
Proletari din toate țările, uniți-vă

la politica intern și externă a partidului, a 
hotăririi neabătute a întregii noastre națiuni de
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SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 AUGUST
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Florile dragostei și recunoștinței, din inima celei mai tinere generații
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ÎN INDUSTRIE

multilateral dez- 
de demonstranți

lul Poli 
Sudani

Prilej de bogate satisfacții pentru toți oamenii muncii care 
raportind patriei și partidului roadeie eforturilor pline de abnega
ție obținute de-a lungul perioadei ce s-a scurs din acest prim 
an al cincinalului revoluției tehnico-științifice, sărbătoarea de la 
23 August a dovedit hotârirea întregului popor de a nu precu
peți nimic pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor Congresu
lui al Xl-lea, de edificare a societății socialiste 
voltate. Bilanțului rodnic pe care sutele de mii

l-au raportat in această zi de sărbătoare i se adaugă alte 
realizări - strălucite pilde de responsabilitate și înaltă conștiință 
muncitorească - pe care le*au înscris numeroase colective din 
unitățile economice cu proces continuu de producție, prezente 
la datorie, la locurile unde munca nu încetează nici o clipă. 
Despre eforturile lor, despre succesele obținute de cei care în 
aceste zile s-au aflat lingă cuptoarele siderurgice, in exploatările 
miniere, lingă complexele instalații ale chimiei, pe ogoare, ne 
vorbesc numeroasele relatări transmise de reporterii noștri:

ÎN AGRICULTURĂ

IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
într o atmosferă de puternic entuziasm, de fierbinte 
dragoste fată de patrie și partid, s a desfășurat 
DEMONSTRAȚIA OAMENILOR

MUNCII DIN CAPITALĂ
In prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a avut loc luni, 23 
August, demonstrația oamenilor 
muncii cu prilejul celei de-a 
XXXII-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

Cinstirea memorabilului eveni
ment s-a desfășurat sub semnul 
dragostei fierbinți față de'1 pa
trie și partidul nostru comunist. 

•Manifestîndu-și vibrant aceste 
simțăminte. întîmpinind cu 
bucurie și entuziasm, cu remar
cabile succese ziua de 23 August, 
cu fapte de munca ce aureolea
ză această aniversare, toți cetă
țenii patriei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
strîns uniți în jurul partidului, 
și-au exprimat, totodată, hotă- 
rîrea de a înfăptui neabătut 
obiectivele însuflețitoare stabi
lite de Congresul al Xl-lea .și 
Programul partidului, spre mă
reția și strălucirea României so
cialiste. pentru viitorul ei co
munist.

La București. impunătoarea 
demonstrație.a oamenilor muncii 
s-a desfășurat, ca și in anii 
precedenți, în Piața Aviatorilor.

Tribuna centrală, împodobită 
cu drapele roșii și 
este dominată de un 
portret al tovarășului

tricolore, 
mare 

. ........... .......  n._ Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Deasupra întregii tribune se 
desfășoară urarea „Trăiască 23 
August, ziua eliberării patriei 
de sub dominația fascistă, săr
bătoarea națională a poporului 
român". Pe tribunele 
unde se află stemele

laterale, 
______ Partidu

lui Comunist Român și Republi
cii Socialiste România, sint în
scrise urările : „Trăiască Parti
dul Comunist Român în frunte 
cu secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu !“, 
„Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica So
cialistă România !“. De cealaltă 
parte a pieței, deasupra tribunei, 
se afla un medalion înfățișînd 
chipurile marilor dascăli ai pro
letariatului — Marx, Engels și

tovarășul 
tribuna 

membri și mem- 
Comitetu- 

al C.C. 
ai C.C. 
C.C. al 

de Stat 
militanți

Lenin. Sint, de asemenea, ură
rile : ..Trăiască harnicul și ta
lentatul popor român — făuri
torul societății socialiste multi
lateral dezvoltate !*. „Trăiască 
unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor socialiste, de
mocratice. anti imperialiste !“ și 
..Trăiască lupta unită a popoare
lor pentru pace și colaborare, 
pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună !*.

Ora 8,30. La tribuna oficială 
sosește tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Nesfirșite aplauze 
și urale fac să vibreze văzduhul, 
bind glas gindurilor ?i sîrață- 
mintelor pe care le împărtă
șesc toți cetățenii țarii, mulți
mea aclamă minute în șir 
,.Ceaușescu-P.C.R.\ „Ceaușescu 
și- poporul".

împreună cu 
Nicolae Ceaușescu. la 
oficială urcă 
bri - supleant! ai 
lui Politic Executiv 
al P.C.R., secretari 
al P.C.R., membri ai 
P.C.R.. ai Consiliului 
și ai guvernului, vechi 
ai mișcării comuniste și munci
torești. conducători ai organi
zațiilor de masă și obștești.

în celelalte tribune se află 
reprezentanți ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești, 
membri de partid cu 
din. ilegalitate, participant! 
Insurecția națională armată 
tifascistă și antiimperialistă 
la 23 August 1944. foști 
mandanți de mari unități 
frontul antihitlerist, generali 
tivi și în rezervă, eroi ai muncii 
socialiste, reprezentanți ai co
lectivelor de oameni ai muncii 
din întreprinderile bucureștene. 
oameni de știință, artă și 
tură, activiști ai organelor 
trale de partid si de stat», 
riști români și străini.

în tribune se aflau, de aseme
nea, oaspeți de peste hotare — 
Horst Sindermann, președintele 
Consiliului de Miniștri al R-D. 
Germane, Rodney Arismendi, 
prim-secretar al C.C. al P. C. 
din Uruguay. Tornio Nishizawa, 
membru al Prezidiului Perma
nent al C.C.. vicepreședinte al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ja

stagiu 
la 

an- 
de 

co
pe 

ac-

cui- 
cen- 
zia-

ponia. Lydie Schmidt președin
tele Partidului Muncitoresc So
cialist Luxemburghez. Ragnar 
Arnaîds. președintele partidu
lui Alianța Populară din Islan
da. Albrehî Roman. membru al 
Prezidiului C.C. al U.C. din Iu
goslavia. Budislav Scșkid. pre
ședintele Scupștinei din R. S. 
Muntcnegru (R.S.F. Iugoslavia). 
Aldo Tortorella, membru al Di
recțiunii P.C. Italian, șeful s 
ției cultură a C.C. al P.C.L, E- 
manuele Macaluso, membru al 
Direcțiunii P.C. Italian, șeful 
secției agrare a C.C. al P.C.I.. 
Angelo Carossino. membru al 
Direcțiunii P.C. Italian, preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Consiliului regional Liguria, 
R.E.A. Kotei. general de briga
dă. membru al Comitetului Mi
litar Superior dm Ghana, mi
nistrul informațiilor. Ahmed 
Abdel Halim, membru a! B

al U 

der Kopec, ministrul construc
țiilor de mașini din R P Po
lona. Manolis Glezos. membru al 
Comitetului Politic și al Comi
tetului Executiv al conducerii 
Uniunii Democratice de Stingă 
(E.D.A.) din Republica Elenă. 
George Wake, membru al Co
mitetului Politic al P.C. din Ma
rea Britanie. Jan Debrouwere. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Belgia. Valentin 
Campa, membru al Comisiei Exe
cutive a C.C. al P.C. Mexican. 
Josuș Sosa Castro, membru al 
Comisiei Executive a C.C. al 
P.C. Mexican. Enrique Rodri- 
guez. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C. din U- 
ruguay. Erwin Scharf, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. din Austria. Luis 
Orlando Corrales, membru al 
Comisiei Politice a C.C. al Par

în pagina a lll-a
Reportaj din coloanele demonstrației

tidului Avangărzii Populare din 
Costa Rica. N. K. Krishnan, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. din India. 
Lamine Ba. secretar permanent 
al Uniunii Progresiste Senega

Politice a C.C. al 
is. Ramon Diaz.

oului Politic al l

ieze. Herminio Dei 
al C< 
P.C. din Hondi 
membru al Comitetului I 
al C.C. al Partidului P< 
din Panama; Koffi Ameg< 
bru al Bi 
nii Poporului Tog 
Thielen, membru 
Mișcării pentru 
ța Comunistă 
(M.A.S.). Rene Bra 
bru al Biroului Politic al P.C. 
din Mariinica. Marcel Put; 
membru al Comitetului Execu 
tiv al P.C. din Luxemburg. Di 
mitrios Benas. membru al 1 
roului CC. al P.C. din Gre 
(interior). Gastone Pasoli 
membru al Direcțiunii P.C. San 
manner. Abdaiah Nasr Ghinaw 
președintele Federației Sindica
telor oamenilor muncii

Totodată. în tribune au 
c delegația Asociației de 
lie sovieto-română. condusă de 

I. Mohov. adjunct al mi
nistrului culturii al U.R.S.S.. vi
cepreședinte al conducerii cen
trale a A.P.S.R.. și delegația de 
activișt* ‘ 
să de : 
tetului 
P.C.C.. 
tetului 
ciei.

în timpul demonstrației, 
varășul Nicolae Ceaușescu 
întreținut cu oaspeți de 
hotare prezenți la marea săr
bătoare a poporului nostru.

Sint de fată șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați in Româ
nia. alți membri ai corpului di
plomatic, atașați militari.

Răsună acordurile solemne 
ale Imnului de stat al Repu
blicii Socialiste România, into
nat de fanfară. Sint trase 21 de 
salve de artilerie, care salută 
glorioasa aniversare.

a A.P.S.R., . ___
ști ai P.C. Chinez, condu- 
■ Su Yu. secretar al Comi- 

provincial Leaonin al 
vicepreședinte al Comi- 
revoluționar al provin-

tineri 
bilan-

tineri

o BUCUREȘTI. Mii de 
adaugă noi succese in 
țul realizărilor

Citeva zeci de mii de 
din Capitală au îmbrăcat salo
peta de lucru și au fost prezenți 
in aceste zile lingă strunguri, 
lingă agregatele din halele de 
producție, pentru a adăuga la 
succesele înregistrate în activi
tatea pe 7 luni noi și importan
te realizări.

Pe marea platformă a Berce-

urmă cu cîtevanilor. unde în „ 
zile' consemnam elaborarea șar
jei de oțel cu numărul 20 000, 
i-am întîlnit lingă cuptoarele în
cinse de la I.M.G.B. pe tinerii 
oțelari Viorel Endușevschi. Gri- 
gore Purnichi. Nicolae Nicules- 
cu. Aurel Ceteraș. Constantin 
Girbovan. care alături de alți 
peste 5 000 de tineri prezenți in 
zilele de 22, 23 și 24 august în 
întreprindere au realizat piese și

(Continuare în pag. a ll-a)

• TELEORMAN. Ritm sporit la 
recoltatul legumelor și prăși- 
tul celei de a doua culturi

Izvoarele, Smîrdioasa. Cringu, 
Bujoru, Orbească, 

Răzmirești sint citeva 
din județul Teleorman 
aceste zile tinerii au 

cu forțe sporite la e-

Contești. 
Cemetu. 
localități 
unde in. 
acționat 
fectuarea unor lucrări priorita
re pe ogoare cum ar fi întreți
nerea culturilor succesive anga
jate în acord global, curățirea

și amenajarea pășunilor, recol 
tarea legumelor și furajelor, Iul 
crări pregătitoare pentru viitoal 
rea recoltă. Din bilanțul aces 
tor zile consemnăm participai 
rea a peste. 1 850 tineri la prășii 
a doua cultură pe 600 ha, recoil 
tarea a peste 2 100 tone de rol 
șii, vinete, ardei gras și alte lei 
gume, întreținerea a 450 hl 
pășuni. I

(Continuare în pag. a Il-a)
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MAREA SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ A POPORULUI ROMÂN

Mesaje și telegrame de felicitare

Cuprinzătoare și
a înfloririi continue a

elocventă imagine 
tuturor județelor țării

La fel ca și la marea demonstrație din Capitală și In celelalte 
mari orașe ale țării, reședințe de județ și municipii, coloane ne- 
sfîrșite, entuziaste de oameni ai muncii au prezentat în această 
festivă zi de 23 August raportul înfăptuirilor in întrecerea so
cialistă, marcînd atașamentul deplin ai poporului nostru față de 
politica înțeleaptă promovată pe plan intern și extern de Parti
dul Comunist Român, de secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Din amplul tablou al sărbătoririi zilei naționale, desfășurată 
sub semnul mărețului Program al partidului și al dăruirii exem
plare pentru realizarea la cote superioare a cincinalului revolu
ției tehnico-științifice, desprindem citeva imagini sugestive :

Cu prilejul celei de-a 32-a 
aniversări a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, și tovarășului 
Manea Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului, le-au 
fost adresate mesaje de feli
citare din partea a numeroși 
conducători de partid și de 
stat.

Au adresat telegrame ;
Ton Duc Thang, președin

tele Republicii Socialiste 
Vietnam, Le Duan. prim-se- 
cretar al Comitetului Centra! 
al Partidului celor ce Mun- 
ceFc din Vietnam : Truong 
Chinh. președintele Comi
tetalai Prraimi al ani
ni N aii miale a Repubbrât 
Soeiilme Vtetaaa. Ptaa 
Van Done. prinsul mirisers! 
al Gnvemului RepaMiri; So
cialiste Vietnam :

Enver Hodja, prim-secre
tar al Comitelulri Central al 
Partidului Muncii din Alba-

nia, Hadji Leshi, președin
tele Prezidiului Adunării 
Populare a Republicii Popu
lare Albania, Mehmet Shehu, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Albania ;

Mohammad Reza Pahlavi î 
Urho Kekkonen, președin

tele Republicii Finlanda ;
Samora Moises Machel, 

președintele Frontului de E- 
liberare din Mozambic, pre
ședintele Republicii Popu
lare Mozambic ;

Leopold Sedar Senghor : 
Ferdinand E. Marcos, pre

ședintele Filipinelor ;
Fakhruddin Aii Ahmed ; 
Hasan n, regele Marocu

lui ; _
Ahmed Sekou Toure. pre- 

șeJ’ntele Rep^b’iri! Guineea :
Dr. David Kennett: Ka«n- 

da. președintei* Eepubficfi 
Zambia :

Gaafar Mc.h im med Nl- 
•eecrL. ireședinîeV Repsbft- 
eii Dcmeei atice a Sedanului ;

Rudolf Gnaeri. președin
tele Confederației Elvețiene ;

General-maior Mohamed 
Siad Barre, președintele Re
publicii Democratice So
malia ;

Ahmed Hassan Al-Bakr, 
președintele Republicii Irak ;

Daniel Oduber, președinte
le Republicii Costa Rica ;

Olav, regele Norvegiei ; 
Hirohito ;
Habib Bourguiba, președin

tele Republicii Tunisiene ;
General de Divizie Fran

cisco Morales Bermudez 
Cerrutti, președintele Repu
blicii Peru ;

Arhiepiscopul Makarios, 
președintele Republicii Ci
pru ;

Hussein ;
Fernando Maldonado, se

cretar general al Partidulnl 
Socialist Revelation ar Ecua
dorian. ra nmele Cemftete- 
Iwi Eoeeutnr Nativi :

AHmm Lopei Miebeteea. 
rwHiawie RevebLni C<-

AI-Hamidi, președintele Con
siliului Conducerii al Repu
blicii Arabe Yemen, coman
dantul suprem al Forțelor 
Armate ;

Rudolf Kirchschlaeger, pre
ședintele federal al Republi
cii Austria ;

Elisabeth ; 
Baudouin ;
Carl Gustav ;
Birendra, regele Nepalului; 
Bhumibol, regele Tailan- 

dei ;
Mario Soares, președintele 

Consiliului de Miniștri al 
Portugaliei ;

Issa Bin Salman Al-Khali- 
fab, emirul Statului Bahrein;

Mohammad Dwud. șeful 
Sutohii Republica Afgani s-

HUNEDOARA
Demonstrația oamenilor mun

cii hunedoreni. care a avut loc 
în piața orașului nou. a expri
mat bucuria și mîndria de a a- 
duce ca omagiu sărbătorii eli
berării patriei mărturia demni
tății și conștiinței patriotice. Si- 
derurgiștii Combinatului din 
Hunedoara, inițiatorii chemării 
la întrecere pe 1976 către toți 
metalurgiștii țării, au raportat 
îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor anuale, realizînd în 
perioada care a trecut din a- 
cest an cel mai înalt nivel de 
producție și eficiență economi
că : 58 000 tone fontă, 24 500 to
ne laminate finite, 4 100 tone 
cocs metalurgic și alte produse 
în valoare totală de 127 milioa
ne lei peste sarcinile de plan la 
zi, iar beneficiile suplimentare 
însumează peste 60 milioane lei. 
Alături de siderurgiști. sînt pre
zente colectivele unităților mi
niere din Poiana Ruscăi, care 
au dat peste plan de la începu
tul anului o producție globală 
în valoare de 17 milioane lei, 
harnicii constructori ai Hune
doarei noi.

PITEȘTI

Ah-

în, fruntea coloanei de oameni 
ai muncii s-a aflat colectivul 
marelui Combinat petrochimic 
Pitești, care produce în pre
zent circa 22 000 repere din cau
ciuc și ebonită, utilizate în a- 
proape toate ramurile econo
mice. Sondorii Trustului petro
lului au înregistrat o producție- 
marfă suplimentară evaluată la 
12 500 000 lei și materializată în 
însemnate cantități de gaze de 
sondă, gazolină, etan. Grăitoa
re dovezi ale hărniciei și abne
gației cu care î$i îndeplinesc 
sarcinile ce le revin au adus cu 
ei ș: constructorii de autoturis
me. care au defilat aHtturâ de 
automobilul ,_Dacia“ cu numărul 
de fabricate 280 000.

GALAJI
Puternicul detașament al mun

citorilor de pe cea mai mare 
platformă siderurgică a țării — 
cocsarâ, fumaliști, oțelari, lami

Pe vetrele cu foc nestins,

natori, constructori și proiec- 
tanți a raportat că, de la pune
rea în funcțiune a primelor ca
pacități și pină în prezent, au 
realizat importante cantități de 
cocs metalurgic, fontă, oțel, si 
laminate finite peste plan, că au 
asimilat circa 300 mărci noi de 
oțel. Acționînd în spiritul che
mării „Fiecare dintre noi un om 
al inițiativei, faptei, cinstei si 
demnității", furnaliștii au elabo
rat suplimentar de la începutul 
acestui an 60 000 tone fontă, 
economisind, totodată, însem
nate cantități de cocs. La rân
dul lor, constructorii de nave au 
raportat cu mîndrie muncito
rească livrarea a 8 nave mari
time, lansarea la apă a altora 
9, desfășurarea, cu bune rezul
tate, a lucrărilor la mineralierul 
de 55 000 tdw.

TIMIȘOARA
La Timișoara, demonstrația de 

23 August a reunit într-un șu
voi viu, zeci de mii de oameni 
ai muncii — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte na
ționalități, care, animați de 
mîndria patriotică și satisfacția 
datoriei împlinite, au raportat 
succese remarcabile obținute în 
întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin în primul an al noului cin
cinal, dînd peste prevederi o 
producție în valoare de peste 
300 milioane lei, de peste două 
ori mai mare față de anga
jamentul asumat pe întregul an. 
Colectivele de la întreprinderile 
Mecanica Timișoara, „Tehno- 
metal", „Electromotor", chimiștii 
de la „Azur", „Solventul", Far 
brica de detergenți au înscris 
pe graficele purtate de demon
stranți noi recorduri de produc
ție. noi mașini și utilaje elec
trotehnice de concepție proprie. 
Constructorii s-au prezentat la 
demonstrație cu un bogat bi
lanț: aproape 500 de aparta
mente. cămine insumind peste 
2 800 de locuri, trei creșe-grădi- 
nițe. un modern cinematograf, 
precum și 20 noi capacități de 
producție agrozootehnică.

PLOIEȘTI
Coloanele de manifestanți, din 

Ploiești, în rândul cărora au de
filat prestigioasele colective de 
muncă de la întreprinderea „1 
Mai", de la întreprinderea de 
utilaj chimic, de la Combinatul

petrochimic Brazi, de la unită
țile industriale de pe platforma 
Teleajen, au evidențiat semni
ficația deosebită pe care o are 
sărbătorirea zilei de 23 August 
în acest prim an al cincinalu
lui revoluției tehnico-științifi
ce. Printre muncitorii, ‘inginerii 
și tehnicienii cu merite impor
tante în asimilarea și îmbogă
țirea cuceririlor științei și teh
nicii se aflau numeroși tineri. 
I-am recunoscut pe cei de la 
Combinatul petrochimic Brazi 
care, antrenați în întrecerea 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului revoluției 
tehnico-științifice". au realizat 
pină în prezent 26 de invenții 
și inovații și au rezolvat 45 de 
teme de cercetare, pe cei de la 
întreprinderea de reparații uti
laje de construcții Teleajen, 
care, la cele 2 milioane și ju
mătate de lei producție peste 
plan și la cele 200 000 de ore 
de muncă patriotică, vor adău
ga în aceste zile o valoroasă 
investiție de inteligență, inau
gurând prima politehnică mun
citorească.

CRAIOVA
Cinstea de a deschide coloana 

demonstranților oamenilor mun
cii din Craiova a revenit ener- 
geticienilor Termocentralei Ișal- 
nița —■ cea mai mare unitate 
de acest profil din țară, distinsă 
în 1975 cu Ordinul Muncii clasa 
I pentru ocuparea primului loc 
în întrecerea socialistă pe țară. 
S-au prezentat la marea sărbă
toare cu un bogat bilanț de 
realizări : 223 000 MWh energie 
electrică peste plan, depășirea 
graficului de putere cu 59 600kW 
și planului de producție cu 77 
milioane lei, îndeplinirea anga
jamentelor anuale în mai puțin 
de șapte luni. Un alt puternic 
detașament al industriei Dolju
lui — Combinatul chimic Ișal- 
nița — a întîmpinat sărbătoarea 
zilei eliberării cu succese de 
prestigiu: peste plan o canti
tate de îngrășăminte azotoase 
cu care se pot fertiliza mai mult 
de 200 000 hectare.

CLUJ-NAPOCA
Oamenii muncii din Cluj- 

Napoca — români, maghiari și 
de alte naționalități, strîns uniți 
în jurul stindardului partidului 
— au venit la marea demonstra
ție închinată zilei de 23 August 
cu un buchet de realizări care 
le fac cinste: îndeplinirea înain
te de termen a prevederilor pla
nului producției industriale glo
bale pe 8 luni. Oamenii muncii 
din toate întreprinderile jude
țului au realizat, față de aceeași 
perioadă a anului trecut, un spor 
de producție în valoare de peste 
1,1 miliarde lei.

Trecînd prin fața tribunei din 
Piața Victoriei, coloanele de de-

monstranți au manifestat fier
binte pentru gloriosul nostru 
partid comunist, pentru secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru prosperitatea României so
cialiste, pentru binemeritatul 
său prestigiu pe arena interna
țională.

BRAȘOV
Graficele purtate de brașo

veni prin fața tribunelor men
ționează, printre altele, realiza
rea suplimentară a unor pro
duse a căror valoare întrece 500 
milioane lei.

La marea sărbătoare a elibe
rării patriei au fost prezenți și 
cei peste 20 000 de constructori 
de autocamioane. Cu rezultate 
demne de subliniat s-au prezen
tat la demonstrația din acest an 
și muncitorii șantierelor de con
strucții, care au dat, în acest 
an, în exploatare numeroase o- 
biective industriale, social-cultu- 
rale și turistice.
DROBETA TR. SEVERIN

Demonstrația oamenilor mun
cii a fost deschisă de constructo
rii de nave fluviale, pionier al 
industriei mehedințene, care va 
aniversa peste puțin timp 125 
de ani de existență. Producția 
din 1938 este realizată azi în 20 
de zile ; în actualul cincinal se 
prevede o producție cu 73 la 
sută și o productivitate a mun
cii de 2,3 ori mai mare față de 
nivelurile din 1971—1975 ; supli
mentar, de la începutul anului 
au fost obținute 43 milioane lei 
producție-marfă. iată pe scurt 
cifre- reprezentative pentru a- 
cest puternic detașament al cla
sei muncitoare. Printre cei peste 
20 000 de participanți la demon
strație remarcăm pe energeticie- 
nii de la Porțile de Fier, care 
numai de la începutul lui ’76 
au furnizat în plus sistemului 
național mai mult de. un sfert 
de miliard kilowați/oră energie 
electrică.

TG. MUREȘ
în municipiul Tg. Mureș, de

monstrația oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri — români, 
maghiari, germani, — a consti
tuit un nou prilej de adeziune 
deplină la politica Partidului 
Comunist Român, a României 
socialiste, de reafirmare a hotă
rârii lor de a contribui cu toate 
forțele la realizarea mărețelor 
obiective Înscrise în Programul 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului. S-a raportat cu acest 
prilej, realizarea peste prevede
rile de plan a unui volum de 
producție globală industrială de 
140 milioane lei și a unui ritm 
de creștere a producției superior 
cu 14,5 la sută față de anul tre
cut.

noi și prestigioase realizări
INDUST I

remorci mobilizate la transpor
tul inului și a celor 50 de trac
toare repartizate la arat, a celor 
40 combine care treieră griul.

• TIMIȘ. Activitate spornică pe 
șantierele uteciste

(Urmare din pag. I)

iubansamble în valoare de pes
te 10 milioane lei.
| într-o altă mare unitate eco
nomică bucureșteană. întreprin
derea de utilaj chimic Grivița 
Roșie, tinerii au realizat în. cele 
rei zile de sărbătoare utilaje în 
raloare de peste 1 000 000 lei. In 
bețiile cazangerie, mașini gre- 
e. turnătorie întregul efectiv de 
fneri a fost prezent la locurile 
le muncă pentru finalizarea 
Inor instalații complexe. Mai 
huite sute de tineri au lucrat 
lentru degrevarea unor spații 
le materiale.I Pe șantierele de construcții din 
lucurești tinerii au efectuat în 
llele de 22 și 23 august lucrări 
L valoare de peste 1 110 000 lei. 
Ir în ziua de 24 august cînd pe 
kntierele din Colentina. Arma- I Poporului, Șoseaua Giurgiu- 
li, Pantelimon, Bulevardul 
pcii s-au nrezentat pe schele 
feste 5 200 de uteciști, au fost 
lalizate lucrări în valoare de 
proape 1,5 milioane lei. La 
lulte obiective aflate în con- 
Irucție, al căror termen de pre
fere se apropie, tinerii con- 
Iructori nu au întrerupt nici o 
Kpă lucrul.

Filip a reușit să obțină în zilele 
de 23 și 24 august, suplimentar, 
peste 400 tone fontă. Printre cei 
ce s-au evidențiat în mod deo
sebit se află uteciștii Traian 
Danilov. Stelian Panait, Eugen 
Robe. Emil Mihăilă și Sterian 
Chiticaru. Foc nestins și la fur
nalul nr. 3. Maistrul Constantin 
Stan no spunea înaintea intrării 
în schimb că centru zilele dc 23 
și 24 august furnaliștii s-au an
gajat să depășească sarcinile de 
plan cu peste 800 tone. Un an
gajament de onoare, îndeplinit 
integral.

• MUREȘ. De veghe la tablou
rile de comandâ

Zilele de sărbătoare i-au gă
sit pe chimistii din Tg. Mureș 
la datorie, de veghe la tablou
rile d? comandă, în preajma in
stalațiilor, Fabricile de argon, 
acid azotic. N.T.K.. azotat de 
amoniu au funcționat normal, 
în aceste 3 zile de sărbătoare 
aici s-a produs suplimentar a- 
moniac care asigură fabricarea 
azotatului de amoniu, suficient 
pentru fertilizarea a peste 150 
ha teren agricol.

GALAȚI. Producții record la 
„furnalul tineretului"

• IAȘI. Din coloanele demon
stranților - la posturile de 
munca

CARNA VALUL TINEREȚII
în Capitală și în întreaga țară s-au desfășurat 

în aceste zile ample manifestări cultural-educative

Platforma siderurgică Galați, 
ici, unde focul producției nu 
oprește niciodată, ziua de 23 

ugust este sărbătorită prin 
uncă. La furnalul nr. 4. .Jur
iul tineretului**, echipa conclu

de maistrul principal loan

Mii și mii de tineri de pe 
platforma industrială a muni
cipiului Iași au omagiat ziua 
de 23 August prin semnificative 
fapte de muncă. în timp ce to
varășii lor treceau prin fața 
tribunelor din Piața Unirii, ra-

porting importante succese ob
ținute în cinstea marii noastre 
sărbători, schimbul 1 de la sec
ția „fibră 1“ a Combinatului de 
fibre sintetice, asigurând func
ționarea la parametrii maximi 
a instalațiilor au înscris la 
sfîrșitul celor 8 ore de muncă 
realizarea a peste 10 tone fibră 
poliesterică. In ziua următoare, 
La instalația „Filare", tinerii o- 
peratori Vasile Iordâchel și Ne- 
culai Aiecoboaie, au hotărât să 
reducă timpul necesar manevrei 
de 
de 
30 
tei 
în

schimbare a sortimentului 
fibră la una dintre linii cu 
de minute. Rezultatul aces- 
inițiative s-a materializat 

_  obținerea, la sfîrșitul schim
bului. a peste 300 kg de 
suplimentar.

• DÎMBOVIȚA. Douâ noi 
ale tineretului

fibră

șarje

vechiCele 70 de tone de fier 
strîns în zilele premergătoare 
marii sărbători de la 23 August 
de către uteciștii din județul 
Dîmbovița au fost transformate 
în oțel aliat și înalt aliat de ti
nerii oțelari de la Combinatul 
de oțeluri speciale Tîrgoviște. 
In ziua de 22 august a fost 
elaborată o „șarjă a tineretu
lui" de 10 tone oțel, iar în ziua 
de 24 august o altă șarjă de 60 
de tone. Tinerii au mai efec
tuat în aceste zile importante 
lucrări de reparații și întreți
nere, verificări de instalații și 
au preluat în laminoare o parte 
din oțelul turnat prin inițiativa 
„șarjele tineretului".

ÎN AGRICULTURĂ
DÎMBOVIȚA. Brigadierii iți 
depășesc normele zilnice

pe șantierul de îmbunătățiri 
peiare de la Nucet, din jude-

Dîmbovița și-a început acti- 
atea cea de-a cincea serie de 
Igadieri. Organizîndu-și mun- 
în două schimburi, tinerii de 
acest șantier au realizat pină 
prezent peste 3 600 metri pă- 
|ți dale și au turnat 100 m.c. 
ion pentru grinzile de susți- 
re necesare canalului magis- 
h. S-au remarcat în cadrul 
Irecerii declanșate între bri- 
ti, elevii liceelor din Găiești, 
pioasa și Fieni care și-au de
pt normele, realizînd într-un 
Igur schimb în loc de 12 dale,

un număr de 17. In aceste zile 
de sărbătoare și această normă 
a fost depășită, realizindu-se 
peste 20 dale pe zi.

MUREȘ. Cu capacitatea ma
xima la strinsul plantelor teh* 
nice

In aceste zile de sărbătoare, 
ogoarele județului Mureș au o- 
ferit tabloul însuflețitor al mun
cii pentru strîngerea roadelor 
pămîntului. pentru pregătirea 
recoltei viitorului an. Sîntem 
oaspeții tinerilor din unitățile 
agricole subordonate consiliului 
intercooperatist Mircurea Mira
jului. Peste 5 000 de oameni 
sînt angajați încă din zorii zi-

lei in bătălia pentru încheierea 
recoltării inului pe ultimele 60 
ha din cele peste 1 000 ha des
tinate acestei culturi și a treie- ’ 
râtului griului de pe cele 600 ha 
secerate manual. ..Astăzi, ca în 
fiecare zi. ne spune tehnicianul 
Andrei Kovacs, participă la lu
crările impuse de anotimp toți 
oamenii satelor**. Discutăm cu 
Nicolae Szabo $i Ștefan Deneș 
la MitreștL cu Ștefan Nemeș și 
Ludovic Torok la Hodoșa, cu 
Eugen Sekete și Dezideriu Zolti 
la Găiești, cu Augustin Varga 
la Bereni. Gîndul lor, ca al tu
turor celor angrenați la diferite
le munci ale cîmpului este unul 
singur : să asigure funcționarea 
la capacitate maximă a oelor 40

• IAȘI. Se pregătește viitoarea 
recoltâ

Pentru lucrătorii ogoarelor ju-x 
detului Iași, ziua de 23 August' 
a însemnat nu numai un mo
ment de rodnic bilanț prezentat 
în numele lor la demonstrația 
oamenilor muncii de cooperato
rii din Ruginoasa, ci și o zi efec
tivă de muncă în care s-a lu
crat la recoltatul macului, legu
melor și fructelor, la transpor
tarea griului în magazii, la 
strînsul și depozitatul paielor, 
precum si la efectuarea arătu
rilor în vederea însămînțărilor 
din toamnă. La Lespezi, de pil
dă. peste 100 de tineri coopera
tori au participat la strînsul re
coltei de mac de pe o suprafață 
de 3 hectare ;• la Cosuleni, Pri- 
secani, Grozești și Gorban. 120 
tineri au recoltat importante 
cantități de legume : la Cotnari, 
Belcești, Sipote, Focuri, Tibana 
și Tibănești, comune în care 
principalele lucrări în ziua de 
23 August le-au constituit trans
portul griului și aratul a peste 
200 hectare. în primele rînduri 
s-au aflat tinerii mecanizatori 
Petru Todirică. Constantin Pri- 
goreanu. Ion și Gh. Hucanu.

Miilor de membri cooperatori 
prezenți pe cîmp li s-au alătu
rat în aceste zile peste 1 500 ti
neri muncitori, elevi și stu- 
denți, care au participat la re
coltarea unor însemnate canti
tăți de fructe și legume. Pa
ralel cu efectuarea acestor lu
crări, mecanizatorii din județul 
Timiș — dintre care peste 1 600 
tineri — au acționat cu toate 
forțele la întreținerea culturilor 
duble (prașila I și a Il-a). pre
cum și la revizuirea și montarea 
pe combine a dispozitivelor de 
recoltat porumb și floarea-soa- 
relui. La rîndul lor. cei 120 ute
ciști ce lucrează pe șantierul 
județean al tineretului de la 
Dudeștii Vechi — sistemul A- 
ranca-Mureș — folosind beto
nierele la întreaga lor capacita
te, acordînd atenție sporită a- 
provizionării cu balastru «i ci
ment au reușit să confecționeze 
în aceste zile 720 dale și 
transporte pe canalul ce 
mează ă fi amenajat alte 
dale.

Grupaj realizat de :
C. DUMITRU, N. MILI- 
TARU. ȘT. DORGOȘAN,
D. DUCA, M. BORDA, 
D. VASILESCU și L. 
OLAN

să 
ur- 
400

ÎN CAPITALĂ. într-o ambi
anță sărbătorească, pe aleile 
Parcului Herăstrău frumos de
corate cu stegulețe multicolore, 
cu imagini și figuri de eroi în
drăgiți din lumea basmului, a 
filmului și literaturii, mii și mii 
de tineri și-au petrecut — în 
ciuda cerului acoperit mai mult 
de nori — ore de neuitat. Bucu
ria muncii, a realizărilor pro* 
fesionale explicau entuziasmul 
și veselia tinerilor pe care i-am 
întâlnit — fie in postură de spec
tatori, fie in calitate de inter
pret ai programelor artiștice — 
sărbătorind alături de părinții și 
tovarășii lor de muncă, de în
tregul popor împlinirea celui 
de al 32-lea an de la victoria 
insurecției naționale armate an
tifasciste și antiimperialiste. Te
matica patriotică, militantă a 
manifestărilor, calitatea inter
pretării au constituit o dovadă 
concretă, convingătoare a coor
donatelor pe care uteciștii iși 
desfășoară întreaga lor activita
te cultural-educativă.

La ora 17, cortina marelui 
spectacol al Carnavalului tine
retului se ridică simultan pe 
toate scenele și estradele. La 
Biblioteca parcului, formația de 
montaj literar și grupul folk 
ABC de la Ateneul Tineretului 
prezintă un colaj de versuri pa

Imagine de pe șantierul termocentralei Rogojelu-Gorj. 
Foto : O. PLEC AN

triotice din ereația noastră 
clasică și contemporană, inti
tulat sugestiv „Columnă în 
timp". Tinerii aplaudă „la sce
nă deschisă" un vers, un poet. 
Poezia își găsește ecoul puternic 
în inimile celor prezenți.

La Teatrul de vară, in acest 
timp, într-un program non-stop, 
se întrec formațiile de muzică 
ușoară cu soliști, brigada artis^ 
tică de la Clubul T 4 și de la 
citeva întreprinderi ale secto
rului 4 : Tricotextil, Select, 
I.M.B., încălțămintea manuală, 
precum și Ansamblul „Doina" 
al tineretului din sector. Ace
leași vii aplauze le-am auzit și 
la estrada „Miorița". în reper
toriul artiștilor amatori de la 
Ecran Club, pe primul loc, pie
sele cu tematică patriotică : 
cintece și versuri închinate ță
rii, poporului și partidului, ti
nereții cutezătoare. în fața es
tradei de pe Aleea Trandafirilor 
am intîlnit grupuri compacte de 
tineri de pe platforma industri
ală a sectorului 3. Aici evoluau 
formațiile de la Universal Club.

Dar nu numai scenele și es
tradele au constituit puncte de 
atracții pentru miile de tineri 
aflați in Parcul Herăstrău. Pe 
ecranul panoramic așezat la 
Expo-flora, intre orele 20 și 22, 
iubitorii filmului au vizionat 
filme documentare, artistice și 
de animație, s-au reintilnit — 
prin intermediul peliculei — cu 
peisajele minunate ale Româ
niei, cu orașele și satele de azi, 
cu noile obiective industriale 
date în funcțiune in ultimii ani. 
De asemenea, la sediile celor 
opt cluburi ale tineretului din 
Capitală, gazdele au organizat 
programe artistice, vizionări de 
filme, seri distractive, dans. 
Montaje de versuri și muzică 
folk la Ateneul Tineretului, 
Ecran Club și Modern Club, 
spectacole de cintece și jocuri 
populare la T 4, Tehnic și Uni
versal Club, Gală de filme de 
animație la Ecran Club, concer
te de muzică ușoară la Ateneul 
Tineretului și Modem Club.

ra. Toate manifestările organi
zate s-au bucurat de mare suc
ces. Dovadă — numărul mare de 
spectatori. Numai la Parcul Ro
zelor, Pădurea Verde și Casa ti
neretului au participat peste 
10 000 de tineri.

GALAȚI. Numeroase manifes
tări educative ale tineretului au 
avut loc și în județul Galați. In 
cluburile, casele de cultură ale 
tineretului, pe estradele special 
amenajate în locurile de odihnă 
și agrement s-au desfășurat 
programe cultural-artistice și 
distractive ce s-au bucurat de 
un mare succes. Astfel, pe fa
leza Dunării, în seara zilei de 23 
August a avut loc un frumos 
program cultural-artistic urmat 
de o seară de dans pentru ti
neret. în pădurea Girboavelor 
serbarea cimpenească pentru ti
neret.

TIMIȘ. în zilele de 23 fi 24 
august, pe scenele caselor de 
cultură, ale căminelor culturale, 
in parcuri și pe scenele amena
jate in aer liber, formațiile de 
muzică ușoară și populară, an
samblurile folclorice, brigăzile 
artistice din toate localitățile ju
dețului. au prezentat spectacole 
de cintece și dansuri populare, 
concerte de muzică ușoară, mo
mente vesele, montaje literar- 
muzicale. Aceste instructiv-dis- 
tractive și recreative activități 
au fost urmate de reușitul car
naval al tineretului ce a avut loc 
la Casa tineretului din Timișoa-

IAȘI. în piața Unirii și la 
Teatrul de vară, in parcul Co- 
pou, la Ciric și la Repedea, mii 
de tineri din municipiul Iași au 
participat în zilele de 23 și 24 
august la spectacolele omagiale 
și manifestările cultural-distrac- 
tive organizate în cinstea celei 
de-a 32-a aniversări a eliberării 
patriei.

Fără îndoială insă cea mai 
mare manifestare a constituit-o 
Carnavalul tineretului. Aproape 
20 000 de tineri, fete și băieți, au 
umplut pur și simplu aleile și 
terasele. ștrandului special ame
najate in acest scop, ascultînd 
muzică și dansînd pină tirziu 
spre miezul nopții. La realiza
rea acestei seri de neuitat au 
contribuit Fanfara tineretului 
din oraș, orchestra de muzică 
ușoară a întreprinderii de mă
tase „Victoria", tarafuri și so
liști de muzică ușoară.

PRAHOVA. în atmosfera săr
bătorească a acestor zile s-au 
înscris in județul Prahova, cu 
nota lor specifică de tinerețe, 
numeroase manifestări culturale.

O deosebită atracție a consti
tuit-o pentru tineri carnavalul 
organizat, la Ploiești și la Cîm- 
pina, in seara zilei de 23 Au
gust. La Ploiești carnavalul a 
debutat cu defilarea formațiilor 
pe principalul bulevard al ora
șului, de-a lungul căruia mulți 
dintre spectatori s-au transfor
mat în participanți. Pe o scenă 
ridicată la mijlocul traseului, 
formațiile artistice Chindia Pra
hovei și Constelația Brazilor au 
prezentat un valoros și pitoresc 
moment folcloric, răsplătit cu a- 
plauze entuziaste.

A. POPOVICI, D. DUCA, 
D, VASILESCU, L. OLAN șl 

AL. ȘTEFÂNESCU
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DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
Sufe arcul de noblețe 
al celui de al 32-lea

august liber

A
ugust. Al 32-lea august liber 
sub arcul de noblețe, de dem
nitate în vîrsta patriei socialiste, 
înălțăm iarăși cu vrednică mîn- 
drie, in această zl scumpă po
porului nostru, torțele izbînzii 

și recunoștinței în cinstea clipei în care 
s-a născut libertatea patriei. Asemeni în
tregii națiuni, cetățenii primei Cetăți a ță
rii — București, Capitala României so
cialiste — participanți la marea demon
strație din Piața Aviatorilor și-au expri
mat, sub semnul muncii și dăruirii comu
niste, al împlinirii și cutezătoarelor nă
zuințe, și cu acest înălțător și solemn pri
lej, adeziunea totală, unitatea de nezdrun
cinat în jurul Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Trec în rînduri comuniste detașamentele 
ie oameni ai muncii. în șuvoi neîntrerupt, 
uneri și vîrstnici — toate vîrstele țării — 
cu chipurile scăldate în lumină steagurile 
noastre mereu victorioase. Umăr la umăr, 
uniți în cuget și faptă, trec în rînduri 
strînse cei care, cu fermitate și patos re
voluționar, înfăptuiesc neabătut politica 
partidului. Ei poartă pancarte pe care sînt 
înscrise succese de seamă, flutură cu vi
brantă emoție și deosebită satisfacție ste- 
gulețe roșii și tricolore, buchete cu flori. 
Din loc în loc, care alegorice sintetizează 
în graiul expresiv al cifrelor și graficelor 
mesajul cald și generos al muncii. Lozinci 
mobilizatoare înnobilează entuziasmul de
monstranților, animă voința spre noi în
făptuiri. „Partidul — Ceaușescu, Româ
nia!"; „Ceaușescu și poporul!"; „Pro
gramul partidului — programul po- 
pornlui!* — răzbat ca un refren din 
piepturile mulțimii, se află pe buze și în 
inimile tuturor. Privirile înflăcărate de 
bucurie și recunoștință, de mindrie și dem
nitate, ale zecilor de mii de bărbați și fe
mei, de tineri și vîrstnici, în solidare ge
nerații ale muncii, se îndreaptă luminoase 
spre tribuna oficială, spre secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cel mai iubit fiu al poporu
lui, înălțătoare pildă de patriotism și pa
siune revoluționară, care, in fruntea parti
dului și statului, ne călăuzește destinele 
spre viitorul nostru comunist.

August. Este al 32-lea august al liber
tății noastre, dar și cei mai bogat în fapte 
de muncă, în semnificații istorice. El mar
chează un an de rodnice înfăptuiri, deschide 
o etapă nouă în materializarea și mai pu
ternică a politicii partidului nostru de edi
ficare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, în afirmarea și mai dinamică 
a României în viața internațională.

instea de a deschide marea 
monstrație revine gărzilor 
triotice. Defilarea lor evocă 
gestiv momentele istorice de 
acum 32 de ani. cind. la chema
rea comuniștilor. formațiunile 

de luptă patriotice. împreună cu tru
pele armatei române, s-au acoperit de 
glorie nepieritoare in luptele pentru eli
berarea Capitalei de sub dominația fascista. 
Prin fața tribunei oficiale trec apoi coloa
nele formațiunilor civile de apărare locală 
antiaeriană, formațiunile de Cruce Roșie.

Cu aplauze puternice este intimpinata 
intrarea în marea piață a detașamentelor 
de pregătire a tineretului pentru apararea 
patriei. Opt sute de tineri din toate jude
țele țării, în frumoasele lor uniforme al
bastre, reprezentanți, de fapt, ai celor un 
milion și jumătate de tineri care se pregă
tesc pentru apărarea patriei, raportează se
cretarului general al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, că întreaga gene
rație tînără care se instruiește în școli, mun
cește în uzine, pe marile șantiere și pe 
ogoarele țării, își îndeplinește, in mod 
exemplar, înalta misiune încredințată, 
aceea de a se pregăti pentru a-și apăra 
patria. Atașați trup și suflet politicii interne 
și externe a partidului, tinerii se pregă
tesc cu conștiinciozitate pentru muncă și 
viață, pentru apărarea patriei, sînt exemple 
de pasiune și hărnicie, demni să preia șta
feta revoluționară, flacăra nestinsă a comu
nismului și s-o poarte in viitor. Fiecare de
tașament, prin ceea ce are drept echipa
ment ilustrează apartenența la cercurile și 
specialitatea în care s-a pregătit : aviație, 
tir, orientare sportivă, karturi, marinărie. 
grăniceri, modelism... Bilanțul pregătirii >n 
tabere pe profile de activitate — organizate 
de C.C. al U.T.C. cu sprijinul altor fac
tori — este mai mult decit edificator : în 
cursul acestei veri, în cele 37 de tabere cu 
profile, peste 12 000 de tineri, fete și băieți, 
s-au pregătit pentru a deveni destoinici co
mandanți de grupă în ciclul doi al noului 
an de pregătire pentru apărarea patriei.

întreaga defilare a gărzilor patriotice și 
a detașamentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei ilustrează cu i mars 
patere de convingere ideea pregătirii siste
matice de luptă a întregii populații, expri
mă hotărîrea de neclintit a oamenilor mun
cii, bărbați și- femei, tineri și vîrstnici, de 
a fi gata în orice clipă să apere cuceririle 
revoluționare ale poporului, suveranitatea 
și independența României socialiste.

Semnalul trompetelor pionierești precede 
revărsarea de bucurie tonică ce inundă 
piața, o emoționantă imagine a coplăriei 
fericite.

Din mijlocul pionierilor se desprind fete 
și băieți cu brațele încărcate de flori pentru 
secretarul general al partidului și preșeain-

tele tării. Copiii oferă, de asemenea, flori 
celorlalți tovarăși din conducerea partidu
lui ................ " ’ -și statului, oaspeților de peste hotare.

*
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X n marea piață intră coloanele co-

I
lectivelor de oameni ai muncii 
din puternicele unități indus
triale ale Capitalei. Cei care. în 
aceeași zi a anului trecut, rapor
tau îndeplinirea cincinalului cu 
6 luni mai devreme, aduc astăzi cu îndrep

tățită mindrie patriotică bilanțul activității 
lor pe primele luni ale acestui cincinal — 
al revoluției tehnico-științifice. Pe un pa
nou uriaș ei au înscris o cifră care înglo
bează eforturile eroice ale întregii Capi
tale: 1,3 miliarde lei — valoarea produc
ției industriale realizate peste plan. Cifra 
ne face să revenim cu cîtva timp în urmă, 
cînd toate colectivele de muncă, însufle
țite de întrecerea socialistă în cinstea ma
rii sărbători, raportau îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor asumate, hotărîrea 
lor de a nu-și precupeți forțele pentru ob
ținerea a noi și noi realizări. Succesele — 
amplificate în ultimele zile, în Zile neîn
trerupte de muncă — sînt aduse acum în 
fața conducerii partidului, la marele ra
port al țării, cu fermitatea și mîndria ce
lui care ciștigă pas cu pas lupta demnă a 
ridicării țării sale spre culmile înalte ale 
progresului și civilizației.

„Sectorul 1 raportează: productivitatea 
muncii: angajament — 3 800 lei pe lucră
tor, realizat — 6 000; realizarea integrală a 
angajamentului asumat pe anul 1976 la 
export". Acest cuvint îl repetă răspicat și 
cu bucurie colective reprezentative pentru 
diverse ramuri ale economiei noastre, pen
tru cei ce gindesc și prefigurează dimen
siunile viitoarelor cuceriri: Automatica, Fa
brica de elemente pentru automatizări. Te
lefoane, Trustul Energomontaj, Trustul de 

montaj utilaj chimic, întreprinderea uzi re
export-import, Institutul de studii și pro
iectări de construcții pentru agricultură și 
industria alimentară, Combinatul poligra
fic „Casa Scânteii", I.R.M.A. și altele. * „Sînt 
unități purtătoare ale tehnicii de vîrf — 
ne spune tovarășul Dumitru Gheorghișan. 
prim secretar al comitetului de partid al 
sectorului — colective in care predomină 
și se remarcă contribuția tineretului pe li
nia promovării progresului tehnic, la rea
lizarea produselor și tehnologiilor de înaltă 
performanță"-

Un sector cu pondere însemnată în eco
nomia Capitalei, cu puternice întreprinderi 
încărcate de vechi și bogate tradiții mun
citorești — sectorul 3. Pășesc bărbătește 
coloanele celor de la .22 August", „Repu
blica", I.M.U.A.B.. ..Electroaparataj". pur- 
tind însemnele marilor succese. „Sînt re
zultate de seamă, rezultate firești — ne 
spune strungarul Ion Bărbulescu, cu peste 
30 de ani de muncă în întreprinderea „23 
August", aflat in mijlocul unui grup de 
tineri. Ele sint rodul efortului nostru, dar 
și al înaltei conștiințe de clasă, al semni
ficației înțelegerii rolului de producă
tori și proprietari ai acestor bunuri. 
Uzina noastră raportează obținerea pes
te plan a unei producții globale în va
loare de 64 milioane lei și a producției- 
marfă echivalind cu 24 milioane lei". Iar 
sectorul — remarcăm după graficul din 
capul coloanei — a realizat depășiri, la 
aceiași indicatori, de 400 și. respectiv. 225 
milioane lei. Unități ale sectorului 4 — în
tre care „Timpuri Noi", întreprinderile 
chimică — Dudești. de medicamente. „Fla
căra roșie" — via. la rindul lor. cu alte 
succese : 170 milioane lei producție-marfă 
suplimentară. 124 milioane lei producție 
globală, 135 la sută — procentul de înde

plinire a sarcinilor la export. Se alătură 
la bilanțul marii sărbători, cu succese re
marcabile. coLectivele celorlalte sectoare, 
între care, cu o contribuție deosebită, se 
înscriu : „Electromagnetica", „I.M.G.B., în
treprinderea de utilaj chimic „Grivița ro
șie", „Semănătoarea". ..Laromet". „Vul
can", „Danubiana". întreprinderea de me
canică fină și altele.

ezultate de seamă, rezultate pe 
măsura capacității de efort, in
teligență și conștiință ale celui 
mai puternic centru muncito
resc al tării. Și — trăsătură ca
racteristică a acestor succese și 

acestui timp — ele Sînt expresia și confir
marea calității dominante a actualului cin
cinal — revoluția tehnico-științifică. Majo
ritatea acestor rezultate sînt înglobate în 
produse noi — obținute de la începutul 
anului și pină acum — purtătoare ale ce
lui mai proaspăt și înalt mesaj tehnic. în
treprinderea ..23 August" aliniază, astfel, 
la startul sărbătorii ultimele sale produse, 
rod al gîndirii tehnice proprii, întreprinde
rea ..Timpuri Noi“ a omologat și lansat în 
fabricație noi tipuri de motoare, ne
cesare noilor nave ce se construiesc, la 
Constanța. Galați, Brăila. Drobeta-Tr. Se
verin. întreprinderea „Electromagnetica" 
înlesnește conectarea satului românesc la 
parametrii civilizației viitorului prin pro
ducerea centralelor telefonice rurale. „Elec
tronica" trimite către toate colțurile țării, 
noua sa performanță — televizorul portabil 
complet tranzistorizat. Distingem intre co
loanele de demonstranți, alături de vîrst- 
nici cu experiență, o parte din tinerii au
tori ai acestor performanțe : Mihuț Iancu, 
Ion Ciobanu. Ion Păun (..23 August"). Tu
dor Guță, Constantin Ioniță, Gheorghe 
Gigoi („Timpuri Noi"). Petre Motoc, Ale

xandru Voinescu. Alexandru Ionescu 
(..Electromagnetica"). Cornel Taină. Ion 
Măireanu, Ștefan Voicu („Electronica"). 
..Este datoria noastră, a tinerilor, să ne 
situăm pe cele mai avansate posturi ale 
științei și tehnicii — ne declară tinărul 
inginer Alexandru Ionescu. de la compar
timentul concepție al întreprinderii ..Elec
tromagnetica". Noi sîntem adevărații. ne
cesari. constructori ai acestui cincinal, ai 
cincinalelor viitoare. Avem. deci, o datorie 
de conștiință, o înaltă răspundere patrioti
că să ne însușim și să promovăm noul, să 
ne constituim intr-o generație a inteligen
ței științifioe. a măiestriei tehnice".

Pătrunși de această nobilă îndatorire, cu 
sentimentul profund al noilor necesare 
împliniri, trec pe sub arcul de triumf al 
sărbătorii miile si miile de tineri. Trec în 
pas cadențat, muncitoresc, detașamentele 
de studenți. a căror pregătire se află sub 
sempul simbolicului triunghi : invățămint- 
cercetare- producție.

m intilnit și de data aceasta în co
loanele demonstranților pe acei 
tineri debutanti in profesiile 
lor. cop-esiti de emoția primi
lor nasi in cadența muncito
rească. integrați cu sufleuii si 

energiile lor tinerești în detașamentele 
clasei muncitoare. Ei au venit la sărbătoa
rea celei de a 32-a aniversări a eliberării 
nu atit cu bilanțuri de înfăptuiri, cit mai 
ales cu bogăția sentimentelor si aspirațiilor 
lor spre împlinire, cu certitudini conferite 
de clarviziunea politicii partidului nostru, 
de fermitatea progresului nostru pe dru
mul făuririi destinului socialist și comunist 
pe Dămintul scump al României. în mij
locul colectivului de la Uzina „Semânătoa-
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de pîine. Fabricile se 
mîinile patronilor și ei 
soarta noastră, ne mai 
drumuri". „Am fost 
lună de muncă pentru 
întreținerea aparaturii 
să devin un bun. soe- 
profesie nouă, la care

1-am cunoscut pe utecistul Romică 
Blendea. absolvent din acest an al școlii 
profesionale. A terminat cu media zece 
atit la teorie, cit și la practică, a fost șeful 
promoției și aspirația lui fierbinte, cu care 
a intrat în producție, cu care participă la 
prima defilare muncitorească este aceea 
de a se regăsi întotdeauna, ca si în scoală, 
printre cei mai vrednici. Pășește alături de 
zidarul samotor Ferar Militaru. unul din
tre veteranii uzinei, prezent la toate cele 
32 de demonstrații ale aniversării eliberă
rii patriei. „La întîia aniversare, atunci în 
1945, eu imi doream — spune el — sigu
ranța locului de muncă abia cîștigat. sigu
ranța unei bucăți 
mai aflau încă în 
dispuneau incă de 
puteau arunca ne 
selectat din prima 
a mă specializa în 
electronice. Doresc 
cialist in aceasta 
visez de cind eram în primele clase", răs
punde adolescentul. Istoria celor două ge
nerații — a primei aniversări a eliberării 
și a celei prezente — se contopește curgă
tor în istoria devenirii noastre socialiste.

Urța dintre colegele de vîrstă ale lăcătu
șului Romică Blendea este Maria Manola- 
che. Pășește în coloana muncitorilor si 
specialiștilor de la întreprinderea „23 
August". Și ea* a intrat în producție doar 
cu două luni în urmă. Lucrează deja pe 
o freză de danturat de înaltă precizie, des
tinată unor operațiuni de categorie maxi
mă. Ca și Georgeta Don. Florica Mogildea 
sau Ștefan Paul — o parte dintre sutele de 
proaspeți absolvenți care au intrat în viata 
muncitorească pe larga si primitoarea 
poartă a renumitei uzine. Ce modele de 
viață v-ati ales din „coloana" colectivului 
vostru ? — le-am întrebat. „Alături de noi 

se află șeful secției noastre, inginerul Dicu 
Constantin. Cu putini ani în urmă a fost 
si el muncitor tânăr ca și noi. a muncit si 
învătat din răsputeri si i s-au deschis, 
astfel, toate drumurile spre Inimile si 
lauda oamenilor, spre prestigiul și autori
tatea muncii".

Cițiva dintre miile de tineri din Capitală, 
din zecile de mii de tineri din întreaga 
tară, care fac astăzi primii pași in cadența 
clasei muncitoare. Ei sînt prima promoție 
din cei circa două milioane de muncitori 
si cadre tehnico-ingineresti care vor fi 
pregătiți în acest cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice pentru economia națională 
si care vor participa, du priceperea și en
tuziasmul lor revoluționar, la înfăptuirea 
Programului partidului comunist, la edifi
carea societății socialiste multilateral dez
voltate.

cuvinte scumpe nouă, 
R.S.R. — Ceaușescu" 
acest fel, dragostea și 
și partid, care le asi- 
condiții de pregătire,

M
area demonstrație a oamenilor 
muncii se încheie, potrivit tra
diției, cu defilarea sportivilor 
care aduce, de fiecare dată, un 
plus de vigoare și tinerețe, de 
culoare și pitoresc marii sărbă

tori. Sînt prezenți, cu însemnele lor, cu care 
alegorice, ce poartă marile lor succese și 
performanțe sportive, reprezentanții tutu
ror cluburilor bucureștene. Ei înscriu, cu 
trupurile lor zvelte, 
tuturor : „P.C.R. — 
exprimindu-și, și în 
stima față de patrie 
gură cele mai bune , __ r-_o_____ ,
angajamentul lor de a apăra. în spiritul în- 
suflețitorului mesaj al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și după exemplul sportivilor o- 
limpici, prestigiul și gloria sportului româ
nesc. Dar ei nu uită, în același timp, să ne 
reamintească printr-un tablou alegoric, prin 
imagini sugestive din activitatea diferitelor 

profesiuni, că sportivii sînt. deopotrivă, 
exemple de dăruire în muncă, ilustrind 
ideea generoasă a legăturii indestructibile 
dintre sport și activitatea productivă ce se 
constituie într-un teren fertil pentru fău
rirea virtuților, a calității fizice și morale 
ale omului societății socialiste. Retrăim, la 
un moment dat. aici în marea piață, zilele 
de bucurie și glorie pentru sportul româ
nesc pe care le-am trăit în perioada Jocu
rilor Olimpice. Un car alegoric, purtînd, 
cele cinci cercuri olimpice, ne prilejuiește 
o emoționantă reîntîlnire cu minunății 
noștri tricolori care au repurtat, la Olim
piada de la Montreal, cel mai mare succes 
din istoria participării țării noastre la 
această manifestare a tinereții, prieteniei și . 
P.ării- ^J.ăturî de toți oamenii muncii, spor
tivii țării raportează că și-au îndeplinit mi
siunea. Pe cea mai înaltă treaptă — Vasile .. 
Diba, campion olimpic, apoi ceilalți meda- 
liați : Anca Grigoraș, Gh. Megelea, Gh. Ber- 
ceanu, Simion Cuțov, Mircea Simon, Cris
tian Gațu... Medaliile pe care Ie poartă pe ' 
piepturi, simbol al muncii, al efortului și 
tenacității, al spiritului de dăruire pentru 
culorile patriei, și-au sporit valoarea și sem
nificația prin înaltele distincții acordate de 
partid și de stat, prin aprecierile elogioase 
exprimate de primul bărbat al țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, dovadă elocventă 
a grijii permanente și a interesului mereu 
viu, pentru crearea de condiții tot mai bune 
dezvoltării mișcării sportive, mijloc de edu
care și formare multilaterală a tineretului.

a marea demonstrație am în.tîl- 
nit tineri și vîrstnici, bărbați și 
femei, oameni de diferite pro
fesii. . La marea demonstrație 
am cunoscut veterani acoperiti 
de «loria muncii și a luptei

revoluționare. Eroi ai Muncii Socialiste, 
parbați cu înaltă conștiință comunistă, cu- , 
tezatori înaripați de idealurile scumpe’ ale i 
acestui popor. Sînt tot atîtea modele, pilde 
vii sub privirea generației tinere. Sînt mo- i 
dele purtătoare ale trăsăturilor omului 
nou, for late în munca de construcție a so
cialismului. călite la flacăra metalului in- I 
candescent al luptei. Este o muncă con- I 
tinua. o lupta neîntreruptă. Este adevărata. , 
unica. înălțătoare cale de formare și afir
mare a omului cu adevărat stăpin pe des- 
tinele sale. Elocvente sînt. în acest sens, 
cuvintele rostite de tovarășul Nicolae . 
ceaușescu la tribuna Congresului educației I 
pontice și al culturii socialiste : „Forma- ' 
rea omuluâ nou trebuie.să pornească de la i 
adevărul bine cunoscut după care munca, I 
activitatea socială utilă constituie factorul 
determinant în formarea conștiinței socia
liste. in educarea morală si politică a ma
selor. De aceea. este necesar să punem pe 
prim plan educarea oamenilor. îndeosebi a 1 
tineretului, prin muncă și pentru muncă". | 

O nobilă investiție, o înaltă încredere.
Implicit, o maximă răspundere : datoria i 
noastră, a tinerilor, de a ne clădi ca oa
meni noi. de a aduce dovada conștiinței' i 
înaintate, prin elocvența faptelor noastre i 
de muncă. în fabrici, pe ogoare, la pupi- i 
trul tablourilor de comandă. în școli șj I 
facultăți, la locul de activitate al fiecăruia. ' 
sa ne însușim înaltele trăsături ale omului i 
nou. Să facem din fiecare loc de muncă 1 
o adevărată universitate a noului mod de 
a gmdi, de a trăi și de a munci în chip 
comunist.

Reportaj de : 
ION andreița, vasile cabulea, 
ROMULUS LAL, VASILE RAVESCU 

Fotografiile : GHEORGHE CUCU 
și ORESTE PLECAN



TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socia- 

Este România, a adresai președintelui Republicii Orientale a Uru- 
guayului, ALBERTO DEMICHELI, următoarea telegrama :

Cu prilejul celei de-a 151-a aniversări a proclamării indepen
dentei de stat a Republicii Orientale a Uruguayului. in numele po
porului român, al guvernului și al meu personal, adresez Excelenței 
Voastre sincere felicitări și calde urări de progres și prosperitate 
poporului Uruguayan.

Convorbiri prietenești între tovarășii 
Manea Mănescu și Horst Sindermann

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
s-a întîlnit în mai multe rin- 
duri cu tovarășul Horst Sinder
mann. președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii De
mocrate Germane, in timpul cit 
și-a petrecut concediul de odih
nă în țara noastră.

în oadrul convorbirilor care 
au avut loc cu acest prilej, des
fășurate într-o ambianță de 
prietenie și cordialitate, au fost 
reliefate cu deosebită satisfac
ție bunele raporturi statornici
te între cele două țări și preci
zate măsuri menite să asigure 
transpunerea în practică a ho
tărârilor stabilite cu prilejul în
tâlnirilor și convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• IN CADRUL manifestărilor 

sportive dedicate zilei de 23 Au
gust, Asociația sportivă Dinamo 
Oradea a organizat un turneu 
internațional de baschet cu par
ticiparea echipelor bucureștene 
Steaua și Dinamo, Ganz-Mavag 
Budapesta și Dinamo Oradea. 
Turneul a fost cîștâgat de bas- 
chetbaliștii de Ia Steaua Bucu
rești. Rezultate tehnice: Steaua 
București 77—54 cu Ganz-Mavag 
Budapesta; 78—70 cu Dinamo 
Oradea și 99—92 cu Dinamo 
București; Dinamo București 
93—82 cu Dinamo Oradea; 
106—76 cu Ganz-Mavag Buda
pesta și aceasta din urmă 86—84 
cu Dinamo Oradea.

• LA KAVALA, în concursul 
feminin al Balcaniadei atletice 
pentru junioare, sportiva ro
mâncă Gina Panait a cîștâgat 
proba de săritură în^Jungimecu 
rezuliatul de 6,25 m, iar coechi
piera sa Niculina Ilie s-a cla
sat pe locul I la săritura in 
înălțime, cu 1,74 m. Proba de 
ștafetă 4X400 m a revenit selec
ționatei României cu timpul de 
3’44”15/100, urmată de Iugoslavia 
3’45”57/100 și Bulgaria 3’47”02/100.

Proba de 2 000 ni obsta
cole din cadrul Balcaniadei atle
tice de juniori de la Kavala a 
fost cîștigată de Neamțu (Româ
nia) cu timpul de 5’43”30/100, 
urmat de Sadov (Bulgaria) -r 
5’47”39/109 si Haradjiev (Bulga
ria) - 5’49”65/100.

• ULTIMELE meciuri din ca
drul grupelor preliminare ale 
competiției de fotbal pentru ti
neret „Cupa prietenia", ce se 
desfășoară în Bulgaria, s-au 
soldat cu următoarele rezultate: 
Bulgaria-România 2—1 (1—0). 
Golul echipei Române a fost în
scris de Mușat. Cuba-Polonia 
0—0; U.R.S.S.-Selecționata se
cundă a Bulgariei 1—0. în fi
nală se vor întîlni formațiile 
Bulgariei și U.R.S.S. Echipa 
României va Juca pentru locu
rile 5—6 cu formația secundă a 
Bulgariei.

9 COMPETIȚIA de înot pen
tru tineret „Cupa Prietenia", 
desfășurată la Fraga, s-a în
cheiat cu succesul echipei de 
tineret a R. D. Germane, urma
tă de U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, Bulgaria, 
România, Cuba.

• LA PHILADELPHIA. în 
competiția feminină de tenis 
„Cupa Federației" s-au înregis

MIERCURI, 25 AUGUST
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 (oreie 
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

ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania. în acest spirit, cei 
doi șefi de guverne au discutat 
în mod concret posibilitățile de 
extindere și adincire a colabo
rării pe multiple planuri dintre 
țările noastre și. îndeosebi. în 
domeniul economic, al coope
rării în producție, în construc
ția de mașini, in chimie, elec
tronică. electrotehnică și optică, 
precum și în alte sectoare de 
interes comun.

La convorbiri au luat parte 
Mihai Marinescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă de colaborare economică 
și tehnico-științifică. Ion St. 
Ion, secretarul Consiliului de 
Miniștri, Constantin Nițâ, am
basadorul țării noastre în Re
publica Democrată Germană, și 
Hans Voss, ambasadorul R.D. 
Germane la București.

trat următoarele rezultate : Aus
tralia — România 3—0. Rezulta
te tehnice : Goolagong — Ruzici
6— 2, 6—0 ; Melville — Florența 
Mihai 6—3, 6—0 ; Fromholtz, 
Rcid — Ruzici, Mihai 4—6, 6—2,
7— 6. Suedia — Japonia 3—0 ; 
Italia — Luxemburg 3—0 ; Da
nemarca — Spania 3—0.

• LA COTTBUS (R.D. Ger
mană) a început competiția de 
handbal pentru echipe de ju
niori „Cupa Prietenia". în pri
mul meci, echipa României a 
întrecut cu scorul de 23—18 
(15—5) selecționata Ungariei. 
Alte rezultate: U.R.S.S.-Bulga- 
ria 24—17 (10—7); Polonia-Ceho- 
slovacia 22—19 (9—11); R.D. 
Germană-Cuba 28—17 (8—7).

• TURNEUL internațional de 
tenis de la Toronto a fost cîști- 
gat dc jucătorul argentinian 
Guillermo Vilas, care l-a învins 
în finală cu 6—4, 7—5, 6—2 pe 
polonezul Wojtek Fibak. După 
această victorie, Vilas, cu 345 
puncte, a urcat de pc locul 9 
pe locul 5 în clasamentul Mare
lui Premiu F.I.L.T., al cărui li
der rămîne mexicanul Raul Ra
mirez, cu 438 puncte, secondat 
de americanul Connors cu 400 
puncte.

• CAMPIONATUL european
feminin de baschet pentru ju
nioare (cadete) s-a încheiat la 
Szezeein cu succesul echipei 
U.R.S.S., urmată în clasament 
de Ungaria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Olanda, Iugo
slavia, România (281—239), Ita
lia, Spania. Israel, Finlanda. 
Belgia, Suedia, Scoția, Elveția- 
Rezultate din ultima zi a tur
neului: U.R.S S.-Ungaria 99—57; 
Cehoslovacia-Olanda 83—39;
Bulgaria-Polonia 73—49.

• ÎN TURNEUL internațional 
de șah de la Montilla (Spania) 
după 7 runde continuă să con
ducă în clasament campionul 
mondial Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte, urmat 
de Stean (Anglia), Calvo (Spa
nia) — 4,5 puncte, Kavalek 
(S.U.A.) — 4 puncte, Byrne 
(S.U.A.) — 3,5 puncte.

• ÎN ORAȘUL Gyula s-a des
fășurat dubla întâlnire de șah 
dintre echipele de tineret $i se
nioare ale României și Unga
riei. în meciul formațiilor de ti
neret, victoria a revenit echi
pei române cu scorul de 85—3,5 
puncte. La senioare au cîștigat 
gazdele cu scorul de 19,5—16,5 
puncte.

rie (orele 9.30: 11.15: 13.45: 16; 
18,15; 20.15); Buzești (orele 9:
11.15; 13.30: 16; 18.15; 20.38); Gră
dina Buzești (ora 20); Miorița 
(orele 3; 11.15; 13.30. 15.45: 10; 20);

PROGRAM DE DESENE ANI
MATE: Doina (orele 9J8; 11.15; 
16.33; 10.15).

CE SE INTTMPLA CU TINE?: 
Doina (orele 13; 14.45; 20).

TEXAS. DINCOLO DE RTU: 
Bucegi (orele 16: 18); Grădina 
Bucegi (ora 20); Arta (orele 15J8: 
17.45): Grădina Arta (ora 20).

AVENTURILE CELOR TREI 
MUZICANȚI: Dacia (orele • : 11.15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15).

NEAMUL $OIMARE$TTLOR : 
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 șr SĂLBATICII: GiU- 
lești (orele 16; 19).

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

PĂCALĂ: Ferentari (orele 16;
19) .

ROMANȚA PENTRU O CO
ROANĂ: Volga (orele 9; 11,15;
13,30: 15.45: 18; 20).

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

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

reasca (orele 14; 16; 18; 20).
INSTANȚA AMINĂ 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 EȘARFA 
ALBĂ: Moșilor (orele 15,30; 18).

SOSIRE
Ministrul afacerilor externe 

al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu, șeful 
delegației române care a parti
cipat la cea de-a 5-a Confe
rință La nivel înalt a țărilor 
nealiniate, desfășurată la Co
lombo. s-a înapoiat luni în Ca
pitală.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis o 
telegramă de felicitare ministru
lui relațiilor externe al Republi
cii Orientale a Uruguayului, 
Juan Carlos Blanco, cu prilejul 
Zilei naționale a acestei țări.

PROGRAMUL I
9.CO 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 „Mari 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 Stîncă (1865—1807). 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).

• AUTOMOBILISTUL aus
triac Niki Lauda, campion mon
dial la formula I, refăcut com
plet după accidentul suferit pe 
circuitul de la Nurburgring, a 
declarat că va reintra în acti
vitatea competițională cu oca
zia concursului de la Mosport 
(Canada), programat Ia 3 oc
tombrie. Declarația lui Lauda 
coincide cu decizia firmei Fer
rari de a reveni în cursele de 
formula I.

• DUPĂ o îndelungată ab
sență de pc terenurile de tenis, 
cunoscutul jucător suedez Bjorn 
Borg și-a făcut reintrarea cu 
prilejul turneului de Ia Brook
line, unde l-a întrecut în primul 
tur pe John Whitlinger cu 6—3, 
6—1. Alte rezultate: Alexander- 
Fassbender 6—3, 6—1; Phmann- 
Ryan 6—1, 7—5; Pasarell-Mas- 
ters 6—3, 7—5; El Shafei-Cahill 
6—4, 6—3; Velasco-Jauffret 3—6, 
6—1, 7—6; Edmondson-Estop
3—6, 6—2, 6—2.

• DUPĂ cum transmite agen
ția A.D.N., cunoscuta atleta Re- 
nate Stechcr (R.D. Germană), 
dublă medaliată eu aur la J.O. 
de la Munchen din 1972 in pro
bele de sprint, a anunțai eâ se 
va retrage din activitatea com- . 
petitională. Steeher, in virstă de * 
26 de ani, a obținut la J.O. de i 
Ia Montreal medalia de argint 
în proba de 160 m plat și pe eea 1 
de bronz in cursa de 200 m.

• LA CHIAVARI s-a dispu
tat meciul de box dintre „semi
greii" Aid o Traversam (Italia) ; 
și Antonio Vasquez (Spania) j 
meci considerat ea semifinală la 
titlul european deținut de iugo
slavul Mate Parlov. Italianul 
Traversam a obținut victoria 
prin KO in repriza a 3-a.

• CURSA automobilistică de 
formula 2 de la Misano Adriati- 
co a revenit pilotului vest-ger- 
man Hans Stuck, care a realizat 
pe distanța de 174.488 km (50 
ture de circuit) o medie orară 
de 168.660 km. Pe locul doi s-a 
clasat italianul Merzario.

o PESTE 60 000 de spectatori 
au asistat pe stadionul central 
din Cairo la meciul internațio
nal amical de fotbal dintre echi
pa egipteană National Cairo și 
cunoscuta formație austriacă 
FC Austria-Wac din Viena. Au 
ciștigat fotbaliștii egipteni cu 
scorul de 3—1 (1—1).

COMISARUL PIEDONE LA 
HONG-KOXG: Tomis (orele 8.15: 
18,43; 13: 15.38; 17,45; 20,38); Gră
dina Tomis (ora 19.30); Flamura 
(orele 9; 11.15: 13,30: 15,45; 18;
28,15) — la ora 8 program de de
sene animate.

ORĂȘENII: Popular (orele 15J8; 
17.45: 28).

ZORRO: Munca (orele 15,30;
18; 28.38).

VERONICA SE ÎNTOARCE: Cos
mos (ora 15.38).

VALURILE DUNĂRII: Cosmos 
(oreie 18; 28.15).

PAPILLON: Flacăra (orele 18; 
16; 19): Grădina Vitan (ora 28).

KIT ÎN ALASKA: Vitan (orele 
13.38; 18).

ASTA SEARA DANSAM IN FA
MILIE: Rahova (orele IC; 18; 28).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Progresul (orele 13-38; 17.45; 
20).
„STEJAR- — EXTREMA UR
GENȚA: Progresul (in ziua de 25 
august — orele 15.38; 17.45 : 28).

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (la Teatrul de vară 23 
August): TITANIC VALS — ora 
20: Teatrul Mic Ga Rotonda scrii
torilor din grădina Clșmigiu): 
SINT SUFLET ÎN SUFLETUL 
NEAMULUI MEU - ora 20.30; 
Teatrul de Comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău): ZĂPĂCITUL 
— ora 20: Teatrul Evreiesc de 
Stat: HAI NOROC ȘI ZEILIG 
ȘOR — ora 19.30: Ansamblul ..Rap
sodia Română": FRUMOASA
EȘTI, M1NDRA ȚARA — ora 18,30.

Manifestăriconsacrate zilei de 23 August
în seara zilei de 23 August, la 

postul central de televiziune din 
Moscova s-a transmis, aproape 
două ore, un „Program al tele
viziunii Republicii Socialiste 
România" care a prezentat rea
lizări de prestigiu din industria 
și agricultura țării noastre, ima
gini din viața nouă a oamenilor 
muncii. Programul a cuprins, de 
asemenea, muzică românească.

In Parcul de cultură și odih
nă „Maxim Gorki" și la Socie
tatea „Znanie" a R.S.F.S.R. au 
avut loc adunări festive la care 
au participat membri ai condu
cerii Asociației de prietenie so- 
vieto-română, un numeros pu
blic, membri ai Ambasadei ro
mâne la Moscova.

La posturile de radio și tele
viziune din Varșovia, Sofia, Ha
vana, Atena și Caracas, amba
sadorii țării noastre acreditați in 
țările respective au vorbit des
pre însemnătatea istorică a ac
tului istoric de la 23 August 1944 
și despre succesele obținute de 
poporul român sub conducerea 
Partidului Comunist Român in 
anii construcției socialiste. Sem
nificația evenimentului de la 
23 August a fost evocată și de 
reprezentanții a.i. ai României 
la Budapesta și New Delhi la 
posturile de radio din aceste ca
pitale.

în cadrul manifestărilor con
sacrate zilei de 23 August, a::- 
șații * militari ai României la 
Varșovia și Berlin au oferit 
gale de filme la care au part.- 
cipat reprezentanți ai fdrțelor 
armate din țările respective, a- 
tașați militari acreditați in cele 
două capitale.

însărcinatul cu afaceri a.i. c’ 
României la Budapesta, Con
stantin Cimbru, împreună cu a- 
tașatul militar. Ion Pușcaș. •: 
alți membri ai ambasadei roma
ne au depus o coroană de 
la Mormintul ostașilor rom.z-: 
din cimitirul Rakosliget din Bu
dapesta. Au luat parte repre
zentanți ai Comitetului de par
tid și ai Sfatului popular al ora
șului Budapesta, cadre de co- 
cere din Ministerul Aface-.’or 
Externe, alte persoane oficiale.

Sub auspiciile Comitetul- al
banez pentru relații culturale 
și de prietenie cu străinătate:, 
la Tirana a fost organizat ’-n 
spectacol de gali cu un film 
mânesc. O adunare festivă ur
mată de o gală de filme docu
mentare a fost organizată și ia 
Amman sub auspiciile ambasa
dei române și Ministerului Ior
danian al Culturii și Ir.-- 
lor. Posturile de radio n tele
viziune din R P. Polonă n Ve
nezuela au transmis filme ro
mânești și emisiuni bter^r» p 
muzicale consacrate creației ar
tistice românești contenporcse. 
La Varșovia a arat loc zilei* a- 
ce ste a peersser- de gcic s fil- 
muUss n>«saaesc JDncolo de 
P«T.

FIȘIER
Uruguay

Astăzi. poporzi Urugua
yan sărbătorește impiini- 
rea a 151 de ani de la 
dobîndirea. in urma unei 
îndelungate lupte de eli
berare, a independențe: 
naționale.

Domiaiti» «riiai isepri 
teritoriului ompurjn * fost 
instituită ia 1514 de către 
spanioli și avea să dureze 
mai bine de trei secole. In
dependenta a fast abți
nută deja in 1814. dar 
pentru scurt timp. eăci 
in 1821 avea sâ fie ane
xat de Brazi! a. Proclamată 
din nou in 1825 și apărată cu 
»uce« ia 1827 ia bătălia dc 
la Itaxainra. existenta de- 
> ine-stătătoare a Vrugaayn- 
lui nu a mai fast contestată 
dc nimeni si a rămas defini
tivă.

Ca • suprafață de 187 888 
kmp ți a papal iție de apro
ximativ 3 milioane locuitori. 
Uruguay ul este unul din sta
tele mici m mijlocii ale A- 
mericii de Sad. Tara dispune 
de a anumită baxâ indus
trială — întreprinderi ali
mentare si textile in care se 
prelucrează materiile prime 
agricole — ia special ia ca
pitala Urii. Montevideo. unde 
trăiește o treime din popu
lația ururuayană. Dar, deși 
Uruguay ui dispune de im
portante zăcăminte de mi
nereuri (fier, titan, maagan) 
și de resurse energetice a- 
preciabile pacul decisiv ia 
direcția industrializării nu a 
fost iacă făcut. Ocupația 
tradițională ți principala 
sursă de venituri a țârii o 
constituie ineâ agricultura, 
îndeosebi creșterea vitelor. 
Uruguayul fiind un impor
tant exportator de carne si 
lină. Rezistenta opusă de 
marii proprietari funciari în
cercărilor de depășire a difi- 
ficultăîiloe derivi nd din a- 
reastâ orientare unilaterală 
economiei a produs in ulti
mii ani o stare de tensiune 
in tară. Recenta îndepărtare 
de către forțele armate a fos
tului președinte Juan Maria 
Bordaberry. legat de puter
nica Federație Rurală a la
tifundiarilor. care se opunea 
categoric oricărei participări 
a partidelor politice la viata 
publică, este considerată ca 
un efort dc redefinire a ca
drului politie Uruguayan. 
Forțele armate urmăresc re
venirea treptată la un sistem 
politic bazat pe relegalizarea 
celor două mari partide tra
diționale uruguayene — 
Blanco și Colorado — și o 
reorientare a economiei spre 
dezvoltarea industriei.

BAZIL ȘTEFAN

în cadrul manifestărilor orga
nizate in Bulgaria in cinstea 
sărbătorii naționale a României, 
în centrul Sofiei s-a deschis tra
diționala expoziție cu vinzare 
a magazinului universal „Victo
ria" din București.

O adunare consacrată sărbă
torii naționale a poporului ro
mân a avut loc în cadrul uzi
nei constructoare de mașini Ce- 
lakovice din apropierea orașului 
Praga. La adunare au participat 
salariații uzinei și conducători 
ai organelor locale de partid și 
de stat.

Tot in cadrul manifestărilor 
prilejuite de ziua de 23 August, 
ansamblul folcloric ,,Semenicul“ 
din județul Caraș-Severin a pre
zentat un spectacol festiv la 
Stockholm.

Asociația de prietenie a po
porului chinez cu străinătatea 
și Asociația de prietenie China- 
Romănia au organizat la 23 Au
gust, la Pekin, un cocteil urmat 
de prezentarea unui film artistic 
românesc.

Au participat Li Su-uen, vice
președinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari, Iu 
Gian, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al R.P. Chine
ze, Li Yi-man, adjunct al mi
nistrului relațiilor economice cu 
țările străine, Cen Cieh, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior. Pen Șao-hui, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major al

România - participare dinamică
la schimbul mondial de valori materiale

P
rogramul Partidului 
Comunist Roman 
de făurire a socie
tății socialiste mul
tilateral dezvoltate 
și inaintare a Româ

niei spre comunism prevede ca 
una din direcțiile de bază în 
care acționează partidul nostru 
o constituie „lărgirea și diversi
ficarea schimburilor și coope
rării economice cu țările socia
liste. cu țările în cur3 de dez
voltare. cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduire so
cială. Se va asigura participarea 
activă a României — pc baza 
dezvoltării economice complexe, 
in ritm susținut și in pas cu 
cuceririle epocii noastre — ia 
diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial de 
valori materiale, la circuitul 
universal de informație știin- 
lificâ, ia revoluția tehnico-știin- 
țifică contemporană".

Participarea României la 
schimbul de valori materiale pe 
plan mondial este elocvent evi
dențiată de creșterea volumului 
comerțului exterior și extinde
rea ariei geografice a relațiilor 
economice externe. An de an, 
produse din ce in ce mai di
versificate mai complexe, pur
tând inscripția ..Made in Roma
nia", au devenii tot mai cunos
cute. mai apreciate pe meridia
nele Terrei. Concomitent cu n- 
dieareu gradului de industriali
zare si dezvoltare a economiei 
naționale, a avut l»c o creștere 
accentuată a volumului schim
burilor economice, remarcindu- 
se accelerarea ritmului mediu 
de creștere de la 93 la sută in 
anii 1956—1965. la 163 la suU 
in perioada 1965—1975. Cincina
lul 1971—1975 a imprimat o 
creștere deosebită comerțului 
exterior, ritmul mediu anual de 
18,4 la sută si tui nd Romania 
socialistă printre țările cu cele 
mai dinamice schimburi econo
mice externe. Volumul acestor 
schimburi a depășit de două ori

Platforma electorală a
Partidului Comunist din S.U,A,

Parrid-_C Ckxnunist din S.U-A. 
a da: pobliciiății platforma-pro
gram cu care se prezintă in 
campania e'.ectorală candxdatii 
săi in alegerile pentru președin
ția și viceoresedintia S.U.A. — 
Gus Hali, secretarul general al 
partidului- st respectiv. Jarvis 
Tj-ner. presediruele orga-izați-eî 
P.C. din s:axuZ New York.

Programul cheamâ la reduce
rea substanțială a cheltuieliior 
militare ale țării si fokxsirea 
sumelor astfel rezulta:-? pentru 
lupta împotriva sărăciei, refa
cerea ocaseâor. cons^uirea <5e 
locuințe, edificarea de noi scoli 
și spitale

Comuniștii americani se pro
nunță pentru înlăturarea tutu
ror remimscenîeior poLucii răz
boiului rece și prevenirea iz
bucnirii unui război r.tiSear. 
prin extinderea relatiiJor pe 
multiple piacuri in:re Stâ'.eie 
Unite si staze Se socialiste.

SITUAȚIA
In Liban situația om.nuâ sâ 

se mențină încordată, cu toate 
că se deoun aoc eforturi pentru 
aplanarea conflictului si nor
malizarea situației- AstfeL in 
cursul nopții de -uni spre 
marți, aut Za. BeiruU Ia Tripoli, 
in nordul tării, cit și in zona 
Munpkx- Liban schimburile de 
focuri au continuat. Un post de 
radio libanez, reinnoind apelu
rile pentru încetarea luptelor 
in Beirut, preciza că in acest 
oraș ..mor mai multi civili r.e- 
vinovați decit combatanți".

Pe de altă parte, generalul 
Mohamad Hassan AI Ghoneim. 
comandantul forțelor arabe 
pentru asigurarea păcii in 
Liban de sub mandatul Ligii 

Armatei Populare de Eliberare, 
Siun Yun-pei membru al Co
mitetului Permanent al Comite
tului Municipal Pekin, reprezen
tanți ai altor instituții și orga* 
nisme centrale, ziariști.

Au luat cuvzntul Wan Pin-nan, 
președintele Asociației de prie
tenie a poporului chinez cu 
străinătatea, și Nicolae Gavriles- 
cu, ambasadorul țării noastre la 
Pekin. A fost relevată cu acest 
prilej continua dezvoltare și a- 
dincire a tradiționalelor relații 
de prietenie și solidaritate din
tre partidele, țările și popoarele 
român și chinez, toastîndu-se în 
sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui 
Mao Tzedun. a celorlalți condu
cători de partid și de stat ro
mâni și chinezi.

Luni, 23 August, a avut loc la 
Viena, la Palatul Palffy, sediul 
centrului austriac de cultură, o 
seară festivă organizată de că
tre Ambasada română și Asocia
ția de prietenie Austria — 
România.

Despre semnificația zilei de 
23 August au vorbit în fața unei 
numeroase asistențe dr. Adolf 
Maerz, locțiitor al ministrului 
învățămîntului și artei, președin
tele Asociației Austria —-Româ
nia, și prof. Ludwik Schafeanek, 
vicepreședintele asociației. în 
continuare au fost prezentate 
filmele „România — țara mea“ 
și „Comori turistice din Româ
nia".

pe cel din perioada 1966—1970 
și a fost aproximativ egal cu 
cel realizat în toate cele patru 
cincinale anterioare.

O trăsătură de bază a parti
cipării tării noastre la schimDu- 
rile economice internaționale o 
reprezintă îmbunătățirea con
tinuă a exporturilor, creșterea 
numărului produselor cu un 
grad ridicat de prelucrare.

Politica externă activă a țarii 
noastre de creștere a gradului 
de participare la circuitul eco
nomic mondial își găsește ex
presia și în extinderea ariei 
geografice a relațiilor economice 
internaționale. Numărul statelor 
cu care România are relații 
economice a crescut de la 62 
in 1955 si 98 in 1965, la 110 în 
1976 si 131 in 1975. Totodată, 
țara noastră este membră sau 
participă la activitatea a 39 de 
organizații internaționale cu 
caracter economic și financiar.

P.C. din S.U.A. se pronunță 
în favoarea cereriîor vizi nd 
scoaterea in afara legii a rasis
mului. sprijină elaborarea unei 
legislații naționale privind pro
blemele tinerelului, prin, care să 
se garanteze tinerei generații 
crec'ul La învățătură și la 
muncă, drepta! de a beneficia 
de ajutor de șomaj. Totodată, 
pia^erma-orozram se pronunță 
pemru adoptarea unor legi 
adee-rate. care sâ garar. eze ega- 
li:a:ea in drepturi a cetățenilor 
tării, fără deosebire de rasă, 
sex, reL-E:e. precum si salarii 
egale pentru femei la muncă 
egală cu cea a bărbaților.

P'^-Jorma electoralâ a comu- 
n-su’ac americani cheamă la 
unirea tuturor forțelor democra
tice pentru formarea unui pa
terni? froru anumonopoto al 
nru&ritorikx*. nucxlor fermieri, 
mi-c-jcr negustor- m:e£ectuali:â- 
tu Drocesiste. care sâ lupte 
penTu pace si progres.

DIN LIBAN
Arabe, a deriara: câ toate Păr
țile implicate in confîxx se vor 
reuni vineri ia Beirtx per.iru a 
examina un nou pian menii să 
pună capă: războiului civil din 
Liban. Generalul Ghoneim. care 
a ficat această dedarabe dup* 
o convorbire cu Cam-Le Cba- 
moun. liderul Partidului Natio
nal Liberai, a preciza: că nu 
este vorba de discutarea unei 
noi încetări a focuiui. d de 
oprirea completă a luptelor.

Tot marți. prim-ministrul 
Rashid Karame și reprezentantul 
grupării musuL-nano-palestiniene 
s-au declarat de acord cu con
vocarea unei conferințe arabe 
la nivel înalt pentru solutiona
rea crizei libaneze.

„Scînteia tineretului**
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AFRICA DE SUD
Continuă acțiunile de protest ale populației 
de culoare fată de măsurile represive adoptate 

de autoritățile rasiste de la Pretoria
Marți, pentru a doua zi con

secutiv ordinul de chemare la 
grevă lansat- către' muncitorii 
africani din orașele-ghetou, 
situate in .jurul Johannesburgu- 
lui, a fost in cea mai mare par
te respectat. Aproximativ 80 la 
sută dintre muncitorii de cu
loare nu s-au prezentat la 
lucra, pentru a protesta față 
de continuarea măsurilor re
presive ale poliției sud-africape, 
față de ignorarea drepturilor 
lor civile și continuarea politi
cii de apartheid a regimului de 
la Pretoria. La Soweto — unde 
luni a avut loc o manifestație 
împrăștiată de poliție siv soldată 
cu moartea unui tinăr — a 
continuat seria demonstrațiilor 
antiapartheid. în rindul parti- 
cipantilor au circulat manifeste 
care cheamă la continuarea 
luptei. Pe de altă parte, liderii, 
populației de culoare au anun
țat crearea unc-r comitete de 
vigilență care vor veghea asu-; 
pra vieții muncitorilor africani 
din aceste localități. Agențiile 
de presă anunță că în provin
cia Transvaal studenții și elevii 
continuă să boicoteze cursurile 
din cauza sistemului educațio
nal discriminatoriu.

Ministrul poliției și al justi-

Pornind de la premisa că dez
voltarea colaborării economice 
eu statele socialiste corespunde 
atît intereselor poporului român 
și ale celorlalte popoare care 
construiesc noua orinduire, cit 
și cauzei generale a socialismu
lui și păcii, țara noastră a ex
tins și diversificat cooperarea 
economică și tehnico-științitică 
cu țările socialiste. O deosebită 

atenție se acordă înfăptuirii 
„Programului complex" pe baza 
principiilor adoptate în comun 
de țările membre ale C.A.E.K., 
considerîndu-se că obiectivul 
esențial al colaborării în cadrul 
C.A.E.R. trebuie să fie accele
rarea progresului fiecărei eco
nomii naționale, egalizarea ni
velului de dezvoltare a tuturor 
tarilor și creșterea, pe ansam
blu, a forței și prestigiului so
cialismului în lume.

România, țară socialistă $1, in 
același timp, țară în curs de

• pe scurt'b pe scurt 9 pe scurt •
• PREȘEDINTELE CIPRU

LUI, arhiepiscopul Makarios, 
și-a încheiat vizita întreprinsă la 
Atena, în cadrul căreia a avut 
convorbiri cu primul ministru 
grec. Constantin Karamanlis, și 
cu liderul principalului partid 
de opoziție, Ghiorghios Mavros. 
După cum a declarat presei pre
ședintele cipriot, convorbirile au 
prilejuit. printre altele. un 
schimb de opinii asupra tuturor 
aspectelor problemei cipriote, 
„într-un spirit de bunăvoință, a 
conchis el, vom continua efor
tul nostru pentru o soluționare 
pașnică și justă a problemei ci
priote".

Premierul grec a caracterizat, 
la rindul său, convorbirile ca 
„foarte utile" subliniind că „s-a 
căzut de acord in ce privește 
examinarea în continuare a pro
blemei cipriote' de către cele 
două părți".

• PRIMUL MINISTRU AL 
REPUBLICII SRI LANKA. 
Sirimavo Bandaranaike, pre
ședinte al celei de-a V-a 
Conferințe a țărilor nealinia
te de la Colombo, va prezen
ta la viitoarea sesiune a Adu
nării generale a Organizației 
Națiunilor Unite, care va în
cepe in septembrie la New 
York, documentele adoptate 
la recenta reuniune a miș
cării țărilor nealiniate. Ast
fel, Sirimavo Bandaranaike 
va prezenta Declarația poli
tici. Declarația economică și 
Programul de acțiune pentru 
cooperarea dintre țările nea
liniate și alte state in curs 
de dezvoltare — principalele 
documente adoptate la Co
lombo. 

> pe scurt • pe scurt • pe scurt •

ției din guvernul de la Pretoria 
a declarat, cu cinism, în cadrul 
unui interviu că, in cazul in 
care greva va fi' continuată, lo
cuințele muncitorilor negri vor 
fi arse.

Marea majoritate a șefilor de 
bantustane din Republica Sud- 
Af-ricană — zone locuite exclu
siv de africani, care urmează 
să își dobindească în curînd o 
așa-numită „independență", — 
au adoptat o poziție hotărîtă de 
respingere a politicii de discri
minare rasială adoptată de auto
ritățile de la Pretoria. „Guver
nul sud-african a demostrat — 
neginid drepturile fundamentale 
ale africanilor — că singurul 
limbaj pe care este gata să îl 
înțeleagă î'l reprezintă cel al 
violentei", se arată in comuni
catul comun publicat la înche
ierea reuniunii liderilor popu
lației majoritare africane, con
sacrată examinării situației 
create în urma sângeroaselor 
incidente de la Soweto, din 
timele două luni.

Ei au solicitat, de asemenea, 
eliberarea imediată sau cel 
puțin inculparea oficială a con
ducătorilor africani arestați 
„preventiv".

dezvoltare, este legată prin as
pirații comune spre progres și 
prosperitate de țările în curs de 
dezvoltare, întrefinind în pre
zent relații economice cu peste 
90 de state din Africa, Asia și 
America Latină. Volumul schim
burilor economice cu tarile în 
curs de dezvoltare a fost în 
1975 de peste 5 ori mai mare m 
comparație cu anul 1970, pon
derea lor în comerțul exterior 
al tării crescînd de la 10 la suta 
la circa o cincime, urmînd ca 
în 1980 ele să reprezinte 30 la 
sută.

Consecventă politicii sale de 
a dezvolta colaborarea econo
mică cu toate statele, tinind 
scama de rolul pe care îl are 
dezvoltarea normală a relațiilor 
economice între statele cu onn- 
duiri sociale diferite în promo
varea coexistentei pașnice, 
România extinde comerțul ex
terior și cooperarea economică 
cu tarile capitaliste dezvoltate, 
în acest sens, au fost perfec
tate numeroase acțiuni de coo
perare, au fost înființate socie
tăți mixte comerciale cu parti
cipare românească. .

Afirmarea tuturor valențelor 
pe care participarea Ia diviziu
nea internațională a muncii le 
poate avea atît pentru fiecare 
tară în parte, cit și pentru 
cauza generală a păcii, impune 
relații de deplină egalitate între 
toate statele, desființarea ori
căror bariere artificiale sau dis
criminări în domeniul cooperării 
dintre națiuni și crearea condi
țiilor pentru intensificarea 
schimburilor și cooperării eco
nomice libere. Este motivul 
pentru care tara noastră pune 
în mod consecvent aceste prin
cipii Ia baza relațiilor sale eco
nomice și, totodată, dlesfașoară o 
susținută activitate pentru ge
neralizarea lor, pentru instaura
rea unei noi ordini economice 
internaționale.

RODICA ȚEPEȘ

• Masive demonstrații studen
țești — cele mai intense din 
acest an — au avut loc, succesiv, 
Ia universitățile din Melbourne 
și Sydney, în semn de protest 
față de creșterea șomajului în 
tară.

• PRIMUL MINISTRU AL 
ITALIEI. Giulio Andreotti, s-a 
întîlnit, luni, cu ministrul tre
zoreriei, Gaetano Stam-mati.

Cu acest prilej, a fost exa
minată situația financiară a 
țării. Gaetano Stammati și mi
nistrul bugetului și regiunilor, 
Tommaso Morlino, au primit 
însărcinarea să pregătească un 
raport asupra situației finan
ciare a Italiei și perspectivele 
ei.

După cum s-a mai anunțat, 
prioritatea principală a progra
mului guvernamental o consti
tuie combaterea inflației.

• INDONEZIA. MALAYE- 
ZIA. SINGAPORE. TAILANDA 
$1 FILIPINE au cerut Națiuni
lor Unite să elaboreze un pro
gram destinat introducerii mij
loacelor moderne de informare 
in. masă in țările in curs de 
dezvoltare. într-un document 
dat publicității la sediul din 
New York al Națiunilor Unite, 
cele cinci țări propun viitoarei 
Adunări generale a O.N.U. să 
ceară secretarului general al 
O.N.U. întocmirea unui studiu 
privind cooperarea în dome
niul aplicării și îmbunătățirii 
mijloacelor de comunicare în 
masă în țările în curs de dez
voltare, în scopul accelerării 
progresului lor social.

• GREVA celor 10 000 de 
funcționari bancari din Repu
blica Irlanda a luat sfirșit luni 
seara, în urma unui acord in
tervenit între ministrul muncii 
și reprezentanții greviștilor.
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