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Primiri la tovarășul
Nicolae Ceaușescu

® Ziaristul chilian Carlos Naudon
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
miercuri dimineața, pe prof, 
univ. Carlos Naudon, comenta

tor de politică externă al Tele
viziuni Naționale din Chile.

La primire au luat parte to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.,

și Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, 

în timpul întrevederii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
acordat un interviu ziaristului 
chilian pentru Televiziunea Na
țională din Chile.

• Ziaristul venezuelean Edgardo de Castro
La 22 august, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii' Socialiste Româ
nia, a primit pe ziaristul vene
zuelean Edgardo de Cas*ro, șeful

Departamentului de presă al 
Televiziunii Naționale din Ve
nezuela.

La primire au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Mitea, consilier al

președintelui Consiliului de Stat.
Cu acest prilej, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a acordat 
oaspetelui un interviu pentru 
Televiziunea Națională din Ve
nezuela, precum și pentru un 
grup de ziare venezuelene.

IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
cu prilejul celei de a XXIX-a aniversări a eliberării patriei ieri a avut loc

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
• LA LAMINORUL DE 

PROFILE UȘOARE ȘI MIJ
LOCII DIN BRAILA au fost 
laminate primele țagle, eve
nimentul marchează intrarea 
în funcțiune cu peste 80 de 
zile înainte de termen a aces
tui agregat. Nou! obiectiv 
are o capacitate anuală de 
15 000 tone profile ușoare și 
mijlocii și 3 600 tone profile 
de mici dimensiuni. Peste 50 
la sută din producția sa o 
vor constitui laminatele pen
tru construcția de autoca
mioane. tractoare și mașini 
agricole.

• COLECTIVELE DE
MUNCA DIN ÎNTREPRIN
DERILE INDUSTRIALE ALE 
JUDEȚULUI IAȘI raportează 
cu mîndrie îndeplinirea sar
cinilor de plan pe opt luni. 
In perioada ce s-a scurs de 
la începutul anului, indus
tria ieșeană a realizat supli
mentar o producție globală 
evaluată la 200 de milioane 
lei și o producție marfă de 
140 milioane lei.

• COLECTIVUL COMBI
NATULUI SIDERURGIC 
HUNEDOARA întimpină ma
rea aniversare de la 23 
August cu toate angajamen
tele anuale îndeplinite. Fo
losind la parametri speriori 
capacitatea agregatelor, side- 
rurgiștii hunedoreni au dat 
peste sarcinile de plan afe
rente perioadei care a trecut 
de la începutul anului a- 
proape 50 000 tone de fontă 
și oțel, 25 000 tone laminate, 
însemnate cantități de cocs 
metalurgic și alte produse. In 
paralel, ei au asimilat mărci 
noi de oțeluri și tipodimen- 
siuni de laminate cu proprie
tăți calitative superioare.

• SARCINILE DE PLAN 
PE OPT LUNI LA INDICA
TORUL PRODUCȚIE MAR
FA AU FOST REALIZATE 
ȘI DE ÎNTREPRINDERILE 
INDUSTRIALE DIN JUDE
ȚUL VASLUI. De la începu
tul anului și pînă in prezent, 
industria vasluiana a înregis
trat un plus Ia acest indica
tor în valoare de 84 milioane 
lei. între colectivele care și-au 
adus o contribuție substan
țială la acest rezultat se în
scrie, în primul rînd, cel de 
la întreprinderea de rulmenți 
din Bîrlad, care va realiza 
suplimentar pînă la sfîrșitul 
lunii o producție mai mare 
cu 3.4 la sută Ia producția 
marfă și cu 6 la sută la ex
port. precum și fabricile de 
confecții din Vaslui și Bîrlad 
Si Filatura de bumbac din ! 
Vaslui.

(Agerpres)

Aniversarea a 29 de ani de 
la înfăptuirea Insurecției 
naționale antifasciste armate 
— moment fundamental, de 
răscruce în istoria națiunii 
noastre, pentru destinele po
porului român — a fost săr
bătorită solemn, în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al. Partidului 
Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, 
a celorlalți conducători ai 
partidului și statului nos
tru, în cadrul adunării fes
tive, organizată, miercuri 
după-amiază, de Comitetul 
municipal București al
P.C.R. și Consiliul popular 
municipal.

Vibrant omagiu adus eroi
cei lupte conduse de partid, 
pentru libertate și dreptate 
socială, pentru independen
ță și suveranitate națională, 
adunarea festivă, care a pri
lejuit o amplă trecere în re
vistă a marilor înfăptuiri re
voluționare ale poporului 
român, pe drumul deschis in 
August 1944, a avut loc sub 
auspiciile marilor împliniri 
ale națiunii noastre socialis
te, sub semnul însuflețirii 
cu care oamenii muncii din 
țara noastră înfăptuiesc ho- 
tăririle Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale 
ale P.C.R., hotăriți să reali
zeze cincinalul înainte de 
termen, să accelereze mersul 
construcției socialiste mul
tilateral dezvoltate, spre 
binele și propășirea patriei.

Calea parcursă de poporul 
nostru în acești ani, pe spira
la marilor înfăptuiri ale idea
lurilor sale naționale, ale 
civilizației socialiste. este 
reamintită simbolic de datele 
festive „23 August 1944-1973“ 
care încadrează. deasupra 
scenei, împodobită cu drape
lele patriei si partidului, ste
ma Republicii Socialiste 
România.

La intrarea în sală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalți conducători ai parti
dului și statului, toți 
cei prezenți aplaudă, ovațio
nează îndelung. Minute în 
șir nu contenește entuziasmul 
miilor de participanți la adu
narea festivă. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.", expre
sie profundă a dragostei și 
prețuirii, a încrederii nețărmu-

rite față de Partidul Comunist 
Român, față de conducătorul 
iubit al partidului și. sta
tului.

In prezidiul adunării au 
luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Lina Cio
banii. Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Ștefan Voitec, ge
neral de armată Ion Ioniță. 
precum și Chivu Stoica, Con
stantin Pîrvulescu, Alexan
dru Sencovici, Gheorghe Va- 
silichi — militanți din ilega
litate ai partidului și ai miș
cării muncitorești din Româ
nia, Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, Suzana 
Gâdea, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor, 
Gheorghe Petrescu, vicepre-

(Continuare în pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Chivu Stoica

Iubite tovarășe Ceaușescu, 
Stimați tovarăși,

Sărbătorim împlinirea a 29 de 
ani de la înfăptuirea Insurecției 
naționale antifasciste armate din 
august 1944 — moment de în
semnătate istorică pentru desti
nele României contemporane, 
care a deschis poporului român 
calea unor adinei transformări 
revoluționare, a realizării aspi
rațiilor sale seculare de libertate 
și dreptate socială. Marea vic
torie de la 23 August 1944 s-a 
înscris pentru totdeauna cu lite
re de aur în istoria patriei, ca 
un strălucit simbol al patriotis
mului și eroismului maselor 
largi populare, al spiritului re
voluționar al poporului român.

In aceste zile, cind evocăm 
memorabilele evenimente de ?.- 
cum 29 de ani, gîndurile noastre 
se îndreaptă cu recunoștință că
tre Partidul Comunist Român 
care din primele zile s-a ridi

cat împotriva dictaturii militare 
fasciste și a războiului antisovie- 
tic, a inițiat, organizat și condus 
mișcarea de rezistență antifas
cistă din țara noastră. Partidul a 
acționat pentru unirea în jurul 
său a celor mai largi forțe pa
triotice si antifasciste. Făurirea 
Ia 1 Mai 1944 a Frontului Unic 
Muncitoresc, pe baza înțelegerii 
intervenite intre P.C.R. și 
P.S.D., a sporit capacitatea de 
acțiune și forța de organizare a 
clasei muncitoare, exercitind o 
puternică influență asupra unirii 
celorlalte forțe antihitleriste. Pe 
această bază au fost coalizate 
cele mai largi forțe sociale și 
politice intr-un front larg in 
cadrul căruia rolul conducător 
a revenit clasei muncitoare in 
frunte cu Partidul Comunist. 
Român. Este meritul istoric al 
partidului că, folosind condițiile 
favorabile create de loviturile 
zdrobitoare date trupelor hitle- 
riste de armatele sovietice, ca 

și de succesele celorlalte forțe 
ale coaliției antihitleriste. a 
condus la biruință lupta eroică 
de .eliberare a poporului.

Insurecția națională antifascis
tă armată a dus la răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste, la 
întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei naziste și intrarea 
României in războiul purtat de 
Uniunea Sovietică și celelalte 
forțe ale coaliției antihitleriste 
pentru zdrobirea fascismului.

Poporul român va păstra veș
nic vii sentimentele de recu
noștință față de luptătorii co
muniștii care in anii crinceni ai 
ilegalității, in lupta aprigă im- 
pptriva fascismului au adus o 
contribuție decisivă la elibe
rarea patriei, față de toți luptă
torii antifasciști, patrioții și 
ostașii care nu au precupețit ni
mic in marea bătălie împotriva

(Continuare în pag. a ll-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
va face, Împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU. 0 VIZITĂ
OFICIALĂ IN REPUBLICA PERU

La invitația adresată de 
președintele Republicii Peru, 
general de divizie Juan Ve
lasco Alvarado, in numele 
Guvernului Revoluționar al 
Forței Armate a Peru, pre
ședintele Consiliului de Stat 

în numărul de azi:

PARTIDUL
E-N TOA TE

în cele ce sînt 

și-n cele ce-or 

fi, viitoare

I
 Imagini elocvente ale realizărilor 

poporului, condus de partidul comu

nist, realizări destinate omului, bună
stării lui materiale și spirituale.

(în pag. a 3-a)
Astăzi, in jurul orei 8,00, posturile noastre 

de radio și televiziune vor transmite direct din 
Piața Aviatorilor din Capitală parada militară 

și demonstrația oamenilor muncii consacrate 
sărbătoririi împlinirii a 29 de ani de la înfăp
tuirea Insurecției naționale antifasciste armate.

al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va face, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. o vizită oficială 
în Republica Peru, în a doua 
jumătate a lunii septembrie 
a.c.



ADUNAREA FESTIVA DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

fascismului, pentru libertatea 
poporului.

Aducem, de asemenea, un 
fierbinte omagiu popoarelor so
vietice — care au dus pe umerii 
lor greul războiului, dînd cele 
mai mari jertfe materiale și 
umane în lupta împotriva fas
cismului — celorlalte națiuni 
ale coaliției antihitleriste, mili
oanelor de luptători din rezis
tență de pretutindeni.

Piatră de hotar in istoria 
României moderne, victoria 
Insurecției naționale antifascis
te armate a avut și o profundă 
semnificație internațională. Ală
turarea României la coaliția 
antihitleristă a grăbit prăbu
șirea frontului german în sud- 
estul Europei, contribuind la 
dejucarea tentativelor de a pre
lungi rezistența trupelor naziste* 
în această zonă, ceea ce a dus 
la scurtarea războiului și apro
pierea victoriei.

România a pus toate resursele 
ei materiale și umane, întregul 
potențial economic și militar in 
slujba războiului antifascist. în
suflețită de fierbinte patriotism 
și ură înverșunată împotriva 
cotropitorilor hitleriști. armata 
română a săvîrșit fapte de 
eroism legendar în lupta dusă, 
cot la cot. cu armata sovietică, 
pentru eliberarea întregului te
ritoriu național, ca și în bătă
liile purtate împotriva hitleriș- 
tilor pe teritoriul Ungariei. 
Cehoslovaciei, Austriei pină la 
încheierea victorioasă a războiu
lui. Este un motiv de îndreptă
țită mindrie patriotică pentru 
ponorul nostru faptul că — prin 
efectivul militar de peste 
500 000 oameni, din care circa 
170 000 și-au pierdut viața ne 
front, prin sacrificiile făcute de 
masele populare pentru spriji
nirea frontului, ca și prin efor
tul masiv al economiei naționale 
— tara noastră a adus o impor
tantă contribuție la victoria 
epocală asupra fascismului.

Moment crucial în istoria 
României, încununare a eroicei 
lupte revoluționare purtate de 
forțele progresiste ale societății 
in frunte cu Partidul Comunist 
Român pentru eliberarea socială 
și națională, 23 August 1944 a 
marcat începutul revoluției 
populare, a deschis calea unor 
profunde transformări revolu
ționare in societatea noastră, 
calea victoriei revoluției și con
strucției socialiste in țara noas
tră. Poporul român și-a luat 
soarta în propriile mîini și a 
pășit pentru prima oară la or
ganizarea vieții economice ți 
sociale potrivit propriilor sale 
in*«r»se și năzuințe.

Noua etapă istorică de după 
eliberare s-a caracterizat prin 
amploarea fără precedent a bă
tăliilor de clasă conduse de 
Partidul Comunist, prin mari ac
țiuni de masă care au dus la 
înfăptuirea sarcinilor desăvîrși- 
rii revoluției burghezo-democra- 
țice, la înfrîngerea rezistentei 
înverșunate a claselor exploata
toare și a grupărilor lor politice, 
>a ridicarea pe o treaptă su
perioară a procesului revoluțio
nar : înlăturarea monarhiei și 
proclamarea republicii, cucerirea 
întregii puteri politice de către 
clasa muncitoare în alianță cu 
țărănimea și celelalte categorii 
de oameni ai muncii, "raționali
zarea principalelor mijloace de 
producție și crearea proprietății 
socialiste. trecerea la condu
cerea planificată a economiei nationa]e.

Un rol decisiv în organizarea 
eforturilor poporului pentru 
trecerea la înfăptuirea sarcini
lor revoluției socialiste l-a avut 
crearea in februarie 1948 a 
partidului revoluționar unic al 
clasei muncitoare, pe temelia 
principiilor marxism-leninismu- 
lui. Lichidind sciziunea care a 
slăbit multi ani forțele clasei 
muncitoare, unificarea P.C.R. si 
P.S.D., înfăptuirea deplinei uni
tăți politlco-organizatorice a 
clasei noastre muncitoare a re
prezentat o mare victorie a for
țelor revoluționare din Româ
nia. înlesnind clasei noastre 
muncitoare să-și îndeplinească 
cu succes rolul de clasă con
ducătoare în opera de făurire a 
orinduirii noi. socialiste. Ener
gia revoluționară a maselor 
descătușate a constituit izvorul 
nesecat al dezvoltării neîntre
rupte a procesului revoluționar 
sure obiective mereu mai înalte 
ale progresului social, spre edi
ficarea socialismului în patria 
noastră.

Privind în urmă drumul stră
bătut in cei 29 de ani care au 
trecut de la eliberarea României 
de sub jugul fascist, poporul 
nostru este însuflețit de o în
dreptățită satisfacție pentru re
zultatele dobîndite in înaintarea 
sa pe calea progresului si civi
lizației socialiste.

Trăsătura dominantă care de
finește România contemporană 
o constituie dinamismul puter
nic al intregii economii, efer
vescenta creatoare și spiritul de 
abnegație revoluționară cu care 
oamenii muncii înfăptuiesc po
litica partidului. Clasa munci
toare, în alianță cu țărănimea 
și intelectualitatea. oamenii 
muncii de toate naționalitățile, 
strins uniți in jurul partidului, 
au lichidat pentru totdeauna 
exploatarea omului de către om. 
au deschis drum larg avintului 
impetuos al forțelor de produc
ție, dezvoltind și întărind ne
contenit baza tehnico-materială 
a orinduirii noi. socialiste.

Marile succese obținute de 
poporul român in făurirea unei 
economii moderne, in care in
dustria. bazată pe tehnică 
avansată, deține locul conducă
tor, iși găsesc expresie sintetică 
în faptul că în anul 1972 pro
ducția globală industrială a ță
rii noastre a fost de 25 de ori 
mai mare decît în anul naționa
lizării. iar ritmul anual de creș
tere a producției industriale 
realizat în acest răstimp — a 
fost de 14,3 la sută — situează 
România la nivelul celor mai 
dinamice economii pe plan mon
dial.

Industrializarea socialistă, pro
movată consecvent de partidul 
nostru, s-a dovedit și se dove
dește bază trainică a progresu
lui rapid al economiei, științei 
si culturii, a ridicării nivelului 
de trai al poporului, izvorul 
dezvoltării multilaterale a so
cietății, garanția asigurării inde
pendenței și suveranității națio
nale.

Una din marile victorii ale 
politicii partidului a fost coope
rativizarea agriculturii, acțiune

revoluționară care a schimbat 
din temelii întreaga viață a sa
tului, ca urmare a făuririi ma
rii proprietăți agricole socialiste, 
precum și datorită sprijinului 
material acordat de stat ță
rănimii, au fost create condi
țiile materiale pentru creșterea 
producției agricole, schimbarea 
condițiilor de viață și ridicarea 
bunăstării oamenilor muncii de 
la sate. Este semnificativ fap
tul că in ultimul sfert de veac 
producția agricolă a crescut de 
3,3 ori.

în anii socialismului s-a am
plificat considerabil accesul oa
menilor muncii la comorile cul
turii și științei. în prezent, pes
te o cincime din populația țării 
este cuprinsă in învățămintul de 
toate gradele. Dintr-o țară cu 
multe milioane de analfabeți, in 
mai puțin de trei decenii 
România a ajuns să poată asi
gura cetățenilor ei invățămîn- 
tul general gratuit de 10 clase. 
A sporit in măsură însemnată 
potențialul științific al Româ
niei, s-a dezvoltat baza mate
rială a științei, s-au format ca
dre științifice devotate poporu
lui și patriei, cercetarea știin
țifică aducind o valoroasă con
tribuție la dezvoltarea multi
laterală a patriei socialiste.

în centrul atenției partidului 
și statului a stat permanent 
crearea condițiilor pentru creș
terea nivelului de trai al po
porului de la orașe și sate, sa
tisfacerea crescîndă a cerințelor 
materiale și spirituale, acesta 
fiind obiectivul central al poli
ticii partidului, al însăși con
strucției socialiste in patria 
noastră. Pe baza creșterii de 
circa 13 ori a venitului național 
în ultimul sfert de veac, salariul 
mediu lunar a crescut, față de 
anul 1948 de la 300 lei pină la 
1 500 lei, cheltuielile social-cul
tural e, pe locuitor au sporit de 
peste 10 ori, iar volumul vinză- 
rilor de mărfuri de circa 13 ori.

în anii noii orinduiri. Româ
nia a căpătat o structură socială 
nouă, fiind alcătuită din clase 
și categorii sociale care iși în
temeiază existența pe proprieta
tea socialistă asupra mijloace; 
lor de producție. în acești ani 
s-a dezvoltat considerabil eroica 
noastră clasă muncitoare, forța 
socială conducătoare a societății, 
care s-a dovedit la înălțimea 
misiunii ei istorice revoluționa
re. Prin trecerea de la mica 
producție agricolă la cea coope
ratistă, țărănimea a devenit o 
clasă nouă, omogenă, care și-a 
legat pentru totdeauna destinele 
de socialism. Alianța muncito- 
rească-tărănească se dovedește 
factorul hotărî tor al coeziunii 
societății noastre, baza de neclin
tit a orinduirii socialiste din 
România. Integrindu-se efortu
rilor întregului popor, intelec
tualitatea își consacră întreaga 
capacitate creatoare dezvoltării 
construcției socialiste.

Rezolvarea marxist-leninistă 
a problemei naționale, asigu
rarea deplinei egalități în drep
turi a tuturor cetățenilor, fără 
deosebire de naționalitate, cre
area posibilităților de afirmare 
egală a tuturor celor ce mun
cesc — români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționali
tăți — în sfera vieții sociale au 
contribuit la cimentarea frăției 
oamenilor muncii în lupta pen
tru propășirea patriei socialiste 
comune, la întărirea unității în
tregului popor în jurul partidu
lui.

Toate marile realizări care au 
schimbat fundamental înfăți
șarea țării, viața oamenilor, 
locul României în lume consti
tuie o ilustrare strălucită a ca
pacității Partidului Comunist 
Român de a-și îndeplini rolul 
de forță politică conducătoare a 
societății : proba practicii socia
le a verificat justețea politicii 
partidului bazată pe aplicarea 
creatoare a principiilor generale 
ale socialismului la condițiile 
specifice ale României, politică 
ce pornește de la interesele su
preme ale națiunii noastre so
cialiste, de la cauza victoriei so
cialismului. Activitatea perseve
rentă a partidului nostru, pusă 
în slujba pronășirii patriei so
cialiste, i-a adus înalta prețuire, 
deplina încredere și devotamentul 
tuturor celor ce muncesc, care, 
pe drept cuvînt, văd în politica 
marxist-leninistă a partidului 
propria lor politică, expresia 
fundamentală a aspirațiilor lor. 
„Partidul Comunist Român — 
sounea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu —, mai puternic și 
mai unit astăzi ca oricînd, 
avînd o îndelungată și vastă ex
periență revoluționară, înarmat 
cu teoria științifică despre lume 
și viață a proletariatului, cu un 
program și cu o linie po
litică clară, urmat cu încrede
re și dragoste nețărmurită 
de întreaga națiune socialistă, 
exponent fidel al interese
lor supreme ale celor ce 
muncesc, trup din trupul po
porului. este pe deplin ca
pabil să asigure conducerea 
fermă a țării pe calea progresu
lui și civilizației, edificarea pe 
pămîntul României a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
întruchiparea în viață a visului 
de aur al omenirii — zidirea o- 
rinduirii comuniste".

Stimați tovarăși,
în cadrul glorioasei epoci des

chise de actul istoric de la 23 
August 1944, perioada dominată 
de hotărîrile Congreselor IX și X 
apare ca cea mai fertilă în trans
formări înnoitoare, ilustrînd în 
mod strălucit forța și superiorita
tea socialismului. Analiza cri
tică, profund realistă, a drumu
lui parcurs, relevarea atît a 
ceea ce a fost pozitiv, cit și ne
gativ în experiența acumulată, 
strădania de a înlătura tot ce s-a 
dovedit perimat și nu mai cores
punde cerințelor a fost însoțită 
de promovarea consecventă a 
principiilor socialismului în toate 
compartimentele societății. E- 
fortul de studiere a noilor feno
mene, de cunoaștere a legilor o- 
biective și a cerințelor impe
rioase ale dezvoltării sociale, 
acțiunea perseverentă pentru a 
deschide pretutindeni cale largă 
noului socialist au devenit tră
sături definitorii ale activității 
partidului și statului în această 
perioadă. O preocupare deose
bită a manifestat partidul pentru 
dezvoltarea democrației socia
liste. participarea largă a mase
lor la conducerea țării, pentru 
aplicarea în viață a principiilor 
eticii și echității socialiste.

O însemnătate epocală a avut 
adoptarea de către Congresul al 
X-lea al P.C.R. a programului

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate inclu- 
zind, într-o concepție unitară, 
creșterea intensă a forțelor de 
producție, crearea unei econo
mii avansate, perfecționarea 
continuă a relațiilor de produc
ție, dezvoltarea susținută a ști
inței, invățămintului și culturii; 
in ridicarea bunăstării materi
ale și spirituale a oamenilor 
muncii, ridicarea României în 
rîndul țărilor cu economie avan
sată, crearea unei înalte civili
zații socialiste.

O contribuție esențială la ela
borarea strategiei și tacticii par
tidului în condițiile actuale, la 
fundamentarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului, a programului de 
făurire a socialismului multila
teral dezvoltat revine tovară
șului Nicolae Ceaușescu. în con
știința partidului, a întregului 
nostru popor marile succese 
obținute in ultimii ani in toa
te sferele vieții economico- 
sociale sînt indisolubil lega
te de rolul decisiv al secre
tarului general al partidu
lui in rezolvarea proble
melor ridicate de mersul îna
inte al societății ca și in pro
movarea unui spirit dinamic, 
novator caracterizat prin studiul 
științific al realităților și gin- 
dire cutezătoare, fertilizată prin 
confruntarea teoriei cu practică, 
prin permanentul dialog cu po
porul. Din inițiativa și sub in- 
drumarea nemijlocită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, parti
dul a adoptat în ultimii ani Un 
ansamblu de măsuri vizind acce
lerarea dezvoltării economiei na
ționale, perfecționarea conducerii 
și organizării vieții economice și 
sociale, adincirea democrației 
socialiste, intensificarea activi
tății politico-ideologice și de e- 
ducare comunistă a poporului. 
Pentru fiecare dintre membrii 
partidului nostru constituie un 
inalt exemplu și imbold trăsătu
rile ce caracterizează întreaga 
activitate a secretarului general 
al partidului nostru — clarvizi
unea, exigența și principialita
tea revoluționară, devotamentul 
in slujirea intereselor națiunii, a 
aspirațiilor ei de progres și bu
năstare, a cauzei generale a so
cialismului, patriotismul și in
ternaționalismul său fierbinte.

Anii care au trecut de la 
Congresul al X-lea al P.C.R. au 
constituit o mărturie a justeței 
orientării generale stabilite de 
partid, a realismului programu
lui elaborat de Congres, dezvol
tat și îmbogățit apoi de Confe
rința Națională din iulie 1972, 
o strălucită manifestare a în
crederii și entuziasmului cu care 
întregul popor a trecut la în
făptuirea. obiectivelor sale. Che
marea Conferinței Naționale 
privind realizarea cincinalului 
înainte de termen a devenit de
viza unanimă a națiunii, care îi 
dă viață prin munca plină de 
elan și abnegație a tuturor fiilor 
ei, hotărîți să-și consacre în
treaga energie, forța și capaci
tatea traducerii în viață a poli
ticii interne și externe a parti
dului.

înalta conștiință revoluționa
ră a oamenilor muncii, hotărî- 
rea și abnegația cu care dau 
viață politicii partidului sînt i- 
lustrate grăitor de rezultatele 
obținute in primii doi ani ai 
cincinalului. După cum se știe, 
ritmul creșterii producției in
dustriale a fost superior celui 
prevăzut inițial — 11,7 la sută 
comparativ cu 10,5 la sută; cit 
privește ramurile și subramu- 
rile cu un rol hotăritor în mo
dernizarea producției și ridica
rea calității produselor, crește
rea a depășit în unele cazuri 
20 la sută.

Pe baza succeselor obținute 
în dezvoltarea economică a in
tregii producții materiale s-au 
înregistrat realizări de seamă 
în creșterea nivelului de trai al 
poporului. Măsurile luate pen
tru perfecționarea sistemului de 
remunerare a muncii, majorarea 
salariilor și, îndeosebi, a sala
riilor mici, mărirea tuturor 
categoriilor de pensii și a alo
cațiilor pentru copii, creșterea 
fondurilor sociale, introdu
cerea în agricultură a mi
nimului garantat care a dus la 
sporirea veniturilor țărănimii, 
amploarea crescîndă a construc
ției de locuințe, îmbunătățirea 
aprovizionării populației, atestă 
grija deosebită a partidului pen
tru creșterea continuă a bună
stării oamenilor muncii, țelul 
suDrem al politicii partidului.

în prezent, întregul popor este 
angajat într-o amplă mișcare 
patriotică de masă pentru reali
zarea angajamentelor de depăși
re a prevederilor planului cin
cinal. Rodnicia acestor eforturi 
pline de abnegație este ilustrată 
de faptul că în primele 7 luni 
ale anului producția globală in
dustrială înregistrează o creș
tere de 14.6 la sută față de peri; 
oada corespunzătoare a anului 
trecut, ceea ce în valoare abso
lută reprezintă 30,6 miliarde lei, 
depășind cu circa 855 milioane 
lei prevederile planului centru 
această primă parte a anului. în 
agricultură se munceștg intens 
și cu spor pentru asigurarea u- 
nor recolte pe măsura condițiilor 
create, pentru creșterea continuă 
a producției vegetale și animale. 
Realizările obținute în îndeplini
rea obiectivelor acestui an hotă- 
rîtor al cincinalului demonstrea
ză imensa capacitate creatoare a 
oamenilor muncii, marea forță 
organizatorică a partidului care 
polarizează toate energiile na
țiunii noastre socialiste pentru 
accelerarea progresului economic 
al patriei.

înfăptuirea obiectivelor de im
portanță istorică stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului 
și de Conferința Națională, de 
plenarele C.C. al P.C.R. din anii 
1972 și 1973, pune în fața orga
nizațiilor de partid sarcini de o 
înaltă responsabilitate privind 
mobilizarea întregului popor in 
vederea valorificării integrale a 
rezervelor și resurselor de care 
dispunem pentru sporirea con
tinuă a producției si ridicarea 
eficientei activității economice. 
Partidul a trasat sarcina de 
a se acționa neobosit pen
tru utilizarea intensivă a tu
turor capacităților și suprafețe
lor de producție, încărcarea co
respunzătoare a utilajelor, per

fecționarea organizării produc
ției și a muncii.

Conducerea partidului a in
dicat ca organele de conducere 
economică să acorde o mai 
mare atenție problemelor legate 
de îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale, folosirea ju
dicioasă a fondurilor de pro
ducție, reducerea cheltuielilor 
materiale pe unitate de produs, 
sporirea valorii produselor ob
ținute dintr-o tonă de material, 
realizarea unor produse cu ca
racteristici tehnico-economice și 
valori de întrebuințare ridicate, 
creșterea calității produselor, 
Întărirea ordinii și disciplinei in 

producție, folosirea integrală a 
timpului de lucru. O importan
ță deosebită are îndeplinirea, în 
toate ramurile economiei națio
nale. a sarcinilor de export, ur- 
mărindu-se cu precădere asi
gurarea fondului de marfă și a 
ritmicității livrărilor, reducerea 
la strictul necesar a importuri
lor cit și asigurarea cu con
tracte de import, in primul rînd, 
a produselor care condiționează 
realizarea cincinalului înainte 
de termen.

O atenție permanentă acordă 
partidul nostru înfăptuirii e- 
xemplare a programului de in
vestiții. După cum se știe, la 
recenta ședință a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat constructorilor de pe șan
tiere, muncitorilor din industria 
construcțiilor de mașini, munci
torilor din industria materiale
lor de construcții, chemarea de 
a-și concentra eforturile pentru 
ca in lunile august-septembrie 
să fie recuperate restanțele și 
să se realizeze integral planul 
de investiții și de producție, ast

fel încît să-și aducă din plin 
contribuția la îndeplinirea an
gajamentului de înfăptuire a 
planului cincinal înainte 
de termen. Telegramele adresate 
in aceste zile conducerii partidu
lui arată că muncitorii, tehni
cienii și inginerii de pe șantie
rele patriei noastre, cei din in
dustria construcțiilor de mașini 
și din Industria materialelor de 
construcții iși fac un titlu de 
cinste din a răspunde chemării 
patriotice a secretarului nostru 
general prin concentrarea for
țelor spre a asigura scurtarea 
duratei de execuție și punere în

funcțiune a noilor obiective de 
investiții.

Partidul a chemat, de aseme
nea, lucrătorii din agricultură să 
desfășoare o susținută, activitate 
în vederea recoltării și depozi
tării fără pierderi a recoltei 
acestui an, desfășurării în cele 
mai bune condiții a lucrărilor 
agricole de care depinde crește
rea producției în anul următor, 
precum și pentru gospodărirea 
rațională a fondului funciar, in
tensificarea lucrărilor de extin
dere a irigațiilor și folosirea ra
țională a suprafețelor irigate, 
îmbunătățirea structurii culturi
lor, dezvoltarea producției de 
plante tehnice în vederea asigu
rării materiilor prime nece
sare industriei ușoare și alimen
tare. în zootehnie, partidul si
tuează în centrul preocupărilor 
sporirea efectivelor de animale, 
îmbunătățirea selecției raselor, 
furajarea rațională și creșterea 
în greutate a întregului efectiv 
destinat livrărilor.

în spiritul orientării trasate 
de partid, oamenii de știință, 
cadrele de cercetare sînt chemați

(Urmare din pag. I)

ședințe al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Ștefan Pe- 
terfi, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Ro
mânia, Anton Breitenhofer, 
vicepreședinte al Consiliu
lui oamenilor muncii de na
ționalitate germană din Ro
mânia, general colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major, 
general-locotenent Vasile Mi- 
lea, general de armată in 
rezervă C. Vasiliu-Rășcanu, 
general colonel în rezervă 
Dumitru Dămăceanu, Eli- 
sabeta Marinică, muncitoare 
fruntașă la Fabrica de con
fecții și tricotaje — Bucu
rești, Florica Cașu, munci
toare fruntașă la Întreprin
derea „Dacia", Maria Diță, 
directoarea Întreprinderii 
„Crinul", Aurelian Miu. mun
citor fruntaș la Uzinele de 
mașini grele, Ștefan Cazacu, 
muncitor fruntaș la Uzinele 
,.23 August", Șerban Teo- 
dorescu, directorul Uzinei de 
mecanică fină.

In sală se aflau membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R.

La adunare au luat parte 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, veterani ai mișcării 
comuniste și muncitorești, 
participanți la Insurecția na
țională antifascistă armată de 
la 23 August 1944, generali 
activi și în rezervă, foști com
batanți din mari unități pe 
frontul antihitlerist, conducă
tori de instituții centrale și 
organizații obștești, academici
eni și alți oameni de știință 
și cultură. activiști de 
partid și de stat, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități, ai tutu
ror generațiilor și profesiuni
lor, care, înfrățiți în același 
cuget și simțire, făuresc pre
zentul și viitorul de aur al 
României socialiste.

La adunarea festivă au 
participat, de asemenea, re
prezentanți ai unor partide 
comuniste, muncitorești și so
cialiste, tovarășii : Dolores 
Iharruri, președintele P.C. din 
Spania, Santiago Carrillo, se
cretar general al P.C. din 
Spania, Paul Verges, secretar 
general al P.C. din Reunion. 
Jacob Lechleiter, membru al 
Secretariatului Partidului El
vețian al Muncii, Ramon 

Martinez, secretar general al 
P. S. din Uruguay, Peiar 
Stambolici, membru al Pre
zidiului U.C.I., Jan Gregor, 
membru al C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.S. Cehoslova
ce, Jan Debrouwere, membru 
al Biroului Politic al P.C. din 
Belgia, V. Teitelboim, mem
bru al Comisiei Politice a 
C.C. al P.C. din Chile, Has
san Abdel Aziz, membru al 
Secretariatului Politic al C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe 
din R.A.E., Jean Colpin, 
membru al Biroului Politic al 
P.C. Francez, Hegesippe lbe- 
ne și Gerty Archimede, mem
bri ai Biroului Politic al P.C. 
din Guadelupa, Domenico 
Ceravolo, membru al Direc
țiunii P.C. Italian, Giuseppe 
Amici, membru al Direcțiu
nii P.C. din San Marino, Va
lentin Campa, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. Me
xican, Abdelaziz Belal, mem
bru al Biroului Național al 
Partidului Eliberării și 
Socialismului din Maroc, 
Claude Jones, membru al C.C. 
al P.C. din Australia, Henri 
Rol-Tanguy. membru al C.C. 
al P.C. Francez, Sergio Se- 
gre. membru al C C. al P.C. 
Italian, șeful secției externe a 
C.C. al P.C.I., William So
merset, membru al C.C. al 
P.C. din Irlanda, Ramiro del 
Rio, secretar al Biroului 
provincial Pinar del Rio al 
P.C din Cuba, Enrique 
Fernandez, prim-secretar al 
Comitetului regional San 
Jose al P.C. din Cuba.

Se aflau, totodată, în sală 
Badr Eddin Suleiman, mem
bru al Biroului Politic al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, a- 
sistent al secretarului gene
ral al U.S.S., și membrii de
legației pe care o conduce <n 
vizita în țara noastră..

Era de față Wily Claes, 
ministrul afacerilor econo
mice al Belgiei.

Au luat parte delegația 
Asociației de prietenie sovie- 
to-română, condusă de A. V 
Grebnev, vicepreședinte al 
asociației, redactor-șef ad
junct al ziarului „Izvestia", 
delegația Asociației de prie
tenie coreeano-română, con
dusă de Kim Iăng Sun, vi
cepreședinte al asociației, vi
cepreședinte al Comitetului 
pentru relații culturale cu 
străinătatea, delegația de 
ziariști din Republica Popu
lară Chineză, condusă de 
Cen Ceun, membru în con
ducerea ziarului „Jenminji- 
hao", delegația Combinatului 
chimic din Polawy — R. P.

să-și intensifice eforturile pen
tru rezolvarea problemelor mul
tiple ce le ridică producția in
dustrială și agricultura, creșterea 
și valorificarea superioară a 
bazei de materii prime, introdu
cerea într-un termen cît mai 
scurt a rezultatelor cercetării 
științifice în procesul de pro
ducție.

Pornind de la faptul că in 
etapa făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, conduce
rea vieții social-economice de
vine un factor esențial al pro
gresului general, partidul nostru 
înfăptuiește, pe baza obiective
lor stabilite de Conferința Na
țională, un cuprinzător program 
de perfecționare a tuturor la
turilor activității economice și 
sociale.

Amploarea și complexitatea 
fără precedent a sarcinilor ce 
decurg din actuala etapă de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate imnun 
intensificarea activității de for
mare a omului nou, înaintat, 
cu o înaltă conștiință socialistă. 
Pornind de la aceste cerințe 
obiective de o mare importanță 
pentru viitorul patriei. din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost elaborat pro
gramul ideologic al partidului, 
pentru organizarea unitară a 
întregului proces de educare 
marxist-leninistă a oamenilor 
muncii, de dezvoltare a conștiin
ței socialiste a maselor. Aplica
rea riguroasă a tuturor prevede
rilor acestui program reprezintă 
un factor esențial în accelerarea 
mersului înainte al societății 
noastre, în organizarea intregii 
vieți sociale pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste în 
educarea întregului popor în 
spiritul înaltelor idealuri ale so
cialismului și comunismului.

Stimați tovarăși,
între politica internă șl ex

ternă a României există o de
plină concordanță și unitate 
dialectică. îmbinînd în mod ar
monios îndeplinirea sarcinilor 
naționale de edificare a noii 
orînduiri sociale cu îndeplinirea 
riguroasă a îndatoririlor de so
lidaritate internaționalistă cu 
toate forțele care luptă pentru 
progres social, cu activitatea 
multilaterală pentru Instaurarea 
unui climat de înțelegere și cola
borare între toate popoarele, 
Partidul Comunist Român își 
aduce contribuția la cauza 
triumfului socialismului și păcii 
în lume.

Partidul și statul nostru acor
dă cea mai mare atenție inten
sificării relațiilor de prietenie, 
solidaritate și colaborare, pe 
multiple planuri, cu toate țările 
socialiste. în amplificarea și 
adîncirea acestei colaborări un 
rol de o importanță deosebită 
l-au avut contactele directe, in- 
tîlnirile și convorbirile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu con
ducătorii de partid și de stat din 
aceste țări.

Polonă, condusă de Lech 
Sobczak, prim-secretar al Co
mitetului de partid, delegația 
Comitetului comunal de par
tid Pravăț (R. P. Bulgaria), 
precum și numeroși alți oas
peți.

In sală erau prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, ata
șați militari, alți membri 
ai corpului diplomatic, pre
cum și corespondenți ai pre
sei străine.

Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunarea festivă este des
chisă de tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei.

Aniversăm astăzi, a spus 
vorbitorul, în acest cadru 
solemn și sărbătoresc, îm
plinirea a 29 de ani de la 
înfăptuirea Insurecției na
ționale antifasciste armate, 
moment crucial în istoria 
poporului, care a marcat în
ceputul masivelor prefaceri 
revoluționare ce au dus la 
schimbarea fundamentală a 
întregii înfățișări a țării, la 
triumful socialismului pe 
pămîntul României.

Îngăduiți-mi, înainte de 
toate, să folosesc acest pri
lej pentru a saluta în nume
le comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor Capitalei Româ
niei socialiste, prezența la 
adunarea noastră festivă a 
celui mai iubit fiu al po
porului nostru, conducătorid 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Noi vedem în participarea se
cretarului general al partidu
lui la această adunare festi
vă încă o mărturie a cinsti
rii deosebite pe care condu
cerea partidului, întregul 
popor, o dau memorabilului 
act înfăptuit cu 29 de ani 
în urmă cînd, sub conduce
rea gloriosului nostru partid, 
clasa muncitoare, alăturîndu-și 
toate forțele democratice și 
progresiste ale vremii, a în
făptuit Insurecția națională 
antifascistă armată din au
gust 1944.

Ne exprimăm bucuria de a 
avea printre noi cu acest 
prilej sărbătoresc oaspeți de 
peste hotare — reprezentanți 
ai partidelor comuniste și 
muncitorești, ai asociațiilor de 
prietenie cu România. re
prezentanți ai corpului di
plomatic și ai presei acre
ditați în București, 'cărora 
le adresăm un cordial salut.

Conștient de răspunderile care 
îi revin ca detașament activ al 
mișcării comuniste mondiale, 
partidul nostru dezvoltă continuu 
legăturile de solidaritate inter
naționalistă cu toate partidele 
comuniste și muncitorești pe 
baza egalității depline și res
pectării dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător 
linia politică. Totodată, partidul 
nostru dezvoltă relațiile cu un 
mare număr de partide socia
liste și social-democrate, cu or
ganizații politice de guvernămint 
din noile state independente, cu 
fronturile de eliberare națională, 
cu alte organizații democratice, 
progresiste, acționînd pentru 
unirea celor mai largi forțe an- 
tiimperialiste în lupta pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă, 
pentru colaborare și pace.

S-au lărgit legăturile țării 
noastre cu țările afro-asiatice 
care au pășit pe calea dezvoltă
rii independente. Interesul viu 
manifestat de popoarele latino- 
americane, declarațiile unor oa
meni de stat, lideri politici și 
organe de presă. îndreptățesc să 
se aprecieze că vizita pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ur
mează să o facă în curînd 
Intr-un șir de țări latino-ameri- 
cane va marca un moment is
toric în extinderea colaborării șl 
dezvoltarea relațiilor dintre po
porul român și popoarele acestui 
continent.

Evoluția evenimentelor inter
naționale relevă justețea amplei 
analize făcute de P.C.R., muta
țiilor intervenite pe arena mon
dială, concluziei că în prezent 
se deschid perspective tot mai 
largi pentru înlocuirea politicii 
imperialiste de forță și dictat cu 
o politică nouă, de destindere și 
înțelegere, de reglementare pe 
căi politice a diferendelor, de 
statornicire a unor relații între 
state bazate pe egalitate și res
pect reciproc, de asigurare a 
participării tuturor statelor, 
mari sau mici, la soluționarea 
problemelor contemporaneității.

România contribuie pe multi
ple planuri la accelerarea cursu
lui pozitiv spre destindere și 
cooperare Internațională care se 
afirmă tot mai vădit pe toate 
continentele, la lichidarea foca
relor de tensiune care mai exis
tă in diferite colțuri ale lumii, 
la soluționarea tuturor proble
melor litigioase pe cale pașnică.

O importanță deosebită acordă 
statul nostru securității și coope
rării în Europa. La pregătirea și 
tinerea conferinței general-euro- 
pene, ca și la promovarea des
tinderii pe continent, România a 
adus o contribuție de seamă. 
Țara noastră va acționa și in 
viitor in același spirit construc
tiv împreună cu toate forțele 
iubitoare de pace, pentru ca 
Conferința europeană pentru 
securitate să răspundă așteptă
rilor popoarelor, să constituie un 
pas hotăritor în făurirea unui 
viitor pașnic al Europei și al 
lumii.

Perioada ultimilor ani a adus 
o confirmare deplină a aprecie
rilor și concluziilor Partidului 
Comunist Român asupra proble
melor majore ale vieții interna

Dumneavoastră ați subli
niat, stimate tovarășe secre
tar general, că cel mai înalt 
omagiu pe care-l aducem me
moriei celor care au ridicat 
și ținut sus steagul luptei 
pentru libertate națională și 
socială, pentru progresul și 
prosperitatea patriei este de 
a ne pune întreaga energie și 
pricepere în slujba înfăptuirii 
programului de edificare a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, stabilit de Con
gresul al X-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Vă raportăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, 
laolaltă cu întregul nostru po
por, oamenii muncii din 
București, în spiritul angaja
mentului pe care ni l-am asu
mat — de a îndeplini cinci
nalul în patru ani și jumătate, 
muncesc cu însuflețire pentru 
a da viață politicii partidului 
și statului nostru, pentru ac
celerarea dezvoltării economi
ce și sociale a României.

Colectivele de oameni ai 
muncii din București, în cin
stea marii sărbători naționa
le, și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan și angaja
mentele asumate, obținînd 
suplimentar, pe primele 
1 luni ale acestui an, o pro
ducție globală de 800 milioa
ne lei și o producție marfă 
de peste 850 milioane lei. 
S-au obținut rezultate însem
nate în domeniul moderniză
rii producției, al creșterii efi
cienței activității economice și 
a nivelului de trai al popu
lației. Vă asigurăm că și în 
viitor vom face totul pentru 
ca municipiul București să a- 
ducă o contribuție mereu 
sporită la continua înflorire a 
patriei noastre socialiste.

A luat apoi cuvîntul tova
rășul Chivu Stoica, președin
tele Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.R.

Cuvîntarea este subliniată 
în repetate rînduri cu puter
nice aplauze.

In sală domnește o atmos
feră de puternic entuziasm. 
Minute în șir răsună însufle
țite ovații în cinstea Parti
dului Comunist Român, con
ducătorul încercat al poporu
lui nostru pe drumul edifică
rii societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a secreta
rului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In încheierea adunării a 
avut loc un spectacol festiv.

Programul a cuprins lu
crări muzicale, coregrafice și 
literare închinate memorabi
lei Zile de 23 August 1944, 
Partidului Comunist Român, 
patriei noastre — Republica 

ționale. Activitatea deosebit de 
bogată și dinamică, plină de ini
țiativă și de inaltă responsabili
tate a partidului și statului a 
contribuit la creșterea conti
nuă a prestigiului internațio
nal al României. Aceasta se 
exprimă și în înaltele apre
cieri la adresa oriențării po
liticii noastre externe, a prin
cipalului ei autor și exponent, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
al cărui aport personal la 
instaurarea unui climat de 
pace și securitate în lume se 
bucură de o înaltă prețuire pe 
toate meridianele globului.

Stimați tovarăși.
Ia temelia tuturor succeselor 

obținute în făurirea noii orîn
duiri sociale se află munca har
nică. creatoare a clasei munci
toare, țărănimii, intelectualită
ții, a tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, tăria 
de nezdruncinat pe care o dă 
societății noastre unitatea și 
coeziunea întregului popor in 
jurul Partidului Comunist Ro
mân, eroica avangardă revolu
ționară care l-a călăuzit in 
lupta de eliberare socială și na
țională. conducătorul încercat al 
națiunii pe calea celei mai înal
te civilizații — civilizația comu
nistă.

Sărbătorim Împlinirea a 29 de 
ani de la victoria Insurecției 
naționale antifasciste armate. în 
condiții în care întreaga națiu
ne socialistă, într-o impresio
nantă manifestare de dăruire 
patriotică, revoluționară, înfăp
tuiește obiectivele programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră. înalta răspundere co
munistă cu care muncitorii, ță
ranii, intelectualii, femeile, ti
neretul patriei, toți cei ce mun
cesc, fără deosebire de naționa
litate, dau viață politicii interne 
și externe a partidului, cheză- 
șuiește triumful operei de edi
ficare a socialismului și comu
nismului pe pămîntul României.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului 
nostru, adresează cu ocazia a- 
cestei sărbători tuturor oame
nilor muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
întregului nostru popor cele mai 
călduroase felicitări, un fierbin
te salut tovărășesc și urări de 
noi succese în lupta și munca 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
pentru înflorirea scumpei noas
tre patrii — Republica Socialis
tă România.

Trăiască poporul român — 
constructor eroic al socialismu
lui !

Trăiască scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă Româ
nia !

Trăiască Partidul Comunist 
Român, in frunte cu secretarul 
său generai — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

Trăiască unitatea luptei pen
tru socialism, pentru progres 
social și pace in întreaga lume 1

Socialistă România. Prin 
cintec, vers și dans, prin sec
vențe filmate au fost evoca
te momente semnificative din 
istoria tumultoasă a celor 29 
de ani care au trecut de la 
eliberarea țării de sub jugul 
fascist — ani de împliniri și 
profunde transformări înnoi
toare, înfăptuite sub conduce
rea înțeleaptă a Partidului Co
munist Român, stegar neînfri
cat al înaltelor idealuri ale 
națiunii noastre. Sugestive 
creații ale compozitorilor și 
poeților noștri contemporani 
au redat, totodată, amplul 
ecou patriotic și mobilizator 
al Congresului al X-lea al 
P.C.R. și al Conferinței Na
ționale din iulie 1972, entu
ziasmul general ce caracteri
zează întîlnirile dintre oame
nii muncii și conducătorii 
partidului și statului nostru, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea, elanul 
și devotamentul cu care oa
menii muncii traduc în fap
te mărețele obiective înscrise 
în programul partidului, ur- 
cînd țara spre noi trepte dn 
bunăstare și fericire, de lumi
nă și progres.

Frumusețea patriei noastre, 
viața îmbelșugată a oamenilor 
muncii de pe întreg cuprinsul 
țării, și-au găsit o puternică 
expresie în revărsarea tumul
tuoasă a îndrăgitelor dansuri 
populare românești, maghiare, 
germane, simbol al bogăției 
spirituale și artistice a între
gului popor, al frăției și uni
tății sale în România socia
listă.

Spectacolul — o impresio
nantă evocare a gloriosului 
August 1944, a drumului de 
lupte și victorii pe care țara 
l-a parcurs în cele aproape 
trei decenii de viață liberă și 
fericită — se încheie cu un 
vibrant omagiu adus Parti
dului, conducătorului încercat 
al națiunii noastre, secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La reușita spectacolului 
și-au dat concursul, ansamblu
rile artistice „Doina" și „Rap
sodia română", formații de 
artiști amatori din diverse 
județe ale țării, corul Filar
monicii „George Enescu", și 
corul Radioteleviziunii, ba
letul Operei române, Studioul 
cinematografic „Alexandru 
Sahia", actori și soliști ai sce
nelor bucureștene.

Tuturor artiștilor, la sfîrși- 
tul spectacolului, le-au fost 
oferite flori din partea con
ducerii de pa-tid și de stat.
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„Aur!, Aur. De două mii de ani, aurul e strîns în fiecare an, iar zăcământul — 
fabulosul zăcămînt — se arată inepuizabil" — spune poetul Geo Bogza.

Această imagine ar putea fi de la Galați sau Constanța, de la Iași sau Timișoara, de la 
Craiova sau Hunedoara, ori din orașele fără arhivă precum Victoria, Gheorghe 
Gheorgriiu-Dej sau Motru, din sute de localități din țară pentru că pretutindeni se con
struiește. Doar prezența celui mai înalt bloc ridicat pină acum la noi indică adresa 
exactă: București, cartierul Titan.

I

Țelul suprem al politicii noastre este omul, crearea condi
țiilor ca muncitorul, țăranul, intelectualul să se poată bucura de 
toate binefacerile civilizației. Pentru om făurim baza materială, 
dezvoltăm forțele de producție, perfecționăm relațiile de produc
ție, căutăm să așezăm raporturile sociale pe baza principiilor 
marxist-leniniste, să înlăturăm tot ceea ce alterează sau um
brește idealul echității sociale, al egalității în drepturi. Făurim 
societatea socialistă, în care omul să fie figura centrală, în care 
totul să fie închinat omului..."

NICOLAE CEAUSESCU

a- ■'

în cele ce sînt și-n cele ce-or fi, viitoare

Pînă acum cițloa ani, industria metalului alb — aluminiul — lipsea cu desăvîrșire 
din geografia economică a țării. A fast construită apoi Fabrica- de alumină din 
Oradea și Vzina de aluminiu Slatina, aceasta din urmă devenind deja cunoscută

prin producția șa de înaltă calitate, în numeroase țări ale lumii. Anul acesta metalul 
alb are o nouă cetate : Tulcea, unde a început nu de mult să producă noua 

uzină de alumină.

Biografia ta e 
urzită-n harta 
cu fir de singe 
culorii, datinei

u există act politic al partidu
lui nostru care să nu aibă în 
vedere omul și devenirea lui 
spre mai bine. Și aceasta pen
tru că el, omul, omul acestor 
pămînturi, se află în cen

trul politicii partidului.’ Este ceea ce dă ca
racterul atît de profund umanist întregii 
activități politice din România socialistă. Că 
totul se face pentru om, că totul este subor
donat direct, fără echivoc, bunăstării lui 
materiale și înnobilării spirituale, astăzi este 
cit se poate de vizibil. Congresele IX și X ale 
partidului, Conferințele naționale au asigu
rat întregii activități din țara noastră direc
ționări precise spre realizarea unui înalt grad 
de civilizație materială și spirituală. Ne în
dreptăm în ritm intens spre atingerea nive
lului economic pe care il au cele mai avan
sate țări, pe acest plan, de pe glob. Și 
facem aceasta pentru ca el, omul dintre Du
năre și Carpați, lovit de nenumăratele furtuni 
ale istoriei, el, răbdătorul, bunul ca pîinea 
caldă cînd a întîlnit bunătatea, dîrzul și re
zistentul la toate furtunile, rămas drept și 
mîndru pe locul lui ca și „Dorobanțul" săpat 
în piatra Bucegilor, pentru ca el, acest om, 
să se bucure de tot ceea ce civilizația con
temporană a creat mai valoros. Este țelul 
nobil al efortului brațelor și minții, efort și 

P-imează și în acest cincinal. în eforturile bănești ale statului, investițiile pentru 
dezvoltarea industriei, sectorul care asigură cea mai mare cotă în venitul național. 
Numai în penoada 1973—1975 vor fi puse în funcțiune, în industrie, aproape o 
mie de noi obiective în care se creează sute de mii de noi locuri de muncă. 
Fabrica de strunguri automate de pe Platforma industrială a Tîrgoviștei, care a 
început să producă în acest al 29-lea an al libertății noastre, este unul dintre ele.

țel pe care ni le-a propus partidul întru de
venirea noastră spre mai bine și pe care le 
facem fiecare cu convingerea, forța și tăria 
pe care nu le ai decit în lupta pentru în
făptuirea propriului tău gind, a propriilor tale 
planuri de viitor. Poate fi o dovadă moi mare 
a umanismului politicii noastre comuniste de- 
cît însuși actul politic intrat în conștiința ma
selor ca rezultat al voinței fiecăruia dintre 
noi și a tuturor laolaltă ?

Copiii care deschid astăzi ochii spre lume 
privesc țara, în plină înflorire, ca pe un dat. 
Noi, ceilalți, care știm nu doar din cărți și 
din amintiri de unde am pornit, privim la 
tot ce ne înconjoară ca la ceva făcut. Primii 
- cu un ochi mai ascuțit, critic. E dreptul și 
obligația lor. Trebuie să ducă mai departe 
totul și să-i perfecționeze necontenit. Noi, 
ceilalți, ne surprindem din cînd în cind și 
cîte un licăr de nostalgie in priviri. Se află 
aici, în tot ce s-a construit, tinerețea noastră 
cu toate entuziasmele și imperfecțiunile ei. 
Și este omenesc să fie așa. Au construit oa
menii pentru oameni, învățînd din mers cum 
pot fi azi mai fericiți ca ieri, făcînd planuri 
pentru fericirea de mîine, pe care o vor 
incomparabil mai deplină decît cea de 
astăzi.

„...vom construi o societate în care totul, 
dar absolut totul va fi pentru om, pentru

Altă dată. Inaugu
rarea unui nou li
ceu era un eveni
ment rar. Astăzi, 
mii de elevi intră 
in fiecare an și in 
fiecare județ in 
localuri școlare 
noi. Faptul a deve
nit o obișnuință fi 
rească dincolo de 
care stă grija deo
sebită a partidului 
pentru creșterea și 
educația noilor ge

nerații. 

bunăstarea lui, pentru fericirea Iui...". Vocea 
venea de la tribună clară, limpede, fără nici 
o ezitare. In orășelul acela de la malul Du
nării, spre omul care vorbea erau îndrep
tate 
ochi 
time 
„Azi, 
cetă.
sese 
de secetă, cer rău, 
încăpățînat stropul de apă. Sabotajul unor 
patroni care nu puteau crede în triumful nos
tru... Oamenii îl priveau cu speranță și nă
dejdea întru mai bine le dădea forță. Dar 
întrebarea rămînea, plutea în aer : „Azi, azi 
ce facem Omul de la tribună, cu fața 
la fel de suptă ca a celorlați, a dat atunci 
singurul răspuns posibil : „Muncim. Este sin
gura noastră ieșire".

Și am muncit. Mai greu decit își poate 
cineva imagina. Am muncit crezînd în feri
cire, în dreptul nostru la fericire. Și, treptat 
„totul, absolut totul pentru om" a încetat să 
mai fie doar o lozincă, doar un vis frumos, 
începusem construirea unei economii noi, ier 
odată cu aceasta, arma pentru lichidarea 
rămînerii în urmă.

A trecut de atunci mai bine de un sfert 
de veac. Au avut loc prefaceri radicale în 

fețe ascuțite de subnutriție, il priveau 
plini de speranță. Dar toată acea mul- 
mai aștepta răspuns la o intrebare : 
azi ce facem Erau ani grei, de se- 
Foametea bîntuia țara, specula se intin- 
ca o pecingine. Inflația. Pămint crăpat 

dușmănos, care refuză

Trecind intnul multnvnite praguri, 
din noapte spre lumină înflorit, 
ești țara ce pe sine s-a gindit 
la-ntretăierea celor două veacuri.

a mulțimii, 
deasâ-a tuturor, 
recunoscător 
ți frăgezimii.

structurile economice și sociale, în toate do
meniile vieții și activității din țara noostră 
pentru ca omul acestor pămînturi să trăiască 
mai bine, să se bucure din plin de roadele 
muncii lui. Se vorbește astăzi, pe glob, cu 
admirație si uimire, despre ritmurile fantastice 
ale economiei românești. Dar ce sînt ele 
altceva decît ritmurile bunăstării noastre în 
continuă creștere ?

Am construit mult. Atit de mult îneît putem 
spune astăzi că producția industrială, a țării 
este mai mare de 25 de ori față de 1938 - 
anul cu producția cea mai înaltă din trecut. 
Dar nu s-a pus o cărămidă, nu s-a instalat 
un utilaj, nu s-a produs o tonă de oțel fără 
ca, în mod premeditat, fiecare în parte și 
toate la un loc să nu urmărească ridicarea 
țării, iar odată cu aceasta ridicarea nivelu
lui de viață al oamenilor ei. Am cooperați- 
vizat agricultura ajungînd să obținem ceie 
mai mari producții cerealiere din istoria Ro
mâniei. A fost un act revoluționar de impor
tanță istorică, realizat într-o perioadă relativ 
lungă de timp - 75 la sută din populația 
țării era ocupată în agricultură. 75 la sută 
din oamenii acestei țări au trebuit să fie 
convinși, cu răbdare, despre superioritatea 
agriculturii socialiste, despre superioritatea a- 
cestei singure căi de ridicare a satului româ-

Nu cumpănești nimic doar pentru tine 
și dăruit fiind fără popas 
acelora ce-alături le-ai rămas • 
in sufletul oricărui om ți-e bine.

Și celui ce-și urmează-adinc poporul, 
crezind decit ceilalți mai mult în el, 
și-ntotdeauna numai lui fidel, 
i-e dat să-i fie și conducătorul.

GRIGORE HAGIU

nesc din înapoierea in care fusese ținut. As
tăzi nu numai că îndrăznim să discutăm, dar 
am trecut practic la urbanizarea comunelor, 

imi vin din nou în minte anii aceia de în
ceput și întrebarea aceea : 
cern ?". De atunci și pînă 
răspuns : muncim. Muncim 
unor proiecte clare, precis I 
în rșiarea lor generozitate. I 
resc, concretizat în actul de muncă al fie
căruia dintre noi, în efortul de realizare a 
acestui important cincinal înainte de termen. 
Am mai adăuga lingă acest răspuns un al
tul : învățăm neîncetat, 10 ani obligatoriu la 
început de viață și apoi mereu, pentru că 
efortul pe care ni-l cere partidul astăzi este 
înainte de toate de gîndire, de inteligență ; 
învățăm să fim mai buni, mai drepți, învățăm 
să statornicim în. relațiile 
eticii și echității socialiste, 
ne bucurăm de tot ce am 
tura și știința la care are 
popor, de frumusețile țării,
In adevărata și noua accepțiune a acestji 
cuvînt. Trăim și ne bucurăm de tot ceea ce 
facem, pentru că totul, absolut totul 
destinat omului, fericirii lui.

: „Azi, azi ce fa- 
acum, un singur 
pentru realizarea 
trasate, tonifiante 
Este răspunsul fi-

noastre normele 
Am mai spune : 

construit, de cul- 
acces un întreg 
de viață. Trăim.

PETRU ISPAS

Lingă marile și 
numeroasele uzine, 
lingă școli și facul
tăți. aproape de 
noile cartiere de 
locuințe, în vecină
tatea parcurilor ră
coroase, un edificiu 
care completează 
necesar și monu
mental zestrea ur- 
biilor noastre : casa 
de cultură, lăcaș al 
vieții spirituale, al 
ceasurilor de odih
nă, instrucție și 

educație.

î
*
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RĂSPUNZlND CHEMĂRII SECRE
TARULUI GENERAL AL PARTIDULUI, 
TINERII, ALĂTURI DE CEILALȚI 
OAMENI Al MUNCII, IȘI CONSACRĂ 
ENERGIILE Șl ENTUZIASMUL IN BĂ
TĂLIA PENTRU REALIZAREA 
EXEMPLARĂ A SARCINILOR ECO
NOMICE

OMA GIU MARII SÂRBĂ TORI
Il

i

RODUL HĂRNICIEI NOASTRE
• COLECTIVUL 

ÎNTREPRINDERII 
ELECTRO
CERAMICA 
DIN TURDA a ob
ținut in 
Zilei de 23 
numeroase 
formanțe. 
planul a fost 
pășit cu 41.4 mili
oane. Pină la 
șitul anului 
și-au propus 
avansul să crească 
la 3 luni. Prețul de 
cost a fost 
cu 112 iei la 
acest rezultat 
venind din 
gospodărire a 
teriilor prime.

cinstea 
August 

per- 
Astfel, 

de-

sfîr- 
ei 
ca

redus 
mie, 
pro- 

buna 
ma-

au obținut, in cin
stea marii sărbă
tori, următoarele 
rezultate : la va
loarea produc
ției globale, din 
4 000 000 lei s-au 
realizat 2 896 000 
lei, iar la valoarea 
economiilor de ma
terii prime și ma
teriale realizate 
de tineri din 
angajamentul de 
1 200 000 lei (300 lei 
de fiecare tînăr) 
s-a realizat 815 560 
lei, iar la produc
ția fizică total în
călțăminte din an
gajamentul anual 
de 30 000 s-a rea
lizat in primul se
mestru 16 300. (Ivan 
Liliana).

ORGANIZAȚIA MUNICIPALA BUCU

REȘTI A U.T.C. A REALIZAT PLANUL

ANUAL DE MUNCĂ PATRIOTICA

Dind viață indicațiilor cuprinse in 
mesajul tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
adresat participanților la adunarea 
festivă consacrată celei de a 25-a ani
versări a constituirii primelor șantiere 
naționale ale tineretului și a Chemării 
C.C. ai U.T.C., organizația munici
pală București a U.T.C. a reușit să 
realizeze in cinstea Zilei de 23 August 
planul anual la acțiunile de muncă pa
triotică la principalii indicatori.

TELEORMAN : ANGAJAMENTUL

PENTRU ANUL 1973 ÎNDEPLINIT

INTEGRAL

Organizația județeană Teleorman 
U.T.C.,

• PRIN BUNA 
ORGANIZARE A 
MUNCII, discipli
nă, spirit de co
lectivitate, entuzi
asm, tinerii, Îm
preună cu ceilalți 
salariați de la 
Fabrica „Clujeana"

• COLECTIVE
LE DE MUNCA 
DIN UNITĂȚILE 
ECONOMICE ALE 
JUDEȚULUI MU
REȘ au obținut In 
plus In cinstea mă
reței sărbători,

produse in valoare 
de aproape 200 de 
milioane de lei. Ca 
urmare,
se colective 
suplimentat 
jamentele 
punind In valoare
noi posibilități de 
sporire a producti-

numeroa- 
și-au 

anga- 
anuale

vltății mașinilor țl 
agregatelor tehno
logice din dotare.
(Ion Vulcan).

COLECTIVUL 
MUNCA ALDE ______  __

ÎNTREPRINDERII 
DE SlRMA, CUIE 
ȘI LANȚURI GA
LAȚI a raportat

a 
ea răspuns la Chemarea Co

mitetului Central al U.T.C., Consiliu
lui U.A.S.C.R- și Adunării reprezen
tanților brigadierilor, cu prilejul Zilei 
de 23 August raportează Îndeplinirea 
integrală a angajamentului de 
patriotică pe anul 1973.

Tinerii au realizat lucrări In 
re de 72 milioane lei, din 
906 970 lei lucrări finanțate.

muncă
vaioa-

c«re

peste prevederile 
planului la zi o 
producție globală 
și marfă suplimen
tară în valoare de 
8.5 milioane lei. 
Astfel, angajamen
tul asumat in cins
tea Zilei de 23 Au
gust a fost depășit 
cu 1,8 milioane Iei. 
De asemenea și

ceilalți indicatori 
au fost substanțial 
depășiți : producti
vitatea muncii — 
2,7 la sută ; prețul 
de cost cu 200 000 
lei, iar volumul be
neficiilor cu 900 000 
lei. (Vasile Cabur- 
gan).

5
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PENTRU OAMENII ȘANTIERELOR AZI E ZI DE MUNCĂ IMPERATIVE ÎN AGRICULTURĂ

Toți tinerii ii ajută
constructori

Recuperarea restanțelor și în
deplinirea integrală a planului 
de investiții — obiectiv major 
al constructorilor de pe toate 
șantierele țării — a găsit un 
puternic ecou în rindul organi
zațiilor U.T.C. din județul Dolj. 
„O primă măsură pe care am 
considerat-o necesară — ne 
spunea Nicolae Coandă, secretar 
al comitetului județean al 
U.T.C,. președintele consiliului 
tineret muncitoresc — a fost a- 
ceca a recrutării forței de mun
că pentru șantierele de con
strucții. S-au făcut deplasări la 
șantiere și s-a luat numeric 
necesarul de oameni, pe diverse 
meserii. Pe de altă parte, am 
stabilit cu activul organizațiilor 
U.T.C. din Întreprinderile bene
ficiare acțiuni concrete de spri
jinire a constructorilor. Mă voi 
limita doar la un exemplu. La 
un moment dat, Trustul de 
construcții Dolj a redus ritmul 
de lucru la căminul de nefa- 
miliști din Calafat, datorită de
plasării centrului de activitate 
Ia creșa și blocul de locuințe 
din același oraș. Aceasta dato
rită faptului că ultimele două 
obiective aveau un volum de 
lucrări mai mare. S-ar fi ajuns 
— conform precizării constructo
rului — lâ o întîrziere in pre
darea căminului de circa trei 
luni. Or, foarte curînd termină 
cursurile de calificare viitoarele 
salariate ale noii filaturi și țesă
torii de bumbac și trebuie să le 
oferim condițiile necesare de 
locuit".

Asemenea exemple am întilnit 
in ultimele zile în multe din 
locurile unde șe execută mari 
lucrări de investiții. La Craiova, 
la întreprinderea de mașini a- 
gricole „7 Noiembrie" s-a con
struit o nouă secție de sculărie. 
După sprijinul dat constructori
lor de a preda la timp atit scu- 
lăria cit și celelalte obiective din

planul pe acest an, tinerii s-au 
angajat să demonteze, transpor
te și monteze in noua secție, 
utilajele. „Pentru a nu se pier
de din producție — ne spunea 
Aurel Amnar, secretarul comi
tetului U.T.C. — am transferat 
utilajele în etape, o parte din 
uteciști răminind să lucreze ală-

DOLJ

turi de muncitorii in virstă, iar 
cei mai mulți au lucrat la ame
najarea spațiilor, executarea 
instalațiilor și bineînțeles mon
tarea utilajelor". La aceeași în
treprindere, organizația U.T.C. 
se preocupă îndeaproape de ca
lificarea 
necesare

„Sub 
județean 
Ștefan Etegan, 
mitetului U.T.C. de La „Electro
putere", am stabilit un plan de 
măsuri, a cărui transpunere in 
practică va permite ca numeroa
sele secții și laboratoare noi ce 

construiesc pe platforma 
să intre in funcțiu- 
termenele prevăzute, 

laboratorul de mare pu
stă destul de bine cu

ne-am 
înaintea

tinerilor în meseriile 
noilor obiective, 
îndrumarea comitetului 
_ U.T.C.,, ne spunea 

secretarul co-
ne

se 
noastră 
ne la 
Deși la 
Icre se 
încadrarea în termene, 
angajat să realizăm 
prevederilor utilajele dîn auto- 
dotare. Mai mulți membri ai 
biroului U.T.C. au avut iniția
tiva de a asigura asistența teh
nică la montarea instalațiilor, 
iar o parte din tinerii noștri e- 
lectricieni au executat conexiu
nile la instalația electrică, de- 
grevîndu-1 astfel pe constructor 
de o serie de sarcini ce-i reve-

• MIHAELA COM AN, studentă, Facul
tatea de limbi romanice, București.

Acest al 29-lea August mă găsește la 
jumătatea drumului spre asaltul " '
care va fi absolvirea facultății. Am. 
țit din plin in toți acești ani grija 
sebită pe care partidul și guvernul 
poartă nouă studenților, oferindu-ne 
diții excelente de studiu. Toate acestea 
ne obligă să răspundem din toată inima 
chemării pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu ne-a adresat-o la plenara 
U.A.S.C.R. în ceea ce mă privește m-am 
pregătit în așa fel pentru sesiune incit 
am luat toate examenele cu note dintre 
cele mai bune.

final 
sim- 
deo- 
ne-o 
con-

Au atins cotele finale
stabilite pe primele opt luni ifr-

l

• ION CONSTANTIN, matrițer, între
prindere* de material rulant „Grivița 
roșie".

Am realizat trei inovații.
Sint succese personale, dar aceste 

succese sint ale întregului colectiv în 
care lucrez, ale tuturor comuniștilor și 
uteciștilor din întreprindere; Pentru că 
entuziasmul și dăruirea cu care ei toți, 
tovarășii mei de muncă, lucrează, au fost 
pentru mine un stimulent, un Îndemn la 
autodepășire. Aș mai menționa încă un 
fapt. Organizația U.T.C. a atelierului în 
care lucrez este fruntașă de trei trimestre 
consecutiv in cadrul întrecerii socialiste 
pe întreprindere.

• CONSTANTIN CIOBANU, vincier la 
secția a Il-a de Exploatare portuară, 
Constanța.

Anul acesta m-am calificat in funcția 
da vincier. împreună cu echipa în care 
lucrez, am raportat îndeplinirea angaja
mentului pe care ni l-am asumat în cin-

OGOARELE PENTRU GRÎU
Șl SPAȚIILE DE DEPOZITARE

neau". Colaborarea continuă 
între organizațiile U.T.C. de la 
„Electroputere" și Trustul de 
construcții industriale Craiova, 
a scos la iveală o serie întrea
gă de posibilități de recuperare 
a răminerilor in urmă, de spri
jin reciproc. Astfel, amenajarea 
și descongestionarea spațiilor 
atit înainte cit și după cons
trucții o execută beneficiarul. 
Se valorifică și toate posibilită
țile de a-i ajuta pe constructori 
cu materialele care le lipsesc, 
evitînd astfel golurile în execu
tarea instalațiilor și montajelor.

Grupul de șantiere construcții-instalații Turceni, unitate a sec
torului energetic care are șantiere dispersate în județele Gorj, 
Vîlcea, Olt și Dolj, a atins cotele finale ale planului stabilit pe 
primele opt luni din acest an. Printre succesele pe care colecti
vul de energoconstructori le dedică Zilei de 23 August, reținem 
terminarea, cu 8 luni mai devreme, a lucrărilor de construcții și 
instalații la cel de-al 3-lea cazan de 420 tone abur/oră de la 
Centrala termoelectrică Govora, obținerea unui avans de trei săp- 
tămîni pe platforma centralei Turceni-Gorj, cel mai tînăr șantier 
termoenergetic al țării, realizarea în ultimele două duminici ale 
lui august a unui volum suplimentar de lucrări în valoare de 
1,6 milioane lei. Pe această bază ș-au creat condiții ca muncito
rii și tehnicienii Grupului de șantiere Turceni să realizeze, în 
primele opt luni, trei sferturi din sarcinile de producție ce le revin 
pe întregul an.

SĂ FIE PREGĂTITE
MAI REPEDE Șl MAI BINE

IOAN VOICU

ln schimburi prelungite pe platforma industrială Dud ești, zona bucureșteană cu cel mai
mare volum de investiții din acest cincinal: Uzina Policolor, Uzina de medicamente, Fabrica 

de carton ondulat, Întreprinderea „Anticorozivul".
Foto; V. RANGA

Griul și porumbul, sflecla de 
zahăr, ’ _ ",  "
floarea soarelui polarizează in 
aceeași “ " . .
agricultorilor. Lucru" firesc’ pen
tru că ne aflăm la îngemănarea 
dintre anii agricoli — moment 
foarte bogat in activități — impe
rativ. Se cere strînsă recolta de 
pe mai bine de patru milioane 
de hectare, depozitate furajele 
necesare zootehnice pentru o 
jumătate de an, pregătit tere
nul și insămînțat griul pe alte 
aproape trei milioane de hec
tare. Ziua nu mai este suficientă 
pentru a face față efortului ce 
se pretinde ; de către tot mai 
multe colective este folosit in
tens și timpul nopții. Iar din dă
ruirea cu care lucrează oamenii 
decupăm, astăzi, citeva secvențe.

Cu cele 2 800 hectare arate 
pînă in prezent. S.M.A. Ciocă
nești (județul Ialomița) se apro
pie considerabil de terminarea 
arăturilor de vară. 850 de hec
tare din această suprafață sint 
mai mult în atenția mecanizato
rilor și a cooperatorilor întrucît 
vor fi insămînțate cu grîu. Te
renul a fost arat, iar după fer
tilizarea cu 750 de tone gunoi de 
grajd șl cu îngrășăminte mine
rale — acțiune în întregime pa
tronată de către organizația 
U.T.C. — mecanizatorii Vasile 
și Alexandru Neagu. Ion Bur- 
lacu. Gheorghe Mladin și Con
stantin Hagiu au executat lu
crarea de discuit. întreaga su
prafață arată acum ca un strat 
de grădină. • La Grădiștea (ju
dețul Ilfov) au fost insămînțate

legumele, strugurii și
măsură preocupările

primele hectare din cele 40 pla
nificate păioaselor pentru masă 
verde. Totodată, inginerul șef al 
cooperativei, tovarășul Gheorghe 
Zaharia, apreciază că măsurile 
inițiate vor asigura desfășura
rea in chip exemplar a munci
lor din această toamnă, 250 de 
hectare, eliberate timpuriu de 
culturi (grîu, mazăre, borceaguri) 
au fost : complet pregătite în 
vederea semănatului, iar in ce 
privește spațiile de depozitare 
și mijloacele de transport ce 
vor concura în campania recol
tărilor din această toamnă — 
totul a fost pus la punct și te
meinic verificat. Mecanizatorii 
lucrează ' la arat în schimburi 
prelungite, iar formațiile de co- 
ooeratori repartizate Ia fertili
zări — zi-lumină. Mecaniza
torii de la S.M.A. Vișina (ju
dețul Olt) au încheiat arăturile 
de vară. Patruzeci dintre ei. in 
frunte cu secretarul U.T.C., 
Gheorghe Stănescu, s-au depla
sat in nordul județului pentru 
a-i sprijini pe cooperatorii din 
trei comune în tentativa lor de 
a încheia arăturile în cinstea 
Zilei de 23 August. De remarcat 
faptul că toate cele 30 de trac
toare a căror viață productivă a 
fost prelungită prin generaliza
rea inițiativei uteciste : „Mași
nile agricole ajunse la virsta 
casării — vor lucra cel puțin incă 
doi ani", au fost folosite la arat. 
O cincime din volumul lucrărilor 
din această perioadă s-au exe
cutat prin folosirea acestor ma
șini. în prezent se verifică ulti
mele semănători SU-29. In-

Ce înseamnă acest an
pentru biografia dumneavoastră?

stea marii sărbători. în final, am primit 
titlul de muncitor fruntaș. Un eveniment 
important pentru noi, docherii, a fost 
mărirea — la 1 iulie — a salariilor.

O altă realizare cu caracter oarecum 
mai personal — m-am mutat în locuință 
nouă.

Toate acestea mă obligă ca și in viitor 
să-mi îndeplinesc cu aceeași conștiincio
zitate sarcinile profesionale. Aș dori ca 
la viitorul August să număr printre reali
zările mele un alt eveniment : primirea 
carnetului de membru al P.C.R.

specialități și am primit insigna de „Mi
litar de frunte".

Apreciind conștiinciozitatea cu care 
mi-am făcut datoria, comuniștii din uni
tatea noastră au dat curs favorabil cererii 
mele astfel că, tot în acest an, am avut 
cinstea să fiu primit in rindul membrilor 
de partid. Sint două evenimente ce-mi 
vor rămine Întipărite în minte pe toată 
viața.

cu tinerii din organizațiile U.T.C. de care 
răspund. Și cea mai mare răsplată a 
acestui efort a fost pentru mine faptul că 
inițiativele noastre s-au bucurat de aten
ție, au fost primite cu interes de tinerii 
uteciști.

ment situat In cel mai nou cartier al ora
șului și sînt fericit că cele două fetițe 
ale mele — Corina și Monica — sint să
nătoase, au asigurate cele mai bune con
diții de viață.

• CONSTANTIN DRAGOMIR, electri
cian la Trustul de construcții și instalați! 
Constanța, Șantierul instalații.

Am participat, alături de Întregul nos
tru colectiv de muncă, la punerea in 
funcțiune a celei de a doua linii pentru 
fabricarea plăcilor de azbociment din co
drul Combinatului pentru lianți și azbo
ciment Medgidia. Concret am lucrat la 
operațiile de adaptare a instalației de 
automatizare de la mesele de preluare și 
evacuare matrițe Împreună cu specialiștii 
români și străini. Aceștia din urmă au 
avut cuvinte de laudă la adresa mea.

încerc o deosebită satisfacție pentru 
faptul că am fost apreciat și solicitat să 
lucrez in continuare și in alte obiective 
economice similare.

• STELIAN VACARU, soldat pe o navă 
de luptă a Marinei militare.

Depunerea jurămîntului de credință că
tre patrie constituie pentru mine un fapt 
cu semnificații deosebite. Căutînd să.-mi 
respect legămintul m-am străduit să-mi 
însușesc tehnici de luptă din dotare, să 
obțin rezultate foarte bune la pregătirea 
de luptă și politică. Mi-am însușit două

• ILIE PAVEL, activist al Comitetului 
municipal Galați al U.T.C.

în viața mea a intervenit un eveni
ment cu implicații deosebite. Am fost 
mecanic auto la I.G.O. Tecuci, iar de aci 
promovat în munca plină de răspundere 
de activist al Comitetului municipal Ga
lati al U.T.C. Știu că această sarcină so
licită putere de muncă, dăruire, pasiune. 
M-am străduit să mă integrez cit mai 
repede, să-mi Însușesc temeinic proble
mele pe care le am de rezolvat împreună

• BEKE VASILE, strungar la între
prinderea de armături industriale din 
fontă și oțel Zalău.

Mi-am realizat lună de lună normele 
de producție, fapt pentru care am obținut 
titlul de fruntaș in întrecerea socialistă. 
Anul trecut am ciștigat locul doi pe țară 
la olimpiada strungarului, iar anul acesta 
locul intîi pe întreprindere. Prilej de sa
tisfacție personală au constituit-o întil- 
nirlle pe care le-am avut cu elevii șco
lilor generale din oraș, cind le-am vorbit 
despre meseria 
tacțiile pe care 
fectă a tuturor

M-am mutat

de strungar, despre satis- 
ți le oferă stăpinirea per- 
tainelor ei.
de curînd intr-un aparta-

• ALEXANDRA VASILESCU, 
cooperatoare, comuna Săpata, 
Argeș.

Anul 1973 este pentru mine 
deosebit, pentru că el înseamnă 
Împlinirii mele profesionale. Lucrez 
zootehnie și am In îngrijire un sector mi
cuț, dar, cred eu, foarte important. Am 
reușit să depășesc planul anual de lapte 
stabilit pe cap de vacă furajată și planul 
de viței fătați vii. Este, acest an ” 
un an al împlinirii în căsnicie, 
construit o casă nouă, frumoasă, 
mere luminoase. Acum opt luni am dat 
naștere celui de al patrulea copil,

țărancă 
județul

un an 
i anul 

în

1973, și
Ne-am 
cu ca-

GRUPAJ REALIZAT CU SPRIJINUL 
CORESPONDENȚILOR VOLUNTARI

ginerul Ion Fierea, directo
rul S.M.A., sesizează însă 
lipsa unor piese de schimb 
stringente, cum sint tubu
rile flexibile și pinioanele de 
la semănători, precum și peste 
douăzeci de repere de la trac
toare. Cum explică această de
reglare, in aprovizionarea cu 
piese, tovarășii din direcția spe
cializată a Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare și 
Apelor ? • Pregătirea spațiilor 
de depozitare pentru noua re
coltă incumbă răspunderi deose
bite din partea unităților agri
cole. în județul Ilfov, la C.A.P. 
Moara Vlăsiei, pentru depozita
rea florii-soarelui a fost com
plet pusă la punct o magazie, cu 
capacitatea de 540 tone, iar la 
alte șase magazii și zece pitula 
se efectuează reparațiile și de- 
zinfecțiiie pe măsură ce se 
transportă la bazele de recepție 
coreandrul și celelalte produse 
contractate. La C.A.P. Balotești, 
insă, spatiile de depozitare exis
tente sint cu totul insuficiente 
și se află tntr-o stare deplora
bilă. Unitatea nu poate face 
nimic, pentru că, așa cum ne 
declara președintele acesteia, 
„nu dispune de fondurile nece
sare procurării de materiale". 
Poate că argumentul e valabil 
în ce privește ridicarea de noi 
construcții, nu însă în cazul re
parării celor existente. Oare, de 
această stare de lucruri organele 
județene să nu aibă cunoștință ’ 
• La I.A.S. Drumul Subțire, 
unitate ce deține peste zece mii 
de hectare din Clmpia Bărăga
nului, griul este cultura ce aler
tează, în aceste zile, pe specia
liști și pe mecanizatori. Faptul 
că a fost redusă la jumătate su
prafața ce va fi cultivată cu 
grlu după păioase, a impus gă
sirea celor mai optime soluții 
tehnice. 450 de hectare au fost 
pregătite după mazăre și alte 
leguminoase, iar planul de re
coltare a florii-soarelui și po
rumbului, prevede „urgenta 
intiia" pentru terenurile desti
nate griului. Cinsorezece com
bine vor lucra 24 de ore din 24. 
Peste zece vagoane de îngră
șăminte chimice se află de acum 
in magaziile fermelor in vede
rea administrării lor, iar semă- 
nătorile, discurile și celelalte 
mașini se verifică in ateliere. 
Semințele sint in magazie, tra
tate și selectate • în județul 
Timiș, unitățile agricole au exe
cutat arături, in vederea însă- 
mintării griului, pe 34 000 de 
hectare. Mai bine de o treime 
din suorafața pregătită a fost 
cultivată cu mazăre, lucerna, 
rartofi de vară, trifoi și ghizdei. 
Cele mai bune realizări in acest 
sens le-au obținut cooperativele 
agricole din Biled, Cpmlasu, 
Mic. Tomnatic, Becicherdcul Mic 
și Văiteni.

Firește, în următoarele zile 
vor trebui și mai mult intensifi
cate acțiunile de pregătire a 
campaniei de toamnă. De altfel, 
recoltatul sfeclei de zahăr a în
ceput, iar pentru floarea-soare- 
lui „ora combinelor" va bate 
luni... Se impune, deci, o și mai 
mare mobilizare de fort®, o Par
ticipare a tuturor tinerilor. Pen
tru reușită, comitetele U.T.C. 
trebuie să acționeze ca utile și 
competente comandamente.

GH. FECIORU
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CU PRILEJUL ZILEI DE 23 AUGUST
ORDIN DE ZI DEPUNERI DE COROANE Sosirea unor delegații

AL
MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

AL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Poporul nostru sărbătorește, la 23 August, împlinirea a 29 de 
ani de la insurecția națională antifascistă armata în condițiile 
unei entuziaste activități creatoare pentru aplicarea in viață a 
istoricelor hotăriri ale Congresului al X-lea și Conferinței Na
ționale ale Partidului Comunist Român, în vederea accelerării 
mersului României pe calea edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.Cu prilejul aniversării acestui eveniment de importanță cru
cială in cronica de aur a patriei, națiunea noastră aduce un 
fierbinte omagiu tuturor fiilor săi, în frunte cu 
au luptat cu abnegație și dăruire, neprecupețindu-și singele și 
viața, pentru înfringerea fascismului, pentru cauza sacra. a li
bertății si fericirii patriei. Poporul roman iși exprimă, totodată, 
profunda gratitudine față de Uniunea Sovietica șt 
armată, care au adus o contribuție de mare însemnătate la eli 
berarea României de sub jugul fascist.

Purtind în inimi pilda înaintașilor, mindri de prezentul socia
list și viitorul comunist al țării, militarii armatei noastre, intr-o 
indes ructibilă unitate de voință și acțiune cu Întregul POP»ri în
făptuiesc cu hotărîre politica internă și externă a partidului și 
guvernului, își fac cu onoare datoria față de patrie. Executind 
neabătut ordinele comandantului suprem al forțelor armate, ei 
iși dedică întreaga capacitate și energie ridicării permanente a 
nivelului lor de pregătire de luptă și politică, put.cr.
combative a unităților și marilor unități, indeplinindu-și tot 
odată, cu cinste sarcinile ce le revin în economia național». In 
lumina Programului de educație socialistă a maselor „țltld si 
de partid, comandanții, organele și organizațiile 
ale U.T.C. desfășoară o activitate perseverentă pentru 
tuarea continuă a caracterului educativ al procesului de in 
strucție si sporirea forței de inrîurire » ‘."‘"f*’™""'* ’’"“a'®, 
ideologice in scopul formării unor luptători iscusiți, cu o de loîtMă eo’nștiință’revoluționară, ostășească și civică, animați de 
principiile înaintate ale eticii și echității socialiste.

Educați in spiritul sentimentelor nobile ale patriotismului so
cialist și internaționalismului proletar, militarii armatei noastre, 
împreună ci, cei ai trupelor Ministerului de Interne, eu mem
brii gărzilor patriotice, ai detașamentelor de pregătire a tinere 
tului pentru apărarea patriei și ai celorlalte forma*,“"i ,dc 
rare, împreună cu întreaga națiune, străjuiesc cu fermitate cuce 
ririle noastre revoluționare, independența, suveranitatea și in
tegritatea teritorială a României. Ei sînt oricind în măsură, ca, 
alături de militarii statelor participante la Tratatul de la Var
șovia, ai tuturor țărilor socialiste, să apere cauza socialismului 
și a păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri militari, ofițeri 
și generali,

Cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a Zilei de 23 August, 
vă felicit și vă urez noi și Însemnate succese în îndeplinirea 
misiunilor ce vă revin, a tuturor sarcinilor de înaltă răspundere 
încredințate armatei !

în cinstea acestei mărețe aniversări,

Cu prilejul celei de-a 29-a a- 
niversări a Insurecției naționale 
antifasciste armate, în cursul 
dimineții zilei de miercuri au 
avut loc solemnități la Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, Ministe
rului Apărării Naționale și Mi
nisterului de Interne, Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Comitetului Cen
tral al U.T.C. și Consiliului 
U.A.S.C.R., Comitetului munici
pal București al P.C.R. și Consi
liului popular al municipiului 
București, Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul 
antifascist, Comitetului foștilor 
luptători antifasciști, precum și 
din partea unor colective de 
muncă din mari unități in
dustriale ale Capitalei. Pionieri 
au depus jerbe de flori.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Gheorghe Pană, Gheor- 
ghe Rădulescu, Gheorghe Cioa
ră. Janos Fazekas, Dumitru Po
pescu, Ion Ioniță, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, precum și

Și 
ac- 
co-

membri ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai Consiliului de Stat 
ai guvernului, generali 
tivi și în rezervă, foști 
mandanți de mari unități pe
frontul antihitlerist, conducători 
ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, delegații de 
oameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștene.

Companii de onoare ale for
țelor noastre armate, gărzilor 
patriotice și ale formațiunilor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, aliniate in 
fața monumentelor, au prezen
tat onorul.

A fost intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

La Monumentul eroilor so
vietici. unde au fost prezenți 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei, au fost 
intonate imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România.

Cei prezenți la solemnități au 
păstrat un moment de recule
gere. S-a primit apoi defilarea 
companiei de onoare.

★
Tot în cursul dimineții, la Ci

mitirul militarilor britanici că
zuți pe teritoriul României în 
lupta împotriva fascismului au

fost depuse coroane de flori din 
partea Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, Mi
nisterului Apărării Naționale și 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular al județului Il
fov.

La solemnitate au participat 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, membri ai guvernului, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori ai forței >r 
noastre armate, reprezentanți ai 
organelor locale de stat.

Au participat R. M. Russell, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Marii Britanii la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Repu
blicii Socialiste România.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere. S-a pri
mit apoi defilarea companiei 
onoare.

din țările vecine

A APĂRUT 
NR. 8

AL REVISTEI 
„TiNĂRUL 
LENINIST''

DIN SUMAR:

de

★
Miercuri, în întreaga țară 

fost depuse coroane și jerbe 
flori la monumente și plăci 
memorative, la cimitirele eroilor
români și sovietici căzuți în 
timpul războiului antifascist.

(Agerpres)

au 
de 

co-

„început
de eră nouă“

EXPOZIȚII DEDICATE

ORDON:
La București se vor trage, in semn de salut, 21 de salve de 

artilerie.
Trăiască 23 August — Ziua insurecției naționale antifasciste 

^TrUaseă Partidul Comunist Român in frunte cu secretarul 
său general — tovarășul Nicolae Ceaușescu 1

Trăiască poporul român — constructor eroic al socialismului !
Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Socialistă

România ! ..........Ministrul Apărării Naționale, 
General de Armată

La Muzeul de Istorie al Repu
blicii Socialiste România, a 
avut loc festivitatea de închi
dere a concursului ..început de 
eră nouă", manifestare politico- 
educativă organizată în semn 
de omagiu pentru cea de-a 29-a 
aniversare a eliberării patriei. 
Rod al inițiativei și colaborării 
dintre comitetul municipal 
București al U.T.C. și Muzeul 
de istorie al R.S.R. acțiunea s-a 
bucurat pe parcursul a citorva 
săptămini. de participarea mul
tor mii de tineri din întreprin
deri, instituții, școli din toate 
sectoarele Capitalei. Cu acest 
prilej ei au avut posibilitatea 
ca, prin vizitarea sălilor muzeu
lui și dezbaterile inițiate pe. 
teme legate de istoria Româ
niei și cu deosebire de eveni
mentele din August 1944 să-și 
lărgească orizontul de cunoștințe, 
să înțeleagă mai profund sem
nificația glorioasei epopei so
cialiste pe care poporul nostru 
a început să o făurească odată 
cu victoria insurecției naționale 
antifasciste armate de la 23
August 1944.

ANIVERSARII
ELIBERĂRII PATRIEI
• In holul cinematografu

lui Patria, Casa de filme nr. 4 
a deschis recent o expoziție 
de scenografie consacrată 
filmelor inspirate de istoria 
eliberării țării și a consolidă
rii puterii populare. Ea cu
prinde scenografia pentru 
trei filme : „Departe de Tip
perary" (scenariu : Titus Po- 
povici și Petre Sălcudeanu, 
regia : Manole Marcus), a că
rui premieră a avut deja loc, 
„De unul singur" (scenariu: 
Titus Popovici, regia : Ma
nole Marcus) și „O zi din 
august" (scenariu : Marin 
Preda, regia : Mircea Mure- 
șan), ultimele două aflate în 
lucru. Realizatorii scenogra-

INSURECȚIE j
T. G.

„Parașutiști în lupta„Carnet de zbor"

I

fiei, Aureliu Ionescu, Virgil 
Moise, și respectiv, Lîviu 
Popa ne permit, prin inter
mediul lucrărilor expuse, fi
rește, să surprindem în atmo
sfera și cadrul unui film, 
drumul de la concepție la 
realizare, contribuția artistu
lui plastic în definirea tipolo
giei mediului, și implicit, a- 
lături de alte componente a 
însăși substanței filmului. Lu
crările lor ne evocă atmosfera 
dramatică a anilor eroici la 
care se referă, ne introduc. în 
universul viitoarelor filme ins
pirate de lupta comuniștilor 
pentru înfăptuirea și consoli
darea revoluției socialiste. Ne 
atrag atenția mai ales imagi
nile privind încleștarea arma
tă, imagini incendiare, cu va
loare de simbol, ce sugerează 
apusul inevitabil al 
lumi, 
partea
nici puterea, nici adevărul. 
Credem că această excelentă 
inițiativă a Casei de filme nu
mărul patru poate fi în viitor 
continuată, oferind posibili
tatea unui nou contact pe a- 
ceastă oale a iubitorilor de 
film cu realizatorii, subliniind 
totodată efortul acestor „ar- 
hitecți" ai mediului, efort în 
afara inserțiilor unor nume pe 
generic, în general insuficient 
cunoscut și apreciat.

unei 
al unei lumi de 

căreia nu înclină

5

Cartea, semnată de Ladmis 
Andreescu, cuprinde însem
nările personale ale unui ser
gent mitralior de bord — 
Trușca Marin — pe frontul 
antihitlerist. Eroul dezvăluie 
cititorului secvențe din în
cleștările aeriene angajate de 
zburătorii români cu păsările 
de pradă dușmane, începînd 
cu zilele lui august 1944 și 
terminînd cu Ziua victoriei a- 
supra fascismului.

Volumul poartă semnătura 
maiorului în rezervă Ștefan 
Soverth și este închinat 
participării parașutiștilor ro
mâni la Insurecția națională 
antifascistă armată din au
gust 1944 și la războiul anti
hitlerist. El cuprinde episoa
de dramatice din timpul lup
telor purtate împotriva hitle- 
riștilor în împrejurimile Ca
pitalei, în cursul cărora pa- 
rașutiștii, alături de militarii 
celorlalte arme și de forțele 
patriotice, au săvîrșit minu
nate fapte de vitejie și ero
ism.

Spre piscul 
victoriei"

Cele 240 de pagini ale vo
lumului înfățișează drumul 
de luptă și victorii al uneia 
dintre cele mai brave uni
tăți românești pe frontul an
tihitlerist — Regimentul 34 
infanterie. Depănîndu-și a- 
mintirile, autorul — general- 
maior în rezervă Ion Boțea — 
evocă faptele de vitejie și e- 
roism săvîrșite de ostașii și 
ofițerii unității în înfruntă
rile cu hitleriștii, începînd de 
la 23 August 1944 și pînă în 
ziua marii Victorii asupra 
fascismului.

„Un artileriei 
în liniile infanteriei"

Autorul, dr. Gh. Tuțui, ca
re pe atunci avea gradul de 
sergent-major, readuce în 
paginile cărții atmosfera zi
lelor fierbinți ale Insurecției 
naționale antifasciste armate, 
din august 1944 și ale războ
iului antihitlerist, relevînd 
bravura soldaților și ofițeri
lor unității sale — Regimen
tul 6 artilerie.

Lucrările au apărut 
în Editura Militară.

• Semnalăm cititorilor zi
arului expoziția de amatori 
„Bucureștiul lui august 1973“, 
care se va deschide, vineri, 
24 august, ora 18, în cinstea 
celei de-a 29-a aniversări a 
eliberării patriei, la Casa de 
cultură a sectorului 4 (str. 
Mircea Vodă nr. 5). Expozanții 
între care am putea aminti pe: 
Margareta Neamțu, Eugenia 
Nedelcu, Aurel Tripa, Ga
briela Stanciu sînt membri ai 
cercului plastic al Casei de 
cultură, iar lucrările lor, înfă- 
țișînd scene de muncă din u- 
zină și de pe șantiere, peisaje 
industriale, sînt rodul unei 
cunoașteri atente a mediului 
abordat. Expoziția evocă mun
ca eroică, abnegația și dărui
rea muncitorilor industriei 
noastre socialiste.

C. R. C.

La invitația unor comitete ju
dețene, orășenești și comunale 
de partid, in țara noastră au 
sosit delegații din țările vecine 
formate din reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, pentru a participa la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
29-a aniversare a înfăptuirii In
surecției naționale antifasciste 
armate.

Au sosit : în județul Satu Ma
re — delegația regiunii trans
carpatice (U.R.S.S.), condusă de 
I. V. Ilinski, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid, 
și delegația județului Szabolcs 
(R. P. Ungară), condusă de 
Tar Imre, prim-secretar al 
Comitetului județean ; in jude
țul Maramureș — delegația re
giunii Ivano-Franko 
condusă de D. V. 
membru al C.C. al 
prim-secretar al 
regional, deputat 
Suprem al U.R.S.S. ; in 
țul 
regiunii 
condusă 
cenko, 
Comitetului regional ; 
dețul Cluj — delegația regiunii 
Kiev (U.R.S.S.), condusă de 
H. L. Ilinicina, vicepreședinte 
al Sovietului regional ; in jude
țul Brașov — delegația regiunii 
Iaroslavl (U.R.S.S.), condusă 
de D. V. Feodorovici, președin
tele Comitetului executiv al So
vietului regional ; în județul 
Constanța — delegația regiunii 
Odesa (U.R.S.S.), condusă de 
K. V. Antonovici, vicepreședin
te al Comitetului executiv al 
Sovietului regional, și delegația 
Comitetului județean Tolbuhin 
(R. P. Bulgaria), 
Gheorghi Stoianov, 
Consiliului popular 
in județul Timiș 
județului Csongrad 
gară), condusă de dr. 
Jozsef, secretar al __ __
județean, și delegația Regiunii 
Autonome Socialiste Voivodina 
(R.S.F. Iugoslavia), condusă de 
Nikola Moskali, membru al Șe- 
cretariatului Comitetului regio
nal al Uniunii Comuniștilor din 
Voivodina ; in județul Bihor — 
delegația județului Hajdu-Bi- 
har (R.P. Ungară), condusă de 
Magyar Jozsef, secretar al Co
mitetului județean ; în județul 
Arad — delegația județului Be- 
kes (R.P. Ungară), condusă de 
Enyedy Șandor, secretar al Co
mitetului județean ; in județul 
Ilfov — delegația Comitetului 
județean Ruse (R.P. Bulgaria), 
condusă de Gheorghi Simeonov, 
secretar al Comitetului jude
țean ; în județul Teleorman -■ 
delegația Comitetului județean 
Veliko-Tîrnovo (R.P. Bulgaria), 
condusă de Todor Popov, pre
ședintele Comitetului județean 
al Frontului Patriei ; în județul 
Brăila — delegația Comitetului 
județean Plevna (R.P. Bulgaria), 
condusă de Nikola Makaveev, 
secretar al Comitetului județean; 
în județul Ialomița — delega
ția Comitetului județean Silis- 
tra (R.P. Bulgaria), condusă de 
Gheorghi Kardașev, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, prim-secre
tar al Comitetului județean; in 
județul Dolj — delegația Comite
tului județean Vrața (R.P. Bul
garia), condusă de Draganov La- 
zăr, secretar al Comitetului ju
dețean de partid ; în județul 
Mehedinți — delegația județu
lui Vidin (R.P. Bulgaria), con
dusă de Boncev Liubomir, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean ; în județul Olt — delega- y. _ _ x.-i-.s it K i l» « 41 zxx 7 rfv a rlția 
(R. 
de 
al 
județul 1---- T— __ _
raionului Fălești (U.R.S.S.), con
dusă de T.I. Pavlovici, președin
tele Sovietului raional ; în ju
dețul Iași — delegația raionului 
Ungheni (U.R.S.S.), condusa de 
Vizir Petre, președintele Comi
tetului 
raional ; ------ ,
delegația raionului Vulcănești 
(U.R.S.S.), condusă de B.I. Di- 
mitrievici, prim-secretar al Co
mitetului raional ; în municipiul 
Arad — delegația orașului Zren- 
janin (R.S.F. Iugoslavia), con
dusă de Todorov Vușko, pre
ședinte al Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Zren- 
janin ; în municipiul Tul- 
cea — delegația orașului Is
mail (U.R.S.S.), condusă de A. 
Gurski, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc ; *“
piui Hunedoara — 
rașului Makeevka 
condusă de D.P. 
prim-secretar al 
raional Sovet al P.C.U.S. ;
municipiul Birlad — delegația 
raionului Cahul (U.R.S.S.), con
dusă de K.M. Kiosa, șef de sec
ție la Comitetul raional ; in

(U.R.S.S.), 
Fiodorovici, 

P.C.U.S., 
Comitetutui 
în Sovietul 

jude- 
Suceava — delegația

Cernăuți (U.R.S.S.), 
de V. I. Slin-

al 2-lea secretar al 
in ju-

condusă de 
președintele 

județean ; 
— delegația 
(R. P. Un- 

Agoston 
Comitetului

județului
p. Bulgaria),
Petăr Zamfir,

Comitetului județean ;
Botoșani — delegația

Mihailovgrad 
condusă 
secretar 

in

executiv al Sovietului 
in județul Galați —

in municl- 
delegația o- 

(U.R.S.S.), 
Semionovici, 
Comitetului 

în

Qrne/na
23 ȘI 24 AUGUST 1973

AVENTURA LUI POSEIDON : 
Favorit (orele 10; 12,30; 15,30;
18; 20,30), Festival (orele 9; 11,45; 
15,30; 18,15; 21), Grădina Festival 
(era 19,45).

DEPARTE DE TIPPERARY ; 
Patria (orele 10; 12,30; 16; 18,30;
21).

CUTEZANȚA : Lumina (orele 
13,30; 16; 18,30; 20,45). La 24 au
gust (orele 16; 18,30; 20,45).

SERATA : Lumina (orele 9; 
11,15). La 24 august : SFlNTA 
TEREZA ȘI DIAVOLII (orele 9; 
11,15; 13,30).

CONSPIRAȚIA : Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Grădina Luceafărul (ora 19,45).

EGLANTIN : Capitol (orele 9,30;

9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21),
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21), Grădina București (ora 
19,30), Grădina Dinamo (ora 20).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30: 21), Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30: 16; 18.30; 21), Modern (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30),
Grădina Modern (ora 20).

11,45; 14; 16,30; 18,30; 20,45) 
dina Capitol (ora 19,45).

, Gră-

CU MÎINILE CURATE; ULTI-
MUL CARTUȘ : Central (orele
8,15: 11,45; 15,35; 19,15).

POLIȚISTUL : București (orele

TU, EU ȘI MICUL PARIS : 
Doina (orele 11; 13,15; 15,45; 18;
20.30) .

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÎNEȚE : 
Timpuri Noi (orele 10—18 în con
tinuare). La ora 20 program de 
documentare.

INFAILIBILUL RAFFLES : Bu
șești (orele 9; 11,15; 13,45; 16;
18,15: 20,30), Arenele Romane (ora 
20), Grădina Buzești (ora 20).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Floreasca (orele 15,30; 18: 20,15). 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15), Gră
dina Arta (ora 20).

DISTRATUL : Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

AUTOSTOP : Drumul Sării (o- 
rele 15.30: 18: 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI : 
Miorița (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18: 20.45), Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30: 16: 18.15: 20,30).

CARTEA JUNGLEI : Volga (ore
le 9; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45;
18.45: 20.45).

ORDONANȚA SELMENKO : Fe
rentari (orele 15,30; 17,45: 20).

UN OM ÎN SĂLBĂTICIE : 
Bucegi (orele 15.30: 17,45; 20), Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,30), Gră
dina Moșilor (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : în
frățirea (orele 16; 19), Munca 
(orele 16; 19).

FLUTURII SÎNT LIBERI : Viito
rul (orele 15.30: 18; 20.30).

FLORENTINIER NR. 73 : Cos
mos (orele 15.30: 18; 20.30).

FANTOMA LUI BARBĂ NEA

VINERI, 24 AUGUST 1973GRĂ : Aurora (orele 9; 11,15;
13.30: 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
8.45: 11: 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Grădina Aurora (ora 
20.45), Grădina Tomis (ora 20).

CEAȚA : Cotroceni (orele 15,30; 
18: 20.15).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Popu
lar (orele 16; 18; 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Pro
gresul (orele 10; 14: 19).

...ȘI SALUTĂ RÎNDUNELELE : 
Pacea (orele 16; 18; 20).

ULTIMUL CARTUȘ : Flacăra
(orele 15,30: 18; 20,15).

VERONICA : Vitan (orele 15: 
17,15; 19.30), Grădina Vitan (ora 
20).

TE AȘTEPTAM, FLACAULE : 
Crîngași (orele 15,30; 18: 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15),
Lira (orele 15,30; 18; 20,30), Gră
dina Lira (ora 20).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Unirea (orele 1G; 19,15), Grădina 
Unirea (ora 20).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

adio
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PROGRAMUL III

12,00 Fragmente din Oratoriul 
,,Scînteia eliberării" de Ovidiu Var
ga. 12,20 Melodii concertante de 
muzică populară. 12,50 Tangouri. 
13,00 închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,00 Știrile după-amiezii. 
17,05 Alo, Radio ! — muzică ușoa
ră la cererea ascultătorilor. 18,00 
Șapte zile, șapte arte. Cinema. 
18,10 Muzică ușoară. 19,00 în di
rect... de pe estradele tinereții. 
19.30 Știri. 19,35 Casa de discuri 
„Electrecord". 20,00 Teatru radio
fonic. Fereastra. 20,40 Uverturi 
celebre la operete. 21,00 Cvartetul 
Philarmonia. 21,30 Romanțe. 22,00 
Radiojurnal. 22,30 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. Lumina 
lui August. 23,30 Pagini alese din 
opere. 23,55—24,00 Ultimele știri.

PROGRAMUL ni

9.00 Știri. 9,05 ,,Incognito** —
program de varietăți muzicale. 
9,55 Melodia zilei. ,,Frumoasă ne 
este tinerețea** de Dumitru Bu- 
ghici. 10,00 Clubul curioșilor. 11,00 
Știință și tehnică. 11,10 profil pe 
portativ — Grigoraș Dinicu. 11,30 
Antract muzical. 12,00 Invitație în 
fonotecă. 12,55 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii de dimineață. 
17 00 Știrile după-amiezii. 17,05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la ce
rerea ascultătorilor. 18,00 Șapte 
zile, șapte arte. Arhitectura. 18,10 
Muzică simfonică. 18,55 Melodia zi
lei. 19,00 In direct... de la Carna
valurile tineretului. 19,30 Știri. 
19,35 Casa ..Electrecord". 20 00 E- 
ducație — răspunderi. Argumente
le experienței valoroase (radio- 
anchetă). 20,30 Cvartet de coarde 
de Ludovic Feldman. 21,00 Radio- 
super-top. Topul topurilor. 22,00 
Radiojurnal. 22,10 Panoramic spor
tiv. 22.30 Melodia zilei. 22.35 Ve
dete ale muzicii ușoare. .23,15 Poe

tica. Lumina lui August. 23.20 
Jazz pentru toți. 23,55—24,00 Ulti
mele știri.
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PROGRAMELE I șl II

8,00 Transmisiune directă de la 
parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii cu prilejul celei 
de a 29-a aniversări a insurecției 
naționale antifasciste armate.

PROGRAMUL I

11,30 — ,,Țara-ntreagă în sărbă
toare". Cîntece și dansuri popu
lare de pe întreg cuprinsul țării. 
12,30 In sunetul fanfarei — muzică 
de promenadă. 13,00 Album dis
tractiv 16,50 Film serial — Arthur 
— episodul V. 17,15 — ,,E tinere

municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — delegația orașului Novo- 
kuibișev (U.R.S.S.), condusă de 
K.V. Mihailovici, membru al Bi
roului Comitetului orășenesc ; 
in municipiul Ploiești — delega
ția Comitetului orășenesc " 
tevgrad (R.P. Bulgaria), 
dusă de Boris Gheorghiev, 
cretar al Comitetului orășe
nesc, și delegația orașului Mag
deburg (R.D. Germană), con
dusă de Gerhard Muerer, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc ; in municipiul Pitești — 
delegația orașului Kraguevaț 
(R.S.F. Iugoslavia), condusă 
de Slobodan Vasilievici, pre
ședintele Consiliului serviciilor 
publice al Adunării orașului ; 
in municipiul Reșița — delega
ția orașului Pancevo (R.S.F. 
Iugoslavia), condusă de Ivan 
Ristici, secretar al Comitetului 
Uniunii Comuniștilor ; in muni
cipiul Piatra Neamț — delega
ția orașului Ohrid (R.S.F. Iugo
slavia), condusă de Josip Andre- 
evski, membru al Comitetului 
orășenesc ; in municipiul Rm. 
Vîlcea — delegația orașului 
Kromeriz (R. S. Cehoslovacă), 
condusă de Zdenek Miler, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc ; in municipiul Timișoara 
— delegația orașului Novisad 
(R.S.F. Iugoslavia), condusă de 
Dușan Ceanaghici, membru al 
Comitetului orășenesc ; in mu
nicipiul Lugoj — delegația Co
mitetului comunal Virșeț (R.S F. 
Iugoslavia), condusă de Do- 
brivoic Rădici, președintele 
Șcupștinei populare comunale ; 
în orașul Jimbolia — delegația 
orașului Kikinda (R.S.F. Iugo- 

Drnici 
Adu- 

orașul 
raionului 

de 
secretar

Bo- 
con- 

se-

slavia), condusă de 
Aleksandru, președintele 
nării
Vaslui
Leova (U.R.S.S.)", condusă
S. L. Constantinovna,
al Comitetului raional ; în orașul 
Cîmpulung Muscel — delega
ția orașului Zvolen (R. S. 
Cehoslovacă), condusă de Pavel 
Bardik, președintele Consiliului 
național orășenesc ; în
Scornicești
Pravăț (R.
de Vasil 
locțiitor al 
tului comunal de partid.

orășenești ; in 
— _ delegația

— delegația 
P. Bulgaria), 
Gheorghiev 
secretarului

comuna 
comunei 
condusă
Jivkov, 

Comite

Ștefan Iureș — Și azi au
gust aparține luptei; Șcrban 
Cionoff — Ce înseamnă as
tăzi a fi revoluționar

ITINERAR EROIC
Adrian Vasilescu — Au

gust 1944 — eroism româ
nesc in spațiile cu și fără 
singe.

A TRAI ÎN CHIP 
COMUNIST

Ion Negoiță — „Și aici, la 
Pechea, este țară !“; Ovidiu 
Păun — ,,Mi-am asumat răs
punderea"; Ion Aghiniței — 
Datorie; Sofia Păuu — Că
suța cu nalbe; Petre Dragu
— Mărturie între eroii ti
neri.

VIAȚA ORGANIZAȚIEI
Ern8 Domokos — Metode 

moderne la îndemina acti
vistului U.T.C.; Adina Păun
— Interviul de grup-tehnică 
de schimbare a opiniilor; 
Al. Dobre — Un factor activ
— organizația U.T.C.

DICȚIONAR
Nlcolae Lotreanu — Edu

cația politică a tineretului.
PROSPECTIVA

Liviu Turcu — Sistemul 
de invățămînt în climatul 
optimizării; Gheorghe Fe- 
cioru — Satul în perspectiva 
viitorului.

CABINET PSIHOLOGIC
Radu Cimponeriu — Citi

torii întreabă — psihologii 
răspund : Petre Bieîtz — 
Non-contradicția; Adriana 
Deculescu — Dialog intim; 
M.N. Rusu — Revista ideilor.

MERIDIAN
Dragomir Horomnea — O 

contribuție la cauza mai bu
nei cunoașteri și apropieri 
între popoare; M. Ramură — 
Continentul speranței; Elena 
Petrovici — Taxele — o ba
rieră de netrecut; Pa vel A- 
postol — Itinerar ideologic 
european.
CIVILIZAȚIA SPORTULUI

George Mitroi — Vă în
treb, cetățeni, dumneavoas
tră...

SERIAL T.L.
Gheorghe N. Popescu — 

O.Z.N. în România (II).
CITIȚI NUMĂRUL 8 

AL REVISTEI 
TÎNARUL LENINIST

Miercuri dimineața, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, s-a întîlnit cu 
membrii delegației parlamenta
re din Republica Arabă Egipt, 
condusă de dr. Hafez ~ 
președintele Adunării 
lui, care face o vizită 
noastră.

In timpul convorbirii 
șurate intr-o atmosferă 
dă prietenie s-a evidențiat 
satisfacție evoluția pozitivă 
relațiilor româno-egiptene, 
primîndu-se dorința reciprocă 
de a amplifica raporturile de 
prietenie și colaborare dintre

a

s

parlamentele și parlamentarii 
din cele două țâri.

Badawi, 
Poporu- 
in țara

deslă- 
de cal- 

cu 
a 

ex-

Delegația Grupului parlamen
tar de prietenie Franța—Româ
nia din Senatul francez, con
dusă de Pierre Christian Tait- 
tinger președintele grupului, a 
făcut miercuri o vizită în jude
țul Suceava.

Delegația a avut o întrevedere 
cu Miu Dobrescu, președintele 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean Su
ceava.

în onoarea oaspeților, Miu 
Dobrescu a oferit un dejun.

r

UNIVERSIADA73
Selecționata feminină de floretă 
României a cucerit medalia de aur

Jocurile mondiale universita
re de vară se apropie de sfirșit. 
Ieri pe planșele instalate în sala 
de sport „Frații Znamenski", 
scrimerele au dat ultimele a- 
salturi pentru cucerirea medalii
lor în proba feminină de flore
tă pe echipe. Selecționata Româ
niei, alcătuită din Suzana Ar
deleanu, Ileana Gyulai. Ecate- 
rina Iencic-Stahl și Magdalena 
Bartoș a repurtat un succes 
strălucit, cucerind medalia de 
aur, după ce au întrecut în fi
nală cu scorul do 9—3 reduta
bila echipă a U.R.S.S.

în semifinale, floretistele ro
mânce au învins cu scorul de 
9—l formația Ungariei (Arde
leanu și Gyulai cite 3 victorii, 
Bartoș 2 și Iencic 1). în finală 
victoriile echipei române au fost

realizate de Ardeleanu (3), Gyu- 
lai, Iencic și Bartoș (cite 2).

In cele opt zile de întreceri 
desfășurate pină iri prezent de
legația studenților sportivi din 
România a obținut la actuala 
ediție a Universiadei 16 meda
lii (4 de aur, 5 de argint, 7 de 
bronz), și ocupă locul trei in 
clasament, în urma echipelor 
U.R.S.S. și S.U.A.

în turneul de lupte libere, 
sportivii români au obținut noi 
victorii. Vasile Iorga (cat. 82 kg) 
l-a învins la puncte pe Kirche 
(R.D.G.) iar Cristian Emilian l-a 
intrecut prin tuș pe italianul 
Traverso.

Echipa feminină de baschet a 
României, care participă la tur
neul pentru locurile 5—8, a în
vins cu scorul de 55—54 selec
ționata Ungariei.

țea patriei și a mea..." 18,15 Pa
trie, mîndria mea. Concert-specta- 
col susținut de ansamblul ,,Doi
na" al Armatei. 19,15 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.10 August 
în sărbătoare. 20,30 — „Vă rog să 
ne acordați..." emisiune muzical 
distractivă. 21,35 Frumuseții tale
— film realizat cu tineri solisti 
de muzică ușoară. 22,25 Telejurnal

PROGRAMUL II

20,10 Ca florile noi înflorim 
spectacol pionieresc. 21,00 Primă
vara — spectacol de balet. 22.10 
Roman foileton ..Verișoara Bette"
— reluarea părții a II-a.

VINERI, 24 AUGUST 1973

PROGRAMUL I

10.00 Matineu pentru copii ; 
11,40 Invitație la vals cu Filarmo
nica din București ; 12,00 Docu
mentar TV. Satul nostru ca o 
floare ; 12,25 Avanpremieră ; 12,30 
La Izvorul cîntului. Film realizat 
cu tinerii soliști de muzică popu
lară ; 13,00 Album de august ; 
16,30 Magazin sportiv : 18,00 Sub 
flamura partidului. Cîntece patrio
tice, revoluționare și muncitorești 
interpretate de formații corale pro
movate în pfapa finală a con
cursului ..Cîntare patriei" : 19.00
Emisiune pentru copii ; 19.30 Te
lejurnal • 20.00 Reportaj TV. An
core albe ; 20,20 Publicitate : 20,25 
Film artistic. Băiatul de mingi ;

22,00 Telejurnal ; 22,10 Stih și me
lodie. Romanțe pe versuri.

PROGRAMUL II
17,30 Telecinemateca pentru co

pii. „Aventurile lui Tom Sawyer" ; 
19,00 Cîntece și jocuri populare ; 
19,30 Telejurnal ; 20,00 Avanpre
mieră ; 20,05 Mîndră zi a libertății 
— spectacol susținut de corul Ra- 
dioteleviziunii Române ; 20,20
Orașul și oamenii săi. Film docu
mentar ; 20,30 Opera românească, 
cronică a. istoriei ; 21.20 Prin ex
poziții bucureștene ; 21,40 Desene 
animate : 22,00 Telerama. Televi
ziunea și muzica ușoară.

JOI, 23 AUGUST 1973

Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA — ora 
20; Teatrul Evreiesc de Stat : UN 
ȘIRAG DE PERLE — ora 19,30: 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — ora 
18,30.

VINERI. 24 AUGUST 1973

Teatrul „C. Tănase" (Grădina 
Boema) : ESTIVAL BOEMA - 
ora 20: Ansamblul „Rapsodia 
Română" : MELEAGURI FER
MECATE — ora 18,30.



de peste hotare
MANIFESTĂRI IN CINSTEA

ZILEI DE 23 AUGUST
MOSCOVA

La
Minsk

Moscova, Leningrad și 
s-a deschis ~ 

cărții românești", 
consacrată Zilei de

La Comitetul de 
tipărituri, poligrafie 
de carte din Moscova a avut loc 
o adunare festivă, dedicată a- 
cestui eveniment. Luînd cuvin
tul, G. M. Martirosian, vicepre
ședintele comitetului, a relatat 
despre aspecte din. munca crea
toare și succesele obținute de 
poporul român în toate dome
niile. Mărețele înfăptuiri obți
nute de poporul român, a ară
tat vorbitorul, sînt însoțite de 
transformări profunde pe plan 
spiritual, unde cartea joacă un 
■••ol nobil. Vorbitorul a eviden
țiat popularitatea 
bucură literatura română 
rîndul cititorilor din 
Sovietică.

în cuvintul de 
Gheorghe Colț, ministru consi
lier al ambasadei române din 
Moscova, a vorbit despre reali
zările poporului nostru în do
meniul culturii, despre prețuirea 
de care se bucură în România 
literatura clasică rusă și cea 
sovietică.

Au mai luat cuvintul V. M. 
Ozerov, secretar al_ Uniunii 
Scriitorilor . .
Kolesnikov, din partea condu
cerii centrale a Asociației 
prietenie sovieto-române.

„Decada 
manifestare 
23 August, 
stat pentru 
și vînzări

de care se 
in 

Uniunea

răspuns,

secretar
din U.R.S.3., și I.

de

HAVANA
Institutului 

Prietenie cu 
ale Ambasa- 

Uni-

Sub auspiciile 
Cubanez pentru 
popoarele lumii, și 
dei României, în incinta 
versității din Havana a fost
inaugurată expoziția de fotogra
fii „România". Au participat 
funcționari superiori din Miniș- 
terul relațiilor externe al Cu
bei, membri ai corpului diplo
matic. ziariști, un numeros pu
blic. în alocuțiunea rostită cu 
acest prilej, ambasadorul Pe
tre Ionescu a evidențiat reali
zările poporului român, sub 
conducerea Partidului Comunist, 
pe calea edificării unei vieți noi. 
pentru construirea societății so
cialiste. Luînd cuvintul din par
tea autorităților țării gazdă, Al
berto Quintana, președintele 
Institutului Cubanez pentru 
Prietenie cu popoarele lumii, a 
subliniat importanta acestei ex
poziții in contextul a două eve
nimente majore : aniversat ea 

in 
Nicolae

Zilei de 23 August și vizita 
Cuba a tovarășului 
Ceaușescu — vizită care, a spus 
vorbitorul.
dîncirea și ridicarea pe o treap
tă superioară a relațiilor de 
prietenie și colaborare frățeas
că dintre Cuba și România.

Organizată in cadrul manifes
tărilor dedicate aniversării a 29 
de ani de la Insurecția naționa- • 
lă antifascistă armată, expoziția 
oferă un impresionant și con
vingător tablou al eforturilor 
poporului român în direcția edi
ficării noii societăți, al succese
lor obținute de tara noastră în 
construcția socialistă.

va contribui la a-

HANOI
Cu prilejul celei de-a 

aniversări a Insurecției naționa
le antifasciste armate, la Am
basada 'României din Hanoi a 
fost organizată o conferință de 
presă. Ambasadorul Tudor 
Zamfira a vorbit despre însem
nătatea actului istoric de la 23 
August 1944 pentru destinele 
României contemporane, despre 
marile realizări obținute de po
porul român, sub conducerea 
P.C.R.. în construcția socialistă, 
despre politica partidului și 
guvernului nostru pe plan in
ternațional, despre relațiile fră
țești și de colaborare dintre po
porul român și poporul Vietna
mez.

PHENIAN
Cu prilejul aniversării a 

de ani de la Insurecția națională 
antifascistă armată din Româ
nia, la garnizoana orașului 
Phenian a avut loc o adunare 
prietenească, în cadrul căreia au 
luat cuvintul general-locotenent 
Kim Riong Iăn, șeful garnizoa-

ARGENTINA : TRECEREA SUB 
CONTROLUL STATULUI A 
CAPITALULUI APARȚIN1ND 
UNOR INSTITUȚII PARTI

CULARE

• GUVERNUL argentinian 
a promulgat, la 21 august, 
legea prin care capitalurile 
băncilor particulare, ale com
paniilor financiare și de cre
dit, precum și ale societăți
lor de binefaceri sînt trecute 
sub controlul Băncii Centrale 
a țării. în baza acestei legi, 
care a fost votată în unani
mitate de Congresul Națio
nal. Banca Centrală argen- 
tiniană va exercita un con
trol riguros asupra credite
lor acordate de băncile și 
companiile financiare parti
culare.

Guvernul a hotărît, 
asemenea, să plaseze 
controlul statului Societatea 
producătorilor de carne, 
nrincinala întreprindere par
ticulară. specializată in co
mercializarea cărnii în Ar
gentina si în străinătate, cu 
o cifră de afaceri de peste 
600 milioane dolari in anul 
1972.

nei capitalei, și ambasadorul 
României, Dumitru Popa.

Cu această ocazie a fost orga
nizat un stand de fotografii cu 
aspecte din activitatea militari
lor români.

BUDAPESTA
Cu prilejul Zilei de 23 August, 

miercuri dimineața a avut loc 
solemnitatea depunerii de co
roane de flori la Monumentul 
eroilor români care și-au jert
fit viața pentru eliberarea Un
gariei de sub jugul fascist, din 
Rakosliget, Budapesta. Coroa
nele au fost depuse de Ion Co- 
toț, ambasadorul României la 
Budapesta, colonel Ion Pușcaș, 
atașatul militar român.

Au participat general maior 
Pești Endre, comandantul garni
zoanei Budapesta, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Exter
ne al R.P. Ungare și membri ai 
Ambasadei române la Budapesta.

ULAN BATOR
Ambasada României de la 

Ulan Bator a organizat, cu pri
lejul sărbătorii naționale a 
României, o conferință de pre
să. în cuvintul rostit cu acest 
prilej, Traian Girba, ambasado
rul României, a vorbit despre 
semnificația sărbătorii poporului 
român, subliniindu-se activita
tea țării noastre în înfăptuirea 
mărețului program de edificare 
a societății socialiste.

HELSINKI
La Helsinki a avut Ioc o 

seară culturală organizată de A- 
sociația de prietenie România- 
Finlanda, cu prilejul celei de-a 
29-a aniversări a victoriei In
surecției naționale antifasciste 
armate. în acest cadru a fost 
prezentat filmul documentar 
privind vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Finlanda, 
precum și un program folcloric 
românesc și finlandez.

Cu același prilej, au vorbit 
Ulka Kristian Bjorklund. depu
tat in Parlamentul finlandez, 
precum și ambasadorul României 
la Helsinki, Constantin Vlad.

LIMA
Sub auspiciile Ambasadei Re

publicii Socialiste România din 
Lima și ale Universității națio
nale ..Mayor de San Marcos", 
în Peru s-a deschis. „Săptămina 
culturii românești", dedicată Zi
lei de 23 August. în cadrul aces
tei manifestări, in localul Uni
versității au fost inaugurate ex
pozițiile „Realizările poporului 
român in economie, cultură și 
știință" și „Artizanatul popular", 
in cadrul cărora vor fi proiectate 
filme documentare românești.

în timpul „Săptămînii culturii 
românești" cunoscuți artiști pe
ruani vor susține un recital de 
poezie românească, iar corul 
„San Fernando" al Universității 
naționale va interpreta muzică 
românească, sub conducerea cu
noscutului dirijor Ernesto de 
Lerchenfeld. Președintele Fun
dației culturale peruano-româ- 
ne, prof. Julio Franco Castro, 
va conferenția despre „Româ
nia — prima țară latină care a 
pășit pe calea socialismului".

Acțiunea se bucură de un suc
ces deosebit din partea publicu
lui peruan.

DELHI
în cadrul manifestărilor pri

lejuite de cea de-a 29-a ani
versare a victoriei Insurecției 
naționale antifasciste armate 
din țara noastră, la Delhi a avut 
loc, miercuri, o adunare festivă 
organizată de Asociația de prie
tenie India-România. Au parti
cipat G.S. Dhillon, președintele 
Camerei Populare a parlamen
tului, G. Murahari, vicepreședin
te al Camerei Superioare a 
Parlamentului, Om Mehta, mi
nistrul de stat pentru proble
mele parlamentare și construc
ției de locuințe, alte personali
tăți ale vieții politice și cul
turale, ziariști.

DJAKARTA

la 
Am 
de 
pe

construi- 
ridicarea

A de-

înainte de a-și incheia vizita făcută in țara noastră la invi
tația C.C. al U.T.C., MARIO FELMER, membru al Comisiei poli
tice a Comitetului Central al Tineretului Socialist din Chile, a 
fost oaspete al redacției noastre. Prilej pe care l-am folosit pen
tru realizarea unui interviu.

economiei, la 
de drumuri și 
edificii sociale.

Interviul nostru cu MARIO FELMER, membru al Comisiei politice 

a C. C. al Tineretului Socialist din Chile

Convorbirea a început, 
firesc, solicitînd interlocuto
rului nostru să ne releve 

unele aspecte actuale ale pre
ocupărilor și acțiunilor tinere
tului chilian.

Aspect de la standul României din cadrul Tirgului internațional 
de la Tokio.

AMBASADORUL ROMÂN

ÎN COLOMBIA ȘEA PREZENTAT

SCRISORILE DE ACREDITARE
Ambasadorul Republicii So

cialiste România la Bogota, 
Dumitru Moianu, și-a prezen
tat, la 21 august, scrisorile de 
acreditare președintelui Repu
blicii Columbia, dr. Misael 
Pastrana Borrero.

Cu acest prilej, ambasadorul

destinul generației noastre, al 
patriei noastre.

- Cu ce impresii părăsiți 
România ?

- Sentimentul dominant cu 
care mă intorc in patria mea 
este de a fi văzut aici o țară 
într-o dezvoltare impetuoasă, o 
națiune in mers spre un mare 
viitor. Am găsit la dv. o oglin
dă a ceea ce visăm noi să de
vină și Chile intr-un viitor nu 
prea îndepărtat. Aș vrea să a- 
daug că am fost impresionat de 
spiritul inalt de responsabilitate 
al tinerilor, de rolul și locul de 
prim ordin pe care tineretul il 
ocupă în toate sectoarele vie
ții social-politice, de posibilită
țile realmente nelimitate pe care 
le are tinăra generație a Româ
niei pentru a-și afirma capaci
tățile, talentele, energia. Pentru 
noi, tinerii socialiști chilieni, 
realizările dv. reprezintă un 
exemplu care însuflețește. Româ
nia socialistă, politica ei de so
lidaritate activă cu toate țările 
care luptă pentru afirmarea su
veranității și 
de prețuire 
prestigiu in 
chilieni, ca 
publică din 
cea mai mare satisfacție și un 
deosebit interes vizita pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu 
o va face curind in țara noastră 
la invitația președintelui Allen
de. II vom primi pe președintele 
Nicolae Ceaușescu cu brațele 
deschise, cu bucurie ca pe un 
prieten apropiat. Poporul nostru 
vede în această vizită o demon
strație elocventă a politicii sta
tului român și a Partidului Co
munist Român de solidaritate și 
de sprijinire a eforturilor țării 
noastre, a țărilor de pe conti- 
rentul latino-american, pentru 
consolidarea independenței, pen
tru progres social. Semnificația 
principală pe care tineretul și. 
poporul chilian o dă acestei vi
zite este aceea că ea va consti
tui un moment istoric în dez
voltarea relațiilor de solidarita
te, cooperare și prietenie strîn- 
să intre Chile și România,

Interviu realizat de
EM. RUCAR

jinul 
rea 
de
venit o tradiție ca studenții să 
renunțe, practic, la vacanțele lor 
pentru a participa la munca 
voluntară pe șantiere sau 
campania de alfabetizare, 
mulți prieteni, foști colegi 
școală, care acum se află 
băncile Universității Tehnice 
din Santiago. Ei bine, ei merg 
ziua la cursuri, dorm foarte pu
țin și noaptea lucrează voluntar 
pentru aprovizionarea bună și 
continuă a capitalei. Este locul 
să subliniez că la multe din ac
țiunile de muncă voluntară par
ticipă, în afară de tinerii din or
ganizațiile de tineret legate de 
Unitatea Populară și tinerii de- 
mocrat-creștini. Se poate vorbi 
despre o mișcare care reflectă 
spiritul de responsabilitate al ti
neretului pentru mersul înainte 
spre progres al țării noastre. 
Dezvoltarea acestui spirit de 
responsabilitate se explică, îna
inte de toate, prin atașamentul 
tinerei generații, în marea ei 
majoritate, pentru transformările 
fundamentale inițiate de gu
vernul Unității Populare. Se ex
plică, de asemenea, prin cîmpul 
larg de manifestare a capacită
ților constructive pe care guver
nul Unității Populare l-a deschis 
in fata tineretului. E semnifica
tiv, de altfel, că pentru prima 
oară în istoria țării noastre, gu
vernul Allende a creat un orga
nism guvernamental special, 
Secretariatul pentru problemele 
tineretului de pe lingă Președin
ția Republicii, organism care se 
ocupă în amănunt de asigu
rarea unor condiții bune pentru 
viața și activitatea tinerilor.

Ceea ce aș dori ca tinerii 
noștri prieteni români să rețină 
este faptul că noi in Chile 
trăim momente de profunde 
transformări și că sintem parti
cipant activi la aceste transfer* 

de care e legat insâși

- In centrul preocupărilor or
ganizațiilor de tineret progre
siste din Chile - a ținut să sub
linieze interlocutorul nostru - 
este, în momentul de față, par
ticiparea activă, alături de ma
sele largi populare, la lupta 
fermă pentru zădărnicirea în
cercărilor reacțiunii, a forțelor 
de dreapta, de a lovi in guver
nul Unității Populare. Majorita
tea zdrobitoare a tineretului 
chilian s-a ridicat cu energie 
împotriva uneltirilor cercurilor 
de dreapta, participă in toate 
momentele și in toate sectoare
le unde se desfășoară bătălia 
pentru zădărnicirea sabotajului 
economic, pentru dejucarea ma
nevrelor reacțiunii de a împinge 
țara spre război civil. Marea de
monstrație a peste 100.000 de 
tineri la Santiago de Chile in 
sprijinul guvernului Allende con
stituie un exemplu in acest sens. 
Un alt exemplu il constituie 
munca voluntară pasionată a 
tinerilor pentru asigurarea apro
vizionării continue a întreprinde
rilor și a populației, pentru în- 
frîngerea planurilor cercurilor 
reacționare de a provoca asfi
xierea economiei orin sabotarea 
transporturilor. Se 
aici una din cele mai 
și mai semnificative 
ale tineretului.

progres, se bucură 
și de un imens 
Chile. Noi, tinerii 
și întreaga opinie 

Chile așteptăm cu
tx>mân a transmis președinte
lui Columbiei, din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de feri
cire și sănătate • personală, 
urări de pace și prosperitate 
pentru poporul columbian.

Președintele Misael Pastrana 
Borrero a transmis, la rîndul 
său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de sănă
tate și fericire, declarînd că 
așteaptă cu deosebit interes 
apropiata vizită oficială în 
Columbia a șefului statului 

Elena 
Această vizită — 
președintele Co- 

marchează un mo- 
deosebită impor-

Delegațiile indiană și paki
staneză la actualele convor
biri de la Delhi, consacrate 
soluționării problemelor uma
nitare rezultate din conflic
tul din decembrie 1971, și-au 
reluat discuțiile, miercuri, in 
încercarea de a ajunge la o 
formulă de compromis.

După primirea celor două 
delegații de către primul 
ministru Indira Gandhi, care 
a avut loc marți dupâ-amia- 
ză, precum și in urma schim
bului de mesaje dintre pre
mierii celor două țări, efec
tuat prin intermediul șefului 
delegației pakistaneze la 
convorbiri, se apreciază că 
acestea au intrat în etapa 
decisivă.

manifestă 
valoroase 
inițiative

mișcarea- Vă referiți la 
amplă de muncă voluntară ?român și ■ a tovarășei 

Ceaușescu.
a subliniat 
lumbiei — 
ment de o 
tanță în relațiile dintre Româ
nia și Columbia, va contribui 
la dezvoltarea pe multiple pla
nuri a acestor relații, spre 
binele și prosperitatea ambelor 
popoare.

Cu prilejul aniversării Zilei 
de 23 August, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Djakarta, Marin Alexie, a orga
nizat o conferință de presă, in 
cadrul căreia a vorbit despre 
importanța Zilei naționale a 
României și a subliniat realiză
rile obținute de poporul nostru 
în făurirea vieții sale noi.

Totodată, au fost prezentate 
filmele documentare ..Zidurile 
orașului", „Suita bănățeană", 
„Muzeul Academiei 
maia".

- Exact. E vorba de mișcarea 
denumită „Voluntari pentru pa
trie" care a devenit deja o tra
diție in scurtul răstimp de la 
venirea la putere a guvernului 
Unității Populare. Sute de mii 
de tineri participă in timpul 
fer liber la lucrări

DORTMUND

PARIS

ministerelor afacerilor externe din țări socialiste

INTRODUCEREA LA RAPORTUL

Un grup de patrioți cambodgieni înaintea plecării intr-o
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• COMUNICATUL comun pu
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Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Paris, Con
stantin Flitan. a organizat, 
miercuri, o conferință de presă 
cu prilejul împlinirii a 29 de 
ani de la Insurecția națională 
antifascistă armată de la 23 Au 
gust 1944. El a relevat succesele 
înregistrate de poporul nostru 
în construcția socialistă și s-a 
referit pe larg la politica de 
cooperare și colaborare pe car' 
România o promovează pe arena 
internațională, la eforturile țări* 
noastre pentru consolidarea cli
matului de destindere, înțelegere 
și pace pe continentul european.

La sediul societății pentru re
lații cu străinătatea din Dort
mund, important centru indus
trial și cultural din Republica 
Federală Germania, s-a deschis, 
in cadrul manifestărilor, orga
nizate in cinstea Zilei de 23 Au
gust, o expoziție care ilustrează 
istoria milenară a poporului nos
tru. în același oraș, a avut loc 
deschiderea unei expoziții de a- 
fișe turistice românești.

•-t'- J<'i ' •• ••O
între 20 și 22 august 1973 a 

avut loc la Berlin consfătuirea 
reprezentanților conducerilor 
ministerelor afacerilor externe 
din Republica Sovietică Socia
listă Bielorusă, Republica Popu
lară Bulgaria, Republica So
cialistă Cehoslovacă. Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
Republica Cuba, Republica De
mocrată Germană, Republica 
Populară Mongolă, Republica 
Populară Polonă, Republica So-

cialistă România, Republica So
vietică Socialistă Ucrainiană, 
Republica Populară Ungară, 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste. în timpul consfătui
rii s-a efectuat un schimb de 
păreri în legătură cu probleme
le viitoarei sesiuni, a XXVIII-a, 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Consfătuirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Operația 
Andrea ANUAL AL SECRETARULUI GENERAL'

• AL 0. N. U.
Echipa de „căutători de 

comori" care a încercat să 
recupereze importante valori 
aflate pe epava transatlan
ticului italian „Andrea Do
ria" (eșuat la 25 iulie 1956 
în largul coastelor america
ne, lingă Fairhaven) a decis 
să-și înceteze cercetările.

încercarea grupului 
„cercetători submarini" 
ricani a fost temerară, 
cilă și a necesitat o

de 
ame- 
difi- 

bună 
doză de ingeniozitate. Ea a 
constituit, oricum, un intere
sant experiment pentru ope
rațiuni de cercetare a nave
lor eșuate.

O echipă de scafandri, 
capabili să râmină, la adîn- 
cimea necesară operațiunii, 
15 minute pentru fiecare oră 
de imersiune, a acționat în 
sprijinul celor doi acvanauți 
— Ronald Radoher și Cris- 
topher Delucchi care-și a- 
veau „baza" in interiorul u- 
nei batisfere denumită „Mo
ther" (mama). Batisfera era 
ancorată la 23 de metri dea
supra epavei, la 50 de metri 
adîncime ; presurizarea con
stantă la 50 de metri profun
zime permitea lungi perioa
de de imersiune celor doi de 
pe „Mother", în vreme ce sca
fandri din „echipa de ajutor* 
puteau cobori la 74 de me
tri (adincimea unde se află 
transatlanticul naufragiat) 
numai pentru cîteva minute.

Conducătorul expediției, 
John Clark a precizat că Ro- 
doker și Delucchi au rămas 
pe „Andrea Doria" 10 repri
ze a 6 ore și că ei au sec
ționat și deblocat o ușă care 
le permitea transportarea 
mai lesnicioasă a obiectelor 
aflate pe nava naufragiata.

Sistemul de recuperare a

„conținutului" transatlanticu
lui naufragiat se baza pe un 
gen de macara acționată de 
pe vasul special de ajutor 
„Nagaransett", ancorat exact 
de-asupra epavei lui „An
drea Doria". Obiectele recu
perate de cei doi de pe „Mo
ther" trebuiau puse in con- 
teinere și ridicate apoi la su
prafață de macaraua de pe 
„Nagaransett".

Acvanauții de pe batisfe- 
ră au petrecut în mica lor 
„locuință" submarină zece 
zile și au executat zilnic cîte 
o imersiune.

Organizatorii operațiunii 
sperau că, in pofida dificul
tăților. in special a curenți- 
lor puternici din zona de ac
țiune, cercetările lor ingenios 
contepute, cu mijloace mo
derne, vor fi încununate de 
succes în ceva mai puțin de 
o săptămînă .Dar, după zece 
zile de activitate febrilă ei 
n-au reușit să atingă obiec
tivul principal : reperarea ca
binei in care se găsea seiful 
cuprinzînd cele mai de preț 
valori ale bogaților călători 
pe extra-luxosul transatlantic 
(bijuterii, valută, opere de 
artă, în valoare de cel pu
țin patru milioane de dolari).

Ei au abandonat proiectul. 
Singura lor amintire din a- 
ceastă aventură o constituie 
patru farfurii de argint și un 
flacon de parfum din cristal 
scoase la suprafață dintr-o 
cabină de clasa înțîia a 
transatlanticului eșuat. Dar, 
ceea ce e mai imoortant, ac
vanauții de pe „Mother" , au 
experimentat cu succes în 
imersiunile lor profunde o 
„atmosferă" compusă din- 
tr-un amestec de oxigen și 
heliu (heliul înlocuind azo
tul).

Ofensiva forțelor 
patriotice khmere

Ofensiva forțelor patriotice 
khmere a continuat miercuri 
printr-o presiune accentuată 
asupra pozițiilor lonnoliste din 
apropierea imediată a orașului 
Pnom Penh. Artileria a bombar
dat o bază a forțelor lonnoliste, 
la nord de capitală. De aseme
nea, au fost atacate pozițiile

inamice din partea de sud 
orașului.

Lupte grele se desfășoară 
în apropiere de orașele Kom- 
pong Châm și Kompong Speu, 
încercuite complet de forțele 
de eliberare. încercările inami
cului de a străpunge liniile 
torțelor patriotice au eșuat.

• MAI MULT de jumătate 
din copiii lumii nu mai frec
ventează cursurile școlii după 
virsta de 11—12 ani și suferă, 
totodată, de malnutriție — a 
declarat secretarul general 
adjunct al O.N.U. pentru Pro
bleme umanitare și dezvol
tare, Helvi Sipila, la deschi
derea reuniunii unui grup 
consultativ asupra probleme
lor tineretului al organizației.

VvS.e.*!,“.1 ,central din New’ York al Națiunilor Unite a fost dată 
publicității introducerea la obișnuitul raport anual al secretarului 
general al Organizației Națiunilor Unite privind activitatea orga
nizației m perioada care a trecut de Ia ultima sesiune a Adu
nării Generale.

Documentul, pregătit pentru 
sesiunea din această toamnă a 
Adunării Generale, analizează 
principalele domenii de activi
tate a O.N.U. — dezarmarea, 
întărirea securității, menține
rea păcii și soluționarea conflic
telor internaționale, lichidarea 
colonialismului și a discrimină
rilor rasiale, promovarea pro
gresului economic și social al 
națiunilor.

în legătură cu problemele

i

ț

• JEAN BEDEL BOKASSA, 
președintele Republicii Africa 
Centrală, l-a primit pe Vasile 
Patilineț. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul economiei fo
restiere și materialelor de con
strucție, care face o vizită ofi
cială in această țară.

Cu ; acest, prilej, tovarășul 
Vasile Patilineț a transmis pre
ședintelui Bokassă, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
urări de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate și pro
gres poporului centrafrican.

tuate in Coasta de Fildeș de 
președintele Sudanului, Gaafar 
Nimeiri, anunță că cele două 
părți au hotărît să stabilească 
relații diplomatice la nivel de 
ambasadă. Totodată, Sudanul și 
Coasta de Fildeș și-au reafirmat 
sprijinul pentru obiectivele ur
mărite de popoarele continentu
lui, față de lupta pentru elibera
rea completă a Africii de sub 
dominația colonială.

• Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste. România în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, a 
fost primit la 22 august, de că
tre A. N. Kosîghin. președinte
le Consiliului de Miniștri al U- 
niunii Sovietice. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

DEMISIA LUI W. ROGERS
• PREȘEDINTELE Richard 

Nixon a anunțat miercuri seară, 
în cadrul unei conferințe 
presă televizate, demisia 
William Rogers din funcția de 
secretar de stat al S.U.A. și nu
mirea, in acest post, a lui Henry 
Kissinger, informează agențiile 
United Press International, Reu
ter și France Press.

și Cultură (U.N.E.S.C.O.) a pre
zentat guvernelor Venezuelei, 
Boliviei, Columbiei, Republicii 
Chile, Ecuadorului, Perului, Ar
gentinei, Paraguayului și Uru- 
guayului un proiect privind rea
lizarea unui sistem de educa
ție prin televiziune — anunță a- 
genția Prensa Latina. Surse ale 
Ministerului Venezuelan .al E- 
ducației au declarat că, în ur
mătoarele săptămini. țările res
pective își vor expune opiniile 
în legătură cu posibilitățile de 
realizare a acestui plan, a cărui 
înfăptuire va fi controlată, 
fiecare stat, de comitetul 
țional de televiziune.

surse oficiale de la Ciudad de 
Mexico.

Orașul Irapuato a fost cel mai 
greu afectat de inundațiile pro
duse ca urmare a ploilor deose
bit de puternice care au căzut, 
în ultimele șapte zile, asupra 
unor regiuni din mai multe 
state mexicane. Pierderile sufe
rite de agricultură sînt estimate 
la 40 milioane pesos.

• BILANȚUL provizoriu 
inundațiilor care au afectat 
orașul Irapuato din statul mexi
can Guanajuato, se ridică la 42 
de morți, 300 de dispăruți și 700 
de case distruse — au anunțat

• TOATE trupele terestre 
aeriene franceze staționate 
Madagascar vor părăsi această 
țară pînă la 1 septembrie, in 
conformitate cu prevederile a- 
cordului încheiat -între cele două 
țări la 4 iunie a.c. — anunță 
agențiile France Presse și 
Reuter. Se menționează că între
gul Comandament superior al 
trupelor franceze din sudul 
Oceanului Indian a fost transfe
rat deja pe Insula Reunion, con
comitent cu deplasarea în a- 
ceeași direcție a mai multor 
unități de parașutiști.

dezarmării și întăririi securității, 
în raport se arată că acestea au 
deținut un loc însemnat în pre
ocupările O.N.U., remarcindu-se 
noul curs spre destindere, care 
își croiește drum în viața in
ternațională, precum și efortu
rile desfășurate sub egida 
O.N.U. în aceste direcții.

Documentul constată, pe de 
altă parte,' cursul anevoios al 
tratativelor de dezarmare din Co
mitetul de la Geneva. Un subca
pitol special este consacrat si
tuației din Orientul Apropiat, 
prezentîndu-șe dezbaterile de la 
O.N.U. pentru găsirea unei so
luții pașnice in acest conflict, 
în baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Un loc însemnat este acordat 
problemelor colonialismului și 
rasismului, care preocupă co
munitatea internațională și care 
au fost amplu examinate in 
ultima perioadă de către dife
rite organisme ale O.N.U. în 
introducerea la raport sint a- 
mintite rezoluțiile Adunării Ge
nerale a O.N.U., care cheamă 
toate statele să sprijine măsu
rile adoptate împotriva politicii 
rasiste a Africii de Sud și Rho- 
desiei. în partea din document 
referitoare la teritoriile aflate 
sub dominația colonială portu
gheză, se subliniază între al
tele, că Adunarea Generală a 
O.N.U. consideră mișcările de 
eliberare națională din Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau și 
insulele Capului Verde ca ex- 
primînd năzuințele legitime ale 
popoarelor din aceste teritorii 
și recomandă tuturor guverne
lor să acorde Întregul sprijin 
luptei lor pentru independență.

Alte părți distincte ale lucră
rii sint dedicate problemelor e- 
conomice, umanitare, sociale și 
juridice, subliniindu-se îndeo
sebi necesitatea amplificării ac
tivităților O.N.U. în vederea 
sporirii asistenței pentru țările 
in curs de dezvoltare.
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