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Astăzi, 23 August, în jurul 
orei 8,30, posturile noastre de 
radio și televiziune vor trans
mite direct demonstrația 
oamenilor muncii, care va avea 
loc în Piața Aviatorilor din 
Capitală cu prilejul celei de-a 
XXXII-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația 
fascistă.

TOTUL 
PENTRU 
PATRIE 
răspunsul 
tineretului

la chemarea 
partidului

Ieri după-amiază a avut loc

In prezența tovarășului nicolae ceaușescu,
ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

consacrată celei de-a XXXII aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă

. în prezența tovarășului 
Nicolae . Ceaușescu, secretar, 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a avut loc, dumini'că după- 
amiază, adunarea fdsiivă în
chinată- celei de-a XXXII-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascis
tă.

Este ora ,16.^00. Ovații și 
urale prelungi, aplauze în
suflețite salută sosirea in sală 
a- secretarului general al 
partidului. Minute in șir se 
aclamă „Cediișescu-P .C .R.“, 
„Ceaușescu și poporul"-.

în prezidiul adunării iau 
loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar c/eneral 
al Partidului Comunist Ro
mân, ' președintele Republicii 
Socialiste România, membri 
și membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai 
C.C. aî P.C.R.. vechi mili- 
tânți ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră, 
foști comandanți de mari, uni
tăți pe frontul antihitlerist, 
reprezentanți ai unor organi
zații de masă și obștești, ai 
oamenilor muncii, ai vieții 
economice, științifice și cul
turale.

în sală se află membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ui guvernului, 
membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate. participant 
la insurecția națională arma
tă antifascistă și antiimpe
rialistă de la 23 August 1944, 
generali activi și in rezervă, 
foști comandanți de unități 
pe frontul antihitlerist, mem
bri ai conducerii instituțiilor 
centrale și organizațiilor obș
tești, activiști de partid și de 
stat, oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
Capitalei, oameni de știință, 
și cultură.

La adunarea festivă ian 
parte oaspeți de peste hota-
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Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Oprea

Stimați tovarăși.

întregul nostru popor, strins 
unit in jurul partidului, sărbă
torește astăzi împlinirea a 32 de 
ani do la victoria insurecției 
naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste de la 23 Au
gust 1944. înfăptuirea acestui 
memorabil act revoluționar a 
inaugurat o nouă eră in evo
luția societății românești, in- 
scriindu-se in istoria _ patriei 
noastre ca o strălucită încunu
nare a luptei eroice purtate timp 
de secole de poporul român 
pentru apărarea și afirmarea 
ființei sale naționale, pentru li
bertate. și dreptate socială, pen
tru dezvoltare economico-soci
ală independentă, pentru pros
peritatea si fericirea maselor 
largi populare.

Victoria istorică de la 23 Au
gust 1944 este opera măreață și 
nepieritoare a poporului, con
dus cu fermitate și înțelepciune, 
de partidul clasei muncitoare — 
Partidul Comunist Român. As
tăzi, in lumina istoriei noastre 
contemporane, ne apar cu tot 
mai multă strălucire meritele 
inestimabile ale Partidului Co
munist Român in unirea și mo
bilizarea forțelor patriotice, 
înaintate ale întregii țări in 
lupta pentru răsturnarea dicta
turii militaro-fasciste. pentru 
alungarea cotropitorilor hitle- 
riști și scoaterea României din 
odiosul război antisovietic in 
care fusesei implicată contrar 
voinței și sentimentelor po
porului.

în condițiile favorabile ale in
tensificării luptei unite a tutu
ror forțelor antifasciste, demo
cratice și patriotice interne, 
precum și în împrejurările in
ternaționale prielnice create de 

victoriile dobindite pe front de 
armata sovietică, de succesele 
întregii coaliții antihitleriste. 
Partidul Comunist Român a or
ganizat și înfăptuit insurecția 
națională armată, antifascistă și 
antiimperialistă. înlăturind cu 
hotărîre dictatura fascistă, care 
a constituit cea mai neagră pe
rioadă din istoria modernă a 
României, țara noastră s-a ală«< 
turat, cu întregul său potențial 
militar și economic, cu toate 
forțele sale, coaliției antihitle
riste. aducind o însemnată con
tribuție la zdrobirea pozițiilor 
Germaniei fasciste din Balcani, 
la dezvoltarea operațiunilor o- 
fensive spre Europa centrală, la 
victoria finală asupra fascismu
lui.

Astăzi, in acest moment so
lemn se cuvine să evocăm cu 
venerație și adincă recunoștință 
înaltul eroism și patriotism de 
care au dat dovadă militanții 
comuniști, toți participanții la 
insurecție, ostașii și ofițerii care 
au luptat cu o vitejie demnă de 
marile tradiții patriotice ale oș
tirilor române și s-au ‘jertfit 
pentru dezrobirea țării, pentru 
redobindirea libertății și inde
pendenței naționale, pentru fe
ricirea poporului nostru.

Exprimăm, de asemenea, re
cunoștința noastră .fierbinte 
față de bravii ostași ai Armatei 
Sovietice care, purtind cu ero
ism greu! războiului, au luptat 
și au dat uriașe jertfe pentru 
infringerea Germaniei naziste 
pentru eliberarea popoarelor de 
sub robia fascistă. In lupta dusă 
cot la cot de către ostașii ro
mâni și sovietici pentru elibera
rea României, aooi pentru eli
berarea Ungariei și Cehoslova
ciei. pină la victoria definitivă 
asupra fascismului, s-a dezvol

tat și s-a cimentat puternic pri
etenia dintre poporul român și 
popoarele Uniunii Sovietice.

Aducem, de asemenea, un 
călduros omagiu contribuției 
importante la victoria asupra a- 
gresorilor adusă de celelalte 
state și popoare ale coaliției an
tifasciste, de milioanele de 
luptători din mișcările de re
zistență din țările cotropite de 
hitleriști.

Actul revoluționar de la 23 
August 1944 a marcat începutul 
unor profunde transformări în 
viața societății românești, punc
tul-de plecare spre mărețe și 
nepieritoare înfăptuiri în toate 
domeniile vieții economico-so- 
ciale. Bilanțul amplelor bătălii 
revoluționare din anii imediat 
următori ai eliberării a înscris, 
in această perioadă, o serie de 
cuceriri fundamentale pentru 
noile destine ale patriei, cum I 
sint : trecerea puterii po- •
litice in miinile clasei munci- | 
toare și ale aliaților ei. naționa- I 
lizarea principalelor mijloace de | 
producție din industrie și apoi ; 
generalizarea relațiilor socialiste : 
in întreaga economie, făurirea l 
economiei socialiste unitare, li
chidarea exploatării omului de | 
către om. realizarea deplinei 
egalități in drepturi a tuturor ' 
cetățenilor patriei, fără deose- 
bire de naționalitate.

Partidul a organizat și con- . 
dus cu hotărîre eforturile oame- I 
nilor muncii — români, ma- : 
ghiari. germani și de alte na- : 
ționalități — pentru refacerea | 
economiei naționale, clasa mun
citoare demonstrindu-și pe 
deplin capacitatea de 
a construi o industrie mo
dernă, care să pună în va-
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Recepție oferită 
de Comitetul Central al P.C.R., 

Consiliul de Stat și Guvern
Comitetul Central al Parti

dului Comunist Român, Con
siliul de Stat și Guvernul Re
publicii Socialiste România 
au oferit, în seara zilei de 22 
august, la Palatul din Piața 
Victoriei, o recepție cu pri
lejul celei de-a XXXII-a a- 
niversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă.

La sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
fost intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

La recepție au luat parte 
membri și membri supleanți 

ÎN PAGINA A IV-A

MESAJE ȘI TELEGRAME 
DE FELICITARE

ai*  Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secre
tari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
vechi militanți ai mișcării co
muniste și muncitorești din 
țara noastră, membri ai con
ducerii unor instituții centra
le, organizațiilor de masă și 
obștești, participanți la insu
recția națională armată anti
fascistă și antiimperialistă. 
generali activi și în rezervă 
eroi ai muncii socialiste, re
prezentanți ai vieții economi
ce, științifice și culturale, șefi 
ai cultelor.

Au participat oaspeți de 

peste hotare, reprezentanți ai 
unor partide comuniste, mun
citorești, socialiste, progresis
te din diferite țări. A fost de 
față, de asemenea, delegația 
Asociației de prietenie sovie- 
to-română.

Au fost prezenți șefii mi
siunilor diplomatice acreditați 
în România, alți membri ai 
corpului diplomatic, atașați 
militari, corespondenți ai pre
sei străine.

In timpul recepției, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a în
treținut cordial cu oaspeți de 
peste hotare.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă cor
dialitate, de prietenie.

PATRIA
de Pop Simion

Ce-i patria ? ne putem în
treba ajunși sub arcul de 
măreție al celui de al 32-lea 
august liber, cit număra 
vîrsta nouă a țârii. Răspun
surile nu-mi aparțin, le-am 
cules din arenele timpului pe 
care îl străbatem muncind, 
gîndind, construind. Cele ce 
voi rosti nu sînt cuvinte meș
teșugite ori înlănțuiri de me
tafore, sînt realitatea însăși, 
așa cum am cunoscut-o în 
curgerea bolovănos fluvială, 
fiind martorul și slujitorul ei. 
Fiind cronicarul acestei rea
lități, așa cum o cere condi
ția mea de lucrător cu ver
bul.

Patria înseamnă oceanul 
de fapte din care se consti
tuie și se înalță sub soare 
edificiul sublim al țării ;

Patria înseamnă o conste
lație de biografii tumultu
oase, adică galaxia nepe
reche a celor peste 20 de 
milioane de stele care ard 
românește ;

Patria înseamnă părinții 
triumfînd în copii, precum ră
dăcinile în crengi ;

Patria înseamnă continui
tate și permanență națio
nală ;

Patria înseamnă demnitate 
afirmată ;

Patria înseamnă făclia ne
stinsă a inteligenței neamu
lui, purtată prin ani și ge
nerații ;
(Continuare în pag. a ll-a)
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oare bogățiile naționale, iscu
sința și spiritul creator al po- 
jorului român. Concomitent cu 
iezvoltarea puternică a indus- 
sriei s-a trecut la organizarea 
sectorului de stat și coope-. 
’atist în agricultură, creîndu-se 
condiții pentru trecerea la or
ganizarea și conducerea plani
ficată a economiei, la desfășu
rarea cu succes a operei de 
construire a bazei tehnico-ma- 
teriale a noii orînduiri, de ri
dicare continuă a nivelului de 
trai al poporului, de consolida
re a independentei si suverani
tății naționale.

" O importantă deosebită pen
tru dezvoltarea construcției so- 
îialiste în patria noastră a a- 
zut-o cel de-al IX-lea Congres 
ll partidului din- 1965, care a 
narcat un moment de cotitură 
!n orientarea politicii de edifi
care economico-socială a tării, 
determinând un nou curs dez
voltării noastre, corespunzător 
[tendințelor moderne contempo
rane. posibilităților și necesită
ților de perspectivă ale Româ
niei socialiste.

Pe baza progreselor înregis
trate. la Congresul al X-lea și 
Conferința Națională a partidu
lui din 1972 și-au găsit o nouă 
și strălucită reflectare orientă
rile majore ale politicii parti
dului si statului nostru îndrep-; 
tate spre accelerarea ritmului 
creșterii economice. îmbunătăți
rea structurii producției indus
triale. spre perfecționarea con
ducerii și organizării întregii 
activități economico-sociale. spre 
perfecționarea relațiilor de pro
ducție si sociale. Partidul a 
desfășurat o activitate susținută 
pentru dezvoltarea democrației 
socialiste, lărgirea cadrului or
ganizatoric de participare a ma
selor la conducerea societății, 
întărirea legalității socialiste, 
firmarea principiilor eticii și 
chitătii socialiste.

Tată de ce putem afirma r 
deplin temei că, prin transfor
mările înnoitoare petrecute în 
toate sferele vieții economico- 
sociale. prin amploarea șy pro
funzimea progreselor cantitative 
și calitative, prin ritmurile fără 
precedent ale întregii dezvoltări 
a tării, ultimul deceniu consti
tuie perioada cea mai fertilă, 
cea mai bogată în împliniri din 
întreaga istorie a României.

în. conștiința poporului nostru, 
marile succese dobîndite pe ca
lea construirii unei vieți noi de 
bunăstare și fericire sînt indi
solubil legate de activitatea pro
digioasă, neobosită, pătrunsă de 
pilduitor patriotism și pasiune 
revoluționară, desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului și statului. de 
contribuția sa decisivă la fun
damentarea politicii interne si 
externe a României socialiste, 
înaltele trăsături proprii activi
tății secretarului general al 
partidului — capacitatea de a 
soluționa științific problemele 
complexe ale evoluției societă
ții. de a elabora soluții viabile, 
deschizătoare de căi largi pen
tru progresul neîntrerupt, ne
secatul dinamism și consecvența 
în afirmarea noului, în elimina
rea a tot ceea ce se dovedește 
perimat, contactul strîns cu po
porul. devotamentul fierbinte 
fată de interesele vitale ale na
țiunii. fată de cauza comunis
mului — reflectă acele nobile 
caracteristici ale partidului, care 
asigură îndeplinirea în mod 
strălucit a rolului său de forță 
politică conducătoare in societa
tea noastră.

a- 
e-

cu

Stimați tovarăși,
Succesele obținute de oamenii 

muncii din patria noastră in 
cincinalul precedent vor fi con
siderabil amplificate în perioa
da următoare prin realizarea 
neabătută a hotăririlor celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului, care a fundamentat cu 
rigurozitate științifică. în Pro
gramul adoptat, obiectivele edi
ficării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism. Pla
nul cincinal 1976—1980 asigură 
dezvoltarea și modernizarea in 
ritm susținut a bazei tehnico- 
materiale. progresul armonios și 
multilateral al tuturor ramuri
lor și sectoarelor de activitate, 
accentuarea laturilor calitative 
ale întregii activități economice 
și sociale, aplicarea largă a 
lor mai înaintate cuceriri 
științei și tehnieii. ridicarea 
cienței in toate sectoarele 
activitate, participarea mai
tensă a țării la schimbul mon
dial de valori materiale și spi
rituale. la diviziunea internațio
nală a muncii.

Realizînd o armonioasă îm
pletire a criteriilor eficientei e- 
conomice cu cele de ordin social 
Si politic. în spiritul umanismu-

in-

(Urmare din pag. I)

Cuvintarea tovarășului Gheorghe Oprea
lui socialist, al egalității între 
toți membrii societății. în cursul 
noului plan cincinal se va trece 
pe un front și mai larg la rea
lizarea programului unitar de 
dezvoltare echilibrată a poten
țialului economic si de ridicare 
socială a tuturor județelor și 
localităților patriei, de asigu
rare, pe această bază, a creș
terii continue a nivelului de ci
vilizație și bunăstare a întregu
lui popor. Prin menținerea unei 
înalte rate a acumulării. în ac
tualul cincinal pentru fondul de 
dezvoltare se va aloca 33—34 la 
sută din venitul național, aceas
ta fiind singura alternativă pen
tru a realiza o creștere econo
mică accelerată, pentru dezvol
tarea în ritm susținut a tuturor 
ramurilor economiei naționale 
și, în primul rind, a industriei, 
pentru depășirea într-un ter
men cît mal scurt a stadiului de 
tară în curs de dezvoltare si 
ridicarea României în rîndul 
statelor avansate din punct de 
vedere industrial.

Pe baza orientărilor stabilite 
de Congresul al XI-lea al parti
dului. va fi continuată în mod 
susținut politica de industriali
zare socialistă, punîndu-se un 
accent deosebit pe modernizarea 
structurii industriei, pe dezvol
tarea cu prioritate a domeniilor 
purtătoare a tehnicii de vîrf. pe 
afirmarea puternică a revoluției 
tehnico-științifice în toate do
meniile activității economice și 
sociale.

Agricultura — ramură de bază 
a economiei naționale — va cu
noaște, de asemenea, un intens 
proces de dezvoltare si moder
nizare. în această perioadă ur
mează să se încheie procesul de 
mecanizare a lucrărilor agri
cole Si să fie satisfăcute cerin
țele de îngrășăminte și alte sub
stanțe chimice necesar^, agricul
turii. să se întreprindă' noi mă
suri pentru creșterea suprafețe
lor irigate și îndiguite. extin
derea acțiunilor de regularizare 
a cursurilor de apă. creșterea 
calificării lucrătorilor în vede
rea realizării unei agriculturi 

. modeme si eficiente.
Pe baza creșterii potențialu

lui economic al tării, actualul 
plan cincinal prevede un amplu 
program de măsuri menite să 
asigure ridicarea necontenită a 
nivelului de trai al poporului. 
La sfîrșitul perioadei, compara
tiv cu 1975. retribuția reală a 
oamenilor muncii va fi cu 18—22 
la sută mai mare, iar veniturile 
țărănimii cu 20—29 la sută : se 
va trece la reducerea treptată a 
duratei săptăminii de lucru. E- 
dificator pentru grila partidului 
-si .statului față de ridicarea ni
velului de trai al poporului este 
și Programul național, recent a- 
doptat. privind creșterea pro
ducției si a desfacerilor către 
populație a bunurilor de con
sum. care va asigura condiții tot 
mai bune pentru satisfacerea 
cerințelor de consum ale popu
lației.

Ca urmare a preocupării con
ducerii partidului și statului, 
sint create toate premisele pen
tru realizarea obiectivelor cute
zătoare cuprinse în planul na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a României 
pe perioada 1976—1980. Așa 
cum aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Ședința comună a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român si Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale : „dispu
nem de tot ce este necesar, 
avem o clasă muncitoare minu
nată, o țărănime și o intelec
tualitate minunate, un popor 
hotărit să nu precupețească ni
mic pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru. Avem un 
partid puternic, care a de
monstrat că știe să acționeze 
eu hotărîre pentru realizarea 
programului pe care și l-a pro
pus".

Edificatoare în acest sens sînt 
rezultatele remarcabile cu care 
oamenii muncii. întregul nostru 
popor întîmpină această mă
reață sărbătoare națională. Pre
vederile stabilite în plan pen
tru primele 7 luni au fost înde
plinite cu succes, realizindu-se 
o creștere a producției indus
triale globale cu 11,1 la sută, 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, iar a indicatorului 
productivității muncii cu 9.2 la 
sută, pe această cale obținîn- 
du-se eirca 83 la sută din spo
rul producției globale indus
triale.

■în agricultură, s-a 
recoltarea cerealelor, 
se depun eforturi
pentru pregătirea campaniei a-

gricole de toamnă, pentru dez
voltarea zootehniei și sporirea 
producției animaliere.

Se îndeplinesc cu consecven
tă prevederile referitoare la 
sporirea venitului național, la 
creșterea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a între
gului popor. Succese însemnate 
s-au obținut în dezvoltarea în- 
vățămîntului și cercetării știin
țifice. a artei și culturii. în ac
tivitatea educativă și cultural- 
sportivă. precum și în celelalte 
sectoare ale vieții sociale.

Pentru eforturile rodnice, pli
ne de abnegație. închinate pro
pășirii patriei noastre socialis
te. oermiteți-mi ca. în numele 
și din însărcinarea 
partidului 
cretarului 
republicii, 
Ceaușescu. _ 
muncitoare^ țărănimii.

îîiStiîît tuturor 
români.

conducerii 
și statului, a se- 
general. președintele 
tovarășul Nicolae 
să adresez clasei 

x t’’'”. intelec
tualității, tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— cele mai calde felicitări și 
urări de noi succese în măreața 
operă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Realizarea în cele mai bune 
condițiuni a obiectivelor ce ne re-

tru pătrat de suprafață constru
ită să obținem valori materiale 
cît mai mari.

în agricultură, o deosebită a- 
tenție trebuie acordată în a- 
ceastă perioadă terminării la 
timp și în condiții calitative co
respunzătoare a arăturilor de 
vară. recoltării și depozitării 
furajelor, bunei îngrijiri a ani
malelor și creșterii 
acestora. întreținerii 
succesive, pregătirilor 
în vederea efectuării 
țărilor de toamnă și „ 
recoltei de porumb, plante teh
nice, de legume, fructe și stru
guri. precum și livrării în to
talitate a produselor contracta
te La fondul central.

Realizarea integrală a obiec
tivelor mobilizatoare ale actua
lului cincinal este strîns legată 
de dezvoltarea pe scară largă 
a relațiilor de cooperare pe 
multiple planuri, cu toate sta
tele. de efectuarea unui comerț 
exterior dinamic și efieient. în 
vederea realizării unei balanțe 
de plăți echilibrate trebuie să 
asigurăm creșterea substanțială 
a exporturilor, să ridicăm în 
continuare gradul de competi
tivitate al produselor prin valo
rificarea mai deplină a poten-

producției 
culturilor 
temeinice 
însămîn- 
strîngerii

încheiat 
iar acum 
susținute

vin în acest an. ca de altfel pe 
întreaga perioadă a cincinalului 
1976—1980. pune in fata organe-? 
lor și organizațiilor de partid, 
ministerelor îndatoriri de mare 
însemnătate și răspundere pe 
linia gospodăririi eh mai rațio- 

'nale a întreprinderilor, organi
zării după principii cu adevărat 
științifice a producției și mun
cii în toate sectoarele de activi
tate. asigurării aprovizionării 
tehnico-materiale și bazei ener
getice prin punerea în mai mare 
măsură în valoare a resurselor 
interne de materii prime, ma
teriale. combustibili și energie. 
Concomitent, este necesar să ne 
preocupăm mai insistent de re
ducerea cheltuielilor de produc
ție și mai ales a celor materia
le. de utilizarea pe scară mai 
largă a înlocuitorilor, valorifi-, 
carea deșeurilor și a resurselor 
secundare.

în condițiile revoluției tehni- 
co-științifice actuale, ridicarea 
la parametrii tehnico-funcționali 
și economici mondiali a produ
selor noastre constituie o sar
cină esențială a industriei ro
mânești : de aceea acestui o- 
biectiv trebuie să i se acorde o 
atenție prioritară în toate între
prinderile. astfel incit prestigiul 
mărcii fabricii să devină pretu
tindeni un titlu de mindrte și 
onoare muncitorească.

Avem de înfăptuit un 
program de investiții, care în
sumează în perioada 1976—1980 
aproape 1 000 miliarde lei. Sta
diul execuției planului de 
vestiții pe primele 7 luni 
anului in curs arată că este ne
cesară aplicarea unor măsuri și 
mai ferme pentru intensificarea 
ritmurilor de realizare a inves
tițiilor. respectarea cu strictețe 
a termenelor de livrare și pu
nere în funcțiune a mașinilor, 
utilajelor tehnologice, a tuturor 
obiectivelor, organizarea exem
plară a muncii. întărirea ordinii 
și disciplinei pe șantiere. Con
comitent trebuie acordată o a- 
tențîe sporită utilizării cu ma
xim randament a mijloacelor de 
producție existente, a tuturor su
prafețelor. astfel încit de la 
fiecare utilaj, de pe fiecare me

tialiâui de creație al cercetării 
noastre științifice, să gospodă
riri} cu maximă eficiență resur- 
sel<| ^valutare ale țării.

Stimați tovarăși.

vast

in- 
ale

Viața politică, socială și spi- 
rituală a tării a cunoscut in ul
timii ani o puternică eferves
cență. punînd deosebit de preg
nant în evidență faptul că 
partidul nostru concepe înain
tarea pe calea socialismului ca 
un proces complex, care are ca 
o componentă esențială dezvol
tarea continuă a democrației 
socialiste. In această perspecti
vă se înscrie desfășurarea in 
ultima perioadă a unor mari e- 
venimente politice, cum sînt 
Congresul consiliilor populare 
și Congresul educației politice 
și al culturii socialiste.

întregul ansamblu de măsuri 
adoptate cu aceste prilejuri vă
dește. odată în plus, consecven
ța cu care partidul, conducerea 
sa acționează în direcția perfec
ționării relațiilor de producție 
și sociale. îmbunătățirii activi
tății organismelor de conducere 
socială, creării cadrului orga niJ 
zatoric pentru participarea ac
tivă a tuturor oamenilor muncii 
la conducerea societății, asigu
rării unui dialog permanent cu 
cele mai diverse categorii de 
oameni ai muncii, creșterii răs
punderii civice și inițiativei 
maselor în dubla lor calitate de 
producători și stăpîni ai avuției 
naționale.

Viziunea largă, complexă. a 
partidului nostru despre fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate se reflectă 
deopotrivă în preocuparea pen
tru ridicarea nivelului general 
al cunoașterii. îmbunătățirea 
întregii activități ideologice-e- 
ducative. ridicarea conștiinței so
cialiste a maselor, generalizarea 
la scara întregii societăți a spi
ritului revoluționar. afirmarea 
plenară în întreaga viață so
cială a principiilor eticii și echi
tății socialiste. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste, „Formarea

re, reprezentanți ai unor 
partide comuniste, muncito
rești, socialiste, progresiste 
din diferite țări. Este pre
zentă, de asemenea, delegația 
Asociației de prietenie sovie- 
to-română

La adunarea festivă au a- 
sistat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Bucu
rești,. atașați militari, alți 
membri' ai corpului diplo
matic, corespondenți ai pre
sei străine.

Adunarea, organizată de 
Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Consiliul 
popular municipal, s-a desfă-r 
șurat in sala Palatului Re
publicii împodobită festiv. 
Drapelele partidului și statu
lui încadrează, deasupra sce- 
■nei, portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Sînt in- 
'serise, cu litere purpurii, da
tele festive ..23 August 1x44 — 
23 August 1976".

S-a intonat Imnul de stat 
.al Republicii Socialiste Româ
nia-Adunarea festivă este des
chisă de tovarășul Ion Din- 
că, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului municipal 
București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei, care 
a spus :

Este pentru noi o deosebi
ta cinste ca. în numele co
muniștilor, al tuturor locui
torilor Capitalei, să salutăm 
eu profundă stimă și înaltă 
considerație Pe cel mat iubit 

al poporului 
Nicolae

și stimat fiu 
nostru. tovarășul 
Ceaușescu, secretarul general- 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România.

Primul secretar al Comite
tului municipal de partid a 
salutat, de asemenea, pe 
ceilalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului nos
tru. precum și prezența la a- 
dunare a unor prieteni de 
peste hotare, a membrilor 
corpului diplomatic.

A luat apoi cuvintul tova
rășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al 
nului.

în încheierea adunării, cei 
prezenți ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist 
Român, pentru România so
cialistă și poporul său con
structor al vieții noi, pentru 
secretarul general al partidu
lui și președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

într-o simbolică alăturare 
se aclamă „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul", răsună aplauze, urale.

Politic
guver-

Atmosfera de puternic entu
ziasm in care ia sfîrșit adu
narea festivă exprimă senti
mentele de dragoste fierbinte 
pe care întregul popor le nu
trește față de partid și se
cretarul său general, simță
mintele de profundă satis
facție și mindrie patriotică 
pentru tot ceea ce s-a înfăp
tuit și se înfăptuiește, sub 
conducerea P.C.R., pe pămin
tul seump al patriei, pentru 
creșterea continuă a presti
giului României socialiste în 
lume, hotârirea fermă a tu
turor cetățenilor țării de a 
înfăptui, cu pasiune și abne
gație revoluționară, obiecti
vele cutezătoare stabilite de 
Congresul al XI-lea, Pro
gramul partidului de făurire 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înain
tare pe calea comunismului.

în continuare a avut loc 
un spectacol festiv.

Creațiile artistice prezen
tate au evocat, cu deosebită 
forță sugestivă, actul crucial 
de la 23 August 1944. precum 
■și momente ale eroicului 
drum străbătut de oamenii 
muncii înfrățiți — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — in răstimpul 
care a trecut de la elibera
rea patriei de sub dominația 
fascistă, hotârirea fermă a 
întregului nostru popor de a 
înfăptui politica partidului,

a edifica societatea socia-de -
listă multilateral dezvoltată 
pe pămintul patriei noastre.

Cintecele și dansurile, poe
zia patriotică au adus pe 
scenă comorile spirituale ale 
neamului nostru, ale vieții 
demne și libere, închinată 
muncii, propășirii poporului 
nostru, înfloririi României 
socialiste. Spectacolul a cul
minat cu vibrantul imn „E 
scris pe tricolor unire".

La reușita spectacolului 
și-au adus contribuția an
samblurile reunite „Doina" 
al Armatei și „Rapsodia 
Română" al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., corurile Fi
larmonicii „George Enescu" 
și Radioteleviziunii Române, 
Baletul Operei Române, co
lectivele de dansuri ale an
samblurilor U.T.C. și „Doina 
Bucureștiului", precum și va
loroși artiști ai scenelor li
rice și dramatice bucu- 
reștene.

La sfîrșitul spectacolului, 
artiștilor le-au fost oferite 
flori din partea conducerii de 
partid și de stat.

Asistența ovaționează mi
nute în șir, aclamă 
„Ceaușescu — P.C.R", intr-o 
puternică manifestare pen
tru Partidul Comunist Ro
mân, inițiatorul și conducă
torul tuturor victoriilor 
noastre, pentru secretarul 
său general.

Griul tării

Stimați tovarăși.

(Urmare din pag. I)

inseamnă

înseamnd râspun-

Stimați tovarăși,

dorul ro-

învățâ-

drumul

stră-

de tip nou 
și munci-

teritoriul 
Dunăre 
într-un 

Transil-

în curs de dezvoltare, cu 
nealiniate, sprijină activ 
popoarelor pentru elibe- 
națională, pentru lichida-

na- 
lumi

de a
voci

de țara ; 
înseamnă peisaj 

și rîurile devenite

sărbătoare
din

„piciorul 
rai" ;
fluviu de

înseamnă libertatea 
porii ;

înseamnă triumful 
al opiniei ;

înseamnă marii

GHEORGHE ISTRATE

omului nou, constructor conști
ent al celei mai drepte orîndu
iri sociale, constituie cea mai 
mare și mai complexă sarcină, 
cea mai nobilă răspundere, în
datorirea revoluționară de onoa
re a partidului nostru comunist".

O realizare de importanță e- 
șențială a partidului nostru o 
constituie soluționarea marxist- 
leninistă a problemei naționale, 
înfăptuirea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Această politică asi
gură cadrul cel mai prielnic pen
tru continuarea și dezvoltarea 
pe un plan superior a tradițiilor 
vieții, muncii și luptei comune 
care au caracterizat de-a lungul 
veacurilor conviețuirea poporu
lui român cu naționalitățile con
locuitoare din România. duce 
la întărirea pe mai departe a 
coeziunii și frăției în lupta pen
tru realizarea Idealurilor mărețe 
ale socialismului și comunismu
lui pe pămîntul patriei.

Toate marile înfăptuiri ale po
porului nostru. perspectivele 
strălucite ce-i stau în față sînt 
direct legate de ampla activita
te politică, organizatorică și i- 
deologică a Partidului Comunist 
Român. Acționînd ferm și cu 
clarviziune politică, în spiritul 
concepției materialist-dialectice 
și istorice aplicate în mod crea
tor la condițiile concrete ale 
României, partidul și-a onorat 
cu cinste misiunea revoluționa
ră, de importanță cardinală, de 
a conduce clasa muncitoare, ță
rănimea. intelectualitatea, pe 
toți oamenii muncii în gran
dioasa operă de zidire pe pă
mîntul patriei a celei mai drep
te orînduiri — societatea socia
listă și comunistă. Realizarea 
marilor obiective stabilite pen
tru etapa actuală de dezvoltare 
a tării fac necesare întărirea 
în continuare a rolului conducă
tor al partidului, perfecționarea 
formelor și metodelor de e- 
xercitare a acestui rol în toate 
sferele vieții sociale. Se poate 
spune cu deplip temei că în
tărirea rolului conducător al 
partidului comunist reprezintă 
chezășia înfăptuirii cu succes a 
Programului făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și a înaintării României spre 
comunism.

Avînd în vedere interesele 
fundamentale ale poporului ro
mân. ale cauzei păcii, destinde
rii și colaborării mondiale. 
România socialistă desfășoară o 
amplă activitate Internațională, 
militează cu hotărire și 
secvență pentru realizarea 
dezvoltarea unor relații 
profund democratice intre 
țiuni. pentru făurirea unei — - 
mai drepte și mai bune pe pla
neta noastră.

Este un fapt cunoscut și a- 
preciat de întregul partid, de 
întregul popor câ în elaborarea 
și înfăptuirea politicii noastre 
externe roiul determinant revine 
secretarului general al partidu
lui, președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. ac
tivității sale pătrunse de fier
binte patriotism și internațio
nalism consecvent. Vizitele efec
tuate în numeroase țări, con
vorbirile purtate cu conducători 
de state și partide, declarațiile 
solemne, înțelegerile și acor
durile semnate cu aceste prile
juri au deschis orizonturi tot 
mai largi politicii de pace și co
laborare a României, constituind 
contribuții deosebit de valoroa
se la stimularea cursului spre 
destindere pe arena mondială, 
la promovarea unor relații in
terstatale noi. la rezolvarea ma
rilor probleme ale vieții inter
naționale.

După cum se știe. în întreaga 
sa activitate internațională. 
România situează pe primul plan 
dezvoltarea colaborării cu 
toate țările socialiste, mili- 
tînd constant pentru amplifica
rea relațiilor de prietenie, soli
daritate și conlucrare multilate
rală cu aceste țări. România a- 
eordă. totodată, o atenție deose
bită lărgirii relațiilor de priete
nie,' solidaritate și colaborare cu 
tinerele state independente, eu 
țările 
țările 
lupta 
rarea
rea politicii colonialiste și neo- 
colonialiste, pentru afirmarea de 
sine stătătoare a tuturor națiuni
lor. Extindem, de asemenea, co-

con-

Sărbătoare
laborarea cu țările capitaliste 
dezvoltate, cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială.

Acționăm perseverent pentru 
promovarea unei largi și 
neîngrădite cooperări între toate 
popoarele, situînd ferm la baza 
relațiilor noastre externe prin
cipiile independenței și suvera
nității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc.

România _ militează neabătut 
pentru lichidarea subdezvoltării 
și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, înlă
turarea inegalităților economice 
și politice existente în lume și 
promovarea unor raporturi echi
tabile între toate statele pe baza 
respectării dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn deplin pe 
bogățiile naționale, de a-și alege 
liber calea dezvoltării econo- 

un
liber calea dezvoltării 
mico-sociale, fără nici 
amestec din afară.

Un loc de primă importanță în 
politica externă a României îl 
ocupă înfăptuirea securității eu
ropene : țara noastră consideră 
că trebuie să se acționeze cu 
toată energia pentru aplicarea 
integrală a documentelor Con
ferinței pentru securitate și co
operare în Europa — care con
stituie un tot unitar — pentru 
traducerea exemplară în viață a 
principiilor și normelor înscrise 
în aceste documente.

Ținînd seama de interdepen
dența tot mai strînsă dintre si
tuația diferitelor regiuni ale lu
mii. țara noastră acționează 
neabătut pentru stingerea tu
turor focarelor de încordare și 
conflicte, pentru soluționarea pe 
cale politică, a tratativelor, a tu
turor problemelor litigioase din
tre state.

Pornind de la imperativele 
destinderii, păcii și colaborării 
între state, România militează 
statornic și cu toată fermitatea 
pentru adoptarea unor măsuri 
concrete de dezarmare, și în 
primul rînd de dezarmare nu- . 
cleară, pentru participarea largă 
și în condiții de deplină egali
tate a tuturor popoarelor la so
luționarea problemelor com
plexe cu care este confruntată 
lumea actuală, pentru creșterea 
rolului O.N.U. în întreaga viață 
internațională.

în spiritul poziției sale con
secvent internaționaliste, Parti
dul Comunist Român dezvoltă 
relațiile de prietenie și colabo
rare cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu 
toate forțele revoluționare, de
mocratice și progresiste, anti- 
imperialiste. Partidul nostru și-a 
adus contribuția constructivă la 
succesul Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Europa și este hotărît să acțio
neze în continuare pentru creș
terea rolului partidelor comu
niste și> muncitorești în viața po
litică de pe continentul euro
pean. pentru afirmarea princi
piilor noi de relații dintre par
tide, făurirea unității 
a mișcării comuniste 
torești.

La această măreață 
națională, oamenii muncii 
țara noastră — tineri și vîrstnlci,■ 
bărbați și femei, români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — își afirmă încă o" 
dată și cu entuziasm nelimitat 
voința fermă de a înfăptui în 
mod exemplar politica internă 
și externă a României. Strîns 
uniți în jurul partidului, al celui 
mai iubit și credincios fiu al 
său — secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu —, dînd dovadă de o 
înaltă conștiință socialistă, de 
responsabilitate și abnegație în 
muncă, să facem totul pentru ca 
România socialistă să devină 
mereu mai puternică, mai pros
peră, mai înfloritoare, să înain
teze impetuos pe drumul pro
gresului neîntrerupt și al civi
lizației !

Trăiască Partidul Comunist 
Român în frunte cu secretarul 
său general — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !

Trăiască harnicul și talentatul 
popor român — făuritorul so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate !

Trăiască lupta unită a po
poarelor pentru paee și colabo- 
rare, pentru o lume mai dreaptă 
si mai bună 1

Privesc de la fereastra lumii țara 
și-aud deodată cum a început 
sămînta orelor să se desfacă 
peste cadranul ei înalt, de lut

Vai, mi se cern din pleoapă-n pleoapă munții, 
mă cheamă rîurile lungi și iar 
aud vîslind etern deasupra frunții 
— desprins din steme — vulturul solar.

Vai, ierbile-mi eliberează trupul 
ca niște schele verzi ce m-au zidit; 
precum albinele, spre mine (stupul 1), 
cad razele foșnind din infinit.

E semn că sînt de-acuma o lumină, 
că sînt un țărm de liniște și zbor, 
e semn că pot cocoarele să-mi vină 
în cuibul palmelor, odihnitor.

Și este semn că pe cadranul țării 
pot brațul să-l înalț și să arat 
această oră caldă a visării 
pe care vulturi ageri o străbat...

Cînd astre ne-ncolțiră în grînare 
Vestindu-ne deplina înspicare
Noi am făcut cu grîul cununie
Să-1 creștem bob cu bob în brazda vie.

L-am dezbrăcat de pleavă prin milenii 
Și l-am înnobilat din rădăcină 
Ca să rodească azi în lanul vremii 
Sămînță-ngemănată cu lumină»

VASILE SMARANDESCU

PATRIA
Patria înseamnă 

de plai și gura de
Patria 

curaj;
Patria 

dere ;
Patria 

noștri bărbați marcînd ca 
niște flăcări drumul autode- 
venirii națiunii ;

Patria înseamnă < 
mânesc ;

Patria înseamnă 
tură neîntreruptă ;

Patria înseamnă 
spre noi înșine ;

Patria înseamnă 
binecuvîntat de la 
șl Carpați, adunînd 
unic corp Moldova, 
vania și Muntenia, leagănul 
nostru dintotdeauna și pentru 
eternitate ;

Patria înseamnă păstrarea, 
ca ochii din cap, a trupului 
întreg al țării, lăsat de 
buni pentru urmași ;

Patria înseamnă tăria 
nu asculta amăgitoare 
de sirenă ;

Patria 
prin toți

Patria 
nelimitat

Patria înseamnă grîul adu
nat în piramide ;

Patria înseamnă oțelul de
venit osie

Patria 
umanizat 
luceferi ;

Patria înseamnă căutare șl 
jertfa înțeleasa ;

Patria înseamnă 
avuția noastră cea 
preț ;

Patria înseamnă faptă ;
Patria înseamnă soarele 

gindirii, simțirii și limbii na
ționale ;

Patria înseamnă cel de al 
o sutălea an ai neatirnării 
noastre ; •

Patria înseamnă unitatea 
dintre partid și popor ;

Patria înseamnă România 
32, adică poporul român stâ- 
pîn pe soarta sa ;

Patria înseamnă Republi
ca Socialista România, stgt 
liber, . independent și suve
ran, situat la Paralela 45, li-, 
nie de armonie și echilibru a 
planetei, țara între țâri, care 
binemerită înalta prețuire 
cu care o înconjoară po
poarele lumii.

Este suprema cinste con? 
diția de fiu al acestei patrii, 
Nu vom istovi nicicînd în a 
slavi apartenența noastră la 
patria socialista, recunoștința 
și dragostea filială cu care 
îi sîntem datori. Facem a- 
ceastă rostire de credință și 
devotament sub arcul de mă
reție al sărbătorii eliberării, 
avînd tot timpul în minte și 
inimă superba definiție a 
patriotismului făcuta de pre
ședintele țarii, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu, la Con
gresul educației politice și al 
culturii socialiste, prin me
morabilul adagiu A fi patriot 
român, laitmotiv cu accente 
romantic-revoluționare, în 
care se recunoaște toată su
flarea românească. Este cel 
mai frumos poem pentru țara 
In august

muncâ, 
mai de
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SOARELE
DE AUGUST

Cind vorbirii de sărbătoarea de astăzi, 
noi românii spunem : soarele lui August. 
Cind un mare scriitor scrie despre moar
tea unui mare erou voievod, el spune : 
Apus de soare. Primele alegeri libere din 
România, comuniștii le-au așezat sub 
semnul soarelui. „Votați soarele !“. Era ca 
$i cind se spunea românilor să respire. 
Pentru prima dată, profund, liber, o res
pirație uriașă în care se contopea suflul 
rotund ca rotula unui gind sublim al Pa
triei întregi. Ciclul soarelui la români are 
eternitatea ființei sale și ține cit lumina 
soarelui însuși. Soarele înseamnă viață și 
viața înseamnă „mîine”. Adică speranța. 
Adică încrederea. Adică conștiința de sine 
prin fii și nepoți. La ..mîine“. adică la 
soarele nostru de azi se gindeau, cu si
guranță soldații cu fețele brăzdate de 
praful de pușcă al drumurilor de război 
care defilau în urmă cu trei decenii si 
ceva printre șirurile de entuziasm înlă
crimat și plin de flori ale bucuf eștenilor 
anului 1944. La acest veșnic „mîine” care 
traversează ca un fulger neîntrerupt is
toria noastră, făeînd din speranță pîine și 
curaj, eroism și jertfă. Dacă acest mîine 
n-ar fi traversat conștiința milenară a po
porului, soldații cu fețele brăzdate de 
praful de pușcă al drumurilor de război 
de atunci, tatii noștri adică, s-ar fi oprit 
odată cu măturarea ultimei zvastici de pe 
pămîntul românesc. Dar ei au mers mai 
departe. Acel fierbinte august ’44. acea 
lumină de august a avut în sufletul na
țiunii eliberate ecoul sublim al unei sim
fonii pe care am ascultat-o toți, strămoși și 
generații viitoare, prin părinții generației 
de astăzi, sculați în picioare, nefiindu-ne 
rușine de lacrima care curgea pe obrazui 
emoționat al Patriei ca o ploaie uriașă, 
caldă și liniștită care avea să facă să 
crească dincolo de orice speranță de a- 
tunci rodul viitorului. Era ceasul depli
nei, ireversibilei libertăți naționale. Ma
rele vis care a tinut trează conștiința na
țională a poporului se înfăptuise. Tatii 
noștri au ascultat bătăile de inimă ale 
patriei libere, simfonia aceasta unică, 
și-au sters frunțile de sudoare, și-au să
rutat copiii pe creștete si au plecat mai 
departe. Aici. în perimetrul carpato-du- 
nărean s-a născut nu numai Masa Tăce
rii. dar $i ..Baltagul". Ei au plecat să hăi- 
tuiască fiara și multi, sfîșietor de mulți. 
au pierit în cîmpiile ungare și în munții 
Cehoslovaciei. Pentru ca niciodată cata
clismul să nu se mai poată repeta. Pentru 
ca patria noastră liberă să crească și să 
se dezvolte în sînul unei Europe eliberate. 
Pentru, că dincolo de libertatea noastră, 
noi apăram si un principiu universal. -Ura 
față de fascism, capacitatea de a lupta 
pină la capăt, generozitatea și putința 
jertfei in numele unei idei. în numele 
dreptății, iată contribuția României la 
măturarea fascismului de pe fata sfîșiată 
și plină de singe a Europei. De aceea, 
astăzi. în măreața zi a Eliberării, sărbă
toarea noastră îiatională are reverberații 
copleșitoare în sufletul nostru, pentru că 
ea cumulează toată comoara de noblețe, 
inteligentă si caracter a fiilor Patriei. 
Pentru ea. maică sfîntă sl eternă, centru 
ceasul ci de libertate de acum 32 de ani, 
inima noastră bate astăzi mai tare.

INTELIGENTA CREATOARE 
ÎN SLUJBA PATRIEI

national de poezie si unul de comunicări 
științifice. într-o anchetă întreprinsă aco
lo. care avea ca temă Patriotismul, spu
nea că iubește cuvintele vibrante care 
traduc sentimente profunde, că trebuie să 
prețuim forța cuvintului așa cum prețuim 
forța limbii române, dar că nici un cuvînt 
din lume nu înlocuiește Fapta. „Generația 
mea — spunea Cleopatra — este chemată 
poate mai mult ca oricare alta să traducă 
în fapte Dragostea. în forma ei cea mai 
înaltă, dragostea de patrie". Noi creștem 
un tineret care urăște gratuitul, perfor
manta de dragul performanței, orgoliul 
arid, nedublat de marele orgoliu al colec
tivității. Ca-n orice orgoliu de tip supe
rior. ultimul include modestia, nemulțumi
rea de sine, dorința de mai mult. La Con
gresul al X-lea al U T.C.-ului. cind to
varășul Nicolae Ceaușescu, în vibrante cu
vinte, a adresat tineretului chemarea de a 
da societății mai mult decît ceea ce pre
tinde de la societate, acesta a răspuns cu 
urale. Uneori, ziarele comunică știri pe 
care noi. ziariștii, le numim „seci”. Adică, 
fără comentarii. Dacă am fi comunicat în 
„Scînteia tineretului", de pildă, un „fapt 
de viată” ca acesta : tînărul lăcătuș Ion 
Marian de Ia Sculeria centrală a uzine
lor „Progresul" din Brăila, plecînd ulti
mul din schimb, a văzut că motorul elec
tric al macaralei celei mari s-a oprit, de
fectat, și atunci, el singur, față-n fată cu 
uriașul de fier, a stat ore întregi, toată 
noaptea, pentru a remedia avaria —- gravă

TOTUL PENTRU PATRIE
răspunsul 

tineretului 
la 

chemarea 

partidului
Fotografie de GHEORGHE CUCU

la nivel de întreprindere — fără să i-o 
ceară nimeni, numai pentru că rezolvarea 
acestei situații ar fi cerut în schimbul de 
dimineață citeva ore bune, timp în care 
producția ar fi stagnat — tînărul utecist 
lăcătuș Ion Marian ar fi ridicat din 
umeri, roșind, așa cum a făcut-o cînd 
l-am întrebat cum a fost. „Nimic neobiș
nuit. era firesc". Cînd o echipă exuberan
tă de sudori de la Șantierul naval Con
stanta îmi povestea odată cum rezolvă ei 
situații „neprevăzute", cînd trebuie să 
execute o reparație la un vas străin de 
mare tonaj sau înzestrare tehnică, cu care 
nu s-au mai întîlnit. unul dintre ei. Ovi- 
diu Pândele, îmi spunea rîzînd : „Cum 
rezolv ? întii. stau și mă gîndesc : n-o să 
mă fac eu de rîs. și prin mine șantierul, 
adică ce mai încolo, țara. Pe urmă iar 
stau și mă gîndesc ce o fi fost în capul 
celui care a construit mașinăria. Pînă la 
urmă, e imposibil să nu văd că și în capul 
meu poate fi același lucru, și o dibuiesc 
eu. hiba

Maturitatea unei economii naționale 
poate fi tradusă în felul rapid cum aceas
ta reușește să se „replieze", adică în vi
teza de creștere. în capacitatea de a face 
față unor situații neprevăzute. Acestea 
toate înseamnă inteligență creatoare, dar 
mai înseamnă, subsumind-o. un înalt co
mandament moral. Secretarul de partid 
al uzinelor „Automatica" Marin Stă- 
nică îmi vorbea despre faptul că 99 la 
sută din producția „Automaticii" sînt uni
cate si deci majoritatea tinerilor sint poli- 
calificati si ar putea fi oriunde „ași me
canici șefi", adăugind că temele de cer
cetare si aplicabilitatea lor imediată în 
producție. în mod firesc sînt rezolvate si 
executate de aceștia, de vreme ce auto- 
utilarea si tehnologia proprie sînt de mult 
statuate în marea întreprindere bucures- 
teană. „De 7 ani. toate problemele inter
ne ale procesului tehnologic sint rezolvate 
în întreprindere, prin autoutilare. nu avem 
nimic importat" — îmi spunea inginerul 
Dan Marina, de la aceeași „Automatica* *,  
autor al unor proiecte de mare eficientă. 
Dar mîndria Iui era că „Automatica“_ a 
patronat înființarea a încă două unități 
de același fel din tară, si apoi, si mai 
ales, că „la sfirșitul anului 1980 nu va 
mai exista nici o întreprindere industria
lă din România, indiferent de profil, fără 
ca întregul proces tehnologic de producție 
să nu fie automatizat".

„Totul pentru front, totul pentru vic
torie 1“ -r sub această deviză participa 
tara la eliberarea de sub jugul fascist. 
Lozincile noastre nu se schimbă, ele iz
vorăsc din sufletul nostru ardent și acesta 
nu piere. Frontul nostru de luptă de as
tăzi este ridicarea națiunii pe culmi de 
civilizație și progres. Victoria noastră va 
fi construirea societății socialiste multila
teral dezvoltate. Pentru aceasta, azi. mîi
ne. ca si ieri, trebuie să dăm ..totul". Tot 
ce avem mai bun. mai adevărat, mai cu
rat si mai bogat în sensuri, din ființa 
noastră. Acestea toate le însumează ca
pacitatea creatoare. Capacitatea creatoare 
a tinerilor patriei, crescuți la școala so
cialismului, crescuți în școli de toate gra
dele. umplînd înaltele universități — uzi
nele. umplînd amfiteatrele dintre munți 
ale cîmpiildr roditoare. învățind neconte
nit la școala dură, bărbătească, unică, a 
șantierului. Numai anul acesta 15 000 de 
tineri au realizat invenții și inovații — 
cu 15 la sută mai mult decit anul trecut. 
Peste 60 000 de tineri au participat la fa
zele de masă ale concursurilor profesio
nale. S-au organizat simpozioane, mese 
rotunde, dezbateri. „Totul pentru front" — 
pentru acest front în care cu toții luptăm 
pentru mai bine, pentru fericire. Numai 
în județele Sibiu. Sălaj. Suceava. Con
stanța. Prahova tinerii au realizat nemij
locit 66 teme de cercetare cu aplicabili
tate imediată, a căror valoare se ridică la 
multe milioane lei. Caruselul cifrelor la 
scară națională poate continua. La cite 
exemple să te oprești, cind în orice co
lectiv de muncă tinerii sînt printre cei 
care participă la rezolvarea sarcinilor de 
producție, la schimbarea tehnologiilor, la 
aplicarea rapidă a celor mai moderne me
tode de muncă ? „Astăzi voi pleca la Ti
mișoara ca invitat la Conferința națională 
de sudură, organizată de Institutul de 
sudură și încercări mecanice. Acolo voi 
susține comunicarea.: Sudarea ansamble- 
lor de dimensiuni mari, sudar.ea prezoa- 
nelor. sudarea prin puncte a tablelor gal- 
vanizate și sudarea cu electrod culcat. 
De asemenea, sper și doresc să aflu lu
cruri noi. interesante despre sudura cu 
fascicoli de electroni si sudura cu .jet de 
plasmă". Cel care vorbește este „simplu" 
sudor. Un sudor care face comunicări 
științifice. Marian Bunescu. de la între
prinderea de vagoane Caracal. Da. exem
plul lui. din. miile posibile e bun. revela
tor. El o reprezintă astfel și pe Ofclia

• Pintea, inventatoarea de la Fabrica de ce
ramică din Cluj-Napoca, muncitoare, și pe 
maistrul Ion.Macovei.de la întreprinderea 
„7 Noiembrie" din Craiova, autor a 5 in
venții brevetate, în S.U.A., R.F.G., U.R.S.S. 
— ca să dăm numai trei exemple, de mari 
puteri industriale. Invențiile lui înseam
nă 20 milioane lei valută economisiți. Și 
alte mii, ca ei. Dar nu numai atit. Ar 
trebui, să ne oprim puțin asupra terme
nului de „inteligentă creatoare". Cind tî- 
nărul inginer Kerekeș Vasile de la între
prinderea „Progresul" Brăila vorbește des
pre invențiile lui. el seamănă uimitor cu 
Ofelia Pintea vorbind despre a ei, sau cu 
Marian Bunescu. vorbind de ale lui. După 
ce explică, pasionați, în ce constă, trecînd 
grăbiți, ca peste un lucru firesc peste 
.^efort". peste zilele și nopțile de muncă 
încordată, ei traduc totul în „ceea ce 
cîstigă fabrica*’. în ceea ce cîștigă Pa
tria. traduc totul în perspective. în „prea 
puțin” în „se poate mai mult”. Pentru 
comuniști, inteligenta creatoare are un 
profund aspect moral. Inteligenta crea
toare în România socialistă are deci un 
nucleu fierbinte — dragostea de Patrie. 
Cleopatra Lorintu. o tînără absolventă 
„de excepție” a unul liceu din Bistrița, 
care a clștigat în egală măsură, si cu ega
lă competentă si participare un concurs

A gîndi la scara națională a viitorului 
nu înseamnă numai inteligentă creatoare, 
înseamnă conștiința acelui vibrant „totul 
pentru patrie" — înseamnă un fel pro
priu. autentic si explicit de a-ti iubi’ 
patria.

MÎNDRIA DE A FI
„SCHIMBUL DE MÎINE“
„Ce vrei să te faci ?“ întrebare veche 

de cînd lumea. Cineva îmi spunea că în 
timpul războiului, copii de patru ani răs
pundeau „tanchist”. Răspunsurile secolu
lui nostru, pînă de curînd. erau la urma 

urmei stereotipe : „doctor", „șofer", ,.a- 
viator”. O. nu in România. în România 
„eminamente agricolă" dinainte de 23 
August 1944 întrebarea avea un gust amar 
si nici nu se prea punea. Ce să se facă 
copiii pălmașilor de la 1907 ? Ce să do
rească să se facă fiii unui popor pe care 
burghezo-moșierimea, războiul și fascis
mul îl aruncase in cea mai neagră si in
tegrală ilegalitate — prin interzicerea 
speranței ? Dar speranța si voința de luptă 
ale unui popor nu pot fi încătușate nici cu 
plutoane de execuție, nici cu ziduri de 
închisori, nici cu tribunale militare. Co
muniștii erau glasul națiunii libere, gla
sul României libere nu putea fi sugrumat. 
Comuniștii luptau pentru ca viitorii copii, 
noi cei care am fost copii, si îhai ales 
copiii noștri, să poată răspunde la aceas
tă întrebare divers, vioi, deconcertant, 
uneori stupefiant. într-un sat din Moldo
va de nord de lingă un celebru monu
ment de istorie si arhitectură. Moldovița. 
am întrebat un copil : „Ce vrei să te 
faci ?*  Copilul avea vreo cinci ani. „Spe
cialist în sudură automată, ca tata Știți 
la fel de bine ca reporterul cite răspun
suri pot da copiii României de azi. De la 
„cosmonaut" pină la „cascador". Acest 
fapt, el singur, atestă în ce chip uimitor 
s-a schimbat fața tării in acest deceniu 
patru în care am intrat. Diversitatea șco
lilor. extraordinara efervescentă intelec-*  
tuală manifestată la virste care altădată 
erau considerate „precoce" asigură, prin 

ele însele, viitorul Patriei. Să dăm o sin
gură cifră, dintr-un singur județ. Brăila. 
La concursurile ne obiecte — matemati
că. fizică, biologie, filozofie, istorie, anul 
acesta, la faza „pe școală" au participat 
21 494 elevi. Concursul „Tehnium", sesiu
nile de comunicări științifice la toate ni
velele relevă talente neobișnuite, atît de 
multe. încît cuvîntul „excepție" trebuie 
reevaluat. Ei sînt studenții, muncitorii, 
medicii, profesorii de mîine. Ei știu deja 
cu mult mai mult decît știam noi la vîrsta 
lor. îmi amintesc că profesorul Edmond 
Nicolau îmi spunea într-un interviu că 
un student politehnician bun. în mod nor
mal trebuie să știe mult mai mult decît 
profesorul Iui de la materia „X”. pentru 
că pregătirea lui multilaterală la data a- 
ceasta nu suferă comparație cu pregătirea 
din studenție a profesorului Său. obligat 
astăzi să fie la curent cu orice noutate 
din domeniul său de cercetare și deci fa
tal obligat să știe mai puțin în altele — 
în care e pregătit studentul. Vorbind de 
„uimitoarea generație de talente muzica
le românești" — într-un domeniu în care 
talentul e urmărit de toți iubitorii de artă
— adică de aproape o țară întreagă, să nu 
omitem faptul că „uimitoarea generație" 
se manifestă in toate domeniile. în atelie
rele scoală de pe tot cuprinsul patriei se 
rezolvă probleme tehnice care uimesc in
ginerii. Aportul studențimii române la 
producția directă a devenit nu numai 
fapt curent — dar important, de maximă 
importantă fapt curent. La „Automatica" 
unde am fost în documentare pentru 
acest reportaj, de exemplu, fac practică 
peste 700 de studenți anual, de la facul
tățile de automatică, mecanică, construcții 
de mașini, mecanică fină, electrotehnică. 
Atelierul-școală din cadrul Institutului 
politehnic București rezolvă pentru între
prindere lucrări în valoare de Peste 30 
milioane lei anuaL 15 teme de-cercetare 
ale studenților au fost rezolvate di*<:  in 
uzină si Duse în practică imediat. Practic 
vorbind, tindem să creăm studenți-spe- 
ciaiiști. practic vorbind, aceasta se și în- 
timplâ în covirșitoare proporție la această 
dată, asa cum tindem să avem, absolvenți 
de liceu — muncitori cu înaltă calificare
— Si. practic vorbind, pe porțile liceelor 
de cele mai diferite profile au ieșit deja 
muncitori de înaltă calificare.

Să aprofundam deci sensul bâtrinei zi
cale „Cei din urmă vor fi cei dinții*.  In 
România zilelor noastre, asta înseamnă că 
adolescenții de azi care cu mîndrie își 
spun „Generația Programului", ne vor 
depăși cu mult. Pentru noi. poporul ro
mân. pentru care fiecare aniversare a lut 
23 August 1944 înseamnă. într-un fel. „a- 
nul I“. anul I al libertății totale, cuceri
rea puterii de către popor, de sine și pen

tru sine, acesta e sensul speranței, mli- 
nile noastre, soarele nostru, lumina noas
tră : viitorul de aur al generațiilor vii
toare. pentru care clădim. într-un splen
did efort colectiv, pentru ca să trăiască 
mai bine, să gindească mai bine, cu acea 
înaltă sensibilitate pe care o dă conștiința 
de a fi util celorlalți, de a face parte din- 
tr-o uriașă colectivitate stăpînă pe desti
nele sale.

AM FOST BRIGADIER,
FIUL MEU E BRIGADIER!

Iată un blazon socialist. Un veteran al 
șantierelor povestea odată de Salva Vișeu. 
El nu avea talent la literatură și nu era 
conștient că vorbind compune o odă, ca 
de fiecare dată cind vibrația sufletului 
incendiază cuvîntul. El era doar conștient 
că tinerețea lui, plină de greutăți și lip
suri. a fost o tinerețe splendidă, pentr'u 
că a fost o tinerețe entuziastă. Lipsită de 
entuziasm, tinerețea cade, ca un început 
de pasăre care nu poate sparge coaja ou
lui. prea grea, și aripa i se fringe îna

inte de a învăța să zboare. Un veteran al 
șantierelor, care avea 17 ani cînd era bri
gadier la Salva Vișeu, povestea cu înflă
cărare. și poate nicicând, în miezul poves
tirii, mîndria lui nu s-a ridicat mai sus 
decît atunci cînd a sfirșit povestirea 6a 
astfel: „Fiul meu. studentul, e brigadier 
la Giurgiu-Răzmirești”. Avem vocația 
șantierului, așa cum o avem pe cea a 
poeziei. Pentru că orice mare construc
ție, orice început este patetic prin sem
nificația sa, nici nu e de mirare că, avînd 
vocație pentru poezie, românii au vocația 
șantierului. Pentru noi. Bicazul, Argeșul, 
Lotrul, Someșul au intrat în legendă sau 
mai bine spus în baladă. Prin ce este. în 
fapt, tulburător șantierul ? De ce vorbim 
de „școala inegalabilă a șantierului*  ? 
Pentru că e spectaculos de greu ? Pen
tru că se sparg munți și se mută insule 
și lacuri ? Pentru că se pune un pumn 
de oțel în gura Dunării, domolindu-i fu
ria ? Nu. nu numai pentru asta. De mult 
nu ne mai minunăm de capacitatea noas
tră de a face, de mult ea ni se pare fi
rească așa cum firească este creșterea 
ierbii. Și apoi, «intern în secolul douăzeci, 
tind nici un record nu poate primi cali
ficativul de „fantastic*  decit cu maximă 
circumspecție și pentru scurt timpz S-ar 
părea că pentru omul acestui sfirșit de 
mileniu nimic nu este imposibil. Se con
struiește peste tot în lume si țara noas
tră a intrat cu fruntea sus în frenezia 
constructivă universală. Bineînțeles, șan
tierele sînt înainte de toate mari capaci
tăți industriale, sînt în primul rînd utile. 
Dar un șantier socialist, un șantier româ
nesc socialist este mult mai mult decît 
atit Am vorbit mult, și deseori, de faptul 
că șantierul formează oameni, călește ca
ractere. sudează prietenii pe viață. întot
deauna greutățile unesc oamenii adevă- 
rați. îi fac să se cunoască mai bine. în 
adevărata lor lumină. în sensul acesta, nu 
renunțăm și nu vom renunța la tradiția 
șantierului. Ștafeta se schimbă, de la o 
generație la alta, e preluată ca o flacără 
olimpică și dusă mai departe. Bineînțeles, 
au dispărut de mult romanticele sape și 
cazmale. Se lucrează cu capacități de cea 
mai înaltă tehnicitate. E de presupus că 
in viitor ele se vor perfecționa și mai 
mult greutățile se vor micșora propor
tional și nimeni nu va mai avea de în
fruntat nopți fierbinți sau înghețate, cli
ne de tensiune maximă, pericole. Ceea ce 
nu va dispare insă e spiritul șantierului. 
Emoția particulară de a începe ceva gi
gantic. care cumulează efortul atitor oa
meni. întins uneori pe atiția ani. în 
sensul acesta, tradiția de brigadier ră- 
mine o școală a muncii, o școală a 
voinței, o școală comunistă de formare a 
caracterului. Cu mîndrie tineretul a re

portat de fiecare dată partidului că și-a 
făcut datoria în calitate de brigadier. La 
ora actuală, in cadrul acțiunilor de muncă 
patriotică sînt cuprinși pe tot -cuprinsul 
patriei 2,5 milioane de tineri. 5 000 pe 
șantierele de interes național (Giurgiu- 
Răzmirești, Nedeia-Măcieșu, județul Dolj, 
Curtea Domnească Tîrgoviște). 1,2 mili
oane de tineri pe cele 66 șantiere jude
țene. peste 500 000 în agricultură, peste 
1.2 milioane pe șantierele și taberele lo
cale. După cum se vede, vocația șantie
rului la tineretul de astăzi se traduce în 
milioane de inimi tinere. Cu ultimele se
rii de studenți din centrele universitare 
București. Iași, Craiova, Cluj-Napoca se 
încheie lucrările pe șantierul Giu'rgiu- 
Răzmirești, cu un rezultat de 19 000 de 
hectare irigate și cu atît de multă matu
ritate ciștigată, cu atîtea mîndre amintiri 
pentru mai tirziu, cînd cei care „au fost 
la Giurgiu-Răzmirești" vor povesti, adău
gind „Fiul meu e brigadier

Pe marile șantiere, pe spectaculoasele 
șantiere de anvergură se formează acea 
particulară familie de împătimiți ai con
strucției. de care știm cu toții, acei oa
meni care impun respect prin viața lor. 
care înseamnă un șir de șantiere și a că
ror casă înseamnă de fapt tara întreagă, 
în punctele ei fierbinți, un.de se constru
iește. (Am cunoscut pe șantierul Nedeia- 
Măcieșu, unde se vor amenaja irigații pe 
o suprafață de 26 000 de hectare, pe re

vizorul tehnic de coloană auto Traian 
Stoian, care la cei 27 de ani ai săi este 
la al treilea șantier. Cîte va avea la 40 
de ani ?!).

Dar șantierul nu este numai un astfel 
de tip de policalificată școală. Atît de 
spectaculos în sine, el folosește în același 
timp de rampă de lansare, de pîln.ie în 
sus, pentru atiția tineri care, veniți de la 
țară, din mediul rural, se apropie de înal
tul statut de mim ci tor prima oară făeînd 
cunoștință cu șantierul. Dacă veți inves
tiga istoria unor mari unități industriale 
și a oamenilor^-săi. nu de puține ori veți 
auzi muncitori de înaltă calificare, tehni
cieni. tineri ingineri chiar, spunînd „Sînt 
aici de cînd s-a bătut primul țăruș. Am 
lucrat întii în șantier, m-am calificat și 
am rămas în uzina constriiită cu mîna 
mea". Ce mîndrie mai mare poate fi de
cit să poți spune „am rămas și sînt mun
citor de înaltă calificare, cînd arft venit 
nu știam nimic, decit că vreau să mun
cesc ?“.

Combinatul chimie din Slobozia, înce
put în 1969 și terminat în 1973, nu este 
numai una din cele mai importante uni
tăți economice din Bărăgan. Mîndria lui e 
mult mai mare. Combinatul chimic din 
Slobozia este primul combinat din țară 
care de la faza de proiectare, utilaje, teh
nologie este creația proprie a inginerilor 
și tehnicienilor români. Să mai adăugăm că 
majoritatea operatorilor chimlști. a mun
citorilor sînt ialomițeni. care pînă la ra
pida naștere a combinatului și rapida lui 
punere în funcțiune, au lucrat în agricul
tură. Să mai adăugăm că mulți dintre ei 
sint acolo „de la primul țăruș”. învățind 
la școala șantierului lecția muncitorească 
de dîrzenie. disciplină și cutezanță. Am 
cunoscut pe unul dintre ei. cu nume luat 
parcă din Zaharia Stancu : Petre I. Petre, 
țăran din Bărăgan, venit timid la porțile 
Sloboziei care nu era nici ea foarte dife
rită de satul natal; Miloșești. Pentru Pe
tre I. Petre, oricît de la curent cu marile 
construcții din țară, schimbarea la față a 
Sloboziei, cu adevărat spectaculoasă — 
cei care au cunoscut tîrgul prăfos și som
nolent care înăbușea în lipsa sa de spe
ranță pînă și țipătul cocorilor dinspre 
Bărăgan, pînă și mirosul lui iute și pro
fund. ca un fel de a fi al eternității, își 
dau mai bine seama, privind orașul mo
dern. cochet și tînăr de uluitoarea schim
bare. Ea a fost cea mai mare întîmplare a 
vieții lui. „Miram definit conștiința mun
citorească începînd să nu mă mai mir de 
nașterea orașului, adevărata sa naștere, 
spune compresoristul la secția uree Petre 
I. Petre. „El își învingea uimirea lucrind 
el însuși la motivul ei. Pe șantierele 
Sloboziei. La blocuri, la spital, în fine, la 
marele combinat chimic. „Am ținut la 

titlul de muncitor calificat într-un com
binat de asemenea mărime, la a cărui 
construcție am lucrat direct Șantierul a 
făcut din. mine un om îndrăzneț, eram ti
mid, și cînd am venit prima oară în Slo
bozia nu aș fi sperat să ajung aici. Șan
tierul a fost o înalta școală, m^-a obișnuit 
cu disciplina, eu rigorile muncii organi
zate. Nu există „gustul” șantierului, e 
mult mai mult decit atît. e ca o boală, 
dacă poate fi vorba de o boală frumoasă. 
Cum ar fi iubirea. De fapt, tot o iubire 
este. Dar mai mare mi-a fost înrădăci
nată iubirea de pămîntul ăsta. Sînt om al 
Bărăganului, sînt legat de Bărăgan, nu 
plec de aid.. Aici m-am realizat. Dar 
șantierul, viața lui care nu se aseamănă 
cu nimic, n-am s-o uit niciodată".

Așa spuneau și părinții noștri. Așa spu
nem noi. Cîte generații. încă vor spune 
„școala șantierului e unică 1“ — vorbind 
ca despre o mare iubire ?

MAICĂ ETERNĂ, ROMÂNIE,
GRÎUl TĂU DE AUR...

De la un ciclu la altul al lunii iunie, 
de la un an la altul. în neșfîrșita lui 
curgere, noi nu uităm niciodată griul. I- 
maginea unui lan de grîu năvălește ori- 
cînd în memorie, cu o excepțională cla
ritate, asa cum numai profundele noastre 
sentimente, singurele adevărate iscă la 
simplui apel, cele mai clare imagini. Pur
tăm de la naștere griul în singe, și i-am 
ghici culoarea de aur și chiar parfumql 
spicelor arse de soare, de-ar fi să trăim 
jumătate de viață la Pol. E un fel de a 
spune că purtăm în noi satul, satul ro
mânesc, care chiar ascuns într-o ripă de 
munte, cu gindul tot la griu ne duce. Veș
nicia s-a născut la sat. spunea poetul, și 
cită dreptate avea, pentru că sîntem prin 
strămoșii noștri cu toții țărani, și de la 
țăran vine „țara”, sau invers, tot una este. 
Maică eternă. Românie, în mare zi de săr
bătoare, satul tău e leagănul tău si matca 
nașterii tale și semnul permanenței tale. 
La Plevna, la 1907. la Mărăsești și în 
Tatra țăranii tăi au pierit, sîngele lor 
curat înroșește memoria noastră ca un 
apus de soare. Se căinau cițiva din spe
cia aceea ciudată de mamifere care n-au 
bunul simț să rămînă animale și nici for
ța să devină fiare, ci doar mizeria de a 
uita mirosul țării, că noi. comuniștii, 
„vrem să distrugem satul românesc". De- 
plîngeau exodul spre oraș al tineretului, 
ca pe o părăsire de vatră străbună, ei 
care și-au părăsit țara străbună. Se pre
cipitau de indignare, dragă doamne, că 
noul plan de sistematizare a satului îl va 
distruge definitiv, uni form izîndu-1. anu- 
Jîn.du-1. Ca și cînd noi, cei care cinstim 
singele eroilor neamului în opinci, prin 
singele care se zbate în efortul nostru 
creator, am putea să ne atingem în vreun 
fel de vatră străbună, satul, stricîndu-1. 
Ar fi ca o trădare de țară, prin înstrăina
rea de spiritul ei. Nu, satul românesc nu 
6e strică". El nici nu vrea să „ajungă 
din urmă orașul”, vrea și poate să se de- 
săvîrșească pe sine. Satul românesc n-a 
fost niciodată „pitoresc”, exotic, altfel nu 
ne-ar zgîria sufletul în așa hal reprodu
cerea lui în imagini țipătoare, de operetă. 
Nu ținem la .pitorescul mizeriei și. ce să-i 
faci, dacă „cumpăna din drum” avea de 
cele mai multe ori apă sălcie, purtătoare 
de boli, o să renunțăm la ea, „mulțumin- 
du-ne“ cu canalizare și robinet. Dacă în 
Stoicănești-Olt au fost răscoale grele în 
1907 pentru că pitorescul mizeriei depăși
se orice imaginație scenografică si regi
zorală — înfloritoarea comună de azi, cu 
industrie agrară și C.A.P. milionar 6e 
desparte — „cu regret” — de ineditul pij 
toresc. Tinerii 'arhitecți sînt Întotdeauna 
îndrăzneți, dar de data aceasta ei își' a- 
sumă o imensă responsabilitate. Unii, de 
cea mai bună credință, se tem sincer. Se 
tem că înaltele școli ale arhitecților. ca 
și înaltele școli ale inginerilor, profesori
lor. medicilor de oameni și animale, pînă 
și înaltele școli ale agronomilor, i-au fă
cut să uite satul sau dacă nu să-1 uite 
să-1 iubească mai puțin. E tot atit de fals 
ca și cînd ai spune că poți uita alfabe
tul. numai pentru că îl porți firesc în tine. 
Cei care se tem de exodul spre oraș al 
tineretului sătesc se vede că uita armata 
de intelectuali tineri care an de an vin 
în sate, cei mai mulți ca să rămînă. Ur
banizarea — așa am numit-o — satului 
este și responsabilitatea . tineretului. în 
toți acești ani socialiști, tineretul n-a fă
cut niciodată tara de rușine. Nu o vor 
face nici arhitecții tineri care vor demon
stra, că au satul în sînge. chiar dacă vor 
construi în loc de colibe vile cochete 
înecate în verdeață. Nu o vor face nici 
specialiștii în industrie agrară care vor 
crea o astfel de industrie !n vatra satului. 
120 de comune sînt propuse deocamdată 
6ă devină orașe agro-industriale și oame
nii acestor comune nu dau semne de pa
nica. dimpotrivă.’de avînt însuflețit. Ute- 
ciștii.din Dragalina. județul Ialomița, au 
lansat o chemare la întrecere în construc
ții edilitar y gospodărești tuturor uteciști- 
lor din cele 120 de comune. Chemarea la 
întrecere s-a soldat cu lucrări în valoare 
de peste 42,5 milioane de lei. Proaspeți 
orășeni, aflînd de marile schimbări care 
se produc în comuna natală, se întorc a- 
casă să pună umărul și să se stabilească 
definitiv. Am cunoscut două astfel de fa
milii ■ în comuna Băbeni care va deveni 
oraș. Familiile lui Alexandru Dobre și 
Constantin Andronache. muncitori, se în
torseseră acasă, renuntînd la apartamen
tele de la Rîmnicu Vîlcea, pentru că noua 
industrie creată și în curs de creare de la 
Băbeni, le dă posibilitatea să-și exercite 
meseria. Aici se va face o fabrică de . nu
trețuri. se va construi un complex de 
creștere, a porcilor de mare capacitate, 
există o unitate forestieră de industriali
zare și transport unde lucrează 2 000 de 
oameni. în comună sînt deja 84 de apar
tamente, anul șcesta se vor mai da în fo
losință 120. Ponderea tineretului sub trei
zeci de ani crește.

Crede pentru toate acestea cineva că 
Băbenii și-au pierdut farmecul, frumuse
țea, particularitatea ?

Nu, în deceniul 4 de ia Eliberare, pen
tru noi — frumusețea și particularitatea 
satului, ca și a patriei întregi — înseam
nă lumină, culoare, bunăstare, zvonul 
muncii libere care este stema de suflet 
a tinereții noastre comuniste.

SMARANDA JELESCU 
DUMITRU CONSTANTIN

Ion.Macovei.de
un.de
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MESAJE $1 TELEGRAME
DE FELICITARE

Cu prilejul marii noastre sărbători naționale
celei de-a 32-a 

eliberării pa- 
dominația fas- 

Nicolae

Cu prilejul 
aniversări a 
triei de sub 
cistă, tovarășului _____
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
tovarășului Manea Mănescu, 
prim-minislru al guvernului, 
le-au fost adresate mesaje 
de felicitare din partea a nu
meroși conducători de partid 
și de stat.

Au adresat telegrame:
L. Brejnev, secretar gene

ral al C.C. al P.C.U.S., N. 
Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.;

Mao Tzedun, președintele 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, Hua 
Kuo-fen, premierul Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Chineze;

Iosip Broz Tito ;
Erich Honecker, secretar 

general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Willi 
Stoph, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii De
mocrate Germane, Horst Sin- 
dermann, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane ;

Todor Jivkov, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, Stanko Todorov, 
președintele Consiliului / de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria ;

Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate 
Coreene, Pak Sen Cer, pre
mier al Consiliului Adminis
trativ al Republicii Populare 
Democrate Coreene ;

Fidel Castro Ruz, prim-se
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar al 
Cubei, Osvaldo Dorticos Tor- 
rado, președintele Republicii 
Cuba ;

Edward Gierek, prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Henryk Ja
blonski, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Polone, Piotr Ja- 
roszewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Polone;

Gustav Husak, secretar

general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste 
Cehoslovace; Lubomir Strou- 
gal, președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Ceho
slovace;

Janos Kadar, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Pal Loszonczi, 
președintele Consiliului Pre
zidențial al Republicii Popu
lare Ungare, Lazar Gyorgy, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Ungare ;

Jumjaaghiin Tedenbal, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, 
președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular al Repu
blicii Populare Mongole; 
Jambin Batmunh, președin
tele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mon
gole;

Hafez Al-Assad, președin
tele Republicii Arabe Siriene ;

Luis Echeverria Alvarez, 
președintele Statelor Unite 
Mexicane;

Valery Giscard d’Estaing, 
președintele Republicii Fran
ceze ;

Gerald R. Ford, președin
tele Statelor Unite ale Ame- 
ricii ;

Mohammad Anwar El Sa
dat, președintele Republicii 
Arabe Egipt ;

Comandant Marien N*  
Gouabi, președintele Repu
blicii Populare Congo;

Fahri S. Koriitiirk, pre
ședintele Republicii Turcia;

Luis Cabrai, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Guineea-Bissau;

Constantin Tsatsos, pre
ședintele Republicii Elene;

Abusadat Mohammad Sa- 
yem, președintele Republicii 
Populare Bangladesh;

John R. Kerr. guvernatorul 
general al Australiei ;

Viceamiral Alfredo Poveda 
Burbano, președintele Consi
liului Suprem de Guvernă- 
mint al ........“

Sabah 
Emir al 1

Jules 
general

Julius 
ședințele 
Tanzania ;

Pentru președintele Repu
blicii Federale Germania, 
Albert Osswald;

Iuliana a Olandei și prin
țul Bernhard;

General de armată Gnaa-

Republicii Ecuador; 
Al Salem Al Sabah, 
Kuweitului;
Leger, guvernator 
al Canadei;

K. Nyerere, pre- 
Republicii Unite

singbe Eyadema, președinte
le Republicii Togo;

Jean Bedel Bokassa, pre
ședintele Republicii Centra- 
fricane;

General-locotenent Oluse- 
gun Obasanjo, șeful Guver
nului Militar Federal al Ni
geriei și Comandant Suprem 
al Forțelor Armate;

Fazal Elahi Chaudhry, pre
ședintele Republicii Isla
mice Pakistan;

General I. K. Acheampong, 
șeful Statului și președintele 
Consiliului Militar Suprem 
al Ghanei ;

W. R. Tolbert jr., pre
ședintele Republicii Liberia;

Felix Houphouet Boigny, 
președintele Republicii Coas
ta de Fildeș;

Jean, Mare Duce de Lu
xemburg ;

Dr. Benjamin Henry Shea- 
res, președintele Republicii 
Singapore;

Zayed Bin Sultan al 
Nahayyan, președintele Emi
ratelor Arabe Unite;

Ne Win, președintele Re
publicii Socialiste a Uniunii 
Birmane;

Ellis Clarke, președintele 
Republicii Trinidad-Tobago;

Clelio Galassi și Mario 
Venturini, căpitani regenți ai 
Republicii San Marino;

Anthony J. Mamo, pre
ședintele Republicii Malta;

EI Hadj Ahmadou Ahidjo, 
președintele Republicii Uni
te a Camerunului;

Ernesto Geisel, președin
tele Republicii Federative 
Brazilia;

Tuanku Yahya Putra Ibni 
Almarhum Sultan Ibrahim, 
regele Malayeziei;

Umberto Barulli, secretar 
general al Partidului Comu
nist Sanmarinez ;

Zulfikar Aii Bhutto, prim- 
ministru al Republicii Isla
mice Pakistan;

Ephraim Katzir, președin
tele Israelului;

R. Osman, guvernator ge
neral al Republicii Mauriciu;

N. Faddeev, secretar al 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc ;

Remy Giacomini, secretar 
al Partidului Socialist San
marinez ;

Arturo Frondizi, președin
tele Institutului pentru pro
blemele unei noi ordini eco
nomice internaționale ;

E. Papaioannou, secretar 
general al A.K.E.L. ;

V. Lyssarides, președintele 
Partidului Socialist din Cipru.

M. N- Seth, secretar gene
ral al Asociației de Prietenie 
„India-România".

al ministrului apărării naționale
al Republicii Socialiste România

Ziua eliberării patriei de sub do-Aniversăm, în acest an, .... __ .. .......
minația fascistă, sărbătoarea națională a poporului român. în 
condițiile in care întreaga noastră națiune, făcînid dovada înal
telor virtuți morale promovate de partid, este ferm angajată in 
nobila activitate creatoare consacrată înfăptuirii vastului Pro
gram' adoptat de cel de-al Xl-lea Congres al partidului in ve
derea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intării României spre comunism.

La împlinirea a 32 de ani de la actul istoric din August 1944, 
poporul român aduce un fierbinte omagiu tuturor fiilor săi care 
au luptat cu arma în mină și s-au jertfit pentru triumful insu- > 
recți^i naționale armate antifasciste și antiimperialiste, organi
zată și condusă de Partidul Comunist Român, pentru cauza sacră 
a libertății și independenței patriei. Poporul român exprimă, tot
odată. profunda sa recunoștință față de ostașii sovietici care au 
luptat și s-au jertfit pentru eliberarea țării noastre, pentru 
contribuția lor hotărîtoare adusă la înfrîngerea Germaniei hi- 
tleriste.

Demni continuatori ai tradițiilor eroice făurite de înaintași, 
mîndri de prezentul socialist și viitorul comunist al țării, mili
tarii armatei noastre populare. însuflețiți de abnegația cu care 
oamenii muncii dau viață sarcinilor actualului plan cincinal, 
își dedică întreaga energie și pricepere pentru a îndeplini în
tocmai ordinele Comandantului suprem al forțelor armate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, privind perfecționarea continuă a pre
gătirii de luptă și politice, ridicarea capacității combative a uni
tăților și marilor unități, precum și realizarea exemplară a 
sarcinilor încredințate în economia națională. La școala poli
tică a armatei tinerii ce slujesc patria sub drapelul tricolor se 

formează ca luptători iscusiți, cu o înaltă conștiință patriotică și 
revoluționară, animați de principiile înaintate ale eticii și e- 
chității socialiste.

Devotați fără margini patriei, poporului și partidului, mili
tarii de toate gradele exprimă hotărîrea lor neclintită de a fi 
oricînd gata să apere cu fermitate și vigilentă, împreună cu mi
litarii trupelor Ministerului de Interne, cu membrii gărzilor pa
triotice, ai celorlalte componente ale sistemului național de apă
rare, cu înt-regul popor, cuceririle revoluționare, independența 
și suveranitatea României socialiste.

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

Cu prilejul celei de-a XXXII-a aniversări a zilei de 23 Au
gust, vă felicit și vă urez noi și tot mai însemnate succese in 
întreaga activitate consacrată slujirii cu credință a patriei, înde
plinirii misiunii de onoare încredințate armatei 1

în cinstea acestei mărețe aniversări, 
Ordon :

In ziua de 23 
salut, 21 salve

August, la București, se vor trage, in semn de
de artilerie 1

★
de-a XXXII-a aniversare a eliberării RomânieiTrăiască cea_____________ ______ __________

de sub dominația fascistă !
Trăiască Partidul Comunist Român in frunte cu secretarul 

său general — tovarășul Nicolae Ceaușescu !
Trăiască harnicul și talentatul popor român — făuritorul so

cietății socialiste multilateral dezvoltate !
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica 

Socialistă România !

Ministrul apărării naționale 
general-colonel ION COMAN

DEPUNERI DE COROANE
Cu prilejul celei de-a XXXII-a 

aniversări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă, simbătă 
dimineața au avut loc în Capi
tală solemnități în cadrul că
rora au fost depuse coroane de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu- 
hii, și a oatriei. pentru socia
lism, la Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul eroilor 
sovietici.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică. Gheorghe Cioară, Ja
nos Fazekas, Leonte Răutu, Ion 
Coman, Ion Dincă, Vasile Pati- 
lineț, membri ai Comitetului 
Central al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, gene
rali activi și în rezervă, foști 
comandanți de mari unități pe' 
frontul antihitlerist, conducă
tori ai unor instituții centrale și 
organizații de masă și obștești, 
delegați ai oamenilor 
din întreprinderi 
bucureștene.

Au fost depuse 
flori din partea 
Nicolae Ceaușescu,
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetului 
Central al P.C.R., Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, Ministerului 
Apărării Naționale și Ministeru-

lui de Interne. Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Comite
tului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, Comi
tetului municipal București al 
P.C.R. și Consiliului popular 
municipal, Comitetului organi
zatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist. Comitetului 
foștilor luptători antifasciști, 
precum și din partea colective
lor unor mari întreprinderi 
bucureștene.

Pionierii au depus jerbe 
flori.

La monumente, companii 
onoare ale forțelor noastre 
mate, gărzilor patriotice și
formațiunilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei au prezentat onorul.

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

La Monumentul eroilor sovie
tici, unde au fost prezenți V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei, au fost 
intonate imnurile de stat ale 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

După depunerea coroanelor de 
flori s-au păstrat momente de 
reculegere. S-a primit, apoi, de
filarea companiilor de onoare.

de

de 
ar- 
ale

muncii 
și instituții

coroane de 
tovarășului 

secretar Re

In aceeași zi. la Cimitirul 
litarilor britanici căzuți pe Te
ritoriul țării noastre in lupta 
împotriva fascismului au 
depuse coroane de flori din par
tea președintelui Republici: So
cialiste România. Nicc-lae 
Ceaușescu, Consiliului de Sta: st 
Guvernului Republicii Socia’.re 
România, Ministerului Apărării 
Naționale. Comitetului executiv 
al Consiliului popular al jude
țului Ilfov.

La solemnitate au participat 
Ion Ioniță, viceprim-ministru ai 
guvernului, miniștri, generai. r. 
ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale.

Au luat, de asemenea, parte 
R. A. Burns, însărcinatul cu *-  
faceri ad-interim al Marii Br.» 
tanii la București, și membri a. 
amba sadei.

O companie militară a prezen
tat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Marii Bri
tanii și Republicii Socialiste 
România.

După ceremonia de depunere 
a coroanelor, asistența 
defilarea companiei de

★
Coroane și jerbe de 

fost depuse la monumente “ 
plăci ' comemorative, la t 
ale eroilor români și sovietici 
căzuți în timpul războiului anti
fascist.

a primit
onoare.

flori au 
nente k 
cimitire!

Sosirea unor delegații
țări socialiste I

ÎNSEMNATE economii 
DE MATERIALE

Cinstind marea noastră sărbătoare națională

tineri 
naval 
apll-

Cei peste 1500 de 
uteciști de la Șantierul 
Drobeta Tr. Severin, 
cînd inițiativa „Să scurtăm 
adaosurile de prelucrare ia 
instalațiile mari“ au reușit 
ca de la începutul anului și 
pînă acum, în preajma zilei 
de 23 August, să economi
sească 5 000 m țeavă de di
ferite dimensiuni și 4 000 m 
cabluri electrice.

După cum ne informează 
tovarășul Mircea Mazilu, se
cretarul comitetului U.T.C. 
al șantierului naval, în a- 
ceastă acțiune de mai bună 
gospodărire a materialelor 
s-au evidențiat tubulatorii 
Petrișor Clenciu și Constan
tin Sotea, electricienii Ghe
orghe Cotîrlă și Margareta 
Dăogaru. O mare contribuție 
la eliberarea platformei de

barftcî-depozite pentru crea
rea de noi spatii productive 
și-au adus-o cei aproape HUO 
de tineri uteciști care au 
prestat 200 ore de munca 
voluntar-patriotîcă, strîngînd 
peste 2 000 tone fier vechi și 
redînd circuitului 
însemnate spatii 
demult nefolosite.
silescu).

productiv 
pînă nu 

(Dan Va-

PRODUSE MAI 
DE CALITATE

MULTE,

Colectivul întreprinderii de 
sticlărie de menaj din Bis
trița, format în proporție de 
aproape 90 la sută din tineri, 
se prezintă la marea sărbă
toare a oamenilor muncii cu 
un frumos buchet de reali
zări. In luna iulie. tinerii 
sticlari bistrițeni au realizat 
cu aceleași capacități tehno
logice o producție de două 
ori mai mare decît în luna

oorespunE&toare a anului 
trecut, redueind concomitent, 
de peste două ori, cheltuieli
le la 1 000 lei producție 
marfă.

Succesele amintite au fost 
obținute prin creșterea cu 7 
la sută a fondului de timp 
utilizat, exploatarea și între
ținerea mai judicioasă a uti
lajelor, respectarea progra
mului de fabricație și a teh
nologiilor de lucru, organi
zarea mai rațională a pro
ducției si a muncii, reduce
rea cu 11 la sută a pierderi
lor tehnologice. Demnă de 
consemnat este și preocupa
rea 
nia 
Din 
in 
118 
cursul i 
ponderea 
prad mai mare de prelucrare. 
(Alexandru Bălgrădean).

tînărului colectiv pe 11- 
diversificării producției. 
220 de sortimente aflate 
programul de fabricație, 
au fost asimilate in 

acestui an, cresclnd 
, articolelor eu un

CAMPANIA AGRICOLĂ
PREGĂTIRI PENTRU 
COLTAREA CULTURILOR 

TOAMNA

RE- 
DE

Apropiata campanie de recol
tare a culturilor de toamnă — 
în special porumb și floarea 
soarelui — este întîmpinată de 
tinerii mecanizatori din județul 
Iași prin acțiuni hotărîte pen
tru încheierea la timp și de 
bună calitate a lucrărilor de re
parații a utilajelor. Astfel, au 
fost stabilite adevărate „zile re
cord" la S.M.A. Movileni, Po- 
pricani, Iugani, unde tinerii ute
ciști efectuează punerea la punct 
a combinelor pentru recoltatul 
porumbului și a celorlalte ma
șini destinate semănatului cul
turilor cerealiere de toamnă. 
Alți peste 300 de tineri din mu
nicipiul Iași sînt prezenți în 
aceste zile la fermele Sorogari 
și Uricani a I.A.Ș. Copou, în 
vie, la lucrările de legat, lăstă- 
rit, săpat și stropit contra dău
nătorilor. Peste 550 de tineri

participă zilnic pe un șantier 
județean la devierea riului Ni
cotină, iar alți 250 acționează la 
finalizarea unui obiectiv desti
nat prelucrării culturilor tehni
ce — in și tinenă — din Paș
cani. (ȘTEFAN DORGOȘAN).

ÎN CENTRUL ATENȚIEI 
IRIGAȚIILE

Cu toate ploile înregistrate în 
ultima perioadă pe ogoarele ia- 
lomițene continuă din plin ac
tivitatea la irigat, în special la 
a doua cultură de porumb pen
tru obținerea de boabe. In Bă
răganul ialomițean, ca urmare 
a unei valoroase inițiative a co
mitetului județean U.T-C. pri
vind pregătirea unor detașa
mente de tineri în meseriile 
specifice irigațiilor, activează în 
aceste zile peste 1 200 de ute- 
ciști la mutatul aripilor de ploaie 
și 150 de motopompiști, care 
pulsează zi și noapte apa la ră
dăcina plantelor.

La invitația unor comitete ju
dețene, municipale, orășenești 
și comunale de partid, în țara 
noastră au sosit delegații din 
țări socialiste, formate din re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, pentru a 
participa la manifestările prile
juite de cea de a XXXII-a ani
versare a eliberării României de 
sub dominația fascistă»

Au sosit : în județul Galați — 
delegația regiunii Astrahan 
(U.R.S.S.), condusă de P.A. Ko7 
lișevski. secretar al Comitetului 
regional de partid, și delegația 
raionului Vulcănești (U.R.S.S.) 
condusă de D.I. Nedelcu, prim 
secretar al Comitetului raional 
de partid ; în județul Suceava
— delegația regiunii Cernăuți 
(U.R.S^S.), condusă de E.S. Bod
nar, secretar al Comitetului re
gional de partid : în județul 
Maramureș — delegația regiunii 
Ivano-Frankovsk (U.R.S.S.), con
dusă. de P.F. Bezruk, prim se
cretar al Comitetului regional 
de partid ; în județul Satu Mare
— delegația regiunii Transcar
patice (U.R.S.S.), condusă de 
A.A. Șestidesiatnîi, secretar al 
Comitetului regional de partid 
<i delegația județului Szaboles- 
Szatmar (R.P. Ungară), condusă 
de Hoszu Laszlo. secretar al 
Comitetului județean de partid ; 
în județul Botoșani — delegația 
raionului Fălești (U.R.S.S.), con
ducă de E.G. Porcescu. secretar 
al Comitetului raional de partid, 
și delegația raionului Rișcani 
(U.R.S.S.), conduși de D.G. 
Guțu, secretar al Comitetului 
raional de partid; in județul 
Vaslui — delegația raionului 
Leova (U.R.S.S.), condusă de 
LV. Vi ci cu, secretar al Comite
tului raional de parud ; in 'ju
dețul Olt — delegația 
lui Mihailovgrad (KP.
ria), 
prim 
liului 
dețul
lui Russe (R.P. Bulgaria), con
dusă de Gheorghi Kolțev. se
cretar al Comitetului județean 
de partid ; in județul Constanța
— delegația județului Tolbuhin

județu- 
Bulga- 
Petrov, 
Consi-

condusă de Ivan 
vicepreședinte al 
popular județean ; în ja- 
Ilfov — delegația județu-

(R.P. Bulgaria), condusă de Pe- 
tar Petkov, secretar al Comite
tului județean de partid ; în ju
dețul Brăila — delegația jude
țului Plevna (R.P. Bulgaria), 
condusă de Metodii Toșev, se
cretar al Comitetului județean 
de partid ; în județul Dolj — 
delegația județului Vrața (R.P. 
Bulgaria), condusă de Svetovar 
Petrușkov, secretar al Comite
tului județean de partid ; în ju
dețul Ialomița — delegația ju
dețului Silistra (R.P. Bulgaria), 
condusă de Todor Dimitrov, se
cretar al Comitetului județean 
de partid, în județul Teleorman
— delegația județului Veliko 
Timovo (R.P. Bulgaria), con
dusă de Iosif Nikolaev Dobrev, 
secretar al Comitetului județear 
de partid : in județul Mehedinți
— delegația județului Vidin 
(R.P. Bulgaria), condusă de Ma
ria C. Lipkova, membru a bi
roului Comitetului județean de 
partid ; în județul Bihor — de
legația județului Hajdu-Bihar 
(R.P- Ungară), condusă de Fu- 
lop Janos, secretar al Comitetu
lui județean de partid ; în jude
țul Arad — delegația județului 
Bekeș (R.P. Ungară), condusă 
de Csaatâri Bela, secretar al 
Comitetului județean de partid : 
în județul Timiș — delegația 
provinciei Voivodina (R.S.F. Iu
goslavia), condusă de' Bogdan 
Tankosici, membru al Comite
tului executiv al Prezidiului Co
mitetului provincial, delegația 
județului Csongrad (R.P. Unga
ră), condusă de Perzesi Laszlo, 
președintele Consiliului popular 
județean și delegația regiunii 
Gera (R.D. Germană), condusă 
de Guști Paczulla, secretar al 
Comitetului regional de partid ; 
în județul Argeș — delegația 
regiunii Slovacia Centrală (R.S. 
Cehoslovacă), condusă de Bela 
Igor, secretar al Comitetului re
gional de partid ; în municipiul 
Birlad — delegația raionului 
Cahul (U.R.S.S.), condusă de 
N.A. Golubev, secretar al Comi
tetului raional de partid ; în 
municipiul Hunedoara — de
legația orașului Makeevka 
(U.R.S.S.), condusă de E.P. 
Krighin, prim-secretar al Comi-

tetului raional Gornețki ; In 
municipiul Rîmnicu-Vîlcea — 
delegația raionului Kromeriz 
(R.S. Cehoslovacă), condusă de 
Bohumil Hamșik, prim secretar 
al Comitetului raional de par
tid ; in municipiul Arad — de
legația orașului Zrenian (R.S.F. 
Iugoslavia), condusă de Benat 
Pal, locțiitor al secretarului Co
mitetului orășenesc de partid ; 
în municipiul Pitești — delega
ția orașului Kraguievaț (R.S.F. 
Iugoslavia), condusă de G. Kos- 
tice, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid ; în muni
cipiul Reșița — delegația orașu
lui Pancevo (R.S.F. Iugoslavia), 
condusă de Koțonevaț Dușan. 
președintele Scupșcinei locale ; 
în municipiul Piatra Neamț — 
delegația orașului Ohrid (R.S.F. 
Iugoslavia), condusă de Liuben 
Batcovski, președintele Scupșci
nei locale ; in municipiul Lugoj 
— delegația orașului Vîrșeț 
(R.S.F. Iugoslavia), condusă de 
Bojidar Sturza, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid ; 
în municipiul Timișoara — de
legația orașului Novi Sad’(R.S.F. 
Iugoslavia), condusă de Iosif 
Cikoș, membru al Secretariatu
lui Comitetului orășenesc de 
partid ; în municipiul Turnu Se
verin — delegația orașelor Ne- 
gotin, Kladovo și Zaiecear 
(R.S.F. Iugoslavia), condusă de 
Dragoljub Dragșan, secretar al 
Conferinței Uniunii Comuniștir 
lor din Serbia pentru regiune^ 
Timok ; în orașul Pașcani 
delegația raionului 
(U.R.S.S.), condusă
Kraveț, secretar al Comitetului 
raional de partid ;
Cimpulung-Muscel 
orașului Zwolen (R.S.
slovacă), condusă de Ștefan Liz- 
betin, secretar al Comitetului 
raionul Zwolen al P.C. Slovac: 
in orașul Jimbolia — dele
gația orașului Kikinda (R.S.F. 
Iugoslavia), condusă de Ni
cola Barosevici, secretar al 
Comitetului orășenesc de par
tid ; în comuna Scornicești — 
delegația comunei Praveț (R.P. 
Bulgaria), condusă de Vasil 
Gheorghiev Jivkov, secretar al 
Comitetului comunal de partid.

Ungheni 
de Lidia

in orașul
- delegația

Ceho-

Manifestări cultural-
educative ale tineretului

Astăzi și miine, în parcuri, în cluburile și casele de cultură ale 
tineretului, pe estrade, se va desfășura o largă suită de manifestări 
cultural-artistice și distractive la care își vor da concursul cei mai 
buni artiști amatori din Capitală.
• ÎN CENTRUL ATENȚIEI 

tineretului bucureștean va sta, 
bineînțeles, carnavalul a cărnii 
„scenă" va fi Parcul Herăstrău. 
Sub titlul-generic, Tinerețe, ani 
de aur, de la orele 17,00 și pînă 
la orele 22.00, la Teatrul de 
vară, la Biblioteca și Casa de 
cultură a parcului, la Expoflora, 
pe estradele „Miorița" și „Aleea 
Trandafirilor", sînt programate 
montaje literar-muzicale și co
regrafice, brigăzi artistice de 
agitație, orchestre de‘ muzică 
ușoară și populară cu soliști, 
grupuri vocale, recitatori, in
terpret folk. Atît luni 23 cît și 
marți 24 august, tinerii vor vi
ziona programe de filme docu
mentare și artistice la ecranul 
panoramic de • la Expoflora, 
spectacole de sunet și lumină, 
sau vor lua parte la serile de 
dans organizate pe ringuri spe
ciale.

• PARALEL cu programele 
artistice ale tinerilor, în Parcul 
Herăstrău vor fi prezente și co
lective de artiști profesioniști. 
Astfel, Teatrul Național va pre;? 
zenta un Spectacol de sunet și 
lumină, Teatrul de Comedie va 
prezenta, pe scena Teatrului de 
vară, piesa Zăpăcitul, iar Fan
fara M.A.N. va oferi publicului 
muzică de promenadă.

• CHIAR DACA TOATE 
FORȚELE. în aceste zile, sînt 
concentrate pentru organizarea

programelor în aer liber, clubu
rile tineretului vor oferi tutu
ror celor interesați diverse mo
dalități de petrecere a timpului 
liber ; vizionări de spectacole 
de cîntece și dansuri populare, 
concerte de muzică ușoară, fil
me de animație, seri distrac
tive. Ecran-clubul, T. 4. Ateneul 
tineretului, Universal, Modern și 
Tehnic club iși așteaptă, așa
dar, vizitatorii.

ALINA POPOVICI

• Din marele număr de ac
țiuni dedicate zilei de 23 August, 
inițiate și organizate de tinerii 
din județul Vranoea, se remar
că în mod deosebit „Marșul 
victoriei". cu participarea a 
peste 5 000 de tineri din muni
cipiul Focșani și „Pe aici nu se 
trece — Mărășeștii anilor 1917". 
acțiune la reușita căreia au con
tribuit peste 2 000 de uteciști 
din. județ precum și concursul 
„România socialistă — țara mea 
de glorii". Tot in această pe
rioadă, premergătoare marii 
sărbători, au fost organizate un 
mare număr de întâlniri i cu ve
terani de război. activiști de 
partid și de stat, cadre din uni
tăți militare care au prezentat 
tinerilor aspecte din trecutul 
de luptă al partidului și po
porului nostru, realizări de 
prestigiu obținute de economia 
vrinceană. (Ion Cucu).

INFORMAȚII UTILE
DIN PARTEA I.T.B. Astăzi, în- 

cepind de la ora 13, zonele de 
agrement din Capitală vor fi de
servite de un număr sporit de 
mijloace de transport. Parcul He
răstrău, unde va avea loc Carna
valul tineretului, va fi deservit 
de liniile speciale 31, între Podul 
Mărășești și Piața Scînteii ; linia
47 va face legătura între fabrica 
Granitul și ștrandul Cemica ; linia
48 între Piața Scînteii și Pădurea 
Bâneasa ; linia 60 intre întreprin
derea Laromet și parcul Mogo- 
șoaia ; linia 83 intre podul Mără
șești și Șoseaua Nordului. Aceste 
zone vor mai fi deservite de 
tramvaiele 3, 4. 13, 14, 16, 17, de 
troleibuzele 81. 82, 83 și autobuzele 
31, 31 R, 48. 60, 65. 105, al căror 
număr a fost suplimentat conside
rabil.

DE LA CENTRALA TRANSPOR
TURILOR AUTO : In perioada 
20—26 airgust au fost suplimentate 
cursele spre locurile de agrement 
și stațiunile de odihnă. Din Bucu
rești, autobuzele rapide vor cir
cula după programul obișnuit al 
unei zile de duminică, în direc
țiile : Snagov, ștrandul Argeș (Co- 
păceni), ștrandurile Dumitrana și 
Buda, Rîmnicu Vilcea, Olânești, 
Govora, Călimănești, Cheia, 
Rucăr, Voineasa, Amara, Brădet 
Băl, Păltiniș. Informații supli
mentare la Agenția de voiaj din 
Piața Operetei, tel. 13.36.42, între 
orele 7—20.

ORARUL UNITĂȚILOR CO
MERCIALE : Luni 23 August,
toate unitățile de desfacere vor fi 
închise, cu următoarele excepții : 
magazinele de pîine (50 la sută din 
rețea) funcționează între orele 
6—10, centrele de desfacere a 
laptelui și a gheții vor începe 
distribuirea la ora 5 și vor func
ționa pînă la ora 10, iar tutunge
riile (50 la sută) vor fi deschise 
între orele 7—11. Marți, 24 august, 
toate unitățile care au program de 
funcționare duminică vor lucra 
după programul obișnuit al acestei 
zile. în zonele de agrement, pe 
traseele turistice, toate unitățile 
de alimentație publică lucrează 
după programul obișnuit.

PROGRAMUL LV. 23-27 august 1976
LUNI, 23 AUGUST

PROGRAMELE I ȘI II

8,00 A patriei cinstire. Program 
de cîntece patriotice.

8,30 Transmisiune de la de
monstrația oamenilor muncii 
cu prilejul celei de a XXXII-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă.

11,30 Țara întreagă-n sărbă
toare. Emisiune de cîntece 
și dansuri populare. 11,50 Repor
taj TV. Ce lași în urma ta? 12,L0 
Opereta românească, azi. 12,55 
Telex. 13,00 Album de august. Pe 
firul Dunării albastre (II). 16,20 
Tinerii noștri părinți. 16,30 Ecran 
TV ’76. 17,20 România mea. Me
lodii populare. 17,30 Ferestre că
tre România. Versuri dedicate 
României de poeți din diferite 
țări. 17,50 Marea scenă. 18,50 Mi
cul ecran pentru cei mici. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
August biruitor. Spectacol mu- 
zical-literar-coregrafic dedicat ce
lei de a XXXII-a aniversări a eli
berării, realizat la Teatrul de vară 
„23 August" din București. 20,45 
Film artistic: „Actorul și sălba
ticii". Premieră TV. 23,15 24 de 
ore.

MARȚI, 24 AUGUST

PROGRAMELE I ȘI II

9,00 Avanpremieră. 9,05 Țara 
mea, pămînt cu flori. Cîntece 
populare. 9,35 Cu frunțile în soare. 
Emisiune realizată pe țărmul de 
aur al Mării Negre. 10,15 Film 
pentru copii: „Căluțul de foc". 
10,35 Mădăraș ’76. Emisiune în 
limba maghiară. 11,20 Turism și 
vînătoare. 11,40 Festivaluri inter- 
județene. Selecțiuni din Festiva
lul de muzică ușoară „Retorta de 
cristal" — ediția a IX-a. 12,30 Pa
gini muzicale de mare populari
tate. 13,05 Album distractivi 16,00 
Magazin sportiv. Tricolorul româ

nesc la Montreal. 17,00 Cîntece din 
țara mea — melodii populare. 17.15 
Patrie nemuritoare. 17.35 Muzică 
de promenadă cu Fanfara repre
zentativă a armatei. 18.00 Publi
citate. 18,05 Reportaj TV. Copiii 
din Pădureni. 18,25 Ecran TV 76 
19,15 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Documentar TV — Mara
mureș — civilizația lemnului. 20,20 
Olimpiada veselă. 21.05 în cintecul 
verii. Spectacol de varietăți cu 
public in Studioul 3. 22,10 24 de 
ore.

MIERCURI, 25 AUGUST

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Film ar
tistic: „Pasărea Phoenix". 12,10 
Telex. 16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs 
de limbă rusă. 17.00 Telex. 17,05 
Enciclopedie pentru tineret. 17.30 
La volan. Emisiune pentru con
ducătorii auto, 17.40 Gala maeș
trilor. Nicolae Herlea. 18,20 Scena. 
Emisiune dedicată artei actorului 
român. 18,40 Tragerea pronoex- 
pres. 18,50 Tribuna TV. Revistă 
social-politică. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Revista eco
nomică TV. 20,30 Telecinemateca. 
Ciclul „Mâți cineaști, mari ac
tori". „Fiecăruia ce i se cuvine". 
Premieră TV. 22,00 Recital Doina 
Badea. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o Idee. 
Ștefan Stîncft (1865—1897). 20,30 
Enesciana. 21,50 Filme documen
tare. 21,15 Telex. 21,20 Locuiesc 
într-o inimă. Versuri în lectura 
autorilor. 21,35 Roman-foileton: 
„Țăranii" (reluare).

JOI, 26 AUGUST

PROGRAMUL I

16,00 „Trofeul Tomls" la volei 
masculin. Rorhânia — Ungaria. 
Transmisiune directă de la Con
stanța. 17,30 Telex. 17,35 Pentru

timpul dv. liber, vă recomandăm... 
17.50 Din țârile socialiste. 18,M 
Săptărr.îna muzicală. 18.20 Din lu
mea plantelor și animalelor. 18,45 
Universitatea TV. 19.20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. «.00 De 
șase on patru anotimpuri. 20.25 
Cadran mondial. 20.50 Publicitate. 
20.55 ..Concert din muzica de 
Bach" de Hortensia Papadat-Ben- 
gescu. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H

20.00 Concertul Orchestrei sim
fonice și al Corului Radiotelevi- 
ziunii.

VINERI, 27 AUGUST
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18.45 Tragerea 
loto. 18.50 ..Trofeul Tomis" la 
volei masculin. România — R.D. 
Germană. Transmisiune de la Con
stanta. 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20.00 Timpul cărții. 
Anchetă-dezbatere. 20.40 Film ar
tistic : „Prinși sub apă". Premieră 
pe țară. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 De șase ori 
patru anotimpuri — reportaj. 17,35 
Șah-mat în... 15 minute. 17,50 De
sene animate. 18,05 „Tot ce-am 
făcut și vom mai face încă / e 
pentru om și viața lui mai dreap
tă". Spectacol de poezie patriotică 
și revoluționară organizat la Tîr- 
goviște. 18,50 Pagini de umor: 
„Ce vrăji a mai făcu,t nevasta 
mea". 19,15 Publicitate. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Seară de operetă. 21,10 Telex. 21,15 
Viața economică a Capitalei. 21,35 
Filmoteca de aur. O viață dă
ruită scenei. Lucia Sturdza Bu- 
landra.

PINTEA: Patria (orele 9.30;
12.15; 15; 17,30; 20); Capitol (orele 
9.30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45); 
■Grădina Capitol (ora 20): Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21>; 
Grădina Titan (ora 20).

MICUL INDIAN: Scala (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21); Gră
dina Dinamo (ora 19,45); Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Grădina Festival (ora 19,30).

PRIMUL ASALT: Lumina' (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

LUPTĂTORUL DIN NEW OR
LEANS: Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30); Feroviar
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

FILIERA II: București (orele 
8.45; 11; 13,15; 16; 18,15; 20,30);
Grădina București (ora 20); Favo
rit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30); Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30); Mo
dern (orele 8,45; 11; 13,15; 16; 
18,15; 20,30); Grădina Modern (ora
19.45) .

PATIMA : Central (orele 9,15 ; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30).

EVADAREA: Timpuri Noi (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45). La orele 
8; 20,15 — program de filme do
cumentare.

MELODIILE CARTIERULUI: 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15).

PISICILE ARISTOCRATE: Efo
rie (orele 9,30; 11,15; 13,45; 16; 
18,15; 20,15); Buzești (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Gră
dina Buzești (ora 20); Miorița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20); 
Parc Hotel (în zilele de 23 și 24 
august — ora 20).

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9,30; 11,15; 
16,30; 18,15).

CE SE ÎNTÎMPLA CU TINE?: 
Doina (orele 13; 14,45; 20).

TEXAS, DINCOLO DE RÎU: 
Bucegi (orele 16; 18); Grădina 
Bucegi (ora 20); Arta (orele 15,30;
17.45) ; Grădina Arta (ora 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI: Dacia (orele 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20,15).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR:

Unirea (ora 16); Grădina Unirea 
(ora 19,30).

CAVALERII TEUTONI: Drumul 
Sării (orele 16; 19.15).

MUNTELE ASCUNS: Lira (orele 
16; 18.15); Grădina Lira (ora 20,30).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII: GiU- 
lești (orele 16; 19).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII: 
Pacea (orele 13; 16; 19).

PĂCALĂ: Ferentari (orele 16;
19) .

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANA: Volga (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20).

MASTODONTUL: Cotrocenl (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

HAIDUCII: Cringași (ora 17).
DOI OAMENI IN ORAȘ: F1O- 

reasca (orele 14; 16; 18; 20).
INSTANȚA AMINA PRONUN

ȚAREA: Viitorul (orele 15,30; 18;
20) ; Casa filmului (orele 10; 12;
14; 16; 18; 20).

CAPRICIILE MĂRIEI: Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20); 
Grădina Aurora (ora 20,15).

CAVALERUL CU EȘARFĂ 
ALBA: Moșilor (orele 15,30; 18).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KONG: Tomis (orele 8,15; 
10,45; 13; 15,30; 17,45; 20,30); Gră
dina Tomis (ora 19,30); Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15) — la ora 8 program de de
sene animate. -

ORĂȘENII: Popular (orele 15,30; 
17.45: 20).

ZORRO: Munca (orele 15,30;
18: 20,30).

VERONICA SE ÎNTOARCE: Cos
mos (ora 15,30).

VALURILE DUNĂRII: Cosmos 
(orele 18; 20,15).

PAPILLON: Flacăra (orele 10; 
16: 19); Grădina Vitan (ora 20).

KIT ÎN ALASKA: Vitan (orele 
15,30; 18).

ASTA SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE: Rahova (orele 16; 13; 20).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Progresul (orele 13,30; 17,45; 
20).

ZIDUL: Progresul (în ziua de 
24 august — orele 15,30; 17,45; 20). 
„STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚA: Progresul (în ziua de 25 
august ~ orele 15,30; 17,45; 20).
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Sub semnul exigențelor sporite puse in fața mișcării noastre sportive

A ÎNCEPUT UN NOU CAMPIONAT DE FOTBAL
• O etapa favorabilă oaspeților: 3 victorii și 2 meciuri nule • Debut ne
concludent al campionilor • Performere: Univ. Craiova, Sportul studențesc și 
Jiul • Pe o vreme ploioasă... secetă de goluri • Toate cele trei promovate au 
suferit înfrîngeri „acasă" • O primă opțiune pentru titlul de golgeter — Bălăci :

4 goluri • Primul și singurul penalti o fost ratat

Nou*  stagiune fotbalistici * Început sub sem- 
nele unor exigențe sporite, firești, dacă ne gîn- 
dim că cel mai iubit dintre sporturi a rămas da
tor, an de an, numeroșilor săi suporteri. Succesele 
sportivilor noștri olimpici, apreciate de condu
cerea de partid și de stat, încununate cu înalte or
dine si medalii trebuie să constituie un puternic 
imbold și pentru mișcarea fotbalistică. Beneficiind 
de cele mai bune condiții de pregătire fotbalul 
nostru trebuie să-și ridice cota calității, să valo
rifice toate posibilitățile și resursele de care dis
pune pentru a se impune din nou pe măsura aș
teptărilor.
Imperativele activității fotbalistice pentru noul 

sezon sînt acestea : pregătire, calitate, ordine, dis
ciplină. Noile măsuri hotărîte de federația de 
specialitate converg spre o organizare rațională, 
științifică a acestui domeniu de activitate, întă
rind răspunderile pentru rezultate concrete în 
muncă, atît în ceea ce-i privește pe jucători, cît 
și pe antrenori, pe conducătorii de secții și clu
buri. Angajamentul jucătorului de performanță 
semnat de toți fotbaliștii cu stagiu în divizia A, 
în care se stipulează, foarte exact, drepturile și 
îndatoririle acestora este o primă premisă favo
rabilă, menită să determine îmbunătățiri calitative 
în activitatea fotbalistică. O preocupare mai mare 
se acordă, apoi, juniorilor, pentru care s-a insti
tuit un nou sistem competițional — sistem divizie

— jocurile lor, care se disputau, ptnă acum In
tr-un cvasianonimat, sînt programate să se des
fășoare, incepînd cu acest campionat, în deschi
dere, deci, pe prima scenă a fotbalului nostru. 
Aceasta implică pentru cei care formează schim
bul de miine al fotbalului nostru de performanță 
o mare răspundere pentru, pregătire și perfecțio
nare a măiestriei sportive, astfel încît partidele 
lor să se transforme în veritabile spectacole spor
tive dindu-ne certitudinea că avem o pepinieră 
bogată de talente și viitori mari performeri, ori- 
cind capabili să evolueze în primele garnituri ale 
cluburilor, gata în orice moment pentru promo
vare.

Prima etapă a noului campionat — așa cum se 
poate constata din relatările trimișilor noștri — 
ne oferă suficiente date de referință, dar din pă
cate nu din cele mai îmbucurătoare. Nu toate 
echipele s-au aliniat la start bine pregătite, s-au 
marcat puține goluri, ceea ce denotă pe alocuri 
absența spiritului ofensiv, a combativității, o se
rie de meciuri au fost umbrite de durități și pro
testele jucătorilor, care și-au atras, firește, sanc
țiuni din partea arbitrilor — pe o vreme ploioasă 
a plouat cu cartonașe galbene —- nivelul unor 
partide situîndu-se între slab și mediocru. Motive 
care invită pe jucători și, deopotrivă pe antrenori, 
la meditație și măsuri corespunzătoare.

V. CABULEA
Primul gol al campionatului înscris de stelistul Ion Ion

Foto : GH. CUCU

Jucătorul etapei CELE 9 PARTIDE
ILIE

BĂLĂCI
Ultimele partide 

ale campionatului 
trecut ne-au lipsit 
de plăcerea de a-l 
vedea pe tînărul 
jucător craiovean 
Ilie Bălăci evoluind 
la adevărata sa va
loare, înseriind go
luri care hotărau 
uneori toarta intil- 
nirii. La fel si ul
timele meciuri ale 
naționalei noastre 
de fotbal unde Bă
lăci a făcut ăteva 
partide frumoase in 
compania tricolo
rilor.

Prima etapă a 
noului campionat 
ne-a arătat ieri, 
celor 15 000 de spfi:- 
tatori prgzenți pe 
stadionul Republi
cii, sutelor de mii 
de telespectatori, in 
Bălăci pe jueătorul 
de valoare, rapid, 
eficace, cu mult spi
rit de echipă. In 
meciul cu Progresul 
București, Bălăci a 
înscris 4 din cele 5 
goluri ale formației 
sale trecindu-și ast
fel, numele pe lis
ta pretendenților la 
titlul de golgeter al 
primei noastre di
vizii.

La sfirțitul celor 
90 de minute de joc 
ne mărturisea ci 
echipa sa a cîști- 
gat întilnirea dato
rită seriozității cu 
care s-a pregătit 
sub conducerea 
noului antrenor, 
Constantin Teașcă,

văzute de trimișii „Scînteii tineretului44
STEAUA — F.C. CONSTANȚA 

i-« (®-e>
POLI. TIMIȘOARA — DINAMO

BUCUREȘTI 3—1 (1—1)
PROGRESUL — U. CRAIOVA 

1-5 (1—3)
RAPID BUCUREȘTI — F. 

BIHOR 2—0 (1—0).
c.

Cupa „Scînteii tineretului" la tenis

Dispute dirze, participare numeroasă 
in întrecerile etapei județene

și datorită încrede
rii cu cere a abor
dat disputa. ..Fie
care ne-am propus 
si facem cit mai 
mult pentru echi
pă, să prestăm un 
joc de bună calita
te. Nu pot să nu 
remarc slaba evo
luție a jucătorilor 
din echipa adversă, 
dar in felul în ca
re am jucat astăzi 
nu cred că ne pu
tea învinge vreuna 
din divizionarele 
noastre. Cele patru 
goluri pe care 
le-am înscris sînt 
de fapt puncte rea
lizate nu de mine, 
ci de întreaga echi
pă". La întrebarea 
noastră in legătură 
cu gindurile de vii
tor. puțin trist 
pentru absența sa 
îndelungată din rin-

durile tricolorilor. 
sau, poate. preocu
pat de meciul echi
pei sale, de dumi
nica viitoare, cu e- 
chipa campioană. 
Steaua, Bălăci ne-a 
mărturisit că do
rește din suflet si 
se întoarcă la na
țională, să joace 
alături de Dumitru, 
jucătorul cel mai 
talentat al fotbalu
lui nostru de as
tăzi, după opinia 
sa. De ieri a fost 
convocat la lotul de 
tineret unde doreș
te să facă partide 
cit mai bune, iar în 
campionat sg obți
nă cît mai multe 
victorii cu echipa 
care l-a consacrat, 
Universitatea Cra
iova.

N. MILITARU

Steaua : Iordacke — Anghe- 
llni, Florin Marin. Sameș. Vi<u
— Ion Ion, Stoica, Dumitru — 
Troi. Răducanu. Zamfir (Aele- 
nei) : F.C. Constanța : Popa — 
Gătej. Antonescu. Nistor. Codin
— Mateesed, Mărculescu (Petra),
Lavei uc — Săleear.u. Baduru. 
Lăeă (Turcu). Echipa Steaua a 
învins la limită. 1—0- pe F. C. 
Constanța, dar evoluția campio
nilor r.-a convins. Golul victo
riei. înscris de Ion Ion. nu este 
urmarea unei acțiuni proprii, ci 
dintr-o greșeală gravă a apără
torului constănțean Gătej in mi
nutul 65. Pînă la înscrierea go
lului echipa militară a presat eu 
Insistență, dominîndu-si adver
sarul dar numai pină in careul 
acestuia, ri ca urmare a retra
gerii premeditate in apărare 
a oaspeților, tactică ce urmărea 
obținerea unui meci nuL După 
primirea golului, oaspeți; au ie
șit la atac, au combina: bine 
depășindu-și in multe momente 
adversarii, puțin lipsind ca in 
două rinduri. Turcu și Buduru, 
să. puncteze. Deci. în prima con
fruntare campionii obțin o vic
torie absolut norocoasă. Ei s-au 
dovedit cam nepregătiți, obosiți 
parcă (de ce ?) și mult mai fi
ravi ca altă dată. Ritmul lor de 
joc a fost mult prea lent Eșe
cul de joi seara in fața unei 
echipe braziliene nu este tocmai 
întimplător. Absența lui Iordă- 
nescu — suspendat o etapă pen
tru 3 earior.așe galbene — s-a 
resimțit In angrenajul cam de
reglat de astă dată al echipei, 
în schimb -
frumoasă
care s-a 
Deși ș-a 
„noutăți" 
replică 
(V. Căbulea)

Politehnica Timișoara : Kato- 
na. Visau.. Păltmișan. Maier, 
Ro$ca. Mehedmțu. Floareș Dem- 
brovsk; (min. 81 Istrătescu), 
Șerbăr.oiu. Cotec, Covalcic (min. 
71 Mioe). Dinamo București : 
Ștefan. Cheram Lueuță (min. 81 
Moldovan II), Sandu Gabriel, 
Sâtrr.ărear.u H. Custov, Moldo
van L (mi.*L  62 Vrineeanu), Dudu

Lu-

fru- 
care 

rvă o ușoară domi- 
tea gazdelor. în mi- 

eursă
ză. centrează In fața por- 
imoviste, iar Șerbănoiu

.C CORVINUL 
STUDENȚESC 0—1 (0—1)

SPORTUL A.8-A. TG. MUREȘ — F. C.
ARGEȘ 2—0 (0—0)

a lăsat o impresie 
echipa constănțeană în 
remarcat Antonescu, 

prezentat eu dtevi 
în formație, a dat o 

serioasă campionilor.

F. C. M. GALAȚI — JIUL 
PETROȘANI 0—1 (0—0)

Georgescu- P-ozr-ai. Dobrăx 
cescu.

Meciul debutează eu faze 
moașe la ambele păru, din 
însă se < 
nare din
nurul 21 F.oareș face o 
spies: 
tu du
— foarte bun ia prima repriză,
pr.ntr-o lovitură de cap puter
nică bine plasată îl face mat pe 
portarul Ștefan. Golul dă aripi 
timișorenilor care atacă in con
tinuare și In min. 29 reușesc un 
nou gol — perfect valabil, după 
părerea noastră, dar care este 
anulat de arbitrul Rainea. pe 
motiv de ofsaid. De aici jocui 
ia o altă turnură, începe să fie 
fragmentat, datorită faulturilor 
comise In spec, al de dinamothșu. 
In această perioadă dinamoviștii 
reușesc să egaleze in mia. 37 
prin Sătmâreanu II.

După pauză, pe o ploaie to
rențială, pe un teren Îmbibat rj 
apă. gazdele încurajate frenetic 
de inimosul public se țin mai 
bine pe picioare, atacă mai mult, 
si reusecc să mai înscrie 
două ori prin Cotec in 
și 59. (Dumitru Duca).

încă de 
min. 48

Progresul î Giron 
earu. Grama. Nignea. 
reanu — Dumitru 
Dragu — Sandu Ion _ _____
Iorgulescu (Roșu). Țevi, Apos
tol : Univ. Craiova — Purcaru 
— Negrilâ. Constantineocu. De
sele: cu. Purima — Ștefănescu. 
Beldeanu — Clrțu (Pițurcă), 
Donose. Bălăci. Țarălungă (Că
mătarul.

Primul meci din cuplajul de 
pe ..Republicii" a pus față în 
față două echipe care s-au ară
ta*.  încă de la fluierul arbitru
lui de forțe inegale. Cu toate 
sforțările, fotbaliștii de la Pro
gresul n-au putut rezista jocu
lui foarte organizat ti bine gin- 
dit tactic al craiovenilor. dedt 
pină in minutul 20. cind Bălăci 
a deschis seria golurilor — 
cinci la număr — oatru din ele 
f’ind opera tînărului atacant 
din Bănie (minutele : 20. 32. 59 
si 72) care si-a făcut astfel o 
reintrare spectaculoasă, al cin
cilea gol al oaspeților fiind 
semnat de un proaspăt promo
vat in echipă — Cîrțu. Pentru 
Progresul a marcat Dragu (min. 
44). A învins experiența, dar a 
înving și fotbalul. Elevii lui 
T. Teașcă au demonstrat multă 
poftă de joc. în vreme ce ju
cătorii antrenați de Mateianu 
nu s-au arătat la înălțimea di
viziei A. in care au revenit 
după multi ani. Echipă fragilă, 
lipsită de forță și de... valori 
apărătorii ei s-au întrecut In 
greșeli. în frunte cu Giron, care 
iese inoportun din poartă. Pri
mul contact eu divizia 
soldează, deci.
proporții care 
consecință. (C.

- Plos- 
Sătmă- 
Ștefan, 

(Badea).

A
eu un eșec 
cere măsuri 
Vasile).

se 
de 
in

Rapid București : Ioniță, Pop, 
Pîrvu, Niță (min. 46 Teileșpan), 
Popa. Șutru (minutul 30 Petcu), 
Bișniță, M. Stelian, Doru Po
pescu, Neagu, Manea. F.C. Bi
hor : Vi dac, Petre Nicolae. Bi- 
gan, Lucaci, Popovici, Naom, 
M. Marian. Ghergheli, Kun II, 
Florescu, Georgescu.

Stadionul Republicii, supor
teri aproximativ 15 000.

Au înscris Rișniță în minutul 
20 și Neagu in minutul 68.

După felul in care au început 
partida, se părea că jucătorii 
bihoreni vor face un meci fru
mos. in care vor pune la grea 
încercare apărarea echipei giu- 
leștene. Din _‘_2__ "
cind Șutru cu o „talpă" 
cidentează pe Ghergheli. 
Bihor încetinește ritmul, 
rătorii săi se mișcă mai 
în teren și fac mai multe 
șeii care vor conduce, în 
nutul 20. la deschiderea 
rului de către echipa Rapid. în 
repriza secundă rapidișt-ii atacă 
cu mai multă vervă, înseriind 
din nou în minutul 58 prin 
Neagu. care. împreună cu Riș- 
nită. Telespan, Pop și Marin 
Stelian. au făcut, duminică, o 
partidă bună. La afîrșitul celor 
90 de minute de joc antrenorul 
echipei din Oradea. Robert 
Cosmoe, ne declara că echipa sa 
a pierdut în primul rînd da
torită greșelilor făcute de apă
rători și datorită ritmului prea 
lent în care s-a mișcat întreaga 
echipă. Mai consemnăm ca as
pecte negative ale partidei car
tonașele galbene primite 
Kun II. Flores cu și 
(N. Militam).

minutul 15 însă, 
îl ac- 

F.C.
apă- 
greu 
gre- 
mi-

SCO-

de
Petcu.

U.T.A. — SPORT
BACĂU 0—«

CLUB POLITEHNICA

F. C. Corvinul : Bologan — 
Jurcă, Gruber, Remus Vlad, 
Minculescu, Dumitriu IV. Agud, 
Angelescu, Bucur (Savu min. 75), 
Șurenghin (Georgescu min. 46), 
Iancu. Sportul studențesc : Ră- 
ducanu, Tănăsescu, Ciugarin, 
Grigore. Manea. Rădulescu, Oc
tavian Ionescu. Cassai, Grosu, 
Mirceă Sandu. Vlad C.

Meci dinamic, de angajament, 
în care jocul exact și experien
ța Sportului studențesc și-au 
spus euvintul. nu insă pFin tape
tul că ar fi fost la cîrma jocu
lui, ci prin aeeea că au știut să 
evite presiunea localnicilor. Cor
vinul a avut mai multe ocazii, a 
dominat întreaga repriză secun
dă. dar a fost învinsă în min. 32 
de golul lui Cassai din lovi
tură de la circa 20 m. peste zid. 
Oricum, proaspăta promovată, 
Corvinul părăsește terenul în
vinsă deși merita mai mult... 
De menționat că în min. 42 
Sportul studențesc ratează majo
rarea scorului dintr-o lovitură 
de la 11 m. — Bologan respin- 
gînd șutul tras de O. Ionescu. 
Partida a fost arbitrată de 
C. Ghiță, slab, ajutat de C. Io
nescu și H. Nicolau din Brașov, 
(Nicolae Stanciu).

A.S.A. Tg. Mureș : Solyom, 
Gligore. Unchiaș. Onuțan. 
Nagy M.. Lspir, Pîslaru. Faze- 
kas. Panici (min. 69 Varodi). 
Bolony, Both II. F. C. Argeș : 
Cristian. Zamfir, Olteanu. Ivan, 
Stan, Mustățea, Leșeanu, 
min. 62 Cirstea), Dobrin. 
Radu II. Doru Nicolae.

Stadionul „23 August", 
tatori : 8 000. înainte de 
butul meciului, tirgmureșenii au 
asistat la festivitatea înminării 
echipei locale a medaliei pen
tru ocuparea locului al treilea 
în precedentul campionat. Lovi
tura de început aparține gazde
lor. In primele 10 minute a- 
cestia domină partea de teren 
adversă. Doar o singură dată 
piteștenii reușesc să se apropie 
de poarta apărată de Solyom. 
Prima repriză se încheie cu 
scor alb. După pauză, (min. 48) 
internaționalul Bolbny. exce
lent servit de Nagy M.. șutează 
de la distanță și înscrie. în mi
nutul 82 Varodi. intrat în min. 
69 în locul lui Panici, preia o 
pasă de la Nagy M. : 2—0 pen
tru A.S.A. De la F.C. Argeș, 
portarul Cristian a foct cel mal 
bun jucător. (Mircea Borda).

(din 
Toma,

Spee- 
inee-

F.C.M. Galați : Hagioglu. Ne- 
delcu. Frunză. Morohai. Haiduc. 
Nuțescu (min. 79 Orac), Ion 
Co-nstantinescu. Strat III, Vo- 
ghin, Ene și Țolea. Jiul Petro
șani : Cavai, Rusu, Bădin. Ciu- 
pitu, Deleanu. Stoica. Multescu. 
Augustin (min. 21 Sălăjan), 
Toma. Dumitrache. Bucurescu 
(min. 80 Covaci).

Semnificativ pentru cursul 
partidei dominate cu autoritate 
de echipa gazdă, este raportul 
cornerelor. 22—2. A fost, de 
fapt, o partidă care s-a jucat la 
o singură poartă cea apărată 
magistral de Cavai. Dacă ar fi să 
căutăm o explicație pentru vic
toria Jiului alături de exce
lenta prestație a portarului vom 
reține și jocul bine organizat, 
decis și plin de elan al apărării 
în frunte cu Bădin și Ciupitu. De 
partea cealaltă. F.C.M.-ul, e- 
chipâ tînără și de elan, după o 
repriză în care superioritatea 
teritorială i-a aparținut, riseînd 
poate prea mult, s-a lăsat des
coperită în apărare în cea de-a 
doua repriză cind la unul din 
rarele contraatacuri. în min. 60, 
Bucurescu a realizat unicul 
gol al partidei. (D. Vasilescu).

UTA — Jivan, Gașpar. Olo- 
gean, (min. 35 Kukla). Pojoni, 
Bîtea, Domide, Schep, Broșovs- 
ehi, Cura, Tisa (min. 53 Uile- 
can), Giurgiu. Sport Club Bacău 
— Constantinescu, Pruteanu, 
Catargiu, Volmer. Lunca. Soșu, 
Duțan, Pană, Botez, Zamfir, 
Băluță.

Multe probleme nerezolvate la 
UTA înaintea întilnirii. Ne- 
delcu II a suferit o întindere și 
n-a putut fi recuperat pentru 
partida inaugurală, Sima este 
nerestabilit după o entorsă. 
La toate acestea se adaugă ră
gazul prea scurt de care au dis
pus antrenorii Manolache și 
Bacoș pentru omogenizarea unei 
formații care numără nu mai 
puțin de cinci nume 
Gașpar, Ologean, 
tea. S. C. Bacău 
zat mai rațional 
s-a apărat bine, ,_____
că jocul pe sus în careul domi
nat de Catargiu, care a respins 
tot, o avantaja, ea și-a putut 
permite să lucreze nestingherită 
la mijlocul terenului unde Du
țan, în zi bună, s-a mișcat cum 
a vrut să ciștige timp și să zîm- 
bească în minutul 90. (Mircea 
Taceiu).

noi: Jivan, 
Tisa, Bi- 
și-a do- 
eforturile, 
și pentru

/

IAȘI — F.C.M
REȘIȚA 1-1 (1-9)

Pali. Iași : Naște. Sofian. Toa
că, Romilă, Mureșan. Banu, 
Ursu. Simionaș. Doru Ionescu. 
(min. 46 Dănilă), Trandafilon, 
Costea. F.C.M. Reșița : Ilieș, Po- 
ratchi. Hergane. Boțonea. Por- 
tik. Kiss, Atodiresei. Gabel. Tă
nase. Bora. Florea.

Meciul a început în nota de 
dominare a Politehnicii — două 
bare în primul sfert de oră — și 
se părea că aceasta va repeta 
succesul din toamna trecută 
(5—0) deși în cîteva rinduri apă
rarea ieșeană in frunte cu por
tarul Naște s-a bilbiit la mingi 
foarte ușoare.

Golul din min. 29, este rezulta
tul unei lovituri libere indirecte : 
Romilă a pasat scurt, păcălind zi
dul formației reșițene. Simionaș 
a tras puternic de la 25 de me
tri învingindu-1 pe Ilieș. După 
pauză, reșițenii, mult mai rapizi 
și foarte buni la deposedare, au 
pus stăpinire pe mijlocul tere
nului de unde au lansat repeta
te contraatacuri. în min. 58 Ga
bel sesisează ieșirea din poartă 
a lui Naște, și de la peste 30 
de metri șutează In colțul lung 
al porții aducind egalarea echi- 
pei sale. (Laurențiu Olan).
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S C. Bacău — A.S.A. ; Univ. 
Craiova — Steaua : Sportul stu
dențesc — Politehnica Iași ; 
F. C. Constanța — Progresul ; 
Jiul — Corvinul ; Dinamo — 
U.T.A. : F. C. Argeș — Rapid ; 
F. C. Bihor — Poli Timisoara ;

V T.C.LL Galați.P.C.M. Reșița — F.C.M.

DIVIZIA B
SERIA I
Ploiești Gloria

STEAUA -T F. C. CONSTAN
TA 0—4 (0—2). Echipa campi
oană a tării la juniori a pierdut 
pe teren propriu la un scor sur
prinzător : 0—4 (0—2). Din pă
cate n-am putut urmări acest 
meci. Clubul Steaua ne-a re
zervat o primă surpriză, orga- 
nizind jocul pe terenul 3 din 
Complexul sportiv „Steaua44 din 
Ghencea. Din dorința de a sti
mula activitatea juniorilor, de 
a-i aduce să joace în fața spec
tatorilor pentru a-i determina să 
se pregătească și să se prezinte 
cît mai bine. Federația a luat 
hotărîrea ca partidele juniorilor 
să se desfășoare în deschidere, 
în fața tribunelor pline. încăl
carea hotăririi nu trebuie tole
rată si credem că federația va 
trebui să aplice sancțiunea cu
venită.

I 0 D
Petrolul Ploiești — Gloria 

Buzău 2—0 : Relonul Să vin ești 
GalatL?r^ ; Oltui S£- 

Pașcani 
- F-C.

dominat mai mult gazdele, vic
toria a revenit echipei Progre
sul, la limită : 1—0 (0—0). Ju
niorii din strada Dr. Staicovici 
au mai îndulcit întrucîtva inima 
suporterilor progresiști.

promovarea în echipele de divi
zia A a cit mai mulți tineri ju
cători. Golurile au fost reali
zate de Ochianu și Stamate.

BACĂU

POLITEHNICA — DINAMO 0—2 (0—1)
La juniori echipa antrenată de 

Tiberiu Itineanțu a părăsit te
renul învinșă cu 2—0 (1—0), de 
către elevii lui Gh. Timar. Au 
înscris Chitaru și Tănase.

PROGRESUL - UNIV. CRA
IOVA 1—0( 0—0). După o par
tidă foarte disputată, în care au

F.C.M. GALATI — JIUL PE
TROȘANI 2—0 (2—0). întilnirea 

' dintre cele două echipe de ju
niori. disputată pe stadionul 
dunărean în deschiderea parti
dei mari, s-a terminat cu victo
ria meritată ' ' ” ’ ’
bun, în care tinerii fotbaliști au 
demon strat ‘ " 7
mulți dintre ei constituind ade
vărate speranțe pentru primele 
garnituri. Printre aceștia Ro
taru și Stamate de la F.C.M. 
Galați și Petru Cic, loan Codrea 
și Ion Gaică de la Jiul Petro
șani. Salutînd cu deosebită sa
tisfacție inițiativa ziarului „Scîn- 
teia tineretului" de a rezerva o 
minicronică a partidelor cam
pionatului republican de juniori, 
cei doi antrenori, prof. Anton 
Cosoreanu. Jiul Petroșani, și 
Mircea Greavu, F.C.M. Galați, 
ne-au declarat după meci că 
principalul scop urmărit' este

a gazdelor. Un joc
frumoase calități

A.S.A. TG. MUREȘ — F. C. 
ARGEȘ 3—0 (1—0). In deschi
derea meciului dintre A.S.A. Tg. 
Mureș și F. C. Argeș au evo
luat pe stadionul din Tg. Mureș 
echipele de juniori antrenate de 
Attila Ordog și Leonte Ivanovs- 
chi. Echipa piteșteană. in cău
tare de oameni și formule de 
joc, după mărturisirea antreno
rului. nu se aștepta la o victo
rie. Nici' n-au avut parte de ea. 
Mureșenii, mai bine organizați, 
au controlat jocul. Golurile 
victoriei au venit în minutele 
18. 47, 60. Au înscris în ordine 
Simo. Bodoni. Kajlik, introdus 
în repriza a doua.

RAPID BUCUREȘTI - F. C. 
BIHOR 1—0 (0—0). Cele două 
echipe au prestat un joc frumos, 
cu faze palpitante la ambele 
porți. Echipa rapidistă a învins 
printr-un gol înscris în repriza 
a doua datorită unei greșeli de 
apărare.

U.T.A. —SPORT CLUB
2-1 (0-0)

Nu s-ar putea spune 
lista de anul trecut, a 
natului republican de _____
Sport Club Bacău și-a onorat 
întru totul, aici la Arad, cartea 
de vizită. Chiar dacă în întîlni- 
rea cu elevii antrenorului Ale
xandru Dan ea a dovedit ceva 
mai mult aplomb în organizarea 
jocului, pînă la urmă scorul i-a 
fost defavorabil. Fără să stră
lucească. ratînd numeroase o- 
cazii favorabile, prin Leșan. Pui, 
Boda și Bucatoș, înlocuit de 
altfel în repriza secundă cu 
Vlad. U.T.A. izbutește șă înscrie 
de două ori. în min. 51 și 60. 
prin Leșan, și respectiv Ernes- 
tin. Pentru băeăoani. Dumea a 
transformat o lovitură de la 11 
metri acordată în min- 65 corect 
de arbitrul Victor Dan Băje- 
nescu. din Timișoara, la o min
ge jucată cu mina în careu de 
Reiss.

că fina- 
campio- 

j union

POLI IAȘI - F.C.M. REȘIȚA 
2—1 (1—0). începută pe ploaie 
partida juniorilor a fost domi
nată in prima repriză de către

echipa ieșeană care și-a creat 
destul de multe faze de gol fără 
a reuși însă deschiderea scoru
lui decît în ultimul minut, prin 
golul înscris de extrema dreap
tă Mantale. După pauza, cind 
ploaia s-a oprit, meciul a 
fost mai echilibrat. Ieșenii 
au înscris încă o dată prin a- 
celași Mantale, (min.52) din- 
tr-o lovitură de la 11 m. dic
tată de arbitrul Gh. Avram. 
Reșițenii au redus scorul in pe
nultimul minut al meciului, prin 
golul marcat de Irimia. Partida 
n-a fost lipsită de cartonașele 
galbene : Cernescu și Mantale, 
ambii de*  la Politehnica Iași.

Gheorghe — C.F.R. r—
2—1 ; C.S.M. Borzești — F-C. 
Brăila 0-1 ; Olimpia Rm. Sârat 
— Metalul Plopeni 0—4 : Celu
loza Călărași — Unirea Focșani 
2—1 ; Portul Constanta — C.S.M. 
Suceava 1—1 ; Minerul Gura 
Humorului — Ceahlăul P. Neamț 
2—0 : Victoria Tecuci — Prahova 
Ploiești 2—1.

F.C. CORVINUL — SPORTUL 
STUDENȚESC 2—1. Au marcat 
Nicșa în min. 16 și Ionescu min. 
29, respectiv Drăgnoiu autogol 
min. 33. Joc frumos, superiori
tatea
foarte mult din situații avanta
joase. Au fost eliminați Boros 
de la Corvinul și Ionescu de la 
Sportul in min. 65 pentru loviri 
reciproce.

SERIA A II-A
Tehnometal București — Chi

mia Tr. Măgurele 1—1 ; Steagul 
roșu — Chimia Tîrnăveni 2—1 ; 
Metalurgistul Cugir — Flacăra 
Moreni 1—1 ; S.N. Oltenița — 
C.S. Tirgoviște 1—0 ; Electropu- 
tere Craiova — Metalul Bucu
rești rl—1 ; Șoimii Sibiu — 
F.C.M. Giurgiu 1—1 ; Unirea 
Alexandria — Dinamo Slatina 
3—0 ; Chimia Rm. Vîlcea — 
Tractorul Brașov 2—0 ; Voința 
București — Nitramonia Făgă
raș 0—0.

gazdelor care au ratat

SERIA A III-A
Minerul Lupeni — Mureșul 

Deva 3—1 ; Ind- sîrmei C. Tur- 
zii — Dacia Orăștie 5—0 ; „U" 
Cluj-Napoca — Olimpia Satu 
Mare 0—0 ; C.F.R. Timișoara — 
Gloria Bistrița 2—0 ; Minerul 
Cavnic — C.I.L. Sighet 0—0 ; 
F.C. Baia Mare — U.M. Timi
șoara 1—0 ; Victoria Călan — 
C.F.R. Cluj-Napoca 1—1 ; Armă
tura Zalău — Sticla 3—0 ; Aurul 
Brad — Rapid Arad 4—1.

• Bacău
Etapa județeană a competi

ției „Cupa Scînteii tineretului0 
la tenis — ultimul act înaintea 
finalei de la Costinești — s-a 
desfășurat sîmbătă și duminică 
pe terenurile complexului spor
tiv „23 August" din Bacău. 
Dacă la faza de masă au parti
cipat peste 10 000 de tineri din 
municipiile, orașele și comune
le județului, aici, pe terenurile 
amenajate din timp, s-au în
fruntat 80 -din cei mai buni te- 
nismenț amatori băcăuani. Cu 
toate că vremea răcoroasă, vîn- 
tul puternic și uneori ploaia au 
influențat multe dintre rezulta
tele partidelor. meciurile au 
fost atractive, viu disputate. 
Reprezentanții municipiului de 
pe Trotus au demonstrat că 
aici nu numai gimnastica este 
1a loc de cinste ci și tenisul. 
Ei și-au adjudecat două titluri 
și Vasile Țintaru l-a pierdut pe 
al treilea într-o finală drama
tică. de un bun nivel tehnic 
(0-4, 2-6, 2-6 cu Vasile Cris- 
tea). Băcăoanii au fost și ei la 
înălțime, revelația turneului fi
ind reprezentantul lor Robert 
Gherhart. mezinul, care a îm
plinit doar de o lună 10 ani. 
Chiar dacă a pierdut finala cu 
4—6. 2—6, el i-a eliminat pe 
Dănut Lepădatu (13 ani) cu 
6—1, 6—4 si pe Gabriel Gheor
ghe (14 ani) cu 6—4. 4—6. 6—3. 
.Este un băiat talentat, plin de 
fantezie și nerv.

Un merit aparte îl au finaliș- 
tii din Moinești și Comănegti, 
precum și cei din comunele 
Saseut, Agăș. Răcăciuni. Căinti 
și Ghimeș. care au făcut ca 
acest sport minunat să aibă cît 
mai multi ade-pți. Pe raza jude
țului Bacău baza sportivă de 
practicare a tenisului s-a îm
bogățit numai în acest an cu 
încă 30 de terenuri. E un merit 
al tinerilor și al comitetului ju
dețean U.T.C. care s-a preocu
pat îndeaproape de populariza
rea competiției și de organiza
rea ei.

Iată acum ciștigătorii în ordi
nea categoriilor :

Categoria 10—14 ani — fete : 
M i h a e ța Petcu (Gheorghe 
Gheorghiu-Dej); Monica Iștvan 
(Bacău): Romana Șchiopu (Ba
cău); băieți: Ovidiu Biciușca 
(Gheorghe Gheorghiu-Dej): Ro
bert Gherhart (Bacău). Aurel 
Dimion (Comănești). Categoria 
15—19 ani — fete : Dana Tîrșu 
(Bacău); Maricica Nechita și 
Nechita Florentina (Moinești); 
băieți: Constantin Hanga (Ba
cău), Doru Boiciuc (Moinești). 
Cicerone Butnaru (Bacău). Ca
tegoria 20—25 ani — băieți:

Vasile Cristea (Bacău), Vasile 
Țintaru (Gheorghe Gheorghiu- 
Dej). Florin Bucur (Bacău). 
CORNEL GALBEN

• Teleorman
în acest sezon, concursurile 

de tenis din primele etape »le 
„Cupei Scînteii tineretului" au 
dominat programul amplelor în
treceri de masă, organizate în 
județul Teleorman, reunind un 
număr mare de iubitori ai spor
tului cu racheta. Incepînd din 
luna iunie, peste 2 000 de elevi 
și tineri din mai multe sate și 
comune situate în Cîmpia Bur- 
nasului și Valea Călmățuiului 
s-au antrenat într-o cursă dîrză 
și pasionantă pentru a obține 
calificarea în faza superioară a 
competiției. Pe circa 100 de te
renuri cu bitum sau zgură, ame
najate la Siliștea Nouă, Olteni, 
Tomulești, Buzescu, Băbăița, 
Izvoarele, Cervenia, Salcia, în 
satele Antonești, Licuriciu etc., 
s-au declanșat adevărate cam
pionate locale, cu partide viu 
disputate și in care aveau să se 
remarce numeroși tineri cu fru
moase cunoștințe tehnice și tac
tice. Cei mai buni dintre ei s-au 
întîlnit la Alexandria, în con
cursurile din penultima etapă, 
faza județeană, unde au reușit 
să se impună în fața unor ad
versari mai rutinați și care can
didau cu șanse la primele locuri. 
Revelația turneului de juniori, 
15—19 ani, a fost campionul co
munei Izvoarele, elevul Vasile 
Lecu, care a obținut victorii ca
tegorice, prin execuții tehnice 
reușite și spectaculoase. în par
tida decisivă, el l-a întrecut de
tașat pe jucătorul alexăndrean 
Marius Diaconescu. La categoria 
10—14 ani, pe primele două 
locuri s-au clasat: Gheorghe 
Dumitru (Siliștea Nouă) și Ni- 
colae Tănase (Izvoarele), iar la 
fete, aceeași categorie, titlul de 
campioană județeană a revenit 
elevei Roxana Fascu (Școala 
generală nr. 3 Alexandria). Cu 
un rezultat surpriză s-a înche
iat concursul rezervat junioare
lor, 15—19 ani. Campioana pri
melor două ediții, 1974 și 1975, 
Gina Voieulescu (Olteni) a fost 
întrecută de eleva Mariana 
Orbeșteanu (Liceul nr. 2 Ale
xandria). La .categoria 20—25 
ani, pe primele locuri s-au cla
sat _ Elena Guruianu și Vasile 
Stoica, din Alexandria. Așadar, 
întrecerile etapei județene au 
scos în evidență noi și talentați 
jucători de tenis, care vor evo
lua, pentru prima oară, la fina
lele pe țară de la Costinești.

M. LERESCU

CUPA TINERETULUI

Finala pe țară la oină
Timp de două zile (20—21 au

gust) municipiul Tulcea a găz
duit etapa finală pe țară a Cu
pei tineretului la oină, categoria 
tineri din mediul rural. Au par
ticipat 8 echipe, cele mai bune 
din țară, ciștigâtoarele etapelor 
pe zonă. Au fost meciuri echili
brate, disputate. încheiate la 
scoruri foarte strînse, spre sa
tisfacția iubitorilor acestui sport 
prezenți în număr mare în tri
bune. în etapele de masă au 
participat sute de echipe care au 
antrenat mii de tineri săteni, iu
bitori ai sportului din mediul 
rural. Organizatorii competiției 
— C.C. al U.T.C. și Federația 
română de oină — au depus e- 
forturi pentru antrenarea în 
competiție a unui număr cit mai 
mare de tineri, pentru ca jocu
rile să se desfășoare la un nivel

calitativ adecvat, ceea ce, spre 
bucuria iubitorilor acestui sport 
tradițional s-a și reușit într-o 
bună măsură. Echipele clasate 
pe primele locuri au fost ur
mătoarele : locul I — comuna 
Curcani, județul Ilfov ; locul II 
—comuna Văcărești, județul 
Dîmbovița ; locul III — comuna 
Olteni, județul Teleorman ; lo
cul IV — comuna Frasin, jude
țul Suceava.

Alături de cîștigătoarea com
petiției și formațiile clasate pe 
locurile fruntașe o bună impre
sie au lăsat și celelalte echipe 
care au reprezentat județele Să
laj. Maramureș. Brăila și Gorj. 
Cele mai bune echipe au fost 
premiate într-un cadru festiv.

S. TUDOR

MERIDIAN • MERIDIAN
• In piscina clubului Dinamo 

au luat sfirșit duminică între
cerile Balcaniadei de natație, in 
cursul cărora reprezentanții țării 
noastre au cucerit 10 titluri. Pe 
echipe la feminin victoria fi
nală * a revenit selecționatei 
României, cu 172 puncte, urmată 
de Bulgaria — 145 puncte și 
Iugoslavia — 133 puncte. în 
ultima zi de concurs, Carmen 
Bunaciu a ciștigat proba de 200 
m spate cu timpul de 2’22”44'100. 
care constituie un nou record 
național. în proba de 200 m 
spate masculin, campionul ro
mân Andrian Horvat s-a clasat 
pe primul loc cu 2Tl”94/100 (re
cord național).

în competiția masculină, pe 
echipe titlul a fost obținut de 
selecționata Bulgariei, care a 
totalizat 194 puncte. Au urmat 
echipele Greciei — 147 puncte și 
României — 135 puncte. Iugo
slavul B. Petrie a dominat cursa 
de 1 500 m liber, fiind crono
metrat cu 16'29”32/100. iar bul
garul Gheorghi Dangalakov a 
obținut vietoria la 400 m mixt, 
cu 4'44”45/100.

★
La ștrandul Tineretului s-au 

încheiat duminică întrecerile 
balcanice la sărituri de la plat
formă. în proba feminină vic
toria a revenit sportivei românce 
Georgiana Săcăleanu cu 333.70 
puncte. Cu o zi mai înainte, in 
proba masculină de la platfor
mă (10 m) tițlul balcanic fusese 
cîștigat de I. Ganea (România) 
cu 466 65 puncte. Pe echipe au 
ciștigat reprezentanții țării 
noastre.

• Duminică pe velodromul 
Dinamo din Capitală în cadrul 
campionatelor naționale de ci
clism pe pistă proba de urmă
rire individuală a revenit di- 
namovistului' Mircea Romașcanu 
oare a acoperit cei 4 000 m in

5'03”7/100. Marți are loc cursa 
de urmărire pe echipe.

• Tn furneul internațional fe
minin de baschet de la Sanhai, 
echipa României a întrecut cu 
scorul de 68—66 (29—35) selec
ționata R. P. Chineze. Alte re
zultate : Japonia — ..8 Februa
rie" (R.P.D. Coreeană) 77—54 
(35—29) : Mexic — R. P. Chi
neză II 72—61 (34—26).

• Meciurile disputate în cea 
de-a 7-a zi a campionatului eu
ropean feminin de basehet pen
tru junioare de la Szczecin s-au 
terminat cu următoarele rezul
tate : Ungaria — Cehoslovacia 
55—45 : Polonia — Olanda 62— 
56 ; Italia — Israel 69—49 ; Fin
landa — Suedia 72—34: Iugo
slavia — România 76—59 : Bel
gia — Scoția 71—39.

• Campionatul mondial stu- 
dențeso de șah desfășurat la 
Caracas s-a încheiat cu victoria 
echipei U.R.S.S. care a totalizat
24.5 puncte, fiind urmată în 
clasamentul general de S.U.A. 
— 17 puncte. Cuba — 15.5 puncte. 
Klveția — 13.5 puncte. Israel —
12.5 puncte. Polonia — 11.5 
puncte. Brazilia — 11 puncte si 
Venezuela 6.5 puncte. Din e- 
chipa ciștigat nare au făcut 
parte cunoscuții jucători A. 
Beliavski. O. Romanisin. R. Va- 
ganian. V. Cehov, E. Sveșnikov. 
In ultima rundă echipa U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 2.5—1.5 
formația S.U.A.

• Finala turneului internatio
nal de fotbal de la Malaga se 
va disputa intre echipele F.C. 
Malaga si Real Madrid. în cea 
de-a doua semifinală. F.C. Ma
laga a învins cu 5—2 (3—0) e- 
chipa Torpedo Moscova. Cu cîte
va zile mai înainte. în prima se
mifinală. Real Madrid întrece cu 
4—0 pe Penarol (Uruguay).



România socialistă - factor activ în edificarea unei lumi
a păcii, securității și cooperării trainice între popoare

Politica externă a României socialiste, pătrunsă de conștiin
ța unei înalte responsabilități pentru mersul înainte al operei 
de făurire a noii orinduiri și pentru cauza generală a socia
lismului și păcii în întreaga lume, este produsul gîndirii știin
țifice marxist-leniniste a Partidului Comunist Român și se 
afirmă activ, dinamic și constructiv, ciștigîndu-și o largă recu
noaștere și prețuire internațională. Documentele programatice 
ale istoricului Congres al Xl-lea al P.C.R. așează la baza acti
vității internaționale a României socialiste o concepție realis
tă, coerentă și clarvăzătoare asupra mersului istoriei contem
porane, asupra sensului marilor prefaceri economice și socia
le revoluționare, a proceselor pozitive în direcția destinderii 
și colaborării. La elaborarea acestei politici un rol remar
cabil are secretarul general al partidului nostru, președintele 
republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit promotor 
al unei politici noi, de reală colaborare democratică, de ega
litate și dreptate în viața internațională.

Necesitatea afirmării 
noilor principii interstatale

In concepția României socia
liste. a partidului nostru, pacea 
lumii, destinderea și colaborarea 
internațională sînt indisolubil 
legate de traducerea în viață a 
principiilor noi de relații intre 
state. în întreaga sa activitate 
externă, în raporturile sale cu 
celelalte țări ale lumii, Româ
nia pornește neabătut de la 
respectarea principiilor dreptu
lui internațional și militează 
pentru aplicarea lor universală. 
Țara noastră pornește de la con
vingerea nestrămutată că prin
cipiile deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc. renunțării 
la folosirea forței și la amenin
țarea cu forța sînt singurele în 
măsură să asigure înfăptuirea 
unor relații noi, de colaborare 
între state, o autentică democra

tizare a vieții internaționale, un 
climat de pace și securitate in 
lume. Respectarea strictă a a- 
cestor principii constituie un 
imperativ major al evoluției 
pașnice contemporane și este. în 
același timp, garanția progresu
lui întregii umanități, a convie
țuirii în securitate și cooperare 
a tuturor statelor lumii. Prin 
activitatea sa internațională. 
România a demonstrat posibili
tățile mari care există in dez
voltarea relațiilor dintre state 
pe baza noilor principii, indife
rent de orînduire socială, apar
tenență la alianțe sau diferite 
blocuri militare. Proclamarea și 
exercitarea în practica relațiilor 
dintre state a acestor noi prin
cipii corespund intereselor vi
tale ale poporului român, iden- 
tificîndu-se în același timp cu 
aspirațiile de pace, independen
tă și progres ale tuturor popoa
relor.

României cu statele socialiste îl 
au convorbirile și contactele 
frecvente ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii de 
partid și de stat din aceste țări, 
atît in plan bilateral, cit și în 
cadrul unor întîlniri î 
nale multilaterale.

Ea însăși țară în 
dezvoltare, România 
apreciază colaborarea 
care pășesc pe calea 
rii independente ca un 
activ in asigurarea progresului 
economic și social, ca o expre
sie a dezvoltării solidarității în 
lupta împotriva politicii impe
rialiste. colonialiste și neocolo- 
nialiste, a oricăror forme de do
minație și dictat România Ui 
lărgește constant colaborarea sa 
cu țările in curs de dezvoltare 
în cadru bilateral și în diferite 
organisme internaționale. Pri
mirea țării noastre cu drepturi 
depline in „Grupul celor 77“. 
precum și acordarea statutului 
de invitată la activitățile miș
cării țărilor nealiniate repre
zintă recunoașteri ale realismului 
si principialității politicii exter
ne promovate acuv și consec
vent de România pe arena mon
dială. aportul ei constructiv la 
soluționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea în pre
zerv

internațio-

curs de 
socialistă 

cu statele 
dezvoltă- 

factor
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„Republica Socialistă România - dind glas aspirațiilor
ți năzuințelor clasei noastre muncitoare, ale tuturor oamenilor
muncii-va acționa fi in viitor, cu toată fermitatea, pentru pro-
movarea politicii noi, de pace fi colaborare intre popoare, pen
tru întărirea solidarității forțelor inaintate, democratice de pre
tutindeni, pentru victoria progresului fi civilizației intregii
omeniri".

NICOLAE CEAUȘESCU

tate.

Edificarea unui sistem trainic
de securitate și cooperare in Europa

și in întreaga lume

Relații de prietenie și colaborare 
eu toate tarile lumii

In centrul politicii sale exter
ne, Republica Socialistă Româ
nia așează în mod constant în
tărirea prieteniei, alianței și 
colaborării frățești cu toate ță
rile socialiste, deziderat izvorît

din însuși caracterul orînduirii 
socialiste pe care o construiește, 
al naturii năzuințelor și idealu
rilor urmărite de poporul nos
tru. Un rol determinant în adîn- 
cirea și amplificarea relațiilor

O preocupare de prim ordin 
a activității internaționale a 
partidului nostru o reprezintă 
necesitatea instaurării pe con
tinentul european a unui climat 
de securitate și colaborare care 
să ofere fiecărui popo- garanția 
că se poate dezvolta liber, la a- 
dăpost de orice agresiune sau 
amestec din afară. Traducerea 
cu fidelitate în viață a normelor 
și principiilor înscrise în Actul 
final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, la 
elaborarea căruia țara noastră 
și-a adus o contribuție substan
țială. ar reprezenta. în concepția 
românească, o cucerire de im
portanță istorică, care ar des
chide o eră nouă, de pace trai
nică pe continentul nostru, in 
Întreaga lume. Republica Soda-

listă România apreciază că o 
securitate reală nu poate fi coe- 
cepută arit rimp el în Europa 
continuă să existe grupări po- 
litieo-militare opuse, baze mi
litare ?i trupe străine pe terito- 
Tiile altor state, cit timp nu se 
întreprind măsuri hotărite de 
dezarmare și. in primul rind. de 
scoatere a armamentului axxr— 
în afara legii- Se impune, âe 
asemenea, intensificarea relații
lor economice și tehniawîsinti- 
fiee in avantajul recnroc și eli
minarea tuturor barierelor. ob
stacolelor și restricțiilor artifi
ciale din calea procesului de 
apropiere dintre popoare. a dez
voltării colaborării pe murăpie 
planuri, inclusiv in domeniu! 
culturii și educației- Un ro! im
portant atribuie România creă-

rii unor zone de bunăvecinătate, 
înțelegere și colaborare, mili- 
tind activ pentru transformarea 
regiunii Balcanilor intr-o zonă 
a păcii și securității, fără arme 
nucleare. înfăptuirea securității 
in Europa este strins legată de 
buna înțelegere din alte regiuni,

Destinderea. pacea și cola- 
b ararea internațională depind 
nemijlocit de eliminarea din 
viața popoarelor a subdezvolta
re. împărțirii lumii în țări in
dustrializate și slab industriali
zate. a crizei materiilor prime și 
energiei, risipei de resurse, 
fluctuației anarhice a prețuri
lor pe piețele internaționale, 
dezorganizării sistemului valu
tar. frinării prin bariere artifi
ciale a colaborării economice 
internaționale, menținerii unor 
raporturi inechitabile pe plan 
economic și politic între state. 
Considerind că’ persistența aces
tor fenomene negative are efec
te profund dăunătoare asupra 
intregii evoluții economico-so- 
ciale, a progresului și civiliza
ției popoarelor. România acțio
nează neobosit pentru edificarea 
unei noi ordini economice mon- 
diale. Congresul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român a 
elaborat un program larg și cu
prinzător vizînd instaurarea u-

ca bazinul mediteranean, de re
glementarea durabilă și echita
bilă a conflictului, din Orientul 
Apropiat, de instituirea unor noi 
raporturi între țările avansate 
economic și cele în curs de dez
voltare.

nei noi ordini economice inter? •, 
naționale care preconizează : 
respectarea dreptului tuturor 
țârilor de a fi stăpîne pe bogă
țiile lor naționale, de a le fo
losi în interesul propriu, asi- 
gurîndu-se exercitarea de către 
fiecare popor a controlului na
țional asupra resurselor sale, 
asupra tuturor acțiunilor de cer
cetare, prospectare și valorifica
re a acestora ; prioritatea efor
turilor proprii ale fiecărei țări, 
paralel cu o largă cooperare in
ternațională, egală în drepturi ; 
statornicirea unui raport just 
între prețurile materiilor prime 
și produselor industriale ; solu
ționarea crizei alimentare mon
diale, crearea unui fond de pro
duse agroalimentare ; accesul 
larg al tuturor statelor la cuce
ririle științei și tehnicii contem
porane ; sprijin concret țărilor 
în curs de dezvoltare în forma
rea de cadre naționale ; înlătu
rarea barierelor și discriminări
lor în comerțul și cooperarea e-

conomică internațională ț asigu
rarea stabilității monetare și 
crearea unui sistem valutar-fi- 
nanciar echitabil ; constituirea 
unui fond de dezvoltare, admi
nistrat de O;N.U. Activitatea in
ternațională a tării noastre este 
orientată în direcția contribu
ției concrete, constructive la in
staurarea unei noi ordini econo

mice mondiale, în sensul repu
dierii relațiilor economice ine
chitabile, rezultat al politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste de dominație și asu
prire a popoarelor, de jefuire a 
bogățiilor lor naționale, și pro
movării noului, în sensul mari
lor procese revoluționare con
temporane.

înfăptuirea dezarmării și în primul rind
a celei

Țara noastră, Partidul Comu
nist Român acordă o însemnă
tate majoră înfăptuirii dezarmă
rii și în primul rind a celei nu
cleare, stăvilirii cursei înarmă
rilor. care absoarbe anual sume 
uriașe, eliminării inerției care 
persistă la tratativele ce se poar
tă în diferite organisme la Ge
neva, Viena sau New York. 
România se pronunță în modul 
cel mai ferm pentru unirea e- 
forturilor tuturor popoarelor, ale 
forțelor democratice, a întregii 
opinii publice mondiale în ve
derea înfăptuirii dezarmării. 
Măsurile preconizate de parti
dul nostru, cum sînt: înghe
țarea și reducerea bugetelor mi
litare ;. interzicerea, reducerea 
treptată și lichidarea armamen
tului nuclear ; crearea unor zo
ne de pace și' colaborare, lipsi
te de arme nucleare ; măsuri de 
dezarmare și dezangajare mili
tară, parțiale și la nivel regio
nal ; încheierea unui tratat de 
dezarmare generală și completă;

nucleare
sporirea rolului O.N.U. și al A- 
dunării Generale în domeniul 
dezarmării; interzicerea pro
pagandei de război schițează 
jaloanele unui amplu și mobili
zator program, avînd drept scop 
înfăptuirea marelui deziderat al 
popoarelor — dezarmarea gene
rală $i totală. Pornind de la 
aceste considerente, țara noastră 
apreciază că trebuie depuse e- 
forturi susținute pentru a se 
pune capăt existenței blocurilor 
militare, pentru instaurarea unui 
curs nou. de încredere și destin
dere în viața internațională, 
realizarea unei păci trainice și 
durabile. în acest sens, România 
consideră că o contribuție de sea
mă poate aduce Organizația Na
țiunilor Unite, organismele sale 
specializate, pentru ca toate sta
tele lumii să participe, cu drep
turi egale, la soluționarea tutu
ror problemelor vieții interna- 
ționale, la realizarea marilor 
idealuri de pace și securitate W 
ale omenirii.

Politica externă, principială și constructivă, promovată cu 
dinamism de România socialistă, emanație firească a cerin
țelor și dezideratelor întregului nostru popor, în consens cu 
mersul istoriei, întrunește adeziunea profund unanimă a tine
rei generații, a întregii noastre națiuni, deoarece ea răspun
de pe depiin intereselor sale vitale, cauzei socialismului, pro
gresului, colaborării și păcii în întreaga lume.

Tineretul României socialiste, alături de întregul popor, 
strins unit in jurul partidului, va milita neabătut, potrivit Progra
mului P.C.R., hotârîrilor Congresului al Xl-lea, împreu
nă cu toate forțele progresiste, antiimperialiste pentru o poli
tică nouă, de egalitate și respect, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

DOINA TOPOR
GH. SPRINȚEROIU

de peste hotare Declarația politică adoptată
de Conferința la nivel înalt

Manifestări consacrate zilei de 23 August
In diferite țări au continuat să 

aibă loc manifestări consacrate 
României, cu prilejul zilei de 
23 August.

La Pekin, Roma, Buenos Ai
res, in Israel, la Luanda, Cara
cas, Bujumbura, Havana, Lima, 
Hanoi și Nicosia au avut loc 
conferințe de presă, in cadrul că
rora ambasadorii țării noastre, 
acreditați in țările respective, au 
vorbit despre semnificația istori
că a actului de la 23 August 1944 
și despre marile realizări obținu
te de poporul român, sub con
ducerea partidului, în anii care 
au trecut de la eliberare.

Reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat din 
Praga și alte localități, împreu
nă cu membri ai Ambasadei ro
mâne au depus, cu prilejul săr
bătorii naționale a poporului 
român, coroane de flori la mo
numentele și cimitirele eroilor 
români căzuți pentru eliberarea 
Cehoslovaciei.

In diferite orașe, oficialitățile 
locale au organizat, in cinstea 
Zilei naționale a României, in- 
tilniri și adunări festive, in ca
drul cărora au fost evocate po
litica externă de pace și coope
rare între popoare și succesele 
dobindite de poporul român. 
Astfel' de întîlniri au avut loc la 
sediul C.A.E.R. din Moscova, la 
Quito, Maputo, în orașul petro
lier Boumerdesse din Algeria, la 
Ulan Bator, in orașele bulgare

Stara Zagora și Ruse, la Cara
cas, în localitatea slovacă Brez- 
nov.

Cu același prilej, la Biblioteca 
română din Roma a fost orga
nizată o seară culturală, la Uni
versitatea populară „San Mar
cos" din Lima a avut loc un sim
pozion cu tema „Poporul român 
și cultura sa", iar la Moscova, 
Caracas, Rio de Janeiro. Amman, 
Dar es Salaam și Nicosia au 
fost deschise expoziții de carte 
și grafică românească, precum 
și de fotografii infățișind reali
zările și viața poporului român. 
Ansamblurile folclorice ale uzi
nei „Tractorul" din Brașov. 
„Mărțișorul", al Casei studenților 
Universității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj-Napoca. și „Sememcul". a- 
flate în turneu în Franța și Da
nemarca, au prezentat spectaco
le cu caracter festiv.

In cadrul acelorași manifestări 
consacrate zilei de 23 August, Ia 
Moscova, la Berlin și Pee iem-in- 
de (R.D.G.). la Praga. Varșor a 
și în alte localități au fost or
ganizate festivaluri și gale ale 
filmului românesc.

Cu prilejul aniversării zilei de 
23 August, in diferite țâri a con
tinuat seria manifestărilor con
sacrate Zilei naționale a Româ
niei. La ambasadele țării noastre 
în Mexic, Mozambic, Pakistan,

Costa Rica au avut ioc ccn'f- 
rințe de presă in cadrul 
s-a subliniat semnificară actu
lui istoric de la 23 Augz.st 
au fost evocate realizările *r-  
marcabile obținute de papc-rsl 
nostru sub conducerea PtriA- 
iui Comunist Român. pentra edi
ficarea societății sociahste mz.'- 
tilateral dezvoltate, politica ex
ternă a României socialiste.

La Londra și Ulen Bate- cu 
fost organizate, din inițiativa c- 
soci ații lor de prietenie cu Româ
nia, adunări festive, consacrase 
Zilei naționale a țdrii noastre.

Cu același prilej, in orzțsl 
slovac Breznov au fost rnaagț- 
rate ^Zilele culturii roszânestx*.  
iar la Ciudad de Mexico o ~Sâp- 
țămînâ culturală românească* . 
Galeria de artă populari a In
stitutului național de bele-rte 
din capitala mexicană găzduiește 
in aceste zile o expoziție de c- 
biecte caracteristice foldorulv 
românesc.

La Praga și Sofia «u fort 
inaugurate ..Zilele filmului ~z- 
mânese*.  iar la Tokio. Asocia
ția de prietenie Japonia-Româ
nia a organizat. împreună cu 
ziarele ..Asahri fi ...Arab. Ere- 
ninp X'evs~. o seară culturală 
consacrată României. Teievizn.- 
nea cehoslovacă c prezentat, in. 
colaborare eu telerizmee vomi- 
nă. un program de fil’Ke docu
mentare și artistice ded-czt fini 
noastre.

PE SCURTOPE SCURT» PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT

• UN COMUNICAT difuzat 
de agenția V.N.A. anunță că ob
servatorul Republicii Socialiste 
Vietnam la O.N.U., Dinh Ba 
Thi. a remis, secretarului gene- 
ral al Organizației Națiunilor 
Unite. Kurt Waldheim, cererea 
de admitere a guvernului R. S. 
Vietnam in O.N.U. Documentul 
exprimă dorința guvernului Re
publicii Socialiste Vietnam de 
a-și îndeplini îndatoririle sale 
internaționale și de a-și aduce 
contribuția activă la lupta co
mună pentru pace și securitate 
internațională, pentru indepen
dență. democrație și progresul 
social al națiunilor lumii, în 
conformitate cu prevederile Car
tei O.N.U.

• LA CHEMAREA M.P.L.A., 
mii de voluntari — muncitori, 
reprezentanți ai forțelor armate, 
funcționari, siudenți și elevi — 
participă la acțiunile de strin- 
gere a recoltei de trestie de 
zahăn Datorită mobilizării tu
turor forțelor, pînă acum s-a 
recoltat peste 50 la sută din 
trestia de zahăr — unul dintre 
principalele produse de export 
ale țării.

• LA EDINBURG s-au înche
iat lucrările celui de-al zecelea 
Congres mondial al Asociației 
internaționale de științe politice.

în.cadrul lucrărilor, grupul de 
profesori și cercetători români

în domeniul științelor sociale a 
prezentat o serie de comunicări 
științifice.

în Comitetul Executiv al aso
ciației a fost reales prof. dr. do
cent Ion Ceterchi. vicepreședinte 
al Academiei de științe sociale 
și politice a Republicii Socialis
te România.

• PESTE 20 000 PERSOANE, 
în special femei și copii, *u

Probleme economice prioritare pe
apropiatei reuniuni a guvernului francez

Guvernul francez se va reuni 
la 25 august pentru examinarea 
unor probleme economice prio
ritare. in primul rind monetare. 
Intr-un comentariu pe aceasrâ 
temă, agenția France Presse re
latează că se au in vedere li
nele măsuri care ar căpăta for
ma unei politici economice de 
austeritate, mai ales că presiu
nile speculative asupra francu
lui nu sint- străine de situația 
politică și economică a Franței. 
Ministrul economiei si finanțe
lor. Jean Pierre Fourcade, a a- 
preciat insă că speculațiile asu
pra francului nu sînt legate de 
conjunctura economică. în a- 
celași timp, se remarcă de că
tre observatori că. potrivit da
telor O.E.C.D.. inflația se men
ține la o rată ar.ualâ de 12 la 
sută in Franța.

Dar perioada 6» astexare s-a 
ir.rneia:. scrie iu ccctrruare 
France Presse. s. data de 25 au- 
rust oocsrituie urwej peztm 
a dispune de vcrâxix- Aeeastâ 
ipotecă politicâ odată ridica-ă. 
Euremclui ii zevioe sarcina de 
a stabili linia ecoecmxă. adică 
prezeciarea bugetului la B sau 
15 S eptembrie, ipscătă de mă
suri corespunzătoare destinate 
menținerii mGatiei in limite re
zonabile. Proiectul de buget pe 
1877 este prezenta: ca unul 
auster, strict echilibrat, in care 
cheiruielile publice au fost re
duse pe cit posibil, dar aceasta 
— se apreciază — nu va fi su
ficient pentru a aduce inflația 
franceză la un ritm comparabil 
celei din R.F.G.

nealiniate

Demonstrații 
studențești de 

amploare in 
Tailanda

Numeroase arestări operate 
de poliția sud-africană

giei. Laosului și Vietnamului, 
documentul subliniază că "victo- 
r::l- lor au fost obținute cu sa- 

extreme, datorită hotă
râri cu care au luptat pentru 
obținerea independenței și res
pectarea suveranității. Se fac 
apeluri pentru ajutorarea po
porului laoțian. în vederea re- 
facer.i economiei distruse de 
război, și pentru admiterea ime- 
diatâ a R_S. Vietnam în O.N.U.

Țările nealiniate și-au expri
mai ir.gr.; ararea profundă față 
d*  situația din Coreea, pronan- 
•.Lrcu-se eu fermitate pentru în
cetarea manevrelor imperialiste 
F pentru scoaterea armamentu- 
fai nuclear, a malițiilor mili
tare și a nmxror forțelor mili
tare străine din Coreea de Sud- 
In anelas; timp, neahniapi se 
pruc.un;ă pentru unificarea Nor
dului și Sodnhri Coreei pe cale 
pașnică, fără amestec străin.

Ana-.zind problematica Ame- 
rim Lanne. documentul remar
că creșterea forțelor de neali
niere pe acest continent. Tot
odată conferința a evidenta: 
ser-.oritatea setuariei de pe con
fines: in legătură cu încercările 
«trăir e de a provoca instabil:- 
tate in unele țâri. Este condam
nata din pog blocada americană 
impotriva Cubei- cerindu-se în
lăturarea acestei blocade.

Declara na poetică constată că 
pacea rl securitatea generală pot 
fi reauzate numai pr.n dezar
marea generală și totală. în spe
ria! oexa*  marea nuri eară. «ub 
coECrx intemațăcea! eScenri 
De asemene»- te pronunț ia 
favoarea roevoeări— rit mai cu- 
rmd pngfb.l sau cel tirx.u !n 
anul 1771. a unc «esruni spr- 
c.a> a Adu~.âmi Generale a 
OlN-U. care să examr.eze sub 
toate aspectele pmt£ema dezar- 
măru-

D*riara:_a  rthi - ară necesita
tea Bcfijdârri tuturor barelor 
mirinace «-name, tuturor instala- 
țriJor m ritare k miesEririjor rare 
se acordă pentru acumularea 
armele nurieare si a altor arme

Ca urmare a demonstrațiilor 
de amploare care au avut loc la 
Bangkok — unde peste 15 000 de 
studenți au manifestat împo
triva reîntoarcerii, săptămîna 
trecută, în mod clandestin. în 
țară, a fostului vicepremier tai- 
landez Prapass Charusthiara, a- 
cesta a fost nevoit să părăsească 
Tailanda.

După cum s-a mai anunțat, 
Prapass Charusthiara a fost exi
lat în 1973, odată cu demisia 
guvernului Kittikachorn, în 
urma puternicelor manifestații 
studențești consacrate adoptării 
unei Constituții definitive a ță
rii și reinstaurării democrației 
interne.

Fostul vicepremier a părăsit, 
duminică, Bangkok-ul, la bordul 
unui avion tailandez, fiind în
soțit de ministrul industriei, 
generalul Chatichai Choonavan, 
și de alte personalități militare.

în cursul incidentelor care au 
avut loc in timpul manifestații
lor ostile revenirii în țară a Iui 
Prapass au fost înregistrați 
ir.orți și răniți. Autoritățile au 
cerut demonstranților .,să ma
nifeste încredere în. guvern, să 
ramină calmi și șă nu lanseze 
alte acțiuni care ar putea pro
voca dezordine în țară“.

Peste 170 de persoane, în ma
joritate africani, se află în sta
re de detenție în Africa de. Sud, 
în virtutea aplicării diferitelor 
legi care permit arestarea fără 
inculpare, pe perioade, cuprinse 
între sase luni și un an. — re
latează, în ediția sa de sîmbă- 
tă. ziarul ..Rand Daily Mail“ din 
Johannesburg. Cotidianul citat 
menționează numele a 76 de li
deri ai organizațiilor africane, 
arestați în ultimele două săp- 
tămîni. ca și ale mai multor zia
riști și universitari metiși, in
dieni și albi — între care doi 
britanici.

Pe de altă parte, ministrul 
sud-african al politiei și justi
ției. Jimmy Kruger, a indicat, 
la rîndul său, că 52 de persoa
ne sînt deținute în baza noii 
legi asupra securității interne.

Referindu-se la arestările ope
rate In ultima vreme de forțe
le polițienești ale regimului ra
sist . de la Pretoria, agenția 
France Presse relatează ca. din 
iunie anul acesta. în cursul ac
țiunilor represive îndreptate 
împotriva populației africane 
majoritare au fost arestate în 
jur de. două mii de persoane. 
La sfirșîtul acestei săptămîni a 
fost arestată Fatima Meer, so
ciolog de reputație internaționa
lă. lider al comunității indiene 
si președintă a Federației femei
lor ‘ de culoare din Africa de 
Sud.

Poliția sud-africană a fixat o 
recompensă de 500 de ranzi ce
lui care ar furniza informații 
menite să ducă la arestarea iui 
Tsietsi Mashinini, președintele 
S.S.R.C. — Consiliul reprezenta
tiv al studenților din SOWETO, 
mișcare locală, constituită recent 
în acest principal oraș-satelit al 
Johannesbutgului. care numără 
peste un milion de locuitori. în 
majoritate de culoare.

Autoritățile rasiste rhode- 
sieoie au suspendat cursuri
le în toate școlile pentru 
africani, drept măsură de 
represalii împotriva acțiu
nilor de protest ale popu-- 
latiei de culoare față de in
tenția autorităților de t 
recruta, africani pentru lup
ta împotriva mișcării de eli
berare națională a poporului 
Zimbabwe. Mii1 de elevi 
africani au luat parte la 
marșurile de protest împo
triva noului proiect de lege 
care prevede intensificarea 
militarizării regimului de la 
Salisbury.

După cum a anunțai mi
nistrul învățănuntului. vor 
fi operate eliminări masive 
din școlile pentru populația 
de culoare.

Â fost stabilit locul

de extemumare

urice echitabile, peutru respec
tarea deeper, lor * i-bemărilor 
sausfikrria față de adoptarea de
către Natrunrie Uni» a proiec
tului varied întărirea roiului
Nariurrinr Unite si se eoESiăerâ
justificate cererile pentru revi
zuirea Cartei O.N.U.

In sfirșri. Declarata potrică ’ 
subliniară necesitatea deeoiocu- 
zârii m domeniul mformațiilcr.

• O NOUA ETAPA A CAZL’- 
IXI -LOCKHEED*  IN JAPO
NIA s-a desfășurat simbâtă, 
odată cu anchetarea c? către or
ganele de justiție a lui Tomisa- 
buro Hashimoca, fost ministru 
al •.rar aporturilor in perioada 
1970—19T1. rf guvernul Eisaxu 
Sato, si a fusului membru in 
parîamenraF nipon. Takayuki 
Sa: Ol i omisa bero Hashimoto 
este acuzat că a primit drept 
mită din partea firmei ame
ricane suma-de 33 000 dolari. în 
timp ce Takayuki Sato este con
siderat vinovat de încasarea 
ilicită a 6 600 dolari.
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• AMENINȚAREA VULCANUUJI LA SOUFHIERE. Vulcano- 
lc*._  reuniți in Insula Guadelupa, amenințata de declanșarea 
erupției vulcanului La Soufriere, au declarat că situația se men- 
ț-ze staționară, dar activitatea seismică râmîne, totuși, anormal 
de susținută. Faza actuală de „calm relativ- este caracteristică 
pentru acest tip de iHcan — au subliniat specialiștii, o parte din 
cei 73 MS locuitori evacuați din zona din jurul vulcanului au 
puxuț reveni, la sfirșitul săptâmînii, pentru a-și lucra loturile de 
pAmint. Datorită pericolului pe care continuă să-l prezinte vul
canul. autontățiie nu au permis revenirea definitivă la locuințele 
lor a persoanelor refugiate. Pe de altă parte, insula Guadelupa 
este in pericol de a fx devastată de ciclonul „Emmyu. Conform 
serrtctilor metecrologice locale, traversarea insulei de către ciclon 
ar f. ptsibilă in cursul zt'.e; de luni. • CRATER IMENS IN 
APROPIERE DE POLUL SUD. Geologul american John G. 

Wettâaups a declarat că are dovezile ca ajutorul cărora poate 
demonstra că in apropierea polului sud, sub stratul de gheață, 
se aci cei mat mare crater de pe Pămint. comparabil cu cele 
mai zrari cratere existente pe Lună. Conform opiniei omului de 
<-:-_ntâ american, acest crater, avfnd diametrul de c.rca 240 kilo
metri «. adlnrimeti de AX kilometri, s-a format în urma căderii 
cu cama «•: •»—7« »M de ani in urmă a celui mai mare meteorit 
care s-a ate*  vreodată de scoarța PâmlntuluL Conform calcule
lor Iui Jobs G. Weitbaupt, meteoritul cântărea 13 miliarde tone, 
-a- în n-.cv.en-.ul c_ocr..r.i de Pămir.t atinsese viteza de 70 400 kilo- 
merr-. pe oră. • SPECT.ALJȘTn IT.ALIENI urmează să utilizeze un 
spemrometr- de proveniență sueoeză dotat cu calculator elec- 
moetac. in vederea detectăm: prezențe: în organismul locuitorilor 
cm regiunea Seveso a urmelor gazului toxic degajat după 
expima ce a a loc în incinta întreprinderii din zonă a firmei 
eîre(Kne «lesnesa*.  Medieîi au prelevat în perioada 26 iulie — 19 
aegust singe de la i persoane in vederea efectuării de analize 
cu noul apa ran Specrrotnetrul va permite, de asemenea, să se 

:>•_ -= acestei sat «or DteteBtgi după masiva
cperape de cmntaxicare a terenului regiunii Seveso, ce urmează 
să in:eapă ir. : _rsul sărtăminn viitoare. • SECETA GENERA
TOARE DE INCENDIL Seceta deosebit de puternică care s-a 
abătu: In cursul acestei veri asupra Marii Britanii șl Franței a 
fa- orizat. intre altele, declanșarea in cele două țări a unor in- 
cendu de pădure d.strugătoare. Astfel, au fost semnalate mal 
multe incendii ir. Țara Ga^lor. Focul a distrus In sudul acestei 
provmcu britanice un parc național și o pădure, iar în nord o 
pădure de brazi ce se întindea pe 75 hectare. 40 de alte incendii 
s-au înregistrat in această zonă a Marii Britanii, Pe de altă parte, 
in Franță s-au prod'us incendii In apropierea litoralului la Atlan
tic. Circa 3 «0» ce turiști aflați în vacanță în stațiunile din apro
pierea :oca*tâ-.i:  Boyan au fost evacuăți cu bărcile. Stațiunea 
balneară Palmyre s-a aflat în mare pericol ca urmare a înaintă
rii Săcărilor ce au cuprins o pădure din apropiere. O parte din 
stațiune a fost evacuată. Intervenind prompt, echipele de salvare 
au reușit să limiteze întinderea focului. De asemenea, echipele 
special dotate pentru lup» cu focul au reușit să localizeze șl 
apoi să stingă incendiile declanșate și In alte zone din Marea 
Britanie și Franța.
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de amortizare

pentru „Viking -2"
Specialiștii N.A.S.A. au luat, 

simbâtă. decizia finală în legă
tură cu amartizarea navei spa
țiale ..Vikjng-2“. la 3 septem
brie. în emisfera nordică a pla
netei Marte. în zona numită. „U- 
topia“. în speranța că această 
regiune ar putea adăposti une
le forme de viață, dacă ele e- 
xistă. Acest punct fusese ales 
inițial în mod experimental, dar 
primele fotografii ale regiunii nu ’
furnizau informații suficiente pe 
baza cărora să se adopte o de
cizie definitivă. Pină sîmbată 
însă au fost recepționate foto
grafii corespunzătoare și date 
privind atmosfera din zona „U- 
topia“. care satisfac exigentele 
specialiștilor de la Pasadena. A- 
ceștia au afirmat că. potrivit 
elementelor de care dispun, în 
zona amintită există mai multă 
apă decît în punctul denumit 
convențional ..B-2“. cea de-a 
doua variantă ce fusese luată 
în considerație, iar prezenta a- 
pei. oricît de săracă, este esen
țială pentru existenta vieții.

Dacă totul va decurge în con
diții normale. ,.Viking-2“ se va > 
plasa pe suprafața lui Marte în
tre orele 23,000 G.M.T., 3 sep
tembrie. și 1,00 G.M.T. — 4 sep
tembrie. Nava cosmică își va 
începe activitatea complexă pe 
suprafața ..Planetei Roșii“, la 
6 400 kilometri depărtare de 
„Vikîng-Î“.

Intre timp, activitatea vizînd 
.depistarea de forme de viată va 
continua pe ..Viking-1“. cu un 
scurt hiatus în timpul amorti
zării lui „Viking-2“.
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