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PROLETA

al Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia la București, Iso Niego- 
van, în legătură cu prezentarea 
scrisorilor de acreditare, (in pag. 
a V-a, cuvîntările rostite).

La 20 august a.c., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar

te
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MARII
SĂRBĂTORI

PORȚILE

DE FIER
TURNU SEVERIN (corespon

dentul, „Șcînteii"). — Construc
torii Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier 
continuă cu avînt întrecerea des
fășurată în cinstea Congresului 
al X-lea al partidului și a zilei 
de 23 August. După ce au dat în 
exploatare ecluza de pe malul 
românesc, după ce' au zăgăzuit 
Dunărea, o dată cu lucrările de 
consolidare a digului din amonte 
de axul viitorului baraj, au în
ceput construcția digului din 
aval. La adăpostul acestor diguri 
și a construcțiilor existente, 
constructorii vor crea incinta în 
care vor începe la uscat, încă din 
acest an, lucrările la barajul de- 
versor.

CLUJ
(Corespondentul „Șcînteii"). — 

Constructorii clujeni au dat 
în exploatare, cu cinci luni 
înainte de termen, o hală de 
montaj și 3 000 mp spații de 
depozitare la uzina „Unirea", 
precum și o bună parte din hala 
de producție ce se află în con
strucție Ia fabrica de mobilă 
„Libertatea". Ambele lucrări 
aveau termen la sfîrșitul anu
lui. Din cele trei cămine stu
dențești, programate pentru 
sfîrșitul lunii septembrie, unul 
a fost terminat, iar celelalte vor 
fi gata la mijlocul lunii viitoa
re. în zilele acestea, vor fi re
cepționate lucrările de construc
ție a noii școli cu 16 săli de 
clasă din cartierul Grigorescu 
și cele 8 clase de la liceul „Emil 
Racoviță".

CRAIOVA
din 
cu 

plan
Uzina „Electroputere" 

Craiova și-a depășit 
33 646 000 lei sarcinile de 
ce i-au revenit de la începutul 
anului la export. în acest fel 
constructorii de locomotive elec
trice și Diesel-electrice, de 
transformatoare de forță și apa- 
rataj de înaltă tensiune și-au în
deplinit și depășit angajamentul 
luat în cinstea aniversării unui 
sfert de veac de la eliberarea 
patriei. Din bilanțul bogat al 
colectivului acestei întreprinderi, 
care realizează circa o treime 
din producția electrotehnică a 
țării și 26 la sută din produc
ția industrială a Doljului, mai 
reținem că în intervalul scurs 
din acest an a livrat suplimen
tar la export cinci locomotive 
Diesel-electrice, aparataj de
înaltă tensiune în valoare de 
1 631 000 lei și transformatoare 
de forță în valoare de 865 000 
lei, precum și piese de schimb 
pentru locomotivele Diesel-elec
trice a căror valoare depășește 
1 000 000 lei.

PLOIEȘTI
deColectivul Trustului 

construcții și montaje Prahova a 
predat beneficiarului ultimele 
apartamente din cele 1 427 cu 
care s-a angajat să întâmpine 
aniversarea zilei de 23 August. 
500 din acestea sînt realizate 
peste prevederile planului la zi.

în acest an au fost date în fo
losință de aproape două ori mai 
multe blocuri de locuințe față de 
perioada corespunzătoare a anu
lui precedent.

revoluționare
afe poporate român

SARCINILE 
CONGRESULUI X 

PE AGENDA NOASTRĂ
DE LUCRU

AVANPOSTURI
INDUSTRIALE

ALE OFENSIVEI NOULUI

K-ka d artiștilor amatori

i

i

In preajma marii sărbători națio- . 
nale a eliberării patriei celebrăm în 
fiecare an, începînd din 1965, Ziua 
Constituției. Marcăm astfel memora
bilul eveniment al adoptării de către 
Marea Adunare Națională, la 21 au
gust 1965, a legii fundamentale a 
statului nostru — Constituția Repu
blicii Socialiste România.

în condițiile create de profundele 
transformări revoluționare petrecute 
în societatea noastră, de victoria de
plină a socialismului, Constituția din 
1952 devenise necorespunzătoare, de
pășită istoricește. Se impunea cu 
stringență adoptarea unei constituții 
noi, care să reflecte și să consfin
țească marile cuceriri ale poporului, 
și în același timp să creeze cadrul 
instituțional propice dezvoltării lor 
în continuare, înaintării accelerate a 
societății noastre pe calea socialis
mului. Acestor necesități le-a răs
puns pe deplin și în mod strălucit 
noua Constituție a țării.

Adoptarea acesteia a avut Ioc 
la scurt timp după Congresul al
IX- lea al P.C.R. Se știe cît de bogată 
în înfăptuiri a fost perioada pe care 
acest Congres a inaugurat-o, ce pu
ternică dezvoltare a cunoscut baza 
tehnico-materială a societății, cîte 
perfecționări au fost aduse în acești 
ultimi ani mecanismului vieții noas
tre de stat și obștești. Printr-o 
fericită coincidență, Ziua Consti
tuției are loc anul acesta din 
nou la scurt timp după un congres 
al partidului — istoricul Congres al
X- lea, care prin problematica abor
dată, prin amplele orizonturi pe care 
le-a deschis către făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate — 
reprezintă un eveniment de excep
țională importanță în viața partidu
lui și a întregului ,nostru popor.

Privind în dinamica sa procesul de 
dezvoltare a societății noastre, avînd 
viziunea clară atît a schimbărilor pe
trecute în 
ce se vor

ultimii ani, cît și a celor 
petrece în viitor, pe baza

/

al

I

George ĂNTON1U
doctor în drept

programului adoptat de Congresul 
X-lea, ne putem da seama și 
bine de valoarea și însemnătatea noii 
Constituții, ca Legea Fundamentală 
de organizare a orînduirii noastre, 
în măsură să asigure cadrul juridic 
optim pentru progresul foiiltifateratl,

DE ZIUA

al 
mai

CONSTITUȚIEI

accelerat al societății românești. 
Așa cum aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul ținut cu 
prilejul adoptării Constituției, a- 
ceasta s-a dovedit „Carta li
bertății și suveranității națio
nale, a înfloririi națiunii socia
liste, a egalității depline în drepturi 
pentru toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, a afirmă
rii multilaterale a demnității și per
sonalității omului, constructor al so
cialismului, făuritor conștient al 
propriei sale istorii".

Este știut că baza orînduirii noas
tre, izvorul democratismului ei real 
îl constituie economia socialistă uni
tară, întemeiată pe proprietatea so
cialistă 
producție.
această 
mijloacele

asupra mijloacelor de 
Constituția a consfințit 

realitate. statuînd că 
de producție în țara

noastră sînt fie proprietate de stat 
(asupra bunurilor aparținînd între
gului popor), fie proprietate coope
ratistă (asupra bunurilor aparținînd 
fiecărei organizații cooperatiste), că 
„în Republica Socialistă România 
exploatarea omului de către om este 
pentru totdeauna desființată și se 
înfăptuiește principiul socialist al 
repartiției după cantitatea și cali
tatea muncii".

Tocmai proprietatea socialistă s-a 
dovedit, în decursul anilor, factorul 

, hotărîtor. care, a descătușat forțele 
de producție 'și a’ făcut posibilă 
creșterea lor în ritmuri dintre cele 
mai dinamice cunoscute în lume; 
pe temelia ei' au putut fi clădite 
industria puternică de astăzi, marea 
agricultură aflată în plină dezvol
tare, s-a putut realiza o valo
rificare superioară a resurselor ma
teriale și umane, toate acestea asi- 
gurînd sporirea considerabilă a avu
ției naționale, ridicarea nivelului de 
țrai al întregului popor.

Acum, grandiosul program adop
tat de Congresul al X-lea, valorifi- 
cînd avantajele decurgînd din pro
prietatea socialistă, își propune în 
primul rînd o. nouă și intensă dez
voltare a economiei, punînd principa
lul: accent pe creșterea calitativă, pe 
modernizare și eficiență, pe introdu
cerea largă a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice, încît în cursul ur
mătorului deceniu, România să 
se apropie de nivelul țărilor 
cu o economie avansată

Să ne oprim cîteva clipe și asupra 
acelei prevederi a Constituției, care 
statuează că „Republica Socialistă 
România este stat al oamenilor mun
cii de la orașe , și sate, suveran, 
independent și unitar Teritoriul său 
este inalienabil și indivizibil. în
treaga putere în Republica So
cialistă România aparține poporului,

(Continuare în pag. a IV-a)

In cinstea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist, la Arenele romane 
a avut loc, miercuri seara, un 
spectacol de gală prezentat de 
formații participante la finala Con
cursului al IX-lea al artiștilor a- 
matori de la orașe și sate.

La spectacol au asistat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu cu soția, Ion 
Gheorghe Maurer cu soția, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Petrescu, Gheorghe Ră
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Petre. Lupu, Manea . Mă- 
nescu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Petre Blajo- 
vici, Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Dumitru Popa, cu soțiile, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului.

Erau de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice, atașați culturali 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Au fost prezenți, de asemenea, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, perso
nalități ale vieții noastre științifi
ce și, cultural-artistice, numeroși 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile bucureștene.

Pe aleea de la intrarea în Are
nele romane, cîteva sute de artiști 
amatori, îmbrăcați în frumoase 
costume naționale reprezentând di
ferite zone folclorice, au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți conducători de partid și 
de stat o caldă primire.

Oaspeții sînt întâmpinați de to
varășii Florian Dănălache, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, prim-secretar al C.C. al

U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, Pompiliu Macovei, 
membru al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ilie Rădulescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La sosirea în loja oficială, con
ducătorii de partid și de stat sînt 
salutați de întreaga asistență cu 
îndelungi și puternice aplauze. 
Prin ovații și urale cei prezenți 
și-au exprimat bucuria de a avea 
în mijlocul lor, la această sărbă
toare a artei populare, pe condu
cătorii iubiți ai poporului.

Sinteză vie a talentelor care în
floresc astăzi pe întreg capriiisub 
patriei, spectacolul a reunit 2 000 
de artiști — cei mai buni partici
pant la tradiționala competiție re
publicană — concursul pe țară al 
formațiilor artistice de amatori.

Vii și îndelungi aplauze au răs-

plătit, de-a lungul spectacolului, 
strădaniile artistice, talentul inter- 
preților.

Acordurile maiestuoase ale cîn- 
tecului „Republică, măreață vatră" 
de Ion Chirescu, interpretat de 
toți artiștii amatori care și-au 
dat concursul, au încheiat im
punătoarea manifestare artisti
că, străbătută de puternicul entu
ziasm popular al acestor zile pre
mergătoare lui August 23.

Artiștii și miile de spectatori o- 
vaționează minute în șir pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul general al partidului, 

—răsună, puternice ;urale. .
La sfîrșitul spectacolului, artiș

tilor li s-au oferit flori din partea 
conducerii de partid și de stat.

Spectacolul a fost transmis de 
studioul de televiziune București.

(Agerpres)

Cascada de nestemate
a talentului popular

insurecției armate din România
și încununare a unei în- 
lupte antifasciste a po-

Rezultat 
delungate 
porului nostru, care a cunoscut cea 
mai viguroasă afirmare prin lupta 
sa împotriva dictaturii militare 
fasciste și a războiului hitlerist, in
surecția din august 1944 și alătu
rarea țării noastre la coaliția anti- 
hitleristă a fost o operă grandioasă 
a poporului român sub conducerea 
partidului clasei muncitoare.

Inițiată și organizată de Partidul 
Comunist Român, care a dinamizat 
toate celelalte forțe patriotice și a 
asigurat unirea lor într-o largă a- 
lianță pe baza unei platforme an
tihitleriste, general-democratice, in
surecția a fost pregătită minuțios 
fiind favorizată de condițiile externe 
prielnice. Așa cum se știe, în vara 
anului 1944, glorioasele armate ale 
Uniunii Sovietice, care a dus greul 
războiului, au dat noi și noi lovituri 
năprasnice mașinii de război hitle- 
riste. La șubrezirea pozițiilor fascis
mului german contribuiau victoriile 
obținute de celelalte forțe ale coali
ției antihitleriste si de mișcarea de 
rezistență din țările subjugate. Des- 
fășurîndu-se în aceste condiții, favo
rabile, insurecția antifascistă și-a de
monstrat din plin — prin țelurile 
atinse și prin efectele avute — ma
rea ei însemnătate națională și inter
națională.

Importanța actului săvîrsit cu 25 
ani în urmă de forțele naționale 
patriotice, antihitleriste, apare in 
toată amploarea rememorînd condi
țiile în care el s-a produs.

în vara anului 1944, cu toate că si
tuația militară și politică a blocului 
hitlerist se înrăutățise, iar pierderile

Dr. Gh. ZAHARIA
director adjunct al. Institutului de studii istorice și social-politice 

de pe lîngă C.C. al P.C.R.

uriașe suferite nu mai puteau fi re
cuperate, comandamentul german nu 
considera încă războiul pierdut și fă
cea eforturi disperate pentru conti
nuarea lui. Germania hitleristă, deși 
pierduse inițiativa strategică, 
nea încă de forțe numeroase, 
vast teritoriu, iar producția 
război ajunsese Ia apogeu.

înfăptuită într-un asemenea mo
ment, sînt de înțeles consemnările 
din documentele oficiale ale timpu
lui, care subliniază că România fă
cuse o cotitură hotărîtă, radicală 
„în clipa cind încă nu se precizase 
clar infrîngerea Germaniei" (Decre
tul Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din 6 iulie 1945), cind „nu 
era precizată cu claritate infrîngerea 
inamicului" (Comentariu al postului 
de radio Moscova din 8 iulie 1945), 
„in zilele cind nu era evident de par
tea cui se va înclina balanța victoriei" 
(Telegramă a mareșalului Tolbunin 
din 11 iulie 1945).

Răsturnarea dictaturii antonesciene 
și lichidarea, în decurs de numai opt 
zile, de către forțele insurecționale 
române, a trupelor germane din par
tea sudică și nord-vestică a țării au 
avut importante urmări asupra des
fășurării ulterioare a evenimentelor 
politice și militare -în sud-estul și

centrul Europei, modificînd substan
țial datele anterioare.

în primul rînd, au fost zădărni
cite planurile guvernului antones-

punînd în pericol toată armata ger
mană din Balcani".

Desfășurarea rapidă și victorioasă 
a luptei armate a poporului român a 
curățat și netezit calea înaintării ar
matei sovietice, și, ulterior a forțelor 
armatei române, asigurînd lichidarea 
forțelor hitleriste din zonele in
terioare ale țării, organizarea și 
întărirea dispozitivului de apă
rare din Podișul Transilvaniei și 
de la frontierele vestice ale țării, 
care a fost menținut cu fermitate.

dispu- 
de un 
ei de

cian și ale comandamentului german Bucureștiul aflat la distanță de 
de a prelungi rezistența pe Carpații 200—450 km de linia frontului din
Orientali — linia fortificată Foc- 
șani-Brăila-Dunărea maritimă și 
Deltă, pe Carpații Orientali și Me
ridionali, apoi în ultimă instanță, 
pe Carpații Occidentali. Ne putem 
ușor închipui ce efecte devastatoare 
ar fi avut prelungirea războiului și 
a stării de ocupație fascistă în a- 
ceastă parte a continentului, cîte noi 
sacrificii ar fi fost impuse popoare
lor. Așa cum au recunoscut înseși că
peteniile hitleriste, insurecția română 
din august 1944 a contribuit la pră
bușirea frontului hitlerist din Bal
cani și Ia scurtarea războiului în 
ansamblul său. într-un raport către 
Hitler, întocmit de mareșalul Keitel 
și de generalul Guderian, se 
arăta că evenimentele din august, 
din România, „pe lingă consecințele 
imediate de ordin militar, au pro
dus în același timp și o răs
turnare de fronturi extrem de peri
culoasă, ce va duce la pierderea nu 
numai a teritoriului României, ci și 
al Bulgariei, Iugoslaviei și Greciei,

sud-estul și centrul Transilvaniei și 
la 600—700 km de cea din Banat și 
Crișana, a fost ferm apărat de for
țele insurecționale, care au respins 
cu succes toate încercările de contra
atac ale hitleriștilor. Pe drept cu- 
vînt aprecia în acest s°ns, la 22 
august 1946, postul de radio Mos
cova : „Nicăieri pe pămîntul româ
nesc nemții nu au reușit să repete 
evenimentele care au avut loc in Ita
lia de nord, in vara anului 1943. Ei 
nu au reușit să dezarmeze armata 
română și să ocupe principalele po
ziții strategice". ,

în acest fel, a fost înlesnită posibi
litatea armatelor sovietice ca, 
după zdrobirea forțelor principale 
ale Grupului de armate „Ucraina de 
sud" din punga de la Iași-Chișinău 
și eliberarea unei părți însemnate a 
teritoriului estic al țării, să-și 
continue progresiunea în zonele 
interioare ale României într-un 
ritm accelerat.

(Continuare în pag. a V-a)

După aproape două
zeci de ani de activi
tate, mișcarea artistică 
de amatori se prezintă 
ca un fenomen consti
tuit, ca un factor de 
prim ordin în conser
varea și perpetuarea 
unor nobile tradiții ale 
poporului nostru, în 
promovarea și stimula
rea unor talente care 
adesea și-au cucerit 
celebritate pe scenele 
lumii. Iar această miș
care a devenit o formă 
din cele mai expresive 
de manifestare a crea
ției artistice dar și a 
conștiinței și gindirii, 
a sentimentelor po
porului — sentimente 
de slavă față de pa
tria care iși sărbăto
rește un sfert de ■ veac 
de libertate, față 
călăuza încercată 
iubită a poporului 
partidul comunist.

La asemenea reflec
ție ne-a îndemnat vi
zionarea spectacolului 
de gală de aseară, ofe
rit de participanții 
al IX-lea concurs 
formațiilor artistice 
amatori, spectacol 
o ținută exemplară, o 
chintesență a bogăției 
de talente care s-au 
prezentat în fața pu
blicului și juriilor în 
cele 10 zile ale fazei 
finale a concursului.

Dar pentru a apre
cia just amploarea a- 
cestei mișcări, trebuie 
înțeles că tot ce s-a vă
zut pe scenă, scinteie- 
toarea bogăție de nes
temate a talentului 
popular, reprezenta 
doar un crîmpei din 
imensa revărsare a 
creației miilor și mii
lor de artiști amatori 
participanți la diferi
tele faze ale concursu
lui, în toate colțurile 
țării. O bună parte din 
cei 15 000 de partici- 
panți și din cele a- 
proape 450 de e- 
chipe care au luat 
parte la întrecerea fi
nală au fost pre- 
zenți pe scenă — semn 
pozitiv, căci el indică 
ridicarea la un nivel 
calitativ superior a ac
tivității artistice pe în
treg cuprinsul țării.

Alături de cîntecele 
și jocurile tradiționale, 
intrate de mult în re
pertoriul formațiilor 
noastre de amatori, am 
avut ocazia să consta
tăm și prezența crea-

de 
și

la 
al 
de 
de

(iilor folclorice născu
te sub ochii noștri. Co
rurile au interpretat 
cintece și jocuri in 
care oamenii muncii 
iși exprimă bucuria de 
a trăi intr-un stat li
ber, arătindu-și recu
noștința lor față de 
partid — conducătorul 
încercat al luptei ma
selor pentru făurirea 
unei vieți fericite. A- 
cordurile cintecelor în
chinate partidului au 
sunat solemn in a- 
ceastă zi a lunii au
gust — lună de Con
gres istoric, de jubi
liară aniversare — 
rostite cu căldură și 
înflăcărare de corurile 
caselor de cultură, ale 
^indicatelor din marile 
uzine și întreprinderi, 
simbolizind unitatea 
de gindire și ac
țiune a întregului nos
tru popor, strîns unit 
in jurul partidului co
munist.

Spectacolul de gală 
final, o desfășurare 
imensă de voioșie și ti
nerețe, a fost o pa
radă bogată de for
mații, care in apari
țiile lor pe scenă 
reflectat talentul 
măiestria celor 
muncesc, creionînd
același timp, cu finețe, 
un portret complex al 
dorinței de frumos 
specifice poporului 
nostru. Coerența
spectacolului, preci
zia și siguranța cu 
care s-au prezentat și 
s-au mișcat în scenă 
ansamblurile imense 
de sute de persoane 
ca și formațiile mai 
mari ne-au dat sen
zația unei manifestări 
artistice de înaltă ți
nută.

Impresionantă a fost, 
de la începutul spec
tacolului, prestanța sce
nică a corurilor reunite 
ca și prezența fru
moaselor tulnicărese 
din comuna Avram 
lancu. Ansamblurile 
din Zimnicea, Dragomi- 
rești-Maramureș, Pe
troșani ne-au evo
cat obiceiuri străvechi 
legate de sărbătoarea 
recoltei, ceremonii 
populare. Echipe din 
Morehi. Oradea, Sibiu 
ne-au încîntat cu gra
ția și fantezia cu care 
s-au lăsat purtate 
aripile dansului, 
mențiune deosebită 
putea acorda și
chestrelor de muzică

au
Și 
ce 
in

pe
O 

am 
or-

ușoară din Bacău, Bra
șov, Timișoara.

De o varietate și o 
frumusețe deosebită a 
fost acea parte a pro
gramului în care for
mații i" 
dova, i 
trecut 
diilor 
neasca 
Sibiului a 
tr-un vîrtej clar pe ce
rul nopții de august, 
pe fundalul persistent 
al acordurilor nostal- ■ 
gice scoase de buciume 
și tulnice.

Legănarea duioasă a 
fetelor din Cgpilna sau 
tumultul călușarilor 
din Vîlcele-Olt și 
Conțești-Teleorman au 
smuls tunete de aplau
ze. Dansurile maghia
re, germane, sîrbești 
ne-au purtat în uni
versul de culori și miș
care al folclorului na
ționalităților conlo
cuitoare, care trăiesc, 
muncesc și creează în 
strinsă frăție cu po
porul român. A fost 
preludiul unui final 
grandios, care a închis 
astfel cea mai mare 
manifestare a mișcării 
artistice de amatori cu
noscută pînă acum la 
noi. O pleiadă de ta
lente formate sau în 
devenire au fost pre
zente pe scenele de 
concurs sau în spec
tacolul festiv, ele rele- 
vind încă o dată contri
buția substanțială pe 
care o are mișcarea de 
amatori la dezvoltarea 
vieții noastre culturale, 
a culturii noastre so
cialiste. In explozia de 
ritm, culoare și voio
șie din seara trecută 
s-a deslușit faptul că 
geniul creator al po
porului nostru, care în 
acest sfert de veac a 
cunoscut adevărata li
bertate, posibilitatea 
de a se afirma plenar, 
îmbracă necontenit noi 
și viguroase forme de 
manifestare. Spectaco
lul de aseară n-a fost 
doar un prilej de întîl- 
nire cu valorile stră
vechi și cu cele create 
în anii socialismului. 
El a exprimat senti
mentul de adîncă mul
țumire al acestor soli ai 
artei populare, veniți 
din toate unghiurile 
țării, față de Partidul 
Comunist Român — cel 
ce a descătușat ener
giile creatoare ale na
țiunii române.

Grigore ARBORE

din Banat, Mol- 
Oltenia s-au în- 
in ritmul melo- 
populare. Jie- 

t celor din Boița 
sunat in-
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. în Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al X-lea al P.C.R., în celelalte do-

• cumente, ca și în Rezoluția adoptată,
• s-a subliniat cu claritate că reali-
> zarea unei tot mai înalte eficiențe
• în toate compartimentele activității 
i sociale și, în primul rînd, în sfera 
, producției materiale se înscrie ca 
( unul dintre factorii esențiali, hotă-

rîtori, care condiționează în viitorii 
ani dinamismul economic al țării,

1 mersul ei hotărît înainte pe calea 
1 progresului și bunăstării întregului 
1 popor. Relevînd multiplele aspecte 
i pe care le comportă îndeplinirea în 
i actualul stadiu al dezvoltării noastre 
, economice — stadiu în care factorii 
I intensivi ai creșterii economice ca- 
( pătă un rol preponderent în raport 

cu cei extensivi — a acestei sarcini 
centrale a viitorului plan cincinal,

1 Raportul Comitetului Central a
1 precizat că sporirea productivității
i muncii sociale în arsamblul econo-
> miei și cu precă-
i dere în industrie,
, ramura caracte

ristică oricărei e- 
conomii moder-

1 ne și dinamice,
1 se înscrie ca o
• principală direc-
i . ție, în care sînt 
i orientate, în anii
, următori, efortu

rile societății noa
stre socialiste, ale

' colectivelor de oa-
1 meni ai muncii
1 din întreprinderi.
> Constituie un ar-
i gument perem-
, ptoriu în acest
, sens aprecierea

pe care o face 
Raportul C.C. la

1 Congresul al X-
1 lea : „Importan-
i ța excepțională a
i acestei probleme
, pentru economia
, noastră face nece

sar ca și în viitor, 
în fiecare ramură 

' industrială să se
1 ia măsuri pentru
i introducerea teh-
> nicii și tehnologiei
i extinderea automatizării și mecani-
i zării proceselor de producție, pregă-
i tirea și perfecționarea
i forței de muncă, 1
i rea științifică a
, losirea completă
i a timpului de
i rirea disciplinei
i și loc de muncă". în acest succint
, citat este înmănuncheată sinteza
i complexului de măsuri tehnice și
i organizatorici care fundamentează'’
r prevederea înscrisă în Directivele

aprobate de Congres ca, în perioada 
1971—1975, productivitatea muncii 
să crească pe ansamblul industriei 
cu 37—40 la sută, pe această 
urmînd să se obțină 72—77 la 
din sporul producției globale.

Sarcinile mobilizatoare, în 
meniul creșterii productivității 
muncii, stabilite pe baza unor te
meinice analize care țin seama de 
posibilitățile actuale, cît și de dez
voltarea într-o concepție de largă 
perspectivă a economiei, răspund 
unor necesități ale legii progresu
lui, corectînd, totodată, unele 
neajunsuri existente în acest do
meniu, pe care cu deplin temei 
le-au criticat mulți dintre parti- 
cipanții la dezbaterile din secțiu
nile Congresului. Este o realitate de 
netăgăduit că, în prezent, în țara ' 
noastră, productivitatea muncii 
se situează sub posibilitățile ofe
rite de înzestrarea tehnică a în
treprinderilor — situație dovedită 
de faptul că, deși an de an obținem 
o creștere însemnată a produsului 
social total, totuși, nu în aceeași 
măsură se realizează și sporirea 
venitului național. Eliminarea aces
tei stări de lucruri apare cu atît 
mai necesară dacă avem în vedere 
că un singur procent în plus de 
creștere a productivității muncii 
va reprezenta, la nivelul anului 
1975 — așa cum s-a arătat la Con
gres — un volum suplimentar de

mărfuri industriale de peste 4,5 mi
liarde de lei, ceea ce echivalează 
cu producția obținută de aproape 
25 000 salariați.

Folosirea cu randament optim a 
impresionantului fond tehnic exis
tent astăzi în economie și care se va 
amplifica în următorii ani, ca ur
mare a investirii unor mari mij
loace materiale și bănești, este ne
mijlocit condiționată de pregătirea 
unui număr corespunzător de cadre, 
cît mai ales de creșterea nive
lului pregătirii profesionale a a- 
cestora, într-un cuvînt, de sporirea 
ponderii muncii complexe în an
samblul muncii sociale. Este de la 
sine înțeles de ce această cardi
nală corelație — dintre nivelul teh
nic tot mai ridicat al mijloacelor 
tehnice și nivelul .pregătirii cadre
lor — s-a. precizat prin Directivele 
care stabilesc principalele interde
pendențe ale echilibrului olanului

ce va trebui calificat și specializat 
în anii viitori, dar mai ales bare
mul de exigență profesională pe 
care trebuie să-1 atingă aceste ca
dre, implică din partea conduce
rilor ministerelor economice și a 
centralelor industriale, a Ministe
rului învățămîntului și, bineînțe
les, a întreprinderilor, ca unități 
care vor beneficia nemijlocit de 
toate categoriile de cadre, aplica
rea neîntîrziată a unui complex de 
măsuri care — pe lîngă ridicarea 
nivelului de pregătire tehnico- 
profesională a efectivelor existente 
— să anticipeze pregătirea cadrelor 
pentru viitoarele unități producti
ve. Aceasta va permite să se rea
lizeze obiectivele stabilite de par
tid în domeniul creșterii pro
ductivității muncii, implicit a efi
cienței economice. Fac această re
marcă, pornind de la constatarea 
că deși s-au dat indicații de către

<■

forței productive
a muncii sociale
rorowi

avansate, pentru

calificării 
fundamenta- 

normelor, fo- 
și productivă 

lucru și întă- 
în fiecare secție

cale 
sută

do-

i La Congresul al X-lea s-a subli- I? niat pregnant — fapt confirmat de 
altfel de rezultatele întregii activi
tăți economice și sociale — că suc
cesele obținute în construcția socia
listă sînt legate inseparabil de forța 
organizatorică, politică și ideologică 
a partidului comunist.

Programul adoptat de Congres — 
program deosebit de amplu prin 
obiectivele propuse a se realiza în 
viitor — pune în fața organizațiilor 
de partid sarcina de a se ocupa cu 
și mai multă răspundere de proble
mele construcției economice și so
ciale. Entuziasmul, însuflețirea cu 
care alături de întregul popor, toți 
oamenii muncii din județul Vrancea 
și-au exprimat adeziunea deplină 
față de documentele adoptate de con
gres, demonstrează încrederea mase
lor în politica partidului, în capaci
tatea sa de a conduce în mod sigur 
jpoporul român spre noi succese în 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

în ultimii trei ani, în industria ju
dețului Vrancea s-au făcut investiții 
în valoare de peste un miliard lei, 
ceea ce a modificat substanțial rapor
tul dintre valoarea producției agrico
le și a celei industriale, atrăgînd după 
sine mutații importante în ocupația 

x populației. Cu toate acestea, agricul- 
c tura continuă să dețină o pondere
C importantă în economia județului.
? Zona de șes este o mare producă- 

toare de cereale, iar spre dealuri s-a 
3 dezvoltat cultura viței de 
3 cunoscute marile podgorii 
S Cotești și Panciu. 
S în conducerea activității 
S țiilor de partid din agricultură un 
5 sprijin deosebit de important l-am 
S primit imediat după constituirea ju-

vie fiind 
Odobești,

organiza-

Prof. Roman MOLDOVAN
vicepreședinte al Consiliului Economic

economiei naționale. Tocmai pentru 
a răspunde unei atari cerințe, este 
edificator să amintim că în perioada 
1971—1975 vor fi calificați, prin 
școli profesionale și alte forme e- 
chivalente de pregătire, circa 700 
de. mii de muncitori. Ponderea 
muncitorilor calificați prin școli, 
în ansamblul muncitorilor califi
cați, va ajunge, astfel, la circa 35 
la sută în 1975, față de 25,6 la sută 

. în anul 1970. S-a stabilit, de 
asemenea, ca un volum impor
tant din acea'stă forță de muncă 
calificată să fie orientată, cu pre
cădere, spre ramurile de bază ale 
industriei care condiționează în
zestrarea tehnică superioară a eco
nomiei, valorificarea eficientă a re
surselor naturale, iar în cadrul 
fiecăreia dintre acestea, spre acele 
subramuri care accentuează carac
terul modern al industriei noastre 
socialiste. Nu întîmplător, îri vii
torul cincinal, acestor ramuri de 
bază ale economiei li s-au stabilit 
ritmuri de creștere a productivității 
superioare mediei pe economie. Față 
de 37—40 la sută cît este preconizată 
creșterea productivității muncii pe 
ansamblul industriei, se estimează 
că ea va depăși 41 la sută în in
dustria metalurgică, va atinge a- 
proape 55 Ia sută în industria chi
mică și va fi cu mult mai mare de 
60 la sută în ramura energetică. 
Caracteristic etapei viitoare este nu 
numai pregătirea unui detașament 
sporit de cadre muncitorești, cu o 
temeinică pregătire, dar și creșterea 
simțitoare a ponderii cadrelor cu 
pregătire medie de specialitate, cu 
circa 88 la sută în 1975, față de 
1970.

Volumul mare de forță de muncă

partid, care asigură orientarea și 
cadrul de modernizare a învăță
mîntului, se observă încă o înce
tineală în adoptarea măsurilor 
concrete necesare. în această or
dine de idei, se pune problema ca 
în învățămîntu! profesional, me
diu tehnic și chiar superior, să fie 
adoptate programe corespunzătoa
re sub raportul duratei și conți
nutului, în funcție de specificul 
ramurilor și gradul de complexi
tate a meseriilor. Ministerelor și 
centralelor industriale, organele 
care sînt în miezul specialităților 
tehnice, care cunosc tendințele pro
gresului tehnic dintr-o ramură sau 
alta, și au o strînsă legătură cu 
activitatea previzională de cerce
tare științifică le revine sarcina 
să stabilească o legătură mult mai 
bună decît pînă acum cu Ministe
rul învățămîntului în vederea îm
bunătățirii permanente a programe
lor de învățămînt, eliminării siste
matice a tot ceea ce este depășit 
și punerii lor de acord cu reali
zările revoluției tehnico-științifice 
contemporane, cu cerințele prac
ticii.

Creșterea eficienței muncii sociale 
nu poate fi socotită un obiectiv pe 
deplin realizat doar prin pregăti
rea unui număr sporit de cadre cu 
înaltă calificare ; aceasta este una 
dintre laturile problemei care se 
completează într-o perfectă osmoză 
cu folosirea rațională a întregului 
fond de forță de muncă din eco
nomie. Acțiunea de organizare ști
ințifică a producției și muncii, de
clanșată în urmă cu peste doi ani, a 
constituit, indiscutabil, una din 
căile deosebit de importante pen
tru valorificarea mai bună a mun-

cii sociale. Tot atît de adevărat 
este, însă, că tocmai în acest do
meniu atît de propice aplicării ce
lor mai judicioase măsuri de creș
tere substanțială a productivității 
muncii, în toate ramurile econo
miei naționale, se constată o înce
tinire a acțiunii și aplicării mă
surilor. Studiile de organizare în
treprinse pînă| acum s-au referit, 
în cea mai mare parte, la aspec
tele pur tehnice ale producției, lu
cru foarte important, dar s-au mi
nimalizat nejustificat multiplele 
aspecte pe care le implică mai 
buna folosire a forței de muncă. 
Se vorbește despre faptul că 
„omul potrivit trebuie să fie pus 
la locul potrivit". Dar, din păcate, 
în practica de organizare nu s-a 
aplicat consecvent acest princi
piu. A devenit, de aceea, vital pen
tru economia noastră, ca pentru 
orice economie modernă, ca tot 
mai mult orientarea, selecția, pre

gătirea și repar
tizarea forței de 
muncă să fie a- 
șezate pe baze ști
ințifice corespun
zător nevoilor 
concrete ale eco
nomiei, atît la ni
vel național, cît și 
la nivelul fiecărei 
întreprinderi și 
instituții. Studii
le de organizare 
existente privind 
folosirea completă 
și productivă a 
timpului de lu
cru, fundamenta
rea științifică a 
normelor, optimi
zarea raportului 
dintre muncitorii 
de bază și cei 
auxiliari — abso
lut necesare pen
tru creșterea pro
ductivității mun
cii — se cer a fi 
aprofundate în 
toate întreprinde
rile și extinse la 
toate locurile de 
muncă. Aseme

nea studii de organizare a 
muncii este necesar să găsească 
soluțiile optime și pentru utilizarea 
temeinică a cadrelor tehnice și e- 
conomice cu pregătire superioară.

Prin pregătirea celor peste 16 500 
de subingineri, în cincinalul viitor, 
care vor prelua locurile de muncă 
în care în prezent sînt folosiți in
gineri, se creează condițiile ca a- 
ceastă forță de muncă înalt califi
cată să fie rezervată în exclusivi
tate pentru activitatea de concep
ție, pentru conducerea proceselor 
care impun o înaltă pregătire teh- 
nico-profesională. Organele și or
ganizațiile de partid, conducerile 
ministerelor și întreprinderilor au 
datoria să țină seama că, așa cum 
s-a subliniat și la lucrările Con
gresului, locul cel mai potrivit al 
cadrelor tehnice cu pregătire supe
rioară este în uzină și în activita
tea de concepție și nu în aparatul 
funcționăresc. A venit timpul să fie 
pus în aplicare acest deziderat, a- 
supra căruia se poartă discuții de 
mai multă vreme.

Desigur, în complexul problema
ticii dezbătute la Congresul al 
X-lea al partidului s-au abordat 
mult mai multe aspecte legate de 
amplificarea forței productive a 
muncii sociale, ca unul din factorii 
esențiali ai ridicării eficienței în
tregii activități economice. în ar
ticolul de față sînt subliniate unele 
probleme pe care le consider prio
ritare în acest domeniu pentru a fi 
soluționate. Forța de muncă — ele
mentul cel mai revoluționar al 
forțelor de producție — dispune 
încă de mari și inepuizabile resurse 
latente și, de aceea, valorifica
rea lor constituie un factor 
esențial de mărire a avuției so
cietății, a venitului național — 
baza sigură a progresului neîntre
rupt al patriei, a creșterii nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Direcția cercetării științifice
-> A J

I

dețului din partea 
Comitetului Central 
A fost astfel întocmit 
de acțiune în care 
văzute principalele

secretariatului 
al partidului, 

un plan 
erau 

direcții
pre- 

în 
care să-și îndrepte activitatea orga
nele de partid și de stat, organiza
țiile de partid, consiliile populare și 
conducerile unităților agricole socia
liste. Analiza întocmită de conduce
rea de partid a subliniat faptul că 
producția agricolă vegetală care se 
obținea în cadrul județului era cu 
mult sub potențialul productiv al so
lului și al gradului de înzestrare teh- 
nico-materială. Ca urmare a apli
cării măsurilor propuse, în anii 
1966—1968, producția agricolă globală 
a fost în medie, cu 6,6 la sută mai 
mare decît cea din 1965. în cadrul 
acesteia ponderea o deține producția 
de struguri, care, anul trecut, a atins 
cifra record de peste 186 000 tone, 
reprezentînd 15,9 la sută din produc
ția de struguri a țării.

în rîndurile care urmează mă voi 
opri mai mult asupra cîtorva proble
me pe care le ridică dezvoltarea vi
ticulturii în cadrul județului deoarece 
această ramură de producție, așa 
cum s-a văzut, are o mare pondere 
în agricultura județului și deține un 
loc însemnat în viticultura țării. La 
un moment dat se constataseră nea
junsuri atît in ce privește extinde
rea plantațiilor, cît și în creșterea 
producției de struguri. Pe baza in
dicațiilor secretariatului Comitetului 
Central, planul de măsuri adoptat în 
plenara comitetului județean de 
partid prevedea, printre altele, refa
cerea patrimoniului viticol, produce
rea pe plan local a materialului să
ditor viticol, aplicarea măsurilor 
agrotehnice care să ducă la sporirea

producției la hectar. Planul respectiv 
a fost discutat amănunțit în 
plenare ale comitetelor comunale 
de partid și apoi 
cialiștilor au fost 
care cooperativă 
proprii de măsuri 
rea viticulturii.

cu sprijinul spe- 
întocmite, în fie- 
agricolâ, planuri 
privind dezvolta- 
Discutarea largă

trecut, în
de stat

a măsurilor amintite cu comuniștii, 
cu toți oamenii muncii din agricul
tură a avut darul să-i stimuleze în 
vederea transpunerii lor în practică.

Ca urmare, anul 
treprinderile agricole
au realizat în medie o produc
ție de 8 053 kg struguri, iar coopera
tivele agricole de 7 184 kg. Unitățile 
agricole socialiste au - vîndut, anul 
trecut, statului peste 151 000 tone 
struguri, contribuind într-o propor
ție de aproape 21 la sută la formarea 
fondului total centralizat al statului. 
Faptul că un număr de 11 coopera
tive agricole au realizat în 1968 o

medie de peste 10 000 kg
re-

producție 
struguri la,hectar demonstrează 
zervele mari de care dispune viticul
tura județului nostru, posibilitățile 
pe care le are și pe care avem da
toria să le punem în adevărata lor 
valoare în anii viitori. în centrul 
preocupărilor noastre va sta înfăp-

Simion DOBROVIC1, 
prim-secretar 

al Comitetului județean Vrancea 
al P.C.R.

tuirea indicațiilor din Raportul Co
mitetului Central și a Directivelor de 
a ridica, în continuare, nivelul pro
ductiv 
tațiilor 
matică 
surilor

Pe baza planului de măsuri adop-

al viilor prin refacerea plan- 
bătrîne, completarea siste- 

a golurilor și aplicarea mă- 
agrotehnice.

în epoca noastră, știința, 
devenită o importantă forță 
de producție, o unealtă de 
înaltă, de superioară efi
ciență în mîinile societății, 
pentru accelerarea mersu
lui său înainte, este cu atît 
mai utilă, cu cît rezultatele 
ei se împletesc mai strîns 
cu necesitățile economiei. 
Acest adevăr se reliefează 
tot mai pregnant pe măsu
ră ce desfășurarea impe
tuoasă a revoluției științifi
ce și tehnice actuale pro
duce noi și noi descoperiri, 
apte de a fi transformate 
în bunuri cu caracteristici 
tehnico-economice supe
rioare, în tehnologii de pro
ducție din ce în ce mai per
fecționate. în aceste condi
ții, întrepătrunderea din
tre știință și producție s-a 
accentuat atît de mult, în
cît, cu deplin temei, se poa
te afirma că stadiul de ma
turizare economică al unei 
societăți moderne este ex
primat de gradul de înge
mănare Ia care au ajuns 
știința și producția.

în pătrarul de veac ce s-a 
scurs de Ia eliberarea pa
triei, activitatea științifică 
din România a cunoscut un 
continuu proces ascendent, 
rețeaua de cercetare mă- 
rindu-se necontenit. Am a- 
juns să dispunem astăzi de 
peste 300 de unități de cer
cetare, de toate nivelele, 
încadrate cu aproximativ 
40 000 de salariați. Cores
punzător nevoilor dezvol
tării acestei rețele, prin gri
ja permanentă a partidului 
— manifestată în mod deo
sebit de la Congresul al
IX- lea care a marcat 
punctul de pornire spre o 
accentuată preocupare pen
tru ridicarea rolului știin
ței — baza materială a cer
cetării s-a întărit neconte
nit. în perioada 1966—1969, 
cheltuielile pentru știință 
au crescut cu aproape 
100 'a sută. Directivele a- 
probate de Congresul al
X- lea al partidului prevăd, 
în continuare, alocarea u- 
nor importante fonduri de 
investiții pentru dotarea 
laboratoarelor de cerceta
re cu aparatură modernă.

Concomitent s-a intensifi
cat procesul de formare a 
cadrelor cu înaltă califica
re științifică, aceasta fiind 
condiția sine oua non a ri
dicării potențialului știin
țific al țării. Știința româ
nească a ajuns să dispună 
astăzi de mulți specialiști 
de primă calitate, apreciați 
și recunoscuți la nivel mon
dial. Pe bună dreptate, a- 
cest înalt potențial științi
fic, ale cărui preocupări — 
s-o recunoaștem — n-au fost 
totdeauna strîns legate de 
aplicațiile practice, 
orientat acum tot mai 
tărît spre satisfacerea 
prioritate a multiplelor 
voi ale societății, spre 
Iorificarea superioară a
surselor noastre naturale.

Socialismul dispune vir
tual de cele mai largi posi
bilități pentru a încorpora 

viața economică și socia- 
roadele cele mai avansa- 
aie gîndirii științifice și

Acad. Eugen BĂDĂRĂU

este 
ho- 

cu 
ne- 
va- 
re-

în 
lă 
te

tehnice. De Ia înalta tribu
nă a Congresului al X-lea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat : „Desigur, am 
obținut în științe o serie de 
rezultate pozitive in ultimii 
ani. Dar. trebuie să spunem 
deschis, aceste rezultate sînt 
încă departe de a corespun
de cerințelor și posibilități
lor. Este necesar ca oame
nii de știință din toate do
meniile — și în primul rînd 
cei din domeniul cercetări
lor tehnice — să înțeleagă 
că nu se pot prezenta cu 
fruntea sus în fața poporu
lui decît în măsura în care 
prin activitatea lor aduc o 
contribuție tot mai mare la 
progresul 'general al socie
tății".

Noțiunea de responsabili
tate socială, poate chiar 
responsabilitate istorică a 
omului de știință în fața 
poporului său a fost astfel 
definită cu o limpezime de 
cristal. în concordanță cu 
programul de dezvoltare 
social-economică a țării, 
cercetarea va contribui di
rect la lărgirea bazei de 
materii prime și substanțe 
utile, a bazei energetice, 
la conceperea de noi teh
nologii, mașini, utilaje, in
stalații cu performanțe su
perioare. După cum se 
subliniază în Directivele a- 
doptate de Congresul al 
X-lea, în ansamblul cer
cetării științifice un loc 
central îl vor ocupa știin
țele tehnice, îndeosebi do
meniile lor cele mai mo
derne — automatica, ciber
netica, teoria informației, 
micro-electronica, energia 
nucleară, mecanica fină și 
optica.

Specialiștii noștri din 
domeniile atomic și nucle
ar, precum și din sectoa
rele conexe, au salutat cu 
entuziasm înscrierea în Di
rectivele Congresului al 
X-lea a primului nostru 
program nuclear național. 
Introducerea energiei nu
cleare în circuitul econo
mic național va asigura e- 
chilibrarea balanței de e- 
nergie, . reducerea consu
mului de combustibil cla
sic, stimulînd totodată cer
cetările de profil, aplica
țiile izotopilor, ale radia
țiilor nucleare și altor teh
nici specifice în cele mai 
diferite domenii de activi
tate economică și socială

Dintre preocupările mai 
importante ale Institutului 
de fizică din București, pe 
care îl conduc, voi aminti 
cercetările efectuate pentru 
găsirea unor noi materiale 
semiconductoare, bazate pe 
resursele noastre naturale, 
care să permită construirea 
de dispozitive electronice 
și instalații de automatizare 
mai rezistente, mai dura
bile, mai ieftine, în pas cu 
evoluția semiconductorilor 
pe plan mondial. Cercetă
rile de fizica plasmei au 
dus, printre altele la rea-

Vizarea prototipului de la
borator al lămpii cu ciclu 
de iod, permițînd asimila
rea în producție a unor 
surse noi de radiație, cu e- 
ficiență luminoasă ridicată 
și durată sporită. Cerce
tări de spectroscopie au 
contribuit la îmbunătățirea 
calității unor mase plas
tice ; fizicienii români au 
conceput plâsmatroane cu 
caracteristici tehnico-eco- 
nomice superioare, pen
tru nevoile metalurgiei, 
s-au obținut importan
te rezultate economice prin 
aplicarea descărcărilor e- 
lectrice în procesul teh
nologic de cracare a meta
nului (la Borzești și Rîșnov) 
etc. Potrivit studiilor tehni- 
co-economice, în următorii 
doi ani, producția de tu
buri ionice și electronice, 
lămpi bactericide rezultate 
din asimilarea cercetării 
noastre la uzina „Electrofa- 
rul“, se va ridica la peste 

6 milioane lei. Sînt doar 
cîteva modeste începuturi 
ale procesului de strîngere 
a legăturilor științei cu 
producția, dar tot atîtea 
semne distincte că vechea 
mentalitate a izolării savan
tului în „turnul de fildeș" 
este pe cale de dispariție.

Evident, vom acorda în 
continuare întreaga atenție 
menținerii investigațiilor la 
un înalt nivel științific. 
Așa cum a subliniat cu 
pregnanță Congresul al 
X-lea, datoria omului de 
știință este să devanseze 

' nevoile curente ale pro
ducției, să pregătească te
renul pentru necesitățile 
ei de perspectivă. Iar din 
acest punct de vedere, 
multe din cercetările fun
damentale de astăzi vor 
constitui aplicațiile tehnicii 
de mîine, dacă cercetătorul 
își orientează investigațiile 
pe baza cunoașterii necesi
tăților reale ale beneficia
rilor.

O deosebită importanță 
pentru îngemănarea efortu
rilor depuse de știință și 
producție în direcția acce
lerării progresului tehnic 
prezintă contractele de co
laborare cu diverșii bene
ficiari. în institutele A- 
cademiei, această acțiune 
este în plină desfășurare 
(numai institutul nostru a 
încheiat anul acesta con
tracte în valoare de 1,5 
milioane lei și continuă 
eforturile în această direc
ție). Este neîndoielnia 
însă că, pentru lărgirea a- 
cestei acțiuni în viitor și 
urgentarea trecerii unități
lor de cercetare la princi
piul gestiunii economice 
proprii, se simte nevoia 
unei mai ample și mai o- 
perative informări reci
proce între institutele de 
cercetare și beneficiarii de 
profil. De asemenea, pen
tru ca această colaborare 
să se soldeze cu rezultate 
optime pentru economia 
națională, este necesară

crearea în rîndul benefi
ciarilor a unui climat de 
mai mare încredere în so
luțiile concepției proprii, 
în rezultatele propuse de 
oamenii noștri de știință 
spre asimilare industrială, 

în spiritul indicațiilor 
Congresului, știința și pro
ducția sînt datoare să-și 
vină reciproc în întimpi- 
nare, pentru a concretiza 
roadele colaborării lor. 
Această colaborare ar a- 
vea mult de cîștigat dacă, 
în cadrul realizării unor 
contracte, pe anumite pe
rioade, corespunzătoare ne
cesităților cercetării, s-ar 
statornici contacte directe 
între parteneri, prin deta
șarea temporară a unor 
specialiști din industrie pe 
lîngă colectivele de cerce
tare și, în același timp, a 
unor cercetători pe lîngă 
viitorul beneficiar al cer
cetării. Cred că tocmai da
torită unor astfel de con
tacte directe colaborarea 
Institutului de fizică cu u- 
zina „Electrofarul", de pil
dă. s-a soldat cu valori
ficarea operativă a cerce
tărilor amintite mai sus. 
După cum se subliniază în 
Directivele Congresului al 
X-lea, pentru accelerarea 
procesului de valorificare 
a cercetării și scurtarea ci
clului cercetare — proiec
tare — aplicare în produc
ție a rezultatelor obținute 
se vor lua măsuri pentru 
perfecționarea cadrului or
ganizatoric, care să asigu
re o legătură organică în
tre activitatea cercetători
lor științifici și cea a pro- 
iectanților tehnologici și 
conlucrarea lor strînsă pe 
tot parcursul lucrărilor, 
pînă la punerea în func
țiune a obiectivelor econo
mice.

Poate că ar merita să 
fie studiată, în acest sens, 
și posibilitatea ca în unele 
unități de cercetări fun
damentale să fie' create 
subcolective avînd drept 
principale preocupări apli
cații pe profilul respectiv. 
De altfel, este o soluție la 
care s-a recurs în unele 
țări industrial dezvoltate. 
In felul acesta, s-ar con
tribui totodată la atenua
rea tendinței excesive a u- 
nor cercetători spre acu
mularea de materiale în 
publicațiile științifice, ofe- 
rindu-li-se în schimb po
sibilitatea unui stagiu util, 
în care să se deprindă cu 
cerințele muncii științi
fice, cu condițiile concrete 
de aplicare a ideilor știin
țifice în circuitul econo
miei naționale.

în ajunul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării pa
triei, îmi exprim convin
gerea că răspunzînd însu- 
flețitei chemări a Congre
sului oamenii noștri de 
știință vor ști să facă totul 
pentru ca cercetarea să 
slujească tot mai bine so
cietatea, aducînd în același 
timp un spor de afirmare 
pe plan internațional a șco
lilor științifice românești 
tradiționale, lărgind con
tribuția geniului românesc 
la patrimoniul culturii uni
versale, în interesul 
perității României.

pros-

H
tat continuă acțiunea de extindere 
a viticulturii. Cu sprijinul organelor 
de specialitate se delimitează terito
rial podgoriile și plaiurile viticole și 
se stabilește, pentru fiecare din ele, 
sortimentul de soiuri și tipurile de 
vin, ritmul de defrișare a viilor în 
declin, de completare a golurilor și

de înființare a noilor plantații, ne
cesarul de material săditor pe soiuri, 
material de susținere, utilaje de vi- 
nificație și spațiul de depozitare. în
cepînd din anul viitor pînă în 1975, 
pentru refacerea potențialului viticol 
vor fi defrișate 5 357 hectare de vie 
în declin și plantate 7 431 hectare. în 
viile mai vechi se vor completa 11,9 
milioane goluri, încît în 1975 întreg 
patrimoniul viticol al județului va fi 
întinerit și va înregistra cel mai înalt 
nivel productiv de pe acum.

în urma măsurilor luate de comi
tetul județean de partid este pe cale 
de rezolvare producerea, pe plan to

cal, a întregii cantități de material 
săditor necesar județului. A fost în
vinsă ideea greșită potrivit căreia, în 
condițiile locale, nu se poate produce 
material săditor de calitate. Au 
fost înființate 12 școli de viță, în ca
drul cărora au fost altoite 15,7 mi
lioane vițe, cu 4,7 milioane mai mult 
ca anul trecut.

începînd din anul viitor, produce
rea materialului săditor necesar coo
perativelor agricole de producție'se 
va concentra în 6 unități mari spe
cializate și cu condiții prielnice care 
vor ajunge să altoiască 20 milioane 
de vițe. în această acțiune ar trebui 
să se manifeste mai multă operativi
tate și în întreprinderile, agricole de 
stat, în sensul de a fi sprijinite de 
Consiliul Superior al Agriculturii în 
asigurarea condițiilor materiale care 
să permită producerea vițelor altoite 
nu numai pentru nevoile lor, ci și 
pentru a acoperi o parte din nece
sarul cooperativelor agricole de pro- 

, ducție din județ.
Sînt numai cîteva aspecte care de

monstrează ce rezultate bune se pot 
obține atunci cînd organizațiile de 
partid își îmbunătățesc metodele de 

a
așa cum 
Congresul 
mult de

și sănelor agricole, a specialiștilor 
se realizeze acea indicație cuprinsă 
în ’ Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca centrul activității a- 
cestor organe să fie mutat din bi
rou, jos pe teren, unde se realizează 
producția agricolă.

De asemenea, persistă o serie de 
probleme care trebuie rezolvate de 
organele centrale. Se știe că 
executarea la timp a lucrărilor în 
viticultură a fost îngreunată de lipsa 
mecanizării. Primele tractoare viti
cole fabricate în țara noastră au 
fost primite cu deosebită satisfacție 
de viticultori. Este necesar ca în ra
port cu ritmul de fabricare a trac
toarelor să se asigure și dotarea 
acestora cu un număr suficient de 
mașini agricole îndeosebi pentru îm
prăștiat îngrășăminte chimice, pentru 
combaterea bolilor și dăunătorilor, 
pentru transportul strugurilor și des
cărcarea automată a acestora, la 
centrele de vinificație.

în ce privește chimizarea, anul tre
cut în județul Vrancea s-au folosit în 
agricultură, in medie, 286 kg îngră
șăminte chimice la hectar. Dar întru- 
cît tipurile de sol diferă de la o 
podgorie la alta, după cum diferă și 
soiurile, ar- fi necesar să se inten
sifice studiile și cercetările menite 
să stabilească modul cel mai efi
cient de folosire a îngrășămintelor și 
să se organizeze în cadrul județului 
un laborator de agrochimie.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din județul 
Vrancea, ca și întregul popor, sînt 
profund încredințați că vor realiza 
sarcinile 
viitor în toate domeniile de activi
tate contribuind la îndeplinirea cu 
cinste a programului elaborat de 
Congres.

la 
avem

eco- 
s-a 

al 
fă-

ce le revin din cincinalul

îndrumare și conducere 
nomiei. Desigur, 
subliniat și lc 
X-lea, mai 
cut pentru a realiza o agricultură 
modernă, multilateral dezvoltată, care 
să asigure an de an producții tot 
mai ridicate, cu cheltuieli de muncă 
și materiale minime. De aceea, Co
mitetul județean de partid Vrancea 
trăgînd învățăminte din documentele 
aprobate la Congres va căuta să-și 
perfecționeze activitatea de îndru
mare în toate sectoarele și metodele 
de muncă. Este însă nevoie să se 
îmbunătățească și activitatea orga-

1
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Tabloul „premierelor" industriale din ultimul siert de veac este vast și impresionant. 

Industriile nou create, produsele tot mai complexe și de înalt nivel tehnic realizate — care 

au îmbunătățit structura producției noastre industriale — sînt roadele politicii ierme și con

secvente a partidului de industrializare socialistă a țării. „Partidul va continua neabătut 

linia perfecționării structurii producției industriale — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 

în Raportul la cel de-al X-lea Congres al P.C.R. — a dezvoltării rapide a ramurilor de bază 

care condiționează înzestrarea tehnică superioară a economiei, valorificarea eficientă a re

surselor naționale”. Iar accentul va ii pus, după cum se știe, pe industriile situate în avan

garda progresului tehnico-științiiic contemporan, accentuîndu-se într-o măsură însemnată 

caracterul modern al industriei noastre socialiste.
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MODERN! 
-DEVIZA 
GENERALĂ 
ÎN CONS
TRUCȚIA DE 
mașini

;

Ing. Gheorghe OPREA
adjunct al ministrului industriei

i construcfiilor de mașini

In anul 1938, nici un tractor de 
fabricație românească, în 1945 —
situația era aceeași, în 1947, Bra
șovul dă primul I.A.R., primul trac
tor produs în țara noastră. înce
perea și, apoi, dezvoltarea și 
diversificarea fabricației de trac
toare este opera Partidului Co
munist Român, rodul politicii sale 
consecvente de industrializare socia
listă, de creștere necontenită a pro
ducției mijloacelor de producție ca
pabile să echipeze tehnic agricultura, 
alte ramuri ale economiei naționale. 
Anul trecut au fost livrate țării și 
la export 21 200 tractoare fizice, in 
8 tipodimensiuni, dintre .care două 
pe șenile, iar restul pe roți. Cerin
țele economiei naționale sînt sa
tisfăcute din în ce mai mult cu trac
toare de înalt nivel tehnic și func
țional, iar România este tot mai mult 
cunoscută ca exportatoare a acestor 
splendide mașini.

Noua familie de tractoare de 40 CP, 
cu cele 3 tipodimensiuni asimilate 
în cursul anului trecut, se va mări 
anul acesta cu alte 3 tipodimensiuni, 
dintre care amintim. în mod spe
cial, variantele destinate mecaniză
rii lucrărilor din viticultură, pomi
cultură și legumicultură. Tot acest 
penultim an al perioadei de cinci 
ani de după Congresul al IX-lea 
al P.C.R. marchează și apariția celui 
mai puternic tractor românesc 
S-1500, tractor pe șenile, echipat cu 
un motor Diesel de 150 CP și care 
vine să înlocuiască în fabricație tipul 
anterior, S-1300. în clasa mij
locie de tractoare, unde tipul de 
bază U-650 a cucerit o medalie de 
aur la Tîrgul de la Leipzig în 1968, 
se desfășoară importante lucrări de 
modernizare. In acest an a apă
rut tractorul industrial moderni
zat pe șenile S-651, iar în anul 

viitor se va pune la dispoziția be
neficiarilor interni și externi multi
plele variante ale tractorului pe 
roți modernizat.

Contractele de cooperare privind 
proiectarea, realizarea, darea în fa
bricație și furnizarea de piese și 
asistență tehnică pentru o fabrică 
de tractoare în Iran, obiectiv aflat 
în plină construcție, atestă poten
țialul actual al industriei construc
toare de mașini. ,

Despre construcțiile navale, tre
buie să arătăm că sînt — în același 
timp — o ramură industrială nouă 
și o îndeletnicire veche pe pămîntul 
românesc. Alexandru cel Bun s-a 
ocupat de reconstrucția schelelor de 
la Dunărea de jos, care făureați 
bine cunoscutele „Pînzare moldo
venești" în preajma și după con
stituirea statului român contem
poran, se înființează și primele 
șantiere navale existente astăzi 
la Turnu Severin (1858), Galați și 
Giurgiu (1897). Constanța (1908), la 
care se adaugă, cu timpul, Șantie
rul naval Brăila (1939) și Șantierul 
naval Oltenița (1944)

Acest trecut înseamnă mîndrie, 
tradiție și talent, iar prezentul — 
industrie navală în accepțiunea con
temporană a noțiunii, caracterizată 
prin efort de investiții, organizare, 
sistematizare și profilare, prin rea
lizări la nivelul tehnicii mondiale, 
dar toate sînt rodul industrializării 
socialiste. Paralela , între prezent și 
trecut în domeniul construcțiilor na
vale este impresionantă, mai întîi, 
sub aspect cantitativ. în 48 de ani, la 
Șantierul naval Galați s-au execu
tat circa 130 nave mici, iar în sfer
tul de veac ce a trecut de la elibe
rarea tării de sub jugul fascist 
circa 500 nave, printre care car

gourile de 4 000 tdw și mineralierul 
de 12 500 tdw. Se construiesc acum, 
în mod frecvent, cargpuri de 1 500/ 
2 000 tdw și șalande maritime auto
propulsate de 500 mc la Șantierul 
nava) Turnu Severin, remorchere 
pînă la 500 CP la S.N. Giurgiu, 
pasagere de 200 locuri, de 300 locuri 
și motonave fluviale de mare capa
citate la S N. Oltenița, remorchere 
portuare automatizate de 1 200 CP, 
împingătoare fluviale de 1 640 CP și 
șlepuri împinse de 1 500 t și 2 000 t 
la S.N. Brăila, cargouri de 1 900 
tdw la S.N. Constanța

Construcțiile noastre navale dau 
de lucru, în condiții moderne, la 
circa 17 000 salariați. Producția 
globală a anului 1905 a fost de 5 
ori mai mare decit cea a anului 
1950, iar - producția din anul viitor 
va fi de 2 ori mai mare decît cea 
obținută. în 1965. Cooperînd cu a- 
proape toate ramurile indus
triale, în plină dezvoltare, din 
țară, precum și cu o serie de firme 
din străinătate, construcțiile navale 
românești contemporane sînt o re
plică puternică, pilduitoare a pre
zentului nostru socialist.

ft
Mai recentă ca realizare — în luna 

aprilie a acestui an s-au împlinit 
15 ani de la începerea fabricației de 
autocamioane — dezvoltarea indus
triei de automobile s-a bucurat și 
se bucură de grija Partidului Co
munist Român, mareînd o evoluție 
semnificativă și caracteristică pen
tru amploarea întregii noastre in
dustrii. De la autocamionul SR 101, 
care a marcat în 1954 începutul 
producției românești de automobile 
și pînă la autoturismele de oraș 
„Dacia" 1 100, sau la autoturismele 
de teren ARO, această producție 
caracteristică țărilor dezvoltate in

dustrial a fost pusă de Ia bun în
ceput în slujba economiei naționale, 
pentru a acoperi cu forțe proprii 
necesarul, din ce în ce mai mare, 
de mijloace de transport rutiere.

Astfel, pe parcursul ultimi
lor 15 ani, s-au asimilat și intro
dus în fabricație de serie autobuze 
de diferite mărimi, autobasculante, 
autofurgoane izoterme și frigorifice, 
autocisterne pentru diferite tipuri de 
lichide, autovehicule pentru gospo
dărie comunală, autovehicule cu trac
țiune integrală, autotractoare cu șa 
și alte asemenea produse. Nivelul 
tehnic și potențialul industriei 
românești de automobile este scos în 
evidență, printre altele, de exportul 
în țări din diverse continente.

Potrivit sarcinilor stabilite la Con
gresul al X-lea al P.C.R., la finele 
cincinalului următor se vor produce 
45—50 000 autoturisme de oraș, la 
care se adaugă cele 35—40 000 auto
camioane, precum și autoturismele 
de teren și autoutilitarele. în acest 
fel, producția industriei românești 
de automobile va depăși substanțial 
cifra de 100 000 automobile/an. Tot 
în anii următori vor fi asimilate 
în fabricație autocamioanele de tonaj 
sporit și autobuzele de mare capa
citate, acționate cu motor Diesel, 
precum și diferite tipuri de auto
vehicule specializate, derivate din 
acestea. Totodată, se va încheia 
procesul de' integrare a fabricației 
de autoturisme în țară. Dacă ținem 
seama că. la realizare^ producției 
de automobile și tractoare concu
rează circa 100 întreprinderi din 
cele mai diverse sectoare ale eco
nomiei naționale, este evidentă an
gajarea de forțe în acest domeniu, 
pe care o poate asigura numai o in
dustrie dezvoltată, în continuu pro
ces de modernizare și diversificare.

TRANSFIGU
RAREA AVU- 
ȚIILOR ÎN 
RETORTELE 
PETROCHI

MIEI
Ing. Nicolae IONESCU
adjunct al ministrului industriei

chimice

Pe plan mondial, afirmarea indus
triei petrochimice datează din al trei
lea deceniu al secolului nostru. în 
România, însă, vechea orînduire so
cială nu-și propunea și nici nu ar 
fi reușit să creeze o astfel de sub- 
ramură industrială modernă, situată 
în avangarda progresului tehnico- 
științific contemporan, menită să va
lorifice superior resursele naturale 
ale țării. Crearea și dezvoltarea pe
trochimiei românești este rodul poli
ticii partidului comunist de indus
trializare socialistă a țării. De la 
un an la altul, valbrificînd superior și 
complex materiile prime existente în 
țara noastră — în mod deosebit pro
dusele petroliere și gazul metan — 
industria petrochimică s-a profilat 
ca un sector de bază al economiei ro
mânești. Piatra de hotar în realizarea 
programului petrochimic o reprezintă 
construirea celor două mari uzine 
— de cauciuc și produse petrochimi
ce și cea chimică de pe Valea Tro- 
tușului. în decursul anilor au apă
rut pe harta economică a țării com
binatele chimice de la Craiova și, 
Turnu Măgurele, Combinatul de în
grășăminte azotoase de la Tg. Mureș, 
Combinatul petrochimic Ploiești și 
alte asemenea obiective industriale.

Desigur, succesele obținute în acest 
sfert de veac în domeniul industriei 
petrochimice sînt cunoscute, multe 
din produsele ei constituind materii 
prime de bază în ramurile produc

ției mijloacelor de producție și tn 
cele care realizează bunuri de con
sum. Amintim doar că, în compara
ție cu anul 1950, anul trecut s-au 
realizat de 92,8 ori mai multe îngră
șăminte chimice (100 la sută substanță 
activă), de circa 23 ori mai multe 
fire și fibre chimice, de 361 ori mai 
multe materiale plastice și rășini sin
tetice. Nivelele <je producție înfățișa
te ilustrează pregnant orientarea fer
mă în cadrul politicii partidului de 
industrializare socialistă, spre dezvol
tarea și diversificarea petrochimiei, 
ca industrie ce valorifică din plin ga
zul metan, gazele de rafinărie, țițeiul, 
realizînd produse ce contribuie ne
mijlocit la sporirea avuției societății. 
O asemenea orientare se relevă cel 
mai concludent după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Prin actualul plan 
cincinal, au fost alocate dezvoltării 
petrochimiei peste 55 la sută din to
talul fondurilor de investiții destinate 
industriei chimice, sumă care repre
zintă, în fapt, o cincime din totalul 
investițiilor repartizate industriei, în 
ansamblul ei. Fondurile de care bene
ficiază petrochimia în actualul cin
cinal sînt mai mari cu peste 45 la 
sută decît cele din perioada 1961— 
1965.

Aceste fonduri de investiții s-au 
concretizat, pînă acum. în zeci de 
obiective și capacități noi, puse în 
funcțiune în actualul cincinal printre 
care combinatele chimice de Ia Pi
tești și Rm. Vîlcea, fabricile de în

grășăminte cu azot din cadrul com
binatelor de la Țg. Mureș și Tr. Mă
gurele. fabricile de anhidridă ftalică, 
dimetiltereftalat și fenol-acetonă din 
cadrul Combinatului petrochimic Plo
iești, grupul organio de la Combina
tul chimic Craiova, a doua fabrică 
de relon de la 'Uzina de fibre sinte
tice .Săvinești, Uzina de fibre po- 
liesterice Iași Pe baza noilor unități 
date în exploatare, a celor care vor 
intra în funcțiune pînă la sfîrșitul 
cincinalului și a utilizării tot mai 
judicioase a capacităților de produc
ție existente, ponderea petrochimiei 
în structura producției chimice din 
tara noastră va crește de la 21 la 
sută, cît a fost în anul 1965, la peste 
36 la sută în anul 1970. în prezent, 
petrochimia aduce statului însemnate 
acumulări bănești — în intervalul 
1966—1968 beneficiul total ridieîndu-se 
la peste 2,4 miliarde lei.

In anii viitorului cincinal, va 
continua dezvoltarea accelerată a 
industriei petrochimice. Directive
le Congresului al X-lea al P.C.R. 
subliniază că în comparație cu 
anul 1970, în 1975, producția de 
îngrășăminte va fi mai mare de 2— 
2,2 ori, de cauciuc sintetic de 2—2,4 
ori. de fibre și fire chimice de 1,7—2 
ori, iar cea de mase plastice de 
2 ori. Concomitent cu sporirea can
titativă a producției, se va accentua 
procesul diversificării ei. în acest 

sens, producția actuală de policloru- 
ră de vinii, polietilenă de înaltă pre
siune, polistiren va fi completată cu 
noi sortimente, cum sînt : polietilena 
de joasă presiune, polipropilena, co- 
polimerii stirenici, poliesteri și alte 
rășini sintetice, înlocuitori ai meta
lului, lemnului și pielii, a acelor pro
duse care pe planul eficienței econo
mice generează un dublu efect: va
lorifică superior resursele de hidro
carburi ale țării și le protejează pe 
altele, contribuind la gospodărirea 
lor cît mai rațională.

Din orientarea prioritară a dezvol
tării și diversificării petrochimiei 
în viitorul cincinal se desprinde că 
partidul nostru a avut în vedere 
baza importantă de materii prime 
existente în țară, satisfacerea în mai 
bune condiții a cerințelor crescînde 
de produse chimice pentru consumul 
intern și export. îmbogățirea gamei 
sortimentale a industriei chimice și, 
în cadrul ei, a petrochimiei, prin 
fructificarea în modul cel mai avan
tajos, cel mai eficient a materiilor 
prime de care dispunem, a experien
ței și potențialului științific al țării 
se înscrie ca o îndatorire de onoare 
a chimiștilor noștri și — după cum 
s-a subliniat la Congresul al X-lea 
al P.C.R. — aceasta .este, de fapt, 
cheia succesului într-o lume in 
care industria chimică consemnează 
progrese deosebite.
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Ing. Cornel MIHULECEA 
adjunct al ministrului industriei 

construcțiilor de mașini

Singura activitate cu „profil elec
trotehnic" din țara noastră era, îna
inte de 23 August 1944, aceea care se 
desfășura în cîteva ateliere de... re
parații. O fabrică sau o uzină spe
cializate în acest domeniu nu au 
existat în urmă cu douăzeci și cinci 
de ani. în anul 1948, aproape intreg 
necesarul de produse electrotehnice 
se importa. Este clar, deci, că in
dustria electrotehnică este in între
gime o creație — și o creație de 
prestigiu — a partidului și statului 
nostru, a anilor de construcție socia
listă. Acum 4 ani, in 1965_, cînd reali
za numai 2,8 la sută din producția 
globală industrială a țării, industria 
electrotehnică producea, totuși, de 31 
de ori mai mult decit în 1950 și de 
3,2 ori mai mult decît în 1960. în pe
rioada de după Congresul al IX-lea 
al P.C.R., s-a intensificat progresul 
acestei subramuri industriale mo
derne. Au fost asimilate în fa
bricație și modernizate 1 140 pro
duse, pînă la sfîțșitul anului 
viitor acestora urmînd să li se 
adauge alte circa 960 de pro
duse noi sau modernizate Elec
trotehnica continuă să aibă șl în 
prezent ritmuri medii anuale de dez
voltare superioare celor ale construc
țiilor de mașini sau ale altor ra
muri și subramuri ale economiei na^ 
ționale (21,2 la 'sută), așa îneît pînă 
în 1975, potrivit Directivelor Congre
sului al X-lea al partidului, va de
ține în ansamblul construcției de ma

șini o pondere de 21—22 la sulă — 
față de circa 15 la sută, cit este in 
prezent, și de 17,6 la sută, cît urmea
ză să fie în anul viitor.

Corespunzător cerințelor electrifi
cării producției industriale și a țării, 
s-a extins continuu fabricația trans
formatoarelor de putere, a aparata- 
jului de înaltă și joasă tensiune, a 
motoarelor electrice, conductorilor și 
cablurilor electrice Industria electro
tehnică a participat, de asemenea, și 
continuă să participe activ la înzes
trarea tuturor ramurilor economiei 
cu mașini și echipamente. Pentru 
producția de autocamioane și ■ trac
toare se execută întregul echipa
ment electric necesar, compus din 
peste 100 de repere. Căilor ferate Ii 
s-au livrat continuu locomo
tive Diesel electrice și electrice ma
gistrale, astfel incit anul trecut 68 la 
sută din totalul traficului feroviar s-a
efectuat cu ajutorul unor aseme
nea mijloace de transport fabricate 
in țară. Telecomunicațiilor li se fur
nizează centrale telefonice automate 
și echipamente de semnalizări elec- 
trodinamice. O gamă variată de apa
rate de măsură, de panouri de auto
matizare și alte produse sînt desti
nate tuturor ramurilor economiei na
ționale. Pentru asigurarea nevoilor 
populației se fabrică un volum im-z 
portant de produse de folosință în
delungată ; se asigură integral nece
sarul de bunuri de consum electro
tehnice și electronice în sortimente-

le de bază : aparate radio, televi
zoare, surse de lumină, baterii, aspi
ratoare de praf, produse electro- 
ca lorice.

Producția proprie de materiale 
electroizolante s-a dezvoltat și se 
dezvoltă și ea pe măsura cerințelor, 
în 1970, bunăoară, se vor produce de 
3,3 ori mai multe izolatoare și piese 
ceramice decît în 1965 și de 3 ori mai 
multe acumulatoare cu plumb. La ora 
actuală se organizează fabricația de 
ferite necesare producției electronice 
de consum, elementelor de automati
zare, aparaturii de telecomunicații 
și utilajelor moderne de calcul.

După Congresul al IX-lea al 
partidului, producției electronice, 
de telecomunicații și din dome
niul tehnicii vidului i s-a acor
dat o mare atenție. Intrarea în func
țiune a Fabricii tie elemente pentru 
automatizări-București face posibil 
ca in 1970 circa 80 la sută din apara
tura de automatizare necesară să se 
realizeze în țară. în construcție se 
mai află și alte asemenea obiective 
Ca urmare a măsurilor luate, în 1970 
volumul producției de electronică, 
telecomunicații, automatizări și teh
nica vidului va fi de 2,8 ori mai mare 
decit în 1965, concomitent cu diver
sificarea și mărirea gradului de inte
grare a acestei producții

tn Directivele Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român 
se precizează că un obiectiv major 
de viitor trebuie să-I constituie dez-

voltarea susținută a unor subramuri 
moderne ale industriei construcțiilor 
de mașini, printre care un loc de 
prim ordin îl ocupă industria electro
tehnică și electronică. Volumul pro
ducției electrotehnice urmează să 
crească intr-un ritm mediu anual de
15—17 la sută, 
nicii cunoscînd 
înalt : de 17—19

producția electro- 
un ritm și mai 

la sută. în acest
fel, produsele de electronică și de 
curenți slabi vor deține o pondere 
de circa 50 la sută în totalul pro
ducției electrotehnice românești. Ca
pacitățile de producție pentru teh
nica de calcul și componente electro
nice profesionale — tehnică de „vîrf“, 
cu implicații deosebite în moderniza
rea producției în toate ramurile eco
nomiei naționale — se vor dezvolta 
cu precădere. în 1975, volumul acestei 
producții va fi de 7,5 ori mai mare 
decît cea realizată în 1965 sau de 2,6 
ori față de producția anului 1970, asi- 
gurînd din producția proprie, în mare 
măsură, necesarul intern și creînd 
unele disponibilități pentru export.

Ca subramuri moderne ale indus
triei construcțiilor de mașini, elec
trotehnica și electronica vor fi con
secvent orientate spre producția de 
înaltă tehnicitate, în vederea echipă
rii cu tehnică, modernă a economiei, 
valorificării superioare a metalului, 
fructificării concepției tehnice pro
prii, făcînd totodată să crească con
tribuția acestei ramuri la extinderea 
schimburilor economice externe.
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Sosirea mor dekgațîl 
de peste hotare

Sa sărbătorirea oelel 
de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei
Delegația Frontului Național 

de Eliberare și a Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii 

Vietnamului de sud
Miercuri seara a sosit în Capi

tală delegația Frontului Național 
de Eliberare și a Guvernului re
voluționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, condusă de 
tovarășul Nguyen Van Quang, 
membru al C.C. al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud, care va participa la sărbători
rea celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei. Din delegație 
face parte Nguyen Duc Van, am
basadorul extraordinar și plenipo

tențiar al Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud la București.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Roșu, membru al C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost de față Hoang Tu, amba
sadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești.

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Populare Polone

Miercuri seara a sosit în Capi
tală delegația de partid și de stat 
a Republicii Populare Polone, 
condusă de tovarășul Eugeniusz 
Szyr, membru al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care va participa la ma
nifestările consacrate celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Româ
niei.

Din delegație fac parte tovarășii 
Bohdan Lewandowski, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.M.U.P.,

și Jaromir Ocheduszko, ambasado
rul R. P. Polone la București.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Janos Fazekas, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Agachi, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei metalurgice, 
Nicolae Ionescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Populare Mongole

Miercuri seara a sosit în Capi
tală delegația de partid și de stat 
a Republicii Populare Mongole, 
condusă de tovarășul Tavâgjavîn 
Punțagnorov, membru al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care va parti
cipa la manifestările prilejuite de 
cea de-a 25-a aniversare a elibe
rării țării noastre. w

Din delegație fac parte tovarășii 
Badamtarin Baldoo, membru al 
C.C. al P.P.R.M., directorul Insti

tutului de istorie a partidului de 
pe lîngă C.C. al P.P.R.M., Dam- 
dinnerenghiin Bataa, ambasadorul 
Republicii Populare Mongole la 
București.

La sosire, delegația a fost întîm
pinată de tovarășii Mihai Mari
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., direc
torul Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R. (Agerpres)
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MARII SĂRBĂTORI

Sesiuni festive
ale consiliilor

populare
Ieri au avut loc, în mai multe 

orașe reședințe de județ, sesiuni 
festive ale consiliilor populare 
județene consacrate celei de-a 
25-a aniversări a eliberării pa
triei. Alături de deputați, la 
toate sesiunile au participat un 
mare număr de invitați — repre
zentanți ai organelor și organi
zațiilor de partid, ai organizații
lor de masă și obștești, condu
cători de întreprinderi indus
triale și agricole, de instituții, 
veterani ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, militari, oa
meni ai muncii români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități.

în cadrul sesiunilor au luat 
cuvîntul primii-secț-etari ai co
mitetelor județene de partid, 
președinți și consiliilor popu
lare județene. în județul ALBA
— tov. George Homoștean ; în 
județul ARGEȘ 
glie Năstase ; în județul BA
CĂU — tov. Ion 
județul BIHOR - 
tor Bolojan ; 
BRĂILA — tov. Mihai Nicolae ; 
în județul BRAȘOV — tov. Con
stantin Cirțînă ; în județul BU
ZĂU — tov. Ion Sîrbu ; în ju
dețul CLUJ — tov. Aurel Duca ; 
în județul COVASNA — tov. 
Carol Kiraly ; în județul DÎM
BOVIȚA — tov. Nicolae l'ăbîr- 
că ; în județul HARGHITA — 
tov. Ludovic Fazekaș; în ju
dețul' IALOMIȚA — tov. Ma
rin Vasile ; în județul IAȘI — 
tov. Miu Dobrescu ; în județul 
ILFOV — tov. Gheorghe Necula; 
în județul MARAMUREȘ — 
tov. Gheorghe Blaj ; în județul 
MEHEDINȚI — tov. Constantin 
Drăgoescu ; în județul MUREȘ
— tov. Nicolae Vereș ; în jude
țul NEAMȚ — tov. Ștefan Bo- 
boș; în județul SATU MARE
— tov. Iosif Uglar ; în județul 
SĂLAJ — tov. Laurean Tulai ; 
în județul SIBIU — tov. Ri
chard Winter ; în județul SU
CEAVA — tov. Emil Bobu; 
în județul VASLUI — tov. 
Gheorghe Tănase.

într-o atmosferă însuflețită, 
la sesiuni au fost adresate Co
mitetului Central al partidului, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, telegrame în care 
este exprimată adeziunea oame
nilor muncii din județele țării 
la politica internă și externă a 
partidului, politică în care în
tregul nostru popor vede calea 
deplinei sale afirmări, calea 
progresului multilateral al pa
triei socialiste. Participanții la 
sesiuni și-au exprimat hotărîrea 
de a îndeplini neabătut hotărî- 
rile istoricului Congres al X-lea, 
de a înfăptui programul parti
dului de realizare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

tn încheierea sesiunilor au 
avut loc bogate manifestări ar
tistice.

tov. Gheor-
Ichirn ; in 

- tov. Vic- 
în județul

0 prestigioasă manifestare a artei populare românești

FOIfiLOR „ROMÂNIA
Timp de 10 zile — între 26 august și 4 septembrie — 

țara noastră va găzdui o prestigioasă manifestare culturală 
internațională, organizată de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și artă — FESTIVALUL FOLCLORIC 
„ROMANIA ’69“. în atmosfera de activitate febrilă care 
caracterizează scurtul răgaz de timp rămas pînă la în
ceperea festivităților, ne-am adresat președintelui co
misiei de organizare, prof. univ. dr. Mihai POP, direc
torul Institutului de etnografie și folclor, solicitîndu-i 
opinia asupra scopului pe care și l-a propus festivalul.

— O realitate asupra că
reia specialiștii dintr-un 
șir de țări au căzut de a- 
cord este aceea că avîntul 
fără precedent al industriei, 
al tehnicii și științei con
temporane exercită o acțiu
ne puternică asupra cultu
rii tradiționale, determinînd 
din partea acesteia o anu
mită reacție de stagnare, 
urmată de un regres care 
conduce în unele țări la 
fenomene de dispariție a 
acesteia. La fel de e- 
vident este însă și faptul 
că impactul între cultura 
tradițională și cea a socie
tății industriale este foarte 
divers, în funcție de țara 
la care ne referim. De a- 
ceea, cîștigă tot mai mult 
teren convingerea că tocmai 
cultura tradițională este 
cea chemată să participe în 
mod nemijlocit, îndeosebi 
prin ce are ea valori u- 
mane eterne, păstrate pes
te veacuri, la fundamenta
rea culturii contemporane.

Or, în țara noastră, 
spre deosebire de alte țări 
europene, contactul între 
cele două culturi s-a pro
dus în condițiile în care 
cultura tradițională este 
încă foarte puternică, foar
te vie. Marele atașament al 
culturii noastre față de va
lorile tradiționale, osmoza 
puternică, firească, fertilă în 
sugestii, reprezintă una din 
caracteristicile esențiale ale 
culturii României socialiste. 
Aceasta este explicația si
tuației înfloritoare a artei 
noastre populare în condi
țiile în care țara pășește 
impetuos pe drumul indus
trializării. Situația actuală 
este și rezultatul sprijinu
lui direct primit de crea
torii populari din partea or
ganelor de partid și de stat. 
De asemenea, printre argu
mentele care pledează în 
favoarea organizării unui 
festival folcloric internațio
nal în țara noastră se nu
mără și vitalitatea mișcă
rii artistice de amatori, 
strălucitele succese pe care 
ea le-a înregistrat în ultimii 
ani pe toate scenele lumii

unde ansamblurile noastre 
au concurat. Cit despre ca
racterul trienal, în puține 
cuvinte trebuie spus că 
festivalul de folclor se va 
organiza alternativ cu alte 
două mari manifestări ar
tistice internaționale : fes
tivalul „Enescu" și coloc
viul „Brâncuși" — perso
nalități ale culturii româ
nești care s-au impus în 
creația artistică modernă 
tocmai prin ceea ce au pre
luat din creația populară

nești, premiate la alte ma
nifestări internaționale si
milare.

— Festivalul internațio
nal de folclor este con
ceput ca o manifestare 
complexă, care să cu
prindă întregul sistem de 
valori al creației tradițio
nale. Cum se reflectă a- 
ceasta in programul ma
nifestărilor ?

— Alături de atenția a- 
cordată cîntecului și dansu
lui popular, adică părții de 
cultură spirituală a folclo
rului, festivalul va include 
în programul său manifes
tări ale artei populare în 
sensul propriu al cuvîntu- 
lui. Iată de ce am preco
nizat organizarea unui con

Interviu cu prof. univ. dr. Mihai POP
președintele comisiei de organizare

națională ca valori etern 
umane.

— Concret, care este 
programul manifestărilor 
festivalului „România 
’69“ ?

— Festivalul internațio
nal de folclor „România 
’69“ și-a înscris pe agen
da sa o mare varietate de 
acțiuni. Pe parcursul 
celor zece zile ale des
fășurării sale, un loc de 
frunte îl va ocupa con
cursul deschis ansambluri
lor folclorice — care vor 
prezenta juriului interna
țional un spectacol unitar, 
complex, de maximum 50 
de minute — și cel ia care 
vor participa grupuri fol
clorice mai restrinse, pre
cum și soliști vocali și in
strumentiști, reprezentînd 
toate țările participante. 
Pînă în prezent și-au anun
țat sosirea optsprezece an
sambluri din cincisprezece 
țări, la care se vor adăuga 
din partea țării noastre 
două ansambluri. Paralel, 
grădinile de vară, sălile u- 
nor teatre din Capitală și 
din țară vor găzdui specta
cole ale tuturor invitaților 
Ia festival, ale unor presti
gioase ansambluri româ

curs al costumelor popu
lare și apoi a unei parade 
a portului și obiceiurilor pe 
marile bulevarde ale Capi
talei. Oaspeții străini, ală
turi de reprezentanții celor 
mai bogate zone folclorice 
ale țării noastre, vor avea 
prilejul să arate specialiș
tilor, precum și zecilor de 
mii de bucureșteni, unele 
din cele mai interesante o- 
biceiuri tradiționale, pro
prii civilizației lor popu
lare, însoțite de costumele 
folosite la asemenea ocazii, 
obiecte de port popular 
specifice diferitelor țări ale 
lumii. Caracterului pitoresc 
al unei astfel de acțiuni i 
se adaugă unul instructiv 
atît pentru publicul larg 
cît și pentru specialiști.

Parada costumelor va fi 
întregită de o expoziție de 
artă- populară care va cu
prinde alături de textile 
(piese de îmbrăcăminte) — 
ceramică, sculptură în 
lemn, iconografie populară, 
alese cu sprijinul marilor 
muzee atît din colecțiile lor 
cît și direct, de la creatorii 
populari. De altfel, se pre
conizează ca aceștia să fie 
invitați personal la expo
ziție pentru a-și arăta mă
iestria și talentul nemijlo
cit în fața vizitatorilor. Iar

dacă publicul va dori să-și 
procure obiectele lucrate de 
meșterii populari, lucrul va 
fi posibil în cadrul tirgului 
de artă populară.

Dacă ne gîndim la ■ fap
tul că în acele zile vor fi 
prezenti la București ne- 
numărați» oaspeți de peste 
hotare și că la „tîrg“ ei 
se vor afla în fața celor 
mai reprezentative și, va
loroase creații ale meșteri
lor noștri populari ne pu
tem imagina ce ecou vor 
trezi aceste excepționale o- 
biecte de artă atunci cînd 
vor poposi în colecțiile par
ticulare sau ale muzeelor 
din. străinătate.

Festivalul va găzdui în 
parcul Herăstrău o „Zi 
a folclorului românesc", 
acțiune care se va stră
dui să ofere tuturor ce
lor prezenți imaginea au
tentică a unui sat româ
nesc : vor fi amenajate u- 
lițe tipice localităților ru
rale din diferite zone ale 
țării, locuri speciale unde 
artiștii amatori străini vor 
putea învăța de la artiștii 
și instructorii noștri cînte- 
ce și jocuri românești, se 
vor deschide restaurante cu 
produse. culinare specifice, 
în plus, va fi organizată 
„Ziua muzicii populare ro
mânești" la magazinul 
„Muzica", cu cei mai buni 
interpreți amatori și profe
sioniști de muzică popu
lară.

Nu pot încheia enume
rarea fără a aminti și o altă 
manifestare care a trezit un 
interes deosebit în rîndul 
folcloriștilor din toată lu
mea ; este vorba de coloc
viul internațional cu tema 
„Folclorul în cultura con
temporană", care va avea 
loc între 1—4 septembrie. 
Pină acum la el s-au în
scris peste 40 de specialiști 
străini alături de numeroși 
cercetători români.

în seara zilei de 26 au
gust se va da semnalul în
ceperii festivalului. Aștep
tăm acest moment cu con
vingerea că manifestările 
vor contribui la o mai bună 
cunoaștere a spiritualității 
poporului nostru, la creș
terea prestigiului culturii 
României socialiste. Acesta 
este modestul nostru oma
giu adus marilor sărbători 
ale națiunii din incandes
centa lună august.

Interviu consemnat de 
Radu CONSTANTINESCU

Muzeul 
din Supur

Pasionați colecționari și cer
cetători ai istoriei, doi pen
sionari din comuna Supur 
(Satu Mare), profesorul Ion Arde- 
leanu și inginerul Mihail Bo- 
lățel, au reușit să organizeze un 
muzeu sătesc. Pe lîngă obiectele 
de interes etnografic, ei au adu
nat numeroase mărturii ale is
toriei așezării. Sînt expuse, 
între altele, facsimile și docu
mente originale care atestă tre
cerea prin localitate, în drum 
spre Gorăslău, a lui Mihai Vi- 
teazu, acte și scrisori referi
toare la dezvoltarea socială și 
culturală a așezării, portrete și 
date biografice ale celor mai 
de seamă reprezentanți ai sa
tului etc. Rod al unei stator
nice pasiuni, exponatele' din 
muzeu reușesc să redea o su
gestivă monografie a așezării. în 
plus, o pildă pentru alții.

Tîndală în 
ambalaj de 
polietilenă

/a-De regulă, reutilarea unei 
brici (secții) are la bază o anali
ză temeinică. Se mai întîmplă 
insă. și altfel. Iată dovada. In 
1968, întreprinderea de indus
trializare a laptelui din Brașov 
a achiziționat o linie de porționat 
și ambalat brînză în folii de po
lietilenă. Prevăzută cu o capa
citate de funcționare 
pe zi, linia a realizat 
ție cifrată astfel: în semestrul 
doi al anului trecut a 
150 kg cașcaval; în primele 6 
luni ale anului in curs — 3 950 
kg (deci, nici măcar producția 
pe o singură zi). Motivul acestei 
deloc lăudabile „performanțe" se 
datorește slabei capacități de 
prelucrare a întreprinderii — lu
cru remarcat și cu prilejul fi
nanțării. Si atunci: de ce le tre
buia o asemenea instalație, cînd 
n-au ce ambala ? Se spune că 
Tîndală, vrînd să-și facă o casă, 
a început cu acoperișul. Știți 
bine ce a ieșit ! Acum Tîndală 
își continuă pățaniile. Dar în 
ambalaj nou. De polietilenă.

de 4 tone 
o produc-
ambalat...

î „Unde dai și
| unde crapă**
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Plecarea unor delegații 
care au participat la Congresul 

al X-lea al P. C. R.

Reprezentantul Partidului
Poporului din Panama

Miercuri dimineață a părăsit 
Capitala tovarășul Luther Thomas, 
membru al C.C. al Partidului Po
porului din Panama, care a re
prezentat acest partid la lucră
rile celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
tovarășii Florian Dănălache, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., și Andrei Ștefan, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Partidului
Comunist din Chile

Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala tovarășul Mario Zamo
rano, membru al Comisiei Poli
tice a C.C. al P.C. din Chile, care 
a reprezentat acest, partid la lu
crările celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
tovarășii Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Valter Ro
man, membru al C.C. al P.C.R.

Reprezentantul Partidului
Comunist Brazilian

Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala tovarășul Antonio So
uza, membru al C.C. al P.C. Bra
zilian, care a reprezentat acest 
partid la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Vasile Vaida, membru 
al C.C. al P.C.R., și Constantin 
Ionescu, director general al Di
recției Centrale de Statistică.

Cronica zilei
Cu ocazia aniversării a 30 de ani 

de la victoria de la Halhîn Gol, am
basadorul R.P. Mongole la București, 
Damdinnerenghiin Bataa, a oferit 
miercuri seara un cocteil.

Au participat Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general-locotenent Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, generali și ofițeri superiori, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi

tați la București, precum și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri seara s-a înapoiat în Ca

pitală tov. Gheorghe Stoica, secre
tar al C.C. al U.T.C., care, la invi
tația Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist, a participat la deschiderea 
expoziției românești „Tineretul în 
viața țării", organizată de Uniunea 
Tineretului Comunist la Moscova, cu 
prilejul aniversării a 25 de ani de 
la eliberarea patriei.

(Agerpres)

liber și stăpîn pe soarta sa". In 
mod lapidar, cu o mare forță, 
este exprimată astfel o realitate 
fundamentală a societății _ noas- 
tre : după secole de împilare și 
asuprire, de dominație și amestecuri 
străine în treburile sale, poporul ro
mân este astăzi cu adevărat liber și 
pe de-a-ntregul liber. El și numai 
el este acela care își hotărăște efec
tiv soarta, potrivit voinței și intere
selor sale. Prin trecerea puterii din 
mîinile minorității exploatatoare în 
mîinile maselor largi muncitoare 
s-a realizat integral conceptul de su
veranitate, ca putere deplină a po
porului — trăsătură esențială, inalie
nabilă a socialismului.

Cucerită prin lupte grele și înde
lungate, cu prețui sacrificiilor înain
tașilor noștri, al jertfelor date de 
nenumărați fii ai săi, independență 
și suveranitatea constituie pentru 
poporul nostru bunul cel mai scump, 
pe care-1 prețuiește ca lumina ochi
lor. în'grijindu-se necontenit de a- 
părarea independenței și suverani
tății naționale, pe plan economic, ca 
și pe pian politic, luînd toate mă
surile ce se impun pentru întărirea 
capacității de apărare a patriei, pen
tru întărirea continuă a alianței fră
țești dintre România și celelalte state 
socialiste, partidul și statul nostru își 
îndeplinesc o îndatorire sacră față de 
popor și, în același timp, față de 
cauza socialismului în lume.

Principiul suveranității poporului 
înscris în Constituție își găsește ma
terializarea vie în participarea mase
lor celor mai largi la conducerea 
statului. Reprezentanții clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, ai 
tuturor oamenilor muncii fără deo
sebire de naționalitate formează com
ponența tuturor organelor puterii de 
stat, de la forul suprem — Marea 
Adunare Națională — pînă la orga
nele locale; structura acestora reflec
tă cu fidelitate rolul conducător al 
clasei muncitoare în viața de stat, 
schimbările intervenite în structura 
de clasă a societății noastre în dez
voltarea sa socialistă Totodată, sînt 
cunoscute îmbunătățirile care au fost 
aduse, pe baza hotărîrilor Congre
sului al IX-lea și ale Conferinței 
Naționale, în structura și modul de 
funcționare a organelor puterii de 
stat pe linia sporirii atribuțiilor și 
inițiativei lor, a întăririi contactului 
lor nemijlocit cu masele largi de 
cetățeni.

Deplinătatea puterii poporului se 
vădește însă nu numai în cadru) juri
dic circumscris al activității organe
lor puterii. Este o dominantă a vieții 
noastre politico-sociale faptul că ma
sele cele mai largi, zecile și sutele de 
mii de oameni ai muncii din fabrici 
și de pe ogoare, din laboratoare și 
institute de cercetări, specialiști din 
cele mai diferite domenii își spun 
cuvîntul asupra tuturor problemelor 
fundamentale ale dezvoltării țării în 
mod direct, nemijlocit, iau parte e- 
fectivă la elaborarea întregii politici 
interne și internaționale a statului. 
Dezbaterea asupra documentelor 
Congresului al X-lea, ce' a cu
prins de fapt întregul partid, 
întregul popor, s-a încadrat, în mod 
firesc, în practica ce s-a încetățenit

trainic în ultimii ani în întreaga ac
tivitate a partidului și guvernului de 
a se sfătui cu cei ce muncesc, a le 
cere părerea, a-i atrage prin cele mai 
variate mijloace — dezbateri publice, 
schimburi de opinii, întîlniri ale con
ducerii de partid și de stat cu diferite 
categorii de oameni ai muncii — la 
elaborarea principalelor măsuri și 
acte de stat.

Congresul al X-lea a trasat sarcina 
perfecționării în Continuare a cadru
lui instituțional în care cetățenii își 
pot exprima liber și deschis pă
rerea asupra mersului construcției 
socialiste.

Atragerea tot mai activă a mase
lor la conducerea treburilor țării 
este, desigur, un aspect esențial, dar 
nu singurul al activității vaste, per
severente pe care o desfășoară parti-

pentru „afirmarea multilaterală a 
personalității umane" pe care o pro
clamă n-au fost atît de prezente și 
de vii în viața societății noastre cum 
sînt acum. După cum arăta secreta
rul general al partidului nostru în 
Raportul la Congresul al X-lea, în 
concepția partidului nostru „socialis
mul trebuie să fie societatea totalei 
împliniri a personalității umane, în 
care fiecare cetățean să se simtă 
stăpîn pe destinul său, să poată 
gîndi și acționa nestingherit în folo
sul progresului societății".

în toate acestea își găsește expre
sie, sub diferite aspecte, același unic 
proces — procesul de adîncire și per
fecționare a democratismului socia
list, aflat în neîntreruptă desfășu
rare și indisolubil legat de dezvol
tarea întregii noastre orînduiri.

Carta cuceririlor,
revoluționare
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ale poporului român
dul și statul nostru pentru transpu
nerea acestei concepții în viața so
cietății noastre. Ca să avem o re
prezentare cît de cît exactă a aces
tei activități, trebuie să luăm în 
considerare și ceea ce s-a întreprins 
în ultimii ani pentru a garanta tutu
ror cetățenilor patriei ’ exercitarea 
efectivă a marilor drepturi și liber
tăți înscrise în Constituție, o deose
bită însemnătate avînd pașii însem
nați făcuți în ultimii ani pe linia 
întăririi legalității socialiste. Comba
terea fermă, principială a abuzurilor 
și ilegalităților ce au fost să- 
vîrșite într-o anumită perioadă 
a activității partidului și statu
lui nostru socialist, ca și măsurile 
luate pentru a împiedica repetarea 
unor asemenea acte în viitor, tot ce 
s-a înfăptuit și se preconizează a se 
înfăptui în continuare în direcția a- 
șezării justiției în deplinătatea drep
turilor ei, a înnoirii și perfecționării 
legislației, a întronării respectului 
față de lege, dezvoltării spiritului de 
echitate socială dau fiecăruia certi
tudinea că drepturile sale sînt 
bine apărate și garantate. Se 
poate aprecia că niciodată înaltele 
principii ale umanismului socialist, 
care inspiră și călăuzesc prevederile 
Constituției, grija pentru „asigurarea 
libertății și demnității omului" și

Adîncirea continuă a democrației 
noastre socialiste, traducerea în 
viață Ia un nivel tot mai înalt a 
drepturilor cetățenești se oglindește 
nu numai în domeniul drepturilor po
litice, dar și al celor sociale. Să 
ne gîndim, de pildă, cît de 
real, de efectiv a devenit drep
tul la învățătură prin genera
lizarea învățămîntului obligatoriu 
de 10 ani, gratuitatea manualelor 
școlare, dezvoltarea și perfecționarea 
învățămîntului de toate gradele ; ori
ce cetățean al țării beneficiază azi de 
acest drept, avînd, în virtutea lui, 
calea larg deschisă spre însușirea 
unei bogate culturi

Referindu-ne la o altă cucerire de
mocratică a orînduirii noastre con
semnată în Constituție — deplina e- 
galitate în drepturi a naționalităților 
conlocuitoare cu poporul român — 
este limpede că atenția și preocupa
rea deosebită pentru ridicarea econo
mică și socială a tuturor județelor 
țării, pentru asigurarea învâțămîntu- 
lui și, în general, a activității cultu
rale în limba maternă, pentru solu
ționarea cerințelor fiecărei naționali
tăți, pentru atragerea lor cît mai 
largă la viața economică, politică și 
social-culturală a țării întăresc conti
nuu această egalitate, asigură o te
melie tot mai solidă frăției și unită

ții dintre oamenii muncii români și 
cei de altă naționalitate, unirea tot 
mai strînsă în cadrul marii familii a 
României socialiste.

Tn deplină concordanță cu intere
sele fundamentale ale poporului ro
mân, _ ale cauzei generale a socialis
mului și păcii, Constituția definește 
principiile de bază ale politicii ex
terne a țării, stabilește obiectivele
fundamentale ale statului socialist
român în relațiile cu celelalte state, 
întreaga perioadă care a trecut de 
la adoptarea ei ilustrează consecven
ța cu care au fost respectate aceste 
principii și orientări, reconfirmate 
cu maximă claritate de Congresul al" 
X-lea : în centrul politicii externe a 
partidului și statului nostru va sta și 
în viitor, în mod ferm, neabătut dez
voltarea relațiilor de alianță frățeas
că, prietenie trainică și colaborare 
multilaterală cu toate țările so
cialiste. Totodată, partidul și 
statul vor acționa consecvent, 
în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduiri sociale 
diferite, pentru lărgirea colaborării 
economice, politice, tehnico-științifice 
și culturale cu toate statele lumii. 
Așa cum se arată în Constituție și 
cum s-a subliniat din nou Ia Con- 
gres, la baza relațiilor României cu 
toate statele trebuie să stea prin
cipiile independenței, suveranității 
naționale, ale deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, res
pectarea acestor principii avînd o 
însemnătate hotărîtoare atît pentru 
dezvoltarea liberă a fiecărui popor, 
cît și pentru dezvoltarea unor relații 
prietenești între state, pentru asigu
rarea unei păci trainice.

Constituția a consfințit în cuprin
sul ei rolul îndeplinit de Partidul Co
munist Român, ca forța politică con
ducătoare a întregii societăți. Acest 
rol este de mult o realitate funda
mentala în țara noastră, rezultatul 
unei îndelungate evoluții istorice, în 
cursul căreia partidul s-a afirmat ca 
singura forță politică în stare să 
conducă poporul pe calea deplinei 
sale eliberări sociale și naționale, pe 
calea socialismului. Niciodată însă 
practica, viața socială n-au eviden
țiat atît de pregnant uriașa influ
ență a partidului, încrederea și dra
gostea cu care este urmat, ca în a- 
ceste zile, cînd, într-o atmosferă de 
uriașă însuflețire, întregul popor a- 
probă hotărîrile Congresului al X-lea 
și salută alegerea în fruntea parti
dului a celui mai bun dintre fiii săi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mai puternic decît oricînd în de
cursul celor aproape cinci decenii 
de existență, strîns unit în jurul Co
mitetului Central, partidul ac
ționează, prin politica sa marxist- 
leninistă, înfăptuită cu entuziasm de 
întregul popor, ca motorul întregii 
dezvoltări sociale, ca forța conducă
toare a societății noastre. Este cheză
șia sigură că marile cuceriri obținute 
în cei 25 de ani de la 23 August 1944 
și înscrise în legea fundamentală 
a țării se vor dezvolta și consolida 
mereu, că vom izbuti să înfăptuim 
pe deplin pe pămîntul României înal
tele idealuri ale socialismului și co
munismului.

I Cazul, oarecum aparte, s-a pe
trecut la Oradea. Un hoț a dus 
la... descoperirea unui delapida-

I tor. Iată cum s-au petrecut lu
crurile. La magazinul general de 

| produse chimice și textile s-a co
mis o spargere. Autorul furtului

I însumînd 1 800 ’ ‘
I pede descoperit. 
| lămurită, dar cu 
. rului efectuat

altă afacere.
I lipseau 70 000 lei. Delapidatorul 

era însuși gestionarul magazinu-
I lui, loan Kovaci. Luat prin sur

prindere de infracțiunea... celui-
I lalt, n-a mai apucat să-și pună 
, „ordine" în magazin, pînă la ve

nirea organelor de control. Prin 
[ urmare, cercetările au pornit

la un infractor și au condus 
| descoperirea altuia. De unde 
i proverbul de mai sus.

lei a fost re- 
Situația părea 

ocazia inventa- 
s-a constatat 
Din gestiune

Campion 
de box pe 
bulevard ?

de 
la 
și

Consemnăm, cu indignare, 
fapta întru totul dezonorantă a 
altui sportiv cunoscut. Deunăzi, 
intr-un banal incident petrecut 
pe bulevardul Magheru din 
Capitală, boxerul de categorie 
grea Vasile Mariuțan a făcut uz 
de pumn. Rezultatul ? Victima 
sa (cetățeanul Constantin Iones
cu) se află internat la spitalul 
de stomatologie din calea Plev- 
nei, în stare gravă, cu o fractură 
a mandibulei (patruzeci de zile 
incapacitate de muncă !) Dacă 
Mariuțan are „chef de bătaie" 
de ce nu-și caută adversari pe 
seama lui, dintre boxeri — și 
nu dintre cetățenii care îndrăz
nesc să traverseze cînd trece 
„El" cu mașina ? Din cite știm, 
boxul în ring este sport — dar 
în plină stradă se numește alt
fel : huliganism. La urma urme
lor, ce se petrece la clubul Di
namo ? Ieri Boc, azi Mariuțan... 
Aceste cazuri nu pun pe jăratic 
pe nimeni 1 Ancheta în cazul 
Mariuțan a început. Vom reveni.

De unde
nu-i foc...

în comunele din jurul Capi
talei (vezi recent cazul Copă- 
ceni-Minăstire) a apărut un trio 
ciudat. O elegantă doamnă, pe 
tocuri cui, împungînd ulițele sa
tului, însoțită de doi coșari în 
uniformă, bat pe la porțile să
tenilor, percepînd o taxă de 12 
lei „pentru coșarii din Bucu
rești". Ciudatele personaje afir
mă că âu aprobare „de la mi- 
nister“_ (?!) Poate de aceea nu 
se urcă pe casă, la coșuri — și 
nici chitanță nu eliberează ! în
trebăm autoritățile comunale : 
cine sint acești „reprezentanți" 
ai coșarilor ? întîi aprilie a tre- 

vedeți căcut de mult. Nu 
poartă cu... coșul ?

cu
„Scînteii'

vă

Rubrică
Ștefan ZIDARIȚĂ 
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 

de către ambasadorul R. S. F. Iugoslavia

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia a transmis președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și poporului român cele 
mai cordiale salutări și sincere 
urări din partea președintelui
I.B.  Tito.

Exprimînd hotărîrea de a depune 
toate eforturile pentru a contribui 
la dezvoltarea și adîncirea în con
tinuare ' a relațiilor de colaborare 
multilaterală dintre România și 
Iugoslavia, în interesul popoarelor 
celor două țări, al socialismului și 
păcii în lume, ambasadorul Iso 
Niegovan a declarat:

„Sînt convins că tradițiile de 
prietenie, similitudinea destinelor 
istorice, năzuințele comune pentru 
dezvoltarea cu succes a socialis
mului, în conformitate cu condi
țiile specifice, apărarea propriei 
independențe, a păcii și respectarea 
principiilor suveranității, neames
tecului în treburile interne ale al
tora, care leagă atît de strîns cele 
două țări ale noastre, reprezintă 
baza și garanția sigură că rapor
turile dintre țările și popoarele 
noastre se vor dezvolta și mai mult 
în toate domeniile.

Preluînd funcția de ambasador al 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia în Republica Socialistă 
România, doresc să exprim satis
facția conducerii țării mele și a 
mea personal pentru faptul că 
Iugoslavia socialistă are în Repu
blica Socialistă România un prieten 
sincer și că colaborarea dintre ță
rile noastre se găsește într-o con
tinuă ascensiune pe plan politic, 
economic, cultural și în toate cele
lalte domenii ale relațiilor bila
terale, convinși fiind că aceasta 
corespunde intereselor vitale și 
aspirațiilor țărilor noastre.

Construirea în comun cu succes 
a sistemului hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier, cel mai 
mare obiectiv de acest fel din Eu
ropa, este o expresie grăitoare a 
acestor relații și constituie un 
exemplu de colaborare și bună ve
cinătate între două țări socialiste.

Vă asigur, stimate tovarășe pre
ședinte, că țara noastră dorește în 
mod sincer și va depune eforturi 
maxime pentru dezvoltarea și îm
bogățirea cu noi forme a relațiilor 
cu Republica Socialistă România. 
Știm și ne exprimăm satisfacția că 
aceasta este și dorință României 
prietene, _cît și a dumneavoastră, 
tovarășe președinte".

Referindu-se la succesele obți
nute de poporul român în trans
formarea socialistă a țării, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia a arătat:

„Guvernul și poporul țării mele 
dau o înaltă apreciere eforturilor 
uriașe și rezultatelor pe care le-ați 
bținut în toate domeniile con

strucției socialiste a țării dumnea
voastră. Sîntem convinși că înfăp
tuirea programului pe care l-ați 
adoptat la Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român va a- 
duce noi succese importante Româ-

Vizitele
delegației

P. C.
din Australia
Delegația P.C. din Australia, for

mată din tovarășii Claude Jones, 
vicepreședinte al partidului,’ și Char
lie Gifford, membru al Comitetului 
Central, care a participat la lucrările 
Congresului al X-lea al P.C.R., și-a 
continuat vizitele în țara noastră.

în perioada 13—21 august, delega
ția a vizitat obiective economice și 
social-culturale din județele Brașov, 
Sibiu, Olt, Mehedinți și Constanța.

In oursul vizitei la șantierul Siste
mului hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier, delegația a fost 
însoțită de tov. Octavian Groza, 
membru supleant al C.C. al P.CR., 
ministrul energiei electrice.

De la 
Ministerul 

Învățămîntului
Cursurile la învățămîntul seral cl. 

X-XII vor începe la data de 1 sep
tembrie și se vor desfășura pe baza 
planului de învățămînt valabil în 
anul școlar 1968/1969.

Concursul de admitere în clasa a 
IX-a va avea loc între 1—9 septem
brie, iar cursurile la această clasă 
vor începe la 15 septembrie.

Cursurile serale pentru cl. V-VIII 
vor începe la 1 septembrie, la șco
lile din orașe, iar la școlile care 
funcționează la sate, la 1 noiembrie.

La învățămîntul seral cl. V-VIII 
se aplică un plan nou de învățămînt, 
aprobat prin Ordinul ministrului 
>nvățămîntului nr. 481/1969.

PROMOEXPRES
Numerele extrase la tragerea din 

20 august 1969.
EXTRAGEREA I : 26 42 30 18 8 35

Fond de premii : 322 331 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 43 31 16 1 
12 42 14

Fond de premii: 264 448 iei.

Cuvântările rostite
niei prietene în direcția întăririi 
ei economice și ridicării bunăstării 
poporului român și vă dorim de
plin succes".

în continuare, ambasadorul Iso 
Niegovan a spus :

„Popoarele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia deptin, de a- 
semenea, eforturi mari și obțin suc
cese remarcabile în dezvoltarea 
economică și socială multilaterală 
a comunității lor socialiste. 
După cum vă este cunoscut, tova
rășe președinte, cel de-al IX-lea 
Congres al Uniunii- Comuniștilor 
din Iugoslavia a trasat programul 
înfăptuirii în continuare a unor 
largi prefaceri social-economice în 
țara noastră. însuflețiți de opti
mism, sîntem convinși că vom ob
ține succesele așteptate".

în încheiere, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia a exprimat convingerea 
că în îndeplinirea misiunii de o- 
noare care i-a fost încredințată 
va găsi sprijin și înțelegere și se 
va bucura de bunăvoința președin
telui Consiliului de Stat, a guver
nului și a poporului român.

După ce a exprimat mulțumiri 
cordiale pentru cuvintele de pre
țuire și urările adresate țării noas
tre și poporului român, președinte
le Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a spus :

„Este un prilej plăcut de a rele
va din nou satisfacția noastră pro
fundă că prietenia și colaborarea 
dintre România și Iugoslavia, cu 
adînci tradiții în trecutul po
poarelor noastre, se dezvoltă ne
contenit în spiritul deplinei încre
deri și înțelegeri, al stimei și pre
țuirii reciproce.

Noi dăm o înaltă apreciere con
tactelor și convorbirilor rodnice pe 
care le-am avut cu tovarășul Iosip 
Broz Tito și cu ceilalți conducători 
de partid și de stat iugoslavi, in
tensificării relațiilor de colaborare 
dintre statele noastre socialiste.

Subliniem cu deosebită bucurie 
linia ascendentă și diversificarea 
schimburilor comerciale, dezvolta
rea cu succes a cooperării industri
ale și tehnico-științifice, lărgirea 
legăturilor culturale, turistice și în 
alte domenii.

Zilele acestea, prin zăgăzuirea 
Dunării, constructorii români și 
iugoslavi au făcut un nou pas im
portant în construirea sistemului 
hidroenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier, măreț edificiu 
al prieteniei și colaborării româno- 
iugoslave.

îmi exprim deplina convingere 
că relațiile de bună vecinătate și 
de conlucrare dintre România și 
Iugoslavia vor cunoaște și în viitor 
o largă dezvoltare, ceea ce cores
punde intereselor vitale și năzuin
țelor celor două țări și popoare, 
constituind în același timp o con
tribuție activă la întărirea păcii și 
dezvoltarea colaborării internațio
nale.

în timpul misiunii dumneavoas
tră, veți avea posibilitatea să cu-

Ecoul internațional 
al insurecției armate

(Urmare din pag. I)

In felul acesta, alăturarea Româ
niei la coaliția antihitleristă a avut 
repercusiuni importante asupra des
fășurării operațiunilor militare în 
sud-estul și centrul Europei. Umăr 
Ia umăr cu forțele armate sovietice, 
armata română a participat, la sfîr- 
șitul anului 1944, la eliberarea păr
ții de nord a Transilvaniei, vărsîn- 
du-și sîngele în comun pentru cură
țirea teritoriului patriei de hitleriști, 
dînd jertfe pentru care poporul nostru 
păstrează o nestinsă recunoștință. 
Lupta a continuat apoi, umăr la 
umăr, pentru eliberarea Unga
riei. Prin eliberarea Budapes
tei, a fost deschisă valea Dunării 
către Viena, iar prin cucerirea Mun
ților Hegyâl.ja, Biikk și Matra s-au 
creat condiții pentru pătrunderea 
dinspre sud-est a forțelor sovietice 
și române pe teritoriul cehoslovac, 
pentru eliberarea țârii prietene.

Coaliției antihitleriste i se adău- 
gaseră, astfel, în urma insurecției din 
România, forțe concretizate prin efec
tivele militare care au totalizat la 
sfîrșitul războiului peste o jumătate 
de milion de oameni și un popor 
întreg angrenat într-un efort dîrz 
pentru susținerea frontului cu toate 
resursele economice trebuitoare, ac- 
centuîndu-se astfel superioritatea de 
forțe în favoarea Națiunilor Unite.

Importanța contribuției aduse de 
insurecția armată din România la 
prăbușirea aripii sudice a dispoziti
vului strategic hitlerist, a pozițiilor 
Germaniei în Balcani, a fost relevată 
pe bună dreptate de cronicarii, co- 
mentatorii și oamenii politici _ ai 
vremii. Ziarele din țările coaliției 
antihitleriste și din țările neutre 
apreciau că evenimentul din Româ
nia era „de natură să concen
treze asupra sa cea mai mare a- 
tenție" („Pravda" din 25 august 
1944), că „drumul spre Bulgaria, Iu
goslavia de est și Ungaria este des
chis" (Agenția Reuter, 24 august 
1944), că „pierderea României în
seamnă probabil dispariția rapidă a 
tuturor vestigiilor dominației axei din 
Balcani" (Christian Science Monitor", 
24 august 1944). La 25 august 1944, 
ziarul turc „Aksam" aprecia impor
tanța hotărîrii României „nu numai 
pentru că permite să se scurteze și mai 
mult războiul in Balcani, dar si prin 
semnificația ce o are pentru pacea și 
politica din Balcani" ; in același sens, 
ziarul argentinean „La Prensa" — 
deși la distanță de mii de kilometri 

noașteți îndeaproape ampla activi
tate pe care întregul nostru popor 
o desfășoară pentru înfăptuirea 
grandiosului program elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului, 
al cărui obiectiv fundamental îl 
constituie lărgirea și modernizarea 
continuă a bazei tehnico-materiale 
a țării, perfecționarea vieții sociale 
și de stat, adîncirea democrației so
cialiste în vederea făuririi socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Republica Socialistă România 
pune în centrul politicii sale ex
terne extinderea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu toate țările 
socialiste. în același timp, țara 
noastră desfășoară o politică acti
vă de lărgire a colaborării cu 
toate statele lumii, acționînd în 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice a statelor cu orînduiri so
ciale diferite.

Dezvoltînd relații de colaborare 
cu toate statele, pe baza principii
lor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, principii care 
trebuie să guverneze raporturile 
internaționale, România își aduce 
contribuția la instaurarea și men
ținerea unui climat de înțelegere, 
securitate și pace în lume.

Poporul român cunoaște și apre
ciază în mod deosebit realizările pe 
care popoarele Iugoslaviei frățești, 
înfăptuind politica Uniunii Comu
niștilor, le-au dobîndit în constru
irea noii orînduiri, în ridicarea ni
velului de trai material și spiritual, 
precum și aportul activ al Iugo
slaviei la dezvoltarea cooperării 
internaționale".

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a transmis pre
ședintelui Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, și popoarelor iugoslave cele 
mai calde urări de noi succese în 
opera de înflorire continuă a Iu
goslaviei prietene și vecine.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat a urat ambasado
rului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia deplin succes în 
îndeplinirea misiunii ce i-a fost în
credințată și l-a asigurat de între
gul sprijin al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
al guvernului român și al său per
sonal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială cu am
basadorul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Iso Niegovan.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat tovarășii Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia a fost 
însoțit de membri ai ambasadei.

— scria în aceeași zi : „Bariera di
ficilă a Carpaților a dispărut in mod 
practic... La sud-vest de România se 
întinde Iugoslavia împînzită de par
tizanii care țin continuu in șah gar
nizoanele germane. Mai departe se 
află Adriatica, dominată de către ad
versarii lor. In mod virtual este crea
tă astfel o barieră continuă in nor
dul Balcanilor, care ,va implica pier
derea tuturor forțelor din Grecia, 
Marea Egee și Creta". Sintetizînd a- 
ceste concluzii, ,,Pravda" din 28 au
gust scria : „Importanța ieșirii Ro
mâniei din Axă depășește cadrul Ro
mâniei. Presa străină are dreptate 
să spună că aceasta înseamnă pră
bușirea întregului sistem de apărare 
german din Balcani".

Ca urmare a desfășurării ofensivei 
sovietice în aceste condiții în zona 
Iași — Chișinău purtate de fron
turile 2 și 3 ucrainene, insumînd 
peste 900 000 de oameni, în cooperare 
cu flotele militare sovietice de 
pe Marea Neagră și Dunăre, situația 
politică și militară din sud-estul Eu
ropei s-a schimbat net în defavoarea 
Germaniei naziste. Trupele ei din 
Peninsula Balcanică erau amenințate 
să rămînă fără comunicații, să fie 
izolate de restul forțelor hitle- 
riste din Europa ; aceasta a fa
cilitat, totodată, intensificarea 
luptei de eliberare a partizanilor sîrbi, 
albanezi, cehi, slovaci, polonezi, bul
gari, greci ș.a. Sînt semnificative pen
tru dezvăluirea cauzelor prăbușirii 
frontului sud-estic hitlerist consem
nările din documentele operative ale 
statului major al Armatei 6 germa
ne (13—21 octombrie 1944) aflate in 
arhiva Institutului de marxism-leni
nism din Moscova. Astfel, în Bule
tinul informativ din 15 octombrie 
1944, comandamentul german notează 
că una din cauzele principale ale re
tragerii trupelor sale din Balcani se 
datora evenimentelor petrecute în 
România și Bulgaria, care au creat 
„o amenințare pentru spatele poziții
lor germane din Balcani. Datorită a- 
cestui lucru, noi sîntem nevoiți să 
evacuăm trupele germane din Gre
cia de sud. Trupele noastre au înce
put retragerea din insulele Mării 
Egee și din Peloponez încă de acum 
cîteva săptămîni. Ultimele ariergărzi 
au părăsit fără luptă Grecia la 12 
octombrie".

Căpeteniile hitleriste, cuprinse de 
furie în fața neputinței de a mai 
schimba situația, recunoșteau gravele 
consecințe pe care le generaseră eve-

Depuneri de coroane cu prilejul 
celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei

La Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism

La Monumentul eroilor patriei

Cu prilejul celei de-a XXV-a a- 
niversări a eliberării patriei de sub 
jugul fascist miercuri dimineața 
au fost depuse coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Pană, Dumitru 
Petrescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Dumitru Popa, Ion 
Stănescu, precum și membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali ac
tivi și în rezervă, foști comandanți 
de mari unități pe frontul anti
hitlerist, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, delegații ale oamenilor mun
cii din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic, i

Pe platoul din fața monumentu
lui era aliniată o companie de o-

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut răcoroasă și în general in
stabilă. Cerul a prezentat înno- 
rări persistente în Muntenia, 
menținîndu-se variabil în rest. Au 
căzut averse însoțite de descăr
cări electrice în Oltenia, Mun
tenia și în zona de munte. în 
rest, ploile au avut un caracter 
izolat. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura aerului

nimentele din România pentru situa
ția Germaniei și a aliaților săi. 
„Deosebit de pierderea pozițiilor din 
Carpați — subliniau mareșalul Kei
tel și generalul Guderian, în rapor
tul mai sus-amintit — pierderea gri- 
narului și petrolului românesc con
stituie o altă mare și grea lovitură, 
în urma căreia armatele ruse vor 
putea ajunge în vreo cîteva săptămîni 
in fața Budapestei". în fața unei ase
menea perspective sumbre, dînd ex
presie urii imperialismului german 
față de poporul român iubitor de 
libertate, autorii raportului cereau 
să se ia — nici mai mult, nici mai 
puțin — măsuri „ca România să dis
pară de pe harta Europei și poporul 
român să dispară ca națiune".

Războiul s-a terminai fără ca hitle- 
riștii să fi avut însă posibilitatea 
să-și realizeze planurile de extermi
nare a popoarelor Europei ; dimpo
trivă, acestea au zdrobit statul hi
tlerist.

Luptînd in comun cu viteaza ar
mată sovietică și călind prin foc o 
nezdruncinată prietenie de arme, ar
mata română, și-a adus contribuția 
de preț Ia victoria finală asupra Ger
maniei hitleriste.

Venise rîndul oamenilor politici, în
truniți la Conferința de pace de la 
Paris, să facă aprecieri asupra a- 
portului adus de diferitele state 
la înfrîngerea fascismului. Cu pri
vire la România, reprezentantul 
Uniunii Sovietice sublinia : „La 23 
august, cind nu erau încă evidente 
perspectivele desfășurării viitoare a 
evenimentelor militare și cind soarta 
Germaniei era departe de a fi clară, 
politica externă a României a luaț 
o întorsătură hotărîtoare". La 13 oc
tombrie 1946, ministrul de externe 
al U.R.S.S1. întregea tabloul însemnă
tății actului săvîrșit de România, 
arătînd că „împreună cu noi, împreu
nă cu trupele aliate, noua Românie 
democrată a început lupta pentru in- 
fringerea lui Hitler, a făcut sacrificii 
considerabile in această luptă și noi 
toți recunoaștem serviciile aduse de 
poporul român acestei cauze".

Pe temeiul acestor fapte, încă din 
ianuarie 1945, deputatul laburist en
glez I. .Thomas declara în Cameră 
Comunelor că „de vreme ce România 
este a patra țară ca efective pe fron
tul împotriva Germaniei, ar fi cazul 
a se propune să i se acorde un statut 
de cobeligerant". Propunerea a fost 
susținută și în cadrul conferinței de 
pace de delegații R.S.S. Ucrainene, 

noare. S-a intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, Corpului diplomatic, Mi
nisterului Forțelor Armate, Minis
terului Afacerilor Interne și Con
siliului Securității Statului, Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
C.C. al U.T.C. și U.A.S.R., Consiliu
lui Național al Femeilor, Comitetu
lui municipal București al P.C.R. 
și Consiliului popular al municipiu
lui București, Comitetului organi
zatoric al veteranilor din războiul 
antifascist, Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști din Republica 
Socialistă România, Uzinelor „23 
August" și Fabricii de confecții și 
tricotaje București. Un grup de 
pionieri a depus jerbe de flori.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în fața Monu
mentului.

Participanții la solemnitate au 
primit apoi defilarea companiei de 
onoare. (Agerpres)

la ora 14 oscila între 14 grade 
la Joseni și 26 de grade la Cra
iova. . • ........ ...

Timpul probabil pentru zilele 
de 22, 23 și 24 august. In țară : 
Vreme în general frumoasă și în 
încălzire treptată. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea averse izolate 
de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice în jumătatea de nord a 
țării. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 12 și 20 de grade, tar 
maximele între 21 și 31 de grade. 
In București : Vremea devine în 
general frumoasă și se încălzește. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

R.S.S. Bieloruse, Republicii Ceho
slovace și Republicii Franceze.

Treptat, evenimentele din România 
din „vara fierbinte" a anului 1944 au 
trecut în domeniul istoriei ; croni
carii de atunci le-au cedat locul isto
ricilor. Pe parcursul unui sfert de 
secol s-a creat perspectiva necesară 
unei priviri de ansamblu și desprin
derii trăsăturilor esențiale ale eveni
mentelor de atunci în lucrări monu
mentale. Memorialiștii consemnea
ză amintiri semnificative. Des
criind condițiile înaintării forțe
lor sovietice, lucrarea memorialistică 
sovietică „Mareșalul Tolbuhin" arată 
că „Marșul trupelor frontului (3 
ucrainean — n.a.) prin Dobrogea ro
mânească a avut loc intr-o atmosferă 
de bucurie. Cu gulerele desfăcute la 
bluzele decolorate de vară pășeau in
fanteriștii, iar in intervalele dintre 
coloanele de infanterie veneau și 
tancurile. Discuțiile vesele, glumele, 
rîsetele și cintecele nu mai conteneau 
pe drumuri nici ziua, nici noaptea".

Lucrări de sinteză fixează în isto
ria universală însemnătatea aportu
lui adus de poporul român la lupta 
de eliberare a continentului euro
pean de sub jugul fascist. Relevînd 
semnificația alăturării României la 
coaliția antihitleristă, în „Istoria Ma
relui Război de Apărare a Uniunii 
Sovietice" se remarcă faptul că „răs
turnarea dictaturii lui Antonescu, vic
toria insurecției antifasciste au dat 
naștere unui avint patriotic in rin- 
durile maselor. Situația s-a schim
bat și în țările vecine. Sub influența 
înfrîngerii trupelor germane in Ro
mânia, cercurile conducătoare din 
Bulgaria și Ungaria treceau printr-o 
criză puternică. La 26 august, gu
vernul bulgar a declarat neutralita
te completă; la 29 august, in Un
garia s-a format un nou guvern. In 
aceeași zi a izbucnit răscoala popu
lară din Slovacia".

înscriind o pagină de neasemuit 
eroism în destinele poporului român, 
in istoria României moderne, 
mareînd începutul revoluției popu- B 
lare, care avea să ducă la prefacerea | 
radicală a întregii noastre societăți, H 
la deschiderea căilor spre socialism, g 
glorioasa insurecție din august 
1944, urmată de luptele purtate de 
armata română de partea coaliției 
antihitleriste, a avut și o con
siderabilă însemnătate internațională, 
contribuind efectiv la grăbirea sfir- 
șitului războiului, la înfrîngerea na
zismului.

în memoria ostașilor români că- 
zuți în lupta împotriva fascismului, 
pentru libertatea și independența 
patriei, cu prilejul celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist, au fost 
depuse coroane de flori la Monu
mentul eroilor patriei.

Au luat parte la solemnitate to
varășii Gheorghe Pană, Dumitru 
Petrescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Florian Dănălache, Janos Fazekas, 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Dumitru 
Popa, Ion Stănescu, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
generali activi și în rezervă, foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, oameni ai muncii.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic a- 
creditați la București.

La Monumentul eroilor sovietici

Cu prilejul celei de-a XXV-a a- 
niversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist a avut loc solem
nitatea depunerii de coroane de 
flori la Monumentul eroilor sovie
tici.

Au luat parte tovarășii Gheor
ghe Pană, Dumitru Petrescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Florian 
Dănălache, Janos Fazekas, Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Dumitru Popa, 
precum și membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, generali activi și în rezer
vă, foști comandanți de mari uni
tăți care au luptat alături de ar
matele sovietice pe frontul anti
hitlerist, conducători ai unor ins- 
stituții centrale și organizații ob
ștești.

Au participat A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, membri ai ambasadei Uniunii 
Sovietice, șefi ai misiunilor diplo
matice în Republica Socialistă

La Cimitirul militarilor britanici

Cu prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării României 
de sub jugul fascist, miercuri la 
amiază la Cimitirul militarilor bri
tanici căzuți pe teritoriul țării 
noastre în lupta împotriva fascis
mului au fost depuse coroane de 
flori din partea Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România, Corpu
lui diplomatic, Ministerului Forțe
lor Armate și Comitetului executiv 
al Consiliului popular al județului 
Ilfov.

La solemnitate au participat to
varășii Gheorghe Rădulescu și Mi
hai Marinescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Necula, vicepreședinte al Marii

O companie militară a prezentat 
onorul. A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, a corpului diplomatic, Mi
nisterului Forțelor Armate, Consi
liului Securității Statului și Minis
terului Afacerilor Interne, Comite
tului municipal București al P.C.R. 
și Consiliului popular municipal, 
Comitetului organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist, Co
mitetului foștilor deținuți antifas
ciști din Republica Socialistă Ro
mânia. Pionieri și elevi au depus 
jerbe de flori.

în fața monumentului, cei pre
zenți au păstrat un moment de re
culegere.

Asistența a primit apoi defilarea 
companiei de onoare.

(Agerpres)

România, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

în fața monumentului era ali
niată o companie de onoare.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România 
și Uniunii Sovietice.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, Corpului diplomatic, Mi
nisterului Forțelor Armate, Comite
tului municipal București al P.C.R. 
și a Consiliului popular al munici
piului București, Comitetului orga
nizatoric al veteranilor din războiul 
antifascist, Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști din Republica 
Socialistă România. Pionieri au de
pus jerbe de flori.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

Asistența a primit apoi defilarea 
companiei de onoare.

(Agerpres)

Adunări Naționale, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Ilfov, miniștri, 
generali și ofițeri superiori, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte Denis Seward Las
key, ambasadorul Marii Britanii la 
București, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

O companie militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale Marii Britanii și Repu
blicii Socialiste România.

După păstrarea unui moment de 
reculegere, cei prezenți au primit 
defilarea companiei de onoare.

(Agerpres)



întreaga activitate internațională 
a României se bazează 

pe respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta

RSSPTOSUL GUVERNULUI ROMÂN LA SCRISOAREA 
PRIVIND SĂRBĂTORIREA A ZECE ANI DE LA ADOP
TAREA DECLARAȚIEI CU PRIVIRE LA ACORDAREA 
I1SEPENDENTEI TARILOR SI POPOARELOR COLONIALE

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Misiunea permanentă a Republicii 
Socialiste România pe lingă Orga
nizația Națiunilor Unite a trans
mis, la 19 august, secretarului ge
neral, U Thant, răspunsul guver
nului român la scrisoarea referi
toare la sărbătorirea a zece ani de 
la adoptarea Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. în răspuns 
se arată că „întreaga activitate in
ternațională a Republicii Socialiste 
România se fundamentează pe res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, pe 
neamestecul în treburile interne ale 
altor popoare, pe promovarea 
neabătută a principiilor indepen
denței și suveranității naționale. 
Poporul român, care a dat jertfe 
grele pentru a scutura jugul opri
mării străine, pentru a înfăptui 
unitatea sa statală, sprijină din 
toate puterile cauza popoarelor a- 
flate încă sub dominația colonială 
și își manifestă solidaritatea de
plină cu lupta lor dreaptă pentru 
cucerirea și consolidarea indepen
denței lor naționale. Zbuciumata 
sa istorie, de necurmată luptă pen
tru apărarea ființei naționale și 
pentru neatîrnare, îi întăresc con
vingerea că respectarea dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-și ho
tărî singur destinele, de a-și alege 
calea dezvoltării social-politice fără 

' nici un amestec din afară, consti
tuie un uriaș factor de progres, 
condiția primordială a unei fruc
tuoase conlucrări internaționale 
între toate popoarele.

Pornind de la convingerea că nu 
există în lume forță în stare să 
împiedice popoarele să-și afirme 
ființa națională, dezvoltarea statu
lui național fiind o necesitate 
obiectivă, o cerință vitală a pro
gresului social-economic al fiecă
rui popor, Republica Socialistă Ro
mânia se pronunță cu consecvență 
pentru aplicarea Declarației cu pri
vire la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, pre
cum și a prevederilor rezoluțiilor 
Adunării Generale a O.N.U. și ale 
Consiliului de Securitate în pro
blemele lichidării dominației și ex
ploatării coloniale. în numeroase 
ocazii, guvernul Republicii Socia
liste România și-a făcut cunoscută 
poziția față de necesitatea ca toate 
teritoriile neautonome să-și dobîn- 
dească, cît mai curînd posibil, su
veranitatea și independența națio

RABAT

nală, manifestîndu-și totodată, ală
turi de marea majoritate a state
lor membre ale Organizației Națiu
nilor Unite, simpatia și sprijinul 
activ față de mișcarea de elibe
rare națională a popoarelor aflate 
încă sub dominație colonială.

Guvernul Republicii Socialiste 
România consideră că aniversarea 
a zece ani de la adoptarea Decla
rației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale trebuie să reprezinte o 
manifestare concertată a voinței 
statelor membre ale Organizației 
Națiunilor Unite în direcția lichi
dării definitive a sistemului colo
nial și a sprijinirii luptei popoare
lor împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, pentru liberta
te și independență națională".

în lumina acestor considerente, 
în răspunsul guvernului Republicii 
Socialiste România se prezintă ur
mătoarele sugestii Comitetului 
pregătitor pentru a zecea aniver
sare a Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale :

„1. Comitetul special însărcinat 
cu studierea aplicării Declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale (Comitetul celor 24) să fie 
solicitat să pregătească, în cursul 
sesiunilor sale din 1969 și 1970, un 
raport cu privire la realizările în
făptuite în acest domeniu în cei 
zece ani de la adoptarea Decla
rației, obstacolele care împiedică 
deplina ei aplicare, precum și mă
surile ce se impun în vederea do- 
bîndirii independenței de către 
populațiile tuturor teritoriilor ne
autonome.

2. Să solicite Comitetului pregă
titor pentru cea de-a XXV-a a- 
niversare a Organizației Națiunilor 
Unite ca, în programul său de ma
nifestări și acțiuni, să acorde o 
importanță deosebită activității în
treprinse de O.N.U. în ultimul de
ceniu în problema decolonizării.

3. Adunarea generală să adopte, 
la cea de-a XXV-a sesiune (1970) 
o Declarație cuprinzătoare care să 
recomande măsuri eficiente în ve
derea lichidării urgente a sistemu
lui colonial".

în continuare se enumeră acțiu
nile ce se vor întreprinde în Re
publica Socialistă România cu pri- 
lejtil celei de-a zecea aniversări a 
adoptării Declarației.

li PRILEJUL ANIVERSARII 
^ER^ii ioiWh?

MOSCOVA HANOI

MOSCOVA 20. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : în 
aceste zile,. în întreprinderile și in
stituțiile din capitala sovietică au 
loc adunări festive ale oamenilor 
muncii, consacrate sărbătoririi unui 
sfert de veac de la eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist.

La adunarea festivă de la Uzina 
„Metallika" din Moscova, membru 
colectiv al Asociației de prietenie 
sovieto-română, M. Moghilevski, 
vorbind din partea comitetului de 
partid al uzinei, a subliniat ma
rile succese obținute de poporul 
român sub conducerea partidu
lui său comunist, arătînd că 
Congresul al X-lea al P.C.R. a pre
zentat o sinteză științifică a acestor 
succese și un însuflețitor program de 
viitor. Despre semnificația actului 
de la 23 August a vorbit M. Fo- 
minnîh, membru al conducerii cen
trale a Asociației de prietenie so
vieto-română. Apoi directorul uzi- 
nei^T. Sumkin, a dat citire, în a- 
plauzele celor prezenți, scrisorilor 
de felicitare adresate de colectivul 
acestei întreprinderi, poporului ro
mân cu prilejul sărbătorii sale na
ționale. în continuare, Mihail Ro- 
șianu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului general 
A.R.L.U.S., a vorbit despre impor
tanța victoriei obținute la 23 August 
1944 de către forțele populare, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, despre frăția de arme ro- 
mâno-sovietică și despre drumul 
glorios parcurs de România pe 
calea socialismului în acest sfert de 
secol. Vorbitorul a subliniat impor
tanța istorică a Congresului al X-lea 
al P.C.R.. care a imprimat o strălu
cire deosebită sărbătoririi pătraru
lui de veac de construcție socialistă 
în patria noastră.

La adunări festive consacrate ace
luiași eveniment au participat și 
oameni ai muncii de la Combinatul 
poligrafio „Krasnyi Proletarii", 
Uzina de frîne, Uzina „Secera și 
Ciocanul", întreprinderea „Ernst 
Thaelman", Institutul de proiectări 
civile din Moscova, Asociația „Zna- 
nie" din R.S.F.S.R.

Cu același prilej Academia de 
științe a Uniunii Sovietice, .Institu
tul de marxism-leninism și Acade
mia de științe sociale de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S. au organizat o se
siune științifică. De asemenea, a avut 
loc o sesiune științifică a Institutu
lui de slavistică și balcanistică al 
Academiei de științe a U.R.S.S.

La Casa artiștilor plastici din 
Moscova a avut loc miercuri, în pre
zenta unui numeros public, vernisa
jul Expoziției „Arta plastică contem
porană românească".

agențiile de presă 
transmit:

IRLANDA DE NORD

Grupării® adverse 
nemulțumite.

HANOI 20 (Agerpres). — La Tea
trul Municipal din Hanoi a avut loc 
o adunare solemnă consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării 
României. Au participat Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte al Adu
nării Naționale, Phan Ke Toai/prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nguyen Khanh Toan, mem
bru supleant al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, pre
ședintele Comitetului de stat pentru 
științe sociale, Vu Quoc Uy, președin
te ad-interim al Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea, 
Hoang Van Tien, ministru adjunct 
al afacerilor externe, reprezentanți 
ai armatei și organizațiilor de masă 
din R.D. Vietnam.

Cu acest prilej, Nguyen Khanh 
Toan , și ambasadorul României în 
R. D. Vietnam, C. Băbeanu, au vor
bit despre însemnătatea acestui eve
niment, despre succesele repurtate de 
România în construcția socialismului 
și despre dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și solidaritate româno-viet- 
nameze. în încheiere a fost prezen
tat un program artistic.

PRAGA

PRAGA 20 — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite : 
Miercuri a avut loc la Praga o seară 
festivă organizată de C.C. al Fron
tului Național din R. S. Cehoslova
că. ■ Au participat E. Erban, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., pre
ședintele Frontului Național din R. S. 
Cehoslovacă, K. Polacek, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., președin
tele Consiliului central al mișcării 
sindicale revoluționare cehoslovace, 
Fr. Pene, secretar al C.C. al P.C.C., 
V. Vales, vicepreședinte al guver
nului cehoslovac, S. Razi, președin
tele guvernului ceh, C. Cisar, pre
ședintele Consiliului Național ceh, 
J. Korceak, președintele C.C. al Fron
tului National ceh, miniștri, repre
zentanți ai partidelor politice și ai 
altor organizații din Frontul Națio
nal. Au fost prezenți funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură și artă din 
capitala cehoslovacă, membri ai cor
pului diplomatic din țările socialiste 
acreditați la Praga, ziariști, un nu
meros public. A fost prezent Ion Obra- 
dovici, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Praga, și mem
brii ambasadei. După intonarea im
nurilor de stat cehoslovac și român 
a luat cuvîntul K. Polacek. în conti
nuare, Ion Obradovici a rostit o cu- 
vîntare. A fost prezentat un bogat 
program artistio la care și-au dat 

concursul orchestra teatrului națio
nal din Praga și Ansamblul folcloric 
româneso de cîntece și dansuri 
„Hora".

HAVANA

HAVANA 20. — Corespondentul
Agerpres, V. Stamate, transmite : Sub 
auspiciile Institutului Cuban de artă 
și industrie cinematografică, la Ha
vana a avut loc o manifestare cultu
rală la care au fost prezenți Juan 
Marinello, membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Cuba, oameni de 
artă- și cultură din Havana, precum 
și Ignat Petrea, însărcinatul cu afa
ceri a.i., și alți membri ai ambasadei 
române, ingineri și tehnicieni români 
care lucrează în Cuba. Saul Yelin, 
directorul relațiilor externe al Insti
tutului cuban de artă și industrie ci
nematografică, a vorbit despre im
portanța zilei de 23 August și succe
sele înregistrate de cinematografia 
românească. A fost prezentat în pre
mieră filmul românesc „Subteranul", 
care s-a bucurat de o bună primire 
din partea asistenței.

SOFIA

SOFIA 20 — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : 
Miercuri s-a deschis la Sofia expo
ziția „Prin România de astăzi". La 
vernisaj au participat reprezentanți 
ai ministerului afacerilor externe, 
membri ai conducerii Comitetului de 
informație foto, atașați culturali ai 
unor ambasade acreditate la Sofia, 
ziariști, un public numeros. Au fosț 
prezenți reprezentanți ai Ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Sofia.

TEHERAN

TEHERAN 20. — Corespondentul
Agerpres, N. Popovici, transmite : La 
Palatul de cultură al tineretului din 
Teheran a avut loc o seară culturală 
românească la care au fost prezen
tate aspecte din istoria și viața po
porului român, ale creației sale spi
rituale, precum și succesele repurtate 
în domeniul dezvoltării economice de 
România ultimului sfert de veac. Au 
fost prezentate apoi un scurt repor
taj în imagini din București, precum 
și filmul „Fata de pe Someș".

La Teheran a fost inaugurată o 
expoziție de artizanat și fotografii ce 
înfățișează diverse aspecte din viața 
tineretului nostru studențesc. La rîn- 
dul său, radiodifuziunea iraniană a 
dedicat sărbătorii naționale române 
trei emisiuni, iar televiziunea a 
proiectat secvențe filmate din timpul 
desfășurării Congresului Partidului 
Comunist Român. x

ARESTAREA 
tUÎ ÂLi VÂTA

RABAT 20 (Agerpres). — în- 
tr-un comunicat dat publicității 
de conducerea Partidului Eliberării 
și Socialismului din Maroc se a- 
nunță că autoritățile marocane au 
arestat la 18 august pe Aii Yata, 
secretar general al partidului.

După cum transmite A.F.P., în 
comunicatul dat publicității Parti
dul Eliberării și Socialismului din 
Maroc protestează energic împo
triva acestei violări flagrante a 
drepturilor celor mai elementare 
ale cetățenilor și se cere elibera
rea imediată a secretarului gene
ral, făcîndu-se, totodată, apel la 
forțele patriotice și progresiste ma
rocane pentru a acționa în vede
rea anulării acestei măsuri arbi
trare.

Ambasadorul României 
in Israel si-a 

prezentat scrisorile 
de acreditare

TEL AVIV 20 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România în statul Israel, Valeriu 
Georgescu, a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Zalman 
Shazar.

La ceremonie a fost prezent 
Abba Eban, ministrul afacerilor 
externe. Au fost prezenți, de ase
menea, membri ai ambasadei ro
mâne.

Adunarea festivă 
de ia Olan Bator
ULAN BATOR 20 (Agerpres). — 

La Ulan Bator a avut loc miercuri 
o adunare festivă consacrată ani
versării a 30 de ani de la victoria 
trupelor sovietice și mongole asu
pra unităților japoneze, care au in
vadat teritoriul mongol în anul 
1939. La festivitate au participat 
J. Țedenbal, prim-secretar ai C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consiliu
lui de Miniștri, și alți conducători 
de partid și de stat din R. P. Mon
golă.

Ministrul apărării, general colo
nel B. Dorj, a vorbit despre însem
nătatea acestui eveniment în viața 
poporului mongol.

cinema
© Frații Karamazov (ambele se
rii) : PATRIA — 10 ; 15 ; 19,30.
O Străinul : REPUBLICA — 10,30 ț 
16 ; 20.
© Tinerețe fără bătrînețe : VIC
TORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, GRĂDINA DOINA — 
20.
© Răpirea fecioarelor ; Răzbuna
rea haiducilor : LUMINA —
9,15—15,45 în continuare ; 19,30.
© O noapte furtunoasă : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 14 ; 18,15 ; 20,30.
© Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
O Golgota : UNION — 15,30 ; 18 ;
20,30.
© România orizont ’69 ; România 
inedită ; Lumina de pe Lotru ; 
De la străbuni la strănepoți ; Bi
lanț în plin marș ; Un dans din 
munții Codrului : GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20,15.
© Răutăciosul adolescent : CO-
TROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30,
POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Retorte și giganți ; Cimentul ; 
Orizont științific nr. 6/1969 ; Di
gul ; Aluminiu : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
© Subteranul : MOȘILOR — 15,30 ;
18.
0 Columna : GRĂDINA MOȘILOR
— 20.
o Vîrsta ingrată — FESTIVAL — 
8 ; 10,30 ; 13 ; 15,45 ; 18,30 ; 21, la 
grădină — 20, FAVORIT — 9 ; 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MELO
DIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18,15 ; 20,45.
0 Cavalerii aerului : EXCELSIOR
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15, la grădină — 20,15.
© Deșertul roșu : CENTRAL —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 20,45.
© Sherlock Holmes : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, BUCUREȘTI — 9 : 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, STADIONUL DINA
MO — 20 ; ARENELE LIBERTĂ
ȚII — 20.
© Neamul Șoimăreștilor : MUNCA
— 16 ; 19.
© Armata „Codobaturilor? din nou 
în luptă : UNIREA — 15,30 ; 18, 
la grădină — 20,15.
© Șopronul roșu : VOLGA — 10— 
16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Bun pentru serviciul auxiliar : 
ARTA — 9,15—16 (în continuare ;
18.30 ; 20,30.
G Telegrame : GRADINA ARTA
— 20.
© Operațiunea „Belgrad" : RA
HOVA — 15,30 ; 18, la grădină —
20.15.
© Fata din parc : BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
© Procesul alb : GRĂDINA BU
ZEȘTI — 20,15.
© Noaptea generalilor : FLACĂRA
— 15,30 ; 19.
© Crima din pădure : MIORIȚA
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30.
© Creola, ochii-ți ard ca flacăra : 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 la grădină —
20,30.
© Alexandru cel fericit : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15 ; 
17,45 ; 20.
© Comisarul X și banda „Trei 
cîini verzi" : DACIA — 8,15—21 în 
continuare, GIULEȘTI — 15,30 ;
18 ; 20,30.
© Dragoste la Las Vegas : LIRA
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,15, 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC —
20,15.
© Dragostea mea : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
© A trăi pentru a trăi : PACEA
— 16 ; 19.
O Tarzan, omul junglei : CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
© La dolce vita : VIITORUL —
15.30 ; 19.
© o chestiune de onoare : GLO
RIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, TO
MIS — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17, la gră
dină — 20.
©Comedianții : COSMOS — 15,30 ;

19.
© Prințul negru : VITAN — 15,30 ; > 
18, la grădină — 20,15.
© Străin în casă : PROGRESUL 
— 15,30 ; 18 ; 20,15.

teatre

La 20 august, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, și-a 
încheiat vizita de prietenie pe care 
a făcut-o în Iugoslavia la invi
tația secretarului de stat pentru 
afacerile externe al Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț.

Corneliu Mănescu a fost primit 
de președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito.

în timpul vizitei s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la re
lațiile dintre cele două țări și la 
probleme actuale ale situației in
ternaționale.

S-a constatat cu satisfacție că 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia se dezvoltă cu 
succes colaborarea în toate dome
niile și s-a exprimat dorința re
ciprocă de a se depune eforturi 
comune pentru lărgirea și adîn- 
cirea continuă a acestei colaborări, 
în conformitate cu interesele și 
năzuințele celor două popoare prie
tene.

Informîndu-se reciproc despre 
activitatea celor două țări pe plan 
internațional, miniștrii au reafir
mat hotărîrea Republicii Socialiste 
România și a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia de a conti
nua eforturile în direcția menți
nerii și consolidării păcii și in
staurării unei atmosfere de înțe
legere și largă cooperare interna
țională, îndeosebi în Europa și în 
Balcani. Ei au subliniat că pacea 
trainică în lume poate fi asigu
rată prin respectarea și aplicarea 
cu consecvență a principiilor in
dependenței, suveranității, egalită
ții în drepturi și neamestecului în 
treburile interne ale altor state.
' Convorbirile s-au desfășurat în.— 
tr-o atmosferă de caldă prietenie 
și cordialitate, de deplină sinceri
tate și înțelegere, care caracteri
zează întîlnirile reprezentanților 
celor două țări vecine.

Ministrul afacerilor externe al 

f

Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a invitat pe se
cretarul de stat pentru afacerile 
externe al Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Mirko Te
pavaț, să facă o vizită în Româ
nia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

★
Ministrul afacerilor externe, 

Corneliu Mănescu, care, la invita
ția secretarului de stat pentru afa
ceri externe al R.S.F. Iugoslavia, 
Mirko Tepavaț, a făcut o vizită de 
prietenie în această țară, s-a îna
poiat miercuri după-amiază în Ca
pitală.

Printre persoanele oficiale care 
l-au întîmpinat, la, sosirea pe aero
portul Băneasa, se aflau George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, alți mem
bri ai conducerii M.A.E., precum și 
Iso Niegovan, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri ale forțelor patriotice 
în apropierea Saigonului

SAIGON 20 (Agerpres). — Peste 
cinci ore au durat luptele între de
tașamente ale Guvernului revolu
ționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud și unități ale 
celei de-a 25-a divizii de infanterie 
americană, la 51 km nord-vest de 
Saigon, anunță agenția U.P.I.

Comandamentul diviziei a fost 
nevoit să ceară intervenția avioa
nelor de asalt și de bombardament 
pentru a reduce presiunea la care 
erau supuse forțele americane.

Lupte între patrioți și forțele a- 
mericano-saigoneze au fost semna
late, de asemenea, în regiunea Da 
Nang-ului unde în ultimele zile se

Poporul ungar a sărbătorit miercuri „Ziua constitu
ției", aniversarea a 20 de ani de Ia adoptarea de către Adunarea de stat a 
actualei constituții a țării. Cu prilejul acestei sărbători, în diferite orașe ale 
țării au avut loc adunări populare în cadrul cărora au luat cuvîntul conducă
tori de partid și de stat.

0 delegație guvernamen
tală economică a R. D. Viet- 
namf c°ndusă de Le Thanh Nghi, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, întreprinde o vizită de prie
tenie în R. P. Chineză pentru con
vorbiri în legătură cu ajutorul econo
mic și militar pe anul 1970, transmite 
agenția V.N.A.

Forțele Neo Lao Haksat 
au recucerit după lupte gre
le regiunea Xieng Det, nu
mite agenția Khaosan Pathet Lao. Tru
pele inamice s-au retras, pierzînd o 
mare cantitate de arme și echipament 
militar.

Cu ocazia festivităților în 
cinstea zilei de „28 mor- 
dad" (16 ani de la instaurarea actua
lului regim politic în țară) Șahinșahul 
Reza Pahlavi Aryamehr a adresat un

observă o recrudescență a activi
tății operaționale.

în ultimele 24 de ore avioanele 
„B-52" au efectuat 6 raiduri de 
bombardament asupra provinciilor 
Binh Long și Phuoc Long situate 
la.frontiera cu Cambodgia.

★
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Din inițiativa organizației „Femei, 
luptați pentru pace", pe străzile ca
pitalei Statelor Unite a avut loc 
o demonstrație pentru pace. Parti- 
cipanții, în rîndul cărora s-au aflat 
multe mame cu copiii lor, au cerut 
încetarea războiului din Vietnam. 

mesaj națiunii iraniene. Cu acest pri
lej, el a adresat un apel cetățenilor, 
cerîndu-le să se angajeze pe calea 
luptei pentru reconstrucția țării, pentru 
transformarea Iranului într-o țară mo
dernă și prosperă.

Comitetul pentru dezar
mare s’a reun*t miercuri dimineața 
în ședință neoficială. Cu acest prilej, 
a avut loc un schimb de păreri în le
gătură cu modalitatea redactării ra
portului de activitate al sesiunii cu
rente destinat Adunării Generale a 
O.N.U.

„România la expozi
ția canadiană" —este titlul 
sub care diverse ziare canadiene 
anunță participarea țării noastre 
la „Canadian National Exhibi
tion" din Toronto cu o cuprin
zătoare gamă de produse de larg 
consum. Cu prilejul deschiderii, 
expoziția românească a fost vizi
tată de primul ministru P. E. 
Trudeau și de numeroase alte 
personalități.

V. GIR1 AIES 
PREȘEDINTE 

AL INDIEI
DELHI 20 (Agerpres). — V. Giri 

a fost ales președinte al Indiei. în 
clădirea parlamentului indian din 
New Delhi s-au încheiat miercuri 
operațiunile de numărare a voturi
lor pentru alegerea noului preșe
dinte al țării. Marii electori — 
membrii Adunărilor naționale ale 
celor 17 state ale Indiei, precum și 
membrii parlamentului — au ales 
în al doilea tur de scrutin în pos
tul de președinte al Indiei pe can
didatul independent, Venkata Giri. 
Al doilea tur de scrutin a fost ne
cesar dat fiind că nici unul din 
principalii candidați nu a obținut 
majoritatea în primul tur.

de acordul cu Londra
LONDRA 20 (Agerpres). — în 

urma întrevederilor care au avut loc 
marți între premierii Marii Britanii 
și Irlandei de Nord, Harold Wilson 
și James Chichester-Clark, au fost 
acordate forțelor engleze puteri de
pline în vederea stabilirii ordinii în 
această provincie autonomă a An
gliei. Guvernul britanic își ia anga
jamentul de a-și retrage trupele din 
Irlanda de Nord după ce ordinea și 
legalitatea vor fi fost restabilite.

într-o declarație separată, guver
nul britanic reafirmă că evenimen
tele care au avut loc nu schimbă cu 
nimic statutul actual al Irlandei de 
Nord, de provincie autonomă a Marii 
Britanii, care nu va putea fi modi
ficat decît cu consimțămîntul popu
lației acestei provincii, sau al parla
mentului său. Se subliniază că răs
punderea pentru treburile interne ale 
Irlandei de Nord revine autorităților 
acesteia, dar guvernul britanic își re
zervă „răspunderea finală" pentru 
menținerea ordinii în această pro
vincie.

Cele două guverne au căzut de 
acord că, în materie executivă și le
gislativă, toți cetățenii Irlandei de 
Nord trebuie să beneficieze de un 
tratament egal și de drepturi egale, 
la fel ca în restul Regatului Unit.

într-o declarație făcută la postu
rile de televiziune, premierul Harold 
Wilson, după ce a apreciat rezultatul 
întrevederilor sale cu Chichester 
Clark drept un progres, a subliniat 
că situația din Irlanda de Nord con
tinuă să fie „foarte primejdioasă".

Chichester Clark și miniștrii care 
l-au însoțit s-au înapoiat la Belfast, 
declarîndu-se satisfăcuți de rezulta
tul obținut la Londra. Nici una din 
grupările adverse nord-irlandeze nu 
împărtășește satisfacția exprimată 
de premierul nord-irlandez. Liderul 
extremiștilor protestanți, Ian Paisley, 
a făcut imediat o declarație în care 
protestează împotriva suprimării 
forțelor speciale auxiliare ale acestei 
comunități în urma acordului și le 
adresează apelul de a nu se lăsa 
dezarmate. La rîndul său, liderul 
„Mișcării pentru drenturile civile" 
ale catolicilor, Frank Gogarty, a de
clarat că acordul realizai „nu aduce

DECLARAȚIA COMUNĂ A P.C. DIN MAREA BRITANIE ȘI P.C.
DIN IRLANDA DE NORD

BELFAST 20 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din Marea Britanie și 
Partidul Comunist din Irlanda de 
Nord au dat publicității o declarație 
comună în care cer „instaurarea de
mocrației politice în Irlanda de- 
Nord". Cele două partide comuniste 
adresează premierului Harold Wilson 

nimic nou", subliniind totodată că 
„Irlanda se îndreaptă spre un război 
civil". Liderul republican Kevin 
Agnew a cerut demisia guvernului de 
la Belfast, iar Eddie McAteer, fostul 
lider al opoziției, a subliniat că ho- 
tărîrile dela Londra nu au făcut de
cît să „suprime momentan teroarea".

★
Primul ministru al Republicii Ir

landa, Jack Lynch, a cerut miercuri, 
într-o conferință de presă ținută la 
Dublin, ca unități militare ale O.N.U. 
să fie trimise în Irlanda de nord 
pentru restabilirea ordinii. în ace
lași timp, Lynch a reafirmat îngri
jorarea guvernului său în legătură 
cu prezența trupelor britanice în 
Ulster.

REUNIUNEA CONSILIULUI 
DE SECURITATE

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a întrunit 
miercuri, la cererea Republicii Ir
landa, pentru a discuta situația din 
Irlanda de nord. Reprezentantul 
Marii Britanii, lordul Caradon, s-a 
opus înscrierii pe ordinea de zi a 
acestei probleme, afirmînd că Irlan
da de nord „face parte integrantă 
din Marea Britanie și este vorba 
despre o problemă internă de com
petența unică a guvernului englez". 
Poziția britanică a fost sprijinită de 
reprezentantul Finlandei.

Reprezentantul Republicii Irlanda, 
Patrick Hillery, a respins argumen
tarea britanică, menționînd că gu
vernul său „nu a recunoscut nici
odată dreptul Marii Britanii de a-și 
exercita jurisdicția asupra celor șase 
comitate ale Ulsterului". Poziția re
prezentantului Republicii Irlanda a 
fost sprijinită de reprezentantul 
Uniunii Sovietice în Consiliul de 
Securitate.

Consiliul de Securitate și-a amî- 
nat dezbaterile în această problemă 
sine die, fără a fi votat înscrierea 
pe ordinea de zi a plîngerii Repu
blicii Irlanda.

apelul de „a anunța convocarea 
imediată a parlamentului în scopul 
introducerii unei constituții care să 
garanteze drepturi democratice de
pline pentru toți cetățenii Irlandei 
de Nord, fără deosebire de convin
geri politice sau religioase".

• Opera Română : Liliacul — 
19,30.
® Teatrul Mic (la Teatrul de 
vară „Herăstrău"): Carlota — 20,30. 
© Teatrul evreiesc de stat : Ca
muflaj — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 20 ; 
(grădina Boema) : Nu te lăsa, 
Stroe ! — 20.

__________________________

© Ansamblul folcloric „Perinița" 
(în sala teatrului „C. I. Notta- 
ra“) : Perinița mea — 19.

Programul I

10,00 — Limba engleză (reluare). 
10,25 — Limba germană (reluare). 
10,50 — Ce-ați dori să revedeți ? 
Filmul artistic „Cartierul veseliei" 
— producție a studiourilor cine
matografice „București". 12,45 — 
închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,30 — Buletin de știri. 
17,35 — Lumea copiilor. Cîntați 
cu noi. 17,50 — Teatrul școlar : 
„Carabina" Scenariu de Radu 
Bădilă. Regia Savel Stiopul. 18,30 
~ Odă marii sărbători. Emisiune 
de versuri. 18,45 — Potpuriu de 
cîntece și marșuri în interpre
tarea fanfarei și corului Școlii 
militare de muzică 19,00 — Cro
nica ideilor. Expresia teoretică 
a societății românești contempo
rane. Participă : dr. Dan Berin- 
dei, dr. Mihail Cernea, prof. dr. 
Ion Ceterchi, conf. dr. Sergiu 
Tamaș. 19,30 — Telejurnalul de • 
seară © Buletin meteorologic. 
20,00 — Din creația de muzică 
ușoară românească prezentată la 
Concursul național de creație și 
interpretare, ediția 1969. 20,30 — 
Evocare „August — 1944". Film do
cumentar realizat de Televiziunea 
română. 21,50 — Reportaj TV — I 
„Țara celor 20 000 000" de Ana 
Berteanu. 22,20 — Program de 
cîntece și dansuri populare în 
interpretarea corului din comuna 
Răducăneni și a formației de 
dansuri din comuna Dumbră- 
vița, județul Iași. 22,40 — Telejur
nalul de noapte și buletinul me
teorologic. 23,00 — închiderea e- 
misiunii programului I.

PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară 
© Buletin meteorologic. 20,00 — 
Concert festiv al orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii române. 
In program : Rapsodia română 
nr. 2 de George Enescu ; Concert 
pentru vioară și orchestră de Paul 
Constantinescu. Solistă Mariana 
Sîrbu ; Trei mișcări simfonice 
„București 1959" de Pascal Ben- H 
toiu ; Simfonietta de Ion Du- | 
mitrescu.
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