
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXXI, SERIA II, Nr. 8167 I 4 PAGINI —30 BANI LUNI 25 AUGUST 1975

ÎNTREGUL NOSTRU POPOR A SĂRBĂTORIT ZIUA ELIBERĂRII 
SUB SEMNUL ADEZIUNII DEPLINE FAȚĂ DE PARTIDUL COMUNIST 
ROMÂN, AL HOTĂRÎRII NEABĂTUTE DEA ÎNFĂPTUI PROGRAMUL 

PARTIDULUI DE ÎNFLORIRE A ROMÂNIEI SOCIALISTE Moment de mare emoție și intensă bucurie : pionierii oferă buchete de flori conducătorilor iubiți

în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat,

în Capitală, marea demonstrație a oamenilor muncii închinată celei de-a XXXI-a aniversări
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SĂRBĂTORIREA ZILEI ELIBERĂRII

BILANȚ MOBILIZATOR,
PERSPECTIVE LUMINOASE
Marea sărbătoare i-a gă

sit pe oamenii mun
cii din Capitală an

gajați cu toate forțele lor tn fi
nalizarea sarcinilor pe acest an 
și pregătirea temeinică a produc
ției anului viitor, a cincinalului 
în care, de fapt, Capitala a pă
șit deja încă pe 25 iunie. Chipu
rile demonstranților exprimă bu
curia și marea mîndrie de a pu
tea aduce ca omagiu sărbătorii 
eliberării, mărturia demnității și 
conștiinței lor patriotice : înde
plinirea angajamentului pe care 
și l-au luat în generoasa vară a 
anului 1972, vara Conferințe1 
Naționale a partidului, de a re
aliza prevederile actualului cin
cinal în patru ani și jumătate 
Ei raportează, astfel, o victorie 
cu adinei semnificații, cîștigată 
cu trudă și sudoare, ca toate 
victoriile, dar cu atît.mai lumi
noasă, mai deschizătoare de largi 
perspective spre alte împliniri.

Este ora 8.30. La tribuna ofi
cială sosește tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Văzduhul vibrează de 

nesfîrșite urale și ovații în cin
stea iubitului nostru conducător.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la tribuna oficială ur
că tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Manea Mănescu, Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel Burti
că, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion 
(oniță, Vasile Patillneț, Ion Ur- 
su, precum și membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
guvernului, vechi miiitanți ai 
mișcării comuniste și muncito
rești din tara noastră, conducă
tori ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni de știință, cul
tură și artă.

In celelalte tribune se află 
reprezentanți ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
miiitanți din ilegalitate ai parti

dului, participant! la insurecția 
națională armată antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 
1944, foști comandanți de mari 
unități pe frontul antihitlerist, 
generali activi și în rezervă, e- 
roi ai muncii socialiste, repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
întreprinderile bucureștene, per
sonalități ale vieții noastre știin
țifice și cultural-artistice, acti
viști ai organelor centrale de 
partid și de stat, ziariști români 
și străini.

Au luat loc, totodată, în tri
bune reprezentanți ai unor parti
de comuniste, muncitorești, so
cialiste, miniștri și delegați din 
diferite țări care se află în 
România, alți oaspeți de peste 
hotare. Este prezentă, de aseme
nea, delegația Asociației de pri
etenie sovieto-română.

Sînt de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Româ
nia, alți membri ai4 corpului di
plomatic, atașați militari.

Răsună solemn imnul de stat, 
in timp ce douăzeci și una de 

salve de artilerie salută marea 
sărbătoare națională a României.

Demonstrația este deschisă de 
detașamentele gărzilor patriotice 
formate din muncitori și intelec
tuali, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici din întreprinderi și in
stituții. Le urmează formațiunile 
de apărare locală antiaeriană, a- 
poi detașamentele de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei. în rîndurile perfect aliniate 
ale uteciștilor în uniforme al
bastre distingem chipuri famili
are de muncitori din fabrici, e- 
levi și studenți. Ei își exprimă 
voința neclintită de a munci și 
învăța așa cum îi îndeamnă se
cretarul general al partidului, cu 
dragoste, cu pasiune, cu răspun
dere, pentru a fi, intr-adevăr, 
capabili să îndeplinească oricind 
și orice sarcină încredințată de 
patrie, de partid. După formații
le voluntare ale Crucii Roșii, în

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a lll-a)

—— Recepția oferită----------
de Comitetul Central al P.C.R., 

Consiliul de Stat și Guvern
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român, Consi
liul de Stat și Guvernul Repu
blicii Socialiste România au 
oferit, in seara zilei de 23 
August, la Palatul din Piața 
Victoriei, o recepție cu prilejul 
celei de-a XXXI-a aniversări a 
insurecției naționale armate 
antifasciste șl antiimperialiste.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu in mijlocul partici- 
panților la recepție a fost into
nat imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

La recepție au luat parte 
tovarășii Manea Mănescu, Ște
fan Voitec, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu. Emil Drăgănescu. Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană,
Ion Pătan, Dumitru Popescu,
Gheorghe Rădulescu, Leonte
Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 

Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Nicolae Gio
san, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ion Ursu, precum și membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cători ai instituțiilor centrale, 
organizațiilor de masă și ob
ștești, miiitanți din ilegalitate ai 
partidului și ai mișcării munci
torești din țara noastră, parti- 
cipanți la insurecția națională 
armată antifascistă și antiimpe
rialistă, veterani ai războiului 
antifascist, generali, eroi ai 
muncii socialiste, personalități 
ale vieții noastre științifice și 
culturale, șefi ai cultelor, ziariști.

Au participat N. Chaoui, se
cretar general al P. C. Libanez, 
Pietro Conti, membru al Direc
țiunii P. C. Italian, Peko Takov, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P. C. Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ian Mikardo, membru al 

Comitetului Executiv Național al 
Partidului Laburist din Marea 
Britanie, președintele Comitetu
lui pentru relații internaționale 
al partidului, Ichiro Sunama, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P. C. din Japonia, Marta Busch
mann, membru al Prezidiului 
Direcțiunii P. C. German din 
R. F. Germania, Raymond Vai- 
llant, membru al Comitetului 
Director, secretar național ad
junct al Partidului Socialist 
Francez, Gillbert Baechtold, 
membru al Comitetului Director 
al Partidului Socialist Elvețian, 
deputat, Angelo Rossi, membru 
al Comitetului Director al Parti
dului Socialist Elvețian, Talis 
Dunieres, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P. C. 
din Guadelupa, Magnus Kjartan- 
sson, membru al Comitetului E- 
xecutiv Național al Alianței

(Continuare in pag. a Il-a)

In aceste zile, 
in întreprinderi 
fi pe ogoare 

BUCURIA
MARII 

SĂRBĂTORI, 
BUCURIA 
MUNCII
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MESAJE
ȘI TELEGRAME 
DE FELICITARE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, au 
primit telegrame de felicitare, 
cu prilejul celei de a XXXI-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă. Au mai 
adresat mesaje de felicitare : 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria. Stanko 
Todorov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria ; Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, Kim Ir, premierul Consi
liului Administrativ al Republi
cii Populare Democrate Co
reene ; Erich Honecker, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, 
Horst Sindermann, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane ; 
Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii So

cialiste Cehoslovace, Lubomir 
Strougal, președintele Guvernu
lui Republicii Socialiste Ceho
slovace ; J. Țedenbal, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al 
Republicii Populare Mongole, J. 
Batmunh, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole; Enver 
Hodja, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Albania, Hadji 
Lleshi, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Albania, Mehmet 
Shehu, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Albania ; Mohammad Reza 
Pahlavi, șahinșahul Iranului ; 
Valery Giscard d’Estaing, pre
ședintele Republicii Franceze ; 
Francisco da Costa Gomes, pre
ședintele Republicii Portugheze ; 
Rudolf Kirchschlăger, președin
tele federal al Republicii Aus
tria ; arhiepiscop Makarios, 
președintele Republicii Cipru ; 
Hassan, regele Marocului ; 
Gaafar Mohammed Nimeiri, 
președintele Republicii Demo
cratice Sudan ; Ferdinand E. 
Marcos, președintele Republicii 
Filipine ; Suleiman Frangieh, 
președintele Republicii Liban ; 
Ahmed Sekou Toure, secretar 
general al Partidului Democrat 
din Guineea, președintele Repu

blicii Guineea ; Alberto Cecche- 
tti, Michele Righi, căpitani re
genți, Gian Luigi Berti, secretar 
de stat pentru afacerile externe 
și politice ai Republicii San Ma
rino ; colonel Moamer El-Gedda- 
fi, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției al 
Republicii Arabe Libiene ; dr. 
Benjamin Henry Sheares, pre
ședintele Republicii Singapore ; 
Fakhruddin Aii Ahmed, pre
ședintele Republicii India : pen
tru președintele Republicii Fe
derale Germania, Alfred Kubel, 
președintele Bundesratului ; 
John R. Kerr, guvernatorul ge
neral al Australiei ; Ephraim 
Katzir, președintele Israelului ; 
general Murtala Muhammed, 
șeful Guvernului Militar Fede
ral și comandant suprem al For
țelor Armate ale Republicii Fe
derale Nigeria ; Khondakar 
Mushtaque Ahmed, președintele 
Republicii Populare Bangladesh ; 
Sabah Al-Salem Al-Sabah, emi
rul Kuweitului ; Tuanku AbduT 
Halim Mu’Azzam Shah Ibni Al 
Marhum Sultan Badlishah, rege 
al Malayeziei ; Seretse Khama, 
președintele Republicii Botswa
na ; Moktar Ould Daddah, pre
ședintele Republicii Islamice 
Mauritania ; general de brigadă 
Teferi Bante, președintele Con
siliului Militar Administrativ 
Provizoriu șl al Consiliului de 
Miniștri al Etiopiei.

TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAB 

CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Sierra Leone, 
SIAKA PROBYN STEVENS, următoarea telegramă :

Cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi 
oferă prilejul fericit de a vă transmite călduroase urări de sănă
tate, viață îndelungată și putere de muncă, noi și importante suc
cese în nobila dumneavoastră activitate consacrată propășirii națiu
nii leoneze, cauzei promovării păcii și înțelegerii internaționale.

îmi exprim și cu această ocazie convingerea fermă că legăturile 
de prietenie și colaborare multilaterală dintre țările și popoarele 
noastre vor cunoaște o și mai mare dezvoltare în spiritul convor
birilor și înțelegerilor noastre de anul trecut, de la București, va 
crește conlucrarea noastră pe plan internațional, spre binele am
belor noastre națiuni, al păcii, securității și progresului în întreaga 
lume.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui Republicii Orientale a Uru- 
guayului, JUAN MARIA BORDABERRY, următoarea telegramă :

Sărbătorirea a 150 de ani de la proclamarea independenței Uru- 
guayului îmi oferă prilejul de a vă adresa în numele Consiliului 
de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu per
sonal, felicitări și urări de prosperitate și progres poporului Uru
guayan.

Președintele Republicii Sncialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Boliviei, HUGO 
BANZER SUAREZ, următoarea telegramă :

Am onoarea să adresez Excelenței Voastre mulțumiri pentru fe
licitările cordiale și urările pe care mi le-ați transmis cu ocazia 
aniversării a 160 de ani de la independența Boliviei.

SOSIRE
Duminică dimineața s-a îna

poiat în tară delegația A.R.L.U.S., 
condusă de Vasile Alexan- 
drescu. adjunct al ministrului 
educației și învățămlntului, care 
la invitația Asociației de priete
nie sovleto-română a participat 
in U.R.S.S. la manifestările 
consacrate celei de-a 31-a ani
versări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

MANIFESTARE
Băile Jigodin din apropierea 

orașului Miercurea Ciuc, loc tra
dițional de popas șl odihnă pen
tru oamenii muncii din între
prinderile și instituțiile județu
lui Harghita au fost și dumini
că loc de mare atracție pentru 
sute și sute de oameni ai mun
cii. Formații artistice au susți
nut pe scena în aer liber un bo
gat program cultural-artistic. 
Alte numeroase tarafuri, soliști 
vocali și instrumentiști au făcut 
din ziua de duminică o zi de 
cîntec și voie bună. Minerii din 
Bălan și Harghita au petrecut 
ziua de duminică în splendidul 
peisaj montan de la poalele 
Hășmașului Mare.

In aceste zile, in întreprinderi și pe ogoare

BUCURIA MARII SĂRBĂTORI, BUCURIA MUNCII
23 August 1975. Zi de sărbătoare în aura că

reia cununa succeselor pe care oamenii muncii 
le raportează patriei și partidului se întregește 
expresiv, mai rodnic ca oricînd, cu faptele de 
muncă împlinite de tovarășii celor aflați Ia 
demonstrație, chiar în timpul desfășurării marii

sărbători. Pentru că, într-adevăr, „foc continuu", 
o noțiune pînă nu de mult specifică doar anu
mitor sectoare de activitate, a devenit acum de
finitorie pentru întreaga țară. în fabrici și uzine, 
pe șantiere și în unități agricole, oamenii mun

cii, tinerii au alăturat în aceste zile de sărbă
toare graficelor de realizări ale întregului popor 
noi succese, noi împliniri. Prezenți la fața lo
cului, acolo unde munca nu a încetat nici o 
clipă, reporterii noștri transmit:

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat președintelui și primul ministru al Repu
blicii Afganistan, MOHAMMAD DAOUD, următoarea telegramă :

Adine mihnit de știrea tristă despre victimele înregistrate In rîn- 
dul populației și de marile daune materiale cauzate de către ploile 
care s-au abătut asupra țării dumneavoastră, vă exprim, în numele 
poporului și guvernului român, profunda noastră simpatie, iar per
soanelor lovite de calamități, sincera noastră compasiune.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea Regelui Marocului, HASSAN II, 
următoarea telegramă :

Ne-a mișcat profund mesajul de condoleanțe pe care ați bine
voit să ni-1 adresați in legătură cu tragicul accident de aviație care 
a avut loc in apropiere de Agadir.

în numele nostru personal și al familiilor victimelor, dorim să 
exprimăm Excelentei Voastre, cit și poporului dv., cele mai căldu
roase mulțumiri pentru această dovadă de vie simpatie și sinceră 
prietenie.

Vă rugăm să primiți. Excelență, asigurările înaltei noastre con- 
sideratiuni.

George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a transmis 
ministrului relațiilor externe al 
Republicii Orientale a Urugua-

yului, dr. Juan Carlos Blanco, o 
telegramă de felicitare cu pri
lejul împlinirii a 150 de ani de 
la proclamarea independenței 
țării sale.

Recepția oferită 
de Comitetul Central 

al P.C.R., Consiliul de Stat 
și Guvern

(Urmat» din pag. I) 
Populare din Islanda, Novak 
Rădici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Serbia, Inge 
Kopp. membru al Biroului ți 
Secretariatului Direcțiunii Par
tidului Socialist Unit din Berli
nul occidental, Marcos Ana. 
membru al Comitetului Central 
al P. C. din Spania, Wencesiao 
Roces, prof. univ. la Universita
tea autonomă din Mexic, mem
bru al P. C. din Spania, Mario 
Solis, membru al Comisiei Poli
tice, secretar al C. C. al Parti
dului Avangărzii Populare din 
Costa Rica, Nidia Saenz, mem
bru al Comisiei Politice a C.C. 
al Partidului Avangărzii Popu
lare din Costa Rica, Federico 
Kraudy, membru al Comisiei Po
litice a C.C. al Partidului So
cialist din Nicaragua, Azfar 
Kamal, membru al C.C. al Par
tidului Poporului din Pakistan, 
delegația Consiliului Redeștep
tării Naționale din Ghana, con
dusă de colonel R. E. A. Kotei, 
membru al consiliului, Arrigo 
Boldrini, președintele Asociației 
Naționale a Partizanilor Itali
eni (A.N.P.L), membru al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Italian, vicepreședinte al 
Camerei deputaților din Italia, 
Marie-Rose Pineau, secretar ge

neral de redacție la „l’Huma- 
nite“, John Rose, director gene
ral al Organizației mondiale de 
sisteme generale și cibernetică, 
alți oaspeți de peste hotare.

A fost de față delegația Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mână, condusa de Evgheni Iva- 
novici Sizenko, secretar al Comi
tetului regional Moscova al 
P.C.U.S., deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.F.S.R.

Au fost prezenți șefii misiu
nilor diplomatice acreditați în 
România, alți membri ai corpu
lui diplomatic, atașați militari, 
corespondenți ai presei străine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat s-au întreținut 
cordial, în timpul recepției, cu 
oaspeții de peste hotare, cu șefii 
misiunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținut cu căldură cu veterani 
ai mișcării comuniste și munci
torești din țara noastră, ai in
surecției naționale armate an
tifasciste și antiimperialiste și ai 
războiului antihitlerist, cu alți 
participant la recepție.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, 
de prietenie.

ÎN
BUCUREȘTI: Un bilanț de onoa
re, bogat in fapte și realizări
• La panourile de comandă, 

în punctele cheie ale procesului 
de pro'ducție. tinerii, alături de 
ceilalți muncitori de la între
prinderea de țevi „Republica" 
au realizat în aceste două zile 
aproape 1 100 tone de țevi din 
oțel din care 500 tone pentru 
export.
• Peste 1 000 de muncitori, 

tehnicieni șl ingineri de la în
treprinderea de mașini grele, 
între care și foarte multi tineri, 
au lucrat sîmbătă și duminică la 
generatorul sincron, un impor
tant agregat destinat Centralei 
termoelectrice din Brăila.
• 31 de combine „Gloria" 

C-12, 43 echipamente pentru 
combine și 72 echipamente pen
tru alte mașini agricole repre
zintă bilanțul activității desfă
șurate de colectivul întreprinde
rii „Semănătoarea" în zilele de 
23 și 24 august.

INDUSTRIE
• Simbătă și duminică. în 12 

mari secții de producție ale în
treprinderii „23 August" au fost 
prezenți la lucru peste 4 300 de 
tineri. Ca urmare a muncii de
puse de ei au fost executate cu 
patru luni mai devreme, cioca
nele de 6 000 și respectiv 1 500 
tone forță, s-au turnat peste 80 
tone piese din fontă si oțel, s-a 
finalizat execuția podului rulant 
de 500 tone pentru întreprinde
rea de aluminiu Slatina ș.a.
MUREȘ: Probele Tehnologice 

trecute cu succes

în ziua de 22 august, la Com
binatul de îngrășăminte chimice 
din Tg. Mureș au intrat în pro
be tehnologice primele două in
stalații din cadrul unității de 
Îngrășăminte complexe N.P.K. 
Astfel, prima unitate chimică 
realizată după concepție româ
nească își începe activitatea. 
Hotărîți să asigure reducerea la 
minimum a duratei probelor ti
nerii maiștri Nicolae Băilă, Ion 
Taflan, operatorii Adalbert Gu-

dor. Dumitru Roba, Vasile A- 
chim. Silviu Naghiu au fost 
prezenți la posturi în aceste zile 
de sărbătoare pentru’definitiva
rea intrării în probe tehnologice 
a tuturor instalațiilor, de la care 
agricultura socialistă așteaptă 
anual peste 1 milion tone îngră
șăminte de acest fel.
GALAȚI : între siderurgiști și 
constructori - un dialog al 

succeselor
Pe platforma Combinatului si

derurgic Galați, în zilele de 23 șl 
24 August, zile de mare sărbă
toare șl de intense bucurii su
fletești au lucrat atît siderurgiș- 
tii, cit și constructorii. Siderur- 
giștii — pentru a elabora peste 
plan Importante cantități de me
tal, constructorii — pentru a a- 
propia cu încă un pas termenul 
Intrării în funcțiune a noilor o- 
blective de interes național : 
furnalul 5, al treilea convertlzor 
de la Oțelărla Slmens Martin II 
oxigen 2, bateria 5 de cocsificare

etc. Succesele au fost de ambele 
părți semnificative : s-au pro
dus peste plan in fiecare zi, 300 
tone cocs metalurgic. 300 tone 
fontă, 330 tone oțel, 380 tone la
minate. în același timp, peste 
3 000 de constructori de la 
I.C.M.S. Galați au executat lu
crări de investiții la obiectivele 
amintite în valoare de 4.5 mili
oane lei din care 2,5 milioane 
Iei construcții-montaj.
HUNEDOARA : Cea mai mare 
producție de oțel din cursul 

anului
în cele două zile de sărbătoare 

activitatea oțelarilor hunedbreni 
de la Oțelăria Simens Martin II a 
atins înalte cote de randament. 
La cuptorul nr. 1, deservit în 
totalitate de tineri, s-au elabo
rat 7 șarje, cu una mal mult 
decît se prevăzuse. La obținerea 
acestui succes o contribuție deo
sebită și-a adus topitorul șef 
Nicolae Munte, secretarul orga
nizației U.T.C. din schimbul C, 
care a elaborat toate șarjele cu 
25—30 minute în avans față de 
grafice. Performanța sa nu a ră
mas singulară. Tînărul prim to- 
pitor Ion Sabău t de la cuptorul 
6 a realizat și el o șarjă în nu

mai 7 ore și 45 minute iar co
legii săi de la „7“ au reușit 
chiar un timp și mai scurt : 7 
ore și 30 minute. Făcînd bilan
țul celor două zile de muncă, 
rezultă că producția zilnică de 
metal a fost cu 300 tone superi
oară prevederilor. După aprecie
rile tînărului șef de schimb 
Anton Popa, aceasta este cea 
mai substanțială depășire a sar
cinilor de plan consemnată in 
cursul acestui an.
OȚELUL ROȘU: O nouă pro- 

mieră industrială
23 August, ora 21,45. Primul 

din cele 4 cuptoare electrice cu 
turnare continuă de la Oțelul 
Roșu șl-a început producția. 
După aproape 5 ore la 2,30 di
mineața a fost elaborată prima 
șarjă de 50 tone. Cinstea de a 
fi autorii acestui important e- 
venlment au avut-o prim-topl- 
torul Grigore Ciorbă, oțelaril 
Marin Duță, Badea Afim, ope
ratorii Simion Olaru șl Con-v, 
stantin Binder și alții. Probei*  
de laborator la primul otel ob-< 
ținut după acest procedeu în țara 
noastră, au primit calificativul 
de foarte bine.

ÎN AGRICULTURĂ
BIHOR : Activitate intensă în 

grădini și livezi

Deși situația la zi a lucrări
lor agricole din județul Bihor 
este bună, pe cîmpiile Crișuri- 
lor și Barcăului s-a lucrat din 
plin și in aceste zile de sărbă
toare. Peste 8 000 de tineri con- 
stituițl în echipe mixte de co
operatori, elevi și student! 
au participat la recoltatul car
tofilor, al tomatelor și ardeilor, 
al furajelor pentru masă verde, 
de pe ogoarele cooperativelor a- 
gricole de producție și a între
prinderilor agricole de stat din 
Salonta, Diosig. Săcuieni. Valea 
lui Mihai, Cetariu. Ținea, Cefa 
ș.a. Un alt punct de lucru intens 
l-au constituit livezile. La ferma 
15 Cadea din cadrul I.A.S. Va
lea lui Mihai au lucrat în aces
te două zile cîteva sute de ti
neri la culesul merelor, al pru
nelor și piersicilor.
TIMIȘ : Au încheiat arăturile de 

vară
Pentru agricultura județului 

Timiș, ziua de 23 August a coin
cis cu Încheierea unei impor
tante lucrări menite să pregă
tească în condiții optime recol

ta anului viitor: au fost termi
nate arăturile de vară pe în
treaga suprafață planificată. Tot
odată, în timp ce mecanizatorii 
din unitățile agricole din zona 
de deal dădeau bătălia pentru 
ultimele hectare la această im
portantă lucrare, cei din zona de 
șes își continuă cu intensitate 
munca în vederea încheierii u- 
nei alte etape a campaniei agri
cole de toamnă, pregătirea te
renului în vederea însămînțării 
grîului. Cu cele peste 5 000 de 
hectare realizate în zilele de 23 
și 24 august s-a ajuns la peste 
jumătate din cele 57 000 hectare 
prevăzute.
BRĂILA : Pe dmp, la recoltatul 

florii-soarelui

Peste 20 000 de țărani coope
ratori din județul Brăila au ie
șit în zilele de 23 și 24 august 
la recoltatul florii-soarelui. 
Muncind in lan de dimineață 
pînă seara, ei au raportat in sea
ra zilei de 24 august primele 
succese în stringerea acestei cul
turi. C.A.P. Bordei Verde, Dro- 
gu și alte unități au raportat 
deja încheierea stringerii florii- 
soarelui. O organizare bună a 
activității in flux continuu s-a

înregistrat In cele 6 unități din 
cadrul complexului intercoope- 
ratist Dudești, la C.A.P. Victo
ria, unde s-a recoltat și s-a tre
ierat floarea-soarelui de pe 350 
hectare.

PRAHOVA : Elevii în sprijinul 
cooperatorilor

Pe ogoarele prahovene, sim
bătă și duminică 1332 tractoa
re au ieșit la executarea unor 
lucrări agricole urgente: ară
turi, pregătiri de terenuri, balo
tat paie, treierat lucernă și 
transportul finului, întreținerea 
celei de a doua culturi de legu
me și porumb. Alături de cel 
41 221 lucrători ai ogoarelor care 
în aceste zile de sărbătoare au 
executat diferite lucrări agrico
le, peste 500 de elevi din comu
nele Mănești, Ariceștii Rohti- 
vani, Tîrgușoru Vechi, precum 
și de la liceele din municipiul 
Ploiești au participat la recolta
rea și valorificarea legumelor șl 
fructelor.

HUNEDOARA : Cu mic, 
cu mare, la strinsul furajelor

în satele județului Hunedoara

zilele de sărbătoare au consti
tuit zile obișnuite de lucru. Co
operatorii din Sarmizegetusa au 
fost mobilizați, cu mic cu mare, 
la strinsul furajelor. Numeroase 
formații s-au îndreptat spre zona 
alpină pentru a cosi iarba de pe 
cele aproape 1 000 hectare de 
finețe naturale, iar altele au ră
mas să transporte nutrețul din 
vatra satului și să recolteze bo
gata vegetație crescută pe cul
turile prăsitoare pentru a se 
completa astfel necesarul de fu
raje pentru iarnă. La C.A.P. To- 
teștl, cele mal importante forța 
umane si mecanice au fost mo
bilizate la transportul și depo
zitatul furajelor. în preajma și
relor de trifoi și ovăz pot fi tn- 
tilniți cooperatorii Molse Miclo- 
Soni, Lăscut Babes, Moise Lăză- 
roni. Trandafir Lăzăroni si alții. 
După ce au depășit planul la în- 
silozări cu 150 tone ei și-au pro
pus să realizeze sporuri sub
stanțiale și la alte categorii de 
nutrețuri adunînd în acest scop 
tot ce le-a oferit cînwul.
ILFOV : Pe ogoare, ața cum 
stă bine harnicilor gospodari

...Duminică, ora 8. La C.A.P. 
Fundulea mecanizatorii secției 
nr. 4 S.M.A. se aflau mobili
zați cu toții, în frunte cu șeful 
secției, Gheorghe Bodirlău, pe 
parcelele destinate culturii griu

lui unde executau arăturile *1  
celelalte lucrări pregătitoare ale 
terenului pentru insămințăriî 
discuit, nivelat, administrare! 
îngrășămintelor chimice. „Față 
de plan, îmi spunea tovarășul 
Spiridon Ivașcu, președintei» 
cooperativei, sîntem puțin ră
mași in urmă. De aceea ne a- 
flăm cu toții pe cîmp. In urmă
toarele 2—3 zile nu numai cl 
vom recupera rămînerile in 
urmă, dar ne vom și Încadra in 
programul stabilit".

Următoarea vizită Ia coopera
tiva ap-icolă de producție Mftgu- 
renl. In sectorul zootehnic, acti
vitatea se desfășoară potrivit 
programului de fiecare zi. Șe
ful fermei, tovarășul Ioniță Ale
xandru. secretar al biroului or
ganizației de partid, era prezent 
din primele ore ale dimineții, 
supraveghind munca îngrijitori
lor, asigurînd, ca în fiecare zi, 
respectarea pînă la cele mai 
mici amănunte a programului 
de grajd. „Dacă avem oameni 
care să nu fi venit la muncă? 
Nu, la noi nu se inttmplă așa 
ceva."

Grupaj realizat de: I. MO- 
RARU, N. COȘOVEANU, L 
DANCEA, AL. BĂLGRA- 
DEAN, I. CHIRIC, N. MILI
TARII, C. TODEROIU, M. 
BORDA, M. POPA, D. VASI- 
LESCU, AL. DOBRE.

FOTBAL II. O etapă cu destule goluri, dar și cu 
un refren auzit pe mai multe stadioane

„VREM F
Lozinca scandată de spectatorii de pe stadionul 

23 August, la unul dintre derbiurile bucureștene 
„Steaua-Rapid", era pe deplin justificată. De
parte de alte prestații, cele două formații au 
evoluat, deși cu oarecari ambiții, fără vigoare, 
oferind un spectacol lipsit de valoare spectacu
lară. In repriza secundă s-au mai dres lucrurile, 
acțiunile la poartă și de gol s-au înmulțit. 
Oricum, e mult prea mult să aștepți 90 de minute 
ca să vezi doar două ocazii clare de gol, irosite 
de Iordănescu, in prima repriză, și de Neagu, in 
repriza secundă. Restul au fost trecătoare scli
piri, rod al unor flagrante greșeli. întregul meci 
a purtat amprenta unui șoc dezordonat, fără o 
idee precisă, băieții pozînd, în multe situații, în 
niște simpli diletanți ai balonului rotund. Se 
poate reproșa apoi, acestor tineri, spiritul de 
luptă anemic, slaba lor dovadă de voință și dă
ruire. Acestea sint cauzele scorului alb, nu al
tele, și invitația publicului adresată echipelor, 
„Vrem fotbal !“ are multe subînțelesuri. In pri
mul rind acela că este mult prea puțin ceea ce 
au arătat o echipă cu atiția internaționali cum 
e Steaua, și cîștigătoarea „Cupei României", in 
schimb, unii jucători au ținut să se remarce 
prin durități : Marcel Răducanu și-a lovit, fără 
nici o jenă, adversarul fără minge. Inspirată ini
țiativa antrenorului Jenei de a-l înlocui cu un 
jucător mai calm și mai clarvăzător, Dumitriu 
IV, care a mai legat ceva jocul steliștilor.

Deși la București nu s-a marcat nici un gol 
și etapa a avut restanță un meci (Sportul Stu
dențesc—Dinamo, echipele întreprind turnee în
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Spania), recolta de goluri e satisfăcătoare — 22 
— dacă n-am fi obligați să observăm că efica
citatea unor echipe (U.T.A., Poli Iași, A.S.A.) nu 
se datorește atît spiritului ofensiv, organizării ex
celente a jocului, cit mai ales prestărilor slabe 
ale adversarilor. Două dintre acestea tint noile 
promovate in prima divizie — S.C. Bacău și 
F.C. Bihor. Faptul cel mai surprinzător al eta
pei îl constituie infringerea la un scor mare, 
0—4, guferită de reșițeni la Tg. Mureș. Victoria 
norocoasă din prima etapă și eșecul de 
ieri ne oferă argumentul să apreciem că 
această formație se află, de mai multă 
vreme — mai exact cam de la mijlocul 
campionatului trecut — intr-un declin de 
formă. Care să fie cauzele ? Ca evenimente mai 
deosebite consemnăm festivitatea de la Timi
șoara, unde pentru sportivitate și comportare ci
vilizată, publicul de pe Bega a primit cupa 
fair-play „Iosif Petchovschi". S-au dictat două 
penalty-uri ; în vreme ce portarul Bathori de la 
Olimpia a reușit să-l transforme, atacantul Ba- 
tacliu de la „U“ Cluj-Napoca l-a ratat. Portarul 
craiovean, Purcaru, manifestind o formă excep
țională, a barat, dealtfel, drumul spre gol al 
mai multor acțiuni ofensive ale studenților clu
jeni. Intîmplarea lui Batacliu m-a făcut să-mi 
amintesc de declarația unui mare fotbalist pe 
care o reproduc aproximativ : în ce privește 
lovitura de pedeapsă nu există portari buni, in 
stare s-o apere, ci numai execuții proaste'.ci numai execuții proaste'.

V. CĂBULEA

CLASAMENT

Au început întrecerile finale
ale „Cupei Congresului al X-lea al U.T.C. 

și Conferinței a
Circa 1 600 de sportivi, din 

toate județele țării, care alcătu
iesc echipele campioane pe ju
deț și pe municipiul București 
la volei, fete și băieți, și la oină 
au luat, ieri, startul în întrece
rile finale ale competiției de 
masă dotate cu trofeul „Cupa 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și a Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R.", găzduite pe mai 
multe baze sportive din Capitală.

Am urmărit pe terenurile de 
la Stadionul tineretului și de 
la Institutul agronomic confrun
tările preliminare ale finaliste-

X-a a U.A.S.C.R"
lor. Disputele deosebit de apri
ge ne-au oferit momente de în- 
cîntare, relevîndu-ne, în același 
timp, faptul Îmbucurător că ma
rea majoritate a sportivilor s-au 
pregătit bine pentru ultimul a- 
salt al competiției, ei demon- 
strînd reale virtuți tehnice și 
tactice, o bună condiție fizică, 
multă vigoare șl tinerețe.

Pentru început — o ima
gine de la întrecerile din prima 
zi, urmînd ca în zilele următoa
re să acordăm un spațiu mal 
larg acestei ample manifestări 
tinerești.

A.S.A. TÎRGU MUREȘ—F.C.M. REȘIȚA 4—0 (3—0). Vicecampio- 
nii au repurtat a doua victorie, la un scor categoric, și s-au insta
lat în fruntea clasamentului. Au înscris: fundașul Gligore (min. 5), 
Ion Mureșan (min. 21) și Pislaru, de două ori (min. 44 și min. 53). 
Din min. 51 reșițenii au jucat in 10 oameni. La tineret-speranțe, 
1—1. F.C. CONSTANȚA—F.C. ARGEȘ 1—0 (0—0). Golul victoriei
1- a „semnat" Viorel Sălceanu (min. 73). La tineret-speranțe 1—2. 
POLI. IAȘI—F.C. BIHOR 4—1 (2—0). Victorie categorică a studen
ților ieșeni, care au punctat prin: Simionaș (min. 17), Romilă II 
(min. 37) și tînărul atacant Nemțeanu, de două ori (min. 57 și min. 
63), iar noua achiziție a orâdenilor, Ghergheli (min. 48) a marcat 
golul de onoare. „U“ CLUJ-NAPOCA—UNIVERSITATEA CRA
IOVA 1—0 (0—0). După ce în min. 36 a ratat un penalti, în repriza 
secundă Batacliu (min. 71) a înscris unicul gol al partidei. La ti
neret-speranțe, victoria a revenit oaspeților cu 2—0. U.T.A.—S.C. 
BACAU 3—0 (1—0). Cele trei goluri au fost realizate de mijlocașii 
Broșovschi (min. 27) și Bedea, de două ori (min. 46 și min. 49). La 
tineret-speranțe au cîștigat oaspeții cu 2—1. OLIMPIA SATU 
MARE—JIUL 2—2 (0—2). Oaspeții au condus cu 2—0, prin golurile 
„semnate" de Roznai (min. 35 și min. 45), iar portarul Bathori (min. 
54) din 11 m. și Kaiser (min. 85) au marcat pentru gazde. La tine
ret-speranțe, 4—0. POLI. TIMIȘOARA—C.F.R. CLUJ-NAPOCA
2— 2 (0—1). Au marcat pentru gazde Anghel, de două ori (min. 60 
și min. 69), iar Bilă (min. 23) și Moga (min. 87) pentru feroviarii 
clujeni. La tineret-speranțe, 3—1. RAPID—STEAUA 0—0. Meciul 
Sportul studențesc—Dinamo s-a amînat, ambele formații aflîndu-se 
în turneu în Spania.

ETAPA VIITOARE
• (joi

Dinamo — A.S.A. Tîrgu Mu
reș, Steaua — F. C. Constanța, 
F. C. Bihor — Sportul studen
țesc, Jiul — F.C.M. Reșița. Uni
versitatea Craiova — Rapid, 
F, C. Argeș — „U“ Cluj-Napoca,

28 august)
Sport Club
Satu Mare. C.F.R.
— U.T.A. și Poli, 
Timișoara, care se 
pe micul ecran.

Bacău — Olimpia 
Cluj-Napoca 
Iași — Poli, 
va transmite

A.S.A. Tg. Mureș
C.F.R.
Sp. Studențesc 
Poli. Iași 
U.T.A.
F.C. 
„U.“ 
F.C. 
,,U« 
Olimpia 
Rapid 
S.C. Bacău 
F.C. Bihor 
F.C.M. Reșița 
Steaua 
Jiul
Poli. Timișoara 
Dlnamo

Argeș 
Craiova
Constanța 
Cluj Napoca

2 2 0 0
2 110
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

7-2
5—3
1—010 0

10 1 4—3
10 1 3—2
10 1 2—1 
1 0
1
1
0
o
1
1
1
o
0 1
0 1
o o

o 
o
2
2
0
0
0
1

1 2—1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

2-2
1—1
2—2
0—0
2— 3
3— 5
2—5
1—2
4— 5
2—4
1—3

Voleibaliștii județelor Mehedinți și Bihor au oferit spectatorilor 
o partidă deosebit de atractivă

Foto : VASILE RANGA

PRIMA ETAPA A DIVIZIEI B
SERIA I. C.S.U, 

C.F.R. Pașcani 1—1 ; 
Ploiești — Gloria Buzău 
Viitorul Vaslui - 
șani 1—0 ; C. C 
Victoria Tecuci
Brăila — C.S.M. Suceava 3—1 ; 
Metalul Plopeni — Celuloza Că
lărași 3—1 ; S. C. Tulcea — 
C.S.M. Borzești 0—0 ; Cimentul 
Medgidia — F.C.M. Galați 0—1 ; 
Ceahlăul P. Neamț — Petrolul 
Ploiești 1—L

Galați — 
Prahova 

0-0 ; 
Unirea Foc- 

C. S. Botoșani — 
_—i 1—0 ; F. C

SERIA A II-A. Metalul Bucu
rești — Metalul Mija 2—0 ; 
Autobuzul București — S.N. Ol- ' 
tenița 2—0 ; Tractorul Brașov — 
Electroputere Craiova 1—0 : C.S. 
Tîrgoviște — Chimia Rm. Vîlcea 
4—0 ; Chimia Tr. Măgurele — 
Automatica Alexandria 0—0 ; 
Nitramonia Făgăraș — Metrom 
Brașov 1—0 ; Dinamo Slatina — 
Steagul roșu Brașov 2—0 ; Mi
nerul Motru — Voința București 
2—0 ; F.C.M. Giurgiu — Pro
gresul București 0—0,

SERIA A III-a. Sticla Turda — 
Gaz Metan Mediaș 2—0 ; C.I.L. 
Sighet — Corvinul Hunedoara 
1—1 ; U. M. Timișoara — Min. 
Moldova Nouă 2—0 ; Dacia 
Orăștie — Victoria Călan 0—0 ; 
F. C. Baia Mare — Metalurgis
tul Cugir 2—0 ; Mureșul Deva — 
Victoria Cărei 4—0 ; Unirea 
Tomnatic — C.F.R. Timișoara 
1—3 ; Rapid Arad — Șoimii Si
biu 2—2 : Gloria Bistrița — Ind. 
sîrmoi C. Turzii 3—0.

CAMPIONATELE MONDIALE 
FEMININE DE 

CANOTAJ ACADEMIC
La Nottingham a-au tnclh, 't 

duminică după-amlază întrecerea 
celei de-a 2-a ediții a campiona
telor mondiale feminine de cano
taj academic. Actuala ediție a fost 
dominată de sportivele din R. D. 
Germană, care au cîștigat 5 din cele 6 titluri. Echipajele României 
au cucerit două medalii de bronz. 
In proba de 2 f. c. lupta pentru 
victorie a fost deosebit de pasio
nantă. Titlul a fost obținut de 
echipajul R.D. German» cronome
trat în 3’49” 83/100. Medalia de ar
gint a revenit echipajului U.R.S.S. 
— 3’50”81/100 Iar cea de bronz 
echipaiulul României (Marlena 
Predescu—Angelica Chertlc — 3’ 
54”25/100. Iată clasamentul final al 
acestei probe: 1. R.D. Germană 
(Noack-Dahne); 2. U.R.S.S. (Gl- 
govska-Velnzerga); 3. România
(Predescu — Chertlc); 4. Bulgaria; 
5. Polonia; 5. Cehoslovacia. A doua 
medalie d» bronz a fost ctștlgată 
de echipajul de 8 plus 1 al Româ
niei (Elena Oprea, Florica Petcu, 
Fillgonla Toi, Cristei Wiener, Au
relia Marinescu, Valeria Avram, 
Iullana Balaban, Elena Avram șl 
Aneta Matei) care a realizat timpul 
de 3T8”50/100. Clasamentul probei: 
1. R.D. Germană 3T4”53/100; 2. S.U.A. 3’16’’21/100; 3. România 3’ 
18"50/100; 4. Olanda; 5. U.R.S.S.

in proba de 4 plus 1 vîsle titlul a rost cucerit de R.D. Germană — 
3’21”61/100, echipajul român ocu- 
plna ioctu 6 cu 3*33  ’10/100 iar pro
ba de 4 plus 1 rame a revenit, de 
asemenea, echipajului R.D. Ger
mane — 3’24”18/100 (echipajul român s-a clasat pe locul 7)
• SELECȚIONATA DE RUG- 

BI a României a repurtat cea 
de-a 4-a victorie (din 6 meciuri) 
în turneul pe care-1 întreprinde 
in Noua Zeelandă, învingind cu 
scorul de 12—9 (0—9) selecționa
ta provinciei Southland. Meciul 
s-a disputat la Invercagill. în 
prezența unui numeros public, 
și a fost de o bună factură teh
nică, transmite corespondentul 
agenției Reuter. Gazdele au 
dominat In prima repriză, pen
tru ca în partea a doua a parti
dei inițiativa să aparțină rugbiș- 
tilor români.

• MARIANA SIMIONESCU și 
Virginia Ruzici, cele două jucă
toare românce participante la 
turneul internațional de tenis de 
la South Orange (New Jersey), 
iși vor disputa finala probei de 
simplu femei. Comentatorii 
agențiilor de presă subliniază 
performanța tinerelor tenismene 
din România, care au evoluat 
excelent în acest concurs.

In finala probei de simplu 
bărbați, Ilie Năstase ii va intilni 
pe Bob Hewitt (R.S.A.). Jucăto
rul român l-a eliminat, in semi
finale, cu 6—3, 6—3 pe indianul 
Anand Amritraj, în timp ce fra
tele acestuia Vijay a pierdut cu 
6—4, 6—7, 4—6 partida cu Bob 
Hewitt. De menționat că in sfer
turile de finală, Vijay Amritraj 
ii eliminase pe favoritul prin
cipal al turneului Jimmy 
Connors.
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Omagiul hărniciei și devotamentului comunist

Bilanț mobilizator, perspective luminoase
(Urmare din pag. I)

Piața Aviatorilor intră în sunete
le trompetilor două mii de pio
nieri, o părticică din cei peste 2 
milioane citi cresc ca florile în 
întreaga tară. S-au întors de 
curînd de la cel de al IV-lea 
Forum național desfășurat la Re
șița unde au făcut bilanțul acti
vității lor, reinnoindu-și încă o 
dată, aici în fata întregii țări, 
angajamentul de a învăța cu sîr- 
guință, de a se pregăti cu rîvnă 
pentru a deveni vrednici conti
nuatori ai tradițiilor de muncă 
și luptă ale comuniștilor și ute- 
ciștilor.

Exprimată intr-o singură 
cifră, victoria oamenilor 
muncii din Capitală — 

îndeplinirea cincinalului în 4 ani 
și jumătate — înseamnă o produc
ție suplimentară de 52 miliarde 
lei sau, altfel spus, un ritm de 
dezvoltare de 14,7 la sută față 
de 9,7 la sută cit se prevăzuse. 
N-a fost însă doar un cincinal al 
ritmurilor fără precedent, ci în 
același timp al calității, al înno
irii producției, al eficienței eco
nomice și sociale. Urmind cu 
fermitate repetatele și prețioasele 
indicații ale secretarului general 
al partidului, numai in perioada 
1973—1975 oamenii muncii din 
industria Capitalei au asimilat 
250 tehnologii noi și aproape o 
mie de produse de mare impor
tanță pentru economia noastră 
și intens solicitate la export : 
turboagregatele de 330 și 50 MW, 
cazanele de 1 035, 525 și 420 tone 
abur/oră, calculatoare electroni
ce, mașini-un^te cu comandă 
program, utilaje tehnologice de 
mare complexitate, autobuze și 
troleibuze, mașini agricole, di
ferite tipuri de motoare Diesel 
ș! electrice etc. Au fost puse in 
funcțiune 331 noi capacități de 
producție din care 54 în devans 
cu 1—12 luni. Dar acest cincinal 
a mai însemnat pentru toate 
virstele de cetățeni ale Capita
lei : 120 000 de apartamente, 
peste 200 000 m.p. spatii comer
ciale. aproape 900 săli de clasă, 
peste 28 000 locuri în creșe, gră
dinițe și case de copii, peste 
50 1)0 noi locuri în cămine pen- 
t{_ tineret. Și a mai însemnat 
totodată perioada cu cea mai ma
re creștere a retribuției medii — 
cu 22 la sută — de care tinerii 
au beneficiat în cea mai mare 
măsură.

In efortul general al cla
sei muncitoare, al intelec
tualității Capitalei pentru 

realizarea angajamentului asu
mat. cei peste 166 000 de 
tineri antrenați în întrece
rea inițiată de Biroul C.C. 
al U.T.C. sub deviza „Ti
neretul — factor activ în înde

DE
• CLUJ NAPOCA. Noi 

angajamente pe frontul 
întrecerii socialiste

Dis-de-dimineată coloanele de 
demonstranți ale oamenilor 
muncii din municipiul Cluj- 
Napoca, pornite din toate carti
erele orașului, din porțile între
prinderilor și instituțiilor se 
îndreptau spre piața centrală. 
Oamenii muncii, români și ma
ghiari, în această zi de sărbă
toare națională a întregului po
por își împodobiseră orașul 
cu flori și drapele. Dar cele 

plinirea cincinalului înainte de 
termen"1 și-au adus și își aduc 
contribuția lor statornică și va
loroasă. Acum, în ziua marii 
sărbători, umăr Ia umăr în ma
rea coloană ei raportează fapte 
și inițiative înscrise cu litere 
mari în cartea de onoare a între
cerii socialiste desfășurate pe 
parcursul ultimilor trei ani. 
Prin muncă patriotică în spri
jinul producției tinerii de la 
I.P.R.S. — Băneasa. I.E.M.I., 
U.R.A. — Oltenița, I.C.S.I.M., 
„23 August". B.R.J. și I.M.G.B., 
ca să reținem doar cîteva exem
ple, au efectuat lucrări în va
loare de 8 678 000 lei. Continuîn- 
du-și cu aceeași abnegație stră
duințele în întrecere, tinerii Ca
pitalei au înregistrat și în pri
mul semestru al acestui an suc
cese remarcabile. Ei au efectuat 
peste 3 milioane ore de muncă 
patriotic.ă în sprijinul produc
ției realizînd suplimentar pro
duse în valoare de peste o sută 
milioane lei. ceea ce reprezintă 
mai mult de jumătate din an
gajamentul lor în intîmpinarea 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și a celei de a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R. Pentru a da și o mai 
mare încărcătură de fapte cu- 
vîntului lor, uteciștii din între
prinderile Capitalei au întîmpi- 
nat sărbătoarea eliberării cu 
inițiativa de a declara luna au
gust lună a recordurilor in 
muncă. Ea a' fost îmbrățișată de 
organizațiile U.T.C. din 58 de 
mari întreprinderi cuprinzind 
peste 150 000 de tineri. Pinâ în 
ziua de 23 August raportaseră 
deja o producție suplimentară 
de peste 12 milioane lei, esti- 
mîndu-se ca pînă la finele lunii 
această valoare să se rotun
jească la 14 milioane.

Elevii bucureșteni, la rîndul 
lor. raportează că au realizat în 
cursul anului școlar trecut. în a- 
telierele-școală. o producție va- 
lorînd peste 125 milioane lei, iar 
studenții — o producție de peste 
44 milioane lei. Aceasta repre
zintă 1 034.75 lei de student. 
Este o mărturie elocventă a mo
dului in care se aplică în prac
tică indicația secretarului gene
ral al partidului privind inte
grarea învătămintului si cerce
tării cu producția, atestă marile 
posibilități de care dispune în- 
vățămîntul nostru în pregătirea 
și instruirea multilaterală a ele
vilor și studenților.

Ca un simbol al vredni
ciei și cinstirii muncii, 
în fruntea colectivelor 

din întreprinderile Capitalei 
pășește un grup format din 
300 de Eroi ai Muncii 
Socialiste. Sint prestigioase per
sonalități ale clasei noastre 
muncitoare, care și-au făcut din 
viata lor un cult pentru muncă, 

LA REPORTERII NOȘTRI
mai frumoase erau carele ale
gorice, panourile sintetice care 
raportau cifrele de plan ale 
muncii. In marea întrecere pa
triotică de încheiere a cincina
lului înainte de termen peste 
29 de întreprinderi din munici
piul Cluj-Napoca au realizat 
cincinalul. Astăzi s-au prezentat 
în coloana demonstranților cu 
noi cifre de plan pe care se an
gajează să le realizeze cu 
succes pînă la finele anului. 
Economia județului se află în 
avans față de prevederile cin
cinalului cu o producție supli
mentară de peste 3 miliarde 
700 mii lei. în șirul demon

pentru autodepășire, slnt adevă
rate modele de viață comunistă, 
autorii unor numeroase perfor
mante în producție și creația 
tehnică, dar și desăvirșiti edu
catori și îndrumători ai tinerel 
generații. Le succed coloanele 
unor unități economice din sec
toarele 3, 4 și 8. în fruntea a- 
cestora se află, ca de fiecare 
dată, muncitorii, inginerii, teh
nicienii și funcționarii Uzinei 
„23 August", firmă prestigioasă 
nu numai la noi, dar și departe, 
peste hotare. în oele treizeci de 
țări din Europa, Africa. Ame
rica Latină și Asia, unde ajung 
locomotivele și motoarele fabri
cate de ei. Hotărîți să încheie 
acest an cu rezultate dintre 
cele mai bune, comuniștii, ute
ciștii și ceilalți lucrători ai uzi
nei s-au angajat să realizeze 
peste plan 150 de locomotive 
Diesel-hidraulice, 310 motoare 
cu ardere internă și peste 13 000 
tone de utilaje tehnologice com
plexe.

„Ne așteaptă însă sarcini și 
mai mari în noul cincinal — ne 
declară Gheorghe Bucur, Erou 
al Muncii Socialiste, — sarcini 
trasate de cel de-al XI-lea Con
gres al partidului pe care comu
niștii Capitalei, toți oamenii 
muncii sînt pregătiți să le înde
plinească cu aceeași inaltă răs
pundere muncitorească pentru 
ca. într-adevăr, cincinalul 1976— 
1980 să se afirme ca cincinal al 
revoluției tehnico-științifice. al 
calității și eficientei economice 
în toate domeniile activității 
noastre".

Pregătindu-ne cu cea mai 
mare sirguință pentru 
" intîmpinarea Congresului 

al X-lea al U.T.C., noi 
tinerii de la Bumbăcăria 
Română Jilava, împreună 
cu toți ceilalți muncitori, — 
ne declară Magdalena Pena, se
cretara comitetului U.T.C. — 
am realizat pină in prezent o 
producție globală suplimentară 
de 180 milioane lei, iar pînă la 
finele anului vom mai produce 
încă o sută milioane lei peste 
plan. Deviza noastră este calita
tea. reducerea cheltuielilor ma
teriale, eficienta maximă la fie
care loc de muncă". Utecistele 
Silvica Ciosu. Rodica Stama, 
Ioana Ezer. fruntașe în întrece
rea socialistă, prezente și ele 
în coloana demonstranților. în
tăresc prin propriile lor perfor
mante și angajamente afirma
ția secretarei U.T.C. Gînduri a- 
semănătoare ne-au exprimat și 
uteciștii de la I.O.R. — Ion 
Chivu, Nicușor Olteanu. Elena 
Popescu. Florica Tuca. Ecateri- 
na Lobodă. Ioana Raducea, 
Smaranda Berbec — aflați. ca 
și în muncă, în primele rînduri 
ale coloanei lor.

stranților recunoaștem pe mun
citorii întreprinderii mecanice 
de reparații material rulant 
„16 februarie", care au realizat 
prevederile întregului cincinal 
încă din zilele istoricului Con
gres al XI-lea al P.C.R. în 
urma lor se aliniază coloanele 
studenților români și maghiari 
din centrul universitar Cluj-Na
poca. Ei sînt în uniformele al
bastre ale detașamentelor pen
tru apărarea patriei, îri unifor
mele de muncă ale șantierelor 
și taberelor naționale de muncă 
patriotică. Cu cîteva zile înain
te. coloanele ziarului județean 
„Făclia" făceau bilanțul fruc

„Tinerii reprezintă peste 70 la 
sută din efectivul nostru — 
spune ing. Nicolae Gaiță, direc
torul întreprinderii I.O.R. Vor
bind de succesele noastre, 
cum ar fi : îndeplinirea sarcini
lor actualului cincinal pe 26 iu
nie, iar la export pe 31 de
cembrie 1974, trebuie să recu
noaștem cu bucurie că ei și-au 
adus un aport remarcabil".

In rîndul demonstran
ților de la întreprin
derea „Timpuri Noi". 

I-am căutat pe tînărul Mihai 
Marinescu, unul din fruntașii 
permanent! al întrecerii. Secre
tarul comitetului de partid, to
varășul Constantin Stanciu, ne 
informează însă că el. împreu
nă cu alți o sută de tineri și 
alți muncitori au rămas la 
muncă pentru a-și îndeplini un 
frumos angajament în cinstea 
Congresului uteciștilor : depăși
rea cu 15 la sută a sarcinilor 
la export. Este de fapt angaja
mentul întregului colectiv, dar 
cei de la montaj au cel mai 
greu cuvînt de spus. Acum lu
crează Ia montarea unui lot de 
200 motoare care vor fi expe
diate chiar în aceste zile în Li
bia, Turcia și Tailanda.

Vibrantele saluturi frățești 
înscrise cu litere mari pe pan- 
carde, rostite de mii de piepturi 
la adresa tuturor tarilor socia
liste. urările de continuă con
solidare și adîncire a prieteniei 
noastre cu aceste state, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu 
popoarele care au pășit pe dru
mul independentei și progresu
lui social, cu toate țările lumii, 
indiferent de orînduirea lor. a- 
testă totala adeziune a întregu
lui popor la politica externă a 
partidului și statului nostru, ho- 
tărirea neabătută de a face to
tul pentru îndeplinirea acestei 
politici, care corespunde pe de
plin intereselor patriei noastre, 
cauzei socialismului, păcii și 
progresului pe întregul glob pă- 
mintesc. Marea demonstrație 
continuă apoi cu parada a șase 
mii de tineri sportivi, simbol al 
vigurozității și tinereții, repre- 
zentînd toate cluburile bucu- 
reștene și disciplinele sportive, 
pentru a se încheia în acordu
rile înflăcărate ale cîntecului 
nostru patriotic „Trei culori", 
intonat de mii de oameni aflati 
în vasta piață și în toate tribu
nele. Un cîntec care exprimă 
legămintul nostru de credință 
cu patria și partidul, cu condu
cătorul său iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrca 
nestrămutată a întregii noastre 
națiuni de a înfăptui fără aba
tere Programul Partidului Co
munist Român de continuă în
florire a Republicii Socialiste 
România.

tuos al întrecerilor organizate 
în cinstea zilei de 23 August. 
Astfel, întreprinderea „Metalul 
roșu" a realizat o producție su
plimentară de peste 500 000 lei ; 
Trustul de construcții a reali
zat un volum suplimentar de 
lucrări în valoare de 55 mili
oane Iei, dind în folosință 2 985 
apartamente ; întreprinderea 
„Farmec" a realizat planul pe 
8 luni la data de 12 august, 
obținîndu-se pînă la sfîrșitul 
anului o producție de 10 mili
oane lei. Toate întreprinderile 
municipiului se prezintă astăzi 
în fața tribunei oficiale cu cifre 
de plan realizate, cu producții 

suplimentare și mărfuri la ex
port de bună calitate.

I. MARCOVICI

• HUNEDOARA. „Re- 
întîlnire" după 6 ani

La marea demonstrație a oa
menilor muncii din municipiul 
Petroșani, formațiile de mineri 
conduse de Augustin Demeter și 
Gheorghe Lițcan au ținut să 
fie împreună...

— Nu ne-am mai „văzut" de 
aproape 6 ani I, mărturisește 
baci Augustin, privindu-și cu 
admirație ortacii.

— Nu lucrați la aceeași ex
ploatare ?

— Auzi vorbă 1 Să părăsim 
tocmai noi mina de la Livezeni 
care a crescut sub ochii noș
tri ? „Despărțirea" a fost de al
tă natură.

Ion Gîrz, Ladislau Mandochi, 
Mihai Cojocaru și alti tovarăși 
ai minerului Augustin Deme
ter explică cu o bucurie care 
li se citește ușor pe chipuri 
despre ce e vorba. în 1969 au 
început lucrările de săpare a 
traversalei subterane care lea
gă incinta exploatării Live
zeni de zăcămintele de cărbu
ne din masivul Paring. Era cea 
mai importantă și grea lucrare 
minieră subterană în actualul 
cincinal datorită nu numai lun
gimii — peste 2 800 de metri — 
ci și dificultăților de ordin 
tehnic pe care le impunea tra
versarea de pe cartierul aero
portului. Oamenii lui Demeter 
au atacat magistrala dintr-o 
parte, Lițcan și ai lui din alta. 
Au lucrat asa. față în fată, 
fără să se vadă, ani de zile 
pînă într-o zi...

— Cînd a fost ziua aceea ?
— întilnirea, spune șeful de 

brigadă, a avut loc în preajma 
sărbătorii de 23 August. De 
fapt, noi am programat-o astfel 
și ne-am străduit mult să ne 
ținem de cuvînt. Atunci am stră
puns ultima porțiune de jonc
țiune a galeriei sub privirile 
nerăbdătoare ale topografilor, 
maiștrilor, inginerilor. A ieșit 
perfect, la milimetru. Primul 
lucru pe care l-am făcut a fost 
să-I îmbrățișez pe ortacul meu 
Lițcan.

— De aceea, am ținut să fim 
împreună și acum, la marea 
sărbătoare, precizează Gheorghe 
Lițcan. Pentru a ne bucura și 
mai mult de izbindă.

AL. BALGRADEAN

• GALAȚI. In coloană, 
alături de constructorii 
navali

De coloana constructorilor 
navali din Galați m-aș fi apro
piat și fără să-mi facă semn 
secretarul comitetului de partid, 
tovarășul Anatolie Mehic. M-aș 
fi apropiat deoarece carul alego
ric din fruntea coloanei repre
zintă spre deosebire de alți ani 
o nouă premieră de interes na
țional : prima platformă de fo
raj marin de construcție româ
nească. Cei care au ridicat acest 
obiectiv sînt în majoritate tineri, 
sudori și lăcătuși care s-au afir
mat prin construirea atîtor car
gouri ce brăzdează acum mările 
și oceanele lumii. Sînt oameni 
ca Darie Cristea, Gheorghe Ola- 
ru, Gheorghe Irimescu, Ilie 
Marin, harnici și mereu preocu
pați să dezvăluie și altora 
tainele meseriei. Sînt oameni 
care acum, în coloană, pășesc 
cu fruntea sus, cu privirea stră
lucind de bucurie.

— Platforma este gata pentru 
lansare la apă, ne spune tovară
șul Anatolie Mehic. Dar nu pen
tru asta v-am făcut semn. Ci 

pentru a vă comunica o altă 
premieră. Ieri, 22 august, la 
șantierul naval s-au debitat pri
mele table pentru cargoul de 
55 000 tdw. Prin această operație 
a intrat in fabricație cel mai 
mare cargou ce se va realiza la 
Galați. Cinstea de a face pri
mul pas în acest nou Început de 
drum în activitatea renumitului 
șantier din Galați a revenit 
muncitorilor din atelierul de 
confecționat, conduși de maistrul 
comunist Aurel Spinoche. Poate, 
de aceea, acolo în coloană, în 
privirea muncitorilor de Ia 
„confecționat", tineri și vîrstnici, 
dar mai toți tineri, strălucea o 
lumină aparte.

I. CHIRIO

• PRAHOVA. Impor
tante economii prin in
vestiții de inteligență

Și în acest an demonstrația 
oamenilor muncii din municipiul 
Ploiești a purtat amprenta tine
reții. Tinerețea unui oraș cu o 
veche tradiție industrială, tine
rețea unui județ cu mare pon
dere în economia țării. O sin
gură cifră din buchetul de rea
lizări închinat zilei de 23 August 
este semnificativă. Angajamentul 
anual și planul cincinal la ex
port au fost îndeplinite, realizîn- 
du-se suplimentar 514 milioane 
lei valută. Pînă in prezent peste 
30 de intreprinderi au raportat 
îndeplinirea planului cincinal, 
întregul județ avind un avans 
de 30 zile, avans echivalent cu 
o producție în valoare de 2,3 
miliarde lei. Toate aceste rezul
tate au fost posibile și datorită 
entuziasmului cu care tinerii 
prahoveni s-au înscris pe coor
donatele muncii, studiului și 
cercetării. Pentru că numai în 
acest an aproape 200 de tineri 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
au realizat invenții, inovații și 
raționalizări care au condus la 
obținerea unor economii de ma
terii prime și materiale, energie 
și combustibil în valoare de 
peste 39 milioane lei. Prin îm
bunătățirea proceselor tehno
logice contribuția adusă la rea
lizarea unor produse în vederea 
reducerii importurilor tinerii in
ventatori și inovatori prahoveni, 
inginerii Ion Dinu și Grigore 
Iordache de la întreprinderea de 
reparații utilaje petroliere Te- 
leajen, inginer Florea Florea, 
întreprinderea de reparații Plo
iești sau Ilie Papuc de la între
prinderea constructoare de uti
laj petrolier „1 Mai", și-au ciști- 
gat un renume ce a depășit cu 
mult porțile intreprinderilor res
pective. Pe mulți dintre ei i-am 
văzut în coloanele demonstran
ților. Sint atît de tineri încît te 
încearcă parcă o îndoială aflînd 
cite milioane de lei au econo
misit prin inteligența lor, prin 
entuziasmul și pasiunea cu care 
s-au racordat la rețeaua de 
înaltă tensiune a întrecerii so
cialiste. Trei tineri ingineri cer
cetători ai Institutului de cerce
tări și proiectări pentru rafină
rii și petrol, Gheorghe Dezideriu 
Bumb, Ion Dinu și chimistul 
Emilian Roșu prin realizarea 
unor noi procedee de copolime- 
rizare și a unui compus sulfu
rat au adus economii de aproape 
7 milioane lei, contribuind la 
eliminarea unor importuri costi
sitoare. Tinerețea Prahovei nu 
se dezminte.

DAN VASILESCU

• BUZĂU. Un loc dis
tinct pe graficul succese
lor : înnoirea producției

Succese de prestigiu, realizări 
semnificative obținute în toate 

domeniile de activitate rapor
tează partidului și tării și oa
menii muncii buzoieni. între
prinderea de sîrmă și produse 
din sîrmă a îndeplinit sarcinile 
cincinalului cu 6 luni și 10 zile 
mai devreme, creînd astfel con
diții ca pînă la sfîrșitul anului 
să obțină o producție globală de 
peste 645 milioane lei. Electro
zii românești fabricați aici, folo
siți la sudarea navelor, a reci
pientelor de înaltă presiune, au 
devenit bine cunoscut! în 20 de 
țări ale lumii. Trefilatorul Ște
fan Mirică, zincatorul Ghită Pe
tru, lăcătușul Constantin Blida- 
ru, prezenți în coloanele de
monstranților, raportează în nu
mele colegilor că rezultate bune 
au fost obținute șl în domeniul 
reducerii consumurilor de ma
terii prime concretizate în eco
nomii în valoare de peste 
16 000 000 lei. Trec apoi munci
torii, inginerii și tehnicienii în
treprinderii de utilaj tehnologic 
care raportează la această mare 
sărbătoare numărul mare al noi
lor produse de mare tehnicitate

In parcul „Herăstrău" din București

UN CARNAVAL
CU 80 000 DE INVITAȚI

Parcul „Herăstrău" s-a trans
format in zilele de 23 și 24 august 
într-un vast amfiteatru sărbăto
resc. 80 000 de tineri din între
prinderile Capitalei, aceiași care, 
prin efortul lor susținut, prin 
abnegație exemplară au contri
buit alături de tovarășii lor de 
muncă la realizarea de către 
municipiul București a planului 
cincinal în patru ani și jumăta
te au fost invitați de către Co
mitetul municipal U.T.C. la car
navalul tematic Tinerețe, muncă 
și avînt. Sub acest semnificativ 
generic, pe estradele parcului, în 
insulă, la Teatrul de vară, în de
corul policrom al Expo-florei, a 
avut loc un întreg cortegiu de 
activități cultural-artistice, în 
cadrul cărora formații de dan
suri, brigăzi artistice de agitație, 
coruri, grupuri de recitatori, so
liști de muzică populară și ușoa
ră. împreună cu publicul pre
zent, au celebrat acest timp al 
faptei, manifestîndu-și hotărîrea 
de a întimpina Congresul al 
X-lea al U.T.C. și Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R. prin noi succe
se in muncă, cu realizări pe mă
sura evului socialist al patriei.

OMAGIU ACESTOR ANI 
INCANDESCENȚI

în fața unui public numeros, 
pentru care Teatrul de vară „He
răstrău" devenise un lăcaș neîn
căpător, s-a prezentat un însu
flețit program intitulat Te cîntăm 
tinerețe. Glasurile armonioase 
ale tinerilor din corul „Ciprian 
Porumbescu" au intonat energic 
acordurile patetice și profund 
mobilizatoare ale unor îndră
gite cîntece patriotice și de 
tineret. Un inspirat montaj 
lițerar-muzical intitulat Ute
ciștii, cuprinzînd versurile 
tumultuoase, pătrunse de sen
timentul grav al angajării ci
vice ale lui Adrian Păunescu, a 
fost prezentat de artiștii amatori 
de la Ateneul tineretului. O fe
ricită identificare s-a realizat în
tre euritmia jocului popular și 
temperamentul entuziast al tine
rilor dansatori, interpreți ai unor 
jocuri din Oaș și Muntenia, i- 
dentificare ce a oferit nerv și 
atractivitate acestei părți din 
program. Un punct aparte al 
programului, cu priză la specta- 

aslmilat*  șl introdus*  In fabri
cația : recipiente de clor, schim
bătoare de căldură, mașini de 
încărcat saci în vagoane. De la 
întreprinderea „Metalurgica", 
Nicolae Ștefan, Petre Dan, Va
lii*  Lupu, împreună cu colegii 
au venit la demonstrația oame
nilor muncii cu o cunună de 
fapte bogate în realizări. Ei au 
executat numai în semestrul I 
piese pentru 25 000 de tractoa
re. 6 000 combine, 2 000 remorci. 
La întreprinderea de mase plas
tice un grafic expresiv ne reti
ne atenția: colectivul de aici 
realizează în 2 zile și jumătate 
întreaga producție a anului 1955. 
Prin măsurile luate pe linia re
ducerii consumului de materii 
prime si materiale, în primele 7 
luni s-au realizat economii în 
valoare de 766 000 lei. Atenție 
deosebită s-a acordat asimilării 
de noi produse, la început în în
treprindere se fabricau cîteva 
zeci, astăzi peste 800 de sorti
mente.

DUMITRU DUCA

tort, l-a reprezentat colajul sa
tiric interpretat cu vervă de 
formația de teatru a Ateneului 
tineretului. O ingenioasă mani
festare a încheiat bogata seară 
de la Teatrul „Herăstrău" : Stea
ua cu și fără nume. Titlul lasă 
să se înțeleagă cuprinsul : un 
program de muzică ușoară sus
ținut de soliști amatori în repli
că cu soliștii profesioniști.

SA URCE NAȚIUNEA SPRE 
COMUNISM IN ZBOR

Talentul tinerilor artiști ama
tori din sectorul 4 și de la Clu
bul T-4 a asigurat succesul spec
tacolului Să urce națiunea spre 
comunism in zbor, prezentat la 
Estrada amatorilor. Reporterul a 
consemnat evoluția formației 
studențești Cotidian, care a in
terpretat un montaj politic, 
prezentînd sugestiv izblnzile în 
muncă ale tineretului și stu
denților din Capitală, succese 
închinate evenimentelor de ma
joră importanță ce urmează să 
aibă loc în noiembrie în viața 
organizației de tineret.

Timp de două ore, în spațiul 
generator de sugestii feerice 
din preajma fîntînilor arteziene 
de la Expo-flora au fost pre
zentate interesante filme do
cumentare ilustrînd aspecte din 
viața și activitatea tineretului, 
ori inspirate din obiceiurile și 
tradițiile folclorice ale poporu
lui român.

Dar seria manifestărilor nu 
se oprește aici. O parte din 
mulțimea celor veniți în parc a 
asistat la frumoasele programe 
cultural-artistice de Ia Casa 
de cultură a parcului sau de la 
Aleea trandafirilor. Tradițio
nalele salve de artificii, ce 
brăzdau cerul la orele tîrzii ale 
serii, au iluminat pe durata ci- 
torva secunde imaginea lacului 
traversat de vaporașe, de am
barcațiuni împodobite sărbă
torește, a căror apariție era ea 
însăși o metaforă a veseliei, a 
exuberanței tinerești, ce au 
marcat de la început pină la 
încheierea sărbătoreștilor ma
nifestări, acest carnaval care 
va rămine cu siguranță înscris 
în memoria participanților.

VICTOR ATANASIU

Ritm și dăruire, energie, entuziasm: ipostaze ale vîrstei tinere la marea demonstrație
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Moscova
Cu prilejul celei de-a 31-a a- 

niversări a. eliberării României 
de sub dominația fascistă, am
basadorul țării noastre in Uni
unea Sovietică, Gheorghe Badrus 
a rostit o cuvintare la posturile 
sovietice de radio și televiziune 
în seara zilei de 23 August.

In ajunul marii noastre săr
bători naționale, televiziunea so
vietică a difuzat o „seară a te
leviziunii române", care a cu
prins filme documentare româ
nești pe teme economice, sociale 
și culturale.

Aniversarea eliberării Româ
niei a fost marcată, totodată, la 
Moscova și în alte localități din 
U.R.S.S. prin adunări festive și 
o suită de manifestări cultural- 
art istice.

In capitala sovietică, la Uzina 
de rulmenți nr. 1, membru colec
tiv al Asociației de prietenie so- 
vieto-română (A.P.S.R.), a avut 
loc o adunare la care a partici
pat și delegația ARLUS, condu
să de Vasj le Alexandrescu, ad
junct al ministrului educației și 
învățămintului.

Asemenea adunări și acțiuni 
prin care s-a marcat împlinirea 
a 31 de ani de la eliberarea ță
rii noastre au mai avut loc la 
Moscova — la tipografia „Kras- 
nii proletarii", la Fabrica de 
mobilă nr. 13, întreprinderea de 
construcții din beton armat, Fa
brica de perdele și dantelă, In
stitutul de cercetări în domeniul 
lacurilor și vopselelor, Societa
tea „Znamia", precum și la 
Erevan, Novgorod, Tbilisi, Riga 
etc. pretutindeni- publicul pre
zent în mare număr a urmărit, 
cu atenție expunerile prezentate 
care au subliniat însemnătatea 
istorică a actului de la 23 Au
gust 1944, inițiat și condus de
Partidul Comunist Român, au 
evidențiat realizările poporului 
român tn opera de edificare a 
vieții noi în patria noastră.

Cu un interes deosebit a fost 
primită de iubitorii muzicii 
noastre populare și ușoare orga
nizarea în capitala letonă a 
„decadei discului românesc".
Sofia

Cu prilejul marii sărbători na
ționale a poporului român, am
basadorul României la Sofia, 
Trofin Simedrea, a vorbit sîm- 
bătă la posturile de radio și te
leviziune bulgare. Subliniind în
semnătatea istorică a evenimen
tului de la 23 August, ambasado
rul român a trecut în revistă 
marile succese repurtate de po
porul român, sub conducerea 
partidului său comunist, în anii 
socialismului. Totodată, el a 
scos în evidență trainicele și tra
diționalele legături de prietenie 
dintre popoarele român și bul
gar, îmbogățite și înălțate pe 
noi trepte superioare în anii so
cialismului.

In cadrul emisiunilor lor de 
simbătă, posturile de radio bul
gare au transmis un bogat pro
gram de muzică populară și 
simfonică românească.

★
Ca în fiecare an, la 23 August, 

magazinul universal „Victoria" 
din București a deschis în in
cinta marelui magazin univer
sal „Tzum" din Sofia o bogată 
expoziție de mărfuri cu vinzare.

La deschiderea expoziției au 
participat Gheorghi Ieftimov, 
adjunct al ministrului comerțu
lui interior și serviciilor, Gan- 
ka Zlatinova, secretar al Comi
tetului orășenesc Sofia al P.C.B., 
Dobrinka Paunova, președinte al 
Comitetului Central al Sindica
telor Muncitorilor din Comerț.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Sofia, membri ai 
ambasadei.

In cadrul manifestărilor care 
se organizează în Bulgaria cu 
prilejul aniversării a 31 de ani 
de la . eliberarea României de 
sub dominația fascistă, la Sofia 
a avut loc, vineri, gala filmului 
românesc.

Cu acest prilej, la cinemato
graful central „Sofia" a fost 
proiectat filmul artistic „Tatăl 
risipitor" in regia lui Adrian 
Petringenaru, după un scenariu 
de Eugen Barbu.

V
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• NINSOARE ÎN AUGUST. Locuitorii regiunii Grande 
Cache, situată la 400 km nord-vest de Edmonton (Canada), 
nu-și puteau reveni din uimire : deși calendarul indica data 
de 23 august, din cer a început să cadă o zăpadă abundentă. 
Meteorologii locali au precizat că stratul de zăpadă care s-a 
așternut a fost de șase centimetri. • O NOUA TENTATIVĂ 
DE TRAVERSARE A ATLANTICULUI CU BALONUL A 
EȘUAT vineri, aerostatul poposind în apele oceanului după 
200 km de la plecare. Nereușita s-a datorat unei scurgeri de 
heliu. Cei doi ocupanți ai nacelei au putut fi salvați de un 
elicopter al serviciilor de coastă, cu care se aflaseră perma
nent în legătură prin radio. Pînă acum au fost efectuate șase 
încercări de această natură, dintre care trei au sfirșit tragic. 
• ȘANSE PENTRU CONCORDE ÎN S.U.A. Un grup de ex- 
perți ai Agenției federale pentru aviație din Statele Unite au 
participat la cinci zboruri demonstrative efectuate de avionul 
„Conoorde" în zona Toulouse. La sfîrșitul testelor, șeful dele
gației americane a calificat ca excelentă calitatea supersoni
cului. El a considerat — după cum transmite agenția France 
Presse — că nu există nici un obstacol în calea validării de 
către Statele Unite a certificatului de navigabilitate pe care 
autoritățile franco-britanice urmează să îl emită în curînd 
pentru avionul „Concorde". • UN NOU CABLU TRANSAT
LANTIC. Nava franceză „Vercors" va începe luni instalarea 
unui nou cablu telefonic transatlantic, capabil să permită 
4 000 de convorbiri simultane. Operațiunea, al cărei cost este 
de 191 milioane dolari, va fi încheiată, se speră, înainte de 
vara anului 1976, cînd se vor împlini 20 de ani de la instala
rea primului cablu de această natură, dotat cu 40 de circuite. 
Avîndu-se în vedere faptul că principalul pericol pentru ca
blurile de telecomunicații submarine îl constituie echipamen
tul utilizat în industria pescuitului, noul cablu va fi îngropat 
în platoul continental — pînă la distanța de circa 100 mile — 
de un „plug" special, acționat prin telecomandă. Cablul va 
lega orașul american Providence, statul Rhode Island, de lo
calitatea franceză St. Hilaire de Riez, situate la 3 692 mile 
distantă una de cealaltă. • RAVAGIILE TAIFUNULUI 
„RITA". Taifunul „Rita", care a afectat în ultimele 24 de ore 
o parte însemnată a teritoriului nipon, a provocat, potrivit 
unui bilanț provizoriu, moartea a 34 de persoane. Alte șase 
persoane sînt date dispărute. Insulele Hokkaido și Shikoku 
sint zonele cel mai puternic lovite. în Hokkaido, de pildă, 
informează agenția France Presse, alunecările de teren și 
inundațiile au distrus un hotel : șase persoane și-au pierdut 
viața, iar două sînt date dispărute. Patru orașe au fost decla
rate zone sinistrate. ® UN TEMPLU FENICIAN datînd din seco
lul al Vlî-lea î.e.n. a fost descoperit recent la Sabrata, pe 
coasta mediteraneană a Libiei. Suprafața acestui edificiu este 
de aproximativ un hectar. Printre ruinele templului au fost 
găsite vase de argilă cu inscripții vizibile, precum și un 
sarcofag.

Budapesta
Ambasadorul Republicii So

cialiste România la Budapesta, 
loan Cotoț, a vorbit simbătă 
seara, la postul de televiziune 
din capitala R. P. Ungare, des
pre semnificația zilei de 23 
August, trecind, totodată, in re
vistă succesele obținute de po
porul român in cei 31 de ani de 
la eliberarea României de sub 
dominația fascistă.

în continuare a fost prezentat 
filmul românesc „Floare de 
stîncă".
Hanoi

în cinstea celei de-a 31-a ani
versări a eliberării țării noastre 
de sub dominația fascistă, în 
sala Clubului internațional din 
Hanoi a fost organizată o gală 
a filmului românesc.

Au participat Vu-Quoc-Uy, 
președintele interimar al Comi
tetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, Nong-Quoc- 
Chan, viceministru al culturii, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și de la 
Comitetul pentru relații cultu
rale cu străinătatea, cadre și re
prezentanți din numeroase insti
tuții centrale și întreprinderi 
din capitala R. D. Vietnam.

Au fost, de asemenea, pre
zenți membri ai Ambasadei ro
mâne din Hanoi.

în cadrul acestei manifestări 
a fost prezentat filmul artistic 
„Pe aici nu se trece". în zilele 
care au precedat sărbătoarea 
națională a țării noastre, pe e- 
cranele cinematografelor din 
Hanoi au fost prezentate mai 
multe filme artistice românești, 
iar postul de radio a inclus în 
programele sale emisiuni de 
muzică românească.
Havana

Cu prilejul zilei de 23 August, 
ambasadorul României la Ha
vana, Petre Ionescu, a vorbit la 
posturile de televiziune cuba
neze despre importanța istorică 
a Insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste 
și despre succesele obținute de 
poporul român în cei 31 de ani 
care s-au scurs de la eliberare.

Televiziunea cubaneză a con
sacrat, totodată, o emisiune de 
șase ore României, prezentînd 
scurt-metraje românești care 
înfățișează realizările țării noas
tre în construcția socialistă, în
registrări de muzică populară 
românească, precum și filmul 
artistic „La patru pași de infi
nit". I

Paris
în cadrul manifestărilor consa

crate in Franța aniversării a 31 
de ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă, in 
localitatea Noisy-le-Sec, din re
giunea pariziană, au fost inau
gurate expozițiile „România 
contemporană", „Cartea social- 
politică în România", „Monu
mente istorice și de artă", „Arta 
populară românească".

La vernisaj au luat cuvintul 
deputatul Roger Gouhier și Mar
cel Ghibernea, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al tării noas
tre la Paris, care au relevat con
tribuția României la victoria a- 
supra fascismului, realizările 
poporului român în ultimele trei 
decenii, tradițiile și cursul as
cendent al relațiilor româno- 
franceze.

Cu același prilej, ansamblul 
folcloric „Pandelașul" din Med
gidia a prezentat un spectacol 
de gală, care s-a bucurat de 
mult succes.
Roma

In cadrul manifestărilor din 
Italia consacrate zilei naționale 
a țării noastre, la ambasada 
României din Roma a fost orga
nizată o conferință de presă, la 
care au luat parte reprezentanți 
de frunte ai vieții politice, eco
nomice, culturale și științifice 
din capitala Italiei, directori și 
corespondenți ai principalelor 
cotidiene, membri ai corpului 
diplomatic, un numeros public. 
Despre semnificația zilei de 23 
August și despre dezvoltarea
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multilaterală a societății româ
nești in ultimele trei decenii au 
vorbit ambasadorul țării noastre 
la Roma. Iacob Ionașcu, și șe
ful Agenției economice române, 
Gheorghe Predescu.

Cu același prilej, în sălile Bi
bliotecii române din Roma a fost 
inaugurată o expoziție de foto
grafii, iar ansamblul folcloric 
„Doina" al Casei de cultură a 
studenților bucureșteni a prezen-, 
tat un bogat program de cîntece 
și dansuri românești. O altă ma
nifestare consacrată zilei de 23 
August a avut loc în localitatea 
San Vincenzo Valle Rovetto din 
regiunea Abruzzo.
Helsinki

Posturile de radio finlandeze 
au difuzat o emisiune dedicată 
României, cu prilejul celei de-a 
XXXI-a aniversări a eliberării 
de sub dominația fascistă, 
în cadrul emisiunii, ambasadorul 
Constantin Vlad a vorbit despre 
însemnătatea zilei de 23 August 
în istoria poporului român și 
despre dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-finlandeze.
Lisabona

în cursul zilei de 23 August 
posturile de radio și televiziune 
portugheze au transmis progra
me în cinstea sărbătorii națio
nale a României. Televiziunea 
a difuzat alocuțiunea ambasado
rului român, Marin Iliescu, con
sacrată semnificației insurecți
ei naționale armate antifasciste 
și antiimperialiste, realizărilor 
construcției socialiste în Româ
nia.

în cadrul manifestărilor des
fășurate cu prilejul celei de-a 
XXXI-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, televiziunea portugheză a 
inițiat un ciclu de filme româ
nești care vor fi prezentate tele
spectatorilor pe o perioadă de 
două săptămîni. Posturile de 
radio transmit în aceeași pe
rioadă muzică românească.

Cairo
Cu prilejul Zilei naționale a 

României, ambasadorul țării 
noastre la Cairo, Petru Burlacu, 
a luat cuvintul la posturile de 
radio și televiziune egiptene. 
După ce a relevat semnificația 
actului revoluționar de la 23 
August, vorbitorul a evidențiat 
dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Egipt.

Radioul a transmis programe 
de muzică populară românească, 
iar televiziunea a inclus în pro
gramul său filmul documentar 
„România — țara mea".

Argentina: Cmgresul National 
al Partidului Justițialist

La Teatrul municipal „Cervan
tes" din capitala Argentinei, a 
avut loc Congresul Național al 
Partidului Justițialist, cea mai 
importantă forță politică a 
coaliției de guvernămînt „Fron
tul Justițialist de Eliberare" 
(FREJULI). Lucrările, la care au 
participat peste 200 de delegați, 
reprezentind organizații de 
partid de pe întreg cuprinsul 
țării, au fost inaugurate prin 
discursul pronunțat de președin
tele națiunii argentiniene, pre
ședintele Partidului Justițialist, 
Maria Estela Martinez de Pe
ron, care a evidențiat necesita
tea întăririi unității tuturor 
membrilor de partid, a fidelită
ții lor față de programul de 
transformări social-politice și 
economice inițiat de partid și

• pe scurt • pe scurt * pe scurt •

Primul ministru al Israelului, 
Yithzak Rabin, și secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
împreună . cu asistenții lor, au 
avut, duminică, convorbiri, după 
ce, în prealabil, s-a desfășurat 
o reuniune a cabinetului israe- 
lian, la care a fost examinat 
stadiul negocierilor pe care 
Henry Kissinger le desfășoară cu 
părțile israeliană și egipteană.

Un comunicat dat publicității 
la încheierea reuniunii mențio
nate a cabinetului israelian a 
precizat că guvernul a audiat 
raportul privind negocierile și a 
autorizat pe negociatorii israe- 
lieni să continue convorbirile.

★
Duminică, în cadrul unui in

terviu televizat, Henry Kissin
ger a declarat că, în opinia sa, 
realizarea unei înțelegeri israe- 
liano-egiptene asupra majorită
ții problemelor importante pri
vind încheierea unui acord in
terimar este „foarte apropiată". 
Totodată, el a spus: „Nu am în
ceput o elaborare concretă prin 
care să stabilim angajamentele 
reciproce ale părților. Pot apa
re dificultăți, și înainte de a fi 
făcut acest lucru nu doresc să 
emit o apreciere finală".

• LA AMMAN au început 
convorbirile dintre Ibrahim Al- 
Hamidi, președintele Consiliului 
Comandamentului al Republicii 
Arabe Yemen, și regele Hussein 
al Iordaniei. Anterior șeful sta
tului nord-yemenit — care efec
tuează un turneu în mai multe 
state din zonă — a conferit cu 
președintele Irakului, Ahmed 
Hassan al Bakr.

PRIMĂVARA TRISTĂ: Unirea 
(orele 16; 18); Grădina Unirea 
(ora 20).

INFRINGEREA LUI L. WIL- 
KISON: Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30).

TĂCEREA DOCTORULUI 
EVANS: Drumul Sării (orele 15,30; 
18; 20,15).

EMIGRANTUL: Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45):
Flamura (orele 9; 11,15; 13.30; 18;
20,15); Patinoarul „23 August" (ora 
19,45); Grădina Festival (ora 19,30).

NU TE VOI IUBI: Viitorul (ore
le 15,30; 18; 20,15).

PIAF: Central (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20.30); Floreasca
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

FRANZELUȚA: Doina (orele
11,15; 13,30; 15,30).

EXTRAVAGANTUL DOMN 
DEEDS: Doina (orele 17,45; 20 — 
la ora 9,45 — program pentru 
copii).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Tomls (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Grădina Tomls (ora
19.30) .

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE: Munca (orele 16; 18; 20).

• UN COMUNICAT al Pre
ședinției Republicii Portugheze, 
publicat duminică dimineața, 
arată că „o analiză obiectivă 
demonstrează că trebuie să se 
restructureze Consiliul Revolu
ției și să se respecte organele 
revoluționare ale Mișcării For
țelor Armate, in special Adu
narea M.F.A., intr-o manieră 
care să asigure autoritatea și 
respectul libertăților democrati
ce pentru a se pune capăt va
lului de violență și a se permite 
restabilirea ordinii publice". 
Guvernul, se adaugă în comu
nicat, trebuie să asigure, intre 
timp, administrarea țării.

In comunicat se apreciază că 
la climatul de instabilitate poli
tică manifestat in Portugalia in 
cursul ultimelor săptămîni au 
contribuit și problemele apărute 
in sinul forțelor armate.

• ANTONIO DE ALMEIDA 
SANTOS, trimis special al pre
ședintelui Portugaliei, a fost 
primit, simbătă, de secretarul 
general al Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim. Cu acest prilej 
au fost abordate probleme le
gate de evoluția situației din 
Timor și din Angola.

• ÎN SPANIA costul vieții 
continuă să crească. Potrivit da
telor Institutului național de 
statistică, in ultimele 12 luni 
creșterea costului vieții în țară 
a fost de 17,54 la sută.

• CELE TREI MIȘCĂRI de 
eliberare din Angola — MPLA, 
UNITA și FNLA au realizat un 
acord in baza căruia încetează 
ostilitățile declanșate cu trei zile 
in urmă in orașul Sada Bandei- 
ra, situat la aproximativ 1000 
kilometri de Luanda. Totodată, 
Frontul Național de Eliberare 
din Angola și Uniunea Naționa
lă pentru Independența Totală a 
Angolci au hotărît să-și retra
gă forțele militare din oraș care 
de simbătă seara se află sub 
controlul Mișcării Populare pe«- 
tru Eliberarea Angolei (MPLA).

• ȘOSEAUA TRANSAMAZO- 
NIA (4 800 kilometri) a fost des
chisă din nou în întregime tra
ficului, după ce au fost înlătu
rate distrugerile provocate de 
ploile tropicale extrem de abun
dente care au căzut in ultima 
vreme în vestul Braziliei, a a- 
nurițat ministrul transporturilor, 
Dirceu de Araujo Nogueira.

în zona vestică a Braziliei, a 
arătat, pe de altă parte. Dirceu 
de Araujo Nogueira, urmează 
să fie construite noi șosele. Din-

Laos: Crearea comitetelor 
administrative revoluționare populare 

din provincia și orașul Vientiane
La un miting organizat la 23 

August în capitala laoțiană de 
forțele patriotice și democratice, 
s-a anunțat crearea comitete
lor administrative revoluționare 
populare din provincia Vientia
ne și orașul Vientiane. La acest 
miting, care a reunit peste 
100 000 de locuitori, au luat parte 
Phoun Sipaseuth, vicepremier al 
Guvernului Provizoriu de Uniu
ne Națională al Laosului și mi
nistru de externe, Leuam Insi- 
siengmay, vicepremier și minis
tru al educației, artelor, sportu
lui și tineretului, alți miniștri, 
membri ai Consiliului Politic de 
Coaliție Națională a Laosului, 
reprezentanți ai Armatei popu
lare de eliberare laoțiene, diver
se categorii de cetățeni.

guvern, precum și a depunerii 
de noi eforturi in vederea depă
șirii unor dificultăți de moment.

Ordinea de zi a cuprins 
dezbaterea unor probleme vizînd 
evoluția situației' social-politice 
și economice interne a Argenti
nei și alegerea noilor organe de 
conducerea partidului.

Delegații la congres au re
confirmat în funcția de pre
ședinte al Consiliului Superior 
Național al partidului pe Maria 
Estela Martinez de Peron, ale- 
gind in funcția de primvice-pre- 
ședinte pe ministrul de externe, 
Angel Federico Robledo.

Liderul sindical Jose Baze a 
fost ales în funcția de vicepre
ședinte, iar Manuel Torres, se
cretar general.

tre proiectele ce se află în curs 
de executare face parte și șo
seaua care urmează să facă le
gătura între capitala țării, Bra
silia. și capitala Venezuelei, Ca
racas.

• WILLIAM EPSTEIN, emi
nent savant canadian, a adre
sat un apel tuturor oamenilor 
de știință de pretutindeni să 
facă tot ceea ce este posibil 
pentru a opri cursa înarmări
lor pentru a preveni un cata
clism nuclear. Este un lucru în
grozitor că la ora actuală toate 
armele de distrugere in masă au 
fost concepute de oamenii de 
știință, a spus Epstein.

• REPUBLICA Populară De
mocrată Coreeană și Insulele 
Capului Verde au hotărît să 
stabilească relații diplomatice și 
să procedeze la schimb de mi
siuni la nivel de ambasadă, 
anunță agenția A.C.T.C.

• GUVERNUL Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și Guvernul Re
publicii Islanda au hotărît să 
stabilească relații diplomatice 
între cele două țări la nivel de 
ambasadă.

LUNI, 25 AUGUST 1975
OMUL DIN LONDRA: Lumina 

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ALO, TAXI: Timpuri Noi (orele 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD; Luceafărul (orele 9; 11,15; 
14.30; 17,15: 20,15).

EVADAREA: Scala (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30); Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20); Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30); Grădina Lu
ceafărul (ora 19,30); Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30); Gră
dina Capitol (ora 19,30).

ÎNTOARCEREA LUI COLT ALB: 
Grădina Dinamo (ora 19,45).

EPILOG LA GRANIȚĂ: Dacia 
(orele 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18;
20,15);  Moșilor (orele 15,30; 18); 
Casa Filmului (orele 10; 12; 14; 
16).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME: București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30); Favorit
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,15;
20,30);  Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30); Stadionul 
„Steaua" (ora 19.45); Grădina 
București (ora 19,45).

Luînd cuvintul, Phoun Sipa
seuth a salutat, în numele gu
vernului, instaurarea puterii 
populare In orașul și provincia 
Vientiane șl a relevat că, Îm
preună cu acțiuni similare pe
trecute In celelalte localități șl 
provincii din Laos, ea reprezintă 
un rezultat firesc al dezvoltării 
istorice. El a chemat populația 
să dea dovadă de patriotism, 
să-și strîngă rîndurile în jurul 
noii administrații, să avanseze 
ferm pe calea edificării unul 
Laos' pașnic, independent, de
mocratic, neutru, unit și prosper.

Phau Phimphachan, reprezen
tant al noilor comitete revolu
ționare, a făcut cunoscute prin
cipalele direcții ale politicii noii 
administrații locale populare, 
arătînd că această politică este 
conformă cu cea promovată de 
Guvernul Provizoriu de Uniune 
Națională și de Consiliul Politic 
de Coaliție Națională din Laos.

ORIENTUL 
APROPIAT

I
SIRIA : Imagine de pe șan
tierul Fabricii de ciment care 
se construiește tn orașul 

Hama

X nalntînd spre sud, 
Ine apropiem de 

prima localitate 
mai importantă, 
considerată drept 
poartă spre Orient 

— Edirne, străveche așezare is
torică, fondată, pe vatra unei 
așezări trace, de împăratul 
roman Hadrian între anii 117— 
138 ai erei noastre și cunos
cută in perioada modernă sub 
denumirea de Adrianopole. 
Edirne, ca atîtea alte loca
lități din Turcia, prezintă o 
mare importanță istorică. A cu
noscut momente de restriște și 
de glorie. Aici l-au învins goții 
pe împăratul bizantin Valens ; 
orașul a fost, apoi, asediat de 
avari și jefuit de cructați. Decă
derea Imperiului otoman a în
semnat și declinul vechiului A- 
drianopole, războaiele mistui
toare, seismele repetate ale

Vedere din Ankara

scoarței terestre, ca și desele in
cendii au fost tot atîtea momen
te dramatice pe care a trebuit 
să le traverseze orașul. Două 
mari personalități au văzut lu
mina zilei aici, la Edirne : sulta
nul Mohamed și cel mai mare 
arhitect turc, Sinan, autorul a 
peste 350 de clădiri răspindite 
in toată țara, unele dintre ele 
capodopere ale arhitecturii Isla
mice. Aflindu-se la jumătatea 
drumului dintre strimtoarea 
Bosfor și Balcani, Edirne a con
stituit de-a lungul timpurilor o 
importantă bază strategică mi
litară. Sultanii care s-au succe
dat la cirma țării i-au acordat 
o mare atenție, au investit mult 
pentru înfrumusețarea orașului 
cu palate și moschei, cu poduri 
și bazaruri care astăzi se consti
tuie in puncte de irezistibilă a- 
tracție pentru turiștii străini, 
sursă importantă de venituri.

OMUL DIN LARAMIE: Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30);  Melodia (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

BALUL DE SIMBĂTĂ SEARA : 
Cosmos (orele 15,36; 18: 20,15).

ZIUA CEA MAI LUNGĂ: Gri- 
vița (orele 9; 12,30; 16; 19,30); Gră
dina Modern (ora 19,30).

SPERIETOAREA: Bucegl (orele 
15,45: 18); Grădina Bucegi (ora 20).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA: 
Lira (orele 15,30; 18); Grădina Lira 
(ora 20).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMA: Giuleștl (orele 15,30; 18;
20,15);  Vitan (orele 15,30; 18); Gră
dina Vltan (ora 20).

TOAMNA BOBOCILOR: Feren
tari (ora 20,15).

ARTICOLUL 420: Ferentari (ore
le 14: 17,15).

ULTIMA ZĂPADĂ DE PRIMĂ
VARĂ: Cotrocenl (orele 14; 16; 
18; 20). ,

ACTORUL ȘI SĂLBATICII: 
Crîngași (ora 16).

TOAMNA CHEYENILOR: Pacea 
(orele 15,30; 19).

AL PATRULEA MIRE: Rahova 
(orele 16; 18).

ASTĂZI SE DESCHIDE LA LIMA

Conferința miniștrilor de externe
ai tarilor nealiniate

La 25 august se deschide, la 
Lima, Conferința miniștrilor de 
externe din țările nealiniate, 
apreciată drept cea mai impor
tantă reuniune i 
organizată 
Conferința 
inaugurată

internațională 
în America Latină, 
nealiniaților va fi 

____ printr-o cuvintare 
a președintelui Republicii Peru, 
general de divizie Juan Velasco 
Alvarado.

Capitala peruană trăiește, încă 
de cîteva zile, atmosfera pregă
tirilor intense pentru conferință. 
Ieri a avut loc o ședință a Co
mitetului de coordonare pentru 
pregătirea conferinței — la ni
vel de ambasadori — din care 
fac parte 17 țări. Comitetul a de
finitivat proiectul ordinii de zi 
care — după examinarea și apro
barea lui de către Biroul de 
coordonare la nivelul miniștrilor 
de externe din cele 17 țări — 
va fi supus conferinței.

In cadrul unei conferințe da 
presă, președintele Comitetului, 
ambasadorul Abdelaziz Rahal, a 
informat că toate punctele care 
au figurat pe proiectul provizoriu 
al ordinii de zi au fost menți
nute. Astfel, agenda cuprinde 
teme referitoare la viața inter
națională, în legătură cu pro
bleme și situații din diferite zo
ne ale globului. De asemenea, 
reuniunea va dezbate evoluția e- 
«conomjcă internațională, defi-

~__ a

Popas la Edirne
Popasul nostru, deși scurt, 

ne-a mijlocit cunoașterea acestei 
porți spre Orientul plin de o 
bogată istorie, dar și de nedes
lușite mistere. Ambianța orașu
lui, a vieții este tipic orientală. 
La Edirne domină prăvăliile cu 
tot felul de mărunțișuri, cafene
lele cu’măsuțele scoase în stradă, 

•unde pe o căldură toridă se bea 
ceai cald și se pufăie din trabu- 
ce, ateliere pentru diferite pro
fesiuni, mici bufete cu băuturi 
și răcoritoare, tarabe cu fructe 
și zarzavaturi. Un furnicar de 
oameni, pitoresc prin îmbrăcă
minte și înfățișare, din care se 
desprind lustragii, hamali, ne
gustori care-șî strigă marfa cu 

glas tare, atrăgind mușterii. Vi
zităm cea mai mare moschee a 
Turciei, construită în secolul al 
XVI-lea de celebrul Sinan, 
principalul obiectiv turistic al 
orașului. Edificiul impresionea
ză prin cele patru minarete ce 
străpung cerul albastru, prevă
zute cu balcoane la mare Înăl
țime, prin ansamblul de cupole, 
arcade și contraforturi care se 
armonizează strălucit intr-o 
imagine a vechii arhitecturi is
lamice. Ne descălțăm și pătrun
dem înăuntru pășind pe 
covoare inimaginabil de mari, 
intr-o liniște desăvîrșită pentru 
a nu deranja. Admirăm splen
didele vitralii și faianța colo
rată care fac din uriașa cupolă 
o operă de artă de o rară fru
musețe. Nu putem părăsi orașul 
fără să vizităm piața Republicii, 
sau „Cumhuriyet meydanî", un
de se mai află alte două mos-

LANȚURI: Aurora (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); Gră
dina Aurora (ora 19,30).

PE AICI NU SE TRECE: Pro
gresul (orele 15,30; 19).

STRĂLUCIREA SOARELUI: Arta 
(orele 15,30; 17,45); Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15);
Grădina Arta (ora 20).

ClNTECUL NORVEGIEI: Popu
lar (orele 15,30; 19).

LEGEA PRERIEI: Flacăra (ore
le 15,30; 18; 20).

PlINE Șl CIOCOLATĂ: Grădina 
Titan (ora 19,45). »

HELLO, DOLLY: Moșilor (orele 
9; 12,30); Grădina Moșilor (ora
19,30).

tttv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Pînă cînd 
sîntem copiii părinților noștri ? 
— anchetă socială. 19,25 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Festiva

nind strategia necesară pentru 
întărirea solidarității și ajutoru
lui mutual între țările nealinia
te, pe plan politic și economic, 
în vederea apărării suveranității 
și independentei acestora. Confe
rința va examina statutul unui 
fond de solidaritate pentru dez
voltare economică și socială a 
țărilor nealiniate.

Conferința miniștrilor de 
externe ai țărilor nealiniate 
de la Lima are ca obiect 
problema instaurării unei noi 
ordini mondiale juste șl 
echitabile, precum și demo
cratizarea relațiilor interna
ționale, a declarat Miguel 
Angel de la Flor Valle, mi
nistrul peruan al relațiilor 
externe. „Sînt sigur — a 
spus el — că Ia conferință 
va fi definită o strategie oare 
va contribui Ia întărirea so
lidarității șl cooperării Intre 
țările nealiniate in domeniile 
politic șl, mal ales, economic, 
că reuniunea va ridica M 
cote superioare unltai* *.  
noastră”, ’
ț

chel, și mai vechi, de construc
ții tot atit de originale, apoi sta
tuia lui Atatiirk, ceva mai la o 
parte bazarul „Aii Pașa", unde 
găsești toate mărfurile de tre
buință, de la smochine, la pa
puci de mătase cu mărgele, de 
la aparate electrice și tot felul 
de creații ale industriei moder
ne, la oale și ceaune, obiecte de 
artizanat, intr-o impresionantă 
varietate. Găsești, intr-un cu- 
vint, tot ce-și poate închipui sau 
nu-și poate imagina mintea o- 
menească : vinzători ambulanți, 
birje lustruite, căruțe și cami
oane împodobite cu picturi nai
ve. înregistrăm pe peliculă și în 
minte scene de un pitoresc ne
asemuit. Pentru a schimba im
presii și a contempla in tihnă, 
ceea ce ni s-a părut mai inte
resant din acest amalgam de 
scene omenești, zăbovim puțin 
in grădina-restaurant, cu arbori 
exotici și umbrele multicolore. 
Depănăm, cu lux de amănunte, 
un prim episod al călătoriei spre 
Orient.

D
e fapt nu era decit
Începutul unei că
lătorii prin țara 
ce-și întinde gra
nițele pe două con
tinente și de-a lun

gul a patru mări. Pod intre O- 
rient și Occident, Turcia este 
una dintre țările și regiunile 
mediteraniene cele mal variate 
ca pitoresc, mai bogate în con
traste, in vestigii ale civilizații
lor, de asemenea, diverse și 
grandioase. Vizitată pînă nu de-v 
mult de geologi și arheolog: 
Turcia înregistrează acum o a-_- 
fluență de tot mai numeroși vi-o 
zitatori străini, din toate țările, 
care sint fascinați de tezaurele 
turistice și scenele de viață atit 
de specifice ale acestui harnic 
și prietenos popor. Călătorii ră- 
min. deopotrivă impresionați, 
desigur, de realizările din ulti
mele decenii cind eforturile po
porului turc au fost orientate 
spre o Industrializare dinamică 
in vederea ridicării nivelului de 
trai al populației și moderniză
rii vieții rurale. Dacă am men
ționat semnele tradiționale, nu 
putem omite pe cele ale civili
zației moderne : șosele de asfalt, 
liniile ferate electrice, mașinile 
moderne, autocamioanele de 
mare tonaj care fac transporturi 
comerciale, tractoarele de ultimul 
tip, hotelurile elegante, șantie
rele de construcție, fabricile și 
uzinele noi care vorbesc eloc
vent despre drumul spre pro
gres șl bunăstare a Turciei con
temporane.

VASILE CABULEA

lul tinereții. Concert-spectacol. 
21,00 Cenaclul inițiativelor — 
„Furnalul tineretului". 21,25 Pu
blicitate. 21,30 Roman-foileton : 
„Milioanele lui Privalov" — episo
dul I. 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL H
17,00 Telex. 17,05 Cîntece patrio

tice șl revoluționare în interpre
tarea corului Palatului Culturii 
din Ploiești. 17,25 Film artistic : 
„Ocolul" — producție a studiouri
lor bulgare. 18,55 Armonii intime : 
Oaspeți în studiourile noastre. 
19,25 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Film serial pentru copil : 
Daktari. 20.25 Publicitate. 20.30 
Teatru serial TV : „Mușatinll". 
Seria a 5-a : „Cumpăna vremuri
lor". 21,25 Telex. 21,30 Noapte de 
august — reportaj. 21,50 Muzică 
ușoară. 22,10 închiderea progra
mului.

Teatrul „C. Tănase" (la Gră
dina Boema): ÎN GRĂDINA 
BUCURIILOR — ora 19,30; An
samblul ..Rapsodia Română": 
ȚARĂ BOGATÂ-N FRUMUSEȚI 
— ora 18,30.
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