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CARLO PAJETTA ȘI 

PAUL NICULESCU-MIZIL 

AU VIZITAT FABRICA DE 

MAȘINI-UNELTE ȘI A- 

GREGATE BUCUREȘTI

Tovarășul Nicolae Ceanșescu 
a primit pe secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Marii 

Britanii, Michael Stewart
| Președintele Consiliului de Stat 
: al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, a primit luni 
dimineața, la Palatul Republicii, pe 

j secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Marii Britanii, Michael 
Stewart.

La primire au luat parte : Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 

j externe, precum și Vasile Pungan, 
ambasadorul României la Londra. 

; Oaspetele a fost însoțit de sir. 
John Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii la București, P. T. Hay
man, subsecretar de stat pentru a- 
facerile externe, și D. J. D. Mait
land, secretar personal principal.

în timpul întrevederii, a avut loc 
un schimb cuprinzător și util de

păreri privind relațiile dintre cele 
două țări și unele probleme actuale 
ale situației internaționale. S-a a- 
preciat că cooperarea multilaterală 
dintre România și Marea Britanie 
se desfășoară în mod satisfăcător, 
în baza acordurilor încheiate între 
cele două state și s-au evidențiat 
posibilitățile reale existente pentru 
dezvoltarea în continuare a acestei 
colaborări, în interesul ambelor 
părți. De asemenea, în abordarea 
problemelor externe s-a subliniat 
necesitatea continuării eforturilor 
în vederea asigurării unui climat 
de pace, destindere și colaborare 
internațională.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Dejun oferit de președintele
Consiliului de Stat

V V

PLINIREA A 20 DE ANI DE LA INAUGURAREA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit luni, 
la Palatul Republicii, un dejun în 
onoarea secretarului de stat pentru 
afacerile externe al Marii Britanii, 
Michael Stewart.

Au luat parte: Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Bodnaraș, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, Petre 
Lupu, președintele Comitetului de 
Stat pentru probleme de organizare 
și salarizare, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Mihai Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Mircea Malița și Vasile Șan-

dru, adjuncți ai ministrului afaceri
lor externe, Vasile Pungan, amba
sadorul României la Londra.

Au participat: John Chadwick, 
ambasadorul Marii Britanii la Bu
curești, P. T. Hayman, subsecretar 
de stat pentru afacerile externe, 
D. J. D. Maitland, secretar personal 
principal, W. R. Haydon, șeful de
partamentului de știri din Ministe
rul Afacerilor Externe, G. S. R. Gif
ford, consilier, director adjunct al 
departamentului Nord în Ministerul 
Afacerilor Externe, D. I. Morphet, 
secretar personal adjunct, P. J. 
Goulden, consilier în Ministerul A- 
facerilor Externe, Martin Reid, 
prim-secretar al ambasadei Marii 
Britanii la București.

Se împlinesc 20 de ani de cînd 
tineretului patriei noastre i-au 
l'ost încredințate onoarea și răs
punderea istorică de a inaugura 
primele șantiere naționale, de a 
semna — prin lovituri de ciocan 
și tîrnăcop — actul de naștere 
al primelor obiective ale con
strucției noastre socialiste.

1948 — an romantic, an al ti
nereții și al entuziasmului con
structor... Zeci de mii de tingri, 
băieți și fete, muncitori, țărani, 
elevi și studenți — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — s-au încolonat, înfră
țiți, în brigăzi, la chemarea par
tidului, cucerindu-și dreptul de 
a purta salopeta albastră, de a se 
mîndri cu insigna de brigadier. 
Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, 
Lunca Prutului, „APACA" au 
devenit puncte cardinale pentru 
entuziasmul unei generații, pen
tru tineretul nostru care și-a 
dat din plin măsura bărbăției, 
fierăstruind munții, stăvilind 
rîuri, legînd prăpăstii prin punți 
de beton, ridicînd cetăți indu
striale, scriind în cartea patriei 
pagini nemuritoare de abnega- 
țșzsi eroism constructiv.

1968. O altă generație de tineri 
a preluat ștafeta construcției, 
răspunzînd cu un sporit entu
ziasm chemării de a se afirma 
pe șantiere, ducînd mai departe 
glorioasa tradiție a primei ge
nerații de brigadieri. Două ge
nerații, veteranii primelor șan
tiere și cei mai tineri brigadieri 
s-au întîlnit ieri, 9 septembrie, 
sub arcul de triumf al unui mă
reț jubileu, în față cu harta pa
triei pe care energia nestăvilită 
a tineretului nostru a împodo- 
bit-o cu noi frumuseți.

Teatrul de vară „23 August". 
Răspunzînd invitației de a parti
cipa la această sărbătoare, în 
mijlocul brigadierilor de „ieri" 
și de „azi“ au sosit tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Chivu Stoica, Virgil 
Trofin, Leonte Răutu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu.

(Continuare în pag. a IlI-a)

MMAE
Dragi tovarăși tineri,
Vă rog să-mi dați voie, ca la 

această adunare ce aniversează un 
moment important din lupta și 
munca tineretului revoluționar din 
patria noastră, să vă transmit un 
salut călduros din partea Comite
tului Central al partidului și a gu
vernului patriei noastre socialiste, 
(aplauze, urale).

Se împlinesc 20 de ani de cînd, 
răspunzînd cu entuziasm chemă
rii partidului, tineretul patriei 
noastre a mers pe marile șantiere 
pentru a-și aduce prin muncă con
tribuția la făurirea socialismului 
în România, (aplauze entuziaste, 
urale).

Ploaia care a început acum ne 
amintește că victoriile noastre au 
fost obținute în luptă înverșuna
tă cu greutăți, cu piedici de tot 
felul, cu dușmanul, (aplauze, ura
le). In această luptă și muncă, în- 
vingînd piedici și adversități, pe 
ploaie, pe furtună, am ținut sus 
steagul marxist-leninist, steagul 
luptei pentru socialism în patria 
noastră, (aplauze, urale îndelun
gate).

Vă amintiți desigur, tovarăși, zi
lele de după 23 August. Tinerii, 
comuniștii, la chemarea partidu
lui, au fost în primele rînduri, 
dînd totul pentru patrie, pentru 
victoria împotriva fascismului, (a- 
plauze, urale).

Mulți dintre aceia care au pă
șit cu arma în mînă pentru eli

berarea patriei și pentru zdrobi
rea fascismului și-au dat viața; ei 
nu mai sînt printre noi. Sub con
ducerea partidului am știut însă 
să ducem mai departe marea ope
ră de făurire ' a socialismului, 
creînd poporului nostru o viață li
beră și fericită, (aplauze, urale).

în tot ce s-a construit pe întinsul 
patriei, pe marile șantiere, în 
toate uzinele, în toate . coope
rativele, în toate orașele și 
satele înfloritoare, se află încorpo
rată și munca minunatului nostru 
tineret, eforturile generației tinere, 
care a dat dovadă de un nețărmu
rit eroism în muncă, (aplauze pu
ternice, urale).

Privim cu îndreptățită mîndrie 
spre tot ceea ce s-a realizat în pa
tria noastră. Avem motive să fim 
mulțumiți, să fim mîndri de tot 
ceea ce am înfăptuit. Știm cu toții 
că cei care au contribuit la toate 
aceste victorii sînt muncitorii, ță
ranii și intelectualii, sînt bărbații 
și femeile din țara noastră, bătrîni 
și tineri, fără deosebire de na
ționalitate. Cu toți și-au unit,
într-un singur efort, munca și 
elanul pentru înflorirea patriei
noastre socialiste (aplauze, urale și 
ovații nesfîrșite).

Cunoașteți cu toții drumul pe 
care a trebuit să-1 parcurgem. Pri
vind înapoi, putem spune că dacă 
ar trebui să începem din nou, am 
porni pe același drum. Pentru că 
nu există, tovarăși, alt drum pen
tru construcția socialismului decît

drumul pe care ne-a condus Parti
dul Comunist Român, (aplauze 
furtunoase, aplauze entuziaste pre
lungite).

Doresc ca la această .adunare să 
adresez tinerilor *' brigadieri' de 
acum douăzeci de ani, tinerilor 
brigadieri de astăzi, întregului ti
neret al patriei noastre, cele mai 
calde felicitări pentru munca de
pusă în slujba înfloririi patriei. 
Vă urez tuturor noi și noi succese 
în munca și lupta pentru binele 
poporului nostru, (aplauze și ovații 
vibrante, îndelungate).

Am ajuns la un stadiu înaintat 
în dezvoltarea construcției socia
liste în România. Ne găsim pe dru
mul desăvîrșirii socialismului. Con
gresul al IX-lea a trasat un mi
nunat program de activitate 
pentru înflorirea patriei noas
tre socialiste. în munca pentru 
transpunerea în viață a aces
tui program tineretul este pre
zent alături de întregul popor. Este 
prezent tineretul muncitoresc, par
te integrantă a minunatei noastre 
clase muncitoare care deține rolul 
conducător în societatea noastră și 
care își îndeplinește cu cinste mi
siunea de călăuză a întregului nos
tru popor pe calea socialismului și 
comunismului, (aplauze, urale). 
Este prezent tineretul țărănesc, 
parte integrantă a minunatei noas
tre țărăniml, a țărănimii care de-a 
lungul veacurilor a ținut sus stea
gul luptei pentru independență

națională șl care, în alianță cu 
clasa muncitoare, a adus și aduce 
un aport de o deosebită importanță 
la făurirea vieții noi, socialiste, în 
România, (aplauze). Este prezent 
tineretul, studios pe-.se pregătește 
să intre în rîndurile minunatei 
noastre intelectualități care parti
cipă, alături de întregul popor, la 
munca de desăvîrșire a socialis
mului, de dezvoltare a științei și 
culturii patriei noastre — factor 
esențial în întreaga operă de fău
rire a socialismului, (aplauze, 
urale).

Dar ceea ce am realizat pînă 
acum reprezintă, tovarăși, numai 
baza pentru făurirea societății so
cialiste depline, pentru trecerea 
treptată la edificarea comunismu
lui în patria noastră. Folosind ceea 
ce am realizat, înzecind eforturile 
pentru dezvoltarea industriei și a- 
griculturii, pentru înflorirea știin
ței și culturii, vom asigura crearea 
condițiilor pentru făurirea socie
tății comuniste, a acelei societăți 
în care omul să fie cu adevărat 
stăpîn pe destinul său, stăpîn pe 
tot ceea ce se creează, liber să 
participe cu întreaga sa capacitate 
de gîndire la crearea unei vieți co
respunzătoare dorințelor și aspi
rațiilor sale cele mai înalte, (a- 
plauze, urale entuziaste, prelungi).

Ne străduim să ridicăm continuu 
nivelul de viață al poporului, să 
creăm tineretului condiții tot mai 
bune de muncă și învățătură. Sîn- 
tem conștienți că societatea de 
mîine este societatea oamenilor

PLECAREA TOVARĂȘULUI 

GIAN CARLO PAJETTA
Luni seara a părăsit Capitala to

varășul Gian Carlo Pajetta, mem
bru al Biroului Politic și al Direc
țiunii Partidului Comunist. Italian, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al G.G. al P.G.R., Ghizela Vass, șef 
de secție la G.G. al P.G.R., de acti
viști de partid.

(Agerpres)

STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE 
DINTRE REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 

SI REPUBLICA MALGAȘĂ
Guvernul • Republicii Socialiste 

România și guvernul Republicii 
Malgașe, conștiente de necesitatea 
unei cît mai mari apropieri între 
cele'două state și dornice de a 
dezvolta cooperarea reciprocă, au 
hotărît să stabilească relații diplo

matice reciproce, la rang de am
basadă.

Prin negocieri ulterioare se va 
stabili modalitatea deschiderii e- 
ventuale de misiuni diplomatice 
la Tananarive și la-București.

T ele g rame
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, a adresat președintelui Republicii Ecua
dor, Jose Maria Velasco Ibarra — cu ocazia instalării sale în funcția de 
președinte al Republicii — o telegramă prin care îi transmite felicitări 
și urări de prosperitate pentru poporul ecuadorian,

în telegrama de răspuns, președintele Republicii Ecuador exprimă 
profundele sale mulțumiri pentru felicitările trimise și urări pentru 
prosperitatea Republicii Socialiste România. (Agerpres)

In timpul înălțătoarei manifestări tinerești de la teatrul de vară „23 August" din Capitală (Foto : Gh. Vințilă.)

stăpîni pe cea mai înaintată ști
ință și cultură. Omul societății co
muniste va fi un om multilateral 
pregătit, cu un larg orizont cultu
ral, cu un înalt nivel de conștiință, 
(aplauze, urale entuziaste). Iată de 
ce partidul și guvernul consideră 
că nu este nimic mai important 
în momentul de față pentru tine
retul patriei noastre decît de a-și 
înzeci eforturile pentru a învăța, 
a învăța și iar a învăța. E bine să 
ne amintim de cei care au luat lo
pata și tîrnăcopul, cum s-a spus 
aici, pentru a contribui la edificarea 
socialismului. E bine să luăm și 
acum în mîini aceste unelte de 
construcție. Dar trebuie să înțe
legem, tovarăși, că societatea co
munistă se înfăptuiește cu tehnica 
cea mai avansată și că tineretul 
trebuie să devină stăpîn pe a- 
ceastă tehnică, să învețe să o 
creeze și să o mînuiască. (aplauze, 
urale).

Ne stau încă sarcini mari în 
față. Avem încă un drum lung 
de străbătut. Dar ceea ce am reali
zat pînă acum este dovada capa
cității creatoare a poporului nos
tru, este garanția faptului că ni
mic în lume nu va putea să a- 
bată poporul român de pe calea 
socialismului și comunismului, 
(aplauze însuflețite, urale îndelungi).

Știm că înfăptuind țelurile de edi
ficare a socialismului în România, 
ne îndeplinim în primul rînd o- 
bligația sacră față de poporul 
nostru, față de viitorul patriei 
noastre. Dar în același timp ne în
deplinim și una din principalele 
îndatoriri internaționaliste, pentru 
că numai în măsura în care fie
care țară va fi tot mai puternică, 
tot mai înfloritoare, în măsura în 
care orînduirea socialistă se va a- 
firma tot mai biruitor pe toate con
tinentele, există garanția că siste
mul socialist va deveni tot mai 
puternic, se va afirma tot mai mult, 
că noi și noi popoare vor păși pe 
calea socialismului, (aplauze, urale)

u

Șl GIIVERNIILIII
Om scrisorile sosite la redacție

Redacția „Scînteii" continuă să primească din toate colțurile pa
triei nenumărate mesaje din care răzbat dragostea și devotamentul 
nemărginit al întregului nostru popor față de conducerea partidului și 
statului, ca și angajamentul de a munci cu și mai mult elan și abne
gație pentru înflorirea României socialiste.

(Continuare în pag. a III-a)

„Mă număr printre iniile de mun
citori din istorica Vale a Jiului, pă- 
mînt al tradițiilor revoluționare, pe 
care atîția mineri au scris cu sîngele 
lor. sub vechiul regim burghezo- 
moșieresc, epopeea luptei pentru 
dreptate socială și libertate — ne 
scrie Predoșanu Ion din Lupeni. Am 
avut fericirea, laolaltă cu ortacii mei 
de muncă — români, maghiari, ger
mani — să-l văd și să-l aud vor
bind printre noi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia Zilei 
minerului. Am ascultat și citit în- 
flăcăratele cuvîntări ale tovarășului 
secretar general al Comitetului Cen
tral la Marea Adunare Națională, în 
diferite orașe și județe ale țării. Și 
de fiecare dată am simțit, ca 
și toți ceilalți, că fiecare cu-
vînt, fiecare idee erau și ale
noastre, porneau de undeva, din
adîncul inimilor noastre. Am în
țeles încă o dată că idealurile și 
năzuințele poporului nostru își gă
sesc expresia cea mai fidelă în po
litica partidului nostru. Sînt comu
nist și vreau să-mi exprim pe a- 
ceastă cale recunoștința și dragostea

profundă pe care le nutresc fată de 
partid, față de Comitetul său Cen
tral, pentru patriotismul, internațio
nalismul și înaltul umanism care 
caracterizează politica internă și ex
ternă a României socialiste. Cred că 
nu există manifestare mai vie, mai 
puternică a adeziunii față de po
litica partidului decît rezultatele 
muncii noastre. De aceea, la locul 
nostru de muncă, ca șef de echipă, 
asigur conducerea partidului că nu 
ne vom precupeți nici un efort pen
tru a îndeplini cit mai bine sarcinile 
de plan".

„Răsfoiesc zilnic hrisoave și ma
nuscrise îngălbenite de vremuri — 
ne scrie Mihaî Rachieru, directorul 
Arhivelor Statului din Ploiești — și 
inima mi se umple de mîndrie cer- 
cetînd istoria neamului ce sălășluieș
te de veacuri pe meleagurile țării 
noastre. Principiile marxist-leniniste 
ale respectării independenței și su
veranității naționale, ale apropierii 
și înțelegerii cu celelalte popoare, a- 
plicate astăzi cu atîta consecventă

(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITAT FABRICA
son&asmsz

al P.C.R., 
al Comitetu- 
București al

în fabrică,

Tovarășul Gian Carlo Pa- 
jetta, membru al Biroului 
Politic și 
Partidului 
lian, care 
noastră la 
P.C.R., împreună cu 
rășul Paul Niculescu-Mizil. 
membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., au făcut luni la 
amiază o vizită la Fabrica 
de mașini-unelte și agrega
te București. Oaspeții au 
fost însoțiți de tovarășul 
Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. 
prim-secretar 
lui municipal 
P.C.R.

La intrarea 
Nicolae Constantin, adjunct 
al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, 
reprezentanți ai organelor 
de conducere a fabricii au 
adresat oaspeților un cald 
salut.

Directorul general al fa
bricii, ing. Aure] Bozgan. a 
înfățișat preocupările co
lectivului de aici pentru

ai Direcțiunii 
Comunist Ita- 
se află în țara 

invitația C.C. al 
tova-

■>

diversificarea și perfecțio
narea mașinilor-unelte, sub
liniind rezultatele obținute 
pe linia traducerii în viață 
a directivelor trasate de 
partid.

Au fost vizitate apoi 
principalele secții de pro
ducție, unde oaspeților 
le-au fost prezentate cele 
mai noi realizări ale fabri
cii : strungurile carusel și 
frezele portale, creații de 
înaltă tehnicitate, aflate în 
diferite faze de construcție. 
In continuare, s-a vizitat 
șantierul noilor obiective 
care se ridică în incinta fa
bricii.

Căldura și sentimentele 
tovărășești cu care munci
torii, tehnicienii și inginerii 
au întîmpinat pretutindeni 
pe oaspeți și-au găsit o 
puternică expresie cu pri
lejul mitingului ce a avut 
loc la sfîrșitul vizitei. El a 
ocazionat o vibrantă mani
festare a prieteniei și soli
darității internaționaliste 
dintre partidele comuniste 
român și italian, o expresie 
a aprobării depline a oa
menilor muncii față de

relațiile frățești de colabo
rare. bazate pe principiile 
respectului reciproc, ale 
luptei comune pentru uni
tatea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor progre
siste din lume, promovate 
de partidul nostru.

Vizita dv. — a subliniat 
in cuvîntul de deschidere 
a mitingului Nicolae Popa, 
secretarul comitetului de 
partid al uzinei — este una 
din expresiile bunelor re
lații de înțelegere, priete
nie, colaborare, statornicite 
între partidul nostru și 
Partidul Comunist Italian.

Arătind că întregul co
lectiv este angajat cu în
suflețire în lupta pentru 
realizarea sarcinilor ce re
vin întreprinderii din pro
gramul stabilit de Congre
sul al IX-lea și Conferința 
Națională a P.C.R., pentru 
dezvoltarea multilaterală a 
patriei, pentru perfecționa
rea întregii vieți economi
ce și sociale, vorbitorul a 
evidențiat că toate succe
sele obținute în această di
recție sînt o mărturie aloc

ventă a atașamentului 
muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor de aici față 
de politica internă și ex
ternă a partidului nostru.

Noi susținem în unani
mitate, a subliniat vorbito
rul, politica internaționa- 
listă a partidului și statu
lui nostru, politică plină 
de răspundere, de princi
pialitate și fermitate re
voluționară, care urmăreș
te cu perseverență întări
rea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare cu 
partidele comuniste și 
muncitorești din țările so
cialiste și din celelalte 
țări, respectînd cu stricte
țe principiile independen
ței și suveranității, ale e- 
galității în drepturi și ne
amestecului în treburile 
interne, avantajului reci
proc și întrajutorării to
vărășești.

Ne face o deosebită plă
cere — a arătat muncito
rul Manolache Niculescu 
în cuvîntul său — să con
statăm și cu acest prilej 
că relațiile de stimă, co
laborare frățească, interna-

ționalistă, cu vechi tradi
ții, între partidele noastre 
comuniste, se dezvoltă 
neîntrerupt, slujind cauzei 
întăririi unității mișcării 
comuniste și muncitorești 
internaționale, triumfului 
ideilor nobile ale mar- 
xism-leninismului, afir
mării și mai puternice a 
solidarității de luptă a 
forțelor antiimperialiste în 
lumea contemporană.

Vă rugăm, tovarășe Gian 
Carlo Pajetta, să transmi
teți clasei muncitoare ita
liene, comuniștilor din Ita
lia, salutul nostru frățesc 
internaționalist, sentimen
tele de solidaritate și înal
tă prețuire pe care le nu
trim față de activitatea și 
lupta Partidului Comunist 
Italian împotriva exploată
rii, pentru apărarea inte
reselor vitale ale poporu
lui.

Subliniind că oaspeții au 
vizitat fabrica într-o pe
rioadă cînd întregul colec
tiv de muncitori și ingi
neri desfășoară o vastă ac
tivitate creatoare pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce

le revin din programul e- 
laborat de Congresul al 
IX-lea și de Conferința 
Națională a Partidului Co
munist Român pentru de- 
săvîrșirea construirii so
cialismului în patria noas
tră, vorbitorul a spus : Ne 
străduim să fim la înălți
mea acestei chemări și vă 
pot asigura că pentru în
tregul nostru colectiv 
marca fabricii, prestigiul 
ei, grija pentru o produc
ție de înalt nivel calita
tiv sînt preocupări de 
prim ordin.

Vizita dv., tovarășe 
Gian Carlo Pajetta, în uzi
na noastră, a spus în cu
vîntul său ing. Mircea 
Crețu, o privim ca o nouă 
expresie a relațiilor de 
strînsă colaborare dintre 
partidele noastre comunis
te; ea ne prilejuiește bucu
ria de a transmite comu
niștilor din Italia un căl
duros salut, urările noastre 
prietenești de noi succese 
în lupta pentru libertate, 
progres și înfăptuirea idea
lurilor și aspirațiilor celor 
ce muncesc. întregul co-

lectiv al uzinei noastre, ca 
și întregul popor român, 
urmărește cu viu interes 
activitatea clasei munci
toare italiene, lupta ei pen
tru binele întregului po
por.

Colectivul uzinei noastre 
urmărește cu deosebit in
teres și deplină adeziune 
activitatea pătrunsă de răs
pundere internaționalistă 
desfășurată de P.C.R. pen
tru a face ca în soluțio
narea situației create să 
triumfe rațiunea, spiritul 
de respect și înțelegerea, 
să se găsească rezolvări 
care să ducă la întărirea 
unității sistemului mondial 
socialist, a mișcării comu
niste și muncitorești in
ternaționale.

Ne exprimăm și cu acest 
prilej profunda noastră a- 
probare față de principiile 
cuprinse în Declarația Ma
rii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Ro
mânia, sprijinim hotărîrea 
fermă a conducerii parti
dului nostru în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

de a face totul ca între 
țările socialiste, între par
tidele comuniste și munci
torești să se statornicească 
bunele relații de respect și 
încredere reciprocă.

Primiți cu vii și puter
nice uralc și aplauze, au 
luat apoi cuvîntul tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Gian Carlo Pa- 
jetta, membru al Biroului 
Politic și al Direcțiunii 
Partidului Comunist Ita
lian.

Cuvîntările lor au fost 
subliniate în repetate rîn- 
duri prin aplauze și urale, 
manifestare a adeziunii 
depline față de lupta des
fășurată de partidul nos
tru pentru dezvoltarea con
tinuă a colaborării dintre 
partidele comuniste și mun
citorești din lumea întrea
gă, pentru întărirea unită
ții lagărului socialist și a 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

I--- -------- ----------- -
/n zona industrială

a lașului

Apar noi 
obiective 
industriale

Cuvîntarea tovarășului 
Paul Niculescu-Mizil

Cuvîntarea tovarășului 
Gian Carlo Pajetta

înainte de toate doresc să adre
sez dv., muncitorilor, muncitoare
lor, inginerilor și tehnicienilor, 
comuniștilor și celor fără de par
tid, colectivului de conducere al 
acestei uzine — a spus tovarășul 
P. Niculescu-Mizil — salutul frățesc 
al Comitetului Central al partidului 
nostru, salutul secretarului gene
ral al Comitetului Central, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
patriei noastre, tovarășul nostru 
drag, Nicolae Ceaușescu.

Vă mulțumesc din toată inima 
pentru această primire caldă — 
manifestare a încrederii depline 
a colectivului dv. în politica par
tidului de construire a socialismu
lui, de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie frățească cu partidele 
comuniste și muncitorești frățești.

Aș dori, tovarăși, să subliniez în 
mod deosebit satisfacția pe care o 
avem aflînd că indicațiile date de 
conducerea de partid, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vi
zitei pe care a făcut-o acum cî- 
teva luni aici au fost îndeplinite. 
Doresc să vă felicit pentru toate 
aceste realizări și să subliniez că 
dv. aduceți, prin aceste realizări, 
o contribuție de seamă la utila
rea industriei noastre cu mașini 
moderne, de înaltă tehnicitate, la 
înfăptuirea politicii partidului nos
tru de industrializare socialistă a 
României.

Dezvoltarea uzinei dv. este un 
simbol al dezvoltării întregii noas
tre patrii, a spus tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil. Subliniind că par
tidul nostru acordă cea mai mare 
atenție industriei construcțiilor de 
mașini, el a arătat că Comitetul 
Executiv al Comitetului Central al 
partidului a stabilit sarcini care 
duc nu numai la îndeplinirea, dar 
la depășirea prevederilor planului 
cincinal în ce privește construcția 
de mașini-unelte și agregate.

Una din trăsăturile fundamen
tale, caracteristice, ale vieții so
ciale în România, — care s-a afir
mat în aceste zile cu cea mai mare 
forță — a spus vorbitorul, 
este marea unitate a muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, a 
tuturor oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, în slujba în
floririi patriei socialiste. Avem 
nestrămutata convingere că nimic 
nu poate să oprească poporul și 
țara noastră de pe acest drum.

1 Mărturia cea mai puternică este 
tocmai unitatea întregului popor 
în jurul partidului, al Comitetului 
Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este hotărîrea 
neabătută a maselor de a transpu
ne în fapte visele noastre cele 
mai 'îndrăznețe, de a înfăptui poli
tica partidului.

Noi sîntem ferm convinși că în
tărind România socialistă îndepli
nim nu numai îndatorirea noastră 
primordială față de poporul ro- 

1 mân, dar îndeplinim în același timp 
și una din îndatoririle noastre in
ternaționaliste. Noi pornim de la 
concepția că, cu cît fiecare țară so
cialistă, cu cît fiecare popor con
structor al socialismului lucrează 
mai bine, obține succese mai mari, 
mai bune, cu atît este mai puternic 
sistemul mondial socialist, cu atît 
este mai puternică influența socia
lismului în lume. i

Partidul nostru, republica noas
tră socialistă constituie un factor 
activ al sistemului mondial socia
list, al familiei partidelor comu
niste și muncitorești, al frontului 
care luptă împotriva imperialismu
lui, pentru progres social, pentru 
independență națională și pace în 
întreaga lume. Vă este cunoscut că 
țara noastră pune în centrul poli
ticii sale externe prietenia, cola
borarea frățească, solidaritatea și 
alianța cu toate țările socialiste 
frățești. Noi sîntem ferm hotăriți 
să dezvoltăm continuu această po
litică pe baza principiilor interna
ționalismului socialist, ale mar-

xism-leninismului, pe baza respec
tării independenței și suveranității 
naționale, a egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
întrajutorării tovărășești. Sîn
tem convinși că dezvoltarea 
pe aceste principii a relațiilor de 
prietenie și alianța cu toate țările 
socialiste corespund atît interese
lor naționale vitale ale poporului 
român, cît și intereselor generale 
ale caUzei socialismului și păcii în 
lume.

Partidul nostru este un partid 
legat profund de popor, născut din 
rîndurile clasei muncitoare româ
ne, din rîndurile poporului român, 
în același timp el este un partid 
profund internaționalist.

Partidul nostru dă cea mai mare 
atenție dezvoltării legăturilor in
ternaționaliste cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, atît cu 
cele care joacă rolul de partide de 
guvernămînt în țările socialiste, cît 
și cu cele care militează în țările 
capitaliste, fie în mod legal, fie în 
condiții de luptă grea ilegală, pre
cum și cu mișcările de eliberare 
națională, cu mișcările care, cu 
arma în mînă sau în alte forme, 
luptă împotriva imperialismului 
pentru afirmarea dreptului la via
ță, la libertate al popoarelor lor.

Zilele acestea avem bucuria de 
a găzdui în patria noastră pe to
varășul Gian Carlo Pajetta, mem
bru al Biroului Politic și al Direc
țiunii Partidului Comunist Italian. 
Tovarășul Ceaușescu și alți tovarăși 
din conducerea partidului au avut 
schimburi de păreri, au discutat 
cu tovarășul Pajetta despre 
probleme legate de dezvolta
rea relațiilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Italian, despre situația actuală din 
mișcarea muncitorească internațio
nală, despre situația internațională. 
Am plăcerea să vă informez, tova
răși, că în cursul acestor discuții 
desfășurate într-un spirit care ca
racterizează relațiile dintre parti
dele noastre — de stimă, de respect 
reciproc, de caldă tovărășie — am 
găsit un mod asemănător de apre
ciere a problemelor. Acest mod de 
gîndire asemănător, acest mod co
mun de abordare a problemelor 
izvorăște din preocuparea, care 
este comună atît Partidului Co
munist Român, cît și Partidului 
Comunist Italian, de a face totul 
pentru normalizarea relațiilor din
tre partidele comuniste și muncito
rești, pentru ca în această si
tuație grea să se acționeze in spi
ritul depășirii dificultăților, să se 
acționeze, pentru a găsi calea de 
rezolvare a tuturor problemelor 
în spiritul lărgirii și întăririi soli
darității internaționaliste între 
partidele comuniste și muncitorești.

Noi pornim de la Ideea că fiecare 
partid comunist este reprezentan
tul, este glasul clasei muncitoare 
din țara sa, al poporului din care 
face parte și în același timp de la 
ideea că forța partidelor comuniste 
și muncitorești stă în capacitatea de 
a lărgi relațiile de solidaritate în
tre ele, de a întări unitatea lor in
ternaționalistă. Tocmai în dezvol
tarea acestor relații pe baza fră
țească a internaționalismului, pe 
baza respectării dreptului fiecărui 
partid de a hotărî asupra, tuturor 
problemelor sale interne sau de po
litică externă, tocmai în aceasta 
vedem garanția trăiniciei relațiilor 
între partidele comuniste și mun
citorești.

în acest cadru doresc să subli
niez, tovarăși, că relațiile care se 
dezvoltă continuu între Partidul 
Comunist Român și Partidul Co
munist Italian sînt relații de depli
nă solidaritate internaționalistă. O 
contribuție de seamă la întărirea 
acestor raporturi au adus-o întâlni
rile între tovarășul Luigi Longo, 
secretar general al Partidului Co
munist Italian, și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și întîlnirile 
și vizitele reciproce ale alto»

conducători ai partidelor noas
tre frățești. Pe noi ne bucu
ră succesele pe care le obține Par
tidul Comunist Italian, care s-a 
afirmat ca una din cele mai impor
tante forțe ale vieții politice din 
Italia, ca luptător neobosit pentru 
interesele vitale ale clasei munci
toare, ale poporului italian, pentru 
democrație, pentru progres social. 
Este cunoscută activitatea pe care o 
desfășoară Partidul Comunist Ita
lian pe plan extern, ca unul din 
detașamentele cele mai active ale 
mișcării comuniste și muncitorești, 
în slujba întăririi relațiilor de uni
tate între partidele frățești.

Salutînd pe tovarășul Gian Carie 
Pajetta, adresăm în același timp 
salutul frățesc de solidaritate in
ternaționalistă al partidului nostru, 
al conducerii sale, al întregului po
por Partidului Comunist Italian, 
conducerii sale, poporului italian 
și exprimăm urările noastre de 
succes în întreaga activitate revo
luționară pe care o conduce Parti
dul Comunist Italian.

întreaga noastră activitate exter
nă pornește de la ideea de bază 
că în unitate stau forța și puterea 
mișcării noastre. Unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, unitatea țărilor socialiste 
este ceea ce poate să dea forță și 
tărie luptei întregului front anti- 
imperialist, este ceea ce poate să 
dea forță și tărie luptei pentru a- 
sigurarea păcii în lume, pentru 
triumful ideilor socialismului. Iată 
de ce, tovarăși, noi prețuim unita
tea partidelor comuniste și munci
torești, iată de ce prețuim unita
tea țărilor socialiste. Noi pornim 
de la concepția că indiferent cît 
de mari pot fi deosebirile de păreri 
între partidele comuniste și mun
citorești, între țările socialiste, ceea 
ce este precumpănitor este tocmai 
ceea ce ne unește — hotărîrea 
noastră comună de a munci neo
bosit pentru triumful socialismu
lui, pentru triitmful păcii, ideolo
gia noastră comună, marxism-le- 
ninismul.

Iată de ce Partidul Comunist Ro
mân, Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român este hotărît 
ca și în viitor să facă tot ce de
pinde de el pentru a-și aduce în
treaga contribuție la cauza întări
rii relațiilor frățești dintre țările 
socialiste, dintre partidele comu
niste și muncitorești, la cauza uni
tății întregului front mondial anti- 
imperialist.

în încheiere, tovarășul Paul Ni
culescu-Mizil a adresat cele mai 
bune urări de succes în activitatea 
colectivului fabricii, activitate pusă 
în slujba marii cauze a înfloririi 
României socialiste.

Vă rog, în primul rînd, să pri
miți mulțumirile pe care vi le a- 
dresez cu emoție pentru salutul 
vostru călduros, a spus tovarășul 
Gian Carlo Pajetta. Salutul mun
citorilor, al oamenilor muncii, este 
cel mai cald, cel mai cordial, cel 
mai plăcut lucru pentru inima lup
tătorilor comuniști. încrederea cla
sei muncitoare, participarea sa ac
tivă la luptă sînt condiții esențiale 
ale forței unui partid comunist. 
Salutul nostru adresat oamenilor 
muncii și comuniștilor români, sa
lutul nostru de comuniști italieni, 
vine din partea acelor care consi
deră țara voastră ca un element 
esențial al construcției socialismu
lui în lume, din partea celor care 
consideră opera voastră, munca 
voastră ca o parte importantă din 
munca milioanelor și milioanelor 
de oameni care doresc să constru
iască o societate nouă, care cred 
într-un viitor pașnic și liber pen
tru întreaga omenire. Este un an
gajament pe care îl simțim și noi, 
în munca noastră.

Simțind întreaga răspundere față 
de propriul nostru popor, nu uităm 
nici o clipă că trebuie să privim 
și dincolo de frontierele noastre. 
Așa a fost cînd oamenii muncii din 
țara noastră au ieșit la luptă pe 
străzi și în piețe, cînd studenții 
noștri au luptat în universități, 
cînd țăranii noștri au ieșit din ca
sele lor pentru a-și exprima pro
testul. Noi am simțit întotdeauna 
că forța oamenilor muncii din țara 
noastră constituie o parte din forța 
noastră, a comuniștilor, și întot
deauna am considerat că succesele 
noastre pot fi o contribuție la lupta 
comună internațională. Așa a fost 
cînd am repurtat marele succes la 
alegerile desfășurate anul acesta 
în luna mai : noi i-am învins pe 
adversari, am depășit dificultățile 
pentru că am rostit cuvîntul uni
tate și pentru că am luptat sub 
steagul roșu pe care se află înscris: 
..Proletari din toate țările, uni- 
ți-vă !“, sub semnul internaționa
lismului proletar pe care îl simțiți 
și voi în munca voastră.

Voi, care lucrați la mașini ce 
sînt rodul muncii și al inteligenței 
oamenilor din toate colțurile lumii, 
voi știți că astăzi fiecare țară este 
legată în mod obligatoriu cu toate 
celelalte țări de pe pămînt, a spus 
vorbitorul. Așa cum fiecare dintre 
voi își dă seama că munca sa nu 
o face numai pentru el, doar pentru 
familia sa, ci și pentru România 
socialistă, tot așa fiecare își dă 
seama, trebuie să-și dea seama tot 
mai mult, că orice lucru pe care îl 
face este pentru oamenii muncii, 
pentru socialism în întreaga lume.

Există momente dure, dificile în 
luptă, chiar momente grave. De ce

ar trebui să le ignorăm noi, comu
niștii ? De ce trebuie ca noi, care 
sîntem revoluționari, să ascundem 
acest lucru sau să mascăm aceste 
momente prin cuvinte care nu co
respund realității ? Pentru că dacă 
este adevărat că fiecare succes al 
nostru este succesul tuturor oame
nilor muncii, e tot atît de adevărat 
că și momentele grele, slăbiciunile, 
chiar și erorile, apasă asupra tutu
ror. Dorința noastră de a depăși 
dificultățile grave ale situației ac
tuale este în primul rînd o dorință 
internaționalistă. Și noi sîntem 
bucuroși că putem spune că ace
eași dorință, același simț al răspun
derii internaționaliste le-am simțit, 
așa cum a spus tovarășul Mirii, la 
conducătorii partidului vostru, la 
partidul vostru.

Am impresia că aceleași simță
minte, aceleași angajamente și, tre
buie s-o spun, dragi tovarăși, în 
această situație dificilă, aceeași pa
siune comunistă, le văd și în ochii 
voștri, le simt în aplauzele voastre 
si mi se pare că nu greșesc dacă 
interpretez astfel voința voastră 
de proletari.

Italia a luptat într-un război 
greu de partizani, poporul italian 
a purtat în mod victorios războiul 
de eliberare și eliberîndu-se de 
fascism, de sub opresiunea germa
nă. a vrut să mărturisească și și-a 
mărturisit dorința de independență, 
setea de libertate. Dar, în acel 
război, noi am învățat cît este de 
necesară colaborarea între po
poare ; în sacrificiile acelui război 
am învățat să iubim partidul. Co
muniștii italieni s-au străduit 
ca in acești ani să se afle în 
fruntea poporului lor, pentru a 
extinde și pentru a întări le
găturile cu clasa muncitoare, 
cu toți oamenii muncii. Am mun
cit împreună cu tovarășul Togli
atti pentru a trasa o cale italiană 
spre socialism. Am învățat că fără 
să ne bazăm pe tradițiile naționale, 
fără să cunoaștem situațiile deose
bite în care trăiește un popor, nu 
putem concepe să mergem înainte. 
Am învățat, de asemenea, că a- 
ceste particularități și această cale 
națională, autonomia fiecărui par
tid, nu numai că nu sînt în 
contradicție cu internaționalis
mul, ci constituie un element 
esențial. Cei care nu își fac 
datoria pînă la capăt în propria 
lor țară, cei care nu muncesc pen
tru oamenii în mijlocul cărora tră
iesc, pentru tineretul, pentru co
piii lor, nu-și pot realiza activitatea 
revoluționară împreună cu ceilalți, 
nu-și pot îmbina eforturile cu cei 
care construiesc socialismul, nu se 
pot considera combatanți în rîndul 
celor care luptă, uneori chiar și cu 
armă în mînă, împotriva imperia
lismului.

Iată de ce noi împărtășim opinia 
exprimată aici, Că unitatea este 
scopul care trebuie atins, că ea este 
o armă esențială în lupta noastră 
comună ; dar trebuie ca această 
unitate efectivă să țină seama de 
condițiile în care sîntem chemați 
astăzi să ne ducem activitatea. 
Iată de ce noi ne-am adresat, în 
această situație, în primul rînd, 
comuniștilor și oamenilor muncii 
din țara noastră, pentru a respinge 
orice tentativă din partea imperia
liștilor și a ațîțătorilor la război, 
de a miza pe diviziuni și pe diver
gențele între partidele comuniste 
și muncitorești. Noi considerăm că 
trebuie să ne asumăm pe deplin și 
în mod deschis răspunderea. Și 
iată de ce putem spune, cu de
plină sinceritate, că solidaritatea 
noastră, că sentimentele noastre fră
țești față de poporul cehoslovac și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia 
se exprimă în aceste zile grele 
prin dorința și voința noastră de 
a acționa astfel îneît să fie posibi
lă cît mai curînd asigurarea con
dițiilor normale necesare pentru 
reluarea operei de construire a so
cialismului, a relațiilor normale și 
frățești cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu avangar
da revoluționară din toate colțu
rile lumii.

Noi avem nevoie să fim uniți, 
pentru a putea duce activitatea 
intr-adevăr împreună, pentru a în
deplini rolul nostru în lupta împo
triva imperialismului. Cînd sute și 
mii de patrioți-partizani luptă 
în Vietnam împotriva agresiunii 
americane, cînd milioane de băr
bați, femei și copii suferă datori
tă acestui război de agresiune, noi 
trebuie să îndreptăm loviturile 
noastre unite — arma noastră, 
împotriva imperialismului. Iată 
de ce noi considerăm că ne dăm 
contribuția internaționalistă, chiar 
și tocmai în acest moment dificil, 
înnoind propunerea de a lupta 
uniți cu toți oamenii muncii ita
lieni pentru libertate, pentru pace 
și pentru socialism. Iată de ce noi 
considerăm prietenia frățească și 
colaborarea cu oamenii muncii și 
cu comuniștii români ca un ele
ment al încrederii noastre și ca o 
respectare a angajamentului nos
tru internaționalist și revoluționar, 
pentru că noi considerăm că ceea 
ce am făcut împreună în acești ani 
nu trebuie să se risipească. Iată de 
ce sînt bucuros să pot spune că 
ceea ce am făcut noi împreună în 
aceste zile considerăm că este util 
pentru România, socialistă și pentru 
Italia, care vrea să înainteze spre 
socialism, pentru pacea în lume și 
pentru colaborarea între partidele 
comuniste și muncitorești din toate 
țările.

IAȘI (corespondentul „Scîn- 
teii"). — Importanța noii 
zone industriale a lașu
lui va spori simțitor in 
viitorul apropiat, cînd vor 
intra în funcțiune uzina 
de fibre și fire sintetice și 
țesătoria de mătase „Victo
ria", unități ia care probele 
tehnologice urmează să încea
pă încă în acest an. în afară 
de acestea, în împrejurimile 
lașului a început să se contu
reze încă o modernă unitate. 
E vorba de stația de exploa
tare și reparare a utilajelor 
grele pentru construcții. Aici 
se vor putea efectua reviziile 
tehnice, reparațiile capitale și 

I accidentale la tractoare, bul
dozere, excavatoare, cilindri- 
compresori, automacarale, au- 
togredere, încărcătoare, in- I 
stalații pentru prepararea 
mixturilor asfaltice, betoniere 
de mare capacitate, malaxoa- 
re pentru mortare și alte uti
laje. Noua construcție este 
executată de întreprinderea 
de construcții-montaje nr. 4 
Iași și va fi dată în folosință j 
spre sfîrșitul anului viitor.

Bilanț industrial 
in două județe

BACĂU (corespondentul „Scîn- | 
teii"). întreprinderile industriale I 
din județele Bacău și Neamț | 
și-au încheiat activitatea pe cele I 
8 luni care au trecut de la în
ceputul anului cu un bilanț rod
nic. Datele statistice arată că în 
județul Bacău planul producției 
marfă vîndută și încasată a fost 
depășit cu 139,5 milioane lei, iar 
în județul Neamț s-a realizat în 
plus față de aceeași perioadă a 
anului trecut o producție în va
loare de 358 milioane Iei. La 
capitolul produse peste plan au 
fost înregistrate 2 000 tone de 
îngrășăminte cu azot, 5 355 tone 
de amoniac, 1 835 tone sodă 
caustică, 11 000 tone ciment, 200 
tone țevi, aproape 1 500 tone de 
hîrtie și însemnate cantități de 
țesături, încălțăminte, cherestea, 
cărbune și diferite produse ali
mentare.

Realizări deosebite au obținut 
colectivele combinatelor chimice 
de pe platformele Trotușului și 
Piatra Neamț, Uzina de țevi xj'.n 
Roman, Fabrica de ciment din 
Bicaz și Fabrica de hîrtie și ce
luloză Letea din Bacău. Rezul
tatele bune în producție se o- 
glindesc și în situația economi- 
co-financiară a întreprinderilor. 
Numai în județul Neamț au fost 
realizate peste plan economii la 
prețul de cost în valoare de 39 
milioane lei, precum și benefi
cii suplimentare de circa 100 
milioane lei.

La Hunedoara

în timpul mitingului de la Fabrica de mașini-unelte și agregate din Capitală

SE CONSTRUIESC DOUĂ CUPTOARE ELECTRICE
La Combinatul siderurgic Hu

nedoara a început executarea 
fundațiilor la primul din cele 
două cuptoare electrice de cite 
50 tone, prevăzute a fi construi
te și puse în funcțiune pînă la 
jumătatea anului viitor. Noile 
cuptoare vor asigura o creștere 
de peste două ori a producției 
actuale de oțel special a combi
natului din Hunedoara. Agre
gatele vor fi echipate cu utilaje 
de înalt nivel tehnic, care vor 
asigura elaborarea de oțeluri 
electrice cu caracteristici supe
rioare.

Concomitent se construiește o 
stație de conexiuni prevăzută 
cu patru transformatoare de cîte 
40 megawați-amperi fiecare, 
prin intermediul cărora se va 
furniza energia electrică nece
sară procesului de topire și e- 
laboraire a oțelului în noile cup
toare.Ritm alert pe șantierul fabricii de tricotaje din Suceava

SUCEAVA. — Pe șantierul fa
bricii de tricotaje Suceava s-a 
terminat construcția centralei 
termice și a început montajul 
primului cazan cu o capacitate 
de 7,3 tone de abur saturat pe 
oră. De asemenea, lucrările Ia 
hala de fabricație sînt în avans 
față de grafic, scheletul de re
zistență fiind ridicat în propor- 9 
tie de 90 la sută. întreprinderea, I 
care va fi dată in funcțiune Ia 
sfîrșitul anului 1969, va produce 
16,7 milioane de tricotaje anual.

(Agerpres)
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Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Partidul nostru a acționat și ac
ționează pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare și prietenie cu 
toate țările socialiste. Voi, tinerii, 
ați fost și sînteți întotdeauna în 
primele rînduri în înfăptuirea a- 
cestei politici, pentru că tineretul 
nostru este partizanul prieteniei și 
colaborării între popoare, între ti
nerii din toate țările socialiste, din 
întreaga lume. (aplauze, uralc). 
Ne-am pronunțat și nc pronunțăm 
pentru relații de prietenie și cola
borare cu toate popoarele lumii ; 
cauza prieteniei și colaborării între 
toate popoarele planetei noastre 
este însăși cauza libertății, inde
pendenței și dreptății sociale, (uralc, 
aplauze).

Știm că există forțe imperialiste 
care amenință pacea ; de aceea este 
necesar să acționăm pentru unirea 
întregii mișcări revoluționare, în
tregii mișcări antiimperialiste, a 
tuturor oamenilor dornici de pro
gres.- Numai astfel vom evita ca 
omenirea șă fie azvîrlită într-un 
război, vom asigura pacea — bunul 
cel mai de preț al tuturor popoa
relor,- pentru oare tînărâ generație 
trebuie să lupte cu întreaga sa 
energie și combativitate, (aplauze, 
uralc).

Partidul nostru consideră că la 
ba^ relațiilor dintre țările socia
liste, dintre partidele comuniste și 
muncitorești trebuie așezate prin
cipiile atotbiruitoare alemarxism- 
leninismului : egalitatea deplină în 
drepturi între popoare și națiuni, 
respectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în 
treburile ■ interne, întrajutorarea 
tovărășească, .solidaritate în luptțț 
pentru cauza oamenilor muncii de 
pretutindeni. Toate aceste principii, 
la un loc, creează baza unității de 
nezdruncinat a țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești. 
Numai respectarea neabătută a tu
turor acestor principii poate asi
gura triumful cauzei socialismului 
și comunismului, (vii aplauze, u- 
rale).

Orice încercare de a neglija, de

IIVlNIUl KIWSȘMI B ILIESCU
Adunarea noastră este închinată 

împlinirii a 20 de ani de la desfă
șurarea lucrărilor pe marile șan
tiere naționale ale tineretului — 
Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, 
Lunca Prutului — care, prin dîrze- 
nia, entuziasmul și eroismul tine
rilor brigadieri, au înscris o pagină 
glorioasă. în istoria contemporană 
a României, în istoria organizației 
noastre de tineret. Tineretul nostru, 
Uniunea Tineretului Comunist, ca 
și întregul nostru popor cinstesc 
tradițiile de muncă pline de dărui
re, pătrunse de o puternică vibra
ție patriotică și de o înaltă con
știință socialistă.

In continuare, vorbitorul s-a re
ferit la entuziasmul și înflăcărarea 
cu care tinerii au răspuns în urmă 
cu 20 de ani la chemarea partidu
lui pentru a-și aduce contribuția 
la refacerea economiei naționale, 
la dezvoltarea avuției materiale a 
țării. In luna aprilie 1948, a spus 
vorbitorul, au fost inaugurate ma
rile șantiere naționale : Bumbești- 
Livezeni, Salva-Vișeu și Lunca 
Prutului, care aveau să ridice pe o 
treaptă superioară munca voluntar- 
patriotică. Numai la Bumbești-Li
vezeni aproape 30 000 de tineri — 
muncitori, țărani, elevi, studenți, 
tineri români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — au realizat 
£n șapte luni construcția unei căi 
ferate pentru care au trebuit să fie 
sfredeliți munții în zeci de tune
luri, pentru care au trebuit înăl
țate peste văile prăpăstioase via
ducte îndrăznețe. Dai- mai presus 
de izbînzile înfruntării cu natura, 
cu vicisitudinile timpului și condi
țiile grele de lucru, mai presus de 
virtuțile tehnice ale lucrării, șan
tierul de la Bumbești-Livezeni, ca 
și celelalte șantiere naționale s-au 
dovedit adevărate școli de educa
ție a unui tineret muncitor, perse
verent, călit în lupta ou greutățile, 
entuziast, demn continuator al 
înaintașilor. .

Tradiția născută pe șantierele 
naționale ale tineretului s-a men
ținut neclintită în conștiință și în 
fapte — a spus vorbitorul. Tinerii 
și-au dovedit, în toți anii care au/ 
urmat, hărnicia și dragostea de 
muncă, adeziunea deplină la pro
gramul de înflorire a patriei, în- 
scriindu-și numele Ia loc de cinste 
pe actul de naștere al multora din 
înfăptuirile poporului nostru.

Cuvintele de înaltă apreciere 
rostite nu o dată de conducerea 

^partidului la adresa contribuției pe 
|care tineretul a adus-o în anii -con

ți subaprecia o latură sau alta a 
acestei baze principiale a relațiilor 
aduce daune mișcării comuniste, 
unității forțelor antiimperialiste. 
Partidul nostru, pe steagul căruia 
a stat și stă scris principiul solida
rității internaționale, își va înde
plini în acest spirit obligația sa 
de detașament activ al mișcării re
voluționare mondiale, (aplauze pu
ternice, uralc îndelungate).

în condițiile de astăzi, noi con
siderăm că nu trebuie precupețit 
nici un efort pentru a găsi căile 
în vederea îmbunătățirii relațiilor 
dintre țările socialiste, dintre parti
dele comuniste și muncitorești. De 
asemenea, trebuie acționat în direc
ția destinderii în viața internațio
nală, a împiedicării forțelor reac
ționare care ar dori să împingă 
omenirea înapoi spre perioada 
războiului rece. Trebuie să facem 
totul pentru a continua procesul în
ceput de realizare a securității eu
ropene, de destindere internațio
nală, de asigurare a păcii pe pla
neta noastră, (aplauze, urale pre
lungite). Aplauzele dumneavoastră, 
ca de altfel manifestările puternice 
care au avut loc în aceste./ zile în 
întreaga țară, manifestări de soli
daritate și sprijin unanim față de 
politica partidului și guvernului, 
sînt o dovadă că această politică 
corespunde pe deplin intereselor 
întregului nostru popor, cauzei so
cialismului și păcii, (aplauze, urale).

Am început cuvîntarea pe ploaie. 
Vedeți, ploaia a trecut. Noi, comu
niștii, sîntem învățați să facem față 
oricăror furtuni, să stăm neclintiți 
la postul nostru, conducînd poporul 
pe calea bunăstării și fericirii, (a- 
plauze, urale). Noi știm că oricîte 
furtuni se vor ridica, idealul so
cialismului și comunismului sînt 
ele .neînvins. România va fi întot
deauna un stat liber, puternic și 
independent în rîndul statelor so
cialiste (aplauze, urale).

Știm că lumea de mîine pentru 
care am luptat și luptăm va fi o 
lume a egalității depline între toa
te națiunile, a prieteniei și co
laborării frățești între popoare; 
nimic nu poate împiedica reali
zarea acestei aspirații a omenirii, 
(aplauze, urale).

strucției socialiste sînt pentru noi 
motive de îndreptățită mîndrie și, 
totodată, îndemn spre noi înfăp
tuiri, spre continua perfecționare 
a activității și cunoștințelor noas
tre pentru a răspunde cu cinste 
exigențelor tot mai ridicate în toate 
domeniile vieții economice și so
ciale.

In continuare, vorbitorul a spus: 
Munca patriotică a tineretului se 
desfășoară astăzi în condiții noi, 
dar virtuțile ei educative au rămas 
aceleași. Dăruirea a ceea ce ai mai 
bun, forța de muncă, inteligența 
în lupta pentru creșterea avuției 
materiale și spirituale a societății, 
pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste creează un larg teren de 
manifestare resurselor nobile ale 
dragostei față de patrie, dăltuind 
caracterele, formînd oameni adevă- 
rați. Iată de ce Hotărîrea plenarei 
C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie — 
1 decembrie 1967 sublinia rolul 
deosebit al educării prin muncă și 
pentru muncă a tineretului, iată 
de ce acestei forme de educare i 
se conferă un loc central în în
treaga activitate de formare a ti
neretului. în acest spirit, prin che
marea C.C. al U.T.C. din luna mai 
a acestui an, Uniunea Tineretului 
Comunist a venit în întîmpinarea 
zecilor de mii de tineri care și-au 
exprimat dorința să se întreacă pe 
șantierele muncii voluntar-patrio- 
tice. Am fost sigur, și faptele au 
confirmat-o pe deplin, că tinerii 
vor răspunde cu entuziasm chemă
rii pe noile șantiere naționale ale 
tineretului.

Pe cele 420 de șantiere locale ale 
tineretului, a spus vorbitorul, pre
cum și la alte obiective, tinerii au 
efectuat un număr de aproape 89 
milioane ore de muncă voluntară- 
patriotică, realizînd economii în 
valoare de peste 320 milioane lei.

Au fost reliefate apoi realizările 
obținute de tineri brigadieri în pe
rioada întrecerii organizate între 
comitetele județene ale U.T.C. în 
cinstea aniversării a 20. de ani de 
la lucrările de pe șantierele națio
nale ale tineretului.

Folosind prilejul adunării jubi
liare de azi — a spus vorbitorul 
— dorim să adresăm în numele Co
mitetului Central al U.T.C. felici
tările noastre cele mai călduroase 
tuturor tinerilor și organizațiilor 
U.T.C. care au desfășurat o activi
tate bogată și . variată pe fron
tul acțiunilor voluntar-patriotice.

Comitetul Central al U.T.C. a 
hotărît ca drapelul jubiliar, pentru 
cele mai bune rezultate obținută

Privindu-vă pe voi acum și as- 
cultîndu-vă, îmi amintesc de vre
mea cînd am intrat în rîndurile 
tineretului comunist, cu peste 35 
de ani în urmă. S-au petrecut mul
te de atunci, tovarăși, dar vreau 
să declar acum că conducerea 
partidului, eu personal, privim cu 
încredere viitorul patriei noastre. 
Știu că cei care vor veni după 
noi sînt urmași demni ai uteciș- 
tilor, ai comuniștilor, că ei vor 
ține sus făclia comunismului, a 
libertății și independenței patriei 
noastre, (aplauze, urale furtunoa
se). Un singur lucru nu trebuie 
să uitați niciodată, tovarăși, că 
sînteți fiii unui popor care a de
venit liber, stăpîn pe destinele sale, 
a unui popor care niciodată nu a 
îngenuncheat și care e hotărît să 
lupte pentru victoria comunismu
lui alături de toate țările socia
liste, care merge cot la cot cu toa
te popoarele spre progresul vieții 
pe planeta noastră, (aplauze, urale 
entuziaste, prelungite). Prietenii 
noștri din țările socialiste, prie
tenii noștri din întreaga lume tre
buie să știe că în poporul român 
au un tovarăș de nădejde, care 
întotdeauna își va îndeplini obli
gațiile ce-i revin în lupta pentru 
comunism, pentru progres, (aplau
ze, urale).

Am reamintit virtuțile poporu
lui nostru pentru că ele trebuie 
să fiș virtuțile fiecărui cetățean, 
fiecărui tînăr al patriei noastre. 
Poți fi la un moment dat slab, 
dar niciodată nu trebuie să fii laș. 
Lașitatea nu are ce căuta în rîn
durile noastre, nu este o trăsă
tură proprie poporului român, (a- 
plauze, urale puternice). Toate a- 
ceste virtuți, dublate de știință, de 
cultură, bazate pe unitatea de 
nezdruncinat a întregului nostru 
popor, trebuie să devină călăuza 
de muncă și acțiune a tinerei ge
nerații, a întregii noastre națiuni.

Vă doresc multe succese în ac
tivitatea dumneavoastră, multă 
sănătate, multă fericire, (aplauze 
entuziaste, urale puternice, vibran
te, prelungite minute în șir).

în acest an în mobilizarea tinere
tului la acțiuni de muncă volun- 
tar-patriotică, să fie decernat or
ganizației U.T.C. a municipiului 
București.

Drapelul de onoare al C.C. al 
U.T.C. este decernat brigăzii Ilfov 
III, formată din elevi din Oltenița 
șî Urzicenî, care a lucrat pe șantie
rul autostrăzii București-Pitești, 
cîștigătoarea întrecerii organizate 
între brigăzile de pe aceste șan
tiere ; totodată se acordă diplome 
de onoare ale C.C. al U.T.C. brigă
zilor Argeș I și Gorj II.

Fruntașă în întrecerea dintre bri
găzile de pe șantierele naționale 
de irigații este brigada Brăila III 
— care primește drapelul de onoa
re al C.C. al U.T.C.; diplome de 
onoare ale C.C. al U.T.C. primesc 
brigăzile Băneasa Giurgiu II și Ia
lomița I.

In continuare, vorbitorul a spus i 
Reliefînd rezultatele obținute pînă 
acum, vrem totodată să subliniem 
marile posibilități pe care le avem 
pentru a spori, și pe această cale, 
contribuția tineretului la efortul 
general de înălțare continuă a pa
triei noastre.

Vrem în acest moment solemn 
să asigurăm conducerea partidului 
și statului nostru, pe dumneavoas
tră personal — iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — că tineretul 
patriei noastre și organizația sa re
voluționară vor urma și pe viitor 
cu abnegație și hotărîre politica 
marxist-leninistă a Partidului Co
munist Român, eforturile sale per
severente pentru propășirea pa
triei socialiste și prosperitatea ce
lor ce muncesc, pentru dezvoltarea 
democrației socialiste,. pentru afir
marea principiilor umanismului 
socialist, ale normelor comuniste 
de conviețuire, pentru victoria de
plină a socialismului și comunis
mului pe pămîntul scump al pa
triei străbune.

întregul nostru tineret aprobă și 
sprijină cu însuflețire politica in- 
ternaționalistă a partidului și sta
tului nostru de promovare consec
ventă a prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, de dez
voltare a relațiilor multilaterale cu 
toate statele lumii pe baza stimei 
și respectului reciproc, a princi
piilor de egalitate, de respectare a 
independenței și ■ suveranității na
ționale, a neamestecului în trebu
rile interne, a avantajului reciproc. 
Viața demonstrează că numai a- 
ceste principii pot călăuzi în aceas
tă jumătate a secolului XX rela
țiile între țări și popoare, că orice 
încălcare a lor nu poate decît să 
prejudicieze raporturile și încre
derea dintre state, cauza păcii și 
progresului social.

Conducătorii de partid și de stat sînf salutafi la sosire a'e mii și mii de tineri entuziaști

(Urmare din pag. I)

La adunare au. luat parte membri 
ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, re
prezentanți ai Comitetului municipal 
București al P.C.R., ai Consiliului 
popular- municipal, ai organizațiilor 
obștești.

Conducătorii partidului și statului 
sînt salutați cu căldură de tovarășul 
Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, și de ceilalți membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C.

Pe o distanță de cîteva sute de me
tri — începînd din bulevardul Mihai 
Bravu și pînă la intrarea teatrului — 
mii de tineri, mulți dintre ei purtînd 
uniforma de brigadier, fluturînd bu
chete de flori și steaguri, au format 
un adevărat culoar viu, prin care 
oaspeții, ovaționați puternic, a- 
jung la porțile- teatrului, larg des
chise. în acest lăcaș, creat tot prin 
munca patriotică a tineretului, s-au 
adunat astăzi reprezentanți .ai briga
dierilor din întreaga țară, tineri 
care, răspunzînd chemării partidului 
comunist, s-au avîntat în mun
că cu elan tineresc. Ei into
nează cîntece tinerești, cîntece- 
le de atunci, . ca și cele de 
astăzi, care îi însoțesc în izbîn
zile de pe marile șantiere sau de 
la locurile lor de muncă. Ei flu
tură în 'adierea vîntului drapelele 
diferitelor șantiere ale tineretului.

Apariția conducătorilor partidului 
și statului nostru în incinta teatru-

Vîrstnici și tineri ai României 
socialiste, alcătuim împreună o fa
milie, o singură și mare familie, 
strîns unită în jurul partidului, a 
conducerii sale, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Spiritul 
muncii, dorința și hotărîrea de a 
dărui patriei ce avem mai bun, 
mai frumos, forța brațelor și min
ților — ne unesc și ne vor uni în
totdeauna într-o singură voință, 
într-un singur crez.

Tînăra generație își face-un titlu 
de noblețe din virtuțile înaintași
lor, ea nutrește mîndrie și recunoș
tință pentru eforturile și cuceri
rile lor.

Preluînd ștafeta înaintașilor, ea 
este hotărîtă s-o poarte demn mai 
departe, să se arate vrednică de 
încrederea și grija ce i se acordă, 
să-și dăruiască tot elanul și ener
gia înfăptuirii politicii partidului, 
idealurilor scumpe poporului nos
tru — înflorirea și propășirea con
tinuă a socialismului în scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România. 

Puternica aclamații și ovații pentru partid, pentru politica sa înțeleaptă

lui este întîmpinată de puternice 
urale și aclamații. Tinerii prezenți 
aici fac conducătorilor de partid și 
de stat o vibrantă manifestare de 
dragoste și atașament, de adîncă în
credere în politica înțeleaptă, mar
xist-leninistă, a partidului.

...Momente impresionante : De pe 
două estrade amenajate în incinta 
teatrului se înalță sus pe catarge, 
în sunetele imnului „Trei culori'-, 
drapelul patriei. Răsună ovații și 
urale în cinstea Partidului Comu
nist Român, a Comitetului său Cen
tral, care conduce tineretul patriei 
noastre, alături de întregul popor, 
spre o viață tot mai îmbelșugată.

Reprezentanții celor două gene
rații de brigadieri, Ion Perșoiu, ve
teran al șantierului Bumbești-Live
zeni, astăzi brigadier pe șantie
rul autostrăzii București — Pitești, 
și I-Ioria Ioanid, în numele celor mai 
tineri brigadieri, prezintă secreta
rului general al C.C. al P.C.R. ra
portul. Ei dau glas întregii istorii 
de muncă și abnegație a tineretu
lui nostru, iar acesteiMstorii îi răs
pund „prezent" I prin glasul a mii 
și mii de tineri veniți la sărbătoare. 
Răspund PREZENT ! brigadierii de la 
Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, Ag- 
nita-Botorca, Prut, Ozana-Cracău, 
Bicaz, Apaca, de pe toate șantierele 
reconstrucției naționale și ale înăl
țării economice a patriei din de
cursul celor 20 de ani. Veteranii își 
împletesc glasurile cu cele ale ce
lor mai tineri brigadieri de pe șan
tierele autostrăzii București-Pitești, 
ale șoselelor Bumbești-Livezeni, 
Cîmpina-Comarnic, Baia Sprie-Si- 
ghet, ale aeroportului Otopeni, de 
pe șantierele de irigații din în
treaga țară.

Cuvintele rapoartelor au* în aces
te clipe semnificația unui jurămînt: 
„Vom fi întotdeauna acolo unde țara 
ne cheamă, unde vîrsta și elanurile 
noastre își află cel mai fierbinte 
răspuns. Spunem din toată inima, 
cu tot avîntul nostru tineresc că 
cea mai mare dorință a noastră 
este de a ne închina întreaga viață 
cauzei Partidului Comunist Român, 
victoriei socialismului în România".

Ia apoi cuvîntul tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului.

★
în numele brigadierilor din anul 

1948, ing. Gheorghe Păun, de la Șan
tierul naval din Constanța, â expri
mat satisfacția deosebită pentru ani
versarea, acestui eveniment care va 
rămîne în memoria tineretului ca un 
exemplu puternic de ceea ce înseam
nă iubirea de patrie și de popor. Cu 
abnegație si bărbăție — a spus 
vorbitorul — o întreagă generație 
de tineri a răspuns atunci prin- 
tr-un singur „da“ chemării par
tidului, punînd la temelia noului e- 
dificlu al țării cele dintîi pietre de 
entuziasm si hărnicie. Au trecut de 
atunci 20 de ani : socialismul, așa 
cum îl visam și îl gîndeam pe șan

tiere, acolo pe schele, lîngă unelte 
și lîngă focuri, socialismul, așa cum 
îl învățam și ni-1 închipuiam cu 
ochii, a prins rădăcini puternice ; 
există astăzi Republica Socialistă Ro
mânia și e de ajuns să înțelegem și 
să vedem în ce chip luminos ne-am 
construit noi țara, în ce chip ho
tărît asaltăm noi viitorul. în 
numele generației sale, el a asigurat 
conducerea partidului că brigadierii 
de acum 20 de ani au rămas‘și vor 
rămîne ostași credincioși partidului. 
„Fiecare dintre noi, a spus 
el, la locurile noastre de mun
că. nu vom precupeți nici un 
efort și ne vom închina ' în
treaga viață ridicării pe' noi culmi 
a României socialiste. Toți, pînă la 
unul, sprijinim politica profund pa
triotică, internaționalistă a partidu
lui. Răspundem la orice chemare, cu 
aceeași vigoare și elan tineresc, ca 
și acum 20 de ani — prezent.

A luat apoi cuvîntul primul secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C., Dumitru *Gheorghi- 
șan, care, mulțumind pentru distinc
ția acordată, a spus :

Hotărîrea nestrămutată a tinerilor 
muncitori, tehnicieni, ingineri, elevi 
și studenți din Capitală, de a milita 
neobosit pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective ale desăvîrșirii edificiu
lui socialist în patria noastră, consti
tuie răspunsul unanim al tinerei ge
nerații față de grija părintească pe 
care partidul, Comitetul Central, 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, o manifes
tați pentru formarea și dezvoltarea 
multilaterală a tineretului.

Decernarea Drapelului de organiza
ție fruntașă în activitatea voluntar- 
patriotică reprezintă pentru tineretul 
Capitalei obligația de onoare ca. sub 
conducerea Organizației municipale 
de partid, să depună eforturi și mai 
mari în toate domeniile de activitate 
pentru a contribui la avîntul general 
al economiei, științei și culturii, la 
dezvoltarea și înflorirea națiunii noa
stre socialiste. Vă asigurăm și cu 
această ocazie, stimate tovarășe 
Ceaușescu, de încrederea și atașamen
tul nețărmurit al tineretului Capi
talei față de politica patriotică, pro
fund internaționalistă a partidului 
nostru și ne angajăm să fim la înăl
țimea înaltei misiuni încredințate, să 
milităm neobosit pentru îndepli
nirea sarcinilor ce ne revin, să fa
cem zid de neclintit în jurul parti
dului, al Comitetului său Central.

în numele brigadierilor premiat! a 
mulțumit Victor Kumceanu, care a 
spus : Sînt profund emoționat de 
înalta distincție acordată de organi
zația noastră revoluționară de tine
ret brigăzii noastre care a muncit 
pe șantierul autostrăzii București — 
Pitești. Promitem solemn conducerii 
de partid și de stat, dumneavoas
tră, scumpe tovarășe Ceaușescu, că 
tineretul va fi și de acum înainte 
prezent la toate chemările partidu
lui, în slujba patriei, că nu vom pre
cupeți nimic, niciodată, că ne vom 
închina întreaga viață muncii har

nice. entuziaste, convinși pînă în a- 
dîncul sufletului nostru că destine
le tinerei generații, ale întregului 
popor român sînt în mîinile încer
cate ale celui mai înțelept conducă
tor — Partidul Comunist Român. De 
aceea vom răspunde întotdeauna 
prezent : Prezent — pentru cauza 
Partidului Comunist Român ! Pen
tru prosperitatea Republicii Socia
liste România ! Pentru poporul ro
mân !

în aplauzele puternice și entuzias
te ale miilor de participanți a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat.

Cuvintele secretarului general al 
partidului sînt subliniate în repe
tate rînduri cu urale și puternice 
aplauze. Deși în timpul cuvîntării, 
deasupra Teatrului de vară s-a a- 
bătut o puternică ploaie, cu torente 
de apă, care au învăluit tribunele 
înțesate de tineri și tribuna, 
nimeni nu s-a clintit din loc, ni
meni n-a deschis umbrela ; miile de 
brigadieri veniți din toate col
țurile patriei au urmărit neclin- 
tiți cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. subliniindu-le cu urale, 
cu ovații. Analogia pe care secreta
rul general al C.C. al P.C.R. a fă
cut-o, la începutul cuvîntării sale, 
intre dezlănțuirea naturii și greutăți
le pe care poporul nostru, tineretul a 
trebuit să le înfrîngă în munca și 
lupta sa pentru zidirea României 
socialiste, a produs în rîndurile 
participanților o puternică însufle
țire, a avut efectul unui puternic 
îndemn Ia bărbăție, la oțelirea voin
ței ; cu toată vigoarea lor tinerească, 
înfruntînd ploaia, tinerii au făcut 
parcă să vibreze și mai puternic, și 
mai cald entuziasmul cu care au 
salutat cuvintele secretarului gene
ral al C.C. al partidului. Minute 
în șir reprezentanții celor două 
generații scandează numele pa
triei și al partidului — al 
patriei" pe care o împodobim cu noi 
frumuseți, al partidului care călăuzeș
te energia și avîntul tineretului, al 
întregului popor în lupta pentru în
făptuirea idealului nostru suprem — 
construcția comunismului în Româ
nia.

Tineretul patriei noastre mulțu
mește din inimă partidului pentru 
onoarea ce i s-a încredințat de a 
participa cu întreaga sa energie la 
edificarea socialistă a patriei, legîn- 
du-și numele de noile cetăți ale in
dustrializării, de marile șantiere de 
irigații, de noile edificii ale științei 
și culturii, care sînt astăzi obiective 
de muncă patriotică.

Cei prezenți își unesc glasurile 
într-un singur imn închinat Repu
blicii „măreață vatră a poporului 
nostru", un imn de dragoste și recu
noștință pentru grija părintească pe 
care partidul a arătat-o tineretului, 
pentru înțelepciunea cu care i-a 
călăuzit avîntul, educîndu-1 în spiri
tul iubirii de țară, al răspunderii 
înflăcărate pentru destinele și feri
cirea ei.

Sub lumina focurilor de artificii, 
adunarea ia sfîrșit într-o atmosferă 
de înălțător entuziasm. Răsună cîn
tece de brigadier, cunoscutul „Hei- 
rup !“ al șantierelor naționale. Miile 
de tineri, fluturînd eșarfe roșii, gal
bene, albastre, formează un imens 
drapel al patriei. întreaga incintă a 
teatrului clocotește de entuziasm. 
Este entuziasmul cu care s-au stră
puns tuneluri, cu care s-au înăl
țat viaducte, cu care s-au stă
vilit șuvoaie de apă, cu care 
s-au ridicat cetăți industriale și mo
numente, entuziasmul cu care a fost 
încununată fiecare victorie a tinere
tului, iar fiecare victorie a fost și 
va fi închinată patriei, partidului, 
însuflețirea tuturor șantierelor tine
retului s-a adunat parcă aici, într-un 
unic act de voință, de unanimă și 
fierbinte adeziune la politica internă 
și externă a partidului nostru, poli
tică pe care tineretul patriei noastre 
o urmează neșovăitor, politică ce 
reprezintă prezentul și viitorul feri
cit al României socialiste.

întovărășiți, la plecare, de mii ți 
mii de tineri, care-i însoțesc pe aleea 
ce duce de la intrarea teatrului pînă 
în Șoseaua Mihai Bravu purtînd 
făclii aprinse, fluturînd buchete de 
flori, conducătorii de partid și de 
stat își iau rămas bun de la parti- 
cipanții la această însuflețită adu
nare care a dat o puternică expresie 
atașamentului și dragostei tineretu
lui nostru față de partid, hotărîrii 
sale de a înfăptui neabătut politica 
partidului consacrată făuririi bună-» 
stării poporului, ridicării României 
socialiste pe noi trepte de civiliza
ție și progres.

Paul ANGHEL 
Mircea S. IONESCU 
Constantin MARINESCU

I
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JUDHELERidicată pe vatra unor străvechi 
tradiții de artă populară, cultura 
noastră muzicală modernă s-a afir
mat prin vigoarea și originalitatea ei, 
în contextul spiritual universal, ca o 
contribuție de prestanță. Destinul 
social-istoric al poporului român a 
făcut ca etapele consolidării indepen
denței statului, desăvîrșirii unității 
naționale, luptei, pentru scuturarea 
nedreptăților sociale, să angajeze pe 
același drum ascendent, militant, cul
tura și arta. Căci dacă nu demult 
sărbătoritul Centenar al Universită
ții _ a însemnat un glorios bilanț al 
științei, culturii și învățământului ro
mânesc, veacul de existență a Fi
larmonicii adună frumoase strădanii 
și izbînzi pe tărîmul educației este
tice cuprinzătoare, al desfătării spi
rituale înalte, al formării generațiilor 
de slujitori și iubitori ai artei.

Viața de operă și simfonică ro
mânească s-a născut din inițiativa 
obștească' și patriotică, nutrind din
tru început idealul atragerii spre 
bucuria artei a publicului larg.

Manifestări muzicale deschise pu
blicului au avut loc către mijlocul 
secolului trecut sub egida unor insti
tuții cu important rol estetic-educa- 
tiv, cum erau teatrele de operă și 
conservatoarele de muzică și de- 
clamațiune din București și Iași. Pa
sul făcut de la repertoriul de pro
menadă la creații semnificative cum 
sînt Simfonia III-a „Eroica" de 
Beethoven, uverturi inspirate din 
teme patriotice ale compozitorilor 
noștri precursori, se explică prin, 
impulsul ridicării culturale de an
samblu stimulată de Revoluția din 
1848 și de lupta pentru înfăptuirea 
Unirii. Aprobată pri’ntr-un Decret al 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, 
Societatea Literară ce a activat sub 
auspiciile Atheneuilui Român a orga
nizat, cu concursul dirijorului Ed. 
Wachmann. un concert în sala Tea
trului național. Muzica Iui Haydn, 
Mozart și Beethoven a răsunat atît 
de luminos la 12 aprilie 1866. Iniție
rea în același cadru a seratelor lite- 

. rar-muzicale a deschis drumul acti
vității de muzică de cameră, pregă
tind și prin aceasta terenul pentru 
înființarea Societății Filarmonice 
Române. Acest act memorabil a avut 
loc la 29 aprilie 1868, prin sîrguința 
unor pionieri ai culturii noastre ar
tistice în frunte cu Constantin Esar- 
cu. Aspirația noii instituții era de a 
contribui ca „toți românii ce iubesc 
arta și frumosul să lucreze pentru ri
dicarea nivelului intelectual, mo
ral și estetic al națiunii". Instrui
tă și condusă cu autoritate de 
Ed. Wachmann, orchestra 
cietății Filarmonice Române 
impus ca primul colectiv __
fonic național în măsură să prezinte 
marele repertoriu universal în con
diții tehnice și artistice apreciabile, 
capabil să cultive cu succes în rîndu- 
rile unui public tînăr și pasionat 
„gustul muzicii savante". Locul ama
torismului a fost luat de activita
tea profesională. înlesnită de studii 
în_Conservator, de practica în orches
tră, de contactul cu arta romantică 
pe atunci în plină efervescență înno
itoare : creații de Schubert, Schu
mann, Wagner sînt frecvente în re
pertoriul formației. într-un moment 
în care acestea constituiau prime au
diții în centre muzicale europene cu 
tradiție. Reorganizată în condițiile 
mai prielnice create după războiul 
de independență, orchestra Societă
ții Filarmonice Române învinge nu
meroase dificultăți materiale și tri
umfă în seara zilei de 5 martie 
1889, cînd își inaugurează activitatea 
în admirabilul palat al Ateneului. 
„Simfonicele sînt acum așteptate. își 
au publicul lor. adevărații iubitori de 
muzică vin în număr marc", notează 
ziarul „Românul". Cuprinderea în re
pertoriu a unor creații coral-orches- 
trale de anvergură, a lucrărilor pre
clasicilor și ale unor compozitori 
moderni în acel timp ca Franck, 
Brahms, Bruckner și chiar R. Strauss, 
promovarea primilor soliști români, 

. colaborarea cu formații corale, orga
nizarea unor concerte populare lăr
gesc interesul publicului pentru ac
tivitatea orchestrei. Prezentarea, la 1 
martie 1898, a Poemei Române de 
George Enescu sub bagheta compozi
torului ca și a Concertului pentru 
vioară și orchestră de M. Bruch, a- 
vînd ca solist pe același tînăr muzi
cian, marchează începutul etapei mo
derne a creației și artei interpretati
ve românești. Soliști de valoare ca 
violonceliștii C. Dimitrescu și D. Di
nicu, cîntăreți 
conlucrează cu prima orchestră na
țională. Corul ..Carmen" condus de 

. D. G. Kiriac își unește efortul în 
strădania comună de a, răspîndi mu
zica în straturile largi ale publicu
lui. „Să se dea concerte clasice, sim
fonice și de cameră, dar să se facă 
posibil ca măcar din cînd în cînd și 
cei săraci să le poată asculta, să or
ganizăm concerte clasice populare" 
îndemna o publicație a vremii. în 
toamna anului 1906 ia ființă Orches
tra permanentă a Ministerului In
strucțiunii Publice, care sub bagheta 
lui Dimitrie Dinicu avea să conti
nue timp de un deceniu și jumătate 
opera începută. O noutate în acti
vitatea formației era aportul substan
țial al soliștilor autohtoni, pianistele 
Aurelia Cionca, Clara Haskil, violo
nistul Grigoras Dinicu. soprana Elena 
Teodorini. Prezența la pupitru a lui 
Enescu. Castaldi. Cuclin, Jora, Ales- 
sandrescu. Perlea, Nottara a însem
nat nu numai integrarea creației ori
ginale în repertoriul simfonic, dar 
și ridicarea considerabilă a experien
ței și măiestriei ansamblului. A 
rămas memorabilă prezentarea Sim
foniei a IX-a de Beethoven cu in- 
terpreți români, printre care basul 
G. Folescu, soprana L. Drăgulines- 
cu-Stinghe, sub conducerea Iui E- 
nescu. Desăvîrșirea unității na
ționale. avîntul social-cultural al Ro
mâniei postbelice au permis ridica
rea vieții muzicale : răsunetul pozitiv 
al Premiului Național de Compoziție 
G. Enescu, al activității Societății 
Compozitorilor Români și al Operei 
Române, menținerea eroică în anii 
războiului a prestigiului vieții sim
fonice naționale prin orchestra con
dusă de Enescu la Iași au făcut posi
bilă și necesară reorganizarea pe 
baze noi a primei formații simfonice. 
Artistul chemat să împlinească acest 
deziderat a fost reputatul dirijor G. 
Georgescu. Solicitînd concursul unor 
instrumentiști de valoare din țară 
si de peste hotare, eminentul șef 
de orchestră avea să inaugureze la 
18 aprilie 1920 activitatea orchestrei 
simfonice a Societății Filarmonice din 
București, în fruntea căreia va lu
cra aproape cinci decenii. Această 

; perioadă este decisivă pentru matu- 
j Ti zarea culturii noastre muzicale 
I moderne, pentru pătrunderea valori-

So
s-a 

sim-

de faimă mondială,

lor naționale în aria universală. 
Creațiile simfonice și llrico-dramatice 
ale lui G. Enescu, M. Jora, D. Cu
clin, M. Andricu, S. Drăgoi, M. Ne
grea, Th. Rogalski, Z. Vancea, P< 
Constantinescu. I. Dumitrescu, S. To- 
duța, Gh. Dumitrescu se înscriu în 
problematica estetică și stilistică a 
mijlocului de veac și este meritul pri
mei orchestre a țării de a le fi tăl
măcit cu înțelegere și pasiune.

Elanul artistic și experiența de 
muzicieni au făcut din George Geor
gescu, Alfred Alessandrescu. Th. Ro
galski, Egizzio Massini, Jean Bo- 
bescu, Ionel Perlea, pianiștii Dinu Li- 
pațti, Filip Lazăr, Silvia Șerbescu, 
Maria Fotino, violoniștii Sandu 
Albu, C. Bobescu, Lola Bobescu, 
flautistul V. Jianu personalități de 
prestigiu ale artei interpretative. For
mați la lumina marilor școli europe
ne și ridicînd la rîndul lor pe aceeași 
treaptă școala muzicală românească, 
ei au contribuit ca orchestra Filarmo
nicii bucureștene să devină unul 
dintre partenerii solicitați pe plan 
mondial. Turnee de prestigiu în ță
rile vecine și în Occident, vizite ale 
unor dirijori și soliști de faimă au 
ridicat renumele muzical al capita
lei române.

în viața noastră muzicală contem
porană, Filarmonica „George Enes
cu" este o instituție complexă, cu 
rol educativ-estetic de prim ordin. 
Prestigiul și experiența dobîndită în 
deceniile anterioare, aspirațiile și 
tendințele pozitive ale trecutului, 
exigența foarte ridicată a generați
ilor actuale de iubitori ai muzicii 
determină obiectivele prezente și de 
perspectivă ale Filarmonicii. Gru- 
pînd valoroase talente ale artei in
terpretative. muzicieni cu serioasă 
pregătire. Filarmonica „George E- 
nescu" se bucură de condiții morale 
și materiale superioare oricărora din 
epocile precedente. Orchestra sim
fonică, corul academic, dirijorii și 
soliștii, orchestra populară Barbu 
Lăutaru, studioul, lectoratul li- 
terar-muzical, personalul tehnic al
cătuiesc un colectiv înzestrat, pasio
nat să răspundă nobilei misiuni pe 
care cultura noastră în plină as
censiune i-o încredințează. Filarmo
nica are astăzi menirea de a cu
prinde într-o singură stagiune un 
vast repertoriu reprezentativ pentru 
direcțiile atît de bogate și diferen
țiate ale muzicii universale și româ
ne, să întrețină strălucitoare flacăra 
muzicii consacrată de tradiție și să 
dea viață creațiilor noi inspirate 
din adevărurile umaniste. Chemată 
să constituie un exemplu pentru in
stituțiile similare din alte centre ale 
țării, Filarmonica „George Enescu" 
are funcția unei școli alese, care a- 
trage și educă generații nesfârșite de 
iubitori și de profesioniști ai mu
zicii. O tribună a orientărilor estetice 
în acțiune, un templu în care desfă
tarea și meditația artistică reunesc 
într-un gînd și un sentiment compo
zitor. interpret și public. Participarea 
substanțială a auditorilor la concer
tele simfonice și de cameră, ecoul 
creat de manifestări ale Filarmoni
cii în cadrul Festivalului Internațional 
„George Enescu" și cu prilejul turne
elor peste hotare confirmă certe rea
lizări și puternice resurse pentru 
progrese viitoare. în cadrul Filarmo
nicii activează azi personalități ar
tistice de vază, tineri interpret! ce 
se afirmă cu fiecare stagiune. Sub 
cupola octogenarului Ateneu, ansam
blul continuă marile tradiții ale co
laborării artistice ale vieții muzicale 
românești : dirijori ca Sir John Bar
birolli, Carlo Zecchi, Franz Kon- 
wichny, Kiril Kondrașin, Constantin 
Iliev, Ghenadii Rojdestvenski, 
Georges Pretre, G. Zdravkovici. I. 
M. Aubersson, soliști ca Sviatoslav 
Richter, Claudio Arrau. Aldo Cicco- 
lini, Annie Fischer, Isaac Stern, 
Mstislav Rostropovich I. Palenicek 
sînt oaspeți prețuiți ai Filarmonicii, 
conlucrînd cu muzicieni români ca 
Ion Voicu, Mircea Basarab, D. D. 
Botez, Valentin Gheorghiu, Radu 
Aldulescu, Mircea Cristescu, Mihai 
Constantinescu. Ștefan Gheorghiu, 
Mihai Brediceanu, Emilia Petrescu 
și cu alți invitați din țară și de 
peste hotare. în lumina cerințelor 
atît de înalte ale culturii noastre 
contemporane, instituția capătă o 
deosebită răspundere în sensul ți
nutei artistice, al promovării me
reu mai inspirate, dinamice și 
selective a marelui repertoriu uni
versal și îndeosebi a muzicii ro
mânești aparținînd tuturor genera
țiilor, afinităților estetice și stilis
tice.

Sărbătoare a muzicii, a culturii ro
mânești, Centenarul Filarmonicii este 
un prilej de mîndrie pentru trecutul 
artistic național și de avînt spre 
hai și frumoase înfăptuiri.

Vosile TOMESCU

Participanții la adunările festive 
organizate în județele Maramureș 
și Gorj, cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de la terminarea lucrări
lor pe șantierul național Bumbești- 
Livezeni, au adresat C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu scri
sori în care își exprimă mulțu
mirea pentru grija părintească pe 
care conducerea partidului și sta
tului nostru o are față de tânăra 
generație, pentru condițiile optime 
de viață, muncă și învățătură ce-i 
sînt create.

în scrisoarea participanților la 
adunarea festivă din județul Mara
mureș, la care au luat parte re
prezentanți ai veteranilor briga
dieri pe fostele șantiere naționale, 
precum și cei mai tineri brigadieri 
de pe șantierul național Baia- 
Sprie—Sighetul Marmației și de 
pe celelalte șantiere ale tineretului 
din. județ, se spune : „Participînd 
cu elan tineresc la toate acțiunile 
inițiate de organizațiile U.T.C. sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
tinerii de pe meleagurile maramu
reșene — români, maghiari, ucrai- 
nieni și de alte naționalități — își 
aduc prin fapte contribuția 
realizarea mărețului program 
edificare a României socialiste tra
sat de cel de al IX-lea Congres 
al P.C.R.

Ne exprimăm și cu acest pri
lej deplina noastră adeziune și 
profundul atașament față de poli
tica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, izvorîtă din 
aspirațiile nobile ale intereselor 
fundamentale ale poporului român.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal scum
pe tovarășe Ceaușescu, că tinerii 
din județul Maramureș nu vor 
precupeți nici un efort în munca 
pentru ridicarea României socia
liste pe cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației";

în scrisoarea participanților la 
adunarea festivă din județul Gorj 
se arată : „Aniversarea de astăzi 
ne prilejuiește deosebita bucurie de 
a raporta conducerii partidului că 
tineretul din județul Gorj, răs.pun- 
zînd cu entuziasm chemării C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist, a 
prestat în vara acestui an peste 
7 000 zile-om muncă patriotică la 
construirea drumului național de 
pe Valea Jiului, efectuând lucrări 
de săpături, dislocări în piatră, a- 
menajări de teren, terasări etc. în 
valoare de peste 550 000 lei, prin 
aceasta aducîndu-și contribuția la 
promovarea bogatelor tradiții ale 
muncii voluntar-patriotice, la în
făptuirea sarcinilor construcției 
socialiste trasate de partid.

Totodată, folosim acest prilej 
pentru a ne declara atașamentul 
și devotamentul față de politica 
internă ș.i externă a partidului și 
guvernului ca fiind chezășia dez
voltării multilaterale a societății 
noastre socialiste, expresia fidelă 
a idealurilor și năzuințelor de pace, 
progres și bunăstare ale întregului 
popor, izvorul nostru nesecat dătă
tor de optimism, energie și muncă 
plină de dăruire în opera de desă- 
vîrșire a construcției socialiste.

Conștienți de nădejdile pe care 
patria și partidul le pun în noi, 
făgăduim solemn conducerii parti
dului că vom răspunde cu abnega
ție tuturor chemărilor sale, vom 
munci fără preget pentru a ne pre
găti neîncetat spre a îndeplini sar
cinile ce ne sînt încredințate și 
ne vom aduce întreaga contribuție 
la dezvoltarea cuceririlor revolu
ționare ale poporului, la apărarea 
independenței și suveranității Ro
mâniei socialiste".

wztmT’1asgtg8H:
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Neînțelesul :

11.30 ; 14 ; 16,30 ; 
O Vin cicliștii
9.30 ; 11,45 ; 14 ;
21.15 — filmul 
VICTORIA -
16.15 ; 18,30 ; 
9,15—15,30 în continuare ; 18 ; 20,30. 
® Fratele doctorului Homer : 
SALA CINEMATECA — 10 ; 12 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

Winnctou — seria IlI-a : LU
CEAFĂRUL — 8,36 ; 10,45 ; 13 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la
grădină 20, GRĂDINA DOINA — 
19, STADIONUL DINAMO — 19,30. 
A Infrîngerea Iul Alexandru cel 
Mare : CAPITOL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,45 ; 18 ; 20,30, la grădină
— 19,30.
S Trei copil „minune": MELODIA
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, ARENELE---------
TAȚII — 19,30.
©i Prințesa : CENTRAL 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Aventurierii : LUMINA 
16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.

Corabia „Pasărea albastră" : 
DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
21.

Fantezlștil : UNION — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O Varlațlunl pe o temă veche, Au-

PATRIA — 9 ;
19 ; 21,15.

: REPUBLICA —
; 16,30 ; 18,45 ; da 

bulgar Ocolul), 
■ 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
20,45, FEROVIAR —

, XO,1U , 
LIBER-

— 8,30 ;

— 9,30—

întregul nostru popor își manifes
tă cu însuflețire în aceste zile deplina 
încredere în rodnicia politicii știin
țifice a partidului nostru comunist, 
a României socialiste. în această po
litică, harnicul nostru popor vede 
chezășia realizării idealurilor de 
dreptate socială, libertate națională și 
umanism, pentru care au luptat de-a 
lungul veacurilor cei mai buni re
prezentanți ai săi, chezășia dezvol
tării cuceririlor sale, desăvîrșirea 
operei de construire a socialismului. 
Această politică este pătrunsă de spi
ritul dragostei fierbinți față de pa
trie, al ideilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar. Ea 
promovează în mod constant prie
tenia și colaborarea 
socialiste frățești, 
partidele comuniste

cu celelalte țări 
solidaritatea cu 
și muncitorești,

cu toate forțele care luptă împotriva 
imperialismului. Intelectualitatea 
noastră progresistă și tineretul stu
dios o îmbrățișează cu toată căldura, 
cu atît mai mult, cu cît activitatea 
științifică, punerea în aplicare a re
alizărilor concrete ale tehnicii mo
derne, perfecționarea omului însuși, 
înaintarea lui spre culmile civiliza
ției și culturii presupun astăzi, mai 
mult ca oricînd, dezvoltarea colabo
rării internaționale, destinderea și 
pacea. Atitudinea hotărîtă, adînc 
chibzuită, a partidului nostru, a con
ducerii de partid și de stat, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
tribuie la desăvîrșirea socialismului 
în țara noastră, la asigurarea păcii și 
progresului în lumea întreagă.

Acad. Dumitru DUMITRESCU

fierbinte do- 
legăturile de 

și colaborare 
între toate 

să fie 
strînse 
Mărtu- 
politici

la 
de

rltul, Lumea extraordinară a miș
cării, Los Bucaneros, Frumoasa 
din pădurea adormită : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Tarzan, omul maimuță : EX
CELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, AURORA — 8,30 ;
10.45 ; 13 ; 15,30 ;18 ; 20,30, la gră
dină — 20, ARTA — 9 ; 11 ; 13,15 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,30.

Tom Jones : GRIVIȚA — 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
<S Un dolar găurit : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 10 ; 15,30 ;
17.45 ; 20, COTROCENI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Balul de sîmbătă seara : BU. 
ZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină — 
20.

Rebus miraculos : DACIA — 
8,15—21 în continuare.
0 Taffy șl vînătorul : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
la grădină — 20.
e Gioconda fără suris : UNIREA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20.
ei Piramida zeului Soare : LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20, 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
O Șapte oameni de aur : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, MIORIȚA
— 9,; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
e Viva Maria : GIULEȘTI — 10 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
MOȘILOR — 15,30 ; 
grădină — 19,30.
®i Intilnlre !n munți 
10—15 In continuare ;
O Falsa liră de aur :
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Roata vieții : 
11,15 ; 13,30 ; 16 ;

Duelul lung :
15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂDINA PRO- 
GRESUL-PARC — 19,30.

18,15 ; 20,30,
18 ; 20,30, la

: VOLGA — 
18,15 ; 20,30.

VIITORUL —

GLORIA — 9 ;
18,15 ; 20,30.

POPULAR —

POPORULUI
Acum, în ceasul blind al odihnei, 

un simțămînt curat, iscat din 
adîncuri de suflet, mă îndeamnă 
să vă scriu de aici, din comuna 
Lancrăm, județul Alba, de unde 
noi, țăranii cooperatori, ne batem 
cu pămînturile, spre a le smulge 
rod tot mai bogat. Iar pămîntul 
răsplătește strădaniile noastre. 
Sîntem în campanie agricolă, așa 
că, mai tot timpul, ne ailăm la 
cîmp. Și totuși, fiecare dintre noi 
urmărește cu atenție politica in
ternă și externă a partidului și 
statului nostru. Cuvîntările înflăcă
rate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ce stă de vorbă pe în
delete cu oamenii țării, ultimele 
documente de partid ne sînt im
bold în muncă și nădejde pentru 
viitor. Fiecare slovă, deslușită de 
noi din ziare sau la radio, exprimă 
înseși simțămintele noastre.

Nu există mulțumire mai mare 
pentru un comunist, pentru oricine 
din locuitorii României ■ socialiste, 
decît aceea de a vedea că parti
dul nostru, care conduce destinele 
țării, slujește interesele poporului.

Sîntem minări că Partidul Comu
nist Român și statul nostru se stră
duiesc să întărească prietenia cu 
toate statele socialiste, cu toate 
celelalte neamuri ale pămîntului. 
Declarajia Marii Adunări Naționale, 
în care sînt consfințite regulile 
după care se conduce politica 
noastră externă, a fost votată de 
către toți deputății, reprezentanții 
întregului popor. Eu — și ca mine 
sînt milioane în această țară — 
am căpătat credința că partidul 
va ști și de-acum înainte să slu
jească cu credință năzuințele po
porului.

Iată de ce, noi, țăranii coopera
tori din Lancrăm, în deplină uni
tate de cuget și simțire, ne anga
jăm să ne înzecim eforturile, să 
muncim tot mai bine, pentru a rea
liza politica partidului de făurire 
a unei vieți de fericire și belșug în 
România socialistă.

Gheorghe MICLĂUȘ
brigadier, cooperativa agricolă 
de producție Lancrăm, 
județul Alba

Cu toată efervescenta ce domnește 
între zidurile școlilor superioare în 
această perioadă de toamnă cînd se 
fac pregătirile în vederea noului an 
universitar, profesorii 
urmăresc cu cel mai 
evoluția evenimentelor 
nale, luările de poziții 
fund principiale și constructive ale 
partidului și statului nostru în spriji
nul intereselor socialismului și păcii.

Oricare cetățean al țării noastre 
poate constata competenta, clarviziu
nea 
de 
ză

și studenții 
viu interes 

internațio- 
ferme, pro-

poli'tică și spiritul profund 
răspundere ce 
politica externă 

nalistS promovată de 
politică izvorîtă din 
momentului istoric, din 
tele poporului nostru spre 
luminos și, totodată, din atașamen
tul față de idealurile socialismului 
și progresului uman. Tocmai de a- 
ceea masele de muncitori, țărani, 
intelectuali, indiferent de naționali
tate. aderă la această politică cu 
toată ființa lor.

Realitățile lumii de azi confirmă 
neîncetat că dezvoltarea prieteniei 
și colaborării sincere, pe baza ega
lității, a stimei și respectului reci
proc. între toate statele socialiste 
formează o condiție sine qua non a 
creșterii prestigiului și influenței so
cialismului în lume, a întăririi uni
tății țărilor socialiste și. prin a- 
ceasta, a unității tuturor forțelor 
antiimperialiste. progresiste .ale lu
mii. Acesta și este țelul major pen-

caracterizea- 
internațio- 

România, 
realitățile 

năzuin- 
un viitor

tru a cărui realizare partidul nostru, 
Comitetul său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fac e- 
forturi perseverente și pline de vi
goare.

Avînd un contact intim cu su
tele de studenți, noi, profesorii șl 
cadrele didactice, constatăm în per
manență ecoul profund pe care-1 
trezește în rîndurile studențimii ac
tivitatea conducătorilor noștri de 
partid și de stat. Pot afirma cu 
toată convingerea : cadrele didac
tice și studențimea sînt unanime în 
unitatea lor de neclintit în jurul 
partidului, în sprijinirea politicii in
terne și externe a P.C.R., a Româ
niei socialiste.

Prof. dr. Paul DOCZY
medic emerit
I.M.F. Tîrgu Mureș

«

(Urmare din pag. I)

Urmăresc cu un viu 
interes și un firesc sen
timent de mîndrie evo
luția relațiilor externe 
ale țării noastre, poli
tica activă, dinamică, a 
României pe plan in
ternațional. Și din fie
care acțiune mi-am dat 
seama că politica parti
dului și statului nostru 
corespunde eforturilor 
tuturor popoarelor de 
consolidare a păcii în 
lume, este animată de 
cea mai 
rință ca 
prietenie 
frățească
țările socialiste 
cu fiece zi mai 
și mai rodnice, 
rie a acestei
constructive stau și ul
timele documente și 
m-aș referi, mai ales, 
la Declarația Marți A- 
dunări Naționale în 
care răzbate grija 
neostenită pentru întă
rirea patriei noastre 
socialiste, pentru întă
rirea unității și for
ței sistemului mon
dial socialist. Cuvîntă
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ținute re
cent, cu diferite prile
juri, exprimă gîndurile 
și dorințele noastre, ale

muncitorilor care, în 
deplină unitate cu ță
rănimea cooperatistă și 
intelectualitatea, vrem 
să ducem la capăt mă
reața operă în care sîn
tem angajați, înflorirea 
necontenită a țării, de
săvîrșirea socialismului 
și apropierea cu un 
ceas mai devreme a 
comunismului. Am fost 
și sîntem educați de 
partid în spiritul stimei 
și dragostei față de toa
te popoarele. Ne bucu
răm de succesele mari 
dobîndite de țările so
cialiste în înflorirea 
lor. La rîndul nostru, 
nu vrem decît să ne 
clădim țara, ca ea să 
devină mai frumoasă, 
mai bogată. Facem a- 
cest luoru în- interesul 
nostru, al poporului ro
mân, dar cred că prin 
aceasta facem să fie 
mai puternic, mai dătă
tor de exemplu siste
mul socialismului mon
dial. Am înțeles politica 
partidului nostru ca un 
efort permanent spre 
întărirea colaborării cu 
țările socialiste, căci 
nu există nimic de ne
trecut în a face ca a- 
ceastă colaborare să 
înflorească, să se dez
volte, spre binele și în

nostru se 
pe efortul 
al tuturor

pen-

folosul fiecăruia dintre 
statele noastre, al tutu
ror acelora care con
struim socialismul și 
comunismul

Partidul 
poate bizui 
petroliștilor,
oamenilor muncii 
tru înfăptuirea acestei 
politici izvorîte din in
teresele noastre cele 
mai profunde și cores
punzând intereselor so
cialismului, prieteniei 
și păcii între popoare. 
Constructorii de utilaj 
petrolier de la uzina 
„1 Mai" din Ploiești, 
din care fac și eu par
te, alături de întregul 
popor muncitor, sînt 
hotărîți să-și îndepli
nească tot mai bine 
sarcinile de producție, 
să ridice pe o treaptă 
superioară marca fabri
cii. Sîntem conștient! 
că numai așa putem să 
ne aducem aportul la 
progresul continuu și 
rapid al societății noas
tre socialiste, la înfăp
tuirea politicii patrioti
ce și internaționaliste a 
partidului.

Radu MIHAI
rectificator-sculer Ia 
uzina „1 Mai“ 
Ploiești

N

7

Uzina în care lucrez poartă un nume 
simbolic „înfrățirea". Acest nume 
i se potrivește pe deplin deoarece în 
cadrul ei muncesc într-o strînsă u- 
nire muncitori români, maghiari și 
de alte naționalități, care cu totii 
depun sforțări pentru a obține reali
zări tot mai frumoase în îndeplinirea 
planului, în realizarea obiectivelor 
Congresului al IX-lea al P.C.R. Noi 
considerăm că în felul acesta patria 
noastră se va dezvolta și înflori, ceea 
ce va fi nu numai spre binele po
porului nostru, dar va însemna și o 
contribuție importantă la întărirea 
sistemului mondial socialist, a forțe
lor care în toată lumea luptă pentru 
înaltele idealuri ale progresului so
cial.

„înfrățirea", numele uzinei noastre, 
mi se pare semnificativ și pentru că 
el exprimă dorința noastră, ca și a 
întregului popor român, de a adînci 
necontenit relațiile frățești ale tării 
noastre cu celelalte țări socialiste, de 
a extinde colaborarea, care cores
punde intereselor fiecăreia dintre 
ele, cît și socialismului în ansamblu.

Politica pe care o promovează par
tidul și statul nostru urmărește în 
mod consecvent realizarea acestei as
pirații, întărirea solidarității cu toate 
țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pe baza 
marxism-leninismului și a internațio
nalismului socialist. Iată de ce noi

lungul ani- 
conducerea 

producția
3 șapinguri

sprijinim din inimă această politică, 
toate acțiunile din ultima vreme ini
țiate de partid în scopul întăririi uni
tății țărilor socialiste.

Colectivul nostru socotește de da
toria sa să-și manifeste adeziunea 
fată de politica partidului prin în
deplinirea exemplară a sarcinilor zil
nice de producție. De-a 
lor noi am reușit ca, sub 
partidului, să dezvoltăm 
de mașini-unelte, de la
produse.în 1948 la peste 3 100 mașini- 
unelte diverse realizate în 1968. Pla
nul de producție pe primele 8 luni 
din acest an a fost îndeplinit Ia toți 
indicatorii. Ne-am angajat ca "n 
acest an să livrăm peste 80 de K.a- 
șini-unelte și să executăm seria zero 
a mașinii de găurit universală 
GU 25. Tot în viitorul apropiat co
lectivul uzinei noastre va asimila 
producția accesoriilor speciale, seria 
zero, la mașina de frezat universală 
pentru scule FUA 250.

Strîns uniți în jurul partidului și 
guvernului vom înfăptui mărețele 
noastre planuri de viitor, vom dez
volta cuceririle revoluționare ale po
porului nostru, vom contribui la tri
umful cauzei păcii și socialismului 
în lume.

loan CRISTEA
strungar Ia uzina „înfrățirea" 
Oradea

I

17.30 — T. V. pentru școlari :
„Umbră și botanică".

18,00 — T. V. pentru specialiștii 
din industrie. Ciclul — Au
tomatizare. Automatizări în 
construcția de mașini — 
Prezintă ing. Aristide Pre- 
doi.

18.30 — Curs de limba engleză (re
luarea lecției a 9-a).

19,00 — Brățara de aur — Emisi
une pentru tineret. Trans
misiune de la uzinele „23 
August".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic — 

Publicitate.
20,00 — Opinia dumneavoastră.
20,15 — Mlcro-varletățf.
20.30 — „Te laud șl te apăr șl te

cint" — Versuri în lectura 
autorilor.

20,45 — Centenarul Filarmonicii 
din București. Transmisi
une de la Ateneul Român. 
Concert simfonic dirijat de 
Mircea Basarab. In pro
gram : „Rapsodia 1“ de 
George Enescu ; „Simfo
nia a IV-a“ de Brahms.

22,09 — Seară de teatru : „Nu-țl 
plătesc" — Adaptare pen
tru televiziune după come
dia cn același nume de 
Eduardo de Fllipo.

23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,10 — închiderea emisiunii.

și fermitate de partidul nostru co
munist în politica sa externă, țîșnesc 
parcă din străfundurile istoriei Ro
mâniei. Pentru libertate și unitate 
au luptat Ștefan cel Mare, Mihai 
Viteazu, Avram Iancu, Bălcescu... 
Astăzi pe aceste ținuturi carpatine 
se făurește istoria nouă a socialis
mului biruitor. Urmași ai celor care 
secole de-a rîndul au apărat idea
luri nobile, muncitori, țărani, inte
lectuali, strîns uniți în jurul parti
dului. își construiesc o viață liberă, 
fericită și doresc să trăiască în 
pace și prietenie cu toate națiunile 
lumii și, în primul rînd, cu marea 
familie a țărilor socialiste. Iată de 
ce recenta Declarație a Marii Adu
nări Naționale a fost atît de firesc 
îmbrățișată și pe deplin aprobată de 
către toți locuitorii țării noastre. în 
calitate de comunist, ca păstrător al 
unui tezaur de neînlocuit — mate
rialul documentar de arhivă, mărtu
rie a istoriei trecutului — iubesc și 
slujesc cu hotărîre politica înțe
leaptă, profund principială a par
tidului și statului nostru".

într-o telegramă trimisă tot din 
Ploiești de muncitorii stației de sal
vare a județului Prahova, se spune : 
„Avînd convingerea fermă că poziția 
partidului nostru corespunde întru- 
totul intereselor poporului român, 
țărilor socialiste, mișcării comuniste 
și muncitorești din întreaga lume, ne 
declarăm adeziunea deplină față de 
politica externă a partidului și sta
tului nostru, față de 7 
Marii Adunări Naționale, 
hotărîți ca oricînd să 
orice acțiune îndreptată 
voltarea în continuare a 
noastre pe calea desăvîrșirii cons
trucției socialiste, a dezvoltării re
lațiilor dintre state pe baza respec
tării principiilor suveranității si in
dependenței naționale și egalității 
în drepturi".

„Sînt mîndră de politica partidului 
nostru — își intitulează scrisoarea sa 
eleva Ștefania Dimofte de la liceul 
„Emil Racoviță" din Iași. Apreciez 
din toată inima Declarația Marii

Declarația 
fiind mai 
sprijinim 

spre dez- 
patriei

Adunări Naționale, ca și cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu care 
exprimă poziția justă, marxist-leni- 
nistă și profund internaționalistă a 
Partidului Comunist Român, hotă- 
rîrea partidului și statului nostru 
de a dezvolta necontenit colaborarea 
cu popoarele tuturor țărilor socia
liste. Ca fiică a acestui popor harnic 
și talentat, îmi iau angajamentul să 
urmez neabătut drumul luminos al 
partidului, părintele iubit al tinerei 
generații, căreia i-a dăruit o viață 
atît de fericită".

O scrisoare emoționantă am pri
mit de la Institutul de Geriatrie din 
București în care se spune : „Noi, 
soții Scvastia și Claudiu Chirilă, 
internați în Institutul de Geriatrie, 
deși sîntem bătrîni, cu mare încre
dere și dragoste ne exprimăm ade
ziunea față de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. Fiind pătrunși de simțul înalt 
al îndatoririlor față de patrie și 
partid, dorim să ne consacrăm pînă 
la ultimul strop de viață eforturile 
pentru înflorirea scumpei noastre 
patrii. Iubiților noștri conducători, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat, le dorim viață lungă, pentru 
binele patriei și poporului român".

Din Craiova, Ștefan Constantin 
ne-a trimis următoarea scrisoare : 
„în calitate de comunist și fiu al 
unui vechi comunist, mă simt astăzi 
îndemnat de un puternic sentiment, 
izvorît din suflet, să vă scriu aceste 
rînduri. Vreau să-mi exprim între
gul devotament și totala adeziune 
față de înaltul simț de răspundere 
istorică cu care partidul conduce 
destinele patriei noastre. Sînt mîn- 
dru că sînt cetățean al României, 
că pot să contribui cu toate puterile 
mele la măreața operă de construire 
a socialismului în această tară, care 
promovează o politică de pace și co
laborare cu toate statele socialiste, 
cu toate popoarele lumii".

„îngăduiți-mi să dau curs senti
mentelor de mîndrie justificată, de 
profundă satisfacție, să mă asociez

eu eu milioanele de compatriot! 
României socialiste spre a-mi ex-

și 
ai 
prima totala aprobare și atașamentul 
deplin la hotărîrile plenarei C.C. al 
P.C.R., la Declarația Marii Adunări 
Naționale, ca și pentru caracterul 
profund constructiv al principiilor 
politicii externe, realiste și creatoare, 
ale partidului și statului nostru — 
ne scrie pensionarul C. Fuiorescu din 
Brașov. Trăind aici la Brașov, îm
preună cu oameni de alte naționali
tăți conlocuitoare — maghiari, ger
mani — nu am auzit și nu am găsit 
pe nimeni care să nu împărtășească 
și să nu prețuiască cu entuziasm și 
admirație politica internă și externă 
a partidului nostru, să nu-și manifes
te hotărîrea de a sluji cu credință 
această politică, pătrunsă de o înaltă 
grijă față de destinele noastre și ale 
copiilor noștri".

Exprimîndu-și întreaga adeziune 
față de recenta Declarație a Marii 
Adunări Naționale, față de ultimele 
documente de partid și de stat, vete
ranul Constantin Briceag din Streha- 
ia, județul Mehedinți, ne scrie între 
altele : „Politica internă și externă 
promovată cu consecvență de Parti
dul Comunist Român este izvorîtă 
din viața și sufletul întregului nostru 
popor liber și stăpîn pe destinele 
sale. Ea este îndreptată spre dezvol
tarea și înflorirea națiunii noastre 
socialiste, spre întărirea unității și 
coeziunii sistemului mondial socia
list, a mișcării comuniste și munci
torești internaționale".

Dragomir Gavril, din Cîmpia 
Turzii, județul Cluj, ne scrie : „Sînt 
întru totul de acord cu politica dusă 
de partidul nostru pe calea destin
derii internaționale, în interesul uni
tății tuturor țărilor socialiste, a par
tidelor comuniste și muncitorești, a 
forțelor progresiste din lumea întrea
gă într-un puternic front comun anti- 
imperialist. Cum am fost timp de 
40 de ani în slujba partidului, voi 
lupta în continuare, pînă inima îmi 
va înceta să bată, pentru înfăptuirea 
politicii P.C.R., pentru traducerea în 
viață a nobilelor sarcini care ne stau 
în față pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialismului în țara noas
tră".
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Întîlnire la Marea Adunare

Națională cu delegația

parlamentară olandeză

Vizitele secretarului de stat 
pentru aî a cerile externe al Marii

Britanii, Michael Stewart

CU PRILEJUL ANIVERSARII VICTORIEI
REVOLUȚIEI SOCIALISTE IN BULGARIA

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, împreună 
cu membri ai Biroului Marii A- 
dunări Naționale, președinți ai u- 
nor comisii permanente și de- 
putați s-au întîlnit luni dimineața 
la Marea Adunare Națională cu 
delegația parlamentară olandeză 
condusă de B. M. Nederhorst, vi
cepreședinte al celei de-a doua 
camere a Statelor generale.

A participat ambasadorul Olan
dei la București, Jonkheer Dirk 
van Eysinga.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme privind activi
tatea celor două parlamente și a 
comisiilor, de resort.

★
Biroul Marii Adunări Naționale 

a oferit luni seară o recepție în 
cinstea delegației parlamentare o- 
landeze condusă de B. M. Neder
horst, care face o vizită în țara 
noastră.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
acad. Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Necula și Mia Groza, vicepreșe
dinți ai Marii Adunări Naționale, 
Constantin Stătescu, secretarul

Spectacolul teatrului 
„Thalia" din Budapesta 
cu piesa „Familia Toth“

Grupul de actori ai cunoscutului 
teatru „Thalia" din Budapesta 
care, în cadrul planului de colabo
rare culturală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Ungară, se află în turneu 
în țarari'Boastră, a prezentat luni 
seara publicului bucureștean, în 
sala teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra", un spectacol cu piesa „Fa
milia Toth" a dramaturgului con- 
temoran, Orkeny Istvan. Măiestria 
interpreților a fost răsplătită cu 
îndelungate aplauze.

La spectacol au asistat Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, și Ion Brad, vicepreședinte,

Convorbiri oficiala intre delegațiile guvernamentale ale 
Republicii Socialiste România și Republicii Africa Centrală
Luni dimineața, au început în 

Capitală convorbirile oficiale din
tre delegația guvernamentală a 
Republicii Socialiste România și 
delegația guvernamentală din Re
publica Africa Centrală care se 
află într-o vizită în țara noas
tră.

La convorbiri participă din par
tea română Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, șeful delegației, 
Gheorghe Dobra, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică, reprezentanți ai conduce
rii Ministerului Industriei Con

BOXUL ROMÂNESC LA OUMPIADÂ
Intr-un sport cum este boxul ama

tor, în care nu se organizează cam
pionate mondiale, turneul olimpic 
capătă semnificația unei competiții 
supreme. Acum, în preajma începe
rii Jocurilor Olimpice, previziunile 
făcute de specialiști se confirmă : 
Ciudad de Mexico va fi gazda între
cerii de cea mai mare anvergură din 
istoria pugilatului amator, atît ca 
număr al participanților (peste 400 !), 
ca forță și clasă a competitorilor la 
titluri cît și, firește, ca duritate a 
concursurilor la fiecare dintre cele 
11 categorii (chiar finaliștii de la ca
tegoria grea vor disputa minimum 
patru meciuri).

Nu încape îndoială că prețul efor
turilor ce se va plăti în Mexic pen
tru o medalie va fi cu mult superior 
acelora de la trecutele olimpiade. 
Prin urmare, opinia publică sporti
vă din țara noastră trebuie să jude
ce cit mai realist perspectivele si 
șansele boxerilor din lotul olimpic 
român.

Cu ocazia unei recente ședințe a 
biroului F.R. de box, antrenorii lo
tului au prezentat lista „candidați- 
lor" olimpici. Tehnicienii se înte- 
rneiaseră în alcătuirea acestei liste 
pe ideea participării boxerilor ro
mâni la toate categoriile de greuta
te (cu o singură excepție, categoria 
„semi-muscă"). S-au exprimat însă 
și păreri contrarii, manifestîndu-se 
opoziție față de însăși ideea 
participării cu echipă comple
tă și preconizîndu-se o selecție 
„â la Melbourne", adică doar trei 
sau patru boxeri cu „șanse sigure" 
(La J.O. — 1956, patru pugiliști : 
patru medalii !).

Pînă la urmă, forul federal a op
tat pentru formula susținută de teh
nicienii lotului, urmînd ca anumiți 
echipieri — foarte contestați in ca
drul discuțiilor — să fie reverifi- 
cați cu prilejul unor gale.

Este probabil că echipa română va 
fi formată din opt boxeri, care s-ar 
putea grupa astfel : Ciucă și Monea 
(medalie de bronz la J.O. 1960), lup
tători cu veche experiență interna

Consiliului de Stat, Alexandru 
Boabă și Octavian Groza, miniștri, 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat, președinți ai 
unor comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale, deputați, 
academicieni și alți oameni de ști
ință și artă.

A luat parte Dirk van Eysinga, 
ambasadorul Olandei la București, 
și membri ai ambsadei.

★
în aceeași zi, parlamentarii olan

dezi au făcut o vizită la Uniunea 
Generală a Sindicatelor, unde au 
avut o întrevedere cu prim-vice- 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Constantin Drăgan, și 
cu alți membri ai conducerii U- 
niunii.

★
Tot luni, delegația parlamentară 

olandeză s-a întîlnit la Universita
tea București cu acad. Gheorghe 
Mihoc, rectorul Universității, și cu 
prorectori ai acestui important 
centru de învățămînt după care au 
fost vizitate cămine studențești din 
Complexul Grozăvești.

(Agerpres)

precum și reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Jozsef Vince, ambasadorul Repu
blicii Populare Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Conducătorul ansamblului artis

tic al Teatrului „Thalia" din 
Budapesta, Emil Keres, laureat al 
Premiului „Kossuth", și un grup 
de actori ai teatrului au fost pri
miți luni dimineața de Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă. La 
întrevedere a participat Ion Brad, 
vicepreședinte al C.S.C.A.

(Agerpres)

strucțiilor, Ministerului Economiei 
Forestiere, Oficiului Național de 
Turism, precum și specialiști din 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea delegației Republi
cii Africa Centrală la convorbiri 
participă Louis Alazoula, ministrul 
economiei naționale, șeful delega
ției, Kombot Naguemon, ministrul 
dezvoltării, Thimotee Malendoma, 
ministrul foștilor combatanți, și 
persoanele oficiale care îi înso
țesc în vizita în România.

(Agerpres)

țională ; Gîju, Antonin și Covaci, 
luptători în plină forță, afirmați pe 
plan european ; Cuțov, Silberman și 
Alexe, tineri mai mult sau mai pu
țin talentați, aflați încă în stadiul 
de „speranțe"...

în ce ne privește sprijinim, în 
principiu, ideea prezentării de concu
rent! la toate categoriile de greutate. 
De ani de zile boxerii din lot sînt 
cocoloșiți, feriți de adversari conclu- 
denți, ajutați uneori fățiș de jurii. 
Chiar recent, la Brăila și la Galați, 
s-a permis „verificarea" unora din
tre „olimpici" cu o marjă de 1 kilo
gram peste greutatea categoriei res
pective ! Astfel, nu numai că adver
sarii lor erau cu totul nesemnifica
tivi, dar, în fapt, boxau oameni de 
categorii diferite 1 Și, în asemenea 
condiții, am putea alcătui un verita
bil pomelnic de tineri care de-a lun
gul anilor s-au perindat prin loturi, 
plafonîndu-se apoi și fiind scoși din
tre rînduri (așa cum astăzi este scos 
afară Chivăr). Desigur cauzele de 
fond ale situației loturilor, inclusiv 
ale faptului că nu putem alinia o 
formație completă Ia J.O., nu trebuie 
circumscrise în perimetrul echipei 
reprezentative, penuria de talente 
pugilistice, mai vizibilă la nivel re
prezentativ, fiind legată de procese 
mult mai largi, de starea boxului în 
țară, de problemele nerezolvate ale 
dezvoltării pugilatului amator, de 
masă...

Opt boxeri români vor lupta pen
tru gloria sportivă pe ringurile de 
la Ciudad de Mexico. Șansele lor 
trebuie apreciate realist, fără defe
tism și pesimism — și, totodată, fără 
a se cultiva iluzii neîntemeiate. La 
fiecare categorie se vor întrece zeci 
și zeci de boxeri și, desigur, nici- 
uniil nu vine la J.O. cu gîndul de a 
pierde. De asemenea, trebuie arătat 
că, în special la categoriile mici, 
unde reprezentanții noștri sînt de o 
valoare mai bună, adversarii sud- 
americani. asiatici și europeni sînt 
foarte redutabili. Drept urmare, pro
nosticuri nominale serioase nu se pot

Ambasadorul Marii Britanii la 
București, sir John Chadwick, și 
soția, au oferit, luni seara, o recep
ție cu prilejul vizitei oficiale în 
țara noastră a secretarului de stat 
pentru afacerile externe al Marii 
Britanii, Michael Stewart și soția.

La recepție au luat parte Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Petre Lupu, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru probleme de organizare și 
salarizare, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, acad. 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, membri 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință, artă și 
cultură, generali, șefi ai cultelor, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști.

Erau prezente persoanele oficiale 
britanice care îl însoțesc pe secre
tarul de stat.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★
Luni dimineața secretarul de 

stat pentru afacerile externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart, 
și persoanele oficiale care îl în
soțesc, a făcut o vizită protoco
lară ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu.

Ministrul afacerilor externe al Belgiei
va face o vizită oficială in România
La invitația ministrului afaceri

lor externe al Republicii Socialis
te România, Corneliu Mănescu, a- 
dresată în numele guvernului ro

Numirea ambasadorului
Republicii Socialiste România 

in Australia
Prin Decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Ion Datcu a fost 
numit în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Australia, cu reședința la Tokio.

(Agerpres)

Cronica zi Ies
Noul ambasador al Republicii 

Indonezia în Republica Socialistă 
România, Hamzah Atmohandojo, a 
depus luni la amiază o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

(Agerpres)

face, nu le fac nici specialiștii cu 
competență maximă. Așa că a emite 
opinii despre „șanse" și încă „sigure" 
la turneul olimpic de box ni se pare 
vorbărie goală.

în această ordine de idei, „selecția 
cu șanse sigure, ă la Melbourne" nu 
stă în picioare. în primul rînd, fiind
că e anormal să compari un turneu 
de acum 12 ani cu unul din 1968 1 în 
al doilea rînd, datorită faptului că 
„șansele sigure" ale acelora care au 
plecat în Australia au fost judecate... 
după ce au fost cucerite medaliile ! 
De aceea, trebuie încercate toate șan
sele, asigurîndu-se participarea celor 
mai buni boxeri, inclusiv tinerii cu 
perspective de creștere și apți de 
luptă, potrivit avizelor tehnicienilor 
de specialitate.

In favoarea participării cît mai 
complete la turneul olimpic de box 
pledează, de asemenea, după opinia 
multor specialiști consultați, organi
zarea campionatelor europene la 
București în primăvara anului viitor.

Incontestabil, campionatele euro
pene sînt pentru țara organizatoare 
un deosebit prilej de afirmare inter
națională. Istoria lor o dovedește 
concludent. în plus, după cum este 
însă previzibil, zeci de mii de spec
tatori vor lua parte la ediția româ
nească a „europenelor". Ce ocazie 
poate fi mai prielnică decît aceasta 
pentru relansarea boxului nostru 
printre tineri pe tot cuprinsul țării ? 
Deci folosului internațional i se 
vor adăuga cele de ordin intern, 
creîndu-se astfel o conjunctură deo
sebit de favorabilă pentru ca pugi
latul să capete un caracter de masă. 
Și nu întîmplător mulți specialiști 
înclină spre reunirea obiectivelor 
turneului olimpic și ale campionatelor 
europene într-unul singur : progresul 
boxului românesc și afirmarea lui 
internațională, sugerînd oa între 
echipa „olimpică" și echipa „euro
peană" să se pună «emnnl egalității.

Valeriu MIRONESCU

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

La Ministerul Afacerilor Exter
ne au avut loc luni după-amiază 
convorbiri oficiale între ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă
nescu, și secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Marii 
Britanii, Michael Stewart.

La convorbiri au participat Va
sile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasile Pun- 
gan, ambasadorul României la 
Londra, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte sir John Chad
wick, ambasadorul Marii Britanii 
la București, P. T. Hayman, sub
secretar de stat pentru afacerile 
externe, și alte persoane oficiale 
britanice. Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de cordiali
tate.

★
Secretarul de stat pentru afa

cerile externe al Marii Britanii, 
Michael Stewart, și persoanele o- 
ficiale care îl însoțesc, a depus 
luni dimineața o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

(Agerpres)

mân, ministrul afacerilor externe 
al Belgiei, Pierre Harmel, va face 
o vizită oficială în România în 
perioada 13—17 septembrie 1968.

vremea
Ieri în țară : vremea a fost 

relativ frumoasă, cu cerul va
riabil. înnourări mai accentuate 
s-au semnalat în Banat, Tran
silvania și Muntenia, unde au 
căzut averse locale însoțite de 
descărcări electrice, în rest a- 
versele au fost cu totul izolate. 
Vîntul a suflat potrivit, cu unele 
intensificări pe litoral din sec
torul nord-estic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 13 
grade la Curtea de Argeș și 26 
de grade la Băilești, București, 
Călărași, Fetești, Jurilovca și 
Tulcea.

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 septembrie. In 
țară : vreme în general frumoa
să, cu cerul variabil mai mult 
senin noaptea și dimineața. Ploi 
izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul estic. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 
20 și 28 de grade, izolat mai ri
dicate în a doua parte a inter
valului. In București : vreme în 
general frumoasă, cu cerul va
riabil mai mult senin noaptea și 
dimineața. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor varia
bilă.

în cîteva 

rînduri 

ATLETISM

Cu prilejul unui concurs de veri
ficare desfășurat la Moscova, atletul 
sovietic Romuald Klim a aruncat 
ciocanul la 72,44 m. Klim a avut cinci 
aruncări peste 71 de m arătînd o 
formă bună cu cinci săptămîni îna
intea Jocurilor Olimpice. în același 
concurs, Ludmila Samotesova a cîști- 
gat proba de 200 m în 23”7/10, iar 
Valentina Evert s-a clasat prima la 
aruncarea suliței cu 55,20 m.

Desfășurat la Stockholm, meciul 
internațional de atletism dintre echi
pele masculine ale Franței și Sue
diei a luat sfîrșit cu victoria oaspeți
lor la scorul de '214—195 puncte. Iată 
principalele rezultate din ziua a 
doua a competiției: prăjină : D’En- 
causse (Franța) 5,15 m ; suliță : Ake 
Nilsson (Suedia) 84,06 m (nou record 
național); 10 000 m: Tijou (Franța) 
29’48” ; ștafeta 4x400 m : Franța 
3’08”7/10 ; Suedia 3T3”6/10.

FOTBAL

Rezultate din diferitele campio
nate de fotbal ale țărilor europene : 
Ungaria : Ferencvaros-Honved 1—0 ; 
Ujpest-M.T.K. 2—1 ; Szeged-Vasas 
0—1. în clasament conduce Ujpest 
cu 33 puncte ; Olanda : Ajax-Sittar- 
dia 2—0 ; Feijenoord-Daz 2—0, Con
duc Feijenoord și Twente cu cîte 8 
puncte ; Elveția: Grasshoppers- 
Bienne 6—2; Lugano-Ziirich 3—1 ; 
Lucerna-Bellinzona 0—0 ; Sion-Basel 
1—1 ; Young Boys-Chaux de Fonds 
1—1 ; Șt. Gallen-Lausanne 2—4. Lau
sanne se află în frunte cu 8 puncte ; 
Portugalia : Benfica-Belenenses 4—1; 
Sporting-Varzlm 5—0 ; Porto-Braga
1— 0 ; Academica-Setubal 2—1 ; Iugo
slavia : O.F.K. Beograd-Partizan
2— 1 ; Dinamo Zagreb-Steaua Roșie 
2—0 ; Voivodina-Zagreb 1—0 ; Zelez- 
niciar-Hajduk 4—2. Conduce Zelezni- 
ciar cu 7 puncte.

Recepție oferită de ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București

Ambasadorul Republicii Popu
lare Bulgaria la București, Gheor- 
ghi Bogdanov, a oferit, luni la a- 
miază, o recepție cu prilejul ce
lei de-a XXIV-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste în Bul
garia.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Con
stanța Crăciun, vicepreședinte al

★

Adunarea care a avut loc la 
Focșani, consacrată împlinirii a 24 
de ani de la eliberarea Bulgariei 
de sub ocupația fascistă, a reunit 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, numeroși oa
meni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului. Prof. Vasile

A 20-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII
REPUBLICII POPULARE DEMOCRATE COREENE
Adunarea

La Casa de cultură a studenților 
din Capitală a avut loc, luni după- 
amiază, o adunare festivă consacra
tă celei de-a 20-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al muni
cipiului, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești, oameni de știință și 
cultură, ziariști, un numeros pu
blic.

Erau prezenți membri ai Ambasa
dei R.P.D. Coreene la București.

Cuvîntul de deschidere a adunării 
a fost rostit de tovarășul Dumitru 
Popa.

A luat cuvîntul tov. Constantin 
Scarlat, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei chimice.

Cu două decenii în urmă, la 9 sep
tembrie 1948 — a spus vorbitorul 
— prima sesiune a celei dintîi le
gislaturi a Adunării Populare Supre
me a proclamat Republica Populară 
Democrată Coreeană, primul stat cu 
adevărat popular, liber și indepen
dent din istoria Coreei.

După ce a evocat momente din 
lupta poporului coreean pentru a- 
părarea libertății și independenței 
patriei și pentru reconstrucția țării, 
vorbitorul a spus:

Astăzi, la aniversarea a două de
cenii de existență, Republica Popu
lară Democrată Coreeană oferă ta
bloul unui stat socialist, industrial- 
agrar, în continuu progres.

Trecînd în revistă succesele obți
nute de poporul R.P.D. Coreene în 
dezvoltarea industriei și agriculturii, 
învățămîntului, științei și culturii, în 
întărirea capacității de apărare a pa
triei, vorbitorul a arătat că poporul 
român urmărește cu caldă simpatie 
și solidaritate munca însuflețită pe 
care oamenii muncii din Coreea 
populară o desfășoară pentru tradu
cerea în viață a prevederilor Progra
mului politic în 10 puncte al guver
nului, adoptat de sesiunea din luna 
decembrie 1967 a Adunării Populare 
Supreme, și le urează noi succese în 
dezvoltarea economiei, înflorirea în
vățămîntului, științei și culturii, în ri
dicarea nivelului lor de trai.

Amintind realizările poporului ro
mân în munca pentru dezvoltarea în 
ritm susținut a economiei naționale, 
sporirea considerabilă a producției 
materiale și creșterea nivelului său 
de trai, vorbitorul a spus : In pre
zent întregul nostru popor este an
gajat cu toate forțele în munca în
suflețită pentru înfăptuirea programu
lui de desăvîrșire a construcției so
cialiste elaborat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. și dezvoltat de Con
ferința Națională a partidului, care 
au deschis noi perspective progre
sului orînduirii socialiste, dezvoltării 
democrației socialiste și perfecționării 
conducerii întregii vieți sociale.

Convins fiind că unitatea țărilor 
socialiste reprezintă chezășia succesu
lui luptei întregului sistem socialist 
mondial împotriva imperialismului, 
pentru apărarea păcii — a arătat în 
continuare vorbitorul — Partidul Co
munist Român și guvernul Republicii 
Socialiste România situează în cen
trul politicii externe a țării noastre 
promovarea relațiilor de prietenie și 
alianță frățească cu toate țările so
cialiste, de care ne leagă comunita
tea de orînduire, ideologia marxist- 
leninistă, țelurile luptei comune pen
tru socialism. în același timp Româ
nia dezvoltă relațiile sale cu celelal
te state, indiferent de orânduirea lor 
socială. Vorbitorul a exprimat satis
facția că între Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, între partidele 
și popoarele celor două țări s-au 
statornicit și se dezvoltă traini
ce relații frățești de prietenie și co
laborare. Consecvent politicii sale ex
terne, exprimînd sentimentele de so
lidaritate ale oamenilor muncii din 

Consiliului de Stat, Ilie Murgu
lescu, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, membri ai Con
siliului de Stat, miniștri, repre
zentanți ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, generali și 
ofițeri superiori, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Au participat șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

★

Tudor, inspector al Comitetului ju
dețean pentru cultură și artă, a 
vorbit despre însemnătatea is
torică a acestui eveniment și 
prietenia trainică ce leagă cele 
două popoare vecine și prietene.

Ziua de 9 septembrie a prile
juit, de asemenea, deschiderea în 

festivă din Capitală
țara noastră cu cauza legitimă a po
porului frate coreean — a subliniat 
el — guvernul Republicii Socialiste 
România se pronunță cu fermitate 
pentru respectarea dreptului suprem 
al poporului coreean de a-și rezolva 
singur problemele interne, fără ames
tec din afară, pentru retragerea trupe
lor americane din Coreea de sud și 
înfăptuirea unificării pașnice și demo
cratice a Coreei.

în încheierea cuvîntării, tovarășul 
Constantin Scarlat, în numele locuito
rilor Capitalei noastre, al întregului 
popor român, a transmis poporului 
coreean cele mai călduroase felicitări 
și urarea ca, sub conducerea Partidu
lui Muncii din Coreea, să obțină noi 
și mari succese în înflorirea și întă
rirea continuă a Republicii Populare 
Democrate Coreene.

în continuare a luat cuvîntul am
basadorul R. P. D. Coreene la Bucu
rești, Kim The Hi.

După ce a exprimat cuvinte de re
cunoștință la adresa C.C. al P.C.R. și 
a guvernului român, care au prilejuit 
organizarea acestei festivități, și a 
transmis poporului român un salut to
vărășesc, călduros din partea poporu
lui coreean, vorbitorul a subliniat că 
poporul coreean sărbătorește cea de-a 
XX-a aniversare a întemeierii R. P. D. 
Coreene, într-o atmosferă entuziastă, 
în care, manifestîndu-și adeziunea de
plină față de hotărîrea istorică a Con
ferinței Partidului Muncii din Coreea 
și de Programul politic în 10 puncte 
al guvernului republicii, duce o luptă 
grandioasă pentru unificarea patriei și 
grăbirea victoriei revoluției coreene 
în întreaga țară.

Evocînd momente ale glorioasei tra
diții revoluționare, ale luptei înarmate 
duse de comuniștii coreeni și masele 
patriotice, el a spus: în cei 20 de ani 
parcurși de republică, poporul co
reean, sub conducerea clarvăzătoare a 
iubitului conducător, tovarășul Kim Ir 
Sen, a străbătut un drum al luptei și 
victoriei glorioase pe parcursul căruia 
au avut loc schimbări seculare.

Kim The Hi s-a referit apoi la con
dițiile grele în care au avut loc re
construcția economică a țării, crearea 
unei baze economice de sine stătă
toare, ridicarea nivelului de trai al po
porului. Țara noastră — a subliniat 
el — care în trecut era o țară colo
nială și semifeudală în care dominau 
înapoierea și sărăcia seculară, a fost 
transformată într-un stat socialist pu
ternic, care dispune de o orînduire so
cialistă progresistă, suveranitate în po
litică, o economie națională indepen
dentă, o forță de apărare puternică și 
de o cultură națională înfloritoare.

Recepție oferită de 
ambasadorul R. P. D. Coreene 

la București
Ambasadorul Republicii Popu

lare Democrate Coreene la Bucu
rești, Kim The Hi, a oferit luni 
seara o recepție cu prilejul celei ' 
de-a 20-a aniversări a întemeierii 
R.P.D. Coreene.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, Janos Fazekaș, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile Pa- 
tilineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Gaston Marin, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat, 
miniștri, reprezentanți ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

Au participat șefi ai misiunilor 

localitate a unei expoziții de foto
grafii, ilustrînd realizări ale po
porului bulgar în cei 24 de ani de 
la eliberare.

Gala filmului bulgar
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Populare Bulgaria, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă a organizat luni seara, în 
sala cinematografului „Republica" 
din Capitală, un spectacol de gală 
cu filmul bulgar „înfrîngerea lui 
Alexandru cel Mare".

Au participat Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al C.S.C.A., și Alecu 
Costică, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
cineaști români și alți reprezentanți 
ai vieții culturale și artistice din 
Capitală, un numeros public.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
1h București, șefi ai unor misiuni 
diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Despre cinematografia țării prie
tene și filmul prezentat în această 
gală a vorbit Marius Teodorescu, 
directorul Arhivei Naționale de 
Filme.

(Agerpres)

După ce a trecut în revistă o serie 
de succese ale poporului coreean 
obținute în ultimii 20 de ani, vorbito
rul a menționat că în prezent princi
pala sarcină este eliberarea Co
reei de sud de sug jugul imperia
lismului american și înfăptuirea unifi
cării țării, prin accelerarea construcției 
socialiste în partea de nord a repu
blicii, în vederea consolidării bazei re
voluției, prin sprijinirea luptei revo
luționare a poporului din Coreea de 
sud și prin întărirea continuă a solida
rității cu forțele revoluționare interna
ționale.

Amintind condițiile în care trăiește 
poporul sud-coreean, provocările la 
care se dedă imperialismul american 
împotriva R.P.D. Coreene, vorbitorul a 
spus : Noi nu dorim război, dar nici 
nu ne temem de el. Dacă imperialiștii 
americani, cu toate avertismentele 
noastre, vor agrava situația și vor alu
neca pînă la urmă pe drumul războ
iului, de data aceasta vor suferi o 
înfrângere și mai mare. Sîntem hotă- 
rîți să lăsăm urmașilor o patrie unifi
cată de generația noastră.

„Ne pronunțăm în mod consecvent 
pentru soluționarea problemei unifică
rii patriei noastre cu propriile forțe ale 
poporului nostru fără nici un amestec 
din afară, în condiția în care vor fi 
retrase trupele agresoare ale imperia
lismului american".

Subliniind că poporul coreean și 
poporul român, deși se află departe 
unul de celălalt, sînt legate prin re
lații de strînsă prietenie datorită țe
lului și năzuinței comune, vorbitorul 
a arătat că poporul coreean se bucură 
sincer de succesele obținute de po
porul frate român în construirea socia
lismului, îl felicită călduros pentru a- 
ceasta și îi urează să obțină succese 
și mai mari în lupta pentru dezvolta
rea și înflorirea Republicii Socialiste 
România.

Partidul nostru — a spus el — ți- 
nînd sus steagul marxism-leninismu- 
lui și al internaționalismului prole
tar și pornind de la interesele ge
nerale ale revoluției noastre și ale 
revoluției mondiale, a militat ferm 
pentru apărarea purității marxism-le- 
ninismului și pentru unitatea și co
eziunea lagărului socialist și a miș
cării comuniste internaționale, împo
triva oportunismului de dreapta și de 
stînga.

în încheierea cuvîntării sale, amba
sadorul Kim The Hi a exprimat încre
derea în viitorul tot mai luminos, în 
victoria poporului coreean, și a adresat 
urări pentru prietenia și coeziunea din
tre popoarele coreean și român.

După adunarea festivă a urmat un 
program artistic.

diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, tovarășii Kim The Hi 
și Emil Bodnaraș au rostit toasturi.

Cuvîntarea radiotelevizată 
a ambasadorului 
R.P.D. Coreene

Cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a întemeierii Republicii 
Populare Democrate Coreene, luni 
seara, Kim The Hi, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, a ros
tit o cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune.

(Agerpres)



CAIRO

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI

DE SOLIDARITATE

CU POPORUL VIETNAMEZ
CAIRO 9 — Corespondentul Ager

pres C Oprică transmite t Luni 
seara s-au încheiat lucrările „Confe
rinței extraordinare în sprijinul și 
pentru solidaritatea cu poporul viet
namez în lupta sa împotriva agre
siunii imperialiste a S.U.A.", la care 
au luat parte reprezentanți din 35 de 
țări afro-asiatice și ai unui însem
nat număr de organizații mondiale, 
regionale și naționale. Conferința a 
aprobat documentele elaborate în 
cadrul comitetelor de lucru : Decla
rația de politică generală. Apel către 
popoarele afro-asiatice și către toate 
popoarele lumii și Programul de ac
țiune al Organizației de solidaritate 
a popoarelor afro-asiatice pentru 
sprijinirea luptei poporului vietna
mez împotriva agresiunii imperialiș
tilor americani. Conferința a hotărît. 
de asemenea, să trimită mesaje pre
ședintelui Republicii Democrate Viet
nam, Ho Si Min. și președintelui 
Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare. 
Nguyen Huu Tho.

Luînd cuvîntul în cursul conferin-

ței, reprezentantul României, Ootav 
Livezeanu, membru în conducerea 
Ligii de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, a subliniat că po
porul român este solidar cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, ară- 
tînd că România a acordat de la în
ceputul acestei lupte un ajutor 
substanțial politic și material po
porului vietnamez. România, a ară
tat vorbitorul, a primit cu satisfac
ție vestea începerii convorbirilor de 
la Paris dintre delegațiile Statelor 
Unite și R. D. Vietnam, sperînd că 
se va ajunge pe această cale la o 
soluție care să fie în conformitate 
cu necesitatea asigurării păcii în 
întreaga lume și să răspundă aspira
țiilor opiniei publice doritoare de 
pace. Vorbitorul a subliniat, de ase
menea, că orice reglementare în a- 
ceastă problemă trebuie să se bazeze 
pe principiile independenței, suvera
nității naționale și neintervenției în 
afacerile interne ale poporului viet
namez, să pornească de la respec
tarea dreptului poporului vietnamez 
de a-si hotărî singur soarta.

VIETNAMUL DE SUD

LUPTE ÎNVERȘUNATE

ÎN PROVINCIA DARLAC
SAIGON 9 (Agerpres). — în pro

vincia sud-vietnameză Darlac au a- 
vut loc duminică seara lupte în
verșunate între unități ale forțelor 
patriotice și trupe saigoneze sur
prinse într-o ambuscadă. Luptele au 
durat peste cinci ore; în ajutorul 
forțelor saigoneze, scrie corespon
dentul agenției France Presse, care 
transmite această știre, au fost tri
mise blindate, elicoptere și unități 
ale celei de-a patra divizii de in
fanterie americană.

Alte ciocniri au mai fost semna
late la 25 și respectiv 45 km de 
Saigon între unități ale patrioți- 
lor și militarii americani.

în zorii zilei de luni, scrie a- 
genția Reuter, 20 de obuze au fost 
lansate de patriot! asupra unei ta
bere militare saigoneze. De aseme
nea, se menționează că forțele pa
triotice au doborît luni dimineața 
un elicopter în care se aflau gene
ralul saigonez Truong Quang si un 
colonel american, a cărui identita
te n-a fost încă dezvăluită. Elicop
terul s-a prăbușit la 24 km depăr
tare de tabăra militară de la Duc 
Lap, unde cei doi ofițeri superiori 
urmau să întreprindă o vizită de 
inspecție. .

PREȘEDINTELE HO Șl MIN FELICITA 
PATRIOTII SUD VIETNAMEZI 

PENTRU VICTORIILE OBȚINUTE
HANOI 9 (Agerpres). — Președin

tele Ho Și Min a trimis președintelui 
Prezidiului C.C. al F.N.E., Nguyen 
Huu Tho, Comitetului Central al 
F.N.E. din Vietnamul de sud și Co
mandamentului forțelor armate de eli
berare din Vietnamul de sud un mesaj 
prin care felicită cu căldură pe com- 
pațrioții din sud cu prilejul victoriilor 
pe care le-au repurtat cu ocazia re-

centei aniversări a revoluției din au
gust. După cum subliniază agenția 
V.N.A., președintele Ho Și Min a a- 
mintit forțelor armate și populației 
din sud că „pe măsură ce victoria 
noastră se apropie, dificultățile se 
multiplică". El i-a îndemnat să depă
șească toate dificultățile și să lupte 
cu curaj și perseverență pentru a ob
ține victorii și mai importante.

Primirea la președintele Svoboda a reprezentanților sindicatelor și ai armatei populare cehoslovace
PRAGA 9 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția C.T.K., președintele 
Ludvik Svoboda a primit la 9 sep
tembrie o delegație a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Cehoslovacia, 
în frunte cu K. Polacek, președintele 
consiliului. Reprezentanții mișcării 
sindicale revoluționare cehoslovace 
l-au informat pe președinte cu pri
vire la activitatea organelor sindicale 
din Cehia și Slovacia din perioada 
de după 21 august. Membrii delega
ției au ‘ exprimat în numele întregii 
mișcări sindicale mulțumiri președin
telui pentru inițiativa și clarviziunea 
•sa politică în aceste zile atît de gra
ve și l-au asigurat de încrederea si 
sprijinul lor deplin.

Președintele Svoboda și-a exprimat 
încrederea că mișcarea sindicală re
voluționară va depune toate efortu
rile pentru ca, prin muncă cinstită și 
asiduă pentru republică, să se reali
zeze într-un termen cît mai scurt 
consolidarea și normalizarea situației 
din R. S. Cehoslovacă, ca să se poată 
continua dezvoltarea începută după 
Plenara din ianuarie a C.C. al P.C.C.

în aceeași zi, anunță agenția 
C.T.K.. președintele Ludvik Svoboda 
a primit pe general-colonel M. Dzur, 
ministrul apărării naționale, și pe 
conducători ai organelor politice ale 
armatei populare cehoslovace. Pre
ședintele a mulțumit din nou armatei 
pentru poziția ei lucidă și patriotică, 
conștientă, din ultimele zile și a adus 
la cunoștința lucrătorilor politici sar
cinile armatei în situația actuală.

Imagine din sala Palatului Na
țiunilor din Geneva, unde șe 
desfășoară lucrările Conferin
ței statelor neposesoare de 

arme nucleare

ÎNTRUNIREA

CONSIEiULUI 

DE SEfîUftlTATE

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a reunit 
de urgență duminică noaptea, la 
cererea Israelului și R.A.U., ca 
urmare a incidentelor ce au a- 
vut loc duminică după-amiază de-a 
lungul întregii zone a Canalului 
de Suez.

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a dat citire unui raport 
din partea generalului Odd Bull, 
șeful misiunii de observatori ai 
O.N.U., în care se arată că schim
bul de focuri a încetat și este res
pectat pe ambele maluri ale Ca
nalului de Suez, începînd de du
minică la ora 16,30 GMT.

Președintele pe luna în curs al 
Consiliului de Securitate, George 
Ignatieff (Canada), a anunțat că 
în urma consultărilor avute între 
delegați a fost adoptată în una
nimitate o declarație, care cere ce
lor două părți să respecte cu stric
tețe încetarea focului, prevăzută 
de rezoluțiile Consiliului de Secu
ritate.

După citirea acestei declarații, 
ședința Consiliului de Securitate a 

i fost amînată fără să se stabileas- 
I că o nouă Mată pentru reluarea ei.

Festivitățile de la Șefia
SOFIA 9. — Corespondentul A- 

gerpres Gh. leva transmite : Lunj 
dimineața, în piața „9 Septembrie" 
din Sofia a avut loc o demonstra
ție a oamenilor muncii consacrată 
celei de-a 24-a aniversări a revo
luției socialiste din Bulgaria.

La tribuna mausoleului lui Gheor- 
ghi Dimitrov au luat loc Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, precum 
și alți conducători de partid și de 
stat.

Numeroși oameni ai muncii din 
capitală și din comunele învecinate, 
muncitori din fabrici și uzine, de 
pe șantiere și ogoare, intelectuali 
și-au manifestat ore în șir entuzias
mul și bucuria pentru succesele ob
ținute de poporul frate bulgar în 
anii de după eliberarea de sub ju
gul fascist. în rîndurile lor au tre
cut siderurgiștii de la Combinatul 
metalurgic Kremikovțî, muncitori de 
la uzinele de aparate electronice, de 
electrocare, lucrători din ministere
le și instituțiile centrale. Care ale
gorice și nenumărate grafice ilus
trau succesele obținute în diferite 
ramuri industriale. Producția indus
trială a țării este acum do 27 de ori 
mai mare decît aceea a anului 1938. 
în primele 7 luni ale acestui an au 
fost realizate economii de peste

500 000 leva. Succese importante a 
obținut industria metalurgică : pro
ducția de fontă a atins un milion 
de tone, iar producția de oțel — 
1 200 000 tone. Succese importante au 
fost obținute în dezvoltarea indus
triei chimice, construcțiilor de ma
șini, energetice, industriei ușoare și 
alimentare.

Demonstrația oamenilor muncii de 
la Sofia a fost încheiată de tra
diționalele echipe de dansuri popu
lare bulgărești.

. Manifestații similare au avut loc în 
principalele orașe ale R. P. Bulgaria. 
La invitația . comitetelor județene 
Russe, Tolbuhin, Plevna, Vrața și a 
Comitetului orășenesc Botevgrad ale 
Partidului Comunist Bulgar, la fes
tivitățile organizate în Bulgaria cu 
prilejul zilei eliberării țării au 
participat delegații ale comitetelor 
județene Ilfov, Constanța, Galați. 
Dolj și a Comitetului municipiului 
Ploiești ale Partidului Comunist Ro
mân.

Luni seara. Comitetul Central al 
P.C.B., Prezidiul Adunării Populare 
șl Consiliul de Miniștri al R. P. Bul
garia au oferit la Sofia o recepție, 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
R. P. Bulgaria. Au participat Todor 
Jivkov, Gheorghi Traifcov- și alți 
conducători de partid și de stat, nu
meroși invitați.

PHENIAN

RECEPȚIE CU PRILEJUL
ZILEI M TIONALE

PARIS
Declarația purtătorului de cuvînt 
al delegației R. D. Vietnam

CONVORBIRI ÎNTREG. HUSAR ȘIV. V. KUZNEJOV
PARIS 9 (Agerpres). — Cu prilejul 

unei conferințe de presă, organizată 
luni la Paris, Nguyen Thanh Le, pur
tătorul de cuvînt al delegației nord- 
vietnameze la convorbirile oficiale cu 
delegația S.U.A., a subliniat că înce
tarea bombardamentelor aviației ame
ricane asupra teritoriului R. D. Viet
nam nu va fi suficientă ‘ pentru a 
scoate din impas actualele discuții 
care se desfășoară în capitala Franței 
între cele două delegații. El a rea
mintit în acest sens declarația din 27 
mai a șefului delegației nord-vietna- 
meze, ministrul Xuan Thuy, care, eu 
acel prilej, a subliniat că încetarea 
bombardamentelor S.U.A. asupra 
R.D.V. va trebui să fie urmată de alte 
măsuri, cum ar fi oprirea zborurilor 
de recunoaștere ale aviației americane

deasupra teritoriului R.D. Vietnam, 
încetarea bombardamentelor artileriei 
dincolo de paralela 17, a violării ape
lor teritoriale ale R.D. Vietnam și a 
trimiterii de manifeste și de mate
rial psihologic asupra teritoriului nord- 
vietnamez.

BRATISLAVA 9 (Agerpres). — A- 
genția C.T.K. transmite că la 9 sep
tembrie Gustav Husak, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Slovacia, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.C., vice
președinte al guvernului cehoslovac, 
a avut o convorbire la Bratislava cu 
V. V. Kuznețov, reprezentant al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al C.C. al P.C.U.S., deputat 
al Sovietului Suprem, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., privitor la unele probleme 
actuale, inclusiv cele ale situației 
prezente din Slovacia.

rasass

pen- 
pa- 

păcii 
a in- 
liber-

PHENIAN 9 (Agerpres)__ La 9
septembrie, la Phenian, Cabinetul 
de Miniștri al R.P.D. Coreene a 
oferit o recepție cu prilejul sărbă
torii naționale — cea de-a 20-a ani
versare a proclamării R.P.D. Core
ene. Au luat parte Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri, și alți 
conducători de partid și de stat.

Au luat, de asemenea, parte dele

gațiile guvernamentale și alte dele
gații sosite la Phenian cu prilejul 
sărbătorii- Printre oaspb,'; se afla 
delegația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România condusă 
de tov. Emil Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri ai 
Republicii Socialiste România.

Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de 
Miniștri, a rostit o cuvîntare.

CORESPONDENTA din roma de la nicolae puicea

In întreaga Italie 
s-a cinstit luni me
moria celor care, cu 
25 de ani in urmă, 
și-au dat viața pentru 
eliberarea 
sub 
zistă. 
brie 
multe 
mei, 
populația au apărat 
cu arma în mină o- 
rașul lor de atacul 
trupelor hitleriste și, 
tot la această dată, 
a început rezistența 
patriotică împotriva 
forțelor fasciste.

In ' principalele 
locuri care amintesc 
de luptele purtate 
atunci au avut loc 
ceremonii în cadrul 
cărora au fost de
puse coroane de flori, 
iar în emoționante 
cuvîntări s-a sub
liniat semnificația 
sacrificiului celor că- 
zuți în lupta 
tru libertatea 
triei, Apărarea 
și democrației, 
dependenței și 
tății, unirea forțelor 
democratice In vede-

țării de 
ocupația na- 

La 8 septem- 
1943, în mai 
părți ale Ro- 
partizanii și

rea realizării acestor 
nobile țeluri au 
constituit ideile cen
trale care au carac
terizat aniversarea 
importantului eveni
ment din istoria 
poporului italian. 
„Astăzi mai mult ca 
oricind, a spus depu
tatul Boldrini, care a 
luat cuvîntul în ca
drul unei adunări la 
Milano, este necesară 
unitatea antifasciști
lor italieni și a par
tizanilor din întreaga 
Europă pentru a în
vinge în bătălia pen
tru apărarea păcii și 
pentru a da o nouă 
înfățișare Europei de 
mîine, In care po
poarele să poată 
decide în mod auto
nom soarta lor".

La Roma, la Porta 
San Paolo, unde în 
1943 a fost un pu
ternic punct al rezis
tenței împotriva tru
pelor hitleriste și 
unde au căzut răpuși 
de gloanțe numeroși 
participanți la mișca
rea de rezistență, au 
fost depuse coroane 
de flori de către o

delegație de foști co
mandanți partizani, 
din partea primăriei 
și a populației. Ce
remonii asemănă
toare au avut loc la 
Fosse Ardeatine, unde 
se află mormintele 
a sute de victime din 
rîndurile patrioților, 
la Porta Capena și 
la cimitirul Vetrano.

După-amiază, la 
Capitoliu, sediul mu
nicipalității, s-a des
fășurat o ceremonie 
comemorativă la care 
au participat primul- 
ministru, Giovani 
Leone, primarul San
tini, miniștri, depu- 
tați și senatori, dele
gații de foști parti
zani. Premierul ita
lian a rostit o 
'jîntare.

Seara, in cadrul u- 
nei manifestări popu
lare ce a avut loc 
în Piazza del Cin- 
quecento, din centrul 
Romei, s-a proiectat 
în aer liber cunoscu
tul film al lui Ros
sellini „Roma, oraș 
deschis".

BUDAPESTA

APLAUZE PENTRU

cu-

ARTIȘTII ț
Colectivul Teatrului maghiar de 

stat din Cluj a prezentat luni seara 
la Budapesta cea de-a treia premie
ră a turneului pe care îl întreprin
de în Republica Populară Ungară : 
cunoscuta piesă a lui Imre Madach 
„Tragedia omului". Piesa, bine 
cunoscută și des jucată pe scenele 
ungare, a fost așteptată cu un deo
sebit interes de spectatori. Tocmai 
de aceea este un merit în plus al 
artiștilor din Cluj că au reușit să 
obțină și de această dată aprecieri 
dintre cele mai elogioase pentru 
înalta ținută artistică a spectaco-

DIN CLUJ
■ , ’ ' / .. 5-

lului prezentat. Aplauzele gt au 
durat minute în șir, repetata'che
mare la rampă, florile, felicitările 
primite de artiștii noștri' sint și 
ele semne ale succesului obținut.

La spectacol au asistat Aczel 
Gybrgy, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Nemeth Karoly, membru 
supleant al Biroului Politic, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Budapesta al P.M.S.U., numeroase 
alte personalități.

Budapesta, 9.
Al. PINTEA

„Colierul de aur" 

ansamblului român 

„Balada"

agențiile de presă transmit:

Marc Drumaux 
a fost ales 
președintele 
P. C. din Belgia

BRUXELLES 9 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Belgia, întrunit du
minică în ședință plenară, l-a a- 
les pe Marc Drumaux ca preșe
dinte al partidului. Marc Dru
maux a îndeplinit în mod provi
zoriu funcția de președinte al 
P.O. din Belgia, după încetarea 
din viață a lui Ernest Brunelle.

La 9 septembrie, în Ja
ponia a început o grevă de
clarată de feroviariîn semn do 
protest împotriva „raționalizării" căi
lor ferate de stat. în urma proiectu
lui guvernamental de „raționalizare" 
s-a creat primejdia concedierii a peste 
50 000 de feroviari.

Nicolae Enea, adjunctul 
ministrului industriei ușoa
re al Republicii Socialiste 
România, care se în RDG- 
cu ocazia Tîrgului internațional de 
la Leipzig, a avut la 9 septembrie 
o întrevedere cu ministrul industriei 
ușoare din R.D.G., Johann Wittik. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme ale colaborării și cooperării 
între cele două ministere. La con
vorbire a participat ambasadorul 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ghenea.

Cea de-a 18-a conferință 
Pugwash a început dumi-

nică Ia Nisa cu un simpozion 
asupra problemelor tehnice și științi
fice care preocupă țările europene. Lu
crările propriu-zise ale conferinței, 
desfășurate în ședință plenară, urmează 
să înceapă miercuri.

Ministrul muncii al Ro
mâniei, Petre Blajovici, 
vicepreședinte al primei 
Conferințe internaționale a 
miniștrilor pentru proble
mele protecției muncii, care 
se desfășoară în prezent la New York, 
a oferit la sediul misiunii Republicii 
Socialiste România pe lîngă Națiunile 
Unite o recepție în onoarea partici- 
panților la conferință. Au luat parte 
Gregorio Feliciano, președintele con
ferinței, ministru pentru protecția so
cială al Filipinelor, șefi ai delegațiilor 
prezente la conferință, funcționari su
periori ai O.N.U. și ai instituțiilor 
specializate ale O.N.U. A participat, 
de asemenea, Gheorghe Diaconescu, 
șeful misiunii române pe lîngă O.N.U.

Șeful delegației române 
la Conferința statelor nepo
sesoare de arme nucleare, 
George Macovescu, a oferit 
luni un dejun în onoarea președin
telui conferinței, A. Husain, ministrul 
afacerilor externe al Pakistanului. La 
dejun au participat, de asemenea, 
vicepreședinții actualei conferințe, 
Vittorio Winspeare Guicciardi, direc
tor general al Oficiului european al 
Națiunilor Unite din Geneva, repre
zentanți ai secretarului general al 
O.N.U. la conferință, Nicolae Eco- 
bescu, reprezentantul permanent al 
României pe lîngă Oficiul european 
al Națiunilor Unite din Geneva, pre
cum și membrii delegației române Ia 
conferință.

Dejunul s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

Ansamblul de estradă 
din București a plecat în

turneu la Leningrad, duPă 
șase spectacole prezentate la Kiev. 
Referindu-se la turneul Teatrului de 
estradă bucureștean la Kiev, ziarul 
„Vecerni Kiev" și alte ziare din capi
tala Ucrainei subliniază diversitatea 
programului și nivelul ridicat al spec
tacolului prezentat de artiștii români.

Duminică au început la 
Atena lucrările celui de-al 
V-lea Congres european de 
cardiologie, la care parficîpă a- 
proximativ 1 500 de experți cardiologi. 
Congresul, ale cărui lucrări vor dura 
6 zile, va dezbate tema: „Progresul 
în domeniul cardiologiei".

John Riddoch Rymill, cu
noscut explorator polar 
australian, a încetat din viață în 
vîrstă de 62 de ani. Rymill a efectuat 
trei călătorii cu caracter explorator 
în regiunea arctică și una în An
tarctica în timp de 9 ani.

Ansamblul folcloric „Balada" 
din România și-a încheiat tur
neul in Franța prin participa
rea sa la cel de-al 23-lea Fes
tival internațional al vinului 
de la Dijon, unde a obținut 
duminică după-amiază premiul 
„Colierul de aur". Au mai fost 
decernate premii ansamblurilor 
folclorice ale Cehoslovaciei, 
Irlandei, Greciei, Franței și 
Iugoslaviei.

Publicul din Dijon, oraș în
frățit cu Clujul și renumit cen
tru universitar și economic al 
Franței, a făcut o excepțională 
primire solilor artei noastre 
interpretative, care au deschis 
parada oficială a ansamblurilor 
participante la festival, în pre
zența a peste 25 de ambasadori, 
a altor reprezentanți ai oficiilor

diplomatice din Paris, precum 
și a reprezentanților autorități
lor locale.

In cadrul turneului său în 
Franța, ansamblul „Balada" a 
prezentat 24 de spectacole în 11 
localități în fața a peste 40 000 
de spectatori. Presa, radioul și 
televiziunea au oglindit pe larg 
această prezență românească în 
Franța.

Prof. Veillot, primarul orașu
lui Dijon, în cuvîntarea de în
chidere a festivalului, a subli
niat remarcabila valoare a ar
tei folclorice românești, mesa
geră a unui popor animat de 
idealurile păcii șl prieteniei.

Paris, 9.
Dana GHEORGHIU

Săptamîna filmului românesc

LONDRA 9. — Co
respondentul Ager
pres L. Rodescu 
transmite ’ Luni seara 
a avut loc la Londra, 
la „Național Film 
Theater", deschiderea 
Săptămînii filmului ro
mânesc, organizată de 
Institutul britanic al 
filmului, în cadrul pro
gramului de schimburi 
culturale româno-bri- 
tanice. La festivitatea 
deschiderii au luat 
parte Jennie Lee, sub
secretar de stat pentru 
problemele culturii și

la Londra
științei, sir William 
Coldstream, președin
tele Institutului brita
nic al filmului, lordul 
Goodman, președintele 
Consiliului artelor din 
Marea Britanie, și alți 
conducători ai unor 
instituții și organizații 
culturale și artistice, 
reprezentanți ai Minis
terului de Externe. Din 
partea ambasadei Re
publicii Socialiste Ro
mânia în Marea Brita
nie au participat 
George Anghelescu, în
sărcinat cu afaceri a.i.,

și membri ai amba
sadei.

Cu acest prilej, Les
lie Hardcartle, din par
tea Institutului brita
nic al filmului, a pre
zentat asistenței pe 
membrii delegației de 
cineaști români, aflați 
la Londra cu prilejul 
Săptămînii filmului ro
mânesc.

La spectacolul de 
gală a fost prezentat 
filmul artistic „Dacii", 
care s-a bucurat de un 
deosebit succes.
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