
O vibrantă expresie a atașamentului întregului nostru popor față de Partidul Comunist Român, 
față de conducerea sa, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, o puternică reafirmare 
a hotărîrii de a înfăptui neabătut programul de dezvoltare multilaterală a României Socialiste 
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PARADA MILITARĂ Șl DEMONSTRA ȚIA 
OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

Ofi

O imagine a tribunei centrale din timpul marii demonstrații din Capitală. Foto : AGERFFES

23 August. Țara întreagă adu
ce un emoționant omagiu me
morabilului act înfăptuit acum 
29 de ani — Insurecția națională 
antifascistă armată — piatră de 
hotar in destinele patriei, cale 
de inceput intr-o nouă istorie, 
istoria socialistă a României, 
întregul nostru popor iși mani
festă încă profunda sa recuno
ștință pentru partid, conducător 
incercat al națiunii, pentru secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al său. Toți cei ce trec prin 
fața tribunelor iși exprimă anga
jamentul ferm de a face totul 
pentru traducerea în viață a 
mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale partidului.

în Capitală, parada militară 
și demonstrația oamenilor mun
cii a avut loc în Piața Aviatori
lor. Tribuna centrală, străjuită 
de drapele roșii și tricolore, este 
dominată de o mare stemă a 
Republicii Socialiste România, 
încadrată de datele festive: 
..23 August 1944 — 23 August 
1973“. Alături, se văd lozincile: 
„Trăiască scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă Româ
nia", „Trăiască Partidul Co
munist Român în frunte cu se
cretarul său general — tovară
șul Nicolae Ceaușescu !“

De cealaltă parte a pieței, tri
bunele sint dominate de un me
dalion cu chipurile marilor das
căli ai proletariatului: Marx. 
Engels, Lenin. Pe fundal sint 
înscrise urările: „Trăiască po
porul român, constructor eroic 
al socialismului", „Trăiască uni
tatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor socialiste. de
mocratice, antiimperialiste !“, 
„Sub conducerea Partidului Co
munist Român, să luptăm cu 
hotărire pentru realizarea pla
nului cincinal 1971—1975 în pa
tru ani și jumătate !“

Este ora 8.00. Intimpinați cu 
vii și puternice aplauze sosesc 
conducătorii partidului și statu
lui. La tribuna oficială urcă to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănes- 
cu. Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Gheorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică. 
Miron Constantinescu, Mihai 
Gere, Magdalena Filipaș, Ion 
Pățan. Ștefan Andrei, membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului.

(Continuare în pag. a IH-a)

•Rușjass

Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a întîlnit cu tovarășa 
Dolores Ibarruri și tovarășul Santiago Carrillo

Vineri. 24 august, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, s-a întîlnit cu tovarășa 
Dolores Ibarruri, președintele 
Partidului Comunist din Spania, 
și Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist 
din Spania.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Cu acest prilej a avut loc o 
informare reciprocă privind ac
tivitatea Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist 
din Spania și au fost abordate 
probleme ale dezvoltării rapor
turilor frățești dintre cele două 
partide.

în cursul convorbirii s-a rea
lizat un schimb de opinii asu-

(Continuare în pag. a V-a]

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
5 ’

a primit pe ministrul afacerilor 
economice al Belgiei. Willy Claes

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit,. in 
după-amiaza zilei de 24 august, 
pe Willy Claes, membru al Bi
roului Național al Partidului 
Socialist Belgian, ministrul afa
cerilor economice al Belgiei, 
care face o vizită în țara noas
tră.

La întrevedere a participat Ion 
Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior.

A fost de față Jacques 
Graeffe, ambasadorul Belgiei la 
București.

Cu acest prilej, ministrul bel
gian a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros

salut și cele mai bune urări din 
partea președinților Partidului 
Socialist Belgian, Andre Cools, 
și Jos van Eynde, și a primului 
ministru al Belgiei, Edmond 
Leburton. Subliniind că vizita 
pe care șeful statului român a 
făcut-o în Belgia a constituit, in 
evoluția relațiilor dintre cele 
două țări un moment de o deo
sebită importanță pentru dez
voltarea unei colaborări multi
laterale, fructuoase, oaspetele a 
exprimat, din partea guvernului 
tău, hotărirea de a acționa in 
continuare pentru traducerea în 
viață a înțelegerilor convenite 
cu acest prilej.

în timpul întrevederii au fost

(Continuare în pag, a V-a)

Recepție oferită de Comitetul 
Central ai Pârlitului Comunist 
Român, Consiliul de Stat si 

Consiliul de Miniștri cu prilejui 
aniversării a 29 de ani de la 

înfăptuirea insurecției 
naționale antifasciste armate 

(în pagina a IV-a)

SĂRBĂTOARE
ÎN HAINĂ DE LUCRU

Un amplu reportaj pe șantiere și în întreprin
deri furnizoare de utilaje pentru noile obiec
tive în zilele de 23 și 24 august.

(Pagina a !l-a)
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în zilele de
23 și 24 august

Răspunzînd chemării adresate de secretarul general al partidului, sute de 
mii de tineri, constructori și de alte profesii,mobilizați de organizațiile U. T. C. 
și-au integrat hărnicia, priceperea și entuziasmul în ampla desfășurare 

de forțe pentru realizarea exemplară a programului de investiții.
DESPRE ACESTE ACȚIUNI, CQNCRETIZÎND UN ÎNALT 

ANGAJAMENT PATRIOTIC, VORBEȘTE REPORTAJUL NOSTRU

V

SĂRBĂTOARE
IN HAINĂ DE

Aseară tîrziu, la Comitetul Central 
al U.T.C., au fost transmise din 
toate județele țării situații privind 
participarea tinerilor la muncă pe 
șantiere, în întreprinderi, pe ogoare, 
alături de ceilalți oameni ai muncii 
care au sărbătorit zilele de 23 și 24 
August, în haine de lucru, lată o mică 
parte din exemplele reținute de acti
viștii U.T.C. aflați în marea lor majo
ritate în aceste zile, în mijlocul tine
rilor la locul de muncă al acestora :

Prin participarea tuturor tinerilor 
constructori și beneficiari la lucru pe 
șantier, a fost posibilă terminarea, în

ziua de 24 august a noii hale de la 
Fabrica Feroemail din Ploiești, cu trei 
luni mai devreme ; în județul Ilfov 
brigăzi de muncă patriotică ale ti
nerilor au fost prezente pe șantierele 
celor 40 de școli aflate în construcție 
In județul Ialomița, forțele celor a- 
proape 7 000 de tineri au fost dirijate 
în agricultură, la eliberarea terenuri
lor și la arături ; Tinerii români și ma
ghiari din județul Satu Mare și-au a- 
dus contribuția pe șantierele de lo
cuințe și la lucrările de extindere a 
întreprinderii Tricotext și Mondiala 
etc.

LUCRU
Făcînd sinteza realizărilor obținute 

în cele două zile, reiese că peste 
83 000 de tineri au efectuat prin 
muncă patriotică lucrări în valoare 
de aproape 5 400 000 lei, atît pe șan
tierele obiectivelor industriale cît și la 
construcția de școli, cămine pentru 
nefamiliști, complexe agrozootehnice 
și alte lucrări. Alături de ceilalți sala- 
riați, au muncit pe șantiere și în între
prinderile furnizoare de utilaje pen
tru noile capacități, peste 310 000 ti
neri constructori și muncitori, aducîn- 
du-și contribuția la realizarea unei 
importante producții suplimentare.

• RECORDURI Șl RE- 
CORDMENI

Constructorii șantierului în 
regie al Uzinelor „23 August" au 
făcut din zilele de 23 și 24 au
gust două zile pline, de 
muncă și realizări : s-au mon
tat 22 tone de utilaje, s-au in
stalat 180 ml conducte, s-au 
executat 40 mp pardoseli, s-au 
turnat 32 mc beton la fundația 
mașinilor. Instalatorii-electn- 
cieni au amplasat corpurile de 
iluminat pe o suprafață de 250 
ml, în vreme ce băieții din bri
gada comunistului Ștefan Simio- 
nescu au instalat calorifere in 
biroul de proiectări.

— Cele două zile, îmi spune 
Ion Cerbnlescu, șeful șantierului, 
s-au folosit din plin și-n cele
lalte puncte din uzină. La îm
prejmuirea secției de subansam- 
ble sudate s-au întins peste 20 
ml plasă de sirmă și s-au mon
tat 20 de stîlpi de beton ; în 
secția L.D.H. s-au săpat 32 mc 
pămînt pentru fundația sfărimă- 
torului de șpan.

Deși in construcție. în hală 
se lucrează. O parte din utilaje 
produc. Strungarii au fost și cî 
prezenți în cele două zile da 
muncă. Florin Voicu, secretarul 
organizației U.T.C. șantier-regie. 
membru în comitetul U.T.C. pe 
uzină, îmi recomandă fruntașii 
zilei : Lucian Petcu. Lucian 
Dobre, Nicolae Idu. care au rea
lizat în opt ore produse echiva
lente cu 10 și 12 ore. Produse de 
cea mai bună calitate.

LIDIA POPESCU

♦ SENSUL UNIC AL E- 
FORTURILOR — RECU
PERAREA RESTANȚE- 
LOR ȘI DEVANSAREA 
TERMENELOR DE PU-

m liniari de conducte, ceea ce 
presupune depășirea substan
țială a planului stabilit. Astăzi 
și mîine, adică în zilele de săr
bătoare, vom spori și mai mult 
această depășire. Comunistul 
Nicolae Grozavu, șeful echipei 
de zidari betoniști se mîndrește 
de asemenea cu un spor la pla
nul de producție de 20 m cubi 
betoane turnate în plus.

Pe șantierul uzinei de tablă îl 
căutăm pe șeful lotului. îl găsim 
la locul cel mai solicitat în 
aceste zile : turnarea ultimilor 
stîlpi metalici.

— Ce producție vor realiza azi 
și mîine constructorii dumnea
voastră ?

— Cu 60 000 lei mai mult decît 
obligațiile prin plan.

în secția forjă fotoreporterul 
surprinde de Ia distanță o scenă 
întîmplătoare și intensă de 
muncă. Dintr-o mașină sint des
cărcate piese grele de metal. Un 
grup de tineri pun umărul cu 
nădejde. Ne apropiem de ei.

— Toți facem parte — ne spu
ne inginerul Ovidiu Florescu — 
din colectivul de muncă al bene
ficiarului. Colegii mei, și ni-i 
prezintă. Nicolae Bolentineanu, 
Nicolae Micu, Mardare Ciocîrlan, 
Constantin Paraschiv și maistrul 
Nicolae Bușoiu — am sosit la 
lucru azi dimineață la prima 
oră pentru a-i ajuta pe con
structori la descărcarea și mon
tarea ușilor de la cuptoare care 
sosiseră azi noapte în gară.

împreună, constructori și be
neficiari erau prezenți și pe 
șantierul oțelăriei nr. 1. Ingine
rul Nicolae Bucă, șeful lotului 
și inginerul Nicolae Bîrliba din 
partea beneficiarului sint angre
nați în asistenta tehnică a unei 
lucrări pretențioase la cuptoa
rele electrice.

De la Tîrgoviște plecăm spre 
Fieni, pe șantierul celei de a 
doua linii de ciment, aflat în 
plină construcție. Aceeași atmos
feră de muncă încordată, de en

tuziasm și hotărire în îndeplini
rea exemplară a propriilor 
angajamente. în vecinătatea 
acestei localități, la Doicești 
poposim pe șantierul fabricii de 
produse ceramice.

— Care este situația lucrării 
față de grafic ?

— Din anumite cauze fabrica 
este în întirziere, dar angaja
mentul colectivului nostru este 
de a se mobiliza în așa măsură 
incit pînă la sfîrșitul anului să 
fie recuperată chiar și producția 
planificată de către beneficiar 
pe 1973.

ROMULUS LAL

• „FOC CONTINUU" 
PE TOATĂ PLATFORMA

nescu. de alții la furnalul 4, de 
la oțelăria electrică, sau la oțe- 
lăria bloc II, la hala de zincare 
etc. Cei mai buni, ni s-a spus, 
s-au dovedit a fi în aceste zile 
de întreceri sărbătorești, Gheor
ghe Moldoveanu de la șantierul 
21, sudorul Stelian Grigoraș de 
la baza de produse industriale. 
Grigore Rață, Aurel Cocu și 
Tudor Stoica, toți trei lucrînd în 
brigada lui Ifrim. Toți acești ti
neri sînt autori de noi inițiative, 
datorită lor formațiile de lucru 
din care fac parte, nu numai că 
și-au îndeplinit dar și-au și de
pășit substanțial sarcinile, pro
priile angajamente.

ION CHIRIC

9 CONSUMURI SPECI

Constructorii de pe platforma 
siderurgică din Galați s-au ală
turat in aceste zile furnaliștilor, 
oțelarilor și laminatorilor în 
înălțarea făcliei focului nestins. 
Au lucrat în program normal 
(regim de 10 ore) atingînd noile 
cote ale obiectivelor în con
strucție, făcind pași importanți 
în devansarea termenelor de 
punere în funcțiune. Despre en
tuziasmul și hărnicia lor. o cifră 
vorbește de la sine : muncitorii 
de la întreprinderea de con
strucții și montaje siderurgice 
au realizat în aceste două zile 
de sărbătoare o producție de 
circa 8 milioane lei.

— Cei 2 800 de tineri construc
tori, ne spune Gheorghe Nico- 
liță, secretar al comitetului 
U.T.C. de la I.C.M.S.G., au ținut 
să fie in frunte, să obțină im
portante depășiri ale sarcinilor 
zilnice. Contribuția lor înseamnă 
o producție de 2,5 milioane lei.

I-am întîlnit pe constructori 
la toate noile obiective ce se 
înalță în renumita platformă 
siderurgică : la Uzina cocsochi- 
mică brigăzile de tineri, con
duse de loan Ifrim și Ion Zăi-

FICE MINIME, EFICI
ENȚĂ ECONOMICĂ 
MAXIMĂ

reprezintă „materia primă" ne
cesară construirii a două cămi
ne pentru tineret și acoperirii 
terasei a două blocuri de lo
cuințe cu șase scări. Sporirea 
producției se urmărește atit prin 
creșterea productivității muncii, 
cît și prin reducerea consumuri
lor de materiale și materii 
prime.

La pupitrele de comandă ale 
fabricii, în întregime automati
zată, au stat în aceste zile, cu 
ochiul treaz și mintea gata de 
intervenție, comuniștii „de vîr- 
stă utecistă", Istrate Drăghici, 
Dumitru Rădoi, Nicolae Bucur, 
Nicolae Neacșu și „puștii" Ion 
Bădică și Eugen Brînzoi. Către 
ei și către ceilalți colegi ai lor, 
prezenți la lucru, poate că s-a 
îndreptat, în zi de sărbătoare, 
unul dintre gindurile tinerilor 
muncitori din zona industrială 
Șulea și Berceni, care așteaptă 
să se mute in casă nouă.

Pentru nevoile tineretului din 
diverse întreprinderi, la începu
tul lunii august, tinerii de la 
Fabrica de B.C.A., din cadrul 
I.C.P.B., și-au suplimentat pla
nul cu multe mii de metri cubi 
de beton, necesare construirii a 
80 de cămine. îndeplinirea a- 
cestui angajament a devenit, 
cum era și firesc, problema 
personală a fiecăruia dintre 
uteciștii de la B.C.A...

— Zilnic, de la începutul lu
nii, ne spune șeful secției, tî- 
nărul inginer Nicolae Costea, 
băieții au dat peste plan 100 
sau 200 m.c. beton celular. Pen
tru zilele acestea, de 23 și 24 
august, ne-am propus să reali
zăm o producție de 1.200 m.c. 
beton armat și nearmat, ceea ce

MONICA ZVIRJINSCHI

• PRODUCȚIE ÎN VA-
LOARE DE 6 MILIOANE

JLEI
Și pe Șantierul național al ti

neretului de pe Lotru in zilele 
de 23 și 24 august s-a lucrat 
normal. La toate fronturile cei 
5 000 de constructori (2 500 bri
gadieri) au continuat în adîncu- 
rile pietrei o bătălie pentru apă. 
în zilele premergătoare marii 
sărbători naționale, oamenii in
ginerului Gheorghe Ifrim anun
țau prin telegrame străpungerea 
tronsonului Haneș II și Haneș 
IV, cu 10 zile mai devreme. A- 
cest avans prețios nu a consti

tuit însă, după cum mărturisea 
tovarășul Petre Alexe, secreta
rul organizației de partid de 
aici, prilej de odihnă, dimpotri
vă, i-au animat pe harnicii con
structori în continuarea lucrări
lor pe tronsonul Balindru-baraj. 
Vestea succesului lor i-a îndîrjit 
mai mult pe cei de la captarea 
Galbenu-Vidruța. Brigăzile in
ginerului Ene (Vidruța) în con
fruntare cu cele ale lui Alexan
dru Soare și Ștefan Timpea au 
aceeași dorință : luna viitoare să 
deschidă cale apelor Lotriței 
spre lac. Nerăbdarea care anti
cipează bucuria apropiatelor 
străpungeri s-a exprimat in 
avansament pînă și pe tronsoa
nele Groapa seacă — Trei Jieți, 
Furnica-Balindru, Obîrșia Lo
trului.

La barajele de la Petrimanu, 
Calbenu. Jidoaia, graficul tur
nării betoanelor a înregistrat a- 
celeași valori ca in zilele de 
muncă obișnuită. La Vidra de
punerile de argilă și anroca- 
mente au continuat de aseme
nea normal. Ieri și alaltăieri Lo
trul a rămas în ținuta sa de 
lucru. Au fost zile rodnice în 
care s-a realizat o producție de 
6 milioane din care aportul 
brigadierilor este mai mult de 
jumătate. Un cîștig substanțial 
și încă un argument pentru în
deplinirea angajamentelor.

VASILE RAVESCU

• FIECARE SECȚIE CU 
PLANUL ZILNIC DEPĂ
ȘIT

„Lucrul a fost preluat din 
mers, de la schimbul de noapte, 
în toată întreprinderea se lu
crează din plin. 23 și 24 August 
sini zile record la producție atit 
din punct de vedere cantitativ 
cit și calitativ". Cuvintele aju
torului de maistru Zoica Ionescu,

NERE ÎN FUNCȚIUNE

Constructorii de pe unul din
tre cele mai mari șantiere ale 
actualului cincinal — Platforma 
industrială Tîrgoviște — hotări- 
seră nu numai să muncească ca 
în oricare zi obișnuită de lucru 
cu mate forțele, ba mai mult, să 
stabilească adevărate recorduri, 
în zorii zilei de 23 August, cînd 
am sosit în perimetrul viitoarei 
oțelării. la punctul de lucru 
stația de tratare a apei, utecis- 
tul Ion Gheorghe, conducătorul 
acestor lucrări, ne spunea că sint 
prezenți la lucru absolut toți 
muncitorii și că activitatea înce
puse din plin la ora șapte fără 
zece minute.

— Angajamentul nostru pentru 
23 și 24 august este să depășim 
cu 20 la sută sarcinile de plan, 
precizează tânărul maistru.

La fața locului l-am întilnit 
pe. tovarășul Gheorghe Secărea- 
nu. secretarul organizației de 
partid al Șantierului nr. 3. Se 
oferă să ne însoțească Ia celelalte 
lucrări, cum sînt canalizarea flu
vială, stația de racord nr. 4, 
forjă. Uzina de tablă aliată sub
țire, unde, după afirmația sa 
toate colectivele de constructori 
sint angajate în realizări record.

— Ârn început această lucrare 
pe 5 iulie, ne spune Ion Crețu, 
șeful echipei de la canalizarea 
fiuvială și am montat deja 400

Platforma industrială Tîrgoviște. La punctul de lucru Tratarea și alimen
tarea cu apă a oțelăriei, planul celor două zile a fost depășit cu 15 la sută.

Fabrica de produse ceramice Doicești: Pînă la sfîrșitul anului va fi recupe
rată inclusiv producția prevăzută pe 1973.

Foto: GH. CUCU

membră a comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, secretarul orga
nizației U.T.C. de la secția fini
saj, vin ca un preludiu la rea
lizările pe care avem să le con
semnăm în ziua de 23 August, 
la întreprinderea Argeșana din 
Pitești. Schimbul B aflat la 
lucru în dimineața acestei zile 
la secția filatură s-a angajat să 
realizeze peste plan 500 kg fire 
pieptănate. La primul minut 
după ora 8, ne aflam în secția 
finisaj. Ne-a reținut atenția gra
ficul realizărilor. în dreptul zilei 
de 23 August im citit : plan 470 
bucăți țesături — realizat 513 
bucăți. La atelierul de repasat 
20 de bucăți țesături peste plan. 
La secția țesătorie producție su
plimentară de peste 1 500 m.p. 
țesături.

La plecarea din întreprinderea 
Argeșana l-am întîlnit la sediul 
comitetului U.T.C. al întreprin
derii pe primul secretar al comi
tetului municipal U.T.C., Victor 
Popescu. I-am vorbit de rezul
tatele notate in carnet. Nu sînt 
singulare. Azi peste 17 000 de 
tineri au lucrat în întreprinde
rile municipiului și pe șantiere 
— ne completează el informația.

IOAN VOICU

• SE PREFIGUREAZĂ 
ÎNDEPLINIREA ANGA
JAMENTULUI ANUAL

La 23 August, pe Șantierul na
țional al tineretului Cetatea Ga- 
licea Mare, 1073 de brigadieri 
se aflau la posturile lor de lu
cru. Draglinele și screperele, 
automacaralele și întregul parc 
de autobasculante au funcțioant 
din plin. Zece mii douăsute trei
zeci metri cubi de pămint le- 
rasat într-o zi inseamnă aici in 
sistemul de irigație, un auten
tic record. Autorii lui ? Vîlcu 
Streche, Fiorea Pițu, Nicolae 
Vasilescu, Silvian Ghiță, Ni
colae Mitu, ceilalți aproape șap
te sute de meseriași uteciști „a 
căror prezență la program n-a 
fost o simplă formalitate, ci o 
participare pe măsura impor
tanței zilei pe care au sărbă
torit-o prin muncă".

Montatorii de conducte au fi
nisat drumul apei de-a lungul 
a 6 000 metri ; și tot ei au reu
șii încheierea probelor de pre
siune în rețeaua de conducte a 
200 hectare. începînd cu 24 au
gust pe această suprafață a în
ceput să cadă regulat ploaia ar
tificială, terenul fiind propus de 
către C.A.P. din Cetate, Fintî- 
na Banului și Moțățești să se 
semene in primăvara viitoare 
cu bumbac.

în zilele de 23 și 24 August, 
în șantierul sistemului de iriga
ții Cetatea Galicea Mare s-a 
reușit un indice de utilizare a

mașinilor cu 2 procente peste 
media ultimelor două luni, iar 
valoarea lucrărilor de construc
ții montaj executate în aceste 
zile, depășește suma de 2 130 000 
lei. S-a luat un avans conside
rabil în vederea îndeplinirii an
gajamentului utecist făcut cu
noscut la deschiderea șantieru
lui național al tineretului ca 
prevederile planului pe anul 
1973 să fie realizate in numai 
nouă luni. Față de graficele la 
zi, avansul este de șaizeci și 
nouă de zile.

GH. FECIORU

• LA TOATE PUNC- 
TELE DE LUCRU UNDE 
AU FOST AȘTEPTAȚI

Tg. Mureș. Forfota străzilor, 
îmbrăcate sărbătorește. este 
mai intensă decît în alte dăți. 
Oamenii și mașinile își croiesc 
drum spre locurile de muncă. 
Peste 2 500 de tineri din con
strucții — români, maghiari,, 
germani — sînt prezenți așa cum 
s-au angajat pe șantierele de la 
Dîmbu Pietros. Mocear, pe cele 
ale obiectivelor industriale ori 
social-culturale de la Reghin, So- 
vata. Tîrnăveni, Luduș și Sighi
șoara. Angajamentul de pro
ducție al acestor două zile este 
de 2.5 milioane lei. Aproape o 
treime materializează efortul 
tinerilor. 6 500 uteciști și-au 
propus program normal de lu
cru pentru zilele de sărbătoare 
și în alte întreprinderi tîrg- 
mureșene. Valoarea lucrărilor 
executate de către tinerii de la 
Metalotehnica, Combinatul de 
îngrășăminte chimice, Electro- 
Mureș, Prod-eomplex și altele, 
depășește 5 milioane lei. 990 000 
lei măsoară contribuția celor
1 250 tineri comuniști de la 
întreprinderea de utilaje pen
tru industria ușoară.

— Toți tinerii din fabrică, ne 
spune inginerul Rusalim Blăgu- 
țiu. secretarul comitetului 
U.T.C., au răspuns prezent ini
țiativei noastre de a lucra în a- 
ceste zile. Fabrica integrată de 
bumbac din Calafat, țesătoria 
din Roșiorii de Vede și altele, 
așteaptă mașinile. Sîmbătă, două 
mașini de bobinat cu cite 60 de 
fuse iau cu două zile mai de
vreme drumul beneficiarilor,

Țesătoria de propilenă din 
Negrești Oaș. va primi, de ase
menea, cu două zile mai de
vreme cele 12 războaie, contrac
tate pentru sfîrșitul lunii au
gust. Altfel spus, făuritorii 
tirgmureșeni de războaie 
creează întreprinderii posibili
tatea să realizeze suplimentar
2 304 m țesături.

MIRCEA BORDA

Oricit și-or fi restrîns reporterii noștri relatările de Io fața 
locului, spațiul unei pagini de ziar rămine totuși insuficient 
pentru a cuprinde grandiosul tablou al muncii, desfășurat, 
intr-adevăr, peste întreaga țară. De aceea, vom reveni în 
numărul viitor al ziarului cu însemnări de pe alte șantiere și 
întreprinderi, unde marea bătălie pentru îndeplinirea planului 
de investiții, a sarcinilor de producție, cunoaște în aceste 
zile hotăritoare o maximă intensitate.

*
*

*
*

*
*
*
*
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*
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(Urmare din pag. 1)
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Alături de conducătorii 
partid și de stat ai țării noastre, 
in tribuna oficială se află, de 
asemenea, reprezentanți ai 
partidelor comuniste și munci
torești — tovarășii: Dolores 
Ibarruri. președintele P.C. din 
Spania, Santiago Carrillo, secre
tar general al P.C. 
nia, Paul Verges, 
general al P.C. din 
Jacob Lechleiter. 
Secretariatului 
vețian al Muncii, Ramon Marti
nez, secretar general al P.S. din 
Uruguay, Petar Stambolici, 
membru al Prezidiului U.C.I., 
Jan Gregor, membru al C.C al 
P.C.C., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.S. Ceho
slovace, Jan Debrouwere, mem
bru al Biroului Politic al P.C. 
din Belgia, V. Teitelboim, mem
bru al Comisiei Politice a C.C. 
ai P.C. din Chile. Jean Colpin, 
membru al Biroului Politic al 
”.C. Francez. Hegesippe Ibene 
și Gerty Archimede, membri ai 
’iroului Politic al P.C. din Gua- 
’elupa. Domenico Ceravolo, 
nembru al Direcțiunii P.C. Ita- 
'ian, Valentin Campa, membru 
ti Prezidiului C.C. al P.C. Me
xican, Abdelaziz Belal, membru 
al Biroului Național al Parti du- 
'ui Eliberării și Socialismului 
din Maroc și delegația Orga
nizației Zanu din Rhodesia, con
dusă de președintele organiza- 
. iei, Herbert Chitepo.

în tribuna oficială se afla, de 
asemenea, Eadr Eddin Su
leiman, membru al Biroului 
Politic al Uniunii Socialiste Su
daneze. asistent al secretarului 
general al U.S.S,

Erau, totodată, prezenți dr. 
Hafez Badawi, președintele A- 
dunării Poporului din Republi
ca Arabă Egipt, și Pierre

din Spa- 
secretar

Reunion, ' 
membru 

Partidului

Chris-

to
s-a 
de

Taittinger, președintele 
Grupului parlamentar de prie
tenie Franța-România din Sena
tul Francez.

în timpul demonstrației, 
varășul Nicolae Ceaușescu 
întreținut cordial cu oaspeți 
peste hotare, participanți la săr
bătorirea zilei de 23 August.

în celelalte tribune se aflau 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
militanți din ilegalitate ai parti
dului și ai mișcării muncitorești 
din România, participanți la 
Insurecția națională antifascistă 
armată din August 1944, gene
rali activi și in revervă, foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, eroi ai 
muncii socialiste și alți munci
tori fruntași din întreprinderile 
bucureștene, academicieni și alți 
reprezentanți de frunte ai vieții 
științifice și culturale, activiști 
ai organelor centrale de partid 
și de stat, ziariști români și 
străini.

De
Andră Leonard, secretar națio
nal al
gian, Hassan Abdel Aziz, mem
bru al Secretariatului Politic al 
C.C. al Uniunii Socialiste Arabe 
din R.A.E., Giuseppe Amici, 
membru al Direcțiunii P.C. din 
San Marino, Claude Jones, 
membru al Comitetului Națio
nal al P.C. din Australia, Noella 
Dinant, membru al C.C. al P.C. 
din Belgia, Henri Rol-Tanguy, 
membru al C.C. al P.C. Francez, 
Sergio Segre, membru al C.C. 
al P.C. Italian, șeful Secției ex
terne al C.C. al P.C.I., William 
Somerset, membru al C.C. al 
P.C. din Irlanda, Bernard Mon- 
tanier, membru supleant al Co
mitetului Director

asemenea, au luat loc

Partidului Socialist Bel-

al Partidu-

Iăng 
asocia- 

Comite- 
culturale

lui Socialist Francez, Ramiro del 
Rio, secretar al Biroului provin
cial Pinar del Rio a! P.C. din 
Cuba, Enrique Fernandez, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal San Jose al P.C. din Cuba.

A asistat, de asemenea, Willy 
Claes, ministrul afacerilor eco
nomice al Belgiei.

în tribune se aflau membrii 
delegației Asociației de priete
nie sovieto-română, condusă de
A. V. Grebnev, vicepreședinte 
al conducerii centrale a asocia
ției. redactor-șef adjunct al zia
rului „Izvestia", delegația Aso
ciației de prietenie coreeano-ro- 
raână, condusă de Kim 
Sun, vicepreședinte al 
ției, vicepreședinte al 
tului pențru relațiile 
cu străinătatea din R.P.D. Co
reeană. delegația de ziariști din 
Republica Populară Chineză, 
condusă de Cen Ceun. membru 
în conducerea ziarului „Jenmin- 
jibao", delegația Combinatului 
chimic din Polawy — R.P. Po
lonă, condusă de Lech Sobczak, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al combinatului, delega
ția Comitetului județean Ruse 
și delegația Comitetului comu
nal de partid Pravăț din R.P. 
Bulgaria, precum și numeroși 
alți oaspeți de peste hotare.

La demonstrație erau prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în Republica 
listă România, atașați 
și membri ai corpului 
matic.

Pe vastul platou al pieței sînt 
aliniate trupe reprezentînd toa
te armele, o fanfară militară și 
un cor ostășesc alcătuit din a- 
proape 1 500 persoane.

Se dă semnalul de începere a 
parăzii militare. în fața tribu-

Socia- 
militari 

diplo-

nei centrale, ministrul apărării 
naționale, general de armată 
Ion Ioniță, primește raportul 
comandantul parăzii, general-lo- 
cotenent Nicolae Militaru.

Ministrul apărării naționale, 
însoțit de comandantul parăzii, 
trece, apoi, in revistă trupele, 
felicitînd pe militari cu ocazia 
Zilei de 23 August. Din sute de 
piepturi ostășești răsună puter
nice urale. care se înalță ca un 
imn de slavă închinat celei 
mari sărbători naționale a 
porului român.

După trecerea în revistă 
trupelor, ministrul apărării

este des- 
Academiei 
ofițerilor- 
hotărîrea 

ceea ce a 
anii

a
___ _ _.r_____  na

ționale urcă la tribuna oficială 
și prezintă raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comandantul 
suprem al forțelor noastre ar
mate.

Se intonează Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România, 
în timp ce văzduhul vibrează 
de salvele de artilerie trase in 
semn de omagiu adus marii săr
bători.

Defilarea trupelor 
chisă de batalionul 
militare. Raportul 
elevi întruchipează 
lor de a apăra tot 
realizat poporul nostru in ......
luminoși ai socialismului, de a 
îmbina, în procesul pregătirii 
lor, competența și exigența co
mandantului, cu căldura vibran
tă și dinamizatoare a activistu
lui politic. Același angajament 
este exprimat de batalionul de 
elevi ai Școlii militare de ofi
țeri activi „Nicolae Bălcescu". 
Cel mai tînăr eșalon al ar
matei il formează elevii Liceu
lui militar ce poartă numele 
marelui voievod și cărturar Di- 
mitrie Cantemir. Ca și colegii 
lor mai mari, acești tineri ra
portează acum succesele obținute 
în formarea culturii lor gene
rale și militare, pentru a de
veni cadre de nădejde ale arma
tei noastre populare.

își face apariția batalionul 
infanteriștilor. Marea majoritate 
a ostașilor sînt purtători ai tit
lului „Militar de frunte", cins
tire elocventă a tradițiilor aces
tei străvechi arme care s-a aco
perit de glorie nepieritoare în 
numeroasele înfruntări cu duș
manii cotropitori, ca și în zilele 
de foc ale Insurecției din Au
gust 1944 și în războiul antihi
tlerist. Rupți parcă din steiul 
carpatin, vînătorii de munte se 
Impun printr-o mișcare ce ates
tă un înalt nivel de pregătire. 
Cu pas viguros defilează ostașii 
grăniceri, aducînd cuvintul de 
ordine al militarilor de Ia bor
nele de frontieră de a veghea 
cu neobosită vigilență hotarele 
sfinte ale patriei. La rîndul lor, 
marinarii raportează că pe na
vele de luptă au dobindit temei-

nice deprinderi de specialitate. 
Coloana batalioanelor este în
cheiată de militarii aparținînd 
trupelor Ministerului de Inter
ne, care iși exprimă hotărîrea 
de a sluji cu abnegație cuce
ririle revoluționare ale poporu
lui.

în zumzetul motoarelor iși fac 
apariția trupele mecanizate. Co
loana de transportoare blindate 
de cercetare și autoamfibii este 
precedată de mașini blindate pe 
șenile. Deasupra flutură drapelul 
Diviziei „Tudor Vladimirescu". 
Trec, apoi, militarii parașutiști 
ambarcați pe autoturisme româ
nești de teren ARO. Peste 60 la 
sută din trupele și plutoanele 
unității sînt „subunități de 
frunte".

La altitudine de cîteva sute 
de metri și-au făcut apariția 
elicopterele.

Deasupra coloanelor care de
filează, o pasăre argintie des
pică văzduhul. Ajuns în dreptul 
pieței, supersonicul se înalță 
brusc pe verticală, dispărînd în 
văzduh. îi urmează formații de 
avioane de cite trei, ai căror 
piloți demonstrează și cu acest 
prilej înalta lor măiestrie de 
apărători ai spațiului aerian ro
mânesc.

Coloana artileriei este deschi
să de un divizion de rachete an
titanc, al cărui raport consem
nează cu mîndrie patriotică cu
cerirea titlului de unitate de 
frunte și angajamentul de a face 
totul pentru a-1 menține în con
tinuare. Urmează o unitate de 
artilerie reactivă venită la pa
radă din poligonul de tragere 
unde a obținut rezultate foarte 
bune. Puternice mașini pe șe
nile tractează tunuri obuziere 
de mare calibru deservite de 
ostași pricepuți ce le sporesc 
precizia în lovirea obiectivelor.

Sub greutatea zecilor de tone, 
defilează tancurile. Toți meca
nicii conductori de la leviere 
sînt specialiști de clasă.

Odată cu defilarea rachete
lor, parada militară ia sfirșit.

în piață își fac apariția găr
zile patriotice, detașamente 
înarmate . ale poporului, a căror 
prezență asociază în memorie 
imaginea libertății dobîndite 
prin lupte și jertfe de muncitorii, 
țăranii, intelectualii care, la che
marea partidului, s-au ridicat 
uniți, umăr la' umăr cu armata, 
spre a izgoni pe hitleriști, în zi
lele fierbinți ale insurecției na
ționale. Detașamentele de bărbați 
și femei trec în pas cadențat, 
raportînd comandantului suprem 
succesele obținute în muncă și 
în pregătirea militară.

Trec apoi prin fața tribunelor 
formațiunile civile de apărare 

locală antiaeriană gata în orice 
moment să participe la apărarea 
cuceririlor socialismului, a scum
pei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

Cu aplauze este primită co
loana detașamentelor de „Cruce 
Roșie" — oameni ai muncii, care, 
alături de formațiunile de luptă 
și apărare, zidesc edificiul lumi
nos al României socialiste.

în uniformele lor albastre, 
defilează membrii formațiunilor 
de pregătire militară a tineretu
lui pentru apărarea patriei. în 
memoria fiecăruia dintre ei, a 
tuturor tinerilor, din patria noas
tră, stăruie îndemnul secretaru
lui general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a 
învăța, de a-și însuși tot ceea ce 
a creat mai valoros omenirea 
pină în prezent, toate cuceririle 
științei și tehnicii, de a nu uita 
nici un moment că sînt fii ai 
poporului, de a-1 sluji în orice 
împrejurare, că au obligația per
manentă de a face totul pentru 
a dovedi că sînt demni urmași 
ai celor care, cu prețul jertfelor, 
le-au creat minunatele condiții 
de viață de astăzi.

în piață se așterne, pentru o 
clipă, liniștea. Deodată din toate 
părțile apar grupuri voioase de 
copii, purtători ai cravatelor 
roșii, din piepturile cărora ră
sună tinerești urale de dragoste 
față de partid, de conducătorii 
săi.

Un grup de copii, cu brațele 
pline de flori, se îndreaptă in- 
bujorați de emoție spre tribuna 
centrală. Ei îmbrățișează cu 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți conducă
tori de partid și de stat, aducind 
un omagiu plin de dragoste și 
de recunoștință partidului, pa
triei pentru grija ce le-o poartă. 
La marea sărbătoare, pionierii și 
școlarii raportează că sînt gata 
să înceapă un nou an școlar, să 
învețe cu rîvnă pentru a deveni 
cetățeni de nădejde ai României 
socialiste.

...începe marea demonstrație 
a oamenilor muncii. Ea prile
juiește revărsarea în întinsa 
Piață a Aviatorilor a mulțimii 
de bucureșteni, care, în coloane 
compacte, înaintează umăr la 
umăr sub faldurile roșii și tri
colore pentru a-și manifesta, și 
cu acest prilej, hotărîrea lor 
fermă de a face totul pentru a 
da viață mărețului program ela
borat de partid în vederea edi
ficării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
românesc. Peste fluviul uman în 
mișcare sînt înălțate de viguroa
se brațe portretele secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul 
a cărui viață și activitate se 
identifică cu destinele și intere
sele întregului popor. Mulțimea 
scandează cu putere „Douăzeci 
și trei august, libertate ne-a 
adus", „Ceaușescu — P.C.R.". 
„Ceaușescu luptător, pentru al 
nostru întreg popor", „România 
să trăiască socialismul să-nflo- 
rească". „Cincinal de calitate — 
in patru ani și jumătate", „Stima 
noastră și mîndria.— Ceaușescu
— România". „Pentru viața ce-o 
trăim, partidului mulțumim", 
„Ceaușescu — România, pacea 
și prietenia".

Pe mari pancarte sînt înscrise 
lozinci 
noastră 
cialistă 
munist 
conducătorul său încercat — to
varășul Nicolae Ceaușescu, po
norul român — constructor eroic 
al socialismului. Demonstranții 
poartă cu ei stema tării și stema 
partidului, ca un simbol al uni
tății de monolit a întregului 
oppor, al dragostei fierbinți față 
de patria socialistă, al bucuriei 
de a munci pentru înflorirea 
tării; sub conducerea partidului, 
ne drumul luminos al societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Grupuri de demonstranți poartă 
portretele genialilor învățători 
și conducători ai proletariatului 
mondial — Marx, Engels, Lenin
— portretele conducătorilor parti
dului și statului, in semn de sti
mă și încredere față de partid, 
de politica sa internă și externă 
care își trage seva din intere
sele fundamentale ale poporului 
român, constructor al socialismu

care slăvesc scumpa 
patrie. Republica So- 

România, Partidul Co-
Român, în frunte cu

lui. Fiecare din cei ce trec prin 
fața tribunelor poartă in suflet 
convingerea că dezvoltarea eco
nomiei țării, perspectivele sale 
luminoase, se răsfrîng direct și 
nemijlocit asupra condițiilor de 
viață, asupra viitorului copiilor 
lor.

în această zi de mare sărbă
toare, oamenii muncii din Capi
tală sînt prezenți cu un bogat 
bilanț : în primele 7 luni ale 
acestui an hotăritor al cincinalu
lui ei au realizat peste plan o 
producție ' marfă în valoare de 
peste milioane lei. Acest lu
cru creează premise ca pină la 
sfirșitul anului să fie obținute 
peste plan produse în valoare 
de 1,5 miliarde lei. Avînd in 
permanență ca Îndreptar în
demnurile secretarului general 
ai partidului — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii din 
Capitală se angajează în aceste 
momente că nu vor precupeți 
nici un efort pentru a realiza în 
cincinal o producție globală su
plimentară de 52 miliarde lei. 
Un mare panou al constructori
lor, care, dind curs chemării 
secretarului general de a lichida 
rammerile în urmă pe unele 
șantiere și de a realiza în mod 
exemplar sarcinile de plan au 
lansat inițiativa patriotică de a 
cinsti marea sărbătoare a popo
rului nostru prin muncă, ex
primă, de asemenea, angajamen

Rinduri din marea coloana

IZVOARE! *
LUMINII

tile of'^nea-â Jnt.reagă r‘wi fremătătoare, mai bogate mai fer- 
pe străzile Capitalei ^r^Aate^lr^ Șerpu‘toare "lbii 

levardului Aviatorilor genero“sa matcă a Bu-
ee^r-’ U’}d^ l0f X

panouri pe cate erau înscrise grafice, cifre^fre wreU a e Z 
alte cifre. Aici, m mijlocul mulțimii, simți însă ’că statistica nu 
se adreseaza exclusiv rațiunii, socotelilor reci, că bilanțul unei 
etape nu este o simplă operație aritmetică. înțelegi că zig-zamd 
ascendent al unui grafic reprezintă, ca semn, numai simbolic 
pulsul eforturilor noastre, tot așa cum simbolic, un poet le-ar 
b'Tesc ^e C\e dB f°C- ^ele^că^ele t^-
fnrft / șt altfel, adica cu tot ceea ce includ ele de văzut- 
tiv îndb-ibe'1-^’ e— lnve^ie de ’"teligență, patos construc
tiv, indnpre m urmărirea felului propus, satisfacția datoriei îm
plinite. Înțelegi toate acestea privind oamenii, privind atent 
harăr«r' Tmenfft v,rs!nl.ci’ bărbafi Și femei, oameni obișnu-.ți, îm- 
bracati obișnuit, purtmdu-se obișnuit, oameni pe care mîine și 
mereu u vei intilm pe stradă, la locul de muncă, într-o librărie, 
in stalul unui cinematograf sau teatru, în timpul lor liber În
țelegi ca tot ceea ce ne înconjoară, ca. și tot ceea ce poartă în 
lume, cum ne informează ziarele, faima României socialiste se 
dmoreaza lor, ca ei sînt cea mai de preț bogăție a tării, că ei ’sînt 
uriașul rezervor de energie, garanția destinului nostru. ca>e ne 
va propulsa in viitor pe cele mai înalte trepte ale civilizației. O 
cifra nu include o faptă, ci un mănunchi de fapte. Bilanțul pe 
care oamenii muncii îl fac cu prilejul marii noastre sărbători na
ționale nu este de asemenea un bilanț ca oricare altul Din el 
desprindem hotărîrea oamenilor de a realiza mai mult,'căci stă 
m puterea lor să o înfăptuiască, adeziunea lor față de politica 
clarvăzătoare a partidului, a, conducătorului său și a statului to
varășul Nicolae Ceaușescu. Aceste cifre ne vorbesc despre o ’dez
voltare armonioasă a tuturor sectoarelor de activitate, de rolul 
pe care-l au în edificarea socialistă a țării nu numai industria 
și agricultura, ci și celelalte domenii între care am putea cita ca 
pe unul din cele mai importante, cultura, domeniu ce contribuie 
esențial la împlinirea complexă, multilaterală a personalității 
umane. Ele vorbesc despre creșterea bazei materiale a culturii 
prin care practic an de an, tot mai mulți oameni acced la ea, 
dar și de ceea ce nu pot exprima prin fort a lucrurilor acestea. 
Este vorba de evoluția sa calitativă, de maturizarea sa, de an
gajarea sa, de felul eficient în care se răsfrînge acțiunea et asu
pra. conștiinței umane, a noii conștiințe umane pe care-și propune 
să o modeleze. în general de un efort, creator de profunzime. In 
aceste coloane ale lui august s-au aflat și oamenii de cultură, 
artiștii care, conștienți de misiunea dor, își vor pune și de acum 
încolo, ca un angajament solemn alături de cele ale tuturor oa
menilor muncii, talentul și forța lor de creație în slujba celor 
mai nobile idealuri ale sociali salului și comunismului, Cind am 
comparat, această revărsare tumultuoasă cu un rîu m-am gîndit nu 
numai la magnificul său spectacol natural, ci și la, poate mai 
ales la. ceea ce ascund tăriile lui smulse de priceperea și voința 
oamenilor: lumina.

C. R. CONSTANTINESCU

tul ca in acest 
realizate 
de 122 000 
săli de clasă, grădinițe și creșe 
pentru aproape 25 000 de copii.

împreună cu muncitorii, parti
cipă, cu aceeași nemărginită bu
curie la marea demonstrație, 
oameni de știință și cultură, 
cadre didactice, a căror pasiune 
și talent, ale căror nobile idea
luri, călăuzite de partid, și-au 
găsit împlinirea în,anii construc
ției socialiste, îmbogățind acti
vitatea creatorilor de bunuri 
materiale și spirituale. Ei își 
exprimă hotărîrea de a contribui 
la aplicarea recentei hotărîri a 
Plenarei C.C. al P.C.R. pri
vind dezvoltarea și perfec
ționarea învățămîntului. care 
oferă temeiul pentru ca 
școala românească să facă noi 
pași in afirmarea sa ca princi
pal factor de cultură și civiliza
ție, de formare a cadrelor în 
strînsă legătură cu cerințele eco
nomiei naționale.

Ca in fiecare august. în co
loana demonstranților sînt pre- 
zenți mii de studenți și elevi. Cu 
exuberanța și entuziasmul ca
racteristice virstei,, ei raportează 
că, urmînd îndemnul secretaru
lui general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se străduiesc să-și 
însușească cit mai temeinic, cele

(Continuare în pag. a IV-a)
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MAREA DEMONSTRA ȚIE DIN CAPITALĂ
Recepție oferită de Comitetul Central al Partidului 

Comunist Român, Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri cu prilejul aniversării a 29 de ani 

de la înfăptuirea Insurecției naționale 
antifasciste armate

în seara zilei de 23 August, 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri au 
oferit o recepție cu prilejul a- 
niversării a 29 de ani de la în
făptuirea Insurecției naționale 
antifasciste armate.

Au luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ra
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu. Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Flo
rian Dănălache, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Gere, Magdalena Filipaș, Ion 
loniță, Ion Pățan. Ștefan An
drei, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai Con
siliului de Miniștri, conducători 
ai instituțiilor centrale, organi
zațiilor de masă și obștești, dfe- 
putați ai Marii Adunări Națio
nale, militanți din ilegalitate ai 
partidului și ai mișcării munci
torești din țara noastră, parti
cipant la insurecția armată și 
veterani ai războiului antifas
cist, generali, eroi ai muncii so
cialiste, academicieni, alți oa
meni de știință.- artă și cultură, 
șefi ai cultelor, ziariști.

Au participat reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncito
rești, tovarășii : Dolores Ibar- 
ruri, președintele P.C. din Spa
nia. Santiago Carrillo, secretar 
general al P.C. din Spania, Paul 
Verges, secretar general al P.C. 
din Reunion, Jacob Lechleiter, 
membru al Secretariatului Par
tidului Elvețian al Muncii. Ra
mon Martinez, secretar general 
al Partidului Socialist din Uru
guay, Petar Stambolici, membru 
al Prezidiului U.C.I., Jan Gre
gor, membru al C.C. al P.C.C., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. S. Cehoslovace. 
Jan Debrouwere, membtu al 
Biroului Politic al P.C. din Bel
gia, V. Teitelboim, membru al 

Comisiei Politice a C.C. al P.C. 
din Chile, Jean Colpin, mem
bru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, Hegesippe Ibene și 
Gerty Archimede, membri ai 
Biroului Politic al P.C. din Gua
delupa, Domenico Ceravolo, 
membru al Direcțiunii P.C. 
Italian, Valentin Campa, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. 
Mexican. Giuseppe Amici, mem
bru al Direcțiunii P.C. din 
San Marino, Abdelaziz Belal, 
membru al Biroului Național 
al Partidului Eliberării și So
cialismului din Maroc, Andrâ 
Leonard, secretar național al 
Partidului Socialist Belgian. 
Hassan Abdel Aziz, membru al 
Secretariatului Politic al C.C. 
al Uniunii Socialiste Arabe din 
R.A.E., Claude Jones, membru 
al Comitetului Național al P.C. 
din Australia, Noella Dinant, 
membru al C.C. al P.C. din 
Belgia, Henri Rol-Tanguy, mem
bru al C.C. al P.C. Francez, 
Sergio Segre, membru al C.C. 
al P.C. Italian. șeful Secției 
externe a C.C. al P.C.I.. William 
Somerset, membru al C.C. al 
P.C. din Irlanda, Bernard Mon- 
tanier, membru supleant al Co
mitetului director al P.S. din 
Franța, Ramiro del Rio, secre
tar al Biroului provincial Pinar 
del Rio al P.C. din Cuba, En
rique Fernandez, prim-secretar 
al Comitetului regional San 
Jose al P.C. din Cuba.

Erau prezenți Badr Eddin Su
leiman, membru al Biroului Po
litic al Uniunii Socialiste Su
daneze, asistent al secretarului 
general al U.S.S., și membrii 
delegației pe care o conduce în 
vizita in țara noastră, precum 

și delegația Organizației Z.A.N.U. 
din Rhodesia, în frunte cu 
președintele Organizației, Her
bert Chitepo.

Au luat parte dr. Hafez Ba
dawi, președintele Adunării 
Poporului din Republica Arabă 
Egipt. Pierre Christian Taittin- 
ger, președintele Grupului par
lamentar de prietenie Franța- 
România din Senatul francez, 

Willy Claes, ministrul afaceri
lor economice al Belgiei.

Se aflau, de asemenea, mem
brii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-române, con
dusă de A. V. Grebnev, vice
președinte al conducerii cen
trale a asociației, redactor șef 
adjunct al ziarului „Izvestia", 
delegația Asociației de priete
nie coreeano-române, con
dusă de Kim Iăng Sun, vice
președinte al asociației, vicepre
ședinte al Comitetului pentru 
relațiile culturale cu străi
nătatea din R. P. D. Coreeană, 
delegația de ziariști din Re
publica Populară Chineză, con
dusă de Cen Ceun, membru in 
conducerea ziarului „Jenminji- 
bao", delegația Combinatului 
chimic din Polawy — R.P. Polo
nă, condusă de Lech Sobczak, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al combinatului, delega
ția Comitetului județean Ruse 
al P.C.B. și delegația Comite
tului comunal de partid Pravăț 
din R.P. Bulgaria, condusă de 
Vasil Gheorghiev Jivkov, locții
tor al secretarului comitetului 
comunal de partid, precum și 
numeroși alți oaspeți de peste 
hotare.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
in țara noastră, atașați militari, 
alți membri ai corpului diplo
matic, ziariști străini.

S-a intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat, s-au întreținut cordial, 
în timpul recepției, cu oaspeții 
de peste hotare, cu șefii misiu
nilor diplomatice și atașații mi
litari acreditați la București.

Asigurînd pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de sentimentele lor 
de profundă gratitudine pentru 
onoarea de a-1 întilni, oaspeții 
au exprimat satisfacția de a fi 
participat la marea sărbătoare 
națională a României socialiste, 
au avut cuvinte de înaltă a- 
preciere la adresa realizărilor 

infăptuite și au transmis con
ducătorului partidului șl statu
lui nostru calde felicitări și 
urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate și noi succese po
porului român.

Oaspeții au ținut să încredin
țeze personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că activitatea 
neobosită pe care o desfășoară 
în fruntea partidului și statului 
nostru pentru propășirea și pro
gresul națiunii române, cit și în 
viața internațională, in interesul 
cauzei păcii și progresului, coo
perării și prieteniei intre po
poare, se bucură de prețuire și 
stimă in lumea întreagă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți 
ca la înapoiere să fie mesage
rii sentimentelor de prietenie 
ale poporului român, să trans
mită partidelor, organizațiilor, 
guvernelor și parlamentelor pe 
care le reprezintă, popoarelor 
lor un cordial salut, cele mai 
bune urări, odată cu dorința 
de dezvoltare a colaborării și 
cooperării pe multiple planuri, 
în interesul reciproc, al întări
rii climatului de înțelegere și 
conlucrare in viața internațio
nală, de destindere și securita
te. de pace în lume.

Adresîndu-se reprezentanților 
mișcărilor de eliberare naționa
lă din Africa și delegației Viet
namului de Sud, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat succes 
deplin în înfăptuirea dezidera
telor naționale ale popoarelor 
lor.

în repetate rînduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a fotogra
fiat in mijlocul oaspeților.

înconjurați cu deosebită căldu
ră, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut, de asemenea, 
prietenește cu veterani ai miș
cării comuniste și muncitorești 
din țara noastră, ai insurecției 
naționale antifasciste armate și 
războiului antihitlerist, cu alți 
participanți la recepție.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Urmare în pag. a 111-a) 

mai noi cuceriri sie științei și 
tehnicii, muncesc cu dăruire pe 
marile șantiere ale patriei, la 
înfrumusețarea orașelor și sa
telor, aducindu-și din toate pu
terile contribuția la marea operă 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. în 
acest mod. ei exprimă recunoș
tința lor fierbinte față de partid 
și de stat pentru condițiile mi
nunate de învățătură și viață ce 
le-au fost asigurate.

O trăsătură dominantă a de
monstrației a constituit-o reafir
marea spiritului internationalist, 
marxist-leninist de care este ani
mat întregul nostru popor, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, detașament activ al 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al frontului 
antiimperialist. Se pot citi pe 
mari pancarte cuvinte de salut 
adresate tuturor țărilor socia
liste din lume, partidelor comu
niste și muncitorești. forțelor 
democratice și antiimperialiste. 
Pe mari lozinci sînt înscrise 
urările : „Trăiască unitatea miș

Fotografiile reportajului: VASILE RANGA

cării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor 
socialiste, democratice și antiim
perialiste". „Trăiască Partidul 
Comunist Român — detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, in 
lupta pentru cauza generală a 
socialismului, a democrației și 
progresului social, a păcii și co
laborării intre popoare", „Tră
iască comunismul — viitorul lu
minos al întregii omeniri", 
„Trăiască prietenia, colaborarea 
frățească și unitatea tuturor, ță
rilor socialiste", „Trăiască uni
tatea in luptă pentru socialism 
în întreaga lume", „Trăiască 
cooperarea între popoare și pa
cea în lume". Sînt toate acestea 
expresii pregnante ale atașamen
tului întregului nostru popor față 
de politica externă promovată de 
partidul și statul nostru in 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, politică pusă în 
slujba cauzei păcii și socialis
mului, ea acționează în direcția 
consolidării climatului de pace 
și securitate. de înțelegere și 
cooperare în viața internațio
nală, în care fiecare națiune să 

se poată afirma suveran, să fie 
stăpină pe soarta sa. Prețuirea 
și prestigiul de care se bucură 
in întreaga lume politica externă 
a țării noastre, personalitatea 
conducătorului iubit al Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, umplu în aceste mo
mente inimile tuturor de justi
ficată mîndrie.

Ca în fiecare an, marea de
monstrație a oamenilor muncii 
este încheiată de parada spor
tivilor.

Sărbătorirea de către oamenii 
muncii din Capitală a celei de-a 
29-a aniversări a insurecției 
naționale armate se încheie 
printr-un moment solemn, de
venit tradițional : se intonează 
imnul de luptă al clasei munci
toare de pretutindeni — Inter
naționala.

Oamenii muncii din Capitală, 
alături de întregul nostru popor, 
au cinstit ziua națională intr-un 
climat de intensă mobilizare a 
forțelor, încrezători în viitorul 
luminos al patriei noastre socia
liste. Rezultatele pe care le-au 
raportat cu mindrie patriotică 

în această zi de sărbătoare sînt 
un puternic îndemn la noi ac
țiuni hotărîte pentru a obține și 
mai mari succese în opera de 
edificare a societății noastre so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Puternica și entuziasta manifes
tare a constituit, totodată, o 
strălucită confirmare a înaltei 
conștiințe patriotice, a unității 
de monolft a muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor, a tinere
lului, a tuturor oamenilor mun
cii în jurul partidului — făuri
torul României moderne de as
tăzi. in jurul conducerii sale, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului român.

Grandioasa manifestație a sub
liniat încă o dată stima și în
crederea oamenilor muncii în 
partid, a subliniat hotărîrea în
tregului popor de a traduce 
neabătut în viață politica sa 
internă și externă, înfăptuind 
cu fermitate și abnegație măre
țul program de dezvoltare eco
nomică și socială a României 
socialiste.

(Agerpres)

Liniile 
de torță
Trec uzinele! „23 August", 

uzină cu numele sărbătorit 
Apoi „Vulcan', „Laromet", 
„Republica" si „Grivita ro
șie". Uriașa coloană muncito
rească cu vechi ștate de luptă 
de-a lungul istoriei. Alături de 
acestea, cele mai noi și mo
derne uzine — „Electronica", 
„F.E.A.", „I.P.R.S.", „Cine
scoape" și multe altele. „Trec, 
rînduri, rînduri muncitorii". 
In fața dimineții, în florile 
din mină parcă se aude con
tinuu acest refren de cîntec. 
Recunosc chipul multor eroi 
ai reportajelor noastre scrise 
de-a lungul acestui cincinal. 
Iată coloana „Vulcanului" 
care trece în partea din dreap
ta : acolo între oameni, ne
greșit. trebuie să se afle si 
utecistul Nicolae Matei, ală
turi de meșterul său — cazan
giul Gheorghe Neacșu care au 
sudat uriașul cazan termo- 
energetic de 1 0S5 tone abur. 
Da, aburi măturați în tone, 
aceasta este forța uriașei con
strucții de la Rogojelu. Pentru 
Vulcan, realizarea acestui 
cazan a fost cuvîntul dat în 
fața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la vizita din fe
bruarie în anul acesta.

Coloanele Uzinei de ma
șini grele. Patru tineri duc pe 
deasupra, pe umeri, bilanțul 
realizărilor fabricii lot — 
uriașa turbină de 330 MW, 
performantă deosebită în do
meniul energeticii, a cărei 
putere instalată depășește o 
dată și jumătate întreaga 
energie a Bi cazului. Pent’u 
realizarea acestui record, co
lectivul muncitorilor a primit 
felicitările personale ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. 
Dar în acest cincinal cei care 
defilează acum trebuie să mai 
construiască încă o astfel de 
uriașă uzină. Energie pentru 
energiile cincinalului viitor, 
putere pentru forța etapelor 
viitoare ale construcției socia
liste. Construcția societății 
socialiste multilateral dezvol
tate ale cărei linii de forță se 
află tocmai aici, în tot mai 
puternicele cetăți ale indus
triei, în coloanele — aceste 
tinere și viguroase coloane ale 
clasei noastre muncitoare.

ION MARCOVICI

ÎN ACEEAȘI 
CADENȚĂ

Prezent în coloanele marii 
demonstrații, am simțit clipă 
de clipă, puterea nestăvilită 

pe care o emană optimismul 
oamenilor a căror muncă este 
încununată cu izbînzi. Deta
șamentele compacte de mun
citori ce înaintau, umăr la 
umăr, într-o succesiune cro
matică și trepidantă, purtau 
un unic și solemn angaja
ment : „Cincinalul — în pa
tru ani și jumătate". Scris pe 
pancarte, panouri și grafice, 
în cifre și cuvinte mari și su
gestive, ori rostit în cor, acest 
obiectiv major al cincinalului 
s-a înălțat ca o dominantă a 
întregii demonstrații. Cuvînt 
de ordine, sarcină de partid, 
piatră de temelie a viitorului, 
„cincinal de calitate în patru 
ani și jumătate" era un crez, 
un legămînt, o garanție între 
vorbă și faptă. De la inge
niozitatea reprezentării grafi
ce și sonoritatea cifrelor, pînă 
la împlinirea angajamentului 
sînt dovezile faptelor de 
muncă zilnice : „Autobuzul" a 
dat peste plan în anii 
1971—1973 o producție în va
loare de 135800 000 lei; „Re
publica" numai în acest an — 
o producție marfă peste plan 
în valoare de peste 25 mi
lioane lei; „23 August" s-a

prezentat la marea sărbătoare 
cu 7 locomotive de 1 250 c p-, 
188 tone piese de oțel și 595 
tone metal economii peste 

plan... Și asemenea realizări 
purtau alte și alte viguroase 
brațe muncitorești. Privind 
din colțul acela de tribună, 
am văzut oameni care scurtea
ză timpul. Oameni temerari, 
angajați prin cuget și efort,

să scurteze timpul ca cei de 
la „Electroaparataj" care ne 
comunică ziua exactă cînd 
cincinalul va fi realizat inte
gral : 20 iunie 1975. Deci, 
mai repede cu șase luni și 10 
zile...

Ei, oamenii aceștia, defi- 
lînd cu pancarte în brațe și 
copii frumoși purtați pe 
umeri în triumf, ne prezintă 
faptele lor de muncă în ziua 
sărbătorii naționale ca să aibă

și mai mult girul de greutate 
și garanție. Fapte și realizări 
rod al unei investiții de inte
ligență. de dăruire și efort, al 
descoperirii și punerii în va
loare a noi resurse materiale 
și umane. Totul făcut la mo
dul cel mai omenesc și con
știent. Am stat de vorbă cu 
numeroși tineri și vîrstnici din 
coloane însoțindu-i, în marșul 
lor înainte, cîțiva pași, cîteva 
minute și am văzut cu cită 
mîndrie poartă în suflet con
vingerea că munca lor e in
separabil legată de accele
rarea dezvoltării economice și 
social-culturale a țării, de 
perspectivele înfăptuirii o- 
biectivelor societății socialiste 
multilateral dezvoltate și, 
de aici, de propriile lor con
diții de muncă și viață, de 
viitorul copiilor pe care-i 
poartă, surîzînd. pe umeri. 
„Cincinalul — în patru ani și 
jumătate", idee generoasă si 
rodnică, dominînd demonstra
ția din Piața Aviatorilor, în
seamnă, de fapt, în Capitală : 
122 000 de apartamente, 900 
săli de clasă, grădinițe și creșe 
pentru 25 000 de copii... în
seamnă marșul impetuos spre 
viitor.

VASILE CABULEA

LA PRIMUL 
RAPORT

I-am căutat chipul prin 
mulțime. Greu, greu e cineva 
de recunoscut, de individua
lizat, în zi de sărbătoare, cînd 
toate chipurile se contopesc 
în lumina aceleiași bucurii. 
Betina ochiului l-a desprins 
totuși din noianul de figuri, 
pentru a-l privi o clipă în
delung... Un băiat ca oricare 
altul, unul dintre cei care în 
cadrul acțiunii de asigurare a 
cadrelor de muncitori pentru 
cerințele sporite ale indus
triei, acțiune, numită în pre
să „acțiunea 121 000" și-a 
alăturat energia și stropul de 
pricepere unui mare și expe
rimentat colectiv.

li vom da un nume și o 
identitate, dar, repetăm, este 
doar unul dintre cei 121 000... 
Se numește Dan Apetrei, are 
18 ani- și este de meserie

Prin fața tribunei centrale 
în pas cadențat, trec milita
rii Forțelor noastre armate, 
veniți din poligoanele de tra
geri și de pe timpul de in
strucție, pentru a raporta 
Comandantului Suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
partidului și poporului că 
misiunile ce le sînt încre
dințate au fost și vor fi tot
deauna îndeplinite cu succes. 
Sînt infanteriști și vînători 
de munte, marinari și elevi 
ai școlilor militare, ostași ai 
trupelor Ministerului de In
terne.

In timp ce trec trupele me
canizate deasupra pieții cen
trale zboară elicoptere și a- 
vioane supersonice pilotate 
cu îndemiriare și pricepere 
de iscusiți aviatori. O grăi
toare expresie a grijii perma
nente pe care partidul. Co
mandantul. Suprem al Forțe
lor Armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o poartă dotării 
și înzestrării armatei noastre 
cu tehnica de luptă modernă 
aptă să corespundă cerințe
lor contemporane.

Prin fața tribunelor în a- 
celași pas cadențat trec apoi 
detașamentele înarmate ala 
poporului. Muncitori, țărani, 
intelectuali, tineri și vîrstnici, 
femei și bărbați, purtînd uni
forma gărzilor patriotice, îm- 
binînd activitatea productivă 
zilnică cu pregătirea pentru 
apărarea patriei; vin să rapor

teze impresionante realizări 
personale și colective pe 
frontul muncii. Adaugă a- 
cestui bilanț mobilizator re
zultate bune și foarte bune 
în pregătirea militară, argu- 
mentînd din nou hotărîrea 
de a munci cu abnegație, 
de a-și apăra rodul acesteia 
cu arma în mină dacă va fi 
nevoie.

Alături de formațiunile 
apărării locale antiaeriene și 
ale „Crucii roșii" defilează 1 
detașamentele „uniformelor 
albastre". Sînt reprezentanții 
celor peste un milion două 
sute de mii de tineri ce se 
pregătesc în cadrul detașa
mentelor tineretului pentru 
apărarea patriei. Au adus aici 
hotărîrea lor de a se pregăti 
multilateral pentru muncă și 
viață, recunoștința ce o poar
tă grijii cu care este înconju
rat, condițiilor optime afirmă
rii depline ce-i sînt create ti
neretului în patria noastră.

întreaga paradă militară a 
demonstrat adeziunea tuturor 
celor ce se pregătesc pentru 
apărarea patriei față de poli
tica partidului și statului 
nostru, îmbrățișarea fără re
zerve și hotărîrea de neclin
tit de a da viață principiului 
ce călăuzește partidul nostru 
în problemele apărăm pa
triei, concepția pofivit căreia 
aceasta este o datorie sfîntă 
a fiecărui cetățean.

AL. DOBRE

La Herăstrău CARNAVALUL TINERETULUI

forjor. Meserie frumoasă, 
pentru unii, ca scînteile ce 
scapără din cuptor și grea, 
pentru alții, ca un imens 
ciocan pneumatic. Dan Ape
trei, după mărturia colegilor 
săi din echipa lui Vasile 
Apostol, face parte din ca
tegoria primilor, a acelora 
pentru care forja cea fierbin
te rămîne dragostea de-o 
viață.

Cu ce gînduri s-ar putea 
prezenta Dan Apetrei, sau un 
altul din cei 121000 de tineri 
proaspeți muncitori, în fața 
tribunei centrale ? Este greu 
de spus. Odată ajuns aici,
gîndurile se învălmășesc și
obrajii ard. Dan Apetrei defi
lează — pentru prima oară 
în viața lui de muncitor 1 — 
în chiar colectivul ce deschi
de defilarea oamenilor mun
cii din Capitală, uzina de 
mare renume „23 August". 
Dan Apetrei are cinstea de a 
merge în rînd cu acești oa
meni minunați care au dus 
pe multe meridiane faima in
dustriei românești, are cinstea 
de a merge în pas cadențat 
alături de un alt forjor, cu 
nume bine cunoscut — Eroul 
Muncii Socialiste, Ilristache 
Antonache. Cu obrajii îmbu
jorați, proaspătul muncitor 
recitește din zbor pancartele, 
purtate pe umerii colegilor 
mai vîrstnici, care consem
nează cîteva din faptele ma
relui colectiv. Cifre urmate 
de multe, multe zerouri, per
formanțe tehnice remarcabi
le... In gînd, de nimeni au
zit, Dan Apetrei repetă și el 
cîteva cifre mult mai modes
te, realizările secției din care 
face parte, în „Săptămîna 
record" a lunii august: 2 tone 
de oțel rapid, 2 tone de oțel 
aliat, 5 tone blocuri pentru

Parcul Herăstrău a găzduit 
ieri Carnavalul tineretului bucu- 
reștean, amplă acțiune cultural- 
distractivă și sportivă, organiza
tă de Comitetul municipal al 
U.T.C. în program au fost in
cluse o suită de manifestări, la 
reușita cărora și-au dat con
cursul cei mai buni artiști pro
fesioniști și amatori din Capi
tală. Carnavalul a început cu 
o dimineață sportivă, ce a cu

prins întreceri nautice, cros, 
ciclism, demonstrații și con
cursuri sportive, concerte ale 
fanfarei militare. Tot dimineață 
au funcționat ștandul de cărți 
politice pentru tineret, o expo
ziție a tinerilor pictori amatori, 
un bazar. Au avut loc întîlniri 
cu antrenori, fotbaliști și spor
tivi de frunte ce s-au încheiat 
cu obișnuitele autografe. Nu 
mai puțin atractive au fost

alaiurile carnavalești.
După-amiaza pe estradele a- 

menajate in punctele circulate 
și la teatrul de vară au avut 
loc spectacole cultural-artistice. 
filme în aer liber, jocuri de ar
tificii, programe nautice, parada 
modei.

Această simplă înșiruire a ca
tegoriilor de manifestări arată 
ea însăși bogăția și varietatea 
programului, strădania încunu

nată de succes a organizatorilor 
de a oferi tinerilor minunate 
clipe de recreație, un program 
instructiv-educativ bogat în con
ținut.

Și faptul că parcul a fost pur 
și simplu neincăpător, vine să 
ateste nu numai reușita acestui 
carnaval, dar să și răsplătească 
și să aprecieze elogios efortul 
și ingeniozitatea organizatorilor.

D. A.

matrițe... Toate peste plan. 
Sînt primele angajamente la 
care Dan Apetrei și-a adus 
contribuția, primul său „ra
port" de 23 August și tot
odată garanția celor viitoare.

MONICA ZVIRJINSCHI

j
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a intilnit cu tovarășa 
Dolores Ibarruri și tovarășul Santiago Carrillo

(Urmare din pag. I)

pra unor probleme ale vieții in
ternaționale, ale luptei popoare
lor pentru pace, libertate, inde
pendentă națională, democrație 
și socialism.

Conducătorii celor două parti
de au procedat, de asemenea, 
la un schimb de păreri în le
gătură cu unele probleme ale 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești, ale frontului anti- 
imperialist.

In deplin consens, s-a subli
niat satisfacția profundă pentru 
relațiile de prietenie militantă, 
conlucrare și solidaritate stator
nicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Spania și s-a exprimat hotărî- 
rea de a se acționa pentru ex
tinderea și diversificarea acesto
ra ■— în interesul celor două 
partide și popoare, al cauzei 
unității tuturor partidelor co
muniste și muncitorești. A fost 
reafirmată hotărîrea Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Comunist din Spania de a-și 
aduce și în viitor contri
buția la întărirea unității și 
solidarității tuturor țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești pe baza principii
lor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, ale 
egalității in drepturi și neames
tecului in treburile interne, ale 
respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora. în de
plină independență, linia poli
tică, tactica și strategia.

In cursul convorbirii s-au re
levat mutațiile pozitive surveni
te in viața internațională pe 
calea destinderii și colaborării, 
a rezolvării pe cale pașnică a 
litigiilor interstatale și s-a evi
dențiat marea însemnătate a 

' creșterii participării maselor 
populare la lupta pentru zădăr
nicirea politicii imperialiste de 
dictat și agresiune, pentru in
staurarea unui climat de pace 
și înțelegere intre popoare.

în acest context, s-a exprimat 
satisfacția pentru rezultatele 
obținute la prima etapă a Con
ferinței europene pentru securi
tate și cooperare in Europa. S-a 
reafirmat poziția celor două 
partide privind necesitatea de a 
se acționa pe mai departe pen-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul afacerilor 

economice al Belgiei. Willy Claes
(Urmare din pag. I) 

abordate probleme ale raportu
rilor bilaterale, relevindu-se do
rința comună de a da un curs 
ascendent colaborării și cooperă
rii economice și tehnico-științi
fice, reciproc avantajoase, în in
teresul celor două țări și po
poare, al ințelegerii internațio
nale.

Mulțumind pentru urările a- 
dresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete ca 
la înapoierea în țară să transmi
tă președinților Partidului So

Pe estradele tinerefii
și bucuriei

• înfrățiți în mun
că SI IDEALURI CO
MUNE

Moment de trecere în revistă 
a realizărilor, sărbătorirea zilei 
eliberării a constituit in județul 
Harghita și prilejul unei mani
festări a înfrățirii in muncă și 
idealuri comune a oamenilor de 
pe aceste meleaguri : români, 
maghiari și de alte naționalități, 
întrecerilor sportive care au 
avut loc pe stadioanele de la 
Miercurea Ciuc, Gheorghieni, 
Odorheiul Secuiesc, la bazele 
sportive de la Ditrău. Lăzaria, 
Joseni, inițiate de către Comi
tetul județean U.T.C., li se 
adaugă și excursiile și drumețiile 
pe care mii de tineri, cu mașini 
și biciclete, ori cu rucsacul în 
spate, le-au făcut pe cărările 
munților, spre lacul Sf. Ana, 
Piatra Singuratică, cabana 
Mădăraș, Buciu și spre frumuse
țile de piatră ale Cheilor Bica- 
zului.

MIRCEA BORDA

• LA PĂDUREA VERDE
Pentru fruntașii in marea în

trecere socialistă, pentru toți 
oamenii muncii din municipiul 
Timișoara deplinătatea clipelor 
de odihnă s-a întregit prin nu
meroasele spectacole cu dărnicie 
prezentate în toate colțurile 
orașului de către formațiile ar
tistice de amatori. Ca și în alți 
ani, decorul natural de la Pădu
rea Verde a fost cel mai soli
citat. devenind uriașă scenă na
turală, unde tinerii, organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi și co
mitetul municipal U.T.C. s-au 
străduit să organizeze și să 
ofere un bogat program artistic. 
Seara a avut loc tradiționalul 
carnaval al tineretului.

I. dancea

• LA BAZA NAUTICĂ 
DE LA ȘOIMUȘ

...Bază nautică a tineretului 
de pe Mureș. Deși inaugurată 
doar de puțin timp, perla Mu- 

tru crearea in Europa a unui 
sistem de securitate trainică și 
cooperare care să ducă la așe
zarea relațiilor dintre statele 
continentului pe baze noi, înte
meiate pe respectarea intre ele 
a principiilor egalității în drep
turi, independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la 
folosirea forței sau amenințarea 
cu folosirea forței și care sâ des
chidă calea unei largi conlucrări 
economice, tehnico-științifice, 
culturale și în alte domenii in
tre toate națiunile europene.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania 
au accentuat necesitatea trece
rii la măsuri practice, concrete 
in domeniul dezarmării și, în 
prințul rînd, al dezarmării nu
cleare, s-au pronunțat pentru 
retragerea trupelor străine in 
interiorul granițelor lor na
ționale. pentru lichidarea baze
lor militare de pe teritoriul al
tor state. pentru reducerea 
cursei înarmărilor, pentru des
ființarea concomitentă a blocu
rilor militare.

In spiritul relațiilor de pro
fundă solidaritate cu lupta justă 
a poporului vietnamez, a celor
lalte popoare din Indochina, s-a 
exprimat convingerea că Acor
durile de la Paris privind res
tabilirea păcii în Vietnam și 
realizarea înțelegerii naționale 
in Laos vor fi transpuse în 
viață și vor fi create toate con
dițiile pentru ca popoarele vi
etnamez, laoțian și cambodgian 
să poată să-și hotărască singure 
soarta, fără nici un amestec din
afară, să-și înfăptuiască în de
plină suveranitate dezideratele 
naționale.

Cele două partide și-au rea
firmat solidaritatea cu propu
nerile guvernului R. P. D. Co
reene privind reunificarea paș
nică. democratică, fără ingerințe 
străine, a națiunii coreene.

Cele două partide au expri
mat solidaritatea cu forțele care 
luptă pentru libertare și inde
pendență națională, împotriva 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru preluarea in mîi- 
nile proprii a bogățiilor națio
nale, pentru afirmarea suverană 
a națiunilor, pentru propășirea 
de sine stătătoare pe calea pro
gresului economic și social.

Conducătorii celor două par- 

cialist Belgian și primului mi
nistru un mesaj de cordiale 
urări de sănătate și feri
cire. subliniind dorința Româ
niei de promovare pe mai 
departe a bunelor relații stator
nicite între cele două state, in
tre poporul român și poporul 
belgian.

în cadrul convorbirii au fost, 
totodată, abordate unele proble
me ale vieții economice inter
naționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.

reșului, cum e denumită baza 
nautică a tineretului de la Șoi- 
muș a atras, in aceste zile, un 
număr mare de locuitori ai mu
nicipiului Deva care au găsit 
aici posibilități de recreere și 
destindere. Vaporul „Sargeția" 
cu 85 de locuri a făcut curse pe 
Mureș de dimineața pînă seara, 
înfățișînd turiștilor minunatele 
priveliști edilitare ivite în cale. 
Bărcile și hidrobicicletele au a- 
vut aceeași căutate. Pe terenu
rile de sport s-au disputat atrac
tive meciuri de fotbal, volei și 
tenis, urmărite cu interes de 
către miile de spectatori. în a- 
celași timp pe scena amenajată 
in mijlocul pieții au fost pre
zentate frumoase programe fol
clorice, susținute de artiștii a- 
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niatori din satele Șoimuș. Chiș- 
cadaga. Sulighete, Băița și Ri- 
bița. Cind stelele s-au aprins 
pe cer a început carnavalul ti
neretului care a durat pînă spre 
miezul nopții.

In același timp, la Deva a 
avut loc etaoa județeană a fes
tivalului sportului femeilor. Pes
te 200 de sportive venite din 
orașele județului și-au disputat 
întîietatea la atletism, handbal, 
fotbal, volei, șah și tenis de 
masă, atrăgînd pe terenurile de 
la Liceul pedagogic și pe sta
dion numeroși spectatori. în
trecerile au fost viu disputate, 
dar mai presus de rezultatele 
înregistrate trebuie evidențiată 
originalitatea competiției, inte
resul larg pe care această ine
dită competiție l-a trezit nu nu
mai în rîndul fetelor...

AL. BALGRADEAN

• CARNAVAL PÎNĂ 
LA RĂSĂRITUL LUNII

Clipa în care orologiul din 
turnul Palatului Culturii cintă 
Hora Unirii pentru a 20-a oară 
într-o zi și o noapte. Tinerii ie

tide au reliefat marea însemnă
tate a întăririi unității tuturor 
forțelor revoluționare. progre
siste, democratice, a întregului 
front antiimperialist in lupta 
pentru infăptuirea aspirațiilor 
și intereselor fundamentale ale 
popoarelor și au manifestat 
hotărirea lor de a-și aduce în 
continuare întreaga contribuție 
la realizarea acestui măreț obi
ectiv.

Intîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie, deplină înțelegere reci
procă și cordialitate ce caracte
rizează relațiile dintre cele 
două partide, climatul întîlniri- 
lor tradiționale frecvente dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, și conducătorii 
Partidului Comunist din Spania, 
tovarășa Dolores Ibarruri și to- 
Varășul Santiago Carrillo.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au reținut la 
dejun pe tovarășa Dolores 
Ibarruri și tovarășul Santiago 
Carrillo.

Finala „Cupei tineretului 
de la sate"

Timp de patru zile, incepind 
de azi și pină marți, 28 august, 
in Timișoara se vor desfășura 
finalele pe țară ale Cupei U.T.C. 
la oină și ale Cupei tineretului 
de la sate la volei. Numărul 
celor care la această oră trăiesc 
emoțiile primei confruntări se 
ridică la circa 1500. In acest 
scop, ospitalitatea gazdelor s-a 
străduit să fie și de data aceasta 
la înălțimea prestigiului ciștigat 
cu alte prilejuri. în ciuda unui 
program foarte încărcat, com
batanții vor avea posibilitatea 
nu numai să-și desfășoare în 
cele mai bune condiții între
cerea, dar să și facă cunoștință 
cu obiectivele orașului, cu fru
musețile și locurile sale pito
rești.

Citeva amănunte de ordin 
tehnic : ambele competiții se 
vor desfășura în paralel. Lor le 
sînt afectate cele mai bune baze

PROGRAM COMPETIȚIONAL
FOTBÂL. Duminică are loc 

etapa a IV-a a campionatului 
național. In Capitală partidele 
se vor desfășura astfel ; stadio
nul Ciulești, ora 12 : Rapid — 
„U“ Cluj și stadionul Republicii, 
ora 17 : Sportul studențesc — 
S.C. Bacău. în țară : C.F.R. Cluj
— C.S.M. Reșița : Steagul roșu
— F.C. Argeș ; U.T 
mo ; Universitatea 
Politehnica Iași ; 
Timișoara — F.C.
F.C. Petrolul — Jiul ; A.S.A. tg.

; U.T.A. — Dina- 
Craiova — 
Politehnica 
Constanța ;

Mureș — Steaua.
NATAȚIE. La Ștrandul tine

retului din Capitală are loc cam
pionatul republican al săritori
lor. Azi au loc întrecerile la 
trambulină băieți și platformă 
fete (de la ora 9,30 și 17), iar 
mîine, trambulină fete și plat
formă băieți (ora 9,30 și 17).

șeni s-au adunat cu miile în 
Piața Casei tineretului, la tra
diționalul carnaval. O lume re
deșteptată la apusul soarelui și 
urcată pe scena vastă a orașu
lui care a cuprins Piața tinere
tului, Piața Unirii, bd. Ștefan 
cel Mare și Parcul ; o lume so
sită de pe șantierele de con
strucții din Valea Țicăului și 
Valea Buciumului, din schim
buri de zi, de pe banda de lu
cru, s-a reîntîlnit cu alegoriile 
lui Creangă, cu personajele fol
clorului local, cu cerbul de la 
Cosțești și Cucuteni, cu nunta 
țărănească de la Lețcani. Fireș
te, nu au lipsit din acest cor
tegiu formațiile populare. an
samblurile Combinatului de fi
bre sintetice, Fabrica de măta

se „Victoria" și ansamblul Ca
sei sindicatelor, demne de fai
ma pe care și-au ciștigat-o. Nu 
a lipsit nici fanfara Nicolinei. 
fără de care nu se poate conce
pe un spectacol y mai ales la 
Carnaval. La Strand. muzică, 
aproape toată noaptea, pină la 
răsăritul lunii, pentru tineretul 
ieșean care, in zorii zilei, a fost 
din nou prezent pe șantiere.

ION CHIRIAC

• PRINOS DE FLORI 
Șl POEZIE

Pe mulți dintre cei ce au ur
cat pe estradele orașului pentru 
a cinta sau a spune versuri, 
i-am văzut dimineața trecînd 
prin fața tribunelor în Coloane 
ce aveau pe pancarte cuvinte de 
omagiu aduse muncii creatoare. 
Acum, după amiază, sint din 
nou pe scenă, pe estradele din 
grădinile și parcurile orașului 
Galați, sint deci, din nou la da
torie. Recunoaștem pe aceste 
scene formații renumite cum 
este cea de la Comandamentul 
flotilei fluviale, Ansamblul de 
estradă al constructorilor na
vali, echipele artistice ale side-

ÎN EXECUTAREA ARĂTURILOR E)E VARĂ

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

In numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, adresez felicitări Excelenței Voastre și poporului 
Uruguayan, cu prilejul Zilei naționale' a Republicii Orientale a 
Uruguayului.

OPERATIVITATE
Șl CALITATE!

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, s-a intilnit, vineri, 
cu tovarășul Jean Colpin, mem
bru al Biroului Polific al Parti
dului Comunist Francez, care 
iși petrece concediul de odihnă 
în țara noastră.

Vineri dimineață. Ion Pățan, 
Vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. ministrul comerțului 
exterior, a primit pe Willy 
Claes, ministrul afacerilor eco
nomice al Belgiei.

La întrevedere a participat 
Jacques Graeffe. ambasadorul 
Belgiei la București.

Delegația parlamentară din 
Republica ■ Arabă Egipt, condusă 
de dr. Hafez Badawi, președin
tele Adunării Poporului, care

sportive din oraș. Pentru oină 
smt puse la dispoziție 10 tere
nuri amenajate pe stadioanele 
U.M.T., Progresul și Politehnica, 
iar pentru volei stau la dispo
ziția celor 80 de echipe (de 
fete și băieți) 16 terenuri, 
o parte dintre ele anume 
pregătite pentru acest lucru. 
Atît întrecerile de oină cit și 
cele de volei, se desfășoară in 
sistemul turneu numai tur, ceea 
ce sîntem convinși, va spori 
considerabil lupta în serii, știut 
fiind că fiecare echipă dorește 
să se întoarcă acasă cu o cla
sificare cit mai onorabilă. Pină 
să o putem consemna, un sin
gur semn cert : ciștigat va fi 
și de data aceasta sportul de 
masă. Lui și mesagerilor săi 
Timișoara le urează bun venit 
și succes deplin !

ION DANCEA

RUGBI. în Capitală și în țară 
sint programate jocuri pentru 
„Cupa Federației la rugbi“, în 
seriile I. II și III.

HANDBAL. Duminică au loc 
primele întîlniri din cadrul 
„Cupei de toamnă". Masculin. 
Seria l-a : Univ. București — 
S.C. Bacău : Steaua — Dinamo 
Brașov și C.S.U. Galați — Di
namo Buc. Seria a Ii-a : Inde
pendența Sibiu — Politehnica 
Timișoara ; „U“ Cluj — C.S.M. 
Reșița și Minerul Baia Mare — 
A.S.A. Tg. Mureș. Feminin. 
Seria I-a Rapid — Textila 
Buhuși ; Univ. București — Con
fecția București și Univ. Iași — 
I.E.F.S. Seria a Il-a : Mureșul 
Tg. Mureș — Voința Odorheiu ; 
Rulmentul Brașov — Construc
torul Timișoara și Univ. Timi
șoara — C.S.M. Sibiu. (G.. F.)

rurgiștilor, ale casei de cultură, 
ale unor cămine culturale. Pre
tutindeni în localitățile județu
lui, miile de tineri artiști ama
tori au înălțat, din nou,un oma
giu fierbinte partidului, patriei, 
muncii avintate a construcției 
socialismului. în ziua aceasta 
de sărbătoare, artiștii amatori 
au venit cu cîntece și dansuri 
dind strălucire datinilor mai 
vechi sau mai noi, aducînd în 
dar prinos de flori și poezie.

ION CHIRIC

• HORA TORȚELOR
Partea cea mai atractivă a 

programului de manifestări cul- 
lural-artistice l-a constituit, la 
Himnicu Vilcea, carnavalul ti
neretului;

...Un cortegiu al veseliei a 
străbătut orașul din cartierele 
moderne pină in vecinătatea 
platformei industriale, oprindu- 
se in piața centrală, unde local
nicii și turiștii, cei veniți la o- 
dihnă s-au prins intr-un uriaș 
vîrtej sărbătoresc. In fruntea 
fanfarei, o caleașcă urmată de 
150 de torțe. In caleașca ..miss 
Carnaval 1972“ care iși caută ri
vala actualei ediții. ..Albă ca 
zăpada și piticii". „Mușchetarii" 
și alte personaje de basm și 
de epocă, ii duc trena pînă la 
casa de cultură unde se începe 
un dans inedit. „Hora torțelor", 
sub cupola artificiilor tricolore 
pulverizate deasupra orașului. 
Torțele se îngemănează intr-un 
foc înalt, în timp ce oaspeții 
poftiți la carnaval admiră para
da costumelor. Li se oferă, apoi, 
în incinta casei de cultură, îm
podobită festiv, un program ar
tistic, muzică ușoară și popu
lară, jocuri distractive și con
cursuri.

Tuturor, formația cea mai în
drăgită „Lotus" le acordă pînă 
tîrziu dans după dans. încheind 
un moment de bucurie pe care 
comitetele, județean și munici
pal al U.T.C., l-au pregătit cu 
fantezie și generozitate și pen
tru tinerii vîlceni.

VASILE RĂVESCU 

face o vizită în țara noastră, a 
sosit vineri la Brașov. Oaspe
ții egipteni au fost salutați de 
Marin Decu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului popular muni
cipal, și de Ștefan Bucur, secret 
tarul Consiliului popular jude
țean.

CRONICA
U.T.C.

Ieri a părăsit Capitala de
legația Federației de tineret 
a Partidului Muncii din O- 
landa, care, la invitația 
Uniunii Tineretului Comunist, 
a făcut o vizită in țara 
noastră.

• Meciul de fotbal dintre
selecționata divizionară din 
România și formația Hetha
B.S.C.  din Berlinul occiden
tal, s-a terminat la egalita
te : 1—1, după ce la pauză 
au condus gazdele. Au mar
cat Muller (jucător de origi
ne elvețiană) și Dobrin în 
minutele 32 și respectiv 75. 
Au asistat 12 000 de specta
tori. <

• Etapa, optimilor de finală
ale turneului internațional 
de tenis de la South Orange 
(New Jersey) a fost marcată 
de mari surprize. Astfel, neo
zeelandezul Onny Parun l-a 
eliminat cu 6—4, 1—6, 6—2
pe primul favorit, românul 
Ilie Năstase, indianul Vijy 
Amritraj l-a învins cu 6—7,
6— 4, 6—4 pe Dick Stockton 
(S.U.A.), iar veteranul ame
rican Pancho Gonzales a cîș- 
tigat cu 6—7, 7—6. 6—3 par
tida cu Alex. Mayer (S.U.A,). 
Pentru sferturile de finală 
s-a calificat Ion Țiriac 
(România), care l-a învins cu
7— 6, 4—6. 6—1 pe japonezul 
Toshiro Sakai. In proba de 
dublu bărbați, cuplul Ilie 
Năstase, Jimmy Connors a 
eliminat cu 7—6, 6—4 pe
rechea Edlefsen, Seewagen.

• La Moscova au început 
campionatele europene fe
minine de canotaj academic. 
Pentru semifinalele probei 
de schif simplu s-a calificat 
și concurenta română Ioana 
Tudoran. clasată pe locul doi 
in serii, cu timpul de 
4’21”79/100.

CONCURSUL
PRONOSPORT

(din 26 august 1973)

A. S. A. Tg. Mureș — Steaua 1 2 
Petrolul — Jiul 1
Sportul stud. — S. C. Bacău 1 
Univ. Craiova — Poli. Iași 1

Rapid — „U“ Cluj 1 X
U. T. Arad — Dinamo Buc. 1 X
Politehnica Timișoara — F. c.
Constanța 1
Steagul roșu —- F. C. Argeș 1

C.F.R. Cluj — C.S.M. Reșița 1
C.S.M. Suceava — Șt. Bacău 2
Gaz Metan Mediaș — Metrom Bv.

1X2 
Mureșul Deva — Metalurgistul 
Cugir 2

Textila Odorhei — Olimpia Satu
Mare X 2

ROMANIA FILM-PREZINT

Producție a studiourilor iugoslave 
Film de spionaj inspirat din Rezistența iugoslavă 

Regia : Hajrudin Kravavac 
cu : Bata Zivojinovic, Ljubisa Samardzic, Rade Markovic, Role 

Romer

Desen animat de lung metraj realizat de Jean 
a studiourilor franceze

Image producție

Pînă la începutul celei de a 
treia decade a lunii august, ip 
județul Prahova se efectuaseră 
arături pentru însămințările de 
toamnă pe 15 725 hectare din 
cele 47 320 planificate. Cu reali
zări notabile ,se inscriu între
prinderile agricole de stat, pre
cum și cooperativele agricole 
din raza consiliilor intercoope- 
ratiste Pucheni, Drăgăne.ști. Mi- 
zil și Măgurele care pînă la a- 
ceastă data au încheiat lucrarea 
pe toate terenurile unde griul 
va urma după păioase. Potrivit 
opiniei factorilor responsabili de 
la direcția generală agricolă, in 
2—3 zile le vor urma exemplul 
și celelalte unități. Poate că am 
fi fost și noi de aceeași părere 
dacă am fi luat in considerare 
doar faptul că în fiecare unita
te restanțieră mai sint de arat 
— în miriște — doar citeva hec
tare. Dar lucrurile nu stau întru- 
totul așa. Rămineri in urmă am 
intilnit la unitățile din raza 
consiliului intercooperatist Plo
iești unde din 5 390 hectare mai 

UNIVERSIADA73
BILANȚ REMARCABIL 

PENTRU 
SPORTIVII ROMÂNI

Corespondența telefonică de la Moscova, de 
la trimisul nostru, CĂLIN STĂNCULESCU

Sportivii noștri au sărbătorit. în cadrul lotului, ziua națională 
a României. Ei au fost călduros salutați, cu acest prilej, de 
reprezentanții Uzinei de rulmenți din Moscova, care patronează 
universitarii români pe timpul Universiadei. Succesele de la 
această minunată sărbătoare a sportului universitar au fost în
chinate măreței zile a poporului nostru. Frumoasa comportare 
a studenților români a avut un puternic ecou și in rindul supor
terilor, iubitorilor sportului din țară care au trimis numeroase 
telegrame. Printre cei care au fost cu gîndul alături de colegii 
lor sportivi ii notăm și pe studenții din centrele universitare 
București, Craiova, Tg. Mureș și Iași. în ultimele 3 zile repre
zentativa universitarilor români s-a menținut pe locul 3 in cla
samentul pe medalii inaintea unor puternice echipe, cum ar fi : 
Marea Britanie, Italia, R.D. Germană, R.F. Germania, Japonia, 
avind mari șanse de a termina „mica olimpiadă" pe același loc. 
Este semnificativ faptul că într-un clasament cu numărul par- 
ticipanților studenții noștri se afla pe locul 15. Un adaus la 
frumoasa comportare a floretistelor este faptul că Ecaterina 
Stahl concurează pentru titlul „Cavalerul Universiadei", pre
miul fair-play care va fi acordat de ziarul „Sovietski sport". 
De altl'eJ, performanța echipei române a fost mult apreciată 
aici in cercurile de specialiști. Antrenorul principal al echipei 
U.R.S.S. a declarat : „Sportivele românce s-au remarcat la ca
pitolul experiență competițională, ele au depus eforturi și s-au 
comportat, neașteptat". Tot ieri, la baschet, in meciul pentru 
locurile 5—6 tetele noastre nu au putut reedita victoria din se
rie in fața studentelor bulgare, deși la jumătatea primei reprize 
au condus. In final o serie de ratări pe contraatac, precum și 
apărarea mai nesigură decît în meciurile precedente au permis 
adversarelor să obțină victoria cu 69-61. Ecaterina Savu a fost 
cea mai bună jucătoare din echipa noastră, mareînd 18 puncte.

Ieri s-au desfășurat pe bazele sportive din Moscova întreceri
le ultimei zile a Jocurilor mondiale universitare de vară. In 
turneul de lupte libere, concurenții români au ciștigat două me
dalii de argint : Vasile Iorga (categ. 82 kg) și Ladislau Simon 
(categ. plus 100 kg) și una de bronz prin Emilian Cristea (categ. 
74 kg). Cu aceste ultime trofee, delegația studenților sportivi din 
România realizează un bilanț remarcabil la cea mai importantă 
competiție polisportivă a anului. Participînd la 6 din cele 
10 discipline incluse in program, sportivii noștri au cucerit 
19 medalii (4 de aur, 7 de argint, 8 de bronz), rezultat care-i si
tuează pe locul 3 (în urma principalelor protagoniste, echipele 
U.R.S.S. și S.U.A.) din 70 de țări prezente la universiadă.

în finala turneului feminin de baschet, echipa U.R.S.S. a în
vins cu scorul de 82—44 (38—21) formația S.U.A. La masculin, 
medalia de aur a revenit baschetbaliștilor americani, care au 
întrecut cu scorul de 75—67 formația U.R.S.S.

La volei, echipele U.R.S.S. au ocupat locul întîi. Formația 
feminină a României, care a învins echipa Braziliei cu scorul 
de 3—1 s-a situat pe locul 4, la egalitate de puncte cu primele 
trei clasate, dar cu un setaveraj inferior.

Festivitatea de închidere a Universiadei de la Moscova are 
loc astăzi, pe stadionul de la Lujniki.
------------------ «---------------------- ----------------------------- *--- -

sint de arat peste 1 400. Sp pre
supune că. printr-o concentrare 
masivă de forțe, in cel mult o 
săptămină lucrarea va fi în
cheiată. De altfel, secțiile de 
mecanizare care au terminat

Raidul nostru în 

județul Prahova

aratul vin în sprijinul celorlal
te. Astfel, la cooperativa agri
colă Strejnic. lucrează in aceste 
zile și 5 tractoare primite de la 
secția din Pleașa. Exemplul a- 
cesta de întrajutorare nu, e 
singurul in raza consiliilor in- 
tercooperatiste Ploiești. Stoie- 
nești, Ciorani, unde fruntașii ii 
sprijină cu utilaje și forță de 
muncă pe cei rămași în urmă. 
Asta insă nu e de-ajuns, tractoa

rele trebuie sâ aibă front larg 
de lucru. Or. aceasta este prin
cipala dificultate : tractoarele nu 
pot fi utilizate la capacitatea 
maximă deoarece pe miriști se 
află incă mari cantități de paie. 
„Mai avem de ridicat paiele de 
pe 190 hectare, ne-a informat 
loan Cojocaru, inginerul șef al 
cooperativei agricole din Tirgșo- 
ru Vechi, iar de arat ne-au mai 
rămas circa 200 hectare". Defec
tuoasa organizare a muncii a 
făcut ca la Tirgșoru Vechi. 8 
tractoare să are in 3 zile bune 
de lucru doar 10 hectare !

Nici la cooperativa agricolă 
din Strejnic lucrurile nu stau 
mai bine. „Mai avem încă paie 
pe cimp", ne spune Nicolae Bu
ruiană, secretarul organizației 
de partid din cooperativă, in 
timp ce inginera Florica Anto
nescu afirma că „ar mai fi ceva 
pe ici pe colo, dar acestea nu 
prezintă cine știe ce importan
ța". Pînă una-alta, tractoriștii 
sosiți in ajutor de la secția 
Pleașa stăteau de citeva ore in 
curtea unității pentru că nimeni 

"1 nu le spusese unde să meargă 
la lucru.

O altă cauză care duce la în
târzierea arăturilor o constituie 
felul cum înțeleg unii mecaniza
tori să-și facă datoria. Bună
oară. la cooperativa agricolă din 
Strejnic si din Tirgșoru Vechi, 
unii dintre tractoriști, amintesc 
doar unul — Sandu Delian — 
intră în brazdă de-abia la orele 
9 dimineața, pierzînd primele 
ore ale dimineții, adică tocmai 
timpul cind se ară mai bine. Pe 
alocuri, arăturile sint făcute în 
grabă, iar capetele rămîn neara
te. „Numai capetele nearate și 
măsurate însumează la noi a- 
proape 4—5 hectare", făcea un 
calcul sumar tovarășul Nicolae 
Buruiană.

Am cerut și părerea tovarășei 
inginer Florica Antonescu care a 
afișat același optimism ca in 
cazul paielor. „De bine de rău. 
băieții se descurcă, nu ne fac 
necazuri prea mari". Inginerul 
șef de la Tîrgșorul Vechi e con
cesiv : ,.$tiți și dumneavoastră 
cum iși fac datoria unii mecani
zatori !“ Deci, Cei ce răspund ca 
specialiști de acțiune dau din 
umeri. Ba unii aproape că-i 
motivează pe chiulangii, iar alții 
privesc lucrul prost făcut ca pe 
ceva normal. Tot așa se găsesc 
scuze pentru miriștile neelibe
rate de paie, pentru randamen
tul scăzut al tractoarelor.

Se impune ca organele agrico
le județene, factorii responsabili 
din unități, organizațiile UZT.C. 
Si. în primul rind, tinerii meca
nizatori să privească cu toată 
seriozitatea sarcina încheierii 
grabnice a aratului, pentru că in 
curind sămînța viitoarei recolte 
va trebui pusă in brazdă.

M. ȘTEFANESCU

SlMBATA, 25 AUGUST 1973

PROGRAMUL I
v"- ' ...... «•

10,00 A fost odată ca niciodată... 
11,30 Telex. 11,35 Cîntece și jocuri 
populare. 12,05 Orașul și oamenii 
săi. 12,15 Roman foileton „Noile 
aventuri ale mușchetarilor". 13,05 
Telejurnal. 16,00 Telex. 16,05 Al 
IX-lea Festival national de folclor 
de pe litoral. 16,30 Emisiune în 
limba germană. 18,15 Ritm, tine
rețe. dans. 19.00 Emisiune pentru 
copii. 19,30 Telejurnal. 20,00 Festi
valul „Cibinium ’73". 20,20 Tele- 
enciclopedia. 21,00 Film serial 
,,Mannix‘‘. 21,50 Gala 'lunii august. 
22,50 Telejurnal. 23.00 Sport.

PROGRAMUL II
16,00 Agenda. 16,10 Film serial 

..Daktari". 16,35 Concert al orches
trei de muzică populară a Radio- 
televiziunii. 17.05 Desene animate. 
17,25 Capodopere ale clasicismului 
muzical. 17,55 Film artistic ; ,,Ape
le primăverii".
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Întîlnirea dintre tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer 

și Alexei Nikolaevici Kosîghin
în conformitate cu înțelege

rea realizată anterior, la 24 au
gust a avut loc la Kremlin o 
intilnire intre ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
și Alexei Nikolaevici Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al
C.C.  al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. consacrată examinării 
principalelor direcții ale coordo
nării planurilor de dezvoltare 
a economiilor naționale ale Re
publicii Socialiste România și 
U.R.S.S. in cincinalul viitor 
(1976—1980).

în timpul întilnirii, șefii gu
vernelor celor două țări au dis
cutat problemele referitoare Ia 
colaborarea româno-sovietică și 
activitatea ce se desfășoară în 
prezent privind coordonarea 
planurilor economiilor naționale 
ale celor două țări și au efec
tuat, de asemenea, un schimb de 
păreri privind posibilitățile de 
sporire a schimburilor de 
mărfuri în comerțul româno- 
sovietic în perioada 1974—1975.

S-a ajuns la înțelegere într-o 
serie de probleme avind o im
portanță deosebită pentru lărgi
rea relațiilor economice dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică. în anumite 
probleme, s-au dat indicații or
ganelor de planificare și minis
terelor de ramură ale celor 
două țări cu privire la pregă
tirea unor noi propuneri con
crete. Ion Gheorghe Maurer și 
Alexei Nikolaevici Kosîghin au 
confirmat hotărirea celor două 
țări de a dezvolta și pe mai de
parte colaborarea multilate
rală dintre Republica Socialistă 
România și U.R.S.S. și de a în
făptui integrarea economică so
cialistă, în spiritul hotărîrilor 
adoptate de C.C. al P.C.R. și 
C.C. al P.C.U.S. și de guvernele 
celor două țări, precum și la 
întilnirea din Crimeea a condu
cătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești din unele țări so
cialiste.

La intilnire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de lucru, 
prietenească, au participat : din 
partea română Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat al 

Planificării, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior, iar 
din partea sovietică N. K. Bai
bakov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifică
rii, și N. N. Inozemțev, vice
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării.

★
în cursul aceleiași zile, A. N. 

Kosîghin a oferit un dejun în 
cinstea tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer.

La dejun, desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, au parti
cipat K. T. Mazurov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. K. 
Baibakov. V. N. Novikov, Z. N. 
Nuriev, N. A. Tihonov, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și alte persoa
ne oficiale. Din partea română 
au participat tovarășul Manea 
Mănescu și alte persoane oficia
le, precum și ambasado
rul țării noastre la Moscova, 
(Jh. Badrus.

*
La plecarea din București și 

la întoarcerea in Capitală, pe 
aeroportul Băneasa, erau pre- 

zenți Uie Verdeț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Radulescu; Virgil Tro- 
fin, Janos Fazekas, Ion Pățan, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, precum și membri ai 
guvernului.

A fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

La sosirea la Moscova și la 
plecarea din capitala U.R.S.S., 
pe aeroportul Vnukovo 2, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer a 
fost salutat de A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. N. K. Baiba
kov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, N. N. Imozemțev, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării. N. N. Rodionov, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, N. P. Bikov. adjunct 
al ministrului aviației al 
U.R.S.S., și de alte persoane 
oficiale sovietice.

Au fost prezenți, de aseme
nea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, și 
membri ai Ambasadei.

• POLUAREA ATMOS
FEREI este provocată, in 
proporție de 69 la sută, de 
automobile și alte auto
vehicule, se arată intr-un ra
port asupra surselor de popu
lare în capitala niponă. 
Ancheta, realizată sub auspi
ciile autorităților municipale 
din Tokio, nu numai că de
monstrează netemeinicia teo
riilor care aveau tendința de 
a minimaliza rolul automobi
lelor in poluarea atmosferei 
— apreciată doar la 40 Ia 
sută — dar ajunge chiar la 
concluzii dintre cele mai în
grijorătoare. S-a stabilit, ast
fel, că micile automobile, con
siderate pină acum ca „factori 
minori de poluare", emit în 
realitate de 5,6 ori mai multe 
hidrocarburi și cu 40 Ia sută 
mai mult monoxid de carbon 
decîl automobilele cu o capa
citate cilindrică mare. în 
ceea ce privește autobuzele, 
ele elimină de 3,8 ori mai 
multe substanțe poluante 
decit autoturismele, iar ca
mioanele — cu 50 Ia sută 
mai mult jlecît acestea din 
urmă.

SCHIMBĂRI ÎN

APARATUL 0. N. U.
Secretarul general al O.N.U., 

Kurt Waldheim, a anunțat nu
mirea lui Eric Su.v, profesor de 
drept internațional la Universi
tatea din Louvain (Belgia), in 
funcția de secretar general ad
junct al O.N.U., in locul lui 
Constantin Stavropoulos, care a 
hotărit să se retragă la începu
tul anului viitor.

Totodată, Kurt Waldheim a 
anunțat numirea, cu incepere de 
la 15 septembrie a.c.. in funcția 
de secretar general adjunct pen
tru coordonarea activității orga
nismelor specializate ale O.N.U. 
a lui Chakravarthi Narasimhan 
(India), care a deținut funcția 
de șef de cabinet al secretaru
lui general. Ismal Kittani (Irak), 
care a deținut' pină în prezent 
funcția de asistent al. secretaru
lui general însărcinat cu coordo
narea activității organismelor 
specializate ale O.N.U.. va de
veni la aceeași dată șef al Ofi
ciului executiv al secretarului 
general, cu titlul de asistent 
executiv. De asemenea. Abdul- 
rahim Abby Farah (Somalia), 
membru al Comisiei pentru 
cooperare tehnică, va prelua 
postul de asistent al secretaru
lui general pentru probleme po
litice speciale, iar Issoufou Sai- 
dou Djermakoye (Niger), secre
tar general adjunct pentru pro
blemele de tutelă și ale terito
riilor autonome, consilier special 
pentru, problemele africane, va 
prelua și problemele privind 
activitatea Comisiei pentru coo
perare tehnică.

La cea de-a 29-a aniversare a zilei Insurecției naționale 
antifasciste armate, ca și in anii trecuți au fost prezenți în tri
bunele festive din Piața Aviatorilor numeroși oaspeți de peste 
hotare. Participarea la această manifestare a unor oameni 
proveniți de pe toate continentele, de convingeri politice, ideo
logice și religioase diferite, constituie o nouă și convingătoare 
dovadă a solidarității internaționale a poporului român, a ti
neretului nostru cu lupta forțelor progresiste de pretutindeni 
in favoarea păcii și colaborării, a unui viitor mai bun, mai 
sigur. în timp ce uriașele coloane sărbătorești străbăteau Piața, 
ne-am adresat citorva din oaspeți cu rugămintea de a ne îm
părtăși impresiile lor despre evenimentul la care erau martori.

ALEKSEI VASILEVICI 
GREBNEV, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie 
sovieto-române :

„Trăim sub impresia că în
treaga sărbătoare a lui 23 Au
gust s-a transformat într-o ade
vărată bucurie națională. Tot 
poporul român își manifestă fe
ricirea, optimismul, încrederea 
in victorii,, sub conducerea Parti
dului* Comunist Român. In nu
mele delegației noastre, care 
reprezintă Asociația de priete
nie sovieto-română, doresc să 
să vă exprim dorința sinceră, 
din toată inima, să obțineți noi 
și mari izbînzi în edificarea so
cialismului și comunismului în 
țara dumneavoastră. Muit. mult 
succes! Să se întărească priete
nia și colaborarea între popoa
rele noastre I".

Ing. RYSZARD SCIER- 
ZYNSKI, membru al dele
gației de oameni ai mun
cii de la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase din 
Polawy (Polonia) :

„Impresiile mele sînt in a- 
ceeași măsură ale tuturor celor
lalți membri ai delegației, a de
clarat pe românește tînărul in
giner. Am vizitat diferite obiec
tive economice din Oltenia. 
M-am întîlnit cu Bucureștiul stu
denției, pe care l-am părăsit 
cu. 10 ani în urmă, cînd am ab
solvit cursurile de la Institutul 
de petrol și gaze. Am fost foarte 
emoționat de reîntilnirea cu oa
menii, cu locurile care-mi stîr- 
neau plăcute amintiri. Sentimen
tele pe care le-am încercat sînt 
de nedescris. M-am putut con
vinge de marile realizări obți
nute în ultimul deceniu de po
porul român sub conducerea în
țeleaptă a comuniștilor. Puteți 
fi mîndri de realizări. Ne-am 
simțit aici ca între buni prie
teni. In ceea ce privește de
monstrația, sîntem foarte mulțu
miți pentru acest minunat pri
lej de a vedea un asemenea 
tablou viu, panoramic, la scara 
unei țări. Ne-am întregit imagi
nea prezentului și a viitorului 
României socialiste. Sincere fe
licitări, dragi prieteni români I".

RAMIRO DEL RIO, se
cretar cu probleme orga
nizatorice a! Comitetului 
Partidului Comunist din 
provincia PINAR DEL 
RIO (Cuba) :

„Sînt foarte impresionat, în 
primul rînd de unitatea și legă
tura indestructibilă dintre Parti

dul Comunist și masele de oa
meni ai muncii, de dragostea 
pe care o purtați secretarului 
general al Partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

In altă ordine de idei aș dori 
să menționez parada militară, a 
gărzilor patriotice și detașa
mentelor de apărare ale tine
retului. Ele întăresc convingerea 
că poporul român, brațul său 
înarmat, este gata în orice mo
ment să-și apere cuceririle re
voluționare. Apoi m-a impresio
nat modul entuziast cu care co
lectivele de oameni ai muncii 
au răspuns chemării partidului 

Imaginea unor 
prestigioase victorii 

Oaspeții străini despre marea demonstrație 
din Piața Aviatorilor din Capitală

la îndeplinirea planului cincinal 
înainte de termen. După cum 
știți, așteptăm cu prietenie și 
căldură apropiata vizită a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
Cuba. Va fi pentru noi o cinste 
deosebită să-l putem primi pe 
conducătorul partidului și statu
lui român în țara noastră, pri
mul stat socialist al Americii 
Latine".

LUU PHUONG THANH, 
secretar al Comitetului 
sud-vietnamez de luptă 
pentru eliberarea patrio- 
ților și partizanilor păcii 
deținuți încă de admi
nistrația de la Saigon :

„Ce v-aș putea spune mai 
întîi ? Prin fața noastră trec co
loane de oameni veseli, fericiți, 
pregătiți să îndeplinească mari
le sarcini pe care vi le-ați asu
mat pentru construirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate. Carele alegorice, panouri
le care sintetizează succese și 
angajamente dau imaginea unei 
Românii în plin avînt. Am re
marcat participarea masivă a 
tineretului la muncă, la acțiuni
le politice, la pregătirea pentru 
apărarea patriei. Aveți un tine
ret conștient de îndatoririle ce-i 

revin. De aici, din tribună, am 
simțit și mai mult solidaritatea 
poporului, a tinerei sale gene
rații cu poporul nostru, anga
jarea dumneavoastră fermă în 
rindurile mișcării pentru pace, 
independență și libertate, pro
gres. Vă mulțumim sincer pen
tru sprijinul acordat luptei noa
stre și vă dorim să dobîndiți 
>noi succese pe drumul prosperi
tății și progresului în frumoasa 
dumneavoastră țară. Multă fe
ricire poporului și tineretului 
român".

MORISA ELENA FRAN- 
ZONI-CASTELLO, activistă 
a Partidului Socialist din 
Uruguay :

„Pentru prima oară particip 
la o asemenea demonstrație de 
sărbătoare într-o țară socialistă. 
Ceea ce m-a impresionat a fost 
participarea tuturor categoriilor 
de oameni : de la cei mai ti
neri, pină la cei în vîrstă. Acest 
șuvoi de oameni, ovaționînd, 
purtind steaguri și lozinci, este 

pentru mine cea mai elocventă 
mărturie a ireversibilității dru
mului pe care l-a ales poporul 
român. Noi, socialiștii morxiști- 
leniniști uruguayeni care am 
avut fericita ocazie de a li pre
zenți la această mare sărbă
toare, precum și la o scurtă vi
zită prin România, înțelegem 
acum și mai bine faptul că so
cialismul înseamnă participare, 
dăruire, activitate permanentă. 
Aș vrea să subliniez în înche
iere că am fost frapați de ex
presia puternică a solidarității 
Partidului Comunist Român, a 
întregului popor cu toate forțele 
progresiste, revoluționare și 
antiimperialiste din toată lu
mea".

BELAL AFIFA, militantă 
a Partidului Eliberării și 
Socialismului (Maroc).

„Participarea la această ma
nifestare. care întrunește calită
țile unei adevărate sărbători 

Declarațiile elogioase ale oaspeților străini, ca și prezența 
lor alături de noi la marea sărbătoare, sint semne convin
gătoare ale prestigiului politicii interne și externe a României, 
ale prieteniei și respectului de care se bucură poporul român 
pe plan internațional

Declarații consemnate de 
IOAN TIMOFTE

naționale, este mai mult decit 
ineîntătoare. Cînd vezi zecile 
de mii de demonstranți expri- 
mîndu-și cu mîndrie sentimen
tele de dragoste de care sint 
animați față de partid, de con
ducerea sa, gindul te duce la 
saltul pe care l-ați reali
zat, la obiectivele pe care deja 
le-ați realizat, la cele și mai 
mari pe care vi le-ați propus. 
De aici am putut urmări entu
ziasmul, mîndria și încrederea 
oamenilor. Ele sînt izvorul for
ței în atingerea scopului final : 
socialismul și comunismul. Nu 
se poate trece cu vederea că 
in societatea dumneavoastră fe
meilor și tinerilor le revin sar
cini și răspunderi importante, 
pe care și le îndeplinesc cu 
cinste. Panourile exprimînd soli
daritatea poporului român cu 
lupta pentru progres și pace 
pretutindeni în lume constituie 
expresia politicii externe con
structive, realiste, pe care Parti
dul Comunist Român o promo
vează cu consecvență : sprijinul 
României socialiste acordat 
mișcărilor de eliberare națională 
din diferite regiuni este un exem
plu de aplicare in practică a 
acestei politici".

AMAMMONJISOA CLE
MENT, secretarul general 
al Asociației Tineretului 
Democrat din Mada
gascar :

„Asistăm la o grandioasă ma
nifestare populară, în care par- 
ticipanții își exprimă întreaga 
lor adeziune la politica internă 
și externă promovată de Partidul 
Comunist Român. Aprobarea 
unanimă a măsurilor și ideilor 
care se desprind din această 
politică se putea citi pe fețele 
participanților. Am remarcat 
dragostea nețărmurită pentru 
partid, în frunte cu secretarul 
său general, Nicolae Ceaușescu".

MIEKE GERRITSEN, - 
membră a delegației Fe
derației de tineret a Parti
dului Muncii din Olanda:

„Bucuria vieții pe care o tră
iesc, ambianța sărbătorească, 
prezența activă a tineretului 
sînt cîteva frînturi de idei care- 
mi revin în minte privind de
monstrația. Trăiesc sub impre
sia că întregul oraș, cu oameni, 
uzine., și instituții, se perindă 
prin fața noastră. Am acum o 
imagine clară a dorinței gene
rale de a pune .în aplicare pla
nuri menite să ducă România, 
încîntătorul său popor, mai de
parte pe drumul prosperității și 
fericirii. Ne-am convins că prin 
muncă și eforturi, prin proiecte 
de amploare - în care tineretul 
este adine ancorat - realizați 
o țară socialistă modernă".

MANIFESTĂRI CONSACRATE ZILEI DE 23 AUGUST | PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT • PE SCURT |

BUDAPESTA
Cu prilejul celei de-a 29-a 

aniversări a eliberării României, 
loan Cotoț, ambasadorul țării 
noastre la Budapesta, a oferit, 
joi, o recepție în saloanele am
basadei.

Au participat Valyi Peter, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, Bondor 
Jozsef, ministrul construcțiilor 
și dezvoltării urbanistice, dr. 
Horgos Gyula, ministrul siderur- 
.giei și construcțiilor de mașini, 
Nagy Miklos, ministrul culturii, 
.dr. Beresztoczy Miklos, vicepre
ședinte al Adunării de Stat, 
Roska Istvan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, dr. 
Rosta Endre, președintele Insti
tutului de relații culturale cu 
străinătatea, numeroși, repre
zentanți. ai vieții politice, eco
nomice, culturale.

VARȘOVIA
Cu ocazia celei de-a 29-a ani

versări a Insurecției naționale 
antifasciste armate din Româ
nia, în saloanele Ambasadei ro
mâne din Varșovia a avut loc o 
recepție oferită de ambasadorul 
țării noastre, Mihai Marin.

Au participat Josef Tejchma, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Sta
nislaw Gucwa, mareșalul Sei
mului, Janusz, Groszkowski, 
președintele Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Po
porului, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Stanislaw Ko
walczyk, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., ministru de interne, 
Jozef Ozgamichalski. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Zdzislaw Tomal, viepreședinte) 
al Consiliului de Miniștri, alți 
membri ai guvernului,

TIRANA
Cu prilejul celei de-a 29-a 

aniversări a Insurecției națio
nale antifasciste armate din 
România, ambasadorul țării 
noastre la Tirana, Ion Stoian, a 
oferit o recepție.

Au luat parte tovarășii Adil 
Ciarciani, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Nesti Nașe, ministrul afacerilor 
externe, alți membri ai guver
nului. Au fost prezenți, de ase
menea, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la Tirana și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

HANOI
Ambasadorul României la 

Hanoi, Tudor Zamfira, a orga
nizat o recepție cu prilejul ce
lei de-a 29-a aniversări a Insu

recției naționale antifasciste ar
mate din România.

La recepție au participat : 
Nguyen Van Tran. secretar al 
C.C. al P.M.V., secretar ăl Co
mitetului de partid al orașului 
Hanoi, Do Muoi, membru al 
C.C. al P.M.V., viceprim- 
ministru, Tran Dang Khoa. vi
cepreședinte al Comitetului' Per
manent al Adunării Naționale; 
Hoang Quoc Viet. președintele 
Federației sindicale din R. D. 
Vietnam, Nguyen Co Thach, ad
junct ai ministrului afacerilor 
externe. Pham Ngoc Tuan. pre
ședintele Comitetului pentru 
Relații Culturale cu Străinăta
tea.

De asemenea, au fost pre
zenți miniștri, reprezentanți ai 
Armatei Populare Vietnameze, 
ai instituțiilor și organizațiilor 
centrale din Hanoi, șeful repre
zentanței speciale a Guvernulili 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud la 
Hanoi, șefii misiunilor diploma
tice acreditați în R. D. Vietnam, 
oameni de cultură, ziariști etc.

PHENIAN
Cu prilejul celei de-a 29-a 

aniversări a eliberării României, 
o adunare prietenească a avut 
loc și la Universitatea „Kim 
Ir Sen" din Phenian. Despre În
semnătatea actului de la 23 Au
gust 1944. au vorbit Ra Sin Gap, 
prorector al Universității, și am
basadorul român la Phenian, 
Dumitru Popa.

PEKIN
La 23 August Norodom Sianuk, 

șeful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei (F.U.N.C.), 
însoțit de Penn Nouth, preșe
dintele Biroului Politic al C.C. 
al F.U.N.C. și primul ministru al 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.). de Yeng Sary, 
trimis special al părții din in
terior al F.U.N.C. și G.R.U.N.C., 
Sarin Chhak, membru al Birou
lui Politic al C.C. al F.U.N.C. și 
ministrul afacerilor externe al 
G.R.U.N.C., a făcut o vizită la 
Ambasada Republicii Socialiste 
România din Pekin, in cursul 
căreia a transmis un mesaj de 
felicitări cu ocazia Zilei națio
nale a României.

ROMA
Ambasadorul României la 

Roma, Iacob Ionașcu, a oferit, 
joi seara, o recepție, cu prilejul 
celei de-a 29-a aniversări a 
Insurecției naționale antifasciste 
armate, la care au participat 
Tullia Carettoni Romagnoli, 
vicepreședintă a Senatului, 
Francesco Campagna, subsecre
tar de stat la Președinția Con
siliului de Miniștri, Giulio Or
lando,. subsecretar de stat la 

Ministerul Comerțului Exteri
or, personalități ale vieții 
științifice și culturale, oa
meni de afaceri, ziariști. Au 
luat, de asemenea, parte Carlo 
Galluzzi, Agostino Novella și 
Ugo Peechioli, membri ai Birou
lui Politic și ai Direcțiunii P.C. 
Italian, reprezentanți ai P.S. 
Italian, ai P.D. Creștin. Au fost 
prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice- acreditați la Roma, 
njerhbri ai corpului diplomatic.

STOCKHOLM
Cu ocazia celei de-a 29-a ani

versări a zilei naționale a Re
publicii Socialiste România, Du
mitru Lazăr, ambasadorul țării 
noastre in Suedia, a oferit o re
cepție la care au participat Alva 
Myrdal, ministru de stat, S. As- 
trom. secretar general al M.A.E., 
funcționari superiori din M.A.E.. 
suedez, personalități politice, 
deputați. oameni de afaceri, re
prezentanți ai artei, culturii și 
științei, ziariști, ofițeri superi
ori din Ministerul Apărării.

COPENHAGA
Cu ocazia zilei de 23 August, 

ambasadorul României la Co
penhaga, Gheorghe Ploeșteanu, 
a oferit o recepție la care au 
participat Erling Jensen, minis
trul comerțului. Knud Je sper- 
sen, președintele Partidului Co
munist din Danemarca, Sigurd 
Omann, președintele Partidului 
Socialist Popular, deputatul 
Kristian Albertsen, președintele 
Asociației Danemarca-România, 
Dan Bjorner, președintele Ca
merei de comerț, deputați și 
personalități politice.

BERNA
Cu prilejul zilei naționale a 

României, ambasadorul țării 
noastre la Berna. Ion Georges
cu. a oferit o recepție.

Au participat personalități ale 
vieții politice elvețiene între 
care Ernesto Thalmann. secre
tar general al Departamentului 
Politic Federal. membri ai 
Parlamentului, ofițeri superiori 
din conducerea armatei elveție
ne și a marelui stat major, li
deri ai Partidului Muncii, ai 
Partidului Socialist și ai altor 
formații politice elvețiene, re
prezentanți ai vieții științifice 
și culturăl-artistice, precum și 
ai cercurilor economice, șefi ai 
misiunilor diplomatice și cores
pondenți ai presei străine acre
ditați la Berna.

SANTIAGO DE CHILE
Vasile Dumitrescu, ambasado

rul României la Santiago de 
Chile, a oferit, cu prilejul sărbă
toririi zilei de 23 August, o re
cepție la care au participat 

Clodomiro Almeyda. ministrul 
relațiilor externe. Edgardo Enri
quez, ministrul educației, și 
șel'ul Casei militare a președin
telui Salvador Allende.

Au participat, de asemenea, 
numeroase personalități ale 
vieții politice chiliene : Luis
Corvalan. secretar general al 
P.C. din Chile, Orlando Millas 
și Rodrigo Rojas, membri ai 
Comisiei Politice a Partidului 
Comunist, senatorul socialist 
Jaime Suarez, senatorul Erich 
Schnacke și Alejandro Giliber- 
to, membri in Comisia Politică 
a C.C. al Partidului Socialist, 
reprezentanți ai conducerii par
tidului M.A.P.U., partidului 
M.A.P.U. al oamenilor mun
cii, stingii creștine, senato
rul Renan Fuentealba, fost pre
ședinte al Partidului Democrat- 
Creștin, senatorii democrat-creș- 
tini Juan de Dios Carmona și 
Tomas Pablo și membri ai con
ducerii Partidului Stinga-Radi- 
cală.

BUENOS AIRES
Cu prilejul zilei naționale a 

României — 23 August, amba
sadorul țării noastre, la Buenos 
Aires, Mihai Bălănescu, a ofe
rit o recepție la care au parti
cipat ministrul de interne, Be
nito Llambi. comandantul șef 
al armatei de uscat, general-lo- 
cotenent Jorge Raul Carcagno, 
comandantul șef. al forțelor na
vale. amiral Carlos Alvarez, co
mandantul șef al forțelor aerie
ne. general de brigadă Hector 
Luis Fautaria, adjunctul minis
trului relațiilor externe, Julio 
Cesar Carasales, titulari ai 
unor departamente, senatori și 
deputați.

CARACAS
Cu prilejul Zilei de 23 August, 

ambasadorul Republicii Socia
liste România in Venezuela, Pe- 
trache Dănilă, a oferit un coc
teil la care au participat Aris
tides Calvani, ministrul relații
lor externe, Jose ■ Gregorio 
Coello. Luis, director general in 
Ministerul Relațiilor Interne, 
funcționari superiori, personali
tăți ale vieții politice, economi
ce și cultural-artistice. repre
zentanți ai presei și radiotelevi- 
ziunii. șefii misiunilor diploma
tice și alți membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Caracas,

TEL AVIV
Cu prilejul celei de-a 29-a 

aniversări a Insurecției naționa
le antifasciste armate ambasa
dorul României în Israel. Ion 
Covaci, a oferit un cocteil, la 
care au participat Abba Eban, 
minisțrul de externe, Joseph 
Almoghi. ministrul muncii, 
Haim Gvati, ministrul agricul
turii, Victor Shemtov, ministrul 

sănătății, Moshe Zanbar, guver
natorul Băncii Israelului, con
ducători ai unor partide politice, 
deputați, oameni de știință și 
artă.

LUSAKA
Cu prilejul aniversării Insu

recției naționale antifasciste 
armate, ambasadorul țării noas
tre în Zambia, Ațirel Ardeleanu, 
a oferit o recepție la care au 
participat membri ai guvernului, 
personalități ale vieții politice, 
economice și culturale, repre
zentanți ai mișcărilor de elibe
rare națională, șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Lusaka.

SIDNEY
Cu prilejul celei de-a 29-a a- 

niversări a zilei de 23 August 
consulul general al României în 
Australia, Virgil Huțanu, a ofe
rit un cocteil.

Au participat dl. J. C. Brux- 
ner, membru al Parlamentului, 
reprezentant al premierului sta
tului New South Walles, Ro
bert Askin, membri ai corpului 
diplomatic din Canberra și 
membri ai Corpului consular 
din Sidney.

Au fost prezenți, de aseme
nea, Laurie Aarons, secretar 
național al Partidului Comunist 
din Australia, și alți membri ai 
Comitetului Executiv Național 
aț P.C. din Australia.

Uruguay
• 25 august reprezintă un moment de 

seamă in istoria poporului Uruguayan. La 
această dată, in anul 1825, la capătul a două 
decenii de lupte indirjite, Uruguayul își do- 
bindea independența, punîncl capăt unei în
delungate dominații coloniale.

• Agricultura — deși absoarbe numai 20 
la sută din totalul populației active — re
prezintă sectorul principal al economiei, 
întinsele pășuni naturale au permis extin
derea sectorului zootehnic, produsele ani
maliere asigurind preponderența in cadrul 
avuției naționale. în agricultură în ultima 
perioadă au fost fixate noi obiective cum 
sint lărgirea suprafețelor cultivate, înzes
trarea cu mașini și utilaje moderne, iri
garea unor noi întinderi ale preeriei uru- 
guayene.

• Resursele minerale ale țării au fost

Noul comandant 
ai armatei chiliene

• PREȘEDINTELE REPUBLI
CII CHILE, Salvador Allende. 
I-a desemnat pe generalul de 
divizie Augusto Pinochet Ugarte 
in funcția de cpmandant șef al 
armatei chiliene, transmite agen
ția Prensa Latina. Această nu
mire a avut loc după ce șeful 
statului chilian a acceptat de
misia generalului Carlos Prats 
din funcțiile de ministru al apă
rării și de comandant șef al ar
matei. prezentată în cursul zilei 
de joi. Carlos Prats a motivat 
acțiunea sa prin necesitatea 
menținerii unității forțelor ar
mate.

„Ciulinii Bărăganului" 
editat la Madrid

• ÎN EDITURA „Maglsterio 
Espanol" din Madrid a apărut 
romanul lui Panait Istrati „Ciu
linii Bărăganului".

• ÎN CURSUL TURNEULUI 
său în Orientul Apropiat, secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, va face o escală de 
cîteva ore la Nicosia, unde se 
va întreține cu reprezentantul 
O.N.U. și cu comandantul for
țelor Națiunilor Unite în Cipru. 
Secretarul general al O.N.U., 
care, inițial trebuie să părăseas
că duminică New Yorkul. va 
pleca cu o zi mai devreme, ur- 
mînd ca la Geneva să aibă con
vorbiri cu reprezentantul său 
pentru Orientul Mijlociu, Gun
nar Jarring.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

pină nu demult slab exploatate. în dece- 
diul al 6-lea, nenumăratele expediții și cer
cetări geologice au dus la depistarea unor 
importante zăcăminte de minereu de fier 
cu un ridicat conținut metalic, în regiunile 
Serro, Munero. Trienta, Greș. De asemenea 
hărțile geologice consemnează și existența 
altor minereuri, printre care menționăm 
pe cei de mangan și titan.

• Preocupările privind dezvoltarea indus
triei au devenit mai evidente odată cu o- 
rientarea unui volum crescut de fonduri fi
nanciare spre acele obiective de investiții 
care în final să contribuie la limitarea im
porturilor de utilaje și instalații, la înscrie
rea pe liste competitive pe piața externă a 
produselor industriale uruguayene.

• Unele măsuri adoptate de-a lungul a- 
nilor (ziua de muncă de opt ore, salariul 
minim obligatoriu, învățămînț laic gra
tuit, controlul statului asupra asigurărilor 
sociale, asupra transporturilor feroviare, 
energiei electrice și a principalelor servi
cii) grefate pe existența unei conjuncturi 
economice favorabile (export masiv de 
carne și subproduși ai acesteia) au contri
buit la atingerea unui grad relativ ridicat 
de prosperitate.

• Pe plan extern acest stat latino-ame- 
rican promovează o politică de bună vecină
tate, cooperare și prietenie cu celelalte state 
de pe continent, cu alte state, indiferent de 
orînduirea lor socială sau politică,

• Pronuntîndu-se cu consecvență în fa
voarea statornicirii unor relații noi intre 
state, întemeiate pe principiile suveranității 
naționale, egalității în drepturi, avantajului 
reciporc și neamestecului în treburile in
terne, România socialistă dezvoltă relații de 
colaborare și prietenie cu toate statele, adu- 
cindu-și un important aport la întărirea pă
cii. Relațiile româno-uruguayene, evoluția 
lor ascendentă, constituie o expresie a aces
tei politici. Intensificarea contactelor econo
mice și culturale, a vizitelor oficiale au dus 
la găsirea unor noi posibilități de dezvoltare 
a colaborării reciproc avantajoase, concreti
zate în o serie de acorduri și înțelegeri co
merciale sau culturale.

Aniversarea a 148 de ani de Ia proclama
rea independenței Uruguayului ne oferă pri
lejul să transmitem poporului Uruguayan 
cordiale felicitări, urări de pace și prosperi
tate.

I. T.

• MEXICUL a acceptat, la 
cererea guvernelor Salvadorului 
și Hondurasului, să găzduiască, 
începînd de la 15 septembrie, o 
reuniune a reprezentanților ce
lor două țări, in vederea nego
cierii unui tratat pentru norma
lizarea relațiilor dintre ele. în
trerupte in iulie 1969 — anunță 
un comunicat al Ministerului de 
Externe de la Ciudad de Me
xico, reluat de agenția Prensa 
Latina.

întîlnire Michael Kohl 
— Egon Bahr

• AGENȚIA A.D.N. infor
mează că Michael Kohl, secretar 
de sfat la Consiliul de Miniștri 
al R.D.G., și Egon Bahr, minis
tru cu însărcinări speciale al gu
vernului R.F.G.. însoțiți de ex
pert!, s-au întilnit. la 23 august, 
la Berlin. pentru a examina 
probleme de interes comun. S-a 
convenit ca o nouă convorbire 
să aibă loc Ia 13 septembrie 
1973, la Bonn.

Mohamed Zaher Șah 
a abdicat

• MOHAMED ZAHER ȘAH a 
anunțat, intr-o declarație re
misă presei la 23 august, la 
Roma, că a hotărit să abdice, 
luînd asfel act de voința po
porului Afganistanului de a in
staura în țară un regim repu
blican — informează agenția 
France Pressc.

După cum se știe, monarhia 

a fost abolită în Afganistan în 
urma loviturii de stat de la 17 
iulie a.c.

E. Heath va vizita 
Ulsterul

• PREMIERUL BRITANIC 
Edward Heath va vizita, marți 
și miercuri, Irlanda de Nord, 
unde se va întîlni cu unii din
tre conducătorii politici aleși în 
noua adunare provincială. Ed
ward Heath va fi însoțit de se
cretarul de stat pentru proble
mele Irlandei de Nord, William 
Whitelaw.

a STAREA FIZICA a celor 
trei astronauți membri ai ech x 
pajului „Skylab" este conside
rată satisfăcătoare la Centrul 
spațial de la Houston, medicii 
N.A.S.A. dindu-și avizul favo
rabil pentru continuarea misiu
nii lor pină cel puțin la 31 au
gust. La această dată, ei vor fi 
petrecut în spațiu 35 de zile și, 
dacă forma bună în care se află 
se va menține, nu există nici 
un motiv pentru a-i readuce pe 
Pămint înainte de expirarea ce
lor 56 de zile, prevăzute în pla
nul inițial al misiunii — a de
clarat responsabilul programu
lui „Skylab", William Schneider.

• STATELE UNITE au lan
sat. joi. un nou satelit de tele
comunicații prin care se pot 
transmite, concomitent, 9 000 de 
convorbiri telefonice sau 12 
programe de televiziune în cu
lori.
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