinte. Am zărit-o din nou 
acum, la marea demonstrație, 
în primele rînduri. I-am adus 
aminte de discuția noastră.

— In ultimele luni am reu
șit să depășesc planul zilnic 
cu 12,5 Ja sută. Traducînd în 
produse fizice acest procent, 
asta înseamnă cîte 47 decini 
ciorapi zilnic peste norma ho- 
tărîtă de plan.

Trebuie subliniat că tînâra 
tricoteză face parte din secția 
„circulare", secție în care me
dia de vîrstă a lucrătoarelor 
nu trece de 20 de ani. Rezul
tatele Antoanetei Constantines
cu nu sînt ieșite din comun.

— Fabrica noastră, a ținut 
tînăra să adauge, s-a angajat 
să realizeze în primele 8 luni 
ale anului o valoare a produc
ției marfă de 3 593 000 lei. Am 
realizat 8 880 000 Iei, ne-am de
pășit deci propriile angajamen
te cu peste 3 milioane. Așa in
cit, aș zice, nu sînt singura 
care își depășește planul zilnic.

Nu. Antoaneta Constantines
cu este una dintre ele.

defilat prin fața tribunelor nu 
puteau lipsi minunății brigadieri 
ai Lotrului.

Brigadierul Alexandru Mușe- 
toiu, comandantul detașamentu
lui 1 Uzina Ciunget, a șantie
rului național al tineretului se 
numără printre cei care pășesc 
in frunte cu sentimentul dato
riei împlinite.

— Alături de tovarășii mei de 
muncă, ne-a declarat el, trăiesc 
înalta satisfacție de a putea ra
porta îndeplinirea integrală a 
angajamentelor luate în cinste* 
zilei de 23 August, ceea ce a fă
cut posibilă admiterea apelor pe 
aducțiunea principală și intrarea 
în probe tehnologice a hidroagre- 
gatului nr. 1 de 170 MW cu a- 
nroape o lună înainte de termen, 
în centrala subterană, la execu
tarea lucrărilor de montaj, in 
camera de comandă, la stația de 
220 Kv. pretutindeni brigadierii 
Lotrului au dat in aceste zile 
măsura întreagă a capacității și 
dăruirii lor. Este adevărat, a- 
ceastă ultimă realizare atrage in 
primul rînd atenția asupra noas
tră, a celor care lucrăm la Ciun
get. Victoria este însă a tuturor : 
și a celor de Ia Baraj, și a celor 
de la Mănăil6asa, Rudăreasa ori 
castelul de echilibru, a tuturor 
celor 8 000 de constructori și 
montori care trăiesc și muncesc 
astăzi pe 
revărsare

care lucrează a obținut 
ducție suplimentară in 
de 19 milioane let Și în timpul 
acestora el a executat lucrări de 
competența celei de a doua me
serii in care s-a calificat de cînd 
lucrează la combinat, acea de 
lăcătug mecanic. Intervenția lui 
și a altora, timpul lucrat peste 
orele de program in perioada 
reparațiilor a făcut posibilă pre
zența chimigtilor tirgmureșeni in 
coloana demonstranților eu ra
portul : ..Angajamentele supli
mentare de 32 milioane lei, a- 
sumate in cinstea aniversării 
Republicii au fost realizate și 
depășite pină la 23 August.

o pro
va! oare

plan. Trăiesc o mare 
Știind că l« realixa-

fier peste 
satisfacție _
rea lui ne-am adus contribuția 
și noi, membrii brigăzii de ti
neret.
Am în plan încă

cu reporterul rămîne 
întlmplătoare. 
pentru că din sutele de

Două șarje
suplimentare

Lotru pregătind marea 
de lumină a viitorului.

de-o vîrstă

Un constructor 
de lumină

De la impresionanta manifes
tare tinerească, desfășurată in 
lumina limpede a acestui august, 
din coloanele nesfirșite care au

Sînt
cu Republica

Cu tînărul utecist Francisc 
Gyorgytșor, operator chimist la 
secția amoniac 1 din cadrul 
Combinatului de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mureș am dis
cutat cîteva minute, înainte ca 
„plutonul" fruntașilor care au 
deschis demonstrația oamenilor 
muncii din orașul de 
al județului să treacă 
tribunei oficiale.

— Am aceeași vîrstă 
blica, și în această zi, „ 
el. mă încearcă și un sentiment 
de emoție pentru tot ce am obți
nut, de mîndrie pentru modul in 
care mi-am onorat angajamen
tele, dar în același timp de res
ponsabilitate pentru ceea ce vom 
avea de înfăptuit.

Numai prin scurtarea terme
nului de reparații, unitatea in

reședință 
prin fața
cu Repu
ne spune

Darul meu, darul 
colectivului

In coloanele ginerilor din Po
iana Ruscăi se află. înconjurat 
de ortaci, și tînărul șef de 
brigadă Alexandru Pop. Nu
mele acestuia este bine cu
noscut la Exploatarea minieră 
Teliuc. ieșind vertiginos in 
evidență, mai ales in ultimele 
luni, dnd succesele obținute de 
brigada sa au fost tot mai ră
sunătoare. In primăvara aces
tui an conducerea exploatării a 
considerat oportună înființarea 
unei brigăzi de tineret care să- 
și propună atingerea unor re
corduri de producție dinamizind 
astfel activitatea întregului co
lectiv și care să devină prima 
școală pentru tinărul care trece 
pragul minei. Cine să fie pro
movat in fruntea ei ? Opțiunile 
s-au îndreptat unanim spre A- 
lexandru Pop. unul dintre cei 
mai apreciați tineri mineri. 
Alexandru Pop nu 
șelat speranțele. Deși brigada 
este constituită numai din ute- 
ciști, el a reușit sâ învingă han
dicapul presupusei lipse de ex
periență aiungînd să se ia la în
trecere cu cele mai puternice 
brigăzi. Inițial și-a propus 
să dea peste plan 1 000 to
ne minereu de fier. Acum ra- 

a

îiT-

porteazâ că angajamentul 
fost substanțial depășit

— Noi minerii din Teliuc, 
ne-a declarat ei. am venit la 
demonstrație ca o mare familie. 
Darul pe care l-am adus țării 
de ziua marii sărbători este ur
mătorul : 29 000 tone minereu de

două inovații
încă din prima clipă a intîl- 

nirii cu colectivul uzinei „Elec
tronica" reporterul este pus 
într-o dilemă de-a dreptul de
rutantă. După ce criteriu să-și 
aleagă interlocutorul ? Optează 
pentru criteriul determinat de 
categoria cea mai reprezentativă 
a întreprinderii : tinerețea. Ni- 
colae Bordeianu are 27 de ani, 
este bloncL e muncitor sculer la 
S.D.V. și autorul unei inovații 
care majorează cam de patru ori 
productivitatea muncii. Calculăm 
in gind cam ce vechime poate 
sâ aibă in întreprindere, ne 
oprim, convinși că am exagerat 
puțin, la 6—7 ani, dar tinărul 
inovator ne infirmă presupune
rile, indicindu-ne o cifră dublă : 
și-a făcut . intrarea pe poarta 
muncii, și concomitent a în
treprinderii în care lucrează și 
astăzi, în urmă cu 12 ani. De la 
debutul profesional și pină 
acum a parcurs, aidoma altor 
sute și mii de colegi de genera
ție, o traiectorie tipică, îmbinînd 
învățătura căpătată la școala 
muncii de fiecare zi, cu cunoș
tințele teoretice adunate, seară 
de seară, pe băncile unui liceu. 
Inovația care l-a adus printre 
exponenții de frunte ai colec
tivului se numește „sculă de 
ambutizat și decupat ornamen
te", dar pentru un neinițiat sim
pla enunțare a titlului pare ne
semnificativă. Nicolae Bordeia
nu se grăbește să adauge cîteva 
detalii : este vorba, de fapt, de 
schimbarea tehnologiei de fabri
cație la o piesă, a cărei execuție 
necesita pînă acum nouă opera
ții (numărul lor s-a redus Ia- 
trei) iar timpul de lucru a fost 
și el micșorat (de la un sfert 
de oră la un singur minut). Tî
nărul, ne mărturisește el în
suși, mai are două asemenea 
victorii în lupta cu timpul, se 
gindește deja la altele, se gîn- 
dește să mai adauge atestatelor 
profesionale diploma de absol
vire a unui institut de învăță- 
mînt superior etc. Și totuși, în-

tilr.irea
absolut

A»u.
colegi de muncă și de generație
ai interlocutorului nostru, sint 
foarte mulți — asemeni lui — 
angajați în competiția ale cărei 
probe de rezistență se numesc 
imaginație, agerime, pasiune.

O- 
de

Tînărul cu mai 
multe adrese

— Păi, să facem o socoteală.
— .„în ’65, Drumul Taberei, 

apoi Balta Albă, Berceni, Co- 
lentina. In ’69, Titanul, apoi Pa
jura. Acum, din nou în Dru
mul Taberei. în microraioanele 
5 și 6. Și intre timp au mai 
fost comenzile speciale, adică 
Institutul de matematică, Școala 
de arhitectură... Să tot fie, va 
să zică, vreo opt ani de_ cînd 
lucrez in construcții...

Pășeam, alături de Ilie 
chea, în fruntea coloanei
constructori. Pe marile panouri 
purtate de demonstranți, grafi
cele relatau, în limbajul lor 
sec dar elocvent, despre marile 
succese ale celor ce înalță noile 
cartiere ale Capitalei, vorbeau 
despre angajamentele cu care 
ei se lnsoriu în ascensiunea 
creatoare a oamenilor muncii.

— în Raportul prezentat la 
Conferința Națională a partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU s-a referit la ne
cesitatea executării mai rapide 
a lucrărilor de investiții, la re
zolvarea. intr-un viitor nu prea 
îndepărtat, a problemei locu
ințelor. Depinde de fiecare din 
noi să apropiem acest viitor, să 
oferim oamenilor locuințe mai 
multe și de mai bună calitate, 
îmi spunea Ilie Ochea.

Și colectivul din care face 
parte acest tînăr, Șantierul 4 
Instalații al ICPB, fruntaș pe 
întreprindere, a demonstrat a- 
ceste intenții prin cele peste 
100 de apartamente predate 
înainte de termen, prin însem
natele economii de materiale, 
prin calitatea ireproșabilă a lu
ci ărilor. " ■
ția . concretă, palpabilă 
prezintă adevărata măsură 
timpului.

, Topitorul șef Ion Băncescu 
a’ venit la demonstrație direct 
din schimb. Noaptea nu a fost 
ușoară dar a uitat repede de 
oboseală ținînd cu tot dinadinsul 
să se afle în coloană, să rapor
teze partidului succesele cu care 
el și ceilalți tineri oțelari ai 
Hunedoarei au întîmpinat mă
reața sărbătoare. Ar avea multe 
de spus. De pildă, faptul că i 
s-au dat pe mină destinele unui 
cuptor cu o capacitate de 400 
tone la OSM 2. Este o mare res
ponsabilitate aceasta, să ți se în
credințeze ție, unui tînăr, (Ion 
Băncescu este încă utecist) soar
ta unei producții de oțel atît de 
mari.

De la începutul anului a ob
ținut, împreună cu ceilalți oțe
lari. 700 tone de oțel peste plan, 
dînd suplimentar aproape 2 
șarje. In acest fel, Ion Băn
cescu și-a depășit angajamentul 
luat în cinstea zilei de 23 Au
gust, realizînd pe lingă o pro
ducție suplimentară și un oțel 
de cea mai bună calitate. In co
loană, Ion Băncescu a demon
strat alături de tovarășii săi, de 
cei cu care domină flăcările și 
metalul incandescent.

— Sînt băieți minunați, afir
mă, arătînd spre ei, maistrul 
Victor Petroescu, secretarul co
mitetului de partid de la O.S.M. 
Dacă colectivul nostru raportea
ză astăzi depășirea sarcinilor de 
plan cu 15 000 tone de oțel tre
buie să mulțumim nu numai 
veteranilor de pe platforma oțe- 
lăriei, ci și acestor tineri cate 
reprezintă schimbul lor 
mîine.

Pasiunea 
o transmite 

și altora

de

înzestrată cu cele mai mo
derne mijloace de studiu, rea
lizate în bună măsură din iniția
tiva unor dascăli harnici și en
tuziaști. Intre ei, profesorul Con
stantin Popescu, totodată co
mandant-instructor de unitate 
pionierească, s-a distins prin- 
tr-un fructuos aport la înființa
rea și dotarea cabinetelor de fi
zica, matematică, științe natu
rale, studiul limbilor străine. 
Școala are astăzi și un admirabil 
cabinet de științe sociale, un mo
dern studiou muzioal, dar ea se 
mindrește în primul rînd cu a- 
telierul-școală, unde activează cu 
rezultate remarcabile toți cei 
1 500 de ■ elevi. Tînărul profesor 
se află din prima zi a activității 
sale in inima tuturor inițiati
velor, lucrînd la înfăptuirea lor 
practică, muncind efectiv îm
preună cu școlarii în atelier, ur
mărind atent efectuarea comen
zilor pentru cele trei întreprin
deri — „Steaua roșie", „Dîmbo
vița" și „Pionierul" — care pa
tronează școala. Practica elevilor 
în aceste fabrici, legătura per
manentă dintre ele și activitatea 
școlară fac ca relația dintre în- 
vățămîntul teoretic și practică 
să coreleze eficient. „La noi în 
școală, afirmă Constantin Po
pescu, educația prin muncă și 
pentru muncă nu este o preocu
pare exclusiv de dirigenție, ci 
una efectiv practică, directă, co
tidiană". Munca din atelierul- 
școală a dezvoltat elevilor ' de
prinderi practice folositoare, iar 
școala a beneficiat de o sumă 
frumoasă (30 000 lei) investită în 
noi mijloace de dotare a atelie
relor. Cu toate se .mindrește a- 
ceastă școală, unde aprecierea 
maximă se îndreaptă către cel 
mai tînăr și mai activ dintre 
profesorii ei, Constantin Popes
cu, capul de coloană la defilarea 
de la 23 August.

Argument la 
un angajament

decit 
luiesc 
fizica 
aliată 
contemporană. După trei ani de 
studenție și doar cu un an îna
inte de a păși în profesie, încerc 
să interpretez lumea studenților, 
a laboratoarelor imense prin 
posibilitățile pe care acestea le 
creează comunicării cu materia, 
ca și forța pe care o astfel de 
comunicare o poate avea asupra 
destinului nostru, al fiecăruia. 
Anul acesta am trăit suprema 
emoție de a fi reprezentant și de 
a fi luat cuvîntul în numele 
celor aproape 15 000 de studenți 
din centrul universitar Timișoa
ra în plenul Conferinței Națio
nale a partidului. A fost pentru 
mine prilejul unei duble sinte
ze : una — a drumului parcurs 
de întregul nostru ------- *
socialismului și 
sale perspective și 
grafie personală, 
legată de prima.
spune decit că pe noi, toți tine
rii, indiferent de locul care ne 
este hărăzit a-1 ocupa în meca
nismul dezvoltării spre urmă
toarea etapă, a comunismului, 
ne așteaptă un viitor luminos, 
de a cărui realizare însă toți 
sintem responsabili.

Ce am putea adăuga la gîn- 
durile tinerei Mariane Kronen- 
berger, studentă în anul IV a 
Facultății de fizică din.Timișoa- 
ra ? Poate doar certitudinea că 
această profesiune de credință, 
enunțată deocamdată doar teo
retic se va alinia în curind iz- 
binzilor practice pe care genera
ția ei le va raporta, la o viitoare 
sărbătoare, Partidului.

Pentru ei doar crea- 
re- 

a

Iată, în coloana sectorului 
cadrele didactice de la Școa
la generală 
aceasta, care 
deceniu de

5,

nr. 99. Școala 
numără doar un 

la înființare, e

„Cînd am intrat la facultate, 
în urmă cu trei ani, singurul 
lucru pe care îl știam în între
gime era că trebuie să învăț. 
Să știu tot ceea ce fizica din 
zilele noastre descoperise pentru 
că astfel, în momentul absolvi
rii să le pot împărtăși celor 
doar cu cițiva ani mai tineri

mine, tainele care sălăș- 
în lumea materiei. Vedeți, 
este cea mai de nădejde 
a progresului din lumea

popor în anii 
a viitoarelor 
alta — o bio- 
indestructibil 
Ce aș putea

Anchetă realizată de :
E. ISOPESCU, AL. BAL- 

GRADEAN, DORU MOȚOC, 
M. BORDA, O. PAUN, R. 
LAL. S. SCORȚARU, I. DAN- 
CEA, V. TANĂSESCU

Fotografii: O. PLEC AN, 
AGERPRES
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PARADA MILITARĂ Șl DEMONSTRAȚIA
OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I)
pe cheiurile Dîmboviței, pe Ca
lea Victoriei, in Dealul Spirii 
sau în pădurea Băneasa.

în rînduri compacte, trec apoi 
detașamentele de pregătire a ti
neretului pentru apararea pa
triei. In frumoase costume cu 
ecusoane tricolore, tinerii, mun
citori și elevi, își exprimă în 
această zi, în fața partidului și 
a patriei, hotărirea fermă de a 
învăța și de a munci cu stă
ruință pentru a deveni schimbul 
de mîine al constructorilor orîn- 
duirii noastre noi și în același 
timp de a se pregăti pentru apă
rarea pămîntului străbun, a pa
triei socialiste.

în imensul patrulater al de
monstrației se așterne liniștea. 
Deodata, din toate colțurile pie
ței își fac apariția, în urale, 
grupuri de pionieri care se în
dreaptă cu buchete de flori spre 
tribuna centrală. Momentul 
emoționant al întîlnirii pionie
rilor cu conducătorii partidului 
și ai statului nostru este subli
niat prin aplauze furtunoase. în 
îmbrățișarea caldă cu care se
cretarul general al partidului și 
ceilalți conducători îi înconjoară 
pe micii purtători ai cravatelor 
roșii, întreaga asistență, între
gul popor văd grija de zi cu zi 
pe care partidul și statul o 
poartă tinerei generații, pentru 
ca ea să crească și să se for
meze în spiritul muncii con
structive, al eticii și moralei co
muniste, în spiritul dragostei 
pentru patrie, popor și partid, 
al nobilelor idei ale internațio
nalismului socialist.

Apoi în Piața Aviatorilor pă
trunde mulțimea, în coloane 
dense, înaintînd sub falduri roșii 
și tricolore, scandînd puternic : 
„23 August, libertate ne-a 
adus „Un partid avem și-un 
nume prețuite mult în lume !“. 
„Ceaușescu luptător, pentru-al 
nostru-ntreg popor !“ Pe imense 
pancarte sînt înscrise urări care 
slăvesc patria și partidul.

Ca valurile nesfîrșite, coloa
nele trec prin fața tribunelor 
raportînd cu nețărmurită bucu
rie partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, succesele re
marcabile obținute în marea în
trecere socialistă pe care cel 
peste 800 000 de oameni ai mun
cii din Capitala patriei noastre, 
din care mai mult de jumătate 
sini tineri, au desfășurat-o în 
cinstea zilei de 23 August și care 
continuă cu intensitate în întîm- 
pinarea aniversării unui sfert de 
veac de la proclamarea Repu
blicii. Ei vestesc astăzi, în ceas 
de sărbătoare, că însuflețiți de 
istoricele hotărîri adoptate de 
Conferința Națională a partidu
lui au îndeplinit, la 21 august, 
planul pe 8 luni, la producția 
marfă, .pe ansamblul economiei 
buc.ureștene, ceea ce creează 
premise ca pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni să se obțină produse 
peste plan în valoare de 1 250 
milioane lei. Pe gi afice și pa
nouri sînt înscrise alte cifre tot 
atit de semnificative, argumen
te ale însuflețirii cu care oame
nii muncii traduc în viață poli
tica partidului. Citim cu satis
facție cîteva dintre aceste cifrei 
2 227 tone țevi din oțel, motoa
re electrice cu o putere de 
75 590 Kw, 772 pompe centrifu
gale, 7 350 televizoare, 7 425 an
velope și alte cifre indicînd 
produsele realizate peste preve
derile planului în perioada care 
a trecut de la începutul anului 
și pînă în ajunul marii sărbă
tori.

Trăind și muncind în clima
tul atit de fertil, atlt de lumi
nos deschis de hotărîrile mare
lui forum al comuniștilor, re
unit cu o lună în urmă, oame
nii muncii din Capitală își re
afirmă și în aceste momente, 
prin sugestive grafice și prin 
viu grai, sentimentele de apro
bare deplină față de hotărîrile 
Conferinței Naționale, care prin 
prevederile sale deschide noi 
perspective națiunii noastre so
cialiste în toate domeniile vie
ții materiale și spirituale. O 
mare inscripție reamintește an
gajamentul pe care oamenii 
muncii din Capitală și l-au asu
mat, în cadrul Chemării adresa
tă întregii țărî de a îndeplini 
cincinalul în patru ani și jumă
tate, realizînd peste prevederi 
o producție evaluată la circa 52 
miliarde lei.

în lumina cerințelor majore 
care determină astăzi eficiența 
oricărei economii moderne, și, 
îndeosebi, a economiei noastre 
socialiste, cerințe exprimate 
de secretarul general al partidu
lui de la tribuna Conferinței 
Naționale, oamenii muncii din 
Capitală prezintă prin graficele 
fixate pe carul alegoric căile 
concrete prin care vor atinge 
prevederile angajamentului a- 
sumat.

Cu fiecare nouă coloană care 
își face apariția în Piața Avia
torilor, miile de demonstranți 
își exprimă într-un singur glas 
sentimentele lor de dragoste 
fierbinte și de prețuire pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul său general, ore 
în șir în imensa piață s-a auzit, 
rostite din zeci și zeci de mii de 
piepturi i „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

în coloanele demonstranților 
sînt prezenți, ca în fiecare au
gust, cu entuziasmul și exube
ranța caracteristică vîrstei — 
mii de studenți și elevi. Ei ra
portează partidului, asemeni în
tregului nostru popor muncitor, 
că în afara strădaniei pentru în
sușirea temeinică a cunoștințe
lor pe băncile școlii, ei mun
cesc cu abnegație pe marile șan
tiere ale țării pentru înfrumuse
țarea orașelor și satelor, adu- 
cîndu-și o nobilă contribuție la 
marea operă a edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. Tineretul studios expri

mă în același timp recunoștința 
fierbinte partidului și statului 
pentru condițiile minunate de 
învățătură ce le sînt asigurate 
astăzi în școli și institute. Nu
mai în acest cincinal, în Capi
tală vor fi puse la dispoziția 
școlarilor 900 de săli de clasă.

Reflectînd fidel principiile 
statornice ale politicii externe 
marxist-leniniste a Partidului 
Comunist Român, detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al 
frontului antiimperialist, parti- 
cipanțiî la demonstrația din 
Piața Aviatorilor și-au reafir
mat cu tărie spiritul interna
ționalist de care este animat în
tregul nostru popor. Coloanele 
poartă cu ele panouri cu urări 
de salut la adresa popoarelor 
din toate țările socialiste, cu lo
zinci care cheamă la întărirea 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
frontului ântiimperialist, la în
tărirea păcii și prieteniei între 
popoare. împărtășind sentimen
te de adîncă mîndrie și satis
facție pentru prestigiul Româ
niei socialiste în întreaga lume, 
pentru stima și prețuirea de care 
se bucură tovarășul Nicol ae 
Ceaușescu, oamenii muncii din 
Capitală și-au exprimat, și cu 
acest prilej, adeziunea totală la 
politica externă a partidului 
nostru, politică în centrul că
reia se află ideea întăririi prie
teniei, solidarității și colaboră
rii multilaterale cu toate țările 
socialiste, a dezvoltării colabo
rării și cooperării pe plan eco
nomic și în alte domenii cu toa
te țările lumii, fără deosebire 
de orînduire, pe baza resoectă- 
rii reciproce a suveranității și 
independenței, egalității și a- 
vantajului reciproc.

Un semnal de trompetă ves
tește apoi mult așteptata paradă 
a sportivilor. în cîteva minute 
marea piață este inundată de 
feeria multicoloră a costumelor, 
de coloanele tinerilor cu tru
puri bronzate și vînjoase, pline 
de sănătate. în pas cadențat și rit
mic. într-o aliniere perfectă, ei 
defilează prin fața tribunelor, 
exprimîndu-și sentimentele de 
recunoștință profundă față de 
minunatele condiții create între
gului tineret de a se dezvolta 
armonios. Grupuri masive de 
fete și băieți poartă stemele 
Partidului Comunist Român, Re
publicii Socialiste România, în
cadrate de o mare de steaguri 
roșii și tricolore. Alți sportivi și 
sportive înscriu în marea Piață 
în fața tribunei oficiale cu tru
purile lor Stema P.C.R., iniția
lele R.S.R. și cifra simbolică 
„23“, în timp ce masele de spor
tivi realizează prin costumația 
lor un imens tricolor viu.

Entuziasta demonstrație a oa
menilor muncii din Capitala pa
triei noastre, consacrată celei 
de-a 28-a aniversări a eliberării 
de sub jugul fascist, ia sfîrșitîn 
atmosfera de entuziasm general, 
întreaga asistență intonează 
„Internaționala" — imnul de 
luptă al clasei muncitoare.

Ieri, oamenii muncii din Bucu
rești, întregul nostru popor, au 
cinstit marea zi a Eliberării, ca 
pe un izvor generator de isto
rie nouă, trăind sentimentul in
tens că prin perspectivele pe 
care hotărîrile Conferinței Na
ționale a partidului le-au des
chis patriei noastre socialiste, 
sărbătoarea din acest an a zilei 
de 23 August capătă o și mai 
durabilă semnificație.

(Agerpres)

Recepție oferită de C.C. al P.C.R., 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri

Cu prilejul celei de-a 28-a a- 
niversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri, au oferit, 
miercuri seara, o recepție în sa
loanele Consiliului de Miniștri.

Au luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghi- 
anu, Gheorghe Cioară, Florian 
Dănălache, Janos Fazekas, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Cor
nel Burtică, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Ion Pățan, Ion Stă- 
nescu, Ștefan Andrei, Ion Din- 
că, cu soțiile, membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai instituțiilor centrale, or
ganizațiilor de masă și obștești, 
deputați ai Marii Adunări Na
ționale, vechi militanți ai mișcă
rii muncitorești din țara noas

tră, participanți la insurecția ar
mată și veterani ai războiului 
antifascist, generali, muncitori 
fruntași, academicieni, alți oa
meni de știință, artă și cultură, 
șefi ai cultelor, ziariști români 
și străini.

Au participat reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncito
rești, aflați la odihnă în țara 
noastră, tovarășii : Dolores Iba- 
rru ' președintele P.C. din Spa
nia, Santiago Carrillo, secretar 
general al P.C. din Spania, Luis 
Carlos Prestes, secretar general 
al P.C. Brazilian, Stane Dolanț. 
secretarul Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, Leonid Vasi- 
lievici Smirnov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Narciso Isa Conde, se
cretar general al P.C. Domini
can, Kixo Gligorov, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Eduardo Mora Valverde, 
secretar general adjunct al Par
tidului Avangărzii Populare din 
Costa Rica, Paul Laurent, mem
bru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, Jean Blume, membru 

al Biroului Politic al P.C. din 
Belgia, Hubsch Femand, mem
bru al Comitetului Executiv al 
P.C. din Luxemburg, Arsene 
Ratsifehera și Remi Rakotobe, 
secretari generali adjuncți ai 
Biroului* Național al Partidului 
Congresului pentru Independen
ța Madagascarului.

De asemenea, au participat 
delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de V.K. 
Uspenski, ministrul industriei lo
cale al R.S.F.S.R., deputat în 
Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., 
delegația de ziariști din R.P. 
Chineză, condusă de Li Yen- 
nien, responsabil la redacția a- 
genției „Sîn Hua“, delegația 
Comitetului orășenesc Sofia al 
P.C. Bulgar, condusă de Nikolai 
Dulgherov, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid, delega
ția Partidului de stînga — Co
muniștii din Suedia, condusa de 
B. Svensson, membru al C.C. al 
Partidului, Pascal Luvualu, 
membru al Comitetului Executiv 
al Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei, delegația Miș
cării Social-Democrate din Da
nemarca, condusă de Karl Johan 
Mortensen, secretarul grupului 

parlamentar Social-Democrat, 
delegația de tineri militanți ai 
Partidului Muncii din Elveția, 
condusă de Philippe Muriset, 
responsabil cu activitatea tineri
lor comuniști din Cantonul 
Vaud, delegația Comitetului ju
dețean Ruse al P.C. Bulgar, con
dusă de Racio Stoianov, secretar 
al Comitetului, delegația Comi
tetului comunal de partid Pra- 
veț (R.P. Bulgaria), condusă de 
Dimităr Naidenov, secretar al 
Comitetului, precum și alți oas
peți, aflați la odihnă, din R.P. 
Chineză, și Republica Cuba.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
Republica Socialistă România, 
atașați militari și membri ai 
corpului diplomatic.

La începutul recepției a fost 
intonat Imnul de stat al . Re
publicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, s-au întreținut cordial, 
în timpul recepției, cu oaspeții 
de peste hotare, cu șefii misiu
nilor diplomatice.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Urmare din pag. I)

ÎN BUNĂJARA
cițiului sportiv, simbolul cu
prins în caligrama tinerelor 
trupuri care scriau, cu litere 
în care bat inimi, câ numele 
gloriei prezente și viitoare a 
țârii se leagâ de numele 
partidului, deci de esența 

ideii socialiste și comuniste.
Dar amănuntele sînt amă

nunte, ele sînt semnificantul 
care semnifică. România - o 
țară în care lucrurile sînt în 
buna ordine, aceasta se pu
tea citi în primul rînd din 
multiplele imagini transmise 
prin intermediul televizorului. 
România - o țară cu prin
cipii socialiste clare, cu reali
zări remarcabile, cu proiecte 
solide și angajare fermă pen
tru îndeplinirea lor.

In buna ordine se vădea a 
fi, și putea s-o vadă oricine, 
participarea de apartenența 
a oamenilor la sărbătoarea 
însăși, simbol a ceea ce ei 
fac în restul zilelor anului, în 
uzinele lor, în laboratoarele 
lor, în școlile și facultățile 
lor.

Priveam imaginile și nu pu
team să nu-mi zic, așa cum 
probabil majoritatea dintre 

noi ne-am zis trăind, într-un 
fel sau altul, momentele ma
rii sărbători :

in ordine este faptul că re
fuzăm lîncezeala, că nu ne 
mulțumim cu ceea ce am rea
lizat, înțeleaptă ordine aflîn- 
du-se conținută chiar și în 
realista apreciere a drumului 
pe care-l mai avem de par
curs, convinși fiind că mai 
sînt destule de pus la punct, 
de perfecționat, în ideea dia
lectică a procesualității ordi
nii înseși. Buna ordine diurnă 
se găsea concentrată in ideile 
pe care le transmiteau cuvin
tele cele mai frecvente de pe 
panourile în mers : „inițiati
vă", „creativitate", „responsa
bilitate", „perfecționare", „a- 
vans", „eficiență", „valorifi
care", „echitate", „omenie", 
„devotament", „demnitate", 
„prietenie", „solidaritate". In 
faptul că, toți cei 21 000 000, 
am fost și sîntem fideli sen
timentelor noastre patriotice, 
dorinței de a sluji poporul 
român și națiunea noastră so
cialistă. Bună, aș zice exem
plară, ordine se află în poli
tica noastră externă, în rela
țiile cu țările socialiste prie
tene și tovarășe, cu celelalte

OflD/AfF
popoare, lată ideile esențiale , 
pe care le puteai recepționa < 
vizionînd imaginile țării in , 
sărbătoare. <

In București, momentul csl < 
mai important al defilării, l-a ( 
constituit, desigur acela al ( 
trecerii prin fața tribunei la ( 
care se aflau conducătorii ( 
partidului și statului, la care ] 
se afla tovarășul Nicolae '< 
Ceaușescu. Dar parcă în ce- < 
lelalte orașe și localități gîn- j 
dul tuturor nu ducea tot aici, 
spre Piața Aviatorilor ? Urmă- * 
rindu-i prin televiziune, fără < 
să-și dea seama că sînt ur- < 
măriți, era lesne să observi 
pe fețele zecilor de mii de < 
oameni reacția cea mai sim- < 
plă și sinceră totodată. Tu- ] 
turor le era clar că întreaga j 
ordine bună a țării, in care ‘ 
se înscria firesc și bucuria lor, $ 
se află în directă corelație 
cu modul în care sîntem con- î 
duși. De către partid. De că-, ( 
tre Comitetul său Central. De ( 
către omul care se află în 
fruntea noastră, a tuturor. J

...România — o țară cu o { 
bună, cu o înțeleaptă, cu o 
harnică și perseverentă con- ' 
ducere.

c *
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„DEMONSTRAȚIA UNUI POPOR 
Încrezător în viitorul său"

Manifestări consacrate
zilei de 23 August

U
nii erau veniți în România de 
cîteva zile, alții doar de ci- 
teva ore. Cei mai mulți păși
seră intiia oară pe pâmîntul 
românesc, l-am intilnit în tri
bunele din Piața Aviatorilor 

contemplind incintați tălăzuirea coloanelor 
festive. Pentru acești oameni — sosiți la 
București de la depărtări mai mici sau mai 
mari, de pe toate continentele — diferiți 
pe planul opiniilor politice, al preocupări
lor de fiecare zi - participarea la demons
trația de 23 August a reprezentat prilejul 
unui contact de o deosebita profunzime cu 
realitatea românească.

Reporterul le-a solicitat, ca de obicei, im
presiile pe care le transcrie din bloc-notesul 
său :

• MARGARETE MtlLLER. secretară a 
F.D.G.B. (Federația Sindicatelor Libere 
Germane) din R.D. Germană : „Este foarte 
impunătoare această manifestație. Totul — 
de la parada militară și pînă la explozia 
de voioșie a pionierilor — mi-a plăcut 
foarte mult. Tineretul a demonstrat vi
guros încrederea în patria socialistă. Găr
zile muncitorești au reflectat forța po
porului. Coloanele oamenilor muncii sînt 
pline de bucurie și voie bună. Tabloul lor 
este optimist. Se vede că acești oameni 
sînt fericiți și veseli".

• V. K. USPENSKI, ministrul industriei 
locale a R.S.F.S.R., deputat al Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R., conducătorul dele
gației Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mânc : „Sîntem foarte bucuroși că am pe
trecut această sărbătoare în mijlocul po
porului român. Această vizită este încă un 
prilej de întărire și adîncire a prieteniei 
noastre, de consolidare a legăturilor fră
țești dintre popoarele Uniunii Sovietice și 
României. Oamenii muncii au dovedit un 
impresionant entuziasm, hotărîrea de a 
obține noi succese în construcția socialis
mului, îndeplinind programul trasat de 
Partidul Comunist Român. Oamenii sovie
tici, angajați în realizarea sarcinilor Con
gresului P.C.U.S., vă doresc noi realizări 
în dezvoltarea economiei și culturii, in în
florirea țării dumneavoastră".

• JIM LAYZELL, președintele Comite
tului Politic din Londra al Partidului Coo

peratist : „Mă întrebați ce m-a impresio
nat cel mai mult ? Vă voi răspunde : en
tuziasmul demonstranților. Sînt plini de 
vioiciune, bucuroși. Coloanele au multă 
culoare. Lozincile pe care oamenii le poar
tă exprimă voința lor. La dumneavoastră 
cînd producția în uzine crește, oamenii se 
simt fericiți. Ei nu se tem de șomaj, nu 
sînt înfricoșați de gîndul că pot rămîne 
fără locuri de muncă".
• REPREZENTANTUL GRUPULUI DE 

CADRE MILITARE ALE ARMATEI POPU
LARE CHINEZE DE ELIBERARE : „Ur-. 
mărind demonstrația oamenilor muncii care 
are Ioc cu ocazia marii sărbători a elibe
rării naționale ne dăm seama de dragostea 
fierbinte a poporului față de conducătorul 
său iubit. Aceasta este una din impresiile 
cele mai profunde. In al doilea rînd, doresc 
să subliniez că entuziasmul maselor in

Cu oaspeții străini 

in tribună

opera de edificare a socialismului este 
foarte mare. Realizările uriașe obținute de 
poporul frate român ne bucură din toată 
inima. Pe multe pancarte se exprimă ho- 
tărîrea de a îndeplini înainte de termen 
planul cincinaL Sîntem convinși că aceste 
angajamente vor fi realizate. Defilarea mi
litară a demonstrat forța puternică a în
tregului popor pentru apărarea patriei".

• RENE DECAILLON, membru al Co
mitetului Executiv al centralei sindicale 
franceze C.F.D.T.: „Este o demonstrație de 
profundă satisfacție, demonstrația unor oa
meni care au încredere în viață, sînt bucu
roși și sînt conștienți că dispun de forța 
necesară pentru a-și realiza obiectivele pro
puse. Este demonstrația unui popor încre
zător în viitorul său".

• MELHEM ABOU REZK, redactor al 
ziarului „EL NIDAA", organ al Partidului

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al Parti

dului Comunist Roman, a trimis tovarășului ERICI1 HON1- 
CKER, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului So
cialist Unit din ftermania, următoarea telegramă ;

Stimate tovarășe Erich Honecker,
îmi face o deosebită plăcere ca. in numele Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Român, al poporului român și al 
meu personal să vă adresez un cald salut tovărășesc și cele 
mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a zilei de naștere.

Partidul si poporul nostru dau o înaltă prețuire relațiilor 
de prietenie și solidaritate frățească statornicite Intre Partidul 
Comunist Român si Partidul Socialist Unit din Germania, Intre 
Republica Socialistă România și Republica Democrată Ger
mană Amintindu-mi cu profundă satisfacție de convorbirile 
fructuoase pe care le-am avut cu dumneavoastră cu prilejul 
vizitei în România a delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate Germane, îmi exprim convingerea că 
raporturile prietenești, de conlucrare tovărășească pe multiple 
planuri dintre partidele și țările noastre vor cunoaște o dez
voltare si adîncire continuă, în Interesul celor două popoare, 
al cauzei unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Vă urez din toată Inima, dragă tovarășe Honecker, multă 
sănătate, viață îndelungată și noi succese lr. activitatea pe 
care o desfăsurați, în fruntea Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pentru Înflorirea continuă a 
Republicii Democrate Germane și afirmarea ei tot mai pu
ternică pe arena internațională, pentru triumful cauzei păcii.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Re
publicii Orientale a Uruguayului, JUAN MARIA BORDA- 
BERRY, următoarea telegramă :

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Orientale a Urugu
ayului, adresez Excelenței Voastre și poporului Uruguayan, In 
numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, sincere felicitări șl cele mai bune urări.

Tovarășul Manea .Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit miercuri cu tovarășul 
Kiro Gligorov, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, care, la invitația C.C. 
al P.C.R.. își petrece concediul 
de odihnă în țara noastră.

întîlnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Regatului 
Maroc, Ahmed Taibi Benhima, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu. va face o 
vizită oficială în Maroc, între 
28 august—1 septembrie 1972.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a transmis 
o telegramă de felicitare mi

nistrului relațiilor externe al 
Republicii Orientale a Urugua
yului, Jose A. Mora Otero, cu 
ocazia zilei naționale a acestei 
țări.

CRONICA
U.T.C.

Joi, a plecat la Helsinki 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C 
al U.T.C., care va participa 
la Conferința tineretului 
pentru securitate și coope
rare, ale cărei lucrări se vor 
desfășura în Finlanda.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, delegația a fost sa
lutată de Ion Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., de acti
viști ai U.T.C.

Comunist Libanez: „Manifestația reflectă 
atașamentul poporului român față de Parti
dul său Comunist, victoriile sale strălucite 
în construcția socialismului. Poporul român 
care a luptat cu succes pentru a se elibera 
de oprimare și exploatare urmează cu în
credere deplină Partidul Comunist Român".

a IVAN TASEV, reprezentant al Consi
liului Central al Sindicatelor din R.P. Bul
garia : „Mi se pare că lucrul cel mai carac
teristic pentru această strălucită demonstra
ție este hotărîrea maselor de a îndeplini 
cu abnegație angajamentele înscrise pe pan
carte, sarcinile stabilite de Partidul Comu
nist Român. Fără îndoială, produce o pu
ternică impresie faptul că tineretul este 
gata să-și apere patria, cuceririle poporu
lui. S-a relevat concludent grija cu care 
este înconjurat tineretul, preocuparea pen
tru educarea lui. pentru dezvoltarea lui ar
monioasă. Se poate spune că manifestația 
în întregul ei are ca trăsătură specifică 
tinerețea, nu numai ca virstă, ci și ca 
spirit—"

• HERMANN GUDMUNDSSON, membru 
al Comitetului Executiv al Federației Mun
cii din Islanda : „Sînt deosebit de impre
sionat de măreția acestei demonstrații. Am 
văzut și alte demonstrații dar aceasta a în
trecut așteptările mele. Am putut constata 
hotărîrea fermă a poporului român de a 
păși pe drumul vieții sale noi. Este prima 
vizită in România a unei delegații sindicale 
islandeze și sînt convins că ea va contribui 
la întărirea legăturilor intre cei ce muncesc 
din țările noastre**.

• SIL V ANO LEVRERO. șeful secției eco
nomice a C.G.IJL. (Italia) : „Este o mani
festare magnifică a poporului care exprimă 
deplina sa adeziune față de Partidul Co
munist Român, participarea maselor largi la 
construcția socialismului. In această de
monstrație se vădește marca forță a orin- 
duirii socialiste născuta din tradițiile po
porului. din ființa sa națională, din condi
țiile specifice ale țării. Ca muncitor italian, 
nu pot să nu fiu entuziasmat de succesele 
poporului român in lupta pentru dezvol
tarea socialistă a țării sale**.

Declarații consemnate de 
EUGENIU OBREA

Plecarea la Helsinki
a delegației P.C.R., condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș

Joi, a plecat la Helsinki dele
gația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.CJL. care, 
la invitația Partidului Social De
mocrat din Finlanda, va face o 
vizită In această țara.

Din delegație fac parte tova
rășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Constanța Crăciun, membru al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Minai,

*
în aceeași zi, delegația a so

sit la Helsinki Ea a fost întim- 
pinatâ, la aeroport, de Veikko 
Helle și Margit Eskman, vice
președinți ai Partidului social
democrat, Paavo Lipponen, se
cretar cu probleme internațio
nale și de alți activiști ai 
P.S.D.

pe s c Ivi Ir* ■t

Convorbire 
între împuterniciți! 
guvernului R. D. G. 

și Senatului 
Berlinului occidental
• LA MINISTERUL de Ex- 

terne al R .D. Germane a avut 
lo? o convorbire între împuter
nicitul guvernului R. D. Ger
mane și împuternicitul Sena
tului Berlinului occidental. In 
timpul convorbirii, împuternici
tul guvernului R.D.G. a infor
mat că, in perioada 4 iunie — 
15 august, 529 599 de cetățeni 
din Berlinul occidental au vizi
tat R. D. Germană.

Procesul 
de la Accra

• ÎN FAȚA unui tribunal mi
litar din Accra a început pro
cesul intentat grupului de parti- 
cîpanți Ia lovitura antiguverna
mentală inițiată la 16 iulie a.c. 
în Ghana, acțiune care însă a 
eșuat. In actul de acuzare, 
complotiștii sînt invinuiți că au 
plănuit arestarea și asasinarea 
șefului guvernului militar al 
Ghanei, colonelul Acheam- 
pong. 

membru al C.C. al P.CJL, pet—r- 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R.

La plecare, delegația a 
salutată de tovarășii Gbeergte 
Pană, membru al Comite: _iux 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, s-euretar al C.C. al PjCJL. 
Iosd Bamc. messhru supleant al 
Comitetului Exectrur, secretar 
al C.C. al P.CJL. Grâzeia Vass 
și Iosif Szasz, șefi de secție la 
C.C. al P.CJL, de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Mircea Bă- 
lănescu. ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Hel
sinki și membri ai ambasadei 

în aceeași seară, Kalevi Sor- 
sa, secretarul general al P.S.D., 
a oferit un dineu In cinstea de
legației P.CJL

• SUB PREȘEDINȚIA lui 
Salvador Allende, la Santiago 
de Chile, a avut loc ședința 
Consiliului superior al securită
ții naționale pentru studierea 
situației în urma înmulțirii ac
telor teroriste provocate de gru
puri reacționare înarmate.

Declarații 
ale Crucilor Roșii 

din nordul 
și sudul Coreei

• AGENȚIA A.C.T.C. anunță 
că, în conformitate cu acordul 
survenit Ia convorbirile prelimi
nare între reprezentanții socie
tăților de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de 
sud, autoritățile interesate ale 
celor două părți au dat publici
tății declarații care garantează 
siguranța și securitatea persona
lului celeilalte părți în timpul 
călătoriei și șederii în zona în 
care vor avea loc convorbirile 
propriu-zise, precum șt întoar
cerea în bune condiții a perso
nalului celeilalte părți. Textele 
declarațiilor au fost schimbate 
la 24 august prin intermediul 
oficiilor societăților de Cruce 
Roșie ale părților de Ia Pan- 
munjon.

MOSCOVA
Cu prilejul celei de-a 28-a a- 

niversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, ambasado
rul României în Uniunea So
vietică, Gheorghe Badrus, a 
oferit o recepție la care au 
participat K. T. Mazurov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., K. F. Katusev. se
cretar al C.C. al P.C.U.S., N.M. 
Matceanov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.. M. P. Gheorgadze. 
secretarul Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.. miniș
tri, generali ai Uniunii Sovie
tice, activiști cu munci de răs
pundere din aparatul C.C. al 
P.C.U.S., conducători ai unor 
ministere.

La recepție a luat parte de
legația A.R.L.U.S.. condusă de 
tovarășul Virgil Cazacu mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct al ministrului educației 
și învâțămmtulul Un grup al 
ansamblului artistic de amatori 
„Rapsodia Mureșului* a inter
pretat cinteze din folclorul ro
mânesc.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★

In centrele cele mai impor
tante ale Uniunii Sovetice și in 
capitalele Republi cri-or uniona
le au avut loc noi manifestări 
Închinate celei de-a 23-a ani
versări a eliberării României ce 
sub jugul fascist.

La Leningrad, o adunare fes
tiva a întruni: reprezenianț: ai 
organizațiilor de partid orășe
nești. ai oamenilor de culturi 
și artă, ai uzinelor leningrăde- 
r.e. In capitala R_S_S. Gruzine. 
Tbilisi, a avut loc o adunare 
festivă a reprezentanților opini
ei publice. Clubul central al 
poligrafiștilor din Riga a găz
duit adunarea festivă organiza
tă de Comitetul orășenesc al 
P.C. din Letonia. Uniunea Le- 
trnîană. a asociațiilor de priete
ne și relații culturale cu străi
nătatea $z filiala Letonă a aso-

BELGRAD
Ca prilejGl rilă de 23 Acg~.xsL

^e Rcciria -i Bejerad. V>- 
Uie $aadr=. a abeezz e recesCae. 
Ac hat parte Badjdx Szokxs. 

al Bârodci ai
* Preriei;:?-: Unxzsrii Coesrzișri- 

lor din lucoaLavia. Prcar Sta=3- 
. hobci. Erf-nbru al

R-SuF.L, Djavid Nrnan.:. vice- 
! presedicte al Adu^irii Federale
' a R_S-F-L. DragosXav Marko viei, 
| președintele Adunării R-S. Ser

bia. Marko Nikemct, nresedir.te- 
le C-C. a! U.C. din R-S Serbia. 
Miler, k o B-iM:5ci. președintele 
CaariBuhd Execuți» al R-S. Ser
bia. Dosan Glirorieviri. membru 
al Consiliului Executiv Federal, 
președintele oârți: iugoslave In 
Comisia mixtă româno-iugoslavâ 
de colaborare economică.

NAȚIUNILE UNITE
Cu ocazia zilei naționale a 

Românie:. reprezentantul per
manent al țării noastre la Na
țiunile Unite, ambasadorul Ion 
Da teu. a evocat în cadrul unei 
conferințe ținute la postul de 
radio ai municipalității New 
York, actul istoric de la 23 Au
gust 1944 și însemnătatea aces
tuia pentru dezvoltarea politi
că. economică și socială a Ro
mâniei. în cadrul emisiunii. 
Alexandru Dima, director 
adjunct al Bibliotecii Române 
din New York, s-a referit la 
activitățile acestei instituții in 
direcția popularizării culturii, 
vieții și realizărilor poporului 
român. Crainicul postului de 
radio a vorbit în continuare 
despre insurecția de la 23 Au
gust și contribuția României la 
lupta împotriva fascismului, 
după care a fost transmis un 
program de muzică românească.

TEL AVIV
Ambasadorul României în Is

rael, loan Covaci, a oferit un 
cocteil la care au participat pri
mul ministru. Golda Meir, pre
ședintele Knessetului, Israel 
Yeshayahu. secretarul general 
al sindicatelor. Itzhak Ben Aha
ron, conducerea Asociației de 
prietenie Israel—România, c a- 
meni de afaceri, reprezentanți 
ai artei, culturii și științei, zia
riști. Au luat parte, de aseme
nea, șefi ai misiunilor diploma
tice și consulare din Israel.

PEKIN
Cu ocazia celei de-a 28-a ani

versări a eliberării României de 
sub jugul fascist, Iosif Chivu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Rdmâniei la Pekin, a oferit 
un cocteil. Au participat Li 
Sien-nien, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ci Den-kuei, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, Go Mo-jo, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului 
permanent al Adunării Repre
zentanților Populari pe întrea
ga Chină, Ci Pin-fei, ministru 
al afacerilor externe, U De, 
președintele Comitetului Revo
luționar Orășenesc Pekin, alte 
persoane oficiale chineze. A fost 
prezen: Sarin Chhak, ministrul 
afacerilor externe al Guvernu
lui Regal de Uniune Națională 
al Cambodgiei.

în cadrul cocteilului, desfășu
ra: intr-o atmosferă cordială, 
de caldă'prietenie, Iosif Chivu 
si Ci Pin-fei au rostit alocu
țiuni

După ce a trecut în revistă 
succesele obținute de poporul 
român in construirea sociali0- 
mului, însărcinatul cu afaceri 
a_L a subliniat că România si
tuează in centrul politicii sale 
externe întărirea prieteniei, a- 
liar.ței și colaborării multilate
rale cu toate țările socialiste și 
a relevat că între partidele, 
guvernele și popoarele Româ
niei și Chinei s-au statorni
ci: relații de profundă prietenia 
militantă, de colaborare fră
țească. de respect reciproc. Pr« 
porul român urmărește cu mult 
interes și se bucură din toată 
inima de marile succese obți
nute de harnicul și talentatul 
popor frate chinez, sub condu
cerea încercată a partidului Co
munist Chinez, in frunte c1* 
președintele Mao Tzedun pe 
calea edificării socialismului în 
China, a creșterii rolului și 
prestigiului R.P. Chineze pe 
arena :r.ternaționalâ. a contri
buției sale Ia triumful cauzei 
păcii sz socialismului în lume.

Ci Fln-fei a relevat că în cel 
2B de ani de la eliberare har
nica- s. curajosul popor român, 
pers**, «iad ia pol.tica de inde- 
'•eroerri șî de sine stătătoare, 
:n- .ng:nd numeroase greuiâti, 
a ter.nu: rea'.zâr. mari in cor.- 
frxta soriâkssă și in lup*-a 
pe-mru apărarea

ri a «rverac_tătii ță
ri— Z>rr.3î d_n 'na'i inima r*^~ 
porshx: român «uecese și mat 

in vt;:er. In îndelungata 
luptă revoluționară popoarele 
chinez și român au manifestat 
simpatie și s-au sprijinit întot
deauna reciproc, statornicind 
intre ele o prietenie revoluțio
nară profundă.

*
Prințul Norodom Sianuk, șe

ful statului cambodgian, preșe
dintele Frontului Național U- 
nit cir. Cambodgia. însoțit de 
Penn Nouth. premierul guver
nului regal ce Uniune Naționa
lă ‘ din Cambodgia, președintele 
Biroului Politic al F.U.N.K., 
Ieng Sary, trimisul special al 
forțelor din interiorul Cambod
giei, Sarin Chhak, ministrul a- 
facerilor externe, și alte per
soane oficiale cambodgiene au 
făcut miercuri o vizită la Am
basada României din Pekin, cu 
ocazia celei de-a 28-a aniversări 
a Zilei naționale a țării noas
tre.

Șeful statului cambodgian a 
transmis poporului român, con
ducătorilor de stat români, to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu feli
citări cordiale și urări de pros
peritate.

TIRANA
Ambasadorul României la Ti

rana. Ion Stoian, a oferit un 
cocteil la care au participat 
Nesti Nașe, ministrul afacerilor 
externe, alți miniștri. Bilbil 
Klosi, secretar al Prezidiului A- 
dunării Populare, Sotir Kam- 
beri, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor, și alte 
persoane oficiale. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
Tirana-

ULAN BATOR
In saloanele Ambasadei româ

ne din Ulan Bator a fost oferit 
un cocteil, la care au participat 
tovarășii N. Luvsanravdan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, B. Lhamsu- 
ren, membru suoleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.P.R.M., 
membri ai guvernului, generali.

HANOI
Ambasada română din Hanoi 

a organizat un cocteil la care 
au participat Nguyen Con, se
cretar al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte’ al guvernului, 
Tran Dang Khoa, vicepreședin
te al Adunării Naționale, Ngu
yen Van Tran, secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, secretar al Comi
tetului de partid al capitalei,

SOFIA
Cu prilejul zilei de 23 August, 

ambasadorul României în Bul
garia, Nicolae Blejan, a oferit, 
miercuri seara, un cocteil.

Au participat Tano Țolov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P.B., Grișa Filipovși 
Konstantin Tellalov, secretari ai 
C.C. al P.C.B., Gheorghi An
dreev, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Milko Tarabanov, 
prim-vicepreședinte al Adunării 
Populare, Gheorghi Iordanov, 
prim-secretar al Comitetului o- 
râșenesc P.C.B. Sofia, Mincio 
Mincev, secretar al Consiliului 
de Stat al R.P.B.

HAVANA
In sala „Thalia" din Havana 

a avut loc, luni seara, o aduna
re organizată de Institutul de 
economie în cinstea celei de-a 
28-a aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fascist. Au 
fost prezenți Orlando Segundo 
Arrias, decanul Institutului de 
economie din Havana, și alte 
cadre didactice și studențî. Au 
luat parte, de asemenea, Petre 
Ionescu, ambasadorul României 
la Havana, și alți membri ai 
ambasadei.

BUDAPESTA
Ambasadorul Republicii So

cialiste România la Budapesta, 
loan Cotoț, a qferit un cocteil 
cu prilejul celei de-a 28-a ani
versări a eliberării naționale a 
României de sub jugul fascist. 
Au luat parte Nemeth Karoly, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de par
tid Budapesta. Văly Peter, vi
cepreședinte al Guvernului un
gar, Bond or Jozsef, ministrul 
'‘obstrucțiilor și urbanisticii. 
Cscnadi Gyorgy. ministrul 
^arsporturilor si poștei, dr. Ko- 
rntn Mihaly. ministrul justiției, 
Gyenes Andras, șef de secție la 
C.C. al P.M.S.U., Foldvari Ala- 
dar. președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din Un
garia.

BERLIN
Cu prilejul zilei de 23 August, 

ambasadorul Republicii Socia
liste România în R.D. Germană,' 
Vasile Vlad, a oferit în Sala 
Congreselor din Berlin un coc
teil. Au participat Herbert 
Warnke, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Federației Sindicatelor 
Libere Germane. Heinrich Ho- 
mann, vicepreședinte al Consi
liului de Stat al R.D.G., Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Johann 
Wittik, ministrul industriei u- 
șoare.

ATENA
A.mbasadorul României la A- 

tena, Francisc Păcurariu, a ofe
rit o recepție la care au parti
cipat Stylianos Pattakos, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Chr. Xantopoulos-Pala- 
mâs, ministru adjunct al aface
rilor externe, Emanuel Fthena- 
kis, ministrul marinei comercia
le. transporturilor și comunica
țiilor, alte persoane oficiale.

Cu acest prilej, generalul P. 
Tzanetas, șeful Casei militare 
regale, a transmis ambasadoru
lui român felicitări din partea 
regentului și primului ministru 
al'Greciei, Gheorghios Papa
dopoulos.

ALGER
Ziarul „El Moudjahid" a pu

blicat un articol consacrat săr
bătorii naționale a României. 
„Această aniversare, arată zia
rul, are loc sub semnul a două 
evenimente de mare semnifi
cație : Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român, 
care a marcat un moment de
cisiv în evoluția economico-so- 
ciala a țării, și a 25-a aniver
sare a proclamării Republicii".

PHENIAN
însărcinatul cu afaceri a.i. al 

României, Dumitru Bădică, a o- 
ferit o recepție la care au par
ticipat Kim Ir, membru al Co
mitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, prim-vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, Ceăn Ciun 
Thek, membru supleant al Co
mitetului Politic al C.C. al 
P.M.C., vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri, Iang Hiong 
Săp, membru -supleant al Co
mitetului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.C., Kang Riong Uk, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Supreme al R.P.D. 
Coreene.

HELSINKI
în sala „Arbetets Vanner'* din 

Helsinki a fost organizată, sub 
auspiciile Ministerului Finlan
dez al Educației, Asociației de 
prietenie Finlanda-România și 
Ambasadei române din Helsinki, 
o seară culturală închinată zi
lei de 23 August.

Prof. Olavi Lahteenmaki, vice
președinte al Parlamentului, 
membru al Conducerii Partidu
lui conservator, a expus impre
siile sale în urma vizitei între
prinse în România, în fruntea 
unei delegații parlamentare fin
landeze.

Ambasadorul României la Hel
sinki, Mircea Bălănescu, a evo
cat însemnătatea istorică a ac
tului de la 23 August 1944

URUGUAY
25 august este 

ziua națională a 
Republicii O- 
rientale a Uru
guayului.

Așezat pe 
coasta atlantică 
a Americii de 
sud, Uruguayul 
are o suprafață 
de 186 926 km 
pătrați și o 
populație apre
ciată la circa 3 

milioane de locuitori. Teri
toriul este un podiș vălurit, 
străbătut de fluviul Uruguay 
si afluentul său Rio Negro, 
pe care se dezvoltă o vege
tație de savană propice creș
terii vitelor. De altfel. Uru- 
guayul este o țară cu un pro
nunțat specific agrar. Pășu
nile ocupă 80 la sută din su
prafața agricolă. Principalele 
produse ale economiei sînt 
carnea și produsele din car
ne, pieile și lîna. Pe supra
fețele cultivate se practică, 
de asemenea, cultura cerea
lelor — grîu, porumb, ovăz 
— a inului și florii-soarelui.

Industria este relativ .slab 
dezvoltată, în bună parte da
torită lipsei de resurse ale 
subsolului. Ramura cea mai 
bine reprezentată este, bine
înțeles, industria alimentară 
și ușoară, care prelucrează 
materiile prime agricole. Se 
pot enumera fabrici de ulei, 
zahăr și conserve, de prelu
crare a linii, pieilor și cărnii 
și îndeosebi industria’frigori
fică, indispensabilă asigurării 
exportului de carne.

Pînă nu de mult, Uru
guayul era supranumit „El
veția Americii Latine" dato
rită prosperității sale econo
mice. De aproximativ un de
ceniu, țara este confruntată 
insă cu numeroase dificultăți 
economice provenind din o- 
rientarea unilaterală a eco
nomiei spre creșterea vitelor. 
Diminuarea prețurilor pro
duselor animaliere pe piața 
mondială atît datorită apari
ției altor mari producători, 
cît si exploziei industriei în
locuitorilor sintetici ai lînii și 
pielii a făcut ca producția de 
animale să stagneze într-o a- 
numită măsură, ca de altfel 
și exporturile, aducînd ba
lanța de plăți uruguayană în- 
tr-un deficit cronic. Se apre
ciază că Uruguayul se află 
în fața necesității unei re- 
orientări și restructurări a 
economiei sale, proces care 
pare a fi urmărit în prezent 
la Montevideo, dar care va 
solicita, fără îndoială, o pe
rioadă îndelungată de efor
turi susținute avînd în vede
re dificultatea trecerii de la 
actualul stadiu de monocul- 
tură la o economie bazată pe 
industrializare și agricultură 
intensivă.

BAZIL ȘTEFAN
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SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVO
LII ; rulează la Patria (orele 10; 
12,30; 16; 18,30; 21), de la 23 Au
gust rulează PROVINCIALII (ore
le 10; 12,30; 16; 18,30; 21).

BINECUVÎNTATI ANIMALELE 
ȘI COPIII : rulează la Capitol (o- 
rele 9,30; 11,45; 14; io,15; 18,30;
20,45), Feroviar (orele 9; 11.15;
13,30; 18,15; 20,30), Grădina Capi
tol (ora 19,30).

DESPRE DRAGOSTE: rulează Ia 
Central (orele 9.30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20.30).

FUGA DUPĂ LTNIȘTE : rulează 
la’Lumina (orele 9; 11,15; 13,30;
16: 18.15; 20.30).

PROVINCIALII I rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina Doina (ora
19,30).

CĂLĂREȚII : rulează la Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 
21)’, Grădina Festival (ora 19,45).

CREIERUL: rulează la Sca
la (orele 8,30; 11; 13.30; 16;
18,30; 21), Favorit (orele 8,30; 10,45; 
13,15; 15,45: 18: 20.30). Melodia (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Grădina Select (ora 20).

PROGRAM DE DOCUMENTA
RE; SUB SOARELE LUI AUGUST 
23 : rulează la Timpuri Noi (ore
le 9.45----- 16,30 în continuare), SOLI
AI POPORULUI ROMAN PRIMIȚI 
CU DRAGOSTE Șl RESPECT IN 
LUME : (orele 18,15; 20.15).

DACII : rulează la Cotrocenl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLIȚIE FĂCUTE PRO
CURORULUI REPUBLICII : ru
lează la Dacia (orele 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ : rulează la Doina (orele 12; 
16; 19). Pacea (orele 16: 19). Dru
mul Sării (orele 16; 19,30).

NlKOLETlrtA BURSAC î rulea
ză la Giulești (orele 15,30; 18;
20,30).

BĂRBAȚI CUMSECADE t rulea
ză la Moșilor (orele 15,30; 18).

TINTIN ȘI TEMPLUL SOARE
LUI : rulează la Miorița (orele 10; 
12.30: li: 17,30; 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Rahova (orele 15,30: 19).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 17,45), 
Grădina Unirea (ora 20).

RĂZBOIUL MINERILOR î ru
lează la VItan (orele 15,30; 18).

PĂDUREA PIERDUTĂ : rulează 
la Ferentari (orele 15,15; 17,45; 20).

PROCESUL UNEI STELE : ru
lează la Festival (orele 9; 11,15;
13,30: 16; 18,30; 21), Modern (orele 
9: 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30),
Grădina Modern (era 19,45).

DACA E MARTI, E BELGIA : 
rulează la Tomis (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30). Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

20,30),  Grădina Tomis (ora 20,15).
BALADA LUI GABLE HOGUE t 

rulează la Aurora (orele 8,45; 11;
13,15; 15,30; 18), Gri vița (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Gră
dina Aurora (ora 20,15).

NAUFRAGIAȚI IN SPAȚIU t 
rulează la Arta (ora 16), Grădina 
Arta (ora 20).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Bucegi (ora 16), Victoria 
(orele 9: 12,30; 16: 19,30), Volga 
(orele 8,30; 12; 15,45; 19), Grădina 
Bucegi (ora 19,30).

LUPUL NEGRU : rulează Ia 
Crîngași (orele 15,30; 17,45; 20.

ASTA SEARA DANSĂM IN FA
MILIE : rulează la Flacăra (ore
le 15.30: 18: 20,15).

NEVĂZUT, NECUNOSCUT ; ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18). 
APA VIE (ora 20.15).

PROCESUL ALB : rulează la 
Feroviar în ziua de 23 August

(ora 16,15).
FANFAN LA TULIPE : rulează 

la Flamura (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).

EXPLOZIA ALBA : rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

DRAGOSTE ȘI AMENZI : rulea
ză la Progresul (orele 15.30; 18;
20,15).

20 000 DE LEGHE SUB' MĂRI : 
rulează la Buzești (orele 15; 17,30), 
Grădina Buzești (ora 20,15).

DIRECTORUL : rulează la Vii
torul (orele 15,45; 19).

19 FETE și UN MARINAR : ru
lează la Larorrfet (orele 15,30; 17,30;
19,30)

CASA DE SUB ARBORI : rulea
ză la Popular (orele 15,30; 18;
20,15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18). Grădina 
Lira (ora 20).

ROBIN HOOD ; rulează la Cos

mos (orele 15,30; 17.45; 20).
ULTIMUL TREN DIN GUN 

HILLL : rulează la Grădina Vitan 
(ora 20). r

MAREA SPERANȚA ALBA : (“u- 
lează la Grădina Moșilor (ora 20).

LOAN A (orele 10; 12; 14; 16; 18,15). 
OMUL CU RICȘA (ora 20,30), ru
lează Ia Cinemateca Union.
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Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : PISICA SĂLBATICĂ 
— ora 20,30; Ansamblul „Rapsodia 
Română1* : PE PLAIURILE MIO
RIȚEI — ora 18,30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (la Grădina Boema) : TRĂS- 
NITUL MEU DRAG — ora 20.

VINERI, 25 AUGUST 1972
Programul 1

9,00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9.05 Reportaj TV: „Oțelarii". 9,20 
Orchestra de muzică populară 
„Chindia" din Pitești. 9,55 Publici
tate. 10,00 Curs de limba germană. 
Lecția a 13-a. 10,30 Telecinemateca 
pentru copii : „Doctorul Aumă- 
doare** — o producție a studiouri
lor sovietice" • Medalion Harold 
Lloyd. 12,30 Ateneu. 13,10 Telejur
nal. — 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs de limba en
gleză — lecția a 12-a. 18,00 Arta
plastică. Monumentul țăranilor eroi 
înălțat de sculptorul Vida Geza la 
Moisei. Comentariul: Dan Hăulieă.

18.15 Primul festival al dansului fe
cioresc — Cluj 1972 — reportaj.
18,35 Ce trebuie să știm despre 
combaterea cancerului 18,50 Tra
gerea Loto. 19,00 Legile în dezba
tere publică. Proiectul de lege pri
vind dezvoltarea e?onomico_socială 
planificată a României. ÎS,15 Avan
premiera. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,10 Ancheta TV: „Cei 
care nu fac“ — (Combaterea para
zitismului social) Emisiune’ de 
Carmen Dumitrescu. 20,55 Film ar
tistic: „Vaporul lui Emil". Ecrani
zare după nuvela lui Georges Si
mons. 22,30 „24 'de ore".

Programul 2

20,00 O viață pentru o idee: „Edi- 
spn“ (I). 20,30 Biblioteca pentru 
toți: Calistrat Hogaș. 21,15 Agenda.
21,25 Cluburi sportive bucureștene. 
21,45 Dans și muzică de pretutin
deni. Folclor din R.S.F. Iugoslavia.
22.15 Film documentar; „Apoi s-a 
născut orașul".
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