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mea, 
s-a

trescu, Ilie Verdeț, Manea Mănescu și Alexandru Boabă, membru al C.C. al P.C.R., ministrul industriei chimice.Prin Decret al Consiliului de Stat, pentru contribuția la dezvoltarea prieteniei frățești româno- sovietice, cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, s-a

din august 1944 a con- încununare a eroicei purtate de oamenii
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basadorul R. P. Chineze la București. -Cu acest prilej reprezentantul guvernului R. P. Chineze a prezentat mesajul de felicitare adresat guvernului și poporului român cu ocazia- sărbătorii naționale a României.Da primire a luat parte Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească-

agresiunii nazismului gerrnan, lipsit de orice sprijin din afară, a devenit victima Dictatului fascist de la Viena, prin care o parte a Transilvaniei era predată Ungariei hor- thyste, a fost aruncat în brațele Germaniei hitleriste.în toată această perioadă, conștient de gravitatea situației interne și internaționale care se crease, Partidul Comunist Român a desfășurat o intensă activitate politică în rîndul maselor, a chemat poporul la lupta împotriva politicii cercurilor guvernante de înfeudare a țării Germaniei naziste, împotriva politicii hitleriste de cotropire și anexiuni, a cîrdășiei claselor exploatatoare din

această politică activitatea cercurilor reacționare din mânia, ca și din alte state âu pășit deschis pe calea nale. Poporul român, aflat

bită importanță pentru interesele celor două popoare, pentru pace și securitate în această zonă a lumii. (Aplauze puternice). Politica Partidului Comunist Român a fost sprijinită activ de clasa muncitoare, de forțele progresiste ale poporului, a găsit un profund ecou în opinia publică din România. Ca urmare, cercuri politice din ce în ce mai largi se pronunțau pentru prietenie și colaborare cu Uniunea Sovietică, iar în anul 1934, după cum se știe, s-a ajuns la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări.Evenimentele politice din perioada aceea evidențiază cu putere -că în țara noastră, în rîndul maselor muncitoare, al cercurilor

spus, totodată, că instaurarea militaro-fasciste antonesciene și tării în războiul antisovietic s-au unor slăbiciuni, lipsuri și greșeli

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, împreună cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.CJț., președintele Consiliului de Miniștri, a primit vineri după- amiază, la Palatul Consiliului de Stat, pe reprezentantul guvernului R. P. Chineze la sărbătorirea zilei de 23 August, Cian Hai-fun, am-

tovarășul .secretar ge- Comunist Ro- Consiliului ’ de tovarășul Ion membru al al Prezi- președintele Miniștri, a primit, publicii Socialiste Federative Iugoslavia, care participă la sărbătorirea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei. Din delegație fac parte tovarășii Mitia

Vineri la amiază. Nicolae Ceaușescu,. neral al Partidului mân, președintele Stat, împreună cu Gheorghe < Maurer, Comitetului Executiv, diului Permanent, Consiliului de la Consiliul de Stat, ’delegația Re-

Stimați tovarăși,Insurecția armată stituit o strălucită lupte revoluționare muncii, de forțele progresiste ale societății, în frunte cu partidul comunist, împotriva fascismului și războiului, a dominației imperialismului străin, pentru eliberare socială și națională. De-a lungul îndelungatei sale istorii, poporul român a dus lupte aprige împotriva» exploatării, pentru libertate și dreptate socială, împotriva asupririi străine, pentru neatîrnare, pentru formarea națiunii române și a statului unitar. Partidul Comunist Român a ridicat pe o treaptă superioară aceste glorioase tradiții de luptă ale poporului, ale mișcării muncitorești și democratice din România, a organizat toate marile bătălii de clasă ale proletariatului, ale maselor muncitoare, împotriva exploatatorilor și reacțiunii, pentru apărarea in-, tereselor și drepturilor lor vitale.Partidul nostru a preluat și dus mai departe tradițiile internaționaliste ale clasei muncitoare, ale forțelor revoluționare din țara noastră, care s-au aflat întotdeauna alături de proletariatul mondial, au sprijinit lupta oamenilor muncii de pretutindeni împotriva exploatării și asupririi, au luptat cu arma în mînă pe baricadele Marii Revoluții Socialiste djn Octombrie, au luat parte la toate marile bătălii de clasă internaționale din epoca contemporană. Partidul Comunist Român a militat neabătut, încă de la înființarea sa, împotriva politicii reacționare antisovietice promovate de clasele exploatatoare, considerînd statornicirea unor relații de prietenie și bună vecinătate între România și Uniunea Sovietică de o deose-

Stimați tovarăși deputați și' invitați,
Stimați oaspeți de peste hotare,Aniversăm astăzi împlinirea a 25 de ani de la victoria insurecției armate din august 1944, de la eliberarea României de sul? jugul fascist. Răsturnarea dictaturii militaro- fasciste a dat un nou curs dezvoltării țării noastre, a deschis calea înfăptuirii idealurilor de libertate și dreptate socială pentru care au luptat veacuri de-a rîndul forțele cele mai înaintate ale poporului român. 23 August 1944 va rămîne veșnic în cori- st.iința poporului, amintirea sa . transmițîn- se din generație în generație ca un sim- " ’ucit al eroismului maselor populare, ’ui revoluționar al comuniștilor,.iouă și amplă perspectivă de pro- „ies și prosperitate în viața României socialiste.^ Acest glorios jubileu prilejuiește, totodată, o însuflețitoare retrospectivă a drumului de luptă și muncă străbătut de clasa muncitoare, de oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, sub conducerea partidului nostru comunist, a remarcabilelor victorii dobîndite de poporul român în edificarea noii societăți. (Vii aplauze).Cu prilejul acestei mari sărbători naționale, permiteți-mi, stimați tovarăși, să adresez în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri, de la tribuna Marii Adunări Naționale, cele mai calde felicitări muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din 1 patria noastră, veteranilor mișcării revoluționare și democratice, mili- tanților antifasciști, combatanților din războiul antihitlerist, tuturor celor care și-au adus contribuția la eliberarea României, la victoria revoluției și construirea socialismului pe pămînt.ul românesc. (Aplauze pu

ternice).Doresc, totodată, să salut în mod cordial delegațiile din țările socialiste frățești, delegația Frontului Național de Eliberare și Guvernului revoluționar provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, toți oaspeții din străinătate, și să le mulțumesc pentru participarea la această sărbătoare a poporului român. (Aplauze). Noi vedem în prezența dumneavoastră, dragi tovarăși, un simbol al prieteniei și alianței trainice dintre popoarele, țările și partidele noastre, o vie ilustrare a sentimentelor de solidaritate in- ternaționalistă ce ne unesc în lupta pentru cauza comună a socialismului și păcii în lume. (Vii aplauze). Vă rugăm, stimați oaspeți, să transmiteți comuniștilor, popoarelor dumneavoastră, urările fierbinți ale poporului român, ale partidului nostru comunist, pentru noi succese, în lupta revoluționară pe care o duceți pentru înfăptuirea idealurilor celor ce muncesc, pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lume. 
(Aplauze puternice). România cu fascismul. In martie 1939, cînd trupele naziste invadau Cehoslovacia și în România se decretase mobilizare parțială, Partidul Comunist Român'a dat cuvînt de ordine • comuniștilor și antifasciștilor să se înroleze. în armată în vederea luptei împotriva agresorului hitlerist. Atunci cînd trupul țării a fost ciuntit în urma Dictatului de la Viena, partidul comunist a cerut forțelor patriotice, întregului popor să se ridice cu arma în mînă pentru apărarea independenței și integrității patriei. (Aplauze puternice).Trebuie dictaturii aruncarea datorat și _____  __r___ rdin activitatea Partidului Comunist Român, precum și faptului că forțele democratice, neînțelegînd pericolul pe care-1 reprezentau organizațiile fasciste pentru România, nu an- răspuns la timp apelului Partidului Comunist Român de a acționa unite împotfiva lor. Datorită tuturor aces.tor cauze, nu s-a putut împiedica aruncarea României în războiul împotriva Uniunii Sovietice, cu toate că acest război a_ fost profund nepopular în țara noastră. Cîrdășia reacțiunii române cu fascismul german a dus la subordonarea țării Germaniei naziste, la ruinarea economiei naționale — devenită apendice al mașinii de război fasciste — la sărăcirea și înfometarea maselor. Participarea Ia război alături de Germania hitleristă, împotriva Uniunii Sovietice, jefuirea bogățiilor țării de către imperialismul german au dus România în pragul unei catastrofe naționale. Poporul era ștăpînit de un sentiment de profundă ură împotriva cotropitorilor fasciști, de dorința arzătoare de a scutura ju-

Vineri după^amiază a avut loc la Consiliul de Stat solemnitatea înmînării Medaliei jubiliare „A XXV-a aniversare a eliberării patriei" membrilor delegației de partid și guvernamentale a Uniunii Sovietice, care participă la festivitățile prilejuite de marea sărbătoare a poporului român.La solemnitate au luat parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Dumitru Pe-

Ribicici, președintele Vecei Executive Federale, membru al Prezidiului U.C.I., conducătorul delegației, Budislav Soșkici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., și Iso Niegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.La primire a luat parte tovarășul Octavian Groza, membru supleant al C.C. al P.C.R., ministrul energiei .electrice.Convorbirea, care a avut loc cu acest prilej, s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

democratice largi exista o profundă ostilitate împotriva fascismului, a Germaniei naziste. Sînt cunoscute puternicele mișcări sociale care au culminat cu marile lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ,1933, desfășurate imediat după instaurarea regimului hitlerist in Germania și care s-au înscris printre primele acțiuni revoluționare de masă ale proletariatului international împotriva fascismului. Creșterea avîntului mișcării antifasciste — oglindit în manifestațiile de masă desfășurate în anii 1935—1938 sub lozinca frontului popular, in demonstrațiile antihitleriste de la 1 Mai 1939, care, prin vigoarea și combativitatea lor, au avut un puternic ecou internațional — arata hotărîrea poporului român de a se opune înfeudării țării Germaniei naziste, de a lupta pentru apărarea democrației și libertății sale naționale.Trebuie menționat că, în pofida puternicelor mișcări antifasciste care aveau loc în toate țările Europei în acei ani, a glasului tot mai răspicat al forțelor1’ înaintate care avertizau asupra pericolului agresiunii fasciste, marile puteri imperialiste, cercurile guvernante de atunci din numeroase state au adoptat o poziție de cedare și compromis față de pretențiile Germaniei naziste, n-au înțeles necesitatea luptei . unite împotriva agresorului. Aceasta a influențat negativ desfășurarea evenimentelor, a încurajat acțiunile agresive ale hitlerismului, a demobilizat^ forțele democratice. In același timp, concțliatoare a ■ stimulat Ro- europene. care trădării națio- singur în fața

gul dictaturii antonesciene, de a pune capăt războiului împotriva Uniunii Sovietice, de a elibera țara de trupele hitleriste.Partidul Comunist- Român, împreună cu alte forțe democratice, antifasciste, s-a ridicat de la început cu hotărîre împotriva acestui război, a organizat lupta pentru sabotarea dispozitivului militar fascist, a producției de armament și a transporturilor militare. încă în rezoluția din iulie și în platforma-program din septembrie 1941, partidul comunist a adresat întregului popor chemarea de a lupta pentru încetarea războiului fascist al lui Antonescu, pentru alungarea din țară a hitleriștilor și recucerirea libertății și independenței României. Partidul comunist a luptat tot timpul războiului împotriva fascismului, înfruntînd fără în- fricare prigoana și represiunile regimului 
dictatop iaL„ ale.. hltl^ișUlo^^înd ^nemimă^ mii de militanți comuniști și luptători antifasciști au fost aruncați în închisori și lagăre, mulți au căzut în lupta necruțătoare cu dușmanul. Meritul nepieritor al partidului nostru comunist este că, în pofida greutăților, a terorii fasciste, dînd glas fră- mîntărilor și aspirațiilor uriașei majorități a populației țării, a știut să unească în jurul său cele mai largi forțe^ democratice și patriotice, afirmîndu-se ca un adevărat catalizator al voinței și intereselor poporului. (Aplauze puternice).Rezistența împotriva dictaturii militaro- fasciste și a războiului a îmbrăcat forme diverse, mergînd pînă la lupte de partizani și crearea formațiunilor patriotice, care au jucat un rol deosebit de important în realizarea actului istoric de la 23 August. Eroica noastră clasă muncitoare a fost forța hotă- rîtoare a luptei antifasciste, însuflețind prin exemplul său masele largi populare. Țărăni- puternic lovită de războiul hitlerist, ridicat împotriva rechizițiilor forțate, a încorporărilor, contra jafului și terorii hitleriștilor. înțelegînd gravitatea situației prin cjjre trecea țara, cei mai străluciți reprezentanți ai intelectualității române, pa- trioți luminați, au protestat împotriva războiului și a ocupației germane. în rîndul soldaților și ofițerilor se dezvolta o puternică stare de spirit antihitleristă, creștea împotrivirea față de războiul antisovietic și de regimul dictaturii fasciste. Este semnificativ că în perioada războiului au fost trimiși în fața tribunalelor militate și a curților marțiale peste 86 000 de. oameni care au refuzat să se prezinte la mobilizare și să lupte pe frontul antisovietic. Această stare de spirit antihitleristă a soldaților și ofițerilor armatei române s-a manifestat cu putere în hotărîrea de constituire a diviziilor de voluntari români, cu sprijinul și pe teritoriul Uniunii Sovietice, în participarea voluntarilor români la războiul contra Germaniei fasciste.. Sînt cunoscute, de asemenea, memoriile prin care cele mai marcante per7 sonalități ale științei și culturii noastre, precum și cadre superioare de comandă ale armatei și-au exprimat protestul și dezaprobarea față de politica guvernului anto- neseian și au cerut, în același timp, să se pună capăt războiului antisovietic.O puternică _ influență asupra creșterii I v2i.^1^ei luptă a poporului român, a hotă- | nrii șale de a răsturna jugul dictaturii, de | a ieși din război^ au avut crearea coaliției I antihitleriste, strălucitele izbînzi obținute I împotriva Germaniei naziste de armata so- | vietică, amploarea tot mai mgre pe care I o căpăta lupta popoarelor cotropite de na- I ziști pentru cucerirea libertății. Purtînd pe I umerii săi greul_ războiului antihitlerist, ■ | Uniunea Sovietică a dat cele mai mari jertfe I în zdrobirea mașinii de război naziste, s-a I acoperit de glorie nepieritoare în lupta j pentru salvarea omenirii de pericolul robiei I fasciste. (Vii aplauze) ; victoriile sale, ale I celorlalte forțe din coaliția națiunilor unite I au dat noi puteri și au încurajat mișcarea I de rezistență antifascistă din întreaga lume. | în anii 1943—1944, regimul fascist din 1 România a intrat într-o criză acută. în | aceste condiții, activul de bază al Partidului I Comunist Român din afară, din închisori I și din lagăre — în rîndul căruia un rol im- I portant a avut Gheorghe Gheorghiu-Dej — I a elaborat planul de acțiune pentru reorga- I nizarea conducerii și întărirea rîndurilor I partidului, crearea formațiunilor patriotice I înarmate și intensificarea luptelor de par- I tizani, pentru unirea tuturor forțelor an- I tifasciste într-un singur front, răsturnarea | prin forță a guvernului antonescian, elibe- | rarea țării, ieșirea României din război și | alăturarea ei coaliției antihitleriste. (Aplau- | ze puternice).
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Pe baza acestui plan, partidul nostru a desfășurat o intensă activitate politică, organizatorică în rîndul celor mai largi categorii sociale. în 1943 a fost creat Frontul Patriotic Antihitlerist — reunind forțe politice care reprezentau clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, păturile mijlocii de la orașe, oamenii muncii de naționalitate maghiară. O importanță deosebită a avut făurirea, la 1 mai 1944, a Frontului Unic Muncitoresc; înțelegerea intervenită. între partidul comunist și partidul social-democrat a sporit capacitatea de acțiune și forța de organizare a clasei muncitoare, deschizînd perspectiva realizării unității sale politico-organizatorice, a exercitat o puternică influență asupra unirii celorlalte forțe patriotice, antihitleriste. (Vii aplauze).La scurt timp, partidele comunist și social-democrat realizează un acord de colaborare cu partidele liberal și național-țăranesc, in cădim Ciocului Național-Democrat, pe baza unei platforme de acțiune ce prevedea ieșirea României din coaliția fascistă, încetarea războiului împotriva Uniunii Sovietice, alungarea trupelor germane din țară, înlăturarea regimului dictatorial și înlocuirea lui 
cu un regim constituțional, democratic. Totodată,, partidul comunist a stabilit legături cu monarhia și cercurile grupate în jurul palatului regal. O deosebită însemnătate au avut legăturile partidului comunist cu cadre de comandă ale armatei, cu ofițerii și generalii patrioți care au colaborat activ la pregătirea militară a insurecției. Răsturnarea guvernului dictaturii militare fasciste, ieșirea din războiul antisovietic apărea astfel în fața maselor populare, a cercurilor largi ale opiniei publice ca o necesitate arzătoare, vitală pentru însăși existența națională, pentru salvgardarea intereselor supreme ale întregului popor, pentru dezvoltarea viitoare a societății noastre. înfăptuirea actului istoric de la 23 August a fost astfel expresia voinței întregului popor, rezultatul coalizării celor mai largi forțe sociale, politice și militare, în rîndul cărora clasa muncitoare și partidul său comunist au avut rolul conducător. (Aplauze 

puternice, îndelungate).în condițiile înaintării victorioase a armatelor sovietice, ale marii ofensive desfășurate pe direcția" Iași-Chișinău, Hitler și Antonescu elaboraseră un plan pentru organizarea rezistenței militare pe teritoriul României și de mobilizare totală în acest scop a forțelor materiale și umane ale țării noastre. în aceste împrejurări, partidul și celelalte forțe antifasciste au hotărît să grăbească înfăptuirea planurilor stabilite inițial, să treacă neîntîrziat la arestarea guvernului Antonescu. După cum se știe, în ziua de 23 August 1944 căpeteniile guvernului fascist au fost arestate la palatul regal de către o formațiune militară insurecțională și predate unităților de luptă patriotice. S-a format un nou guvern în care participau reprezentanții tuturor forțelor politice din Blocul Național-Democrat și în care Partidul Comunist Român era reprezentat prin Lucrețiu Pătrășcanu. România a ieșit din războiul antisovietic, a întors armele împotriva Germaniei naziste, a trecut la dezarmarea trupelor hitleriste. Cu toate încercările unor cercuri din jurul palatului de a împiedica intrarea imediată în luptă a armatei române împotriva Germaniei hitleriste, în cursul unor bătălii grele, unitățile militare, împreună cu formațiunile patriotice care numărau mii șl mii de luptători în principalele orașe ale țării, au lichidat rezistența trupelor naziste, au eliberat în cîteva zile Cânte—> 
tala și o marc $8.bîL (Aplauze T’ui'5£, ‘Sosirea, la 30 august, a trupEior suvietice in Bucureștiul eliberat a fost salutată cu entuziasm și deosebită simpatie de masele largi ale y latiei Victoria insurecției de la 23 August și intrarea armatei române în războiul antihitlerist au dus la prăbușirea frontului german in aceasta zonă a Europei, dejucînd încercările lui Hitler și Antonescu de â organiza pe teritoriul României o nouă linie de rezistență, militară, au deschis calea înaintării rapide a trupelor sovietice spr Bulgaria, Iugoslavia și Ungaria.Poporul român s-a angajat cu toate resursele materiale si umane, cu întregul sau potențial de luptă în războiul drept, eliberator, antihitlerist Armata română, alături de Armata aalungat prin lupte grele trupele germano-hortyste din Transilvania, eliberînd întregul teritoriu al natalei a luat parte activă la eliberarea Ungariei Cehoslovaciei și Austriei, luptmd cu eroism pînă la înfrîngerea definitivă a ȘP^amei fasciste. 
(Vii aplauze). începind de la 23 August 194 ș pînă la încheierea războiului în Europa, efectivele militare angajate de România în acțiunile contra trupelor fasciste s-au ridicat la peste o jumătate de milton de oameni; 170 000 de militari romani s-au jertfit în lupta contra cotropitorilor hitleriști, pentru cauza libertății. Clasa muncitoare, t3™1 - mea, masele largi populare au răspuns cu abnega- tie chemării partidului comunist „Totul pentru front, totul pentru victorie" !; întreaga economie a tării a fost subordonată intereselor războiului antifascist (Vii aplauze). O luminoasa pagina de eroism și internaționalism proletar au in- îcris patrioții români care au luptat cu arma in mînă în cadrul detașamentelor de partizani, al forțelor rezistenței antihitleriste pe teritoriul Uniunii Sovietice, al Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Franței și altor țări. vAportul României la înfrîngerea nazismului s-a bucurat de o binemeritată apreciere m opinia publică internațională. Numeroase ordine de zi ale Comandamentului Suprem Sovietic și comunicata de război au evidențiat barbația și eroismul țru pelor române. Peste 190 000 de ostași și ofițeri au fost distinși cu ordine și medalii sovietice, ș multe alte mii cu decorații cehoslovace și ungare, pentru faptele lor de arme. O malta apreciere a contribuției țării noastre este expiata £ crețul Sovietului Suprem al U.R.S.S. din 6 iul 1945 prin care se conferă șefului statului roman Ordinul „Victoria" „pentru actul curajos al cotiturii hotărîtoare a politicii României sPre cu Germania hitleristă - și alianța cu Naț‘uml Unite în clipa cînd încă nu se precizase clar in fringerea Germaniei". (Vii și puternice aplauze)- în discursul rostit la Conferința de pace de Paris, ministrul de externe al Uniunii .Sovietice sublinia : „Știm cu toții ca Romania a fost statul care printr-o acțiune hotărîtă s-a eliberat de: -gimul fascist al lui Antonescu, s-a alaturat alia ților- împreună cu noi, împreuna cu trupele aliate, noua Românie democrata a început lupta pentru înfrîngerea lui Hitler, a _ făcut sacrlf 11 considerabile to această lupta și no toți recunoaștem serviciile aduse de poporu1 tonaal\ ace® tei cauze.." (Vii aplauze). Ministrul de externe al Marii Britanii arăta, la 29 septembrie 1944, că „România a dat un ajutor substanțial cauzei aliaților". Relevînd semnificația participării României la războiul antihitlerist, postul de ra io New York sublinia, la 18 septembrie 944 Dezastrul german din Romania a pecetluit soarta armatelor Reichului din Balcani. Prin trecerea României de partea aliaților drumul de sud-est, care duce la Budapesta, Praga și Viena este deschis... Este deci legitim ca poporul roman sa aibă în momentul de față un sentiment de satisfacția., căci România are o contribuție însemnata la grăbirea sfîrșitului. Este o contribuție de care poporul român poate să se felicite . (Vii aplauze).Prin răsturnarea dictaturii fasciste și alaturarea la coaliția antihitleristă, prin numărul combatanților amploarea operațiunilor militare la care a participat și eforturile economice, poporul roman și-a demonstrat ura nestăvilită fața de fascism, hotărîrea sa de a participa la nimicirea acestui periculos dușman al civilizației și libertății po-

aa-și hotărî sin- 
prelungite).

militaro-fasciste,

poarelor, a adus o prețioasă contribuție materială și de sînge la marea victorie asupra fascismului. 
(Aplauze puternice).în acest .moment solemn, cînd aniversăm un sfert de veac de la istoricele evenimente din august 1944, aducem un omagiu fierbinte și exprimăm cele mai profunde sentimente de recunoștință ale întregului nostru popor față de fiii pa- triei^ revoluționari, patrioți, ostași, partizani și luptători din rezistență — care nu au precupețit nimic, nici chiar supremul sacrificiu,- pentru eliberarea țării, pentru înfrîngerea fascismului. Faptele lor de vitejie, înaltul lor exemplu de dăruire, devotament și spirit de sacrificiu în slujba patriei vor rămîne înscrise pentru totdeauna în cartea de aur a națiunii noastre. (Aplauze puterni

ce, prelungite).De la înalta tribună a Marii Adunări Naționale exprimăm sentimentele de înaltă prețuire și recunoștință ale poporului român față de Uniunea Sovietică, față de glorioasele sale armate, cafe au adus o contribuție hotărîtoare la eliberarea României de sub dominația hitleristă. (Vii aplauze). In luptele purtate în comun de ostașii români și sovietici pentru nimicirea fascismului s-au pecetluit pe veci frăția de arme româno-sovietîcă, prietenia trainică dintre cele două popoare. Această prietenie, alianța și colaborarea frățească dintre România și Uniunea Sovietică s-au ridicat în anii construcției socialiste pe un plan superior, dezvoltîn- du-se continuu, pe bâza comunității de orînduire socială și'de idealuri. Prietenia și alianța cu Uniunea Sovietică au constituit și constituie una din temeliile politicii externe promovate de partidul și statul nostru. (Aplauze puternice).Poporul nostru cinstește, de asemenea, memoria ostașilor celorlalte țări din coaliția antihitle- ristă, subliniază contribuția însemnată a acestor popoare Ig lichidarea mașinii de război hitleriste, la victoria asupra fascismului. (Vii aplauze). Un roi de cea mai mare importanță în înfrîngerea fascismului a avut ridicarea popoarelor cotropite, mișcarea de rezistență antifascistă a forțelor patriotice, care, în frunte cu partidele comuniste, au luptat cu neînfricare împotriva ocupanților, pentru libertate și independență. Amintirea milioanelor de combatanți și patrioți care și-au vărsat sîngele în lupta împotriva fascismului va rămîne neștearsă în memoria poporului nostru. (Aplauze puternice).Victoria epocală asupra fascismului în cel de-al doilea război mondial a demonstrat încă o dată, la scara celei mai ample încleștări din cîte a cunoscut istoria, forța cu care popoarele se ridică în apărarea unei cauze drepte, adevărul incontestabil că rolul hotărîtor în făurirea istoriei, în apărarea libertății și independenței naționale îl au masele populare, milioanele și milioanele de ‘ oameni ai muncii de pretutindeni. Războiul antifascist a relevat că oricît de mare ar fi potențialul aruncat în luptă de forțele reacțiunii, oțicît de puternice ar fi armatele imperialiste invadatoare, ele nu pot infringe voința de libertate popoarelor, dorința acestora de gure soarta. (Aplauze puternice.

Stimați tovarăși,Prin răsturnarea dictaturii _________România a intrat într-o nouă perioadă a istoriei sale ; lupta antifascistă și de eliberare națională s-a dezvoltat rapid într-o amplă mișcare socială care a cuprins principalele forțe revoluționare ale ței față de puterile străine, să asigure un curs progresist societății românești.Partidul Comunist Român s-a dovedit la înălțimea cerințelor noii etape istorice prin care trecea țara, afirmîndu-se ca singura forța > politică în stare să organizeze și să conducă lupta revoluționară a maselor. (Aplauze puternice). Ieșind din ilegalitate, partidul nostru și-a reorganizat întreaga activitate, reușind să-și constituie m scurt timp organizații puternice în întreprinderi și instituții, la orașe și sate, în toate județele. Comuniștii eliberați din închisori și lagăre au constituit nucleul care a polarizat toate forțele parti- dului, jucînd un rol de seamă în procesul de or- ganizare a partidului în noile condiții, în conducerea sa- și a organizațiilor revoluționare, de masă. Puternicele demonstrații populare organizate încă din primele zile de după eliberare au aratat capacitatea organizatorică, autoritatea șl influența crescîndă în rîndul maselor a partidului comunist, faptul că el devenise principala forță politica a țării. (Aplaqze îndelungate). Partidul a pus bazele sindicatelor unice, întărind Frontul Unic Muncitoresc, a organizat activitatea în rindurile tineretului, femeilor, intelectualității ; s-a extins în toată țara organizația țărănimii muncitoare — Frontul Plugarilor. în fața amplorii proceselor revoluționare care aveau loc în țara noaștra, tortele reacționare își intensificau opoziția mcercind să împiedice consolidarea cuceririlor democratice ale maselor. în aceste condiții partidul a organizat Frontul Național Democrat, unind in cadrul acestuia toate forțele politice interesate în democratizarea reală a țării și în înfăptuirea reformelor economice și sociale cerute de mersul înainte al societății .românești.Organizînd eforturile pentru sprijinirea frontului antihitlerist, conducînd marile bătălii sociale împotriva reacțiunii și a claselor exploatatoare, partidul a orientat lupta maselor largi populare în direcțiile hotărîtoare ale dezvoltării procesului revoluționar. Exproprierea moșierimii și împroprietărirea țăranilor, democratizarea vieții politice, sprijinirea frontului antihitlerist și reconstrucția economică au constituit elementele itoel largi platforme politice în jurul căreia partidul comunist a reușit să unească și să organizeze principalele forțe ale națiunii, marea majoritate a poporului.Avînd în vedere că aparatul de stat era dominat de elemente reacționare, fasciste, care împiedicau înfăptuirea transformărilor democratice și sabotau acțiunea de sprijinire a frontului antihitlerist, partidul a organizat 'largi acțiuni politice și mișcări de, stradă, trecînd la înlocuirea de către mase, peste capul guvernelor cu majoritate reacționară, a primarilor și prefecților anto- nescieni. cu reprezentanți ai forțelor democi atice. Concomitent. în fabrici și. uzine s-au constituit comitete de- întreprinderi, care au exercitat controlul muncitoresc asupra patronatului, asigurînd continuarea producției pentru nevoile frontului șt ale economiei. ■ ,O prdblemă de importanță primordială pentru România era înfăptuirea reformei agrare. La îndemnul și cu sprijinul partidului au^ luat ființa comitete țărănești de reforma agrară, carer in- frîngînd împotrivirea reacțiunii, au împărțit țăranilor pămînturile moșierești ; acest act revolți- ționar, consfințit ulterior prin Legea reformei agrare, a dus la lichidarea uneia din cele mai conservatoare clase exploatatoare — moșierimea. Zeci de mii de muncitori trimiși de partid la sate au ajutat țărănimea în lupta pentru cucerirea pămînturilor moșierilor, pentru organizarea vieții satelor și a producției agricole.în focul acțiunilor revoluționare pentru democratizarea țării, reorganizarea aparatului de stat și înfăptuirea reformei agrare. s-a~ închegat și consolidat alianța muncitorească-țăraneasca — forța motrice principală care a hotarit dezvoltarea revoluției populare, soarta bătăliei pentru putere. (Vii aplauze). Totodată, partidul și-a întărit puternic legăturile cu intelectualitatea, a continuat munca politică în rîndul forțeloi armate, a acționat cu consecvență pentru rezolvarea in spirit democratic a problemei naționale, pentru 

egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fara deosebire de naționalitate. Aceasta a dus la strîngerea legăturilor partidului ctt masele largi populare, la consolidarea unității în jurul său a tuturor forțelor sociale avansate ale țării. Autoritatea și forța partidului erau reflectate și de faptul că la numai cîteva luni după ieșirea din ilegalitate în rindurile sale se aflau peste 100 000 de membri.Desfășurarea acestor ample lupte politice, economice și sociale a determinat continua schimbare a raportului de forțe, slăbirea pozițiilor cla- selor exploatatoare și ale partidelor reacționare, creșterea rolului și influenței maselor ‘populare în viața politică. în decurs de cîteva luni au fost răsturnate, rînd pe rînd, trei guverne cu majoritate reacționară și instaurat, la 6 martie 1945, primul guvern, democrat, în frunte cu eminentul om de stat și înflăcăratul patriot — doctor Petru Groza — guvern în care precumpăneau reprezentanții clasei muncitoare și ai țărănimii. (Aplauze 
puternice). Aceasta a constituit o mare victorie a. luptei revoluționare a oamenilor muncii, mar- cînd instaurarea puterii populare și trecerea la înfăptuirea programului de transformare democratică, revoluționară a societății românești. 
(Aplauze îndelungate).Sarcina centrală a partidului și a guvernului democrat era acum redresarea economiei naționale. Avem încă vii în amintire condițiile excepțional de grele pe care a trebuit să le înfruntăm în acea perioadă ; economia se afla în stare de haos și dezorganizare ; nivelul producției industriale scăzuse la aproximativ jumătate față de perioada dinainte de război, iar agricultura, secătuită de jaful hitleriștilor, de rechiziții, furniza doar o treime din producția medie de cereale antebelică. Transporturile funcționau cu o capacitate extrem de redusă. Cei doi ani consecutivi de secetă au agravat și mai mult situația. Reac- țiunea încuraja sp'ecula și evaziunea fiscală, organiza sabotajul economic, -sporind astfel dificultățile în care se afla țara. Toate acestea au impus poporului nostru eforturi eroice pentru a asigura sprijinirea materială a frontului, îndeplinirea obligațiilor care decurgeau din armistițiu, pentru lichidarea urmărilor războiului și refacerea economică a țării.O importanță excepțională în viața țării a avut Conferința Națională a Partidului Comunist Român din octombrie 1945, care a elaborat programul de acțiune al partidului pentru consolidarea cuceririlor revoluționare ale poporului și dezvoltarea democratică a țării, pentru întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea și celelalte paturi muncitoare, pentru unirea tuturor forțelor democratice. Un loc central în dezbaterile Conferinței l-au ocupat problemele redresării și dezvoltării economiei naționale. Raportul Comitetului Central — prezentat de Gheorghe Gheorghiu-Dej — sublinia că „la baza acțiunii de refacere și reconstruire a țării trebuie să stea refacerea și dezvoltarea industriei grele", mențio- nînd că „progresul țării noastre este în directă și PxeiBylopită legătură cu progresul industrializării țării" și că „de tăria industrială a țării depinde în mare măsură însăși independența statului nostru". în acest fel Conferința Națională a prezentat în fața partidului și a întregii țări nu numai un program de acțiune imediată, ci și obiectivele de perspectivă pentru asigurarea progresului economic și social al poporului nostru.O dată cu rezolvarea problemelor deșăvirslrfl oficiilor industriale, înfăptuirea rerormei monetare și dezvoltarea controlului muncitoresc asupra întreprinderilor, care au întărit rolul economic al statului democrat-popular, au îngrădit exploatarea capitalistă.Dezvoltarea procesului revoluționar a dus la schimbarea radicală a raportului de forțe în societate și a pus în mod necesar sarcina trecerii la o nouă etapă a dezvoltării sociale — la revoluția proletară. Ca urmare a înfrîngerli rezistenței înverșunate a claselor exploatatoare și a grupărilor lor politice, sprijinite de reacțiunea internaționala, a izolării în tot mai mare măsură, a acestor torțe, au fost eliminați din guvern ultimii reprezentanți ai partidelor burgheze ; a fost înlăturata monar- hia și proclamată Republica Populară Romana. Aceasta a însemnat cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare în alianța cu țărănimea, cu celelalte categorii de oameni al muncii, a marcat trecerea la înfăptuirea sarcinilor revo- luției socialiste. (Aplauze îndelungate).Politica justă promovată de Partidul Comunist Român, modul în care el a reușit să soluționeze problemele fundamentale de care depindea progresul social al României au dus la creșterea autorității și prestigiului său în masele oamenilor muncii. Poporul vedea în partidul comunist singura forță politică în; stare să asigure satisfacerea revendicărilor sale vitale, înaintarea țarii pe calea făuririi unei vieți libere și independente, a dezvoltării economice și social-politice. (Aplauze 

puternice). încrederea, stima și prețuirea muncitorilor, țăranilor și intelectualilor i-au permis partidului nostru să înfăptuiască cu succes marile sarcini ce i-au revenit în conducerea destinelor României, să-și îndeplinească misiunea de călăuză a poporului în revoluția proletară, în construcția societății socialiste. Experiența partidului nostru confirmă încă o dată adevărul universal valabil al marxism-leninismului că partidul comunist își poate realiza misiunea istorică în societate, poate asigura succesul revoluției și al edificării nou orînduiri sociale dacă reușește să cîștige încrederea și adeziunea nețărmurită a clasei muncitoare a țărănimii și intelectualității, dacă se identifică cu năzuințele și aspirațiile cele mai intime ale poporului din rindurile căruia face parte, dacă este urmat în întreaga sa activitate de masele largi’ ale celor ce muncesc, de întregul popor. 
(Aplauze puternice).Asupra evoluției situației țării noastre din acea perioadă o influență pozitivă au avut condițiile internaționale îri care s-a desfășurat lupta pentru înfăptuirea revoluției populare și trecerea la construcția socialistă, sprijinul multilateral primit 1 din partea Uniunii .Sovietice, faptul că într-o serie de țări se instaurau regimuri de democrație populară. _ ,în aceste condiții favorabile, factorul hotărîtor care a determinat desfășurarea procesului revoluționar in țara noastră au fost forțele interne — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, masele largi populare. înfăptuirea revoluției și a construcției socialiste, orînduirea nouă edificată pe pămîntul patriei noastre sînt opera poporului însuși, care, sub conducerea Partidului Comunist Român, și-a făurit în mod conștient propria istorie. (Aplauze puternice, îndelungate).în marile lupte sociale din această perioada, un rol de cea mai mare însemnătate l-a avut — așa cum am mai arătat — realizarea jinității ~de acțiune între Partidul Comunist și cial-Democrat în cadrul Frontului toresc. Colaborarea timp de aproape cadrul Frontului Unic Muncitoresc a bună cunoaștere între comuniști și erați, la izolarea liderilor de dreapta ai socialii emocrației care se opuneau unității, a creat con- dițiilo?pentru înfăptuirea deplinei unități politico- organizatorice a clasei muncitoare. Făurirea în februarie 1948 a partidului revoluționar unic al clasei muncitoare, pe temelia marxism-leninismmui, a pus capăt pentru totdeauna, sciziunii din mișcarea noastră muncitorească, a constituit o măreața victorie a forțelor revoluționare din România. Crearea partidului unic al clasei muncitoare^ a reprezentat o necesitate obiectivă a dezvoltării

unității de Partidul So- Unic Munci-K patru ani, în dus la o mai social-demo-

revoluției în țara noastră, asigurînd condițiile pentru înfăptuirea cu succes a misiunii istorice a proletariatului — de clasă conducătoare în revoluția și construcția socialistă. (Aplauze pu
ternice). , v

Stimpji tovarăși,Cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea și celelalte paturi de oameni ai muncii, a permis, trecerea la înfăptuirea obiectivelor revoluției și construcției socialiste. Naționalizarea principalelor mijloace de producție în iunie 1948 a dus la lichidarea puterii economice a marii burghezii industriale și financiare, a dat naștere unui puternic sector socialist în economie, deschizînd astfel o etapă calitativ nouă în evoluția relațiilor economico- sociale din țara noastră. Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție a permis statului democrat-popular să pună bazele dezvoltării planificate a economiei naționale, dirijării conștiente a eforturilor materiale și umane în con- cordanță cu cerințele și obiectivele majore ale construcției socialiste.Aplicînd legile generale ale făuririi noii orîn- duin la condițiile concrete ale României, parti- du vnos^ru a desfășurat o intensă activitate politica și organizatorică pentru generalizarea și consolidarea relațiilor socialiste de producție, pentru făurirea economiei socialiste unitare, pentru crearea și dezvoltarea unei puternice baze teh- nico-materiale a socialismului.în centrul operei^ de construcție socialistă s-a aflat in permanență politica de industrializare — factorul hotărîtor pentru lichidarea înapoierii economice moștenite de la regimul burghezo-mo- șieresc, dezvoltarea susținută a întregii economii ș1 ridicarea social-culturală a țării, creșterea nivelului de trai al populației, întărirea independenței și suveranității naționale. (Vii aplauze). Rezuri tatul acestei politici consecvente a fost dublarea în medie, la fiecare 5 ani, a producției industriale, care in prezent este de peste 14 ori mai mare decît în anul 1938 ; ponderea industriei în venitul hațio- nal s-a mărit de la 30,8^1a sută în 1938 la 54,2 la suta anul trecut, întărindu-se continuu poziția conducătoare a acestei ramuri în economia naționala. Prin alocarea în toată această perioadă ?.,P.es^e Jumătate din totalul fondurilor de investiții. pentru dezvoltarea și modernizarea industriei au fost construite sute și sute de întreprinderi^ noi, dotate cu tehnică avansată, amplasate pe întreg cuprinsul țării ; este semnificativ pen- «orturile^ făcute în acest sens, mai ales în ultimii ani, că din totalul fondurilor fixe industriale, aproximativ 70 la sută au fost date în funcțiune în perioada 1960—1968. O sintetică și conexudentă ilustrare a succeselor obținute în acești ani o constituie Expoziția realizărilor eco- . riaționale, care reflectă progresul uriaș înfăptuit de România în dezvoltarea economiei, 3u deosebire în creșterea și modernizarea producției industriale.In procesul industrializării au crescut puternic rindurile clasei muncitoare, fe-au produs profunde schimbări calitative în structura și în profilul ei Muncitorimea se înfățișează astăzi ca o clasă sociala cu un orizont larg de cunoștințe politice, profesionale și de cultură generală, care a acumulat o bogată experiență în producția mate- Elwtrîr «Lat'au’iroe&em —;_T.litice și combativități revoluționare, s-a afirmat drept cea mai avansată forță socială a țării, în- deplinindu-și cu cinste misiunea istorică de a se elibera pe sine și întregul popor muncitor de exploatare și asuprire; ea a demonstrat în mod strălucit că este capabilă nu numai să răstoarne și să lichideze rînduielile burghezo-moșierești, ci și să construiască o orînduire nouă, a libertății și dreptății sociale — orînduirea socialistă, în care poporul a devenit cu adevărat stăpînul propriului său destin. (Aplauze puternice).Un obiectiv fundamental al programului de construcție socialistă l-a constituit cooperativizarea agriculturii, reorganizarea producției agricole pe baze, socialiste. în politica sa agrară, partidul a pornit de la condițiile specifice ale agriculturii noastre, de la faptul că această ramură era mult rămasă în urmă, cu o slabă înzestrare tehnică. Se înscriu ca un moment de seamă în istoria construcției noastre socialiste hotărîrile plenarei din 3—5 martie 1949 care au trasat programul cooperativizării agricole, deschizînd drumul victoriei socialismului în satul românesc. Viața a confirmat pe deplin justețea opțiunii țărănimii noastre marea proprietate socialistă și-a dovedit din plin superioritatea asupra micii gospodării țărănești, asigurînd premisele pentru folosirea rațională a mijloacelor tehnice și a forței de muncă, a științei și tehnicii moderne, pentru creșterea producției și a bunăstării țărănimii. în condițiile extinderii și consolidării noilor relații de producție, s-a dezvoltat puternic baza tehnico-materiala a agriculturii, s-a asigurat dotarea ei cu mașini, tractoare, îngrășăminte chimice, cu cadre de specialitate. Toate acestea au dus la creșterea producției globale agricole, care a*fost anul trecut de 2.2 ori mai mare decît în 1950 ; agricultura noastră socialistă asigură satisfacerea Jn tot mai bune condițiuni a nevoilor de consum ale populației și ale economiei.Orînduirea socialistă a schimbat în mod radical înfățișarea satului românesc, scoțîndu-1 din starea de imobilism și înapoiere în care a fost ținut de vechile rînduieli și imprimîndu-i o. dezvoltare dinamică pe calea prosperității și înfloririi continue.Potențialul revoluționar al țărănimii, care, s-a afirmat în decursul istoriei în nenumărate batalu sociale și naționale, a fost pus în întreaga sa valoare de către revoluția socialistă. în urma cooperativizării agriculturii, țărănimea a devenit o clasă nouă, omogenă, cu un ideal social unitar și un nivel cultural-politic tot mai ridicat; ea și-a legat pentru totdeauna existența de socialism, de marea producție modernă, aducîpdu-și o contribuție de seamă la întreaga operă de construcție socialistă, la înflorirea patriei. (Aplauze puternice)Schimbările profunde care au avut loc în societatea noastră ca urmare a victoriei socialismului la orașe și sate au ridicat pe o treapta calitativ superioară alianța muncitorească-țărăneasca, pe fundamentul trainic al relațiilor socialiste de producție, al comunității depline de interese economice și social-politice. Alianta de nezdruncinat dintre clasa muncitoare și țărănime, cimentarea prieteniei și colaborării dintre cele două mari clase sociale constituie factorul hotărîtor al coeziunii întregii societăți, temelia de granit a orînduirii noastre socialiste. (Vii aplauze).Una din marile schimbări revoluționare petrecute în acești ani a fost înlăturarea, într-un timp istoric scurt, a înapoierii culturale și neștiinței de carte lăsate moștenire de regimurile trecute.' în România socialistă s-a asigurat accesul larg al tuturor cetățenilor la comorile culturii și știin- tei ’ aproape o cincime din populația totală a țării învață astăzi în școli și facultăți. Generalizarea școlii de 10 ani — acțiune care va începe in toamna acestui an — va situa România în rîndul țărilor avansate din punctul de vedere al nivelului învățămîntului și al culturii populației.In anii socialismului s-a amplificat considerabil aria activității spirituale din țara noastră. A. sporit în măsură însemnată potențialul științific al României, s-a dezvoltat baza materială a științei,

! s-a format un numeros corp de cadre științifice.• In viața societății noastre, știința își dezvăluie tot mai pregnant atributele pe care i le conferă actuala revoluție tehnico-științifică — de forță de producție nemijlocită, de factor fundamental al progresului economic și social. Savanții și cerce-ț tătorii noștri, integrîndu-se eforturilor întregului > popor, muncind cu pasiune și competență, aduc o valoroasă contribuție Ia îmbogățirea patrimoniului științific național, la dezvoltarea multilaterală 
a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Noua orînduire a asigurat climatul propice pentru dezvoltarea amplă a creației artistice, pentru înflorirea culturii naționale. Confruntați cu marile probleme ale transformării revoluționare & societății, scriitorii, compozitorii, artiștii plastici, creatorii de artă au răspuns chemării partidului de a-și pune talentul în slujba măreței opere de edificare a socialismului, în slujba înnobilării spirituale a poporului, aducîndu-și, prin operele lor, contribuția valoroasă la imobilizarea și însuflețirea maselor populare, la ridicarea conștiinței lor in lupta pentru înfăptuirea idealurilor socialiste pe pamintul României. (Vii aplauze).în anii socialismului s-a format un larg detașament de oameni de știință și cultură, de intelectuali, de toate profesiile, educați în spiritul ideologiei marxist-leniniste a partidului nostru, profund devotați cauzei socialismului. Este semnificativ că peste ,82 la sută din specialiștii cu studii superioare din economie, tehnică, învă- țamint, ocrotirea sănătății, cultură, administrația au absolvit facultățile în ultimele două decenii. Intelectualitatea, care unește într-un tot unic forțele mai multor generații, s-a situat necontenit în toți acești 25 de ani alături de popor, a participat activ la marea operă dg transformare a societății, constituind un sprijin de nădejde al partidului nostru. (Aplauze puternice).La ^Plinirea unui sfert de secol de la eliberarea țarn, iacînd bilanțul marilor noastre lupte și vie- ™ cadru^ cărora un rol de seamă ocupă înfăptuirea libertății și egalității în drepturi a iemeii in societate — ufi cuvînt de caldă prețuire se cuvine să adresăm milioanelor de femei din patria noastră, uriașă forță socială a națiunii socialiste. Muncind și luptînd fără preget, oferind nenumărate pilde de abnegație, participînd la educarea patriotică a tinerelor generații, la vasta activitate socjal-politică desfășurată pe întreg cuprinsul patriei, femeile din România au adus o contribuție remarcabilă la opera de înălțare a societății noastre socialiste. (Aplauze puternice).De unanimă apreciere din partea întregului popor se bucură tînăra generație a patriei, care, animată de un profund spirit patriotic, a răspuns cu înflăcărare apelului adresat de partid de a-Și pune energia, elanul și puterea de muncă în slujba, idealurilor socialismului, ale libertății și fericirii poporului român. Nu au existat bătălii de clasă, acțiuni politice, momente mai însemnate în mai ele efort colectiv al poporului nostru pentru refacerea și. dezvoltarea patriei, pentru edificarea socialismului, la care tineretul muncitoresc, țără- nesS. intelectual să nu-și fi adus contribuția, să nu ii înscris pagini minunate de muncă și eroism. 

(Aplauze puternice).Socialismul a schimbat profund modul de er" tența al poporului, traiul material și spiritr milioanelor de oameni ai muncii, â ridica' . treaptă nouă de civilizație masele largi p;a Oi- sitficîiant—tau»cuceriri remarcabile cum sînt asigurarea dreptului la muncă și odihnă, gratuitatea învățămîntului da toate gradele, îmbunătățirea substanțială a ocrotirii sănătății publice, crearea unui cuprinzător sistem de pensii, dezvoltarea puternică a construcției de locuințe — și, mai presus de toate, sentimentul deplinei siguranțe în ziua de mîine. Pe baza creșterii de peste 4 ori a venitului național pe locuitor, față de perioada antebelică, s-au asigurat venituri sporite tuturor categoriilor de oameni ai muncii de la orașe și sate, s-a îmbunătățit consumul de produse alimentare și nealimentare ; bine- ' facerile civilizației socialiste pătrund tot mai mult în viața fiecărei familii. , 1 »Sîntem conștienți, tovarăși, că în satisfacerea nevoilor populației există încă o serie de lipsuri și neajunsuri, că mai avem mult de făcut pentru a asigura poporului nostru un grad tot mai înalt de civilizație materială și spirituală. Așa cum a stabilit Congresul al X-lea, partidul nostru va depune și în viitor eforturi stăruitoare pentru dezvoltarea rapidă a avuției naționale și asigurarea, pe această bază, a creșterii nivelului de trai al populației; acesta este țelul suprem al politicii sale I Partidul pune totul în slujba omului, a bunăstării și fericirii sale ! (Aplauze puternice).Un rezultat de excepțională însemnătate al construcției socialiste este înfăptuirea unei strînsa coeziuni a întregii societăți în jurul Partidului Comunist Român. Desființînd clasele exploatatoare, socialismul a realizat cil adevărat unitatea social- politică a tuturor claselor și păturilor societății 'noastre, creează condiții pentru mahifestarea deplină a energiilor și forțelor întregii națiuni, pe care a ridicat-o la o treaptă superioară de dezvoltare. Rezolvarea justă, în spiritul marxism-leninis- mului, a problemei naționale, asigurarea egalității în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, au cimentat trainic frăția și unitatea poporului român și naționalităților conlocuitoare. Tot ce se înfăptuiește astăzi în România socialistă este rodul activității înfrățite a oamenilor muncii români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități, constituie expresia deplinei identități de țeluri și aspirații ale întregului nostru popor. (Aplauze prelungite).în condițiile socialismului s-au înfăptuit pentru prima oară de-a lungul istoriei noastre principiile suveranității poporului în stat. întreaga putere în patria noastră aparține poporului și se exercită prin reprezentanți aleși din rindurile tuturor categoriilor sociale ; toți cetățenii — fără deo- sebirejde sex, naționalitate, profesie și stare socială — participă nemijlocit la elaborarea și înfăptuirea politicii statului. în lărgirea continuă a democrației socialiste își găsesc împlinirea idealurile de libertate, egalitate și echitate socială pentru care au militat neabătut clasa muncitoare, cei mai buni fii ai țării, mințile cele mai luminate ale acestui popor. Triumful politicii marxișt-leniniste a partidului nostru se reflectă cu putere în forța și trăinicia orînduirii noastre noi. în întărirea și perfecționarea continuă a statului socialist, care joacă rplul de instrument principal în edificarea societății socialiste. (Vii aplauze).Desigur, tovarăși, făcînd bilanțul strălucit al realizărilor dobîndite în anii care au trecut de la # Eliberare, nu putem să nu relevăm că în această perioadă a trebuit să facem față multor greutăți, inerente unei opere sociale de o asemenea amploare și complexitate cum este făurirea unei noi orînduiri. Au existat, de asemenea, lipsuri și neajunsuri ; s-au săvîrșit o serie de greșeli și abuzuri față de care Comitetul Central, Congresul al X-lea au luat poziție hotărîtă. Ceea pe a fost însă dominant în întreaga noastră activitate de un sfert de secol a fost capacitatea partidului comunist de a infringe greutățile, de a depăși lipsurile și neajunsurile, de a îndrepta greșelile. Esențial, caracteristic a fost — în toți acești ani — mersul neabătut pe drumul socialismului, dezvoltarea pe toate planurile a societății noastre. Va trebui să luăm în continuare măsuri, în spiritul hotărîrilor Congresului al X-lea, pentru înlăturarea lipsurilor
(Continuare în pag. a IU-a)
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iputea împiedica grandioasa operă de construcție a socialismului și comunismului în România. (A- 
plauze puternice, prelungite).în aceste momente solemne ne gîndim cu recunoștință la sutele de mii de comuniști, la activiștii noștri de partid și de stat care s-au aflai întotdeauna, de-a lungul anilor, în primele rîn- duri ale marii lupte pentru construcția socialistă, muncind, zi și noapte, fără preget, pentru înfăptuirea obiectivelor economice și politice stabilite de partid. în mod deosebit se cuvine a evoca aportul de mare preț la viața partidului și statului nostru, la construirea societății socialiste, al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej și al doctorului Petru Groza — personalități remarcabile ale, poporului român — precum și al altor conducători de seamă ai partidului și țării noastre. (Vil a- 
plauze).La marea noastră sărbătoare națională, considerăm o datorie de onoare de a exprima cele mai vii sentimente de prețuire, respect și admirație față de clasa muncitoare, țărănime și intelectualitate, față de toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, față de gloriosul nostru popor, care nu au precupețit nici un efort pentru a. înălța pe pămîntul României luminosul edificiu al socialismului. (Aplauze puternice, prelungite).

(Urmare din pag. a H-a)ți neajunsurilor, a oricăror stări de lucruri, negative, pentru perfecționarea continuă a activității noastre în toate domeniile vieții sociale. (Aplauze).în această perioadă s-a afirmat cu putere și 
a crescut continuu rolul de forță conducătoare în societate al partidului comunist. Elaborînd politica înaintării susținute a patriei pe calea industrializării socialiste, modernizării agriculturii, ridicării nivelului de trai, înfloririi învățămîntului, științei, culturii, dezvoltării multilaterale a orînduirii noastre sociale și de stat, stabilind liniile directoare de politică externă și desfășurînd o vastă activitate internațională, partidul nostru își îndeplinește cu cinste misiunea de forță conducătoare a întregului popor, de detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. 
(Aplauze puternice). Partidul Comunist Român și-a întemeiat întreaga politică de făurire a noii societăți pe aplicarea creatoare a principiilor fundamentale ale marxism-leninismului corespunzător particularităților istorice ale României, cerințelor și sarcinilor concrete ale fiecărei etape de dezvoltare a țării noastre. Totodată, partidul nostru studiază cu atenție experiența Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a celorlalte partide frățești din țările socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, preluînd tot ceea ce corespunde necesităților și condițiilor dezvoltării socie- tății românești. în toată această perioadă, Partidul Comunist Român, poporul nostru au. simțit puternic solidaritatea celorlalte țări socialiste, a partidelor comuniste, a forțelor revoluționare din alte țări. La rîndul lor, partidul și poporul nostru au militat pentru dezvoltarea unor largi relații internaționaliste, de prietenie și alianță cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, considerînd aceasta drept o condiție importantă a accelerării construcției socialiste în fiecare țară, a creșterii prestigiului și influenței ideilor socialismului în lume. (Vii 
aplauze).Bilanțul atît de bogat în victorii șl înfăptuiri al acestui sfert de secol încoronează ani de luptă și muncă eroică, oglindește voința nestăvilită de progres a poporului român, devotamentul său față de idealurile socialismului,‘reprezintă un motiv de profundă mîndrie patriotică pentru toți oamenii muncii. Poporul nostru este ferm hotărît să apere și să dezvolte neîntrerupt mărețele sale cuceriri revoluționare, să pășească tot mai viguros înainte, sub conducerea partidului, pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze pu
ternice)..Partidul nostru asigură întregul popor că își va îndeplini și de acum înainte cu abnegație misiunea de forță conducătoare a societății, va organiza și conduce ca și pînă ..acum forțele și energiile națiunii noastre socialiste spre țelul unic al progresului și prosperității, al comunismului și păcii. (Aplauze prelungite). Ne exprimăm profunda convingere în superioritatea atotbiruitoarei învățături marxist-leniniste, în capacitatea acesteia, a orînduirii noastre socialiste, de a învinge orice ideologie adversă, orice influență a concepțiilor burgheze. Este mai presus de orice îndoială că nici o forță din lume nu va putea în- , .

CÎT fiîiUL’T^itf’lectivelor prevăz-ut®‘ ■

Stimați tovarăși,Sărbătorim a 25-a aniversare a eliberării țării la numai cîteva zile de la încheierea Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român — eveniment de însemnătate istorică în viața partidului și a poporului nostru. Congresul a făcut o profundă analiză a realităților economico-sociale actuale ale României, a problemelor nodale de care depinde mersul înainte în toate domeniile construcției socialiste ; el a trasat căile și obiectivele dezvoltării viitoare a țării — programul înaintării susținute a societății românești pe drumul progresului și civilizației, al apropierii României de nivelul statelor avansate ale lumii. Elaborarea acestui program a evidențiat încă o dată largul' democratism al orînduirii noastre, faptul că tot ceea ce este hotărîtor pentru dezvoltarea societății este gîndit, Judecat și elaborat de popor, reprezintă cu adevărat emanația înțelepciunii și voinței întregii națiuni, întruchipează năzuințele și interesele sale majore, se bazează pe hotărîrea oamenilor muncii de a lupta neobosit pentru traducerea în viață a politicii partidului comunist. (Aplauze puternice).Programul stabilit de Congresul al X-lea îmbrățișează toate sectoarele și laturile dezvoltării economico-sociale a țării; obiectivele și sarcinile sale fundamentale sînt dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale. aplicarea largă a cuceririlor științei și tehnicii contemporane, perfecționarea relațiilor de producție, a vieții sociale șl de stat, adîncirea democrației, creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului, ridicarea conștiinței socialiste a maselor — în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. (Vil aplauze). Congresul a aprobat orientările generale ale acestui program, ritmurile de creștere a economiei naționale, politica acumulărilor, de care depinde, în ultimă instanță, reali-

pentru dezvoltarea progresistă a societății, pentru pace. Adresăm salutul nostru fierbinte tuturor popoarelpr din colonii care luptă cu arma în mînă pentru scuturarea jugului imperialist. Le urăm succes cît mai grabnic în lupta lor. 
(Aplauze puternice). România va sprijini și în viitor lupta tinerelor state pentru dezvoltarea de sine stătătoare, pentru apărarea suveranității și afirmarea lor tot mai activă pe arena internațională. (Vii aplauze).Reafirmăm și cu acest prilej solidaritatea noastră deplină cu poporul vietnamez, cu lupta sa eroică împotriva agresiunii Statelor Unite ale Americii, pentru libertate și independență națională ; ne pronunțăm pentru încetarea războiului și retragerea trupelor americane din Vietnam, astfel ca poporul vietnamez să-și poată rezolva singur treburile interne — inclusiv problema unificării țării — fără nici un amestec din afară. 
(Aplauze puternice).Ne pronunțăm pentru rezolvarea conflictului din Orientul Apropiat, prin aplicarea Rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, retragerea trupelor israeliene de pe. teritoriile arabe ocupate, respectarea integrității teritoriale și independenței tuturor statelor, rezolvarea problemei refugiaților paiestineni și a celorlalte probleme corespunzător intereselor popoarelor din această parte a lumii, asigurării păcii și securității internaționale. (Aplauze puternice).Un loc important în eforturile României consacrate asigurării păcii în lume îl va ocupa în continuare înfăptuirea securității europene. Țara noastră va acționa cu energie și perseverență pentru transpunerea în practică a principiilor și propunerilor formulate de țările socialiste participante la Tratatul de la Varșovia, în Declarația de la București din 1966 și în Apelul de la Budapesta din acest an, se pronunță pentru organizarea unei ‘conferințe a statelor europene și a altor acțiuni urmărind dezvoltarea cooperării și realizarea securității pe continent.O însemnată contribuție la întărirea păcii și securității ar aduce desființarea blocurilor militare, lichidarea bazelor militare străine, retragerea tuturor trupelor în limitele granițelor lor naționale, precum și renunțarea la orice demonstrații de forță care înrăutățesc atmosfera politică internațională.Pentru abordarea eficientă a problemelor securității și întărirea păcii pe continentul nostru, o importanță primordială are luarea în considerare a realităților statornicite în urma celui de-al doilea război mondial, respectarea granițelor actuale ale statelor europene, inclusiv a frontierei Oder- Neisse, recunoașterea celor două state germane și dezvoltarea' unor relații normale cu acestea. Considerăm că sînt create condiții și este necesar ca toate statele europene să acționeze cu spirit de răspundere pentru găsirea căilor menite să împiedice ca Europa să devină din nou teatru de război, pentru asigurarea păcii și securității tuturor statelor de pe continent, astfel ca fiecare popor să se dezvolte corespunzător' voinței sale. 

(Aplauze puternice).Realizarea securității cere acțiuni hotărîte pentru promovarea unor legături de bună vecinătate, de cooperare între statele aparțiriînd aceleiași regiuni geografice. în această privință, o contribuție de seamă la consolidarea păcii poate aduce stator-
♦ 1938 ~ 1001965 1968 1970 1975 19801. Populația2. Produsul social3. Venitul național4. Producția globală • 122%4,1 ori4,1 ori 126 %5,4 ori5,2 ori 130 %6,3 ori6,2 ori 138 %8,9— 9,2 ori9,0— 9,3 ori 145 %12,2 ori12,4 oriindustrială5. Producția globală 9,6 ori 14 ori 17,3 ori 26 —27 ori 34,5—40 oriagricolă6. Investiții7. Numărul 1,4 ori10 ori 1,6 ori14 ori 2,0 ori17,0 ori 2,5— 2,6 ori24,5—25,0 ori 3 — 3,1 ori34 —36 orisalariaților8. Salariul real 3.1 ori2.2 ori 3.4 ori2.4 ori 3.6 ori2.7 ori 3,9— 4 ori3,1— 3,2 ori 4,4— 4,5 ori3,7— 3,8 oriPentru dinamismul și amploarea dezvoltării României în deceniul următor este deosebit de semnificativ că în 1980 se va realiza un produs social și un venit național de peste 12 ori mai mare decît,înainte de război. La baza acestui puternic avînt va sta creșterea de 34,5—40 ori a producției industriale, de peste 3 ori a producției agricole. Un indiciu deosebit de expresiv al capacității de progres a economiei noastre naționale este faptul că în 1975 volumul investițiilor va fi de 25 de ori, iar în 1980 de aproximativ 36 de ori mai mare decît în 1938. Progresul economic al țării se va reflecta, pe plan social, în creșterea de 4,5 ori a numărului de salariați și de aproape 

4 ori a salariului real față de anul 1938.îndeplinirea acestui vast program cere eforturi Intense din partea întregului popor, pune îndatoriri și sarcini mari în .fața fiecărui cetățean, necesită îmbunătățirea muncii în toate domeniile, eliminarea neajunsurilor și lipsurilor care există, sporirea continuă maia eficientei întregii

noastre activități. Exigențe deosebite se pun înPalidului — forța politică conducătoare a societății. Congresul a definit cu claritate spiritul în care trebuie să-și desfășoare activitatea partidul, fiecare comunist pentru a răspunde marilor sarcini ce le revin în actuala etapă, a stabilit un ansamblu de măsuri pentru perfecționarea în continuare a muncii organelor și organizațiilor de partid, creșterea capacității lor politice și organizatorice, legarea tot mai strînsă de masele largi populare. Avem convingerea nestrămutată că gloriosul nostru partid — care numără în rîndu- nle sale aproape două milioane de comuniști __călit în lupte revoluționare de aproape o jumătate de secol și care de un sfert de veac conduc® destinelfe acestui popor — se va dovedi șl în viitor la înălțimea încrederii întregii națiuni, va ști să conducă cu deplin succes măreața operă de făurire^ a societății socialiste multilateral dezvoltate
" * ' ’ (Aplauze puternice,în România ! prelungite).

Stimați tovarăși,Intrucît, recent, la Congresul partidului am făcut 
o analiză amplă, multilaterală a politicii noastfe externe, a sarcinilor de viitor ale României pe plan internațional, mă voi referi acum la aceste probleme în mod succint.In anii care au trecut de la cel de-al doilea război mondial, harta social-politică a lumii a cunoscut schimbări fundamentale. Raportul de forțe pe plan mondial s-a modificat în mod radical în favoarea socialismului, păcii și progresului. Succesele obținute de Uniunea Sovietică în construirea comunismului, victoria revoluției populare în China, într-o serie de alte țări din Europa și Asia, în Cuba — prima țară socialistă pe continentul american — crearea și dezvoltarea sistemului mondial socialist, care cuprinde 14 state, au deschis noi perspective pentru (progresul social în lumea contemporană. A crescut considerabil capacitatea de luptă revoluționară a clasei muncitoare, amploarea mișcării comuniste și muncitorești. Ca rezultat al intensificării mișcărilor de eliberare națională s-a destrămat sistemul colonial al imperialismului, au apărut noi state independente care joacă un rol tot mai important pe arena internațională; se desfășoară cu intensitate lupta popoarelor asuprite pentru lichidarea totală a acestui rușinos sistem de înrobire ; forțe sociale uriașe, cum n-a mai cunoscut istoria, se ridică în întreaga lume împotriva politicii de agresiune și dictat a imperialismului, pentru apărarea păcii și dezvoltarea colaborării între state.în toți acești ani, România s-a afirmat ca un detașament activ în lupta revoluționară a popoarelor pentru libertate națională și socială, și-a adus contribuția la întărirea forțelor antiimpe- rialiste, la cauza socialismului și păcii în lume. 
(Aplauze prelungite). Exprimînd voința întregului popor, Congresul al X-lea a dat o unanimă aprobare politicii externe a partidului și statului nostru — care corespunde atît intereselor fundamentale ale țării, cît și îndatoririlor noastre internaționaliste — a adoptat liniile directoare ale activității internaționale a României în perioada următoare. Dorim să reafirmăm și cu acest prilej hotărîrea fermă a partidului și statului nostru de a nu precupeți nimic pentru a duce la îndeplinire mandatul încredințat de Congres și de întregul popor, de a înfăptui această politică, pentru a spori continuu aportul 'României la rezolvarea marilor probleme care confruntă omenirea contemporană, la triumful ideilor socialismului, păcii și colaborării între popoare. (Vii aplauze).în centrul politicii noastre externe va sta și în viitor întărirea prieteniei, alianței și colaborării cu toate țările socialiste — de care ne leagă solidaritatea frățească întemeiată pe identitatea de orînduire socială, pe ideologia marxist-leninistă, pe țelurile comune ale .luptei pentru socialism și comunism, pentru pace. România va dezvolta con- ' secvent relațiile sale de colaborare și cooperare multilaterală cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările socia-< liste, văzînd în aceasta un factor de bază al dezvoltării fiecărei țări socialiste în parte, al întăririi sistemului mondial socialist în ansamblu. De asemenea, țara noastră își va aduce contribuția de colaborare și înțelegere și cu armatele celoW^? socSe. dSSc îă adresez, de la această înaltă tribună, un salut frățesc popoarelor din țările socialiste, să dau glas apelului poporului nostru de a se face totul în scopul depășirii greutăților actuale, pentru unitatea tuturor țărilor socialiste. (Aplauze pu
ternice). România va depune și în continuare eforturi perseverențe pentru refacerea și întărirea unității țărilor socialiste, pentru creșterea forței și influenței sistemului mondial socialist — principalul factor al luptei antiimperialiste în întreaga lume. (Vii aplauze).Urmînd cu consecvență o politică îndreptată spre îmbunătățirea climatului internațional, țara noastra promovează relații de colaborare pe tărîm economic, politic, cultural și tehnico-științific cu toa.e. statele, fără deosebire de orînduirea social- po.ț“lcaLpe baza Principiilor coexistenței pașnice militează pentru respectarea dreptului sacru ai fiecărui popor de a-și decide singur destinul, căile dezvoltării sociale și naționale, fără nici un ames- tesc din afară. (Aplauze prelungite). La baza relațiilor sale extărne, România situează în mod ferm principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile 1”t,e-rn.e’ avant£>jului reciproc — principii care căpătă, în lumea de azi, o tot mai largă recunoaștere internaționala, se afirmă ca singura temelie trainică a dezvoltării unei fructuoase colaborări între țari șl popoare, a înfăptuirii securității și păcii în lume. (Vii aplauze). pPoporul nostru, care în decursul Istoriei sale a cunoscut din plin ce înseamnă exploatarea și asuprirea străină, este întru totul solidar cu popoarele care se ridică pentru scuturarea jugului străin susține cu căldură lupta lor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru cucerirea și întărirea independenței naționale,

urnnuuru - 'cjlOi C u xlixr
?°r?es5 ue la faptul ca în îumea ’contemporană toate țările - mari și mici - sînt chemate să participe activ .la soluționarea problemelor vieții păci^Româ’n6’ -P°artă ,răspunderea Pentru soarta ' r 1?1 va.aduce Și în viitor contribuțialo/unite ci3!1163! a?tlYltatu Organizației Națiunilor Unite și a celorlalte organizații internaționale Jap°operarea intre state, respectarea dreptului in- ațional, crearea unui climat de pace și înțele- . 8ere îptre popoare. (Vii aplauze). După părerea noastra, Organizația Națiunilor Unite și organis- specialiste trebuie să țină?seama de schimbările petrecute în lume, să restabilească drepturile legitime ale Republicii Populare Chineze — unicul reprezentant al poporului chinez Democ?TnSCă în-această organizație Republica Democrata Germana ți alte state, să înfăptuiască principiul universalității sale. P scaRaportul de forțe pe arena internațională evidențiază cu pregnanță faptul că dezvoltarea con- însemnată^ ?e‘er,minată într’° măsură tot mai Însemnata de forțele progresului, democrației și păcii, în continuă creștere și afirmare pe toate “neIe gl°bUlUi't F11'eȘte> imperialismul con! t nua sa se opună cu înverșunare evoluției progresiste a omenirii, procesului istoric obiectiv al ridi- nentnrPOarel°-r 13 ° Viată ln?eră- independentă; Pentru a-și apara sau recuceri privilegiile pierdute, imperialismul nu se dă înlături de la acte suvZrZn't-^■la încălcarea grosolană a libertății și suveranității popoarelor, a normelor dreptului in- ale Jînhnb„-crefeaza ?i Jntretine> î« diferite zone ale globului, focare de conflicte și încordare Aceasta demonstrează că atîta timp cît va exista imperialismul se menține și pericolul unui nou război mondial. Realitățile lumii de azi arată însă ca cercurile imperialiste nu-și mai pot impune po-

verente.-“ .“i*"?5.PW'Mul Sl statul nostru toata țările _ „ J J* -“„r'S’ateâf

litica lor de forță, că această politică întîmpină rezistența tot mai hotărîtă a frontului antiimperialist.Caracteristica fundamentală a vieții contemporane o constituie creșterea uriașă a forțelor păcii, democrației și progresului. Țările sistemului mondial socialist care exercită o influență tot mai puternică asupra evoluției lumii contemporane, clasa muncitoare din țările capitaliste, partidele comuniste și muncitorești, noile state independente care se pronunță pentru dezvoltare de sine stătătoare, mișcarea de eliberare națională, mase tot mai largi ale țărănimii și intelectualității, ale tineretului, femeilor, organizații progresiste și democratice sînt astăzi împreună mult mai puternice decît forțele reacțiunii și imperialismului; acționînd unite, ele pot să zădărnicească planurile cercurilor agresive, să asigure pacea și securitatea lumii. (Aplauze puternice).în lumea contemporană, capacitatea popoarelor de a asigura evoluția progresistă a societății, de a lupta cu succes împotriva cercurilor imperialiste reacționare, de a apăra pacea, depinde într-o măsură hotărîtoare de acțiunea unită a mișcării ' comuniste și muncitorești internaționale. Considerăm de aceea că o sarcină deosebit de importantă în momentul de față este refacerea și întărirea unității mișcării comuniste Și muncitorești. Doresc, la a 25-a aniversare a eliberării României, să adresez, în numele partidului nostru, al comuniștilor români, un salut frățesc tuturor partidelor comuniste și muncitorești. (Aplauze puternice). Considerăm că interesele socialismului, ale păcii, impun tuturor partidelor comuniste să facă totul pentru realizarea unității lor de luptă în spiritul internaționalismului proletar și al înțelegerii juste a intereselor naționale ale popoarelor. Considerăm că noi, partidele comuniste, vom îmbina în mod just interesele naționale și internaționale numai atunci cînd nu vom uita nici da răspunderea ce o avem de a conduce popoarele noastre pe calea eliberării și construcției lumii noi, nici de răspunderea pentru întărirea solidarității și a luptei noastre comune. (Aplauze prelun
gite). Poporul nostru a dat o înaltă apreciere prezenței la Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român a delegațiilor partidelor comuniste șl muncitorești, numeroaselor mesaje de salut adresate Congresului, care ilustrează în mod grăitor puternicele legături de solidaritate ce unesc Partidul Comunist Român cu mișcarea comunistă și muncitorească internațională, cu mișcarea antiim- perialistă și anticolonialistă, cu toate forțele care se ridică în apărarea democrației, păcii și progresului social. Partidul nostru, acționînd în spiritul documentelor Consfătuirii de la Moscova, dezvoltă legături de colaborare și prietenie cu toate partidele comuniste și muncitorești, atît cu cele care au luat parte, cît și cu cele care nu au participat la lucrările Consfătuirii, militează activ pentru unirea tuturor forțelor revoluționare, progresiste, democratice în lupta împotriva imperialismului, pentru pace, democrație și progres social. (Aplauze puternice).Republica Socialistă România este hotărîtă să acționeze și de acum înainte cu toată perseverența pentru a-și aduce întreaga contribuție la îmbunătățirea climatului internațional, la promovarea colaborării și încrederii între popoare, la triumful idealurilor noastre socialiste, a cauzei păcii. securității și progresului omenirii. (Aplauze 

j *~lX_yrelunEitc).
Stimați tovarăși,La această mare sărbătoare jubiliară, încercăm un sentiment de adîncă satisfacție pentru faptS ca noua generațiilor de azi, ne-a revenit misiunea de înaltă răspundere de a da împlinire aspirațiilor și năzuințelor de veacuri ale popoT lui roman pentru libertate și neatîrnare, spre o viața demna și fericită. (Aplauze puternice).n fa cl”st.J.m’ t°vară?1- cea de-a 25.-a aniversare taru prln muncă neobosită pentru înfăptuirea grandioaselor perspective deschise de Congresul al X-lea al partidului nostru. (Aplauze ponorniră ‘ Sa ne 16găl? solemn> în fata întregului popor, ca vom servi întotdeauna cu credință si devotament, interesele sale supreme, ale națiunii noastre socialiste, că nu vom precupeți nimic pentru a face sa strălucească și mai puternic scumpa noastră patrie, pentru a spori aporS României la afirmarea superiorității socialismului ÂrJ? feahzarea nobilelor țeluri ale păcii și

funglte)61 între popoare- <APla»ze puternice, pre- mân^T/l^. InfIorească .Republica Socialistă Ro- mania ! (Aplauze puternice ; urale).Trăiască gloriosul nostru partid comunist — conducătorul încercat al operei de edificare a socialismului pe pămîntul României ! (Aplauze pu- 
er"p r mdelungate, urale ; se scandează : „P.C.R." +3^ăiascȘ s.olidaritatea internaționalistă dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste si di •tre t03te f°rtele «ntiimperiaHste I 

(Aplauze puternice, prelungite ; urale). /Tni^aiaSCă .p.acexa ?i Prietenia între popoare I 
(întreaga asistența, în picioare, aplaudă puternic si 
ovaționează îndelung ; se scandează : „Ceausescu" 
„Ceaușescu , „P.C.R". „P.C.R.") »ve“așescu ,
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PAGINA 4

SCINTEIA sîmbâtâ 23 august 1969

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România s-a în- Yineri dimineața, în sesiune jubiliară consacrată celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist.în sala Palatului Republicii, în care încă nu s-au stins ecourile lucrărilor celui de-al X-lea Con- ?Tre,® 31 Partidului, Marea Adunare Națională s-a întrunit pentru* a aniversa sărbătorește împlinirea unui pătrar de veac de la victoria insurecției din august 1944, glorioasa sărbătoare a eliberării României de sub jugul fascist.La sesiunea jubiliară, alături de deputați, au luat parte numeroși invitați: membri ai C.C. al P C R și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, vechi participanți la lupta ilegală a partidului, la insurecția armată din August 1944, comandanți de mari unități militare pe frontul antihitlerist, fruntași în munca reprezentanți ai tuturor județelor activiști de partid, de stat și ai organizațiilor de masă, generali și ofițeri superiori, oameni de știința, artă și cultură, ziariști. 
^.La 7_^Iune au aslstat delegațiile din țările socialiste frățești și alți oaspeți de peste hotare, șefii misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.Erau de față corespondenți ai presei străine, trimiși speciali ai unor agenții internaționale de presă, ziare, posturi de radio și televiziune din diferite țări.•Marea sală era dominată de stema de stat a Republicii Socialiste România, străjuită de steaguri ro- tricolore. Datele festive „1944 — 23 August — 1969" înscrise pe fundalul scenei, marchează simbolic epoca de profunde transformări sociale, de mărețe realizări în construcția socialismului pe care România a străbătut-o în cei 25 de ani de la eliberare. .„P1?.10- Deputatiî Și invitații au salutat cu aplauze puternice, cu u- rale îndelung repetate, Ia sosirea m sală, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători departld Și de stat,, pe șefii delegațiilor do noțțo Jx^arA-care narti- cipă Ia marea sărbătoare a poporului nostru.în Prezidiul sesiunii jubiliare au luat loc tovarășii'Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Nicu- lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru Petrescu, Gheorghe Rădu- lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănă- lache, Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu. Stefan Voitor, Iosif Banc, Petre Blajovici, Miu Dobrescu, Aurel Duca. Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Toniță. Carol Ki- raly, Vasile Patilineț, Dumitru Popa, Ion Stănescu, vicepreședinții Marii Adunări Naționale, membri ai Consiliului de Stat, veterani ai mișcării muncitorești din țara noastră.Au luat loc, de asemenea. în prezidiu, conducătorii delegațiilor de partid și de stat, de peste hotare, reprezentanții unor partide comuniste și muncitorești care participă la festivitățile prilejuite de a- niversarea a 25 de ani de la eliberarea Rom'âniei.Lucrările sesiunii jubiliare au fost deschise de tovarășul ȘTEFAN 

VOITEC, președintele Marii Adunări- Naționale, care- a spus :Stimate tovarășe șl stimați tovarăși deputați,Onorați invitați de peste hotare 
șl din țară, ,Dragi tovarăși șl prieteni,Marea Adunare Națională se întrunește în sesiune jubiliară pentru 
a sărbători glorioasa aniversare a unui sfert de veac de la eliberarea României de sub jugul fascist, eveniment crucial în istoria patriei, care a deschis calea luminoasă a revoluției populare, a făuririi orîn- duirii socialiste. (Aplauze).Insurecția armată de la 23 August 1944 a constituit o strălucită încununare a luptei întregului nostru popor, șub conducerea partidului comunist, împotriva dictaturii militaro-fasciste și a războiului antisovietic, pentru împlinirea năzuințelor de libertate socială și independență națională.Declarînd deschisă sesiunea jubiliară a Marii Adunări Naționale, vă rog să-mi permiteți să adresez un călduros salut tuturor celor care iau parte la această adunare solemnă, muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, oamenilor muncii fără deosebire de na-

ționalitate, repuezentanților tu- , 7?r. județelor, precum și celorlalți invitați prezenți în această sala. (Aplauze).în numele forului suprem al putern de stat al României socialiste, al întregului nostru popor, salutăm cu căldură ^tovărășeasca delegațiile de peste hotare, pe toți oaspeții participanți la marea noastră sărbătoare naționala. (Aplauze).Salutăm delegația de partid și guvernamentală a Uniunii- Republicilor , Sovietice Socialiste, condusa de tovarășul VLADIMIR 
NICOLAEVICI NOVIKOV, vicepreședinte al Consiliului de Mi- niștri al Uniunii Sovietice, mem- Crețului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (Aplauze).
.. 7“ Dalegatia. Republicii Socialiste Federative Iugoslavia condusa de tovarășul MITIA RIBI- Președintele Vecei Executive Federale, membru al Prezidiu- ■ Iui Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia (Aplauze). ,Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Bulgaria condusă de tovarășul 
LACEZAR AVRAMOV, membru ' supleant al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior (Aplauze).Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare ngare condusă de tovarășul matYAS timar, vicep“?ai al Guvernului Revoluționar Mun- Pitoresc Țărănesc Ungar, membru al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar (Aplauze).— Delegația de. partid și de stat a Republicii Populare Polone, condusă de tovarășul 

EUGENIUSZ SZYR, vicepreședinte - al Consiliului de Miniștri, membru al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
(Aplauze).Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Democrate Germane, condusă de tovarășul al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Ger
mania (Aplauze).— Delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste Cehoslovace condusă de tovarășul 
FRANTISEK HAMOUZ, vicepreședinte al guvernului Republicii Sdcialiste Cehoslovace. (Aplauze).—■ Salutăm pe reprezentantul Guvernului Republicii Populare Chineze la cea de-a 25-a aniversare a eliberării României, tovarășul CIAN HAI-FUN, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București (Aplauze).— Delegația Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a guvernului Republicii Democrate Vietnam, condusă de tovarășul 
NGUYEN HUU KHIEU, ministrul muncii, membru supleant al Co- ' mitetulul Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
(Aplauze).— Delegația Frontului Național de Eliberare și a guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii* Vietnamului de Sud, condusă de tovarășul NGUYEN VAN 
QUANG, membru al Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din(Aplauze).— Delegația a Republiciicondusă de tovarășul TAVAGJA- 
VIN PUNȚAGNOROV, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, membru al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol. (Aplauze).— Delegația guvernamentală a Republicii Populare Democrate Coreene condusă de tovarășul 
CIUN MUN DAK, membru al Cabinetului de Miniștri, .' ministrul Administrației orașelor. (Aplauze).Salutăm delegația de partid și de stat a Republicii Cuba, condusă de tovarășul ISIDOR MAL
MIERCA PEOLI, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, vicepreședinte al Institutului Național de piscicultură. (Aplauze).Salutăm reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești, care, aflîndu-se în țara noastră, iau parte la această sărbătoare : Tovarășa DOLORES IBARURRI, președintele Partidului Comunist din Spania» (Aplauze), tovarășul 
KOREHITO KURAHARA, membru ai Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist

Vietnamul de Sud.de partid și de stat Populare Mongole

£V\™?°nia- (Aplauze>> tovarășul 
SL^UI?E ,J0NES’ vicepreședinte al Partidului Comunist din Australia. (Aplauze), tovarășul LEE- 
TOORAJ CHUNDRAMUN, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist din Mauritius. (Aplauze).-Salutăm pe reprezentantul Partidului Comunist Italian la cea de-a 25-a aniversare a eliberării României, tovarășul GERAR

DO CHIAROMONTE, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian (Aplauze).~ Salutăm delegația Asociației de Prietenie sovieto-române, în frunte cu tovarășa A. T. LAVREN
TIEVA, vicepreședinte ai conducerii centrale a Așociației, adjunct al njinistrului industriei ușoare al U- niunii Sovietice. (Aplauze).Același salut îl aducem celorlalți oaspeți de peste hotare aflați în mijlocul nostru. (Aplauze).La lucrările sesiunii jubiliare au participat, de asemenea, reprezentanții Partidului Comunist Portughez, Partidului Comunist din Venezuela, Partidului Comunist din Argentina, Partidului Socialist din Chile, Mișcarea Populară de Eliberare din Angola.Președintele M.A.N., Ștefan Voi- tec, a mulțumit din inimă tuturor oaspeților străini pentru participarea lor alături de poporul român la marea sărbătoare națională.„întâmpinat cu urale și ovații, cu vii și entuziaste aplauze a luat cuvîntul tovarășul SE

CEOTȘEECT, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.■Expunerea prezentată de conducătorul partidului și statului nostru a fost subliniată în repetate rîn- duri, de deputați și invitați cu a- plauze puternice, însuflețite. Asis- tența a ovaționat îndelung pen- ?artidul Comunist Român, călăuzitorul tuturor victoriilor și succeselor națiunii noastre, pentru Republica Socialistă România, pentru unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești -1*vl-o-r»no.£4  r ». . -l 7, bila învățătură marxist-leninistă, pentru pace în lumea întreagă. Participanții la sesiunea jubiliară și-au exprimat astfel hotărîrea lor fermă de a munci neobosit pentru înfăptuirea istoricelor măsuri stabilite de Congresul al X-lea al partidului, în lumina cărora se profilează făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.In încheierea lucrărilor sesiunii, președintele Marii Adunări Națio
nale a spus : „Evocarea actului istoric crucial de la 23 August 1944, tabloul adînc grăitor al marilor în- făptuiri ale poporului pe drumul construcției socialiste din pătrarul de veac ce s-a scurs de Ia acest memorabil eveniment, înfățișarea politicii marxist-leniniste interne și externe consecvente a partidului și statului nostru, perspectivele largi pe care, le deschid hotărîrile realiste și’ cutezătoare ale Congresului al X-lea al partidului și-au găsit o strălucită expresie în cuprinză- toarea și luminoasa expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la a- ceastă sesiune jubiliară. (Aplauze).Pășind în al 26-lea an de viață liberă, oamenii muncii de pe pă- mîntul României socialiste, fără deosebire de naționalitate, sînt ho- tărîți să transpună în viață, cu toată dăruirea, politica Internă și externă a partidului și statului nostru, să-și consacre în continuare toate eforturile pentru înflorirea patriei, pentru bunăstarea materială și culturală a poporului, pentru slujirea neclătinată a cauzei socialismului și păcii. (Aplauze).Dați-mi voie, stimați tovarăși deputați și invitați, să vă adresez cele mai calde felicitări cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, urări de sănătate, fericire și noi succese în muncă și în viața tuturor". (Aplauze).Lucrările sesiunii jubiliare a Marii Adunări Naționale, consacrate celei de-a 25-a aniversări a eliberării României, au luat sfîr- șit într-o atmosferă de mare însuflețire. Toți , cei prezenți se ridică, aplaudă îndelung, ovaționează pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul său general, tovară-- șul Nicolae Ceaușescu, pentru viitorul luminos al patriei noastre socialiste.Lucrările sesiunii jubiliare a Marii Adunări Naționale au fost transmise, în direct, de posturile noastre de radio și televiziune.(Agerpres)
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vremea

CU

de trompete impresio-
fost salutată îndelungi

veac de s?ea .I."lplinlri* unui sfert de 
kv 1 la ellberarea patriei, revista 

X ?ea 1, edlt°^ialu.1 : Congresul al 
X-lea al partidului — etapă nouă în 
tîUJilraa societătu socialiste multila
teral dezvoltate, intervențiile la dez
baterile Secțiunii pentru problemele 
SS'C1 t?i cuItural-educative a 
Congresului al X-lea al P.C R ale 
delegaților : CONSTANTIN VLAn 
ȘTEFAN ȘTEFANESCU, ALEXAN
DRU ionescu, pompiliu maco- 
vei, aurel baranga georcf 
CONSTANTIN, ION PRICA CON 
STANȚIN POTINGA, Concluziile 
secțiunii, precum și articolele • P.C R 
- factor dinamizator al forțelor par-’ 
ticipante la insurecția armată din au
gust 1944 de GHEORGHE IONIȚA, 
Dialectica marxist-leninistă a gene
ralului și particularului în revoluția 
și construcția socialistă în România 
crn A GHEORGHE BADRUS, CON
STANTIN PETRE, Configurație mo- 
VO?M^°nrTi,!;iTrr0manețti de DANA VOINEA, LIVIU MELINTE, Clasa 

ln societatea socialistă de 
MARIN NEDELEA, Caracterul mili- 
ta”*> pducativ al procesului de în- 

de STEFAN COSTEA, NI
COLAE RADU, Considerații asupra 
fenomenului literar românesc în ul- 
DORESCTT denVeaa VIRpIL TEO- 
UORESCU, România socialistă în

. economia mondială de ERVIN HUTI- 
RA, CONSTANTIN MOISUC.

Revista mai cuprinde materialele : 
?ercatTa^® actualitate în filozofie 

IACOB, Asigurarea legalității și popularizarea legilor de 
ION GH. GORGĂNEANU — Ia ru
brica „Note" ; Istoria cifrelor și ci
frele istoriei de I. ȘERBANESCU, 
„Coborind" de Paul Georgescu de S\i^£a11e? 13 rU"^a

Ieri în țară: Vremea a fost fru
moasa și călduroasă cu cerul mai 
mult semn exceptînd nord-vestul ță
rii unde s-a răcit ușor. Cerul a fost 
temporar noros și izolat a plouat.

intui a suflat slab pînă la potrivit 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
intre 16 grade la Sighet și Ocna Șu- 
gatag și 30 grade la Caracal, Bechet, 
Turnu Măgurele și Giurgiu. In 
București: Vremea a fost frumoasă 
și călduroasă cu' cerul senin. Vîntul 
a £jad‘ Temperatura maximăa fost de 80 grade.

‘Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 august a.c. In țară: 
Vreme ușor instabilă și în răcire mai 

” jumătatea de nord a țării 
.mh 7 _fadaa av.erse de P’oaie însoțite de descărcări electrice. In rest
a-r?rxSe- ’°,Cale' Vînt potrivit cu inten-

- ,MTșmper^
și 19 grade în rest, iar maximele vor 
oscila între 19 și 29 grade. In Bucu
rești : Vreme ușor instabilă și în ră
cire ușoară. Cerul va fi mai mult fio
ros. Vor cădea averse de ploaie în
soțite de descărcări electrice. Tem
peratura în scădere ușoară.

SS
PRIMIRE

LA MINISTERUL AFACERILOR
EXTERNE

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

neliu Mănescu, a primit vineri după- 
amiază delegația de partid și de 
stat a Republicii Cuba, compusă din 
Isidor Malmierca Peoli, membru 
al C.C. al P.C. din Cuba, vicepre
ședinte al Institutului Național de 
Piscicultura, conducătorul delega-

ției, Carlos Chain Soler, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și Jesus Barreiro Gonzalez, am
basadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, care participă la manifestă
rile prilejuite de cea de-a XXV-a 
aniversare a eliberării patriei. La în
trevedere au participat din partea

română Gheorghe Pacoste, adjunct 
al ministrului, petrolului, și Mircea 
Ocheană, ambasador in
Afacerilor ----------
a’avut loc un schimb de vederi pri
vind dezvoltarea în continuare a re
lațiilor dintre cele două țări, pre
cum și asupra principalelor pro
bleme internaționale.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Ministerul
Externe. Cu acest prilej,

Sala Palatului Republicii Socialiste România a găzduit, vineri seara, spectacolul jubiliar prezentat în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist.La spectacol au asistat tova- rașii Nicolae Qeaușescu, cu soția, Ion Gheorghe Maurer, Paul Nicu- lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru Petrescu, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănă- lac?ei Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi- tec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion Io- niță, Vasile Patilineț, Dumitru Popa, Ion Stănescu, cu soțiile, membri ai C.C. al P.C.R., ai Con- țmor am țanxe -socialiste iTațești sosite la București pentru a participa la sărbătorirea celei de-a 25-a aniversări a eliberării României, reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești care se

ORDINUL
ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste RomâniaAniversăm astăzi împlinirea unui sfert de secol de Ia eliberatea Ro- mîniei — cea mai mare sărbătoare națională a poporului nostru — în atmosfera puternicului entuziasm și avînt generat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român. Intr-o indestructibilă unitate în jurul partidului, oamenii muncii își consacră întreaga energie și capacitate creatoare înfăptuirii programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Sărbătorind acest măreț eveniment, poporul nostru își manifestă recunoștința fierbinte față de Partidul Comunist Român, care,, dove- dindu-se la înălțimea misiunii sale revoluționare, a unit în jurul său toate forțele democratice și patriotice și a înfăptuit insurecția armată din august 1944 în condițiile internaționale favorabile create de victoriile coaliției antihitleriste, în rîndul căreia Uniunea Sovietică a dus greul războiului.Răspunzînd chemării partidului, armata română, împreună cu formațiunile de luptă .patriotică create de P.C.R., a participat cu întreaga sa forță la insurecția armată. Umăr la umăr cu glorioasa armată sovietică, armata română a luptat cu abnegație pentru desăvîrșirea eliberării patriei de sub jugul fascist și apoi, dincolo de hotarele țării, pentru eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, aducîndu-și contribuția la victoria finală asupra Germaniei naziste.La aniversarea unui pătrar de veac de la 23 August 1944, gîndurile noastre se îndreaptă cu venerație către toți patrioții și revoluționarii, luptătorii din formațiunile de luptă patriotică și ostașii români, care s-au jertfit pentru eliberarea patriei. Poporul nostru păstrează veșnică recunoștință vitejilor ostași sovietici, care au căzut pe teritoriul României în lupta împotriva hitleriștilor.Făurită și condusă de Partidul Comunist Român, armata noastră populară slujește cu nestrămutată credință patria socialistă. Militarii forțelor armate, crescuți . și educați în spiritul patriotismului și internaționalismului, susțin unanim, cu fermitate, politica marxist-leninistă internă și externă a partidului și statului nostru, muncesc cu abnegație pentru ridicarea continuă a capacității combative a unităților și marilor unități.Forțele Armate ale Republicii Socialiste România stau de strajă cuceririlor poporului, libertății, independenței și suveranității noastre naționale, iar împreună cu armatele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, sînt gata să-și îndeplinească îndatoririle internaționaliste ce le revin în apărarea cauzei socialismului și păcii.Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri ș( generali!Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării României vq felicit și vă urez noi succese în înfăptuirea sarcinilor de răspundere trasate Forțelor Armate de către cel de-al X-lea Congres al partidului în îndeplinirea misiunii de onoare încredințate.îndeplinirea misiunii de onoare încredințate.In cinstea marii sărbători naționale a poporului român,ORDON:Astăzi, 23 August 1969, la București, se vor trage, în semn de salut, salve de artilerie.Trăiască 23 August — ziua eliberării patriei noastre de sub jugul fascist ITrăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al națiunii noastre socialiste 1TrăiascăTrăiască socialiste !Trăiască .listă România !

21
poporul român — constructor al socialismului, prietenia, colaborarea frățească și unitatea tuturor țărilorși înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socia-

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 

General-colonel ION IONIȚA

afla în țara noastră șl alți oaspeți de peste hotare.Erau de față șefi al misiunilor diplomatice, atașați culturali și alți membri ai corpului diplomatic.în sală se aflau conducători al instituțiilor centrale, organizațiilor obștești și de masă, deputați ai Marii. Adunări Naționale, vechi participanți la lupta ilegală a partidului, veterani ai insurecției armate din august 1944, alături de activiști de partid și de stat, comandanți de mari unități militare pe frontul antihitlerist, împreună cu generali și ofițeri superiori ai forțelor noastre armate, reprezentanți al tuturor județelor țării personalități ale vieții științifice,’ culturale și artistice, oameni ai muncii^ din întreprinderile și ln- rorîaîți’conducători de partid și de stat și a conducătorilor delegațiilor de peste hotare a de întreaga asiștență aplauze.în sunete prelungiîncepe spectacolul — o nantă evocare a acelui memorabil 23 August 1944, piatră de hotșr în istoria României, a acelor 25 de ani care au trecut de atunci, ani de împliniri și profunde transfor- .'mări înfăptuite sub conducerea Partidului Comunist Român, stegar neînfri&at al înaltelor idealuri ale poporului nostru.Se aud acordurile maestuoase ale „Cantatei celor 25 de ani", lucrare de compozitorul Gheorghe Dumitrescu, pe versuri de Al. An- drițoiu, prezentată în primă audiție de corurile reunite ale ansamblurilor Armatei, „Ciocîrlia", „Pe- rinița" și U.G.S.R. și de soliștii Maria Șindilaru, Viorica Cortez- Guguianu, Cornel Stavru și Dan Iordăchescu.Gîndul se întoarce înapoi spre anii întunecați premergători lui 23 August 1944. Secvențe filmate — autentice și demascatoare documente — readuc în memorie sumbra perioadă cînd țara, înfeudată Germaniei naziste, gemea sub povara războiului și foametei. Dar poporul român, la semnalul dat de partid, s-a ridicat cu hotărîre împotriva asupritorilor, și-a rupt cătușele și a adăugat istoriei , o pa- 
i gină de mare eroism pe al cărei frontispiciu stă scris „23 August 1944“. Momentul este evocat sugestiv. Pe fundalul de un roșu incandescent se conturează siluetele unor muncitori din gărzile patriotice, care își trec din mînă în mînă armele. Se aud rafale, în timp ce răsună puternic, răscolitor, „Marșul insurecției armate" de Cornel Trăilescu. Apoi se văd grupuri de ostași români luptând' alături de ostașii sovietici împotriva dușmanului comun, pe fundalul sonor al cîntecului „întoarceți armele" de Gheorghe Dumitrescu.Insurecția a ieșit victorioasă, fascismul a fost înfrînt. „Dansul victoriei", interpretat de balerinii Ileana Iliescu și Marin Ștefănescu, ilustrează începutul noului drum al poporului nostru spre făurirea destinului său socialist. Pe scenă, strălucește viu stema patriei dragi, în timp ce cîntecul „Republică, măreață vatră" umple întreaga sală de largi și emoționante ecouri.Țara întreagă e cuprinsă de fiorul reconstrucției. Tineri și tinere în salopete, prin mișcări ritmice, sugerează munca avîntată a brigadierilor. înaripate versuri ale acelor ani redau imaginea zilelor înflăcărate, cînd țara, vindeeîndu-și rănile adînci de pe trupul său, a pornit la edificarea noii orînduiri. Proiecții de diapozitive prezintă- episoade din marea bătălie pe care poporul, stăpîn acum pe avuțiile

țării, a dat-o pentru făurirea bunăstării generale, pentru ridicarea, țarii pe .culmile de glorie visate de înaintași. în fața ochilor se înalță fabrici și uzine, cresc orașe întregi, se conturează chipul de astăzi al României socialiste.Tot ceea ce am înfăptuit pînă acum, toate victoriile acestui sfert de veac se datoresc Partidului Comunist Român, conducerii sale înțelepte, care și-a făcut din fericirea poporului unicul său crez. Asistăm acum Ia momentele de entuziasm general care au caracterizat întîlnirile dintre oamenii muncii și conducătorii partidului șl statului nostru în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Documentele filmate constituie, impresionante mărturii ale "nității dintre partid și popor, tfemelia între- mai bune tradiții, se afirmă tot mai mult în circuitul spiritual mondial. Un frumos succes obțin Magdalena Popa, Sergiu Ște- fanschi, Amatto Checiulescu, împreună cu corpul de balet al Operei Române, Ludovic Spiess, Marina Crîlovici, tînăra violonistă Silvia Marcovici, laureată a Concursului internațional „Marguerite Long—Jacques Thi- baud", artistul poporului Ion Voi- cu, care, acompaniați de orchestra Operei Române, interpretează piese din repertoriul românesc și u- niversal.Scena este inundată apoi de voioșia și elanul dansatorilor populari. într-o diversitate de culori și ritmuri se succed jocul oltenesc, moldovenesc, bănățean, ardelenesc, călușul muntenesc, alături de dansul maghiar, german și sîrbesc. Stau aici, pe scenă, părtași la voie bună, așa cum sînt înfrățiți în munca de zi cu zi, oameni ai muncii români și cei ai naționalităților conlocuitoare.Sub faldurile steagurilor roșii și tricolore, artiștii participanți la spectacol se adună apoi ca într-un imens miting. Un imn vibrant este închinat Partidului Comunist Român, făuritorul tuturor victoriilor poporului nostru, forța politică conducătoare a națiunii noastre socialiste : corurile reunite interpretează cîntecul „Patrie, partid", da Dinu Stelian.Pe un mare ecran apare o Imagine de la Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, reprezentând momentul cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește muncitorilor, țăranilor și intelectualilor pentru dăruirea cu care, dînd viață programului partidului, înfăptuiesc marile idealuri ale socialismului 'și comunismului. Ca și în zilele Congresului, cuvintele secretarului general al partidului sînt subliniate de participanții la spectacol cu aplauze îndelungi, călduroase.întreaga asistență se ridică, a- clamă cu însuflețire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ovaționează pentru Partidul Comunist Român.Spectacolul, frescă a marilor prefaceri din viața țării noastre în ultimul pătrar de veac, manifestare închinată gloriosului jubileu, a luat sfîrșit într-o atmosferă de puternic entuziasm.x Ovațiile nesfîrșite ale miilor da spectatori exprimă mulțumirea întregului nostru popor față de Partidul Comunist Român pentru viața nouă și fericită creată în acest sfert de veac de libertate și hotărîrea fermă de a munci cu abnegație și devotament pe drumul da lupte și de glorii deschis de gloriosul August 1944.în încheiere, artiștilor și realizatorilor spectacolului le-au fost oferite flori din partea conducerii de partid și de stat.
Sonda IONESCU 
Theodor MATEESCU
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STAI, membrilor delegației de partid și guvemmnentale
a Uniunii Sovietice și altor oaspeți sovietici

(Urmare din pag. I)
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Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România., 
Nicolae Ceaușescu, a primit, vineri 
după-amiază, la Palatul Consiliului 
de Stat, pe șefii misiunilor diploma
tice acreditați la București, care 
i-au prezentat felicitări cu prilejul 
celei de-a XXV-a aniversări a elibe
rării patriei.

La festivitate au participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Dumitru Pe
trescu și Manea Mănescu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului de 

_StaL_ Corneliu__ Mănescu, ministrul
cato, R. P. Ungare — Jozsef Vince, 
R.D. Germane — Ewald Moldt. Cam- 
bodgiei — Measketh Caimerom, El
veției — Charles-Albert Dubois, 
U.R.S.S. — A. V. Basov, R. P. Al
bania — Josif Pogace, Iranului — 
Soltan H. V. ^Sanandaji, R.P.D. Co
reene — Kim The Hi, Greciei — Jean 
Ch. Cambiotis, Turciei — Kâmuran 
GflrOn, Argentinei — Rogelio R.

I
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■
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Tristany, R. F a Germaniei — Erich 
Stratling, Pakistanului — Jamsheed 
K. A. Marker, Suediei — Cari Rappe, 
Canadei — Macgilliwray Williams, 
Belgiei _ jan Adriaenssen, Finlan
dei - Kaarlo Veikko Makela, R.P. 
Polone — Jaromir Ocheduszko, Japo
niei — Toshio Mitsudo, R. S. Ceho
slovace — Karel Kurka, Indoneziei
— Hamzah Atmohandojo, Austriei — 
Eduard Tschop, Republicii Ai^ibe 
Unite — Moustapha Moukhtar, R.r. 
Mongole — Damdinnerenghiin Bataa, 
Cubei Jesus Barreiro Gonzălez, 
Marii Britanii — Denis Seward Las
key, Franței —, Pierre Pelen, Ke-

lnvei_—_Dayjd Kayanda, Indiei — S.
lului — Râfael Benshalom, R.S.F1 
Iugoslavia — Iso .Niegovan | 
nistrul Republicii 
a Braziliei — M.
Coimbra ț însărcinați! cu afaceri ad- 
interim ai Danemarcei
Wagner Hansen, Republicii __ _
— Fernando Contreras, Tunisiei — 
Mahmoud Guellaty, Venezuelei — 
Edgar Conde Barrios, Irakului. —

A.

mi-s
Federative 
de Salvo

— Richard 
Chile

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului

Comunist din Australia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,. secretar general al Partidului Comunist Român, a primit vineri delegația Partidului Comunist din Australia, formată din tovarășii Claude Jones, vicepreședinte al partidului, și Charlie Gifford, membru al Comitetului Central, care a participat la ..lucrările celui de-al X-lea Congres al P.C.R.La primire au luat parte tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al

C.C. al P.C.R., și Ghizela Vasș, șef de secție’la C.C. al P.C.R.In timpul convorbirii, care desfășurat într-o atmosferă dă, tovărășească, a avut loc schimb de păreri privind i probleme ale situației internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești, precum și dezvoltarea în continuare a relațiilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Australia.

! s-a cal- un unele

IU 
,'Ă I

Ambasadorul Iranului \

M

Jamil Al Windawj, S.U.A. — Harry 
G. Barnes jr„ Olandei — A. P. van 
Walsum.

Rînd pe rînd, șefii misiunilor di
plomatice au exprimat felicitări 
cordiale, cele mai sincere și mai 
bune urări de progres și prosperi
tate, pentru poporul român, urînd 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, sănătate, fericire și noi sua- 
cese.

Luînd cuvîntul decanul Corpului 
diplomatic, ambasadorul R. P. Bul
garia, Gheorghi^Bogdanov, a spus :

Tovarășe Ceaușescu,
piomatio sa va transmit dumnea
voastră, Iar prin dumneavoastră În
tregului popor român, cele mai tor- 
diale felicitări eu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia. Acum, după cei 25 de ani 
care s-au scurs, de la crearea Româ
niei socialiste, poporul român este 
Îndreptățit să treacă tn revistă cuce
ririle istorice și succesele remarca-

bile obținute In dezvoltarea sa mul
tilaterală. Noi sîntem' martorii 
unei Înfloriri continue. Economia, 
cultura, știința, bunăstarea materială 
a cetățenilor marchează progrese 
neîncetate. Pentru progresul țarii 
dumneavoastră un factor de seama 
este politica de pace și colaborare 
între popoare dusă de Republica So
cialistă România.

Noi, ambasadorii, miniștrii și în
tregul Corp diplomatic urăm harni
cului popoț român succese în toate 
domeniile vieții, fericire și pace. Vă 
urăm sănătate și succes In activita
tea dumneavoastră. Prin., munca co
mună a dumneavoastră și a noastră 
a diplomaților, să dezvoltăm și să 
întărim relațiile de prietenie dintre 
Republica Socialistă România și ță- 
țările ai căror reprezentanți diplo
matici stntem noi, cei prezenți în 
această sală.Răspunzînd, președintele Consiliului ■ de Stat, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a spus :

Stimați tovarăși, domnilor am
basadori, miniștri și membri ai 
Corpului diplomatic din România.

Doresc în primul rînd să vă 
mulțumesc pentru felicitările adre
sate de decanul Corpului diploma
tic, în numele dumneavoastră, po
porului român și mie personal. 
După cum știți, România militează, 
activ pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. 
In felicitările pe care ni le-ați a- 
dresat acum, noi vedem tocmai o 
manifestare â dorinței guvernelor 
și popoarelor dumneavoastră, ca și 
a poporului român, de a dezvolta 
continuu relațiile de colaborare și 
prietenie dintre țările noastre. 
V-aș ruga să transmiteți guverne
lor dumneavoastră că guvernul ro
mân va continua și în viitor să dez
volte relațiile cu guvernele și po
poarele pe care dumneavoastră le 
reprezentați, cu toate popoarele 
lumii, considerînd că aceasta cores
punde năzuințelor de colaborare și 
pace ale întregii omeniri. Doresc 
să vă mulțumesc dumneavoastră, 
reprezentanții țărilor cu care avem 
—acțivi- 
relațiilor dintre țările noastre, 
vă doresc succes în activitatea 
dumneavoastră, vă urez multă să
nătate și fericire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut apoi într-o atmosferă cordială cu șefii misiunilor diplomatice.

conferit Medalia „A XXV-a aniversare a Eliberării Patriei" tova- rășilor Vladimir Nikolaevici Novikov, vicepreședinte aj Consiliului de Miniștri .al U.R.S.S., Mihail So- fronovici Sinița, prim-secretar al Comitetului regional Odesa al P.C. din Ucraina, Alexander Vasilievici Basov,•xămbasadorul U.R.S.S. în România.Prin alt Decret al Consiliului de Stat, pentru participarea la războiul de eliberare a României de sub jugul fascist și contribuția la dezvoltarea prieteniei frățești ro- mâno-sovietice, cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, s-a conferit Medalia „A XXV-a aniversare a Eliberării Patriei tovarășilor Matvei Vasilievici Zaharov, mareșal al Uniunii Sovietice, prim-locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., Feodor Alexeevici Kulicov, muncitor la Uzina electromecanică din Zagorsk, regiunea Moscova, membru al delegației Asociației de prietenie sovieto-ro- mâne, care participă la sărbătorirea zilei de 23 August.După înmînarea decorațiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat călduros pe oaspeții sovietici, subliniind că acordarea acestor distincții reprezintă un simbol a! prieteniei dintre partidele și popoarele celor două țări.A luat apoi cuvîntul tovarășul V. N. Novikov, care a spus : Per- miteți-mi, tovarășe Ceaușescu, tovarășe Ion Gheorghe Maurer, ceilalți membri ai guvernului român să vă transmit din partea mea per-

sonal și a tuturor membrilor delegației noastre, mulțumiri cordiale pentru înalta distincție pe care ne-ațl acordat-o. Noi considerăm aceasta ca o nouă manifestare a prieteniei față de poporul nostru sovietic. Folosindu-ne de acest prilej, dorim să felicităm încă o dată Comitetul Central, guvernul țării dv., întregul popor român și să vă urăm succese în construirea socialismului în țara dv. Doresc să spun că Comitetul nostru Central, guvernul nostru, poporul sovietic vor face totul pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre^ țările noastre, spre tre popoare, țumesc.In cadrulvarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, a înmînat medalia jubiliară „A XXV-a aniversare a Eliberării Patriei" membrilor delegației Asociației de prietenie sovieto-române care participă la manifestările prilejuite de marea sărbătoare a poporului român.Prin Decret al Consiliului de Stat, pentru contribuția la dezvoltarea prieteniei frățești româno- sovietice, cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, s-a conferit Medalia „A XXV-a aniversare a Eliberării Patriei" tovarășilor : Alla Tihonovna Lavrentieva, vicepreședinte al conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română, adjunct al ministrului industriei ușoare al U.R.S.S., Leonid Grigorievici Avksentiev, adjunct al șefului secției interna-

binele ambelor noas- încă- o dată vă mul-
★unei solemnități, to-

ționale a Comitetului Central al Partidului Comunist din Ucraina, Ivan Prokofievici Oleinik, membru în conducerea centrală a Asociației de prietenie sovieto- română, Valentina Levko, artistă a R.S.F.S.R., solistă Mare din, Moscova, jan Tiumebaev, directorul sovhozului viticol din regiunea Alma Ata, Iurii Anatolievici Voronțov, secretar responsabil al Asociației de prietenie sovieto-română, Valentin Stepanovici Sumin, șef se- cretariat, Evgheni Dimitrievlci Karpescenko, referent la Secția Relațiilor Externe a C.C. al P.C.U.S., Arcadi Ivanov Hitrov, secretar I la M.A.E. al U.R.S.S., general maior Matvei Trifunovicl Cernîșov.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat călduros pe cei distinși, a- rătînd că munca depusă de Asociația de prietenie sovieto-română aduce o contribuție importantă la dezvoltarea prieteniei frățești dintre popoarele celor două țări.Mulțumind în numele delegației pentru distincțiile primite, pentru cuvintele de apreciere ale președintelui Consiliului de Stat asupra muncii pe care o desfășoară . asociația, tovarășa A. T, Lavrentieva a arătat că Asociația da prietenie sovieto-română depune multe străduințe pentru ca succesele Republicii Socialiste România să fie larg cunoscute în Uniunea Sovietică, contribuind astfel la întărirea prieteniei dintre popoarele Uniunii Sovietice și poporul român. .

Nikolaevna poporului a a Teatrului Muhamed-

V

(Agerpres)
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Depuneri de coroane
Vineri, delegații din țările socia

liste care participă la festivitățile 
prilejuite de aniversarea a 25 de ani 
de la eliberarea patriei noastre au 
depus coroane de flori la monumen
tele din Capitală.

Delegația Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, condusă de to
varășul Mitia Ribicici, președintele 
Vecei Executive Federale, membru 
al Prezidiului U.C.I., la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Bul
garia. condusă de tovarășul Lacezar 
Avramov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
la Monumentul eroilor ' 
libertatea poporului 
pentru socialism, la 
eroilor patriei și la 
eroilor sovietici.

Delegația de partid și guverna- 
«mentală a Republicii Populare Un
gare, condusă de tovarășul Matyas 
Timar, membru al C.C. al P.M S.U 
vicepreședinte al Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc Un
gar. la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei și la Monumentul 
eroilor sovietici.

Delegația de partid și de stat a 
Republicij Populare Polone, condusă 
de tovarășul Eugeniusz Szyr, mem
bru al C.C. al P.M U.P., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, la 
Monumentul eroilor liîptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism, la Monumentul eroilor 
patriei și la Monumentul eroilor so
vietici.

Delegația de partid și 
mentală a Republicii ____ ____
Germane, condusă de tovarășul dr. 
Herbert Weiz, membru al C.C. al 
P.S.U.G,, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po- 

șj a patriei, pentru socia- 
și la Monumentul eroilor so-

luptei pentru 
și a patriei, 
Monumentul 
Monumentul

guverna-
Dcmocrate

Decernarea medaliei jubiliare

al Republicii a hotărît ca,

s

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășul Ion Gheor- ghe Maurer, Consiliul de rul Iranului Sanandaji.
Cu acest

a primit vineri, la Stat, pe ambasado- la București, Soltanprilej, ambasadorul
Iranului a înmînat președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, mesajul de felicitare pe care i l-a adresat șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, cu prilejul sărbătorii naționale a poporului român.

porului 
lism. 
vietici.

Reprezentantul Guvernului Repu^ 
blicii Populare Chineze^, tovarășul 
Cian Hai-fun, ambasadorul R. P 
Chineze la București, la Monumen
tul eroilor Jpptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism și la Monumentul eroilor ■■ pa
triei.

Delegata de partid și de stat a 
Republic» Populare Mongole, con
dusă de tovarășul Tavagjavîn Pun- 
țagnorov, membru al C.C al Parti
dului Popular Revoluționar Mon
gol, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului și a 

Monu- 
Monu-

patriei, pentru socialism, 
mentul eroilor patriei, și 
mentul eroilor sovietici.

Delegația de partid și 
Republicii Cuba, condusă 
rășul Isidor Malmierca Peoli, 
bru al C.C. al P.C. din Cuba, 
președinte al_ Institutului ___
de Piscicultură, la Monumentul eroi- c.

la 
la
de stat a 
de tova- 

mem- 
vice- 

Național

lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

Ea solemnități, au participat 
membri ai C.C. a) P.C.R., reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, generali și ofițeri ai 
forțelor noastre armate.

La festivitatea depunerii de co
roane la Monumentul eroilor'sovie
tici au fost prezenți I. S. Ilin, mi
nistru consilier al Uniunii Sovietice 
la București, precum și membri al 
ambasadei sovietice.

★

In cursul zilei de vineri, în nu
meroase localități din țară au avut 
loo solemnități de depuneri de co
roane la monumentele și cimitirele 
eroilor români și sovietici, precum și 
la mormintele luptătorilor iugoslavi 
antifasciști, căzuți pe pămîntul ro- 
mâneso. Au fost depuse coroane din 
partea organelor locale de partid șl 
de stat, a organizațiilor obștești, din 

, partea’unor întreprinderi și institu
ții, precum și din partea delegațiilor 
din țările vecine1 care se află în vi
zită la invitația organelor 
județele țării, 
rii zilei de 23. ..

i

eu prilejul 
August.

locale din 
sărbători-

(Agerpres)

Consiliul de Stat Socialiste România clus-ă'-de lîrmWWCT1 eliberarea întregului teritoriu al României, pentru lupta dusă umăr la umăr cu ostașii români în vederea alungării hitleriștilor, exprimînd deosebita prețuire pentru aportul glorioaselor trupe sovietice la în- frîngerea Germaniei hitleriste să acorde unui mare număr de soldați, subofițeri și ofițeri sovietici Medalia Jubiliară „A XXV-a Aniversare a Eliberării Patriei".In legătură cu aceasta a fost a- doptat un decret prin care Medalia „A XXV-a Aniversare a Eliberării Patriei" a fost acordată următorilor militari sovietici : viceamiral în retragere Azarov Ilia Ilici, general-maior în retragere Alexeev Alexandr Alexandrovici, colonel în retragere Bedin Ivan Stepanovici, general-maior de a- viație, în retragere, Belițki Ghennadi Ivanovici, general-maior în retragere Belokon Nicolai Nicolaevici, colonel în rezervă Berestov Vitali Dimitrievici, locotenent-colonel în retragere Berman Semion Davidovici, general-locotenent In retragere Blajei Arefa Konstantinovich general-maior tn retragere Borodavkin Ivan Efremovici, general-maior de tancuri, în retragere, Brijinev Nicolai Moiseevici, general-maior în rezervă Bun.iașin Pavel Ivanovici, general-maior de aviație, în rezervă, Burkin Mihail Ivanovici, general-maior în rezervă Bușarov Mihail Mihailovici, general-maior de artilerie, în rezervă, Vanturinov Nicolai Mihailovici, general-locotenent în retragere Vasiliev Vasili Efimovici, colonel în rezervă Vasiliev Dmitri Vasilievici, general-locotenent în rezervă Vasiliev Nicolai Alekseevich general-locotenent de tancuri, tn rezervă, Vedenicev Nil Grigo-

lntendență, Dmitri Da- în retrage- ■"retr^h

Vizitele unor delegații de peste hotare 
participante la sărbătorirea zilei

de 23 August
Vineri după-amiază, delegația Re

publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, condusă de tovarășul Mitia 
Ribicici, președintele Vecei Executi
ve Federale, membru al Prezidiului 
U.C.I. a vizitat „Expoziția Realiză
rilor Economiei Naționale — Româ
nia 1969".

In timpul vizitei, oaspeții au fost 
însoțiți de Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice.

★
Tot tn cursul după-amiezii, dele

gația guvernamentală a Republicii 
Populare Democrate Coreene, con
dusă-de tovarășul Ciun Mun Dak, 
membru al Cabinetului de Miniștri, 
ministrul administrației orașelor, în
soțită de Ion losefide, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, a vi
zitat „Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale — România 1969".

★
Vineri după-amiază, delegația de 

partid și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, condusă de V.N. Novikov, 
membru al C.C. al P.G.U.S., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al

U.R.S.S a vizitat cartiere noi de lo
cuințe din Capitală și construcții so- 
cial-culturale.

Tn timpul vizitei delegația a fost 
însoțită de Alexaruiru Boabă, mem- 
bru al C.C. al P.C.R., ministrul in
dustriei chimice.

★
Delegația Partidului celor ce mun

cesc din Vietnam și a guvernului 
R'D Vietnam, condusă de Nguyen 
Huu Kieu, membru supleant al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, ministru) muncii, a făcut 
vineri o vizită prin Capitală. Oaspeții 
au vizitat noi ansambluri de locuințe 
și construcții social-culturale.

★
Delegația Frontului Popular Pa

triotic din R P Ungară, condusă de 
Jozsef Barati, secretar cu problemele 
organizatorice al Consiliului Națio
nal al F.P.P. a vizitat vineri după- 
amiază .Expoziția Realizărilor Eco
nomiei Naționale - România 1969".

Oaspeții au fost însoțiți de Con
stantin Dumitrescu, secretar al Co
mitetului municipal București al 
Frontului Unității Socialiste.

(Agerpres)

rievici, colonel de în retragere, Veriovkin nilovici, general-maior locotenent-coloneî în _____Vladîchin Piotr Aleksandrovici, general-colonel în retragere, Vostru- hov Vladimir Ivanovici, general- \ locotentnt, Gromov Ivan Ivanovici, general-locotenent în rezervă, Glinski Mihail Iosifovici, general-' colonel, Golovkin Vasili Iakovlevich-general-maior în retragere, Golovskoi Vasili Sergheevici, contraamiral în retragere, Golubev- Monatkin Ivan Fiodorovici, gene-• ral-locotenent în retragere, Gorohov Piotr Ivanovici, amiral al flotei Uniunii Sovietice, Gorșkov Ser- ghei Gheorghievici, general-locotenent în retragere, Gorșkov Serghei Ilici, general-locotenent în retragere, Goriaciov Serghei Gheorghievici, colonel în rezervă, Gusev Vladimir Ivanovici, general-maior în retragere, Demciuc David Semionovici, general-maior în retragere, Dobranovski Nicolai Iakovlevich colonel în retragere, Dolin Semion Grigorievici, contraamiral, Dia- cenko Gheorghi Danilovici, general-maior în retragere, Esin Ivan Nikitovici, general-colonel, Jeltov Aleksei Sergheevici, general-maior Zavialov Nicolai Ivanovici, gene-^ ral-maior în rezervă, Zdanovici Gavriil Stanislavovici, general-maior în retragere, Zinoviev Fiodor Ivanovici, general-maior în rezervă, Ivanov Semion Akimovich general de armată, Ivanov Semion Pavlovici, colonel în rezervă, In- deikin Anatoli Mihailovici, generalcolonel de aviație, Kamanin Nicolai Petrovici, general-maior în rezervă, Karlov Fiodor Vasilievici, general-locotenent de tancuri în rezervă, Katkov Fiodor Gqgorie- vici, general-maior, Klesov Piotr Ivanovici, general-maior de aviație, în retragere, Klobukov Evgheni Vasilievici, colonel în retragere, Kojemiakin Ivan Ivanovici, general-locotenent în retragere, Kolganov Konstantin Stepanovici, general-maior de artilerie, Ko- lomeițev Anatoli Filippovici, general-locotenent, Kolominov Ă- leksandr Nicolaevici, general- maior în retragere, ’ Konev Ivan Nikitici, mareșal al Uniunii Sovietice, Konev Ivan Stepanovici, general-maior în retragere, Konovalov Pavel Gheorghievici, general-locotenent de tancuri, în retragere Kopienko Vladimir Emelianovich general-maior în retragere Kornaciov Mihail Titovici, general-locotenent de aviație, în retra- geie, Korsakov Nicolai Mihailovici, general-locotenent în retragere, Kosobuțki Ivan Stepanovici, general-maior de tancuri, în rezervi, Kușnir Aleksei Fiodorojyci, colonel în retragere, Mamicev Mihail Dmitrievici, general-colonel în retragere. Manazarov Tvan*Mifodievici, locotenent-colonel în retragere, Markirosian Saen Markorovici. general-maior de aviație. în retragere, Menșikov Fiodor Ivanovici, colonel în retragere, Merkușin Vasili Sergeevici, contra-amiral în rezervă, Mestnikov Aleksandr Aleksandrovici, general-maior tehnic, Miroșnicenko Grigori Ghermano- vici, sei de nov neral-locotenent în retragere, NikitinIonel în retragere, Nikolaev Serghei
colonel Murașiov Alek- Andrianovici, general-maior geniu în retragere, Naso- Mihail Alexandrovici, ge-Nicolai Alexandrovici, co-Grigorievici, general-lo-

cotenerit de ' tancuri, Obaturov Ghennadi Ivanovici, colonel, Ov- ciarov Alexandr Mihailovici, general-locotenent în retragere, Osta- colonel in retragere, Penzin Pavel Nikono- rovici, coldnel în retragere, Petrov Stepan Vasilievici, general-colonel în retragere, Petrușevski Alexandr Vasilievici, colonel, Petuhov Alexandr Ivanovici, general de armată, Pliev Issa Alexandrovici, generalcolonel de aviație, Podgornîi Ivan Dmitrievici, locotenent-colonel în retragere, Poplîco Fiodor Nikiforovich contraamiral, Proțenko Victor Trofimovici, colonel în retragere, Rasskazov Ivan Andrianovich colonel în rezervă. Ruban Nikolai Alexeevici, căpitan de rangul I în rezervă, Rumianțev Ser- ghei Xenofontievici, colonel în retragere, Rusak Anton Bogdanovich general-maior în retragere, Ribalko Grigori Leontievich gene- ral-locotenent de aviație în rezervă, Ribkin Leonid Grigorievici, general-maior în rezervă, Riapo- sov Nikolai Ivanovici, general- locotenent de tancuri în retragere, Saveliev Mihail Ivanovici, general-maior în retragere, Salnikov Nicolai Matveevich co- Ionel în rezervă, Samoilov Sa- moil Isaevici, general-maior de a- viație, în rezervă, Saprîkin Valentin Filippovich general-colone] de aviație, Selezniov Nikolai Gheor- ghievici, general-maior în retragere, Sipovici Mihail Ivanovici, general-maior în retragere, ’Smirnov Vasili ral-locotenent în retragere, Smirnov Dmitri ral-colonel de aviație, Stepicev Vasili Vasilievici, mareșal de aviație, Sudeț Vladimir Alexandrovici, general-colone] de aviație, Sciotcikov Gheorghe Semionovici, general- locotenent In retragere, Tevcenkov Alexandr Nikolaevici, general-maior de aviație, în retragere, Tol- maciov Viktor Nicolaevici, gene- ral-locotenent tn retragere, Turna- nian Gai Lazorovici, general-maior în rezervă, Tiutikov Alexandr Ivanovici, general-maior în rezervă, Umanski Terenti Fomici, colonel in retragere, Haritonov Stepan Grigorievici, general-maior în retragere, Hvatov Mihail Emelianovich genera] locotenent, Hmeli Alexandr Emelianovich colonel în rezervă, Hmelințki viei, viceamiral în lostiakov Gheorghi Nikitici, viceamiral, Cialîi Vasili . neral-locotenent, Ciunihin Nikolai Petrovici, general-maior în retragere, Sabanov Vasili Dmitrievici, căpitan de rangul II, în retragere, Salnov Arkadi Nikolaevici, gene- ral-locotenent în retragere, Sara- pov Vladimir Maximovici, general-colonel în retragere, Sarohin Mihail Nikolaevici, general-maior de tancuri, în retragere, Stromberg Albert Ivanovici, general-colonel, Sumilov Mihail Stepanovici, general-maior de tancuri, în rezervă, Iurenkov Nikolai Nikolaevici, general-maior în retragere, Iagodin Mihail Danilovici, general-locote- nent în retragere, Iakovlev Alexei Efimovici, colonel, Iakovlev Gheorghi Alexandrovici.Medalia „A XXV-a aniversare a eliberării patriei" se va decerna, de asemenea, și altor militari sovietici care au luptat împotriva armatei hitleriste pentru eliberarea întregului teritoriu, al patriei noastre, pentru contribuția adusă la salvarea omenirii de robia fascistă.

Andreevici, gene-Ivanovici, gene

Nikolai Ivano- retragere, Ho-Filipovicl, ge-
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albastră"
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Rețeaua de căi de apă ale 
viilor, rîurilor, canalelor și lacu
rilor interioare ale Uniunii Sovie
tice are o importanță deosebită 
pentru asigurarea transporturilor. 
Principala arteră de apă a părții 
europene a U.R.S.S. este sistemul 
v olga-Baltica, prin care mărfuri 
încărcate în porturile. Balticii pot 
ajunge pînă în sud, în porturile 
Caspicii. Numeroase motonave care 
navighează pe această magistrală 
albastră, încărcate cu cereale, căr
buni, minereuri, cherestea, îngră* 
șăminte minerale și alte mărfuri, 
sînt fabricate de șantierele navale 
românești. Ele au fost livrate Uni
unii Sovietice în cadrul schimburi
lor comerciale dintre țările noas
tre. Cum apreciază beneficiarii na
vele românești ?

— Cu constructorii de nave din 
România, ne-a răspuns Vitalii Tro
fimov, adjunct al ministrului flotei 
fluviale a R.S.F.S.R., am stabilit 
relații foarte bune, nu numai 
de afaceri, ci și prietenești. 
Producția lor este bine cunoscută și 
apreciată de lucrătorii flotei noas
tre fluviale. Avem în exploatare 
28 de motonave de cîte 2 000 de 
tone, iar anul trecut am recepționat 
primele motonave de 5 000 de tone. 
Am vizitat personal Șantierul na
val de la Oltenița, unde se con
struiesc aceste nave și am rămas 
cu impresii excelente. Motonavele 
românești au caracteristici . bune, 
atît constructiv-calitative. cît și de 
navigație și exploatare. Sînt bune 
și condițiile pe care le oferă navele 
românești echipajelor. Cabinele 
sînt finisate cu grijă, iar conduce
rea instalațiilor de forță se face 
prin telecomandă. Dată fiind im
portanța deosebită pe care o au 
pentru noi modernizarea și creș
terea flotei fluviale, am dori ca în 
cincinalul viitor să primim cel 
puțin 30 de motonave românești, 
flecare dintre ele fiind, in felul 
său, un simbol al prieteniei noas
tre.

Cu prilejui celei de a 25-a ani
versări a eliberării României de 
sub jugul fascist — a spus interlo
cutorul nostru — urez din inimă 
constructorilor români de nave 
progres tehnic continuu, dezvoltare
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î - - ..t .rapidă »(.-multilaterali a «antfere- ’ lor navale românești? leiTcire șl 

i

a le dărui prietenilor de care îl le
gau atîtea amintiri, în mijlocul că
rora. a trăit și a învățat, înconjurat 

vde stimă și dragoste, simțindu-se 
ca între ai săi — cum el însuși ne 
împărtășea.

în gestul acestui medic vietna
mez,, al cărui nume este Pho Duc 
Thuan, am întrevăzut sentimentele 
unui întreg popor. A parcurs mai 
bine de o sută de kilometri cu bi
cicleta, în timp de război, pentru 
a transmite Ambasadei României 
la Hanoi felicitările sale cu prile
jul zilei noastre naționale. A stră
bătut poteci abrupte de munte, 
cărări întortocheate ale pădurii 
tropicale, a pedalat ore întregi sub 
soarele torid, uneori de-a lungul 
unor drumuri fumegînde încă 
după explozia bombelor, trecînd 
el însuși prin clipe de primejdie — 
„pentru a strînge mina prietenilor 
români și prin ei celor din țară, 
tuturor pe care i-am cunoscut, în
tregului dv. popor pe care l-am 
simțit permanent atît de aproape 
de cauza noastră" — cum ne-a 
mărturisit el.

„Tot Lam" — „excelent" — astfel 
se exprimau șoferii de pe autoca
mioanele „Bucegi" sau „Carpați" 
pe care i-am întîlnit pe același 
drum vital pentru economia și 
lupta poporului vietnarnez. „Fre
zele românești sînt foarte bune" — 
apreciau Nguyen Thi Tam, Truong 
Thi Ky ca și alți specialiști și 
muncitori de la una din uzinele 
mecanice din Hanoi. Aflat In mij
locul muncitorilor de la unul din 
șantierele navale de pe Fluviul 
Roșu, am luat parte la lansarea la 
apă a unor șlepuri românești. Pen
tru muncitorii vietnamezi, siluetele 
de metal reprezentau fiecare un 
mesaj al simțămintelor de solidari
tate ale unor oameni pe care îi 
simțeau apropiați, alături de ei în 
momentele celor mai grele, încer
cări.

Adrian IONESCU

șl In al doilea rînd dovedesc Între
gii lumi ce sînt capabile sâ în
făptuiască două popoare libere, 
constructoare ale socialismului.

Vorbind despre colaborarea cu 
constructorii români, ing. Panta 
Jakovlevici, directorul general al 
șantierului iugoslav, mi-a declarat: 
„Colaborarea cu tovarășii români 
este perfectă. După cum este și 
normal ne-am ajutat și ne aju
tăm reciproc. Zăgăzuirea fluviului 
este o victorie a tuturor. La 23 au
gust vom trece Dunărea pe jos pen
tru a merge să-i felicităm pe .tova
rășii noștri români cu . ocazia săr
bătorii lor naționale".
Belgrad

N. PLOPEANU

născut 
la Craiova

Expresul „Hutniț" străbate 
ore cei peste 300 de km ce des-

Ir>

prosperitate personală fiecăruia. 
Sint convins că din miinile lor vor 
ieși ți de aci Înainte nave minu
nate. Să se Întărească în conti
nuare prietenia noastră reciprocă.

*

Mai tari 
decit forțele 

fluviului

5. PODINA
oscova

Au fost în acest august fierbinte 
cîteva momente înălțătoare care 
vor sta înscrise cu litere de aur în 
letopisețul marelui sistem hidroe
nergetic și de navigație de la Por
țile de Fier.

A fost mai întîi o dimineață fas
cinantă de august cînd în sunetele 
sirenelor s-a inaugurat navigația 
Țfuctorii români..

A fost apoi o altă zi de august 
cind a prins iarăși să răsune fan
fara sirenelor pentru a anunța În
cheierea unei etape decisive în 
zăgăzuirea Dunării ți cînd mii de 
constructori români și iugoslavi 
s-au lntîlnlt pe coama digului un
deva la mijlocul fluviului.

ȘI a urmat o nouă zi...
„Cînd miinile prieteniei se Întind 
Și forțele se unesc 
Fluviul vijelios și puternic 
A devenit deodată blind,

4
-part Varșovia de inima Sileziei — 
orașul Katowice. Ținta călătoriei 
noastre nu vizează direct industria 
sileziană, cu toate că,-se leagă ne
mijlocit de ea. Sîntem oaspeți al 
Direcției regionale Katowice a căi
lor ferate. Aflăm cu acest prilej 
că „magistrala cărbunelui" Silezia- 
Baltica este deservită aproape în 
întregime de locomotive românești. 
Siluetele masive ale locomotivelor 
Diesel românești de 2 300 C.P.,
construite la uzinele „Electropu- 
tere" Craiova, au devenit familiare 
feroviarilor polonezi. „Sîntem 
foarte mulțumiți de locomotivele 
dumneavoastră și am dori să avem 
cît mai multe la noi, în Polonia", 
mi-a declarat într-o convorbire a- 
vută la Ministerul Comunicațiilor, 
ing. Stanislaw Bolewski, director 
adjunct al serviciului tracțiunii. 
„Numărul lor se apropie în pre
zent de 190, a continuat el. Am 
hotărît, avînd în vedere puterea 
lor superioară de tracțiune, să le 
folosim pe traseul Silezia-Poznan- 

. Baltica, unde fiecare tren are în 
medie o încărcătură de 1800—2 000 
tone în 50—60 de vagoane. Trenurile 
remorcate de .locomotivele pricepu- 
ților meșteri craioveni lși reali
zează cu regularitate planul. Para
metrii superiori, tehnici și de ex
ploatare ale lor duc la creșterea 
vitezei tehnice în medie cu 12 km 
pe oră, ceea ce — trebuie să re
cunoaștem — este foarte mult la 
un tren de marfă".
„cale Wr’rtS' nBÎ'TJuclfeft fo- 
legilor feroviari români șl cons
tructorilor de locomotive de la 
Craiova.
Varșovia.

distanță : „Accademia di Romania*. 
Aici, intr-un fel de prelungire a 
vestitei Giardini Borghese, printre 
copaci și alei inundate de verdeață, 
și-a reînceput activitatea, după 
mulțl ani de întrerupere, cel mai 
vechi centru de cultură românea
scă din Italfa, ridicat între 
1925—1931. Numeroși reprezentanți 
de seamă ai țării noastre, printre 
care istoricul Vasile Pîrvan, arheo
logul Emil Panaitescu, scriitorul 
George Călinescu, au purtat mesa
jul culturii românești promovînd 
ideile nobile, ale prieteniei și cu
noașterii reciproce dintre popoare, 
„Accademia" — redeschisă — în
cununează astăzi evoluția pozitivă 
a unor relații culturale bilaterale 
dintre cele mai utile și fecunde.

Participînd la spectacolele pre
zentate în Peninsula Italică 

. de către colectivele Teatrului de 
Comedie, ale Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" din București, 
Teatrului Național din Cluj. Ope
rei din București, de către ansam
blurile folclorice „Rapsodia Carpa- 
ților" și „Prahova", am putut cons
tata nemijlocit impresia deosebită 
lasată spectatorilor de artiștii ro
mâni. Aplauzele la scenă deschisă 
sau la sfîrșitul spectacolelor, stri
găte de „Bravo România" repre
zintă expresia prețuirii originali
tății culturii românești. Activita
tea artistică s-a înmănuncheat fe
ricit cu o variată activitate edito
rială. în aceste zile; în vitrinele 
uneia dintre cele mai mari librării 
din Roma — „Rizoli" — cartea ro
mânească se află spre cercetarea 
tuturor celor interesați, cu prilejul 
„Săptămînii cărții românești"

...Simbol al unor legături stră
vechi, portretele lui Traian și De
cebal, pe frontispiciul de la „Acca
demia di Romania" atestă afini
tățile de limbă și cultură ale popoa
relor român și italian. Pe o astfel 
de bază relațiile prietenești dintre 
cele două popoare au dobîndit, in 
zilele noastre, un conținut nou,

ee privește proporțiile, hala de mon
taj, aflată intr-o fază avansată de 
construcție. Numeroase lăzi -cu in
scripția „Made in Romania" conți- 
nînd liniile tehnologice, așteaptă, 
momentul instalării și al „botezului" 
producției, o-dată cu montarea pri
mului din cele cinci mii de trac
toare prevăzute anual, în faza întîi, 
potrivit acordului româno-iranian. 
StJ?l !PuIt avansate și lucrările la 
edificiile sociale — policlinica, 
clubul și școala profesională a uzi
nei. Facem cunoștință cu tineri 
tehnicieni iranieni abia întorși de la 
specializare de la Brașov, care vor 
împărtăși compatrioților lor noțiuni 
tehnice necesare. Asistăm ' la dis
cuții intense, schimburi de opinii 
Intre specialiștii ’ noștri și 'colegii 
lor iranieni. Se cer și se .primesc 
explicații asupra detaliilor de con
strucție, se sugerează soluții. O 
atmosferă de lucru, plăcută, între 
prieteni, cum o definea directorul 
Fouladyoum. Uzina Kharhaneh 
Traktor Sazi va conferi Tabrizului 
în viitorul apropiat o pondere în 
economia națională echivalentă cu 
aportul anual al celor aproximativ 
șase sute de mii cai putere cîți va 
trimite pe cîmpurile arse de soar« 
ale Iranului pentru a moderniza 
munca agricolă-.

Teheran ’
n. popoyici

Sondele

zilele noastre, r~ ... 
reprezentînd o contribuție concretă 
la menținerea și consolidarea pă
cii.
Roma.

N. PUICEA

Pe locul 
„covoarelor 
fermecate"

de flori adus 
sub bombe

— cum spuneau versurile 
Alexandar Koraci. 

întreaga iugoslavie a

ascultă
tor !“.

poetului

L DUMITRAȘCU

Hanoi... O zi fierbinte, de sfîrșit 
de august. Venit de departe, isto
vit de colbul și dogoarea lungului 
ți greului drum străbătut, un om 
în vîrstă se afla alături de noi. 
Aducea cu el citeva flori pentru

întreaga Iugoslavie a urmărit 
prin intermediul radioului, televi
ziunii ți al presei desfășurarea bă
tăliilor de pe Dunăre. Pentru că 
ceea ce făuresc la Porțile de Fier 
miile de constructori români ți 
iugoslavi are o dublă semnificație 
de simbol : In primul rind el clă
desc un pod al prieteniei între 
popoarele României ți Iugoslaviei

străvechi relații
Trecînd pe Viale di Valle Giu- 

lia, artera care străbate unul din
tre cele mai liniștite cartiere ale 
Romei, privirea îți este reținută 
de cîtva timp de o clădire impu
nătoare, sobră, recent renovată, pe 
fațada căreia — între efigii repre- 
zentîndu-i pe Traian și Decebal — 
stă scris cu litere vizibile de la

Kharhaneh Traktor Sazi — uzina 
de tractoare, nume cu rezonanță 
modernă pe aceste meleaguri ale 
Tabrizului, de legendă ți poe
zie. Exact acum un an, aici, 
în marginea Tabrizului, na
tura somnolentă, statică, avea să 
fie răvășită în zvon de excavatoare, 
buldozere, gredere. Așa a tnceput 
șantierul uzinei. Apoi, au intervenit 
constructorii cu planuri și proiecte 
elaborate de specialiști români. 
Iată-mă din nou, după. un an pe 
șantier, în mijlocul unei alte na
turi, înconjurat de siluetele u- 
nor impunătoare _ construcții de 
metal, de forfotă unei activități 
trepidante. Alături de inginerul ira
nian N. Fouladyoum, directorul 
uzinei, inginerul român D. Percea, 
șeful proiectului, și alți specialiști 
coordonatori ai părții române con
templăm, din locul viitoarelor clă
diri administrative, panorama șan
tierului, de unde se detașează, în

Peisajul saharian de azi difer# 
mult de cel înfățișat în ghidurile 
turistice. Omul este prezent pre
tutindeni în adîncul deșertului, îl 
străbate. în lung și-n lat; răscolin- 
du-i adîncurile în căutarea petro
lului, a gazului metan și a altor 
„comori ascunse". Treptat, însem
nate părți ale imensului deșert de
zolant se transformă în centre 
populate. x

Cu cîtva timp In urmă, la Hassî- 
Keskessa a început să foreze o 
echipă de sondori români și alge
rieni. Pe imensitatea de nisip «-a 
înălțat silueta zveltă a unui „3 
DH-250", fabricat la uzinele „1 Mai" 
din ploiești. Rezultatul : la 1 700 
metri, un zâcămînt de țiței, a în
ceput să țîșnească la suprafață, 
prin presiune proprie. Alte instala
ții cu inscripția „Made In Roma
nia", livrate Algeriei și deservite 
de personal românesc șl algerlan, 

toare achiziționate din România, 
care se bucură de o binemeri
tată apreciere aici. Pe de altă 
parte, ingineri români au predat 
acum cîteva luni conducerii „So- 
natrach" un amplu și interesant 
studiu privind prospectările de hi
drocarburi, primul de acest fel 
efectuat vreodată sub auspiciile a- 
cestei societăți. Acum se lucrează 
la alte asemenea studii, specialiștii 
români în domeniul minier care au 
sosit recent In Algeria își instalea
ză corturile pentru ca apoi să în
ceapă a sfredeli pămîntul.

Țara noastră își aduce astfel con
tribuția la valorificarea marilor 
bogății naturale ale Algeriei, exem
plu consecvent al unei politici de 
dezvoltare a colaborării cu tinerele 
state independente, în folosul reci
proc, In interesul păcii generale.
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Alger
C. BENGA

teatre /

SÎMBATA, 23 AUGUST
• Teatrul „C. I. Nottara" (în sala Co
media a Teatrului Național „I. L. Ca- 
raglale) : Petru Rare» — 20..
© Teatrul “ ■*--*
le — 19,30.
• Teatrul 
flaj — 20.
0 Teatrul ------- -----
nașe" (sala Savoy) : Birlic 
(grădina Boema) : Nn te lăsa Stroo ! 
— 20. ,0 Ansamblul folcloric „Perlnlța* (la 
Teatrul de vară „Herăstrău") : Pe- 
rlnița mea — 19.

Giuleștl : Meșterul Mano-
evreieec do ctat : Camu-
satiric muzical „C. Tă-...... 20 ;

DUMINICA, 24 AUGUST
0 Opera Română : Lacul lebedelor 
_  11 ; Apus de soare — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Cine ești tu 7 — 20. 
s Teatrul Giuleștl : Visul unei nopți 
de lamă — 19,30.
?, Teatrul evreiesc de stat: Camu- 
laj — 20.

0 Teatrul „Țăndărică" (în sala din 
str. Academiei) : Tlgrlșorul Petre
0 Teatrul .satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala ‘ Savoy) : Birlic — 20 ; 
(grădina Boema) : Nu te lăsa. Stroe ! 
— 20.s Ansamblul folcloric „Perlnlța" (la 
Arenele Libertăți!) : Perlnlța mea
— 19.

Știri sportive
IN CAMPIONATUL DE TENIS AL 

S.U.A. care se dispută la Chestnut 
Hill, Passarell a reușit să-1 elimine 
pe Clark Graebner cu 8—6, 3—6, 6—2, 
6—4 și are acum toate șansele să-l 
înlocuiască pe acesta în echipa S.U.A. 
pentru finala „Cupei. Davis“ tare va 
avea loc la Cleveland în compania 
echipei României.

INTR-UN MECI CONTIND PEN
TRU PRELIMINARIILE CAMPIO
NATULUI MONDIAL DE FOTBAL, 
selecționata Braziliei a învins cu sco
rul de 6—2 (2—1) formația Columbiei.

Timp de o lună de zile a fost 
oaspete al țării noastre tovarășul 
Henri Tanguy, împreună cu soția sa, ■ 
Cicile Tanguy. Fiu al clasei munci-' 
toare franceze, (muncitor metalurgist) 
vechi comunist, înflăcărat patriot și 
internaționalist, tovarășul Tanguy este 
o figură prestigioasă a luptei antifas
ciste, pentru libertatea poporului său 
și a tuturor popoarelor. In brigăzile 
internaționale din Spania, în războ
iul din 1939—1940, in Rezistența fran
ceză, al cărei suflet a fost P.C.F., in 
formațiile F.T.P. (franctirori — parti
zani) — Tanguy a dat peste tot do
vadă de curaj, abnegație și iscusință 
militară, în lupta împotriva fascis
mului. Numele său este legat, în pri
mii! rînd, de operațiunile militare 
care au dus la eliberarea Parisului; 
în calitate de comandant al regiunii 
Ile-de-France a Forțelor Franceze din 
Interior, colonelul Rol (numele său 
conspirativ in Rezistență), este unul 
din organizatorii insurecției militare 
din 19—25 august 1944, care a dus 
la eliberarea capitalei franceze. Șl 
continuă apoi lupta pe frontul din 
Germania pînă la capitularea arma
telor hitleriste și victoria definitivă 
obținută de coaliția antifascistă, a că
rei forță fundamentală a fost Uniu- . 
nea Sovietică. In aceste zile cînd, la 
împlinirea unui sfert de veac evo
căm glorioasele evenimente din au
gust 1944 din țara noastră, prezintă 
interes declarațiile pe care ni le-a fă
cut, in cadrul unei convorbiri, colo
nelul Rol-Tanguy, membru al C.C. al 
PCF remarcile, sale cu privire _ la 
semnificația coincidenței eliberam 
celor două ^capitale pentru prietenia 
popoarelor român și francez, la parti
ciparea patrioților români în Rezis
tența franceză.

La început l-am rugat pe colone
lul Rol-Tanguy să evoce, pe scurt, 
momentele principale ale luptei po
norului francez împotriva ocupantu
lui, culminind cu eliberarea Parisu
lui și apoi a întregului teritoriu fran
cez.

— După cum este știut. —. spune 
interlocutorul nostru — infri"f®re® 
suferită de Frânța în iunie 1940 a 
produs derută în rmdurile armatei 
franceze, a împrăștiat milioane de 
refugiați, bărbați, femei șl copii, 
pe toate drumurile țării,, a adus po
porul francez într-o situație drama
tică, a pus o mare parte a teritoriu
lui țării sub ocupație .străină. In a- 
ceste condiții s-a născut mișcarea.

împotriva o- 
s-a transfor-

franceză da rezistență 
cupației germane, care 
mat într-o largă mișcare de, luptă a 
maselor populare împotriva ocupan
tului și a guvernului vichyist, și care, 
împreună cu forțele armate ale Fran
ței libere, aveau să asigure eliberarea 
Franței.

P.C.F. nu a formulat niciodată pre
tenția de a fi fost singura forță a 
Rezistenței ; dar este incontestabil că, 
pe pămîntul Franței, el a fost pri
mul care a ridicat drapelul națio-

Național*, — tot așa cum în România 
partidul dv. a avut inițiativa orga
nizării Frontului Patriotic Antihitle
rist. „Frontul Național" avea să se 9 
lărgească continuu, să-și formeze u- 
nitățile sale de franctirori și parti
zani, care desfășurau acțiuni de sa
botare a mașinii de război hitleris- 
te. Ingroșîndu-se mereu cu oamenii 
din maquis care refuzau să plece la 
lucru în uzinele din Germania, a- 
ceste unități au devenit o forță pu
ternică, de temut. '

surecției, care s-a făcut atît pe plan 
militar, cît și pe plan politic,, prin- 
tr-o largă acțiune de convingere a 
populației Parisului cu privire la ne- 
cesitatea și posibilitatea insurecției. 
Un rol important au avut in aceasta 
privință greva feroviarilor, apoi a 
metalurgiștilor, constructorilor, lucră
torilor de la metrou și greva jandar
meriei și poliției pariziene. In noap
tea de 18—19 august, populația Pa- 

• risului a fost chemată la insurecție 
prin apelul semnat de forțele de re-

O COINCIDENTĂ 
SIMBOLICĂ

nai, a chemat poporul francez să se 
opună inamicului, și, asumindu-și de
plina responsabilitate, bizuindu-se în 
primul rind pe clasa muncitoare, s-a 
situat în fruntea mișcării de Rezis
tență, a organizaGo, i-a imprimat di
namism. Este cunoscut rolul pe care 
l-au avut în acest sens Apelul din- 
10 iulie 1940 al lui Maurice Thorez 
și Jacques Duclos, precum și activi
tatea concretă desfășurată de partid, 
de presa lui - l’Humanită, la Vie 
Ouvriăre, l’Avangarde — pentru a 
reda poporului francez încrederea in 
sine și a-i insufla hotărîrea de luptă. 
Iar primele acțiuni de rezistență, ma
nifestațiile muncitorilor, studenților, 
tineretului parizian din 11 noiembrie 
1940, împotriva cărora armata ger
mană a deschis . foc, apoi grevele \ 
muncitorilor au făcut dovada că mun
ca de lămurire inițiată de P.C.F. în
cepuse să dea roade.

Un factor esențial pentru succesul 
luptei era unitatea forțelor comba
tante și tocmai P.C.F. a venit cu 
propunerile care au dus in mai— 
iunie 1941 la formarea „Frontului

Convorbire cu colonelul

ROL-TANGUY
Comandant al insurecției pariziene 

din august 1944

In anul 1944, lupta din interior s-a 
dezvoltat în condițiile externe favo
rabile, create în primul rînd de 
victoriile Armatei Sovietice pe fron
tul de răsărit și, totodată, de 
deschiderea acelui de-al doilea 
front in Europa, prin- debarcarea 
forțelor aliate pe coasta Normandiei. 
în aceste condiții s-a trecut la or
ganizarea insurecției armate, a cărei 
importanță a fost relevată mai tîrziu 
de generalul De Gaulle (la acea dată 
președintele guvernului provizoriu al 
Franței libere) care a afirmat că 
„eliberarea națională este inseparabi
lă de insurecția națională". în calitate 
de comandant al regiunii Paris a For
țelor Franceze din Interior (F.F.I.), 
am participat direct la pregătirea in-

zistență, deputați, consilieri generali 
și municipali din regiunea pariziană. 
In dimineața zilei de 19 august, am 
putut da personal ordinul de, ope
rații pentru luarea în stăpînire a 
edificiilor, — ceea ce s-a realizat 
metodic, prin zdrobirea opoziției co
mandamentului german, clncepînd 
din 22 august, inamicul a devenit 
practic prizonierul unei capitale în 
car& nu mai ocupa decît cîteva obiec
tive «fortificate — cum de ..altfel s-au 
desfășurat evenimentele și la Bucu
rești. Cuvîntul de ordine pentru 
lupta pe baricade a fost urmat cu 
entuziasm de populație. -Avînd șl 
sprijinul diviziei a doua blindate 
franceze care s-a îndreptat spre Pa
ris, precum și al unităților patriotice 
din uzine, am silit pe germani să se 
predea, astfel că la 25 august, orele 
4 d.a., eliberarea Parisului era fapt 
împlinit. Aceasta a constituit o mare 
victorie politică și militară, accele- 
rînd sfîrșitul victorios al războiului.

— Ați relevat de mai multe ori co
incidența datelor eliberării Parisului 
și Bucureștiului. Ce semnificații a- 
tribuiți acestei coincidențe 1

SÎMBATA, 23 AUGUST
8,00 Transmisiune de la parada mi

litară șl demonstrația oamenilor mun
cii din Capitală cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist. 13,00 Cîntece de 
sărbătoare. Cîntece și dansuri de pe 
toate meleagurile pațrlel. Ișl dau con
cursul : Ioana Cristea, Pușa Poenaru, 
Sofia Ostrovschl, Vlada Radulov, 
Dumitru Constantin, Gheorghe Palcu, 
Francisc Dobondl și un grup de 
dansatori. Acompaniază o formație 
instrumentală condusă de Radu Voi- 
nescu. 14,00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 16,10 Realitatea ilustrată 
— emlsiune-magazin. In cuprins : 
0 „Doină* de Ana Blandiana e Bucu- 
reștiul povestind — pe o melodie de 
Vasile Vasilache-jr. 0 Caii, caii... 
reportaj la herghelia de cal din Man
galia. 0 De toate pentru... dum
neavoastră din lumea întreagă. 0 La 
flacăra chibritului... reportaj Ia Fa
brica de chibrituri din București. 0 
Poezie populară din folclorul noi*. 
0 Amintirile orașelor țării, o Bata
lionul de moți „Avram Iancu" — 
reportaj. 0 Delimitări de Nina Cas- 
sian. 17,20 Parada muzicii ușoare ro
mânești. 18,20 „25 de ani din două 
milenll‘l — film realizat de Eugen 
Mândrie. 19,15 Telejurnalul de seară. 
O ■ Reportaj filmat de la parada mi
litară șl demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării pa- 
triei'de sub jugul fascist. 0 De peste 
hotare. 20,00 Cîntare României socia
liste — spectacol muzlcal-coregrafic. 
îșl dau concursul : Ion Volcu, Nico- 
lae Herlea, Ion Dacian, Mihal Con- 
staritlnescu, Cornellu Gheorghiu, Va
lentin Teodorian, Ellsabeta Carțiș, 
Zoe Dragotescu, Ileana Iliescu, Alexa 
Mezincescu, Elena Dacian, Cristina 
Hamel, Sergiu Ștefanskl, Ion Tu- 
geâru, Dan Molse, Corul „Madrigal", 
Orchestra simfânlcă a Filarmonicii 
de Stat „George Enescq", Orchestra 
simfonică șl Corul de copil al Radio- 
televlzlunll Române. Dirijori : Mir
cea Basarab, Ioslf Conta, Marin Con
stantin, Carol Litvin, Aurel Grlgoraș 
șl Elena Vlclcă. 21,10 Film artistic 
„Columna" — producție a Studioului 
cinematografic „București". Regla : 
Mlrcea Drăgan. 23,20 Cîntece de pe
trecere cu ; Ileana Sărărolu ți Ștefan 
Bănică. Acompaniază o formație con
dusă de Paraschlv Oprea. 23,40 Tele
jurnalul de noapte.

DUMINICA, 24 AUGUST
8,30 Deschiderea emisiunii. De 

strajă patriei. 9,30 Matineu duminical 
pentru copii șl tineret, o La șase 
pași de o excursie — * emlslune-con- 
curs. Participă echipele reprezen
tative ale școlilor din sectoarele I șl 
V București (etapa a II-a). o Șah 
marelui maestru I Partidă de șah prin 
televiziune susținută de Florin Gheor
ghiu. 0 Film serial „Fiul mării". 
11,00 Ora satului. In cuprins : 0 Pa
gini de cronică : Satul românesc 
contemporan. o Reportaj-anchetă : 
Bilanț la o aniversare. Cooperativa 
agricolă de producție din comuna 
Gallcea Mare, județul Dolj, împli
nește 20 de ani de la Înființare. 0 
Săptămîna pe ogoare în Imagini. © 
Muzică populară românească. Soliști: 
Marla Petâr, Iile Muțlu, Maria Marcu. 
Acompaniază o formație condusă de 
Iile Tetrade. Potpuriu de' melodii 
populare Interpretate de orchestra 
de mandoline — copil — de la Că
minul cultural din comuna Chiajna. 
12,00 — Concert simfonic. Orchestra 
de studio și Corul Radlotelevlzlunll. 
Dirijor : Ludovic Baci. In program : 
„Mișcare simfonică" de Llvlu Glo- 
deanu ; „Noapte de august" de Doru 
Popovicl ; „Porțile luminii" (prlmâ 
audiție) de Adalbert Winkler ; „Pă- 
mînt de dor, Românie" (primă audi
ție) de Radu Paladi ; „Patria mea" 
de Mihail Jora ; „Odă patriei". 
13,00 Armonii .estivale. In program: 
lucrări de folclor, muzică de 
promenadă, canțonete' etc.. Inter
pretate de formațiile Instrumentale 
conduse de Victor Predescu șl Cor
nel Popescu. 13,30 închiderea eml- 
slunil. 15,45 Rugbl : Grlvița Ro
șie București — R. c. Toulon 
(repriza a II-a), 16,30 Fotbal : Steaua— 
UTA (Divizia națională A). Transmi
siune de la Stadionul „23 August*, 
în pauze : demonstrații sportive În
chinate sărbătoririi celei de-a 25-a 
aniversări a patriei. 18,45 Roman-fol- 
leton „Povestea unei femei" — serial 
realizat de Televiziunea din R. D. 
Germană (ultimul episod). Regla : 
Martin Eckermann. 19,50 Agenda 
Festivalului șl concursului Interna
țional de folclor — România '69. 
20,00 Telejurnalul de sear^. Buleti
nul meteorologic. 20,30 „Steaua spe
ranțelor" — emisiune cu partlclpanțl 
al concursului „Steaua fără nume". 
Prezintă Dan Deșllu. 21,30 Seară de 
teatru TV : „Arcul de triumf" de 
Aurel Baranga. Spectacol realizat In 
colaborare cu Teatrul „Al. Davllla" 
din Pitești. Regla : Constantin Dlnls- 
chlotu. 23,30 Telejurnalul de noapte. 
23,40 Publicitate. 23,45 Telesport.

cinema
t0 Frații Karamazov (ambele Berii) 

PATRIA — 10 ; 15 ; 19,30.
0 Tunelul î REPUBLICA
16.30 ; 18,45 ; 21.
0 Tinerețe fără bătrtnețe 
RIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; ,
20,45, GRADINA DOINA — 20.
0 Răpirea f._i______________
haiducilor : LUMINA — 9,15—15,45 
continuare ; 19,30.
0 O noapte furtunoasă : DOINA
11.30 ; 13,45 ; 14 ; 18,15 ; 20,30. 
la străbuni^îa strănepoți ; Bilanț In 
plin marș ; Un dans din munții co
drului : GRĂDINA EXPOZIȚIA - 
« Răutăciosul adolescent COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30, POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Retorte șl glganțl ; Cimentul | Ori- 
zont științific nr. 6/1969 ; Digul ; Alu
miniu : TIMPURI NOI — 9—21 In 
continuare.
0 Subteranul : MOȘILOR 15,30 ; 18, 
la grădină — 20,15.
©Vîrsta Ingrată: FESTIVAL —'
10 30 • 13 ; 15,45 ; 18,30 ; 21, la grădină
- 20 FAVORIT - 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 
18 ' 20,30, MELODIA — 8,30 ; 10,45 .
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
0 Cavalerii aerului : EXCELSIOR — 
9 • 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, FLOREAS- 
CA — 9 ; 11>15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30, FLAMURA — 9—13,30 în conti
nuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Sîngeroașa nuntă macedoneană 1 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, 
la grădină — 20,15.
0 Deșertul roșu : CENTRAL — 9.30 ;
12.15 ; 15 ; 18 ; 20,45.
0 Sherlock Holmes: LUCEAFĂRUL 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,

— îo.so
I VICTO-
16 ; 18.30 ;

fecioarelor ; Răzbunarea
........................  3 în

BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18,30 ;
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, STA
DIONUL DINAMO — 20 ; ARENELE LIBERTĂȚII — 20.
0 Neamul Șolmăreștllor : MUNCA — 
16 ; 19.
0 Armata „Codobaturilor" din non 
în luptă i UNIREA — 15,30 ; 19, la 
grădină — 20,15.
0 Șopronul roșu t VOLGA — 10—15 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Bun pentru serviciul auxiliar i 
ARTA — 9,15—16 în continuare ; 18,30;20.30
0 Telegrame ; GRĂDINA ARTA — 20. 
0 Operațiunea „Belgrad" : RAHOVA
15.30 ; 18, la crădlnă — 20,15.
0 Fata din p ire :BUZEȘTI — 15,90; 18. «x.J’rnrASu1. /inlnny_jMr.a Creola, ochll-țl ard ca flacăra s 
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.
0 Alexandru cel fericit : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15 ;
« Comisarul X ți banda „Trei cîlnl 
verzi" : DACIA - 8,15—21 în conti
nuare, CIULEȘTI - 15,30; 18 ; 20,30. 
a Dragoste Ia Las Vegas : LIRA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15, GRADINA PROGRESUL-PARC - 20,15. 
0 Dragostea mea : DRUMUL SĂRH

1 go j 20.
0 A trăi pentru a trăi t PACEA — 
0 Tarzan, omul Junglei ■ CRINGAȘI 
— 15,30 ; 18 ; 20,15. _0 La dolce vita t VIITORUL — 
15,30; 19.a O chestiune de onoare s GLORIA 

g • 12 ' 15 ; 18 ; 20,45, TOMIS —
9 30 • ’ 12 ; 14,30 ; 17, la grădină — 20. 
0 Comedlanțil : COSMOS — 15,30 ; 19. 
0 Prințul negru : VITAN — 15,30 ; 
18, la grădină — 20,15.
0 Străin In casă : PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,15.O Am două mame șl doi tați I FB- 
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

— Istoria înregistrează uneori ase
menea coincidențe fericite care au va
loare de simbol. In cazul nostru, se 
poate spune că, deși împrejurările 
concrete erau diferite, cele două e- 
venimente au în comun faptul că ele 
au fost prezidate de același spirit — 
voința popoarelor francez și român, 
ca și al atîtor altor popoare cotro
pite de fascism, de a înlătura jugul 
fascist și a trăi în libertate și neatîr- 
nare, de a se elibera pe pian națio- 
nâl și social. Doresc să subliniez că 
în ambele cazuri hotărîtoare au fost 
dîrzenia, înțelepciunea, spiritul de 
sacrificiu, capacitatea de organizare 
a partidelor comuniste din cele două 
țări, care au ridicat la luptă forțele 
patriotice.

— V-ați referit la participarea In 
cadrul Rezistenței franceze a unui 
număr de români. Ce amintiri aveți 
in această privință și ce semnificație 
acordați acestei lupte din punctul de 
vedere al internaționalismului și al 
prieteniei intre popoarele român și 
francez ?. •

— Alături de patrioții francez! și. 
de alte naționalități, a luptat în ca
drul Rezistenței antifasciste, pe pa- 
mîntul Franței, un mare număr de 
români — foști luptători în Spania, 
emigranți politici antifasciști, stu- 
denți, muncitori veniți în. Franța in 
căutare de lucru —„care,, dind dovada 
de curaj și un înalt spirit de abnega- 
tie, au participat la numeroase ac
țiuni de răsunet (după o cifra apro
ximativă 140 de acțiuni). Cunosc și 
am apreciat în mod deosebit contri
buția pe care ei au adus-o în cadrul 
detașamentelor de franctirori.și par
tizani din regiunea pariziană, unde 
au luat parte în'primele rîndun la 
insurecția Parisului. Pe toți îl însu
flețeau sentimente patriotice Șl inter
naționaliste, gîndul că în același timp 
la București, populația, sub conduce
rea comuniștilor, elibera capita a 
României, adueîndu-și contribuția la 
lupta pentru zdrobirea fascismului. 
Sînt cunoscute la noi faptele de arme 
ale unor combatanți, cum a fost Ni- 
colaie Cristea, militant al Partidului 
Comunist Român, căzut eroic în 
luptele rezistenței pariziene, sau pe 
Călin Ion, atît de apreciat pentru 
curajul său, — arestat și ucis de 
nemți în lagărele naziste din Ger
mania. Pe unii dintre ei i-am și 
cunoscut personal. înh vine acum 
In minte figura tovarășului Fran-

al

I
cisc Boczor, comandantul unui deta
șament special, care s-a făcut cu
noscut prin nenumărate acțiuni da 
deraiere de trenuri care transportau 
armament și trupe hitleriste. Era nu 
numai un specialist în astfel de ac
țiuni, dar și un bun camarad, un e- 
ducator și un instructor sub îndru
marea căruia s-au format mulți com
batanți. Doresc de asemenea să amin
tesc figura lui Iosif Clisei, șeful unul 
detașament românesc de F.T.P.F., 
care a rămas în analele Rezistenței 
sub numele de „franctirorul de la 
Clichy". Faptele lui eroice și mal 
ales lupta înverșunată contra a 100 de 
SS-iști, luptă în care și-a găsit moar
tea, au rămas adînc întipărite In 
mintea combatanților din Rezistență 
și sînt și astăzi evocate, cu respect de 
francezii care pun flori pe placa co
memorativă de la Clichy. Desigur aș 
putea cita și alte nume de luptători 
din Rezistența! franceză, unii încă în 
viață și pe care mi-a făcut o mare 
plăcere să-i întîlnesc acum la Bucu
rești. Consider că lupta de atunci 
ne-a înfrățit și a cimentat prietenia 
veche dintre Franța și România, din
tre forțele progresiste ale celor două 
țări.

— Cum apreciați rolul și sarcinile 
foștilor combatanți antifasciști in 
lupta de astăzi împotriva unui nou 
război, pentru pace ?

— Consider că foștii combatanți 
n-au încetat și nu trebuie să înce
teze lupta pentru pace, pentru idea
lurile înaintate ale omenirii. Progra
mul Consiliului Național al Rezis
tenței elaborat în 1943 în focul luptei, 
prevedea atît eliberarea Franței de 
sub fasciști, cît și obiective econo
mice și sociale, de înfăptuit după e- 
liberare și care în Franța au rămas la 
ordinea de zi. Socot de aseme
nea că noi, foștii combatanți, tre
buie să milităm activ în sprijinul 
luptei pentru victoria deplină a po
porului vietnamez, pentru sprijinirea 
tuturor forțelor care luptă împotriva 
imperialismului. In plus, consider că 
este rolul nostru de a explica tine
rei generații ce a însemnat fascismul, 
pentru a-i insufla spirit combativ în 
lupta împotriva adversarilor păcii, 
pentru înfăptuirea 
jore de securitate 
turor popoarelor.

dezideratelor ma- 
și progres ale tu-

Ion FINTINARU
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PRIMIRE
LA CONSILIUL

Comunist al Uniunii

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al PartiduluiSovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovietic transmitem Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și tuturor oamenilor muncii din țara dv. felicitări cordiale și cele rhai bune urări cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist.în pătrarul de veac ce a trecut, în România au avut loc transformări social-economice radicale. Succesele însemnate ale Republicii Socialiste România în dezvoltarea economiei, ridicarea culturii și bunăstării mate

riale a oamenilor muncii, obținute ca rezultat al muncii creatoare a poporului român, constituie o mărturie convingătoare a avantajelor orîn- duirii socialiste, a rodniciei colaborării și întrajutorării frățești existente 
între țările comunității socialiste.Oamenii sovietici se bucură sincer de realizările poporului român, privindu-le ca o contribuție la cauza comună a întăririi forțelor socialismului. 'în documentele Consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești care a avut loc în acest an la Moscova, care conțin o analiză 
a situației internaționale actuale de pe pozițiile de clasă ale marxism- leninismului și internaționalismului proletar, se subliniază că sistemul mondial al socialismului constituie un reazim și o forță hotărîtoare în lupta antiimperialistă, în înfruntarea cu succes a lumii noi cu cea veche.în condițiile actuale, cînd forțele imperialismului încearcă să submineze unitatea țărilor comunității socialiste, să le dezbine, C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic consideră ca sarcină a lor de a contribui pe toate căile la lărgirea și adîncirea continuă a colaborării politice, economice și în domeniul apărării în cadrul organizației Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la consolidarea și mai puternică a pozițiilor socialismului mondial.Comitetul Central al P.C.U.S. și guvernul U.R.S.S., promovînd cu consecvență linia dezvoltării relațiilor de prietenie cu Republica Socialistă România, fac tot ceea ce este necesar pentru ca colaborarea^ dintre U.R.S.S. și Republica Socialistă România să se lărgească și să se întareasca pe o bază principială marxist-leninistă, în interesul popoarelor ambelor țări, spre binele măreței cauze a socialismului și comunismului. „în această zi remarcabilă, cea de-a XXV-a aniversare a eliberării României, urăm Partidului Comunist Român, poporului frate român mari succese în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. pentru lărgirea și perfecționarea bazei tehnico-matenale a țarii, pentru crearea societății +"Să trăiască și să se 

și popoarele noastre i
=L. BREJNEV

Secretar general
al C.C. al P.C.U.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Secretar general al Partidului Comunist Român 'Cea de-a XXV-a aniversare a eliberării naționale a Republicii Socialiste România îmi oferă deosebita satisfacție de a_vă putea adresa dv., Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, Consiliului de Stat, guvernului și poporului român prieten, în numele popoarelor iugoslave, Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și în numele meu personal, cele mai călduroase felicitări șl cele mai bune urări pentru înflorirea țării dv., pentru noi succese în construirea societății socialiste și pentru fericirea dv. personală.Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima încă o dată convingerea mea fermă că relațiile și colaborarea noastră prietenească vor continua să se adîncească și să se dezvolte, spre binele popoarelor noastre și în interesul păcii și socialismului.

socialiste dezvoltate. vîntărească prietenia și colaborarea dintre țările
N. PODGORNÎI

Președintele Prezi
diului Sovietului Su

prem al U.R.S.S.
i

A. KOSÎGHIN
Președintele Consi

liului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Polone, al poporului polonez și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, dragi tovarăși, și poporului frate român, un salut cordial și felicitări cu prilejul sărbătorii naționale — cea de-a 25-a aniversare a eliberării României. ,în decursul celor 25 de ani, poporul român, sub conducerea Partidu- * lui Comunist Român, a obținut succese de seamă în construirea societății socialiste.Relațiile de prietenie și colaborare dintre Polonia și România șe dezvoltă cu succes. Ambele noastre țări năzuiesc să asigure pacea și securitatea în Europa și în lumea întreagă.Acestui scop îi servește consolidarea alianței și colaborarea dintre Polonia, România, Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste în cadrul Tratatului de la Varșovia, precum și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.în ziua celei de-a 25-a aniversări a eliberării României frățești vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, și poporului frate român noi succese în dezvoltarea multilaterală a patriei socialiste. ■

WLADYSLAW 
GOMULKA 

Prim-secretar 
al Comitetului Cen

tral al Partidului 
Muncitoresc Unit 

Polonez

O

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMANDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Francez vă adresează călduroase urări frățești cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul hitlerist de către armata sovietică și forțele populare din țara dumneavoastră.In decursul unui sfert de veac, România a dobîndit succese importante. Construirea socialismului, colaborarea cu celelalte țări ale sistemului socialist au asigurat avîntul rapid al economiei naționale și îmbunătățirea permanentă a bunăstării oamenilor muncii de la orașe și Sate Comitetul Central al Partidului Comunist Francez urează Partidului Comunist Român și poporului român noi succese pe calea socialis-Vom continua să acționăm pentru prietenia și dezvoltarea relațiilor în toate domeniile între cele două popoare, în avantajul reciproc al națiunilor noastre și în interesul păcii. .Dorim întărirea cooperării între cele două partide ale noastre, îndeosebi în lupta pentru securițate colectivă în Europa și pentru realizarea marilor obiective definite de Consfătuirea internaționala a partidelor comuniste și muncitorești.Vă rugăm să primiți, dragi tovarăși, asigurarea sentimentelor noastre frățești.

DE MINIȘTRI
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit 
vineri dimineața pe, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Kenya în România, Da
vid M. Kayanda, la cererea acestuia. ‘ 

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.
 . —

ÎN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT

Secretariatul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez

COMITETULUI CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

MARIAN 
SPYCHALSKI 

Președintele Consi
liului de Stat al Re

publicii Populare 
Polone

JOZEF 
CYRANKIEWICZ 

Președintele Consi
liului de Miniștri al 
Republicii Populare 

Polone

z

»

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a zilei naționale a României, 
în numele poporului chinez și guvernului chinez, vă adresez dumneavoastră, poporului român și guvernului român calde felicitări.Popoarele chinez și român sînt popoare prietene. Poporul român se 
va bucura pe mai departe de simpatie și sprijin din - partea poporului chinez în lupta sa împotriva intervenției și agresiunii din afară, în opera /’nnstruîre înmod-independent și de sine stătător a patriei sale.

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
_ ^retar General al Partidului Comunist Român. 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

x Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiul Adu-năr i Populare, Consiliul de Miniștri ale Republicii Populare* Bulga- na ș! întregul popor bulgar felicita cordial Comitetul Central, Consiliul de Stat și guvernul Republicii Socialiste România, pe oamenii muncii români juguP]rfaescitCelei de’a XXV'a aniV6rSări 8 Cllberărli Ro=“i d°e sub Victoria de la 23 August , a fost posibilă grație atacurilor puternice un ^°I3oa?ei AriPate.Sovietice, care, nimicind fascismul hitlerist, a jucat RerJnH ho.tarlt°r în Victoria luptei poporului român pentru libertate, independență naționala și progres sociali,
* lor ^nl din Romania frățească, sub conducerea partidului

lor comunist, pășind pe drumul socialismului, în colaborare cu alte țări *°"aista>. au r.eaRzat Profunde transformări în patria lor. A fost creată 
o industrie socialista, un nou aspect a căpătat și satul românesc, a crescut nivelul cultural și material al poporului.tei? C^nVm,?i ,că. dezvo?tarea în continuare a colaborării statelor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și ale Tratatului de la Varșovia va contribui la consolidarea colaborării noastre, va fi o garanție a progresului multilateral al fiecărei țări socialistePrimiți sincerele noastre felicitări, urări de noi victorii în construirea șodahsmului, in dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre popoarele luiI1prole1tar11Sar’ SUb St^agul marxism-leninismului și internaționalismu-

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 

Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, în numele poporului vietnamez, al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale, al guvernului Republicii Democrate Vietnam și al nostru, personal, vă adresăm dumneavoastră și, prin dumneâvoastră, poporului frate român, Partidului Comunist Român, Marii Adunări Naționale și guvernului Republicii Socialiste România ■rajsț/i, el și-a vindecat rapid rănile deia jJooi cauzâte^de fâsciștii-hitle- înhX-aa°b lnUt 'marJ raalizări în edificarea socialismului în România, înzestrind-o cu o industrie și o agricultură dezvoltate, condițiile de cetat materiale ?1 culturale ale poporului român se îmbunătățesc neîn-p°P01yl vietnamez se bucură de aceste succese și urează poporului ^ontrihnuân n°-t-?i-t?t ^ai mari succese în construirea socialismului, în contribuția pozitiva Ia întărirea lagărului socialist, precum și a luptei pentru menținerea păcii în Europa și în lume. tr,\,Jn=^rStrUirea socialismului în Vietnamul de nord și în lupta împotrivii agresiunii americane, pentru salvarea națională, poporul vietnamez îlMariiCAd d6-SP ajutorul Pretios al Partidului Comunist Român,al Marii Adunări Naționale,' al guvernului și al .poporului român.Dorim cu aceasta ocazie să vă exprimăm sincera noastră recunoștință. im»™ îi solldarltatea Și prietenia dintre cele două popoare să se conso- liaeze și sa se dezvolte pe zi ce trece.
HO ȘI MIN

Președintele Comite
tului Central al Par
tidului celor ce mun
cesc din Vietnam, 
președintele Repu

blicii Democrate 
Vietnam

ALDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă transmite salutul său frățesc cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră, înfăptuită prin acțiunea eroică a poporului român și sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist din România.în istoria României, 23 August 1944 marchează o piatră de hotar, 1 fără precedent, precum și începutul unui proces de înaintare neîntrerupta spre socialism, care a adus pace și bunăstare maselor muncitoare din ^ara'cei 25 de ani care au trecut au fost ani de progres susținut, de depășire permanentă a condițiilor de înapoiere, de la orașe și sate, Ia care a fost supusă națiunea română timp de secole. în prezent, dezvoltarea impetuoasă a industriei și agriculturii, ridicarea continuă a nivelului de viață și de cultură, în cele mai diverse domenii, demonstrează cu multa claritate superioritatea indiscutabilă a sistemului socialist. Romania anului 1969 este exponentul convingător al avantajelor unui regim in care a fost desființată exploatarea omului de către om și instaurată definitiv proprietatea colectivă asupra mijloacelor de producție.Pentru toate acestea, dragi tovarăși, vă transmitem felicitările noastre, care reprezintă, în același timp, felicitările oamenilor muncii venezueleni, solidari cu muncitorii, țăranii și intelectualii romani care, în alte situații și condiții, luptă împotriva dușmanului comun imperialist.Ne folosim de acest prilej, pentru a vă reafirma sentimentele noastre de sinceră prietenie, bazată pe internaționalismul proletar, pe principiile solidarității clasei muncitoare și adeziunii la principiile marxism-leninismului. \Sîntem siguri că legăturile statornicite între Partidul Comunist din Venezuela și Partidul Comunist Roman, în decursul luptei pentru eliberarea tuturor popoarelor din lume, se vor întări zi de zi, in ciuda încercărilor repetate ale dușmanului de clasă de, a lovi în unitatea mișcării comuniste internaționale, atît de necesară astăzi în vederea res- pingerii agresiunii imperialiste.Trăiască Partidul Comunist și poporul român !Trăiască prietenia între partidele șl popoarele noastre !Trăiască unitatea mișcării comuniste mondiale I
— _ Ir'.njimi'J<*XoxriițețjiIui.Central 

JESUS FARIA
Secretar general

Z?% A

Volumul cuprinde rapoartele 
prezentate la Congres, cuvîntă- 
rile ținute de delegați și docu
mentele adoptate.

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adu
nării Populare a Republicii 

Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși, «n^mele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar și al întregului popor ungar, va transmitem dv. și poporului frate din Republica Socialistă Romania un salut tovărășesc și cele mai sincere urări de bine cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României. JVictoria Armatei Sovietice asupra fascismului, la care au contribuit Intr-o însemnata măsură și jertfele ostașilor români, a deschis calea spre transformarea pe baze democratice a țării și spre ridicarea României.Folosind aceasta posibilitate istorică, oamenii muncii din România, sub conducerea partidului lor comunist, au obținut mari succese în construcția socialismului, în crearea unei economii naționale moderne în dezvoltarea culturii, au consolidat puterea populară.în ultimul sfert de veac, ca rezultat al eforturilor și succeselor co- F11!?6 xS construcția socialismului, prietenia popoarelor noastre s-a îmbogățit cu un nou conținut.Poporul nostru muncitor este condus și în viitor de ideea consolidării prieteniei popoarelor noastre, colaborării dintre țările noastre în toate domenuie vieții, pentru a contribui eficient la unitatea țărilor socialiste, la respingerea forțelor imperialiste care amenință lumea, la r victoria țelurilor noastre nobile ale socialismului, progresului și păcii.Cu pnlejul acestei date însemnate în istoria dv., a sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, dorim din toată inima poporului frate roman noi succese în munca de răspundere ’ construirii socialismului.
JANOS KADAR

Prim-secretar al Co
mitetului Central al 
Partidului Muncito
resc Socialist Ungar

desfășurată în interesul
PAL LOSONCZI 

Președintele Consi
liului Prezidențial al 
Republicii Populare 

Ungaro

JENO FOCK 
Președintele Guver
nului Revoluționar 
Muncitoresc Țără

nesc Ungar

TRUONG CHINH 
Președintele Comite
tului Permanent al 
Adunării Naționale 
a Republicii Demo

crate Vietnam

FAM VAN DONG 
Primul ministru al 

Republicii Demo
crate Vietnam

Excelenței Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președmtele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Președintele Consiliului Frontului Unității Socialiste 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale 
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului, de Miniștri al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale 
Domnului ȘTEFAN VOITEC

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste Româniaoc?zla.celei de7a XXV-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, in numele Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și al nostru personal, avem onoarea să vă transmitenTDumneavoastră și prin Dumneavoastră, Partidului Comunist Român guver- fratp1’^”1 Ad-UI?an Naționale, Frontului Unității Socialiste și poporului frate roman urările noastre cordiale. 9 1în cei douăzeci și cinci de ani, sub conducerea Partidului Comunist ca'iSTnl’ P°p°rul ^oman a depus eforturi în munca de construire a țării dUvnitnttrU transf?ri?area ei într-o țară cu o agricultură și o industrie dezvoitate, cu o viața culturala și materială care se îmbunătățește con- năpT’tn pnd ° pu.te.rn!ca capacitate de apărare care contribuie la apărarea păcii în Europa și în lumea întreagă.TOrnPdPpatii $in de sud, Frontul Național de Eliberare, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud se bucura_ foarte mult de marile succese obținute de poporul frate român uram sincer poporului român, sub conducerea Partidului Comunist Roman, a guvernului roman, să obțină tot mai multe și mai mari suc- 
C.e®® 2 H,ape.ra de edjRcare a unei țări prospere, fericite, contribuind la cauza luptei popoarelor lumii împotriva imperialismului, pentru indepen- dența naționala, pentru pace și progres social.!luptat.noa?țră de r,ezi.stentă împotriva agresiunii americane, pentru salvarea naționala, populația din Vietnamul de sud primește un sprijin și un ajutor prețios din partea Partidului Comunist Român, a guvernului și poporului frate român.Cu acest prilej, dorim să adresăm Partidului Comunist Român guvernului și poporului român recunoștința noastră sinceră. ’ 'Fie ca prietenia și solidaritatea de luptă dintre populația din Vietnamul de sud și poporul român să fie ------- -• ’ ■ v • 16 na

Avocat NGUYEN HUU THO 
Președintele Prezidiului Comi
tetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de Sud, președintele 
Consiliului Consultativ de pe 
lîngă Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet

namului de Sud

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDragă tovarășe,Cel de-al X-lea Congres al gloriosului dv. partid și-a încheiat lucrările cu un remarcabi! succes care, în condițiile concrete din România socialista și din lume, face din acestea un eveniment istoric Și aceasta cu atit mai mult cu cît dumneavoastră ați fost reales în funcția de secret ide “nanimitatea entuziastă a delegaților, care depășește ca- — d^‘ pe.nt.rua exPnma încrederea pe care națiunea românăPartidei r ron?an f?ate naționalitățile — o are în persoana dv., în Partidul Comunist Român.i daci> sa vă adresez, în numele conducerii naționale ăia.\ Jupfatonlor partidului nostru — în numele poporului nostru __ feli-îîIdur°ase și urări frățești de succes în sarcina imensă însă exal- tanta care vă revirie. Vă rog sa binevoiți a transmite aceste felicitări si ciian: C°mitetulyi Central, cadrelor și militanților din partidul dv., între?- fresmft fȘheUClereia SUCC6Se * mari în făurirea pr0‘ . Plră.se.®c România cu un regret sincer fără a putea asistala festivitățile prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei hdvadlrninaU-Zr1UPtiei-grelei’ plină de succes- Pe care o ducem împotriva colonialismului portughez deosebit de retrograd. Exprim totuși lma ale P°Porului nostru, adresîndu-vă felicitările noa- momlnt înâws+nd ®?Ildafltatea sa activă față de poporul român în acest SSS&WKSiS?" dV- b°8“ă exempls

AMILCAR CABRAL
Secretar General al Partidului 

African al Independenței 
din Guineea Bissau 

și Insulele Capului Verde

Excelenței Sale

Domnului' NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România ..9“ °?azia calei de7a 25-a aniversări a sărbătorii naționale a Repu- ohcii Socmiliste România, am plăcerea să prezint Excelenței Voastre felicitările mele sincere, precum și cele mai bune urări pe care le exprim pentru fericirea Dumneavoastră personală și pentru prosperitatea po-

CEVDET SUNAY 
Președintele Republicii Turcia

porului român.
/

Excelenței

veșnice și de nezdruncinat.
Arhitect HUYNH TAN PHAT 
_ Președintele Guvernului 

Revoluționar Provizoriu 
al Republicii 

Vietnamului de Sud

Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele^ Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România■ . ..Cu pFilejul celei d®‘a 23-a aniversări a eliberării României am deosebita plăcere sa exprim Excelenței Voastre felicitările mele cele mai cordiale și sa formulez cele mai calde urări de fericire și succes deplin precum și pentru buna stare și prosperitatea mereu crescîndă a poporului prieten român. Sînt foarte fericit să constat relațiile de prietenie și vorPamnHfioT-e?1f-a-^tre ?i România și care sînt convins că Sevor amplifica și mtari. din ce in ce mai mult în viitor spre binele celor doua popoare ale noastre. e ceior
MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Sosirea imr delegații 
de peste listare 

la sărbătorirea zilei 
de Z3 August ,

La
țene 
țara 
cine,-------------- - ■.
ganelor locale de partid și de stat 
care vor participa la manifestările 
PM^sosuTTa^sTtu Mar^- 
delegația Comitetului orășenesc Muka- 
cevo al P.C.U.S., condusă de Vaș E- 
milian Vasilievici, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc, și delegația 
Comitetului județean Szabolcs-Szat- 
mar al P.M.S.U., condusă de Ferenc 
Orosz, prim-secretar al Consiliului 
județean; la Suceava — delegația 
condusă de Ivan Vasilievici Musien- 
co, președintele Comitetului executiv 
al Sovietului regional de deputați — 
Cernăuți; la Iași — delegația con
dusă de Vizer Piotr Florovici, pre
ședintele Comitetului Executiv al So
vietului raional Ungheni; la Bîrlad
— delegația condusă de Al. Ceban, 
prim-secretar al Comitetului raional 
Kahul al P.C.U.S. ; la Vaslui — de
legația condusă de Nicolâe Luchia- 
nov, prim-secretar al Comitetului ra
ional Leovo al P.C.U.S. ; la Botoșani
— delegația condusă de Petre Ban- 
ciuc, președintele Comitetului Exe
cutiv al Sovietului raional de de
putați Folești; la Baia Mare — de
legația Comitetului regional Ivanov- 
Frankovsk al P.C.U.S., condusă de 
Cernov Alexandru Olimpievicl, se
cretar al Comitetului regional; la 
Galați — delegația Comitetului ra
ional Vulcănești al P.C.U.S., condu
să de D. Budur, prim-secretar al Co
mitetului raipnal; la Brăila —. de
legația Comitetului județean Plevna 
al P.C. Bulgar, condusă de Zdravcu 
Ilarionov, secretar al Comitetului ju
dețean ; la Craiova — delegația Co
mitetului județean Vrața. al P.C. Bul
gar, condusă de Iordan Iordanov 
secretar al Comitetului județean; 
la Constanța — delegația Comite
tului județean Tțjbuhin al P.C. Bul
gar și "a Sfatului popular județean, 
condusă de Ivan Dimitrov, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular județean ; la Giur
giu — delegația Comitetului județean 
Ruse al P.C. Bulgar, condusă de Pe
tre Danilov, membru al C.C. al 
P.C.B., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid ; la Alexandria
— delegația Comitetului județean 
Tîrnovo al P.C. Bulgar, condusă de 
Dimiter Petrov, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid; la 
Slobozia — delegația Comitetului 
județean Silistra al P.C.B., condusă 
de Dimitr Mihailov, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu-

. Iar județean ; la Ploiești — delegația 
Comitetului orășenesc Botevgrad al 
P.C. Bulgar, condusă de Boris Gheor- 
ghiev, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid ; la Reșița — dele
gația condusă de Dușan Radacovici, 
secretar al Comitetului de partid al 
plasei Zrenjanin din R.S.F. Iugosla
via ; la Tr. Severin — delegația Co
mitetului comunal Kladovo al U.C.I., 
Condusă de Liubișa Ghenici, secre
tarul Comitetului comunal de par- tid.

★

La invitația organelor locale de 
partid și de stat și a Consiliului de 
conducere al C.A.P. din Scornicești, 
județul Olt, vineri a sosit în țară o 
delegație a comunei Praveț din 
R. P. Bulgaria, condusă de ing. 
Vasil Zlatev, președintele Comite
tului executiv al comunei Praveț.

invitația unor comitete jude- 
de partid, vineri au sosit in 
noastră delegații din țările ve- 
iormate din reprezentanți al or-

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România lAnf^°VASne-StC °?azia zil.ei nationale a României pentru a transmite Exce- răwf.rL »1 ® m numele meu și al poporului kuweitian felicitările noastre ' poporului român U”e Urarf d® personală- de bunăstare

SABAH AL SALEM AL SABAH 
Emirul Kuweitului

Numărul următor

al ziarului va apărea

luni 25 august
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ELIBERĂRII ROMÂNIEI

Vietnamul de sud

DE NORD
• NUMEROASE BARICADE AU FOST
• NOUA OFENSIVA DIPLOMATICA 
VEDEREA REUNIFICARII IRLANDEI

ÎNLĂTURATE
A DUBLINULUI ÎN

MOSCOVA 22 — Corespondentul 
Agerpres L. Duță transmite : în 
saloanele Ambasadei din Moscova a 
avut loc o recepție oferită de am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în U.R.S.S., Teodor Mărinescu.

Au participat Kirill Mazurov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
Konstantin .Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., A Miurisep, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S1, I. Spirțdonov, pre
ședintele Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem, I. Palețkis, preșe
dintele Sovietului naționalităților al 
Sovietului Suprem, N. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele Co
mitetului de stat al planificării, I. 
lui de Miniștri'’al'”u'R.s7s. 
notop, membru al C.C. al ______ _
prim-secretar ,.,al Comitetului regio-

-------- —
Sovietului Suprem, N. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele Co
mitetului de stat al planificării, I. 
Novikov, vicepreședinte al Consiliu- 

V, Ko- 
P.C.U.S., 

—..... ........i regio
nal Moscova al P.C.U.S., președin
tele Asociației de prietenie sovieto- 
română, G. Karavaev, ministrul con
strucțiilor al U.R.S.S., B. Petrovski. 
ministru] ocrotirii sănătății al 
U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovie
tice _ I. Iakubovșki, prim adjunct al 
ministrului apărării, comandantul 
suprem al forțelor armate unite ale 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, L. Iliciov, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general de armată A. Epișev, 
șeful direcției politice superioare a 
armatei sovietice, mareșali, generali 
și ofițeri sovietici. Printre nume
roșii participant se aflau conducă
tori și activiști de răspundere din 
ministere, instituții centrale și or
ganizații obștești, activiști de par
tid, oameni de știință și artă, zia
riști, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Moscova și membri ai 
corpului diplomatic.

La recepție a fost, de asemenea, 
prezent Mihai Roșianu, membru al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului General A.R.L.U.S.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și caldă prie
tenie.

PEKIN 22 — Corespondentul Ager
pres I. Gălățeanu transmite : Amba
sadorul României la Pekin, Aurel 
Duma, a oferit o recepție în seara 
zilei de 22 august la sediul ambasa
dei. Au participat premierul Ciu En 
Lai, _ vicepremierul Li Șien-nien, U 
Fa-sien, locțiitor al șefului marelui 

. stat major și comandantul aviației, 
Go Mo-jo, vicepreședinte al Comite
tului permanent al Adunării repre
zentanților populari pe întreaga 
Chină, Su Iu, adjunctul ministrului 
apărării naționale, Ciao Kuan-Hua, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Giou Huamin, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Tin 
Si-lin, vicepreședinte al Asociației de 
prietenie și relații culturale cu străi
nătatea, și alte persoane oficiale chi
neze. Au fost prezenți, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice, diplo- 
mați, ziariști chinezi și corespondenți 
străini.

Recepția s-a desfășurat într-o at- 
.mosferă de caldă prietenie

HANOI 22 (Agerpres) — Ambasa- 
dorul României la Hanoi, Constantin 
Băbeanu, a oferit o recepție. Au 
participat Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, președinte
le Consiliului de Miniștri al R.D. 
bru al Biroului

dorul României la Hanoi, Constantin 
Băbeanu, a oferit o recepție. Au 
participat Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al Partidului celor 

- ce muncesc din Vietnam, președinte
le Consiliului de Miniștri al R.D. 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul afacerilor ex
terne, Tran Dang Khoa, vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, Phan Ke Toai, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nguyen Van Huong, membru 
al Prezidiului Frontului Patriei, mi
niștri, .reprezentanți ai organizațiilor 
obștești și -.de masă. Au fost de față 
membri ai corpului diplomatic' acre
ditați la Hanoi.

J

talurgiei, Horst Solie, ministrul eco
nomiei externe, miniștri, membri ai 
Consiliului de Stat, ai Camerei 
Populare și numeroase alte persona
lități din R.D.G., precum și șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Berlin.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

COPENHAGA 22 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării României, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România la Copen
haga, G Ploeșteanu, a oferit o recep
ție. Au luat parte Karl Skytte, pre
ședintele Folketingului, membri ai 
guvernului și funcționari superiori în 
diverse ministere, Sigurd Omann 
președintele Partidului Socialist 
Popular, și alți conducători ai parti
delor politice, reprezentanți ai vieții 
publice, culturale și artistice. Au fost 
de asemenea prezenți șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Copenhaga. 
Recepția s-a desfășurat într-o atmos-» 
feră prietenească.

★
Ziarul „Land og Folk" a publicat, 

sub semnătura lui Willy Fulgsgang, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Danemarca, un amplu ar
ticol consacrat realizărilor istorice 
ale poporului român în cei 25 de ani 
de la eliberare.

SOFIA 22 — Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite : Vineri 
seara, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Populară 
Bulgaria, Nicolae Blejan, a oferit în 
saloanele ambasadei române din 
Sofia o recentie. .. .

La recepție au participat Ghiorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria, Jivko Jivkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Boris Velcev, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., se
cretar al C.C. al P.C.B., prof. Ivan 
Popov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., președintele Comi
tetului pentru știință și progres teh
nic, Petar Tancev, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, acad. Sava 
Gănovski, membru al C.C. al P.C.B., 
președintele Biroului Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria, Ghiorghi Kuli- 
sev, vicepreședinte al Prezidiului A- 
dunării Populare, membri în condu
cerea unor ministere, generali și 
ofițeri superiori, membri ai C.C. al 
P.C.B., ai Prezidiului și Biroului 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria, 
academicieni, oameni de știință, artă 
și cultură, conducători ai unor insti
tuții centrale, activiști pe tărîm ob
ștesc, ziariști bulgari și corespon
denți ai presei străine.

Au fost, de asemenea, prezenți șefi 
și membri ai misiunilor diplomatice 
acreditați în Republica Populară Bul
garia.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

PRAGA 22 — Corespondentul A- 
gerpres E. Ionescu transmite'': Cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării României, în saloariele Am
basadei române din Praga a avut 
loc vineri seara o recepție. Au parti
cipat O. Cernik, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele guvernului cehoslovac, 
V. Bilak, membru al Prezidiului C C. 
și secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, F. Pene, secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, S. Razi, pre
ședintele guvernblui ceh, V. Dvor- 

“ăparării naționale ar n.s: ceuusru- 
vace, A. Krouzil, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace, miniștri, reprezentanți ai 
organizațiilor frontului național din 
R S Cehoslovacă, funcționari supe
riori din M.A.E. al R.S. Cehoslovace, 
ofițeri superiori ai armatei populare 
cehoslovace, personalități ale vieții 
culturale și artistice pragheze, mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
la Praga, ziariști cehoslovaci și 
străini.

HELSINKI 22 (Agerpres). — Mir
cea Bălănescu, ambasadorul Repu
blicii .Socialiste România în Finlan
da. a oferit o recepție în saloanele 
ambasadei. Au participat dr. Mauno 
Koivisto, primul ministru a] Fin
landei, Johannes Virolainen, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
V. J. Sukselainen, președintele par
lamentului, miniștri-și conducători ai 
unor ministere, deputați, generali și 
ofițeri superiori, numeroși reprezen
tanți ai vieții culturale, ziariști, co
respondenți străini, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Helsinki. 
Au fost, de asemenea, prezenți Aarne 
Saarinen, președintele Partidului 
Comunist din Finlanda, membrii de
legației P.C.F. care â participat la 
Congresul al X-lea al P.C.R., Viile 
Pessi, membru al Biroului Politic al 
P.C.F. și alți activiști ai partidului. 
Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de cordială și 
prietenească.

TOKIO. — Corespondentul Ager
pres FI. Țuiu transmite ; în cadrul 
manifestărilor din capitala Japo
niei, prilejuite de cea de-a 25-a ani
versare a eliberării României, pre
ședintele grupului parlamentar de 
prietenie Japonia—România și vice
președinte al Partidului liberal-de
mocrat de guvernămînt, Shojiro Ka- 
washima, a organizat joi în saloa
nele hotelului „Palace" din Tokio o 
intîlnire urmată de un prînz. Au 
luat parte membrii grupului parla
mentar, între care Aiichiro Fujiya
ma, fost ministru ,de externe, Kenji 
Fukunaga, șeful delegației parla
mentare japoneze, care a vizitat a- 
nul acesta România, Eki Sone, di
rectorul Departamentului Internațio
nal al Partidului socialist-democratic și alții.

Despre semnificația istorică a e- 
yenimentului sărbătorit, despre rea
lizările obținute de poporul român, 
despre politica externă ai României 
și relațiile ei cu Japonia au vorbit 
ambasadorul român, Ion Datcu, 
Shojiro Kawashima, precum și alte 
14 persoane participante la întîlnire.

Vineri, ambasadorul român Ion 
Datcu al oferit în saloanele Hotelului 
Hilton din capitala niponă o recep
ție, la care au participat T. Matsuda, 
președinte al parlamentului japonez. 
Kiichi Aichi, ministrul afacerilor ex
terne, Shiro Kiuchi, ministrul științei, 
tehnologiei și energiei atomice, Sen- 
suke Fujieda, vicepreședinte al Ca
merei Reprezentanților, membri ai 
conducerilor Partidului Comunist din 
Japonia, Partidului Socialist Japonez, 
Partidului Liberal-Democrat, Parti
dului Socialist Democratic, Consiliu
lui general al sindicatelor din Japo
nia.

BELFAST 22 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă, stră
zile din Belfast, capitala Irlandei de 
Nord, și-au reluat ritmul lor nor- 
mal,. .?u? supravegherea armatei, 
catolicii și protestanții au început să 
se întîlnească în localurile de pe li
niile lor de frontieră". Numeroase 
baricade de pe Hooker Street, Crum- 
lin Road și Falls Road — locuri unde 
au avut loc violente ciocniri — au 
fost înlăturate.

★
Generalul Geoffrey Baker, șeful 

statului major al armatei britanice 
sosit într-o vizită la Belfast, a avut 
joi întrevederi cu primul ministru 
al Irlandei de Nord, James Chi
chester Clark.

DUBLIN 22 (Agerpres). — Repu
blica Irlanda a lansat joi o nouă 
ofensivă diplomatică în legătură cu 
situația din Irlanda de Nord. ■ In
tr-un comunicat publicat joi seara

guvernul irlandez contes-la Dublin, guvernul irlandez contes- 
ta Marii Britanii orice drept asupra 
vreunei părți a Insulei Irlanda, afir- 
mind totodată că el nu va renunța 
niciodată la ideea unității întregii 
insule. Noua ofensivă diplomatică — 
scrie agenția France Presse — ur
mează să se desfășoare în urmă
toarele zile printr-o largă campanie 
de informare pe lingă diverse gu
verne și organe de presă. In acest 
scop, la Dublin a lost creată deja o 
„agenție de informare" ai cărei re
prezentanți au plecat ieri la postu
rile lor de la Washington, New 
York, Boston, Paris, Bruxelles, Ma
drid, Bonn și chiar la Londra și 
Liverpool. In cadrul campaniei de 
presă — menționează agenția citată 
- vor fi utilizate documente și foto
grafii asupra evenimentelor din Ir
landa de Nord, menite să facă mai 
bine cunoscut punctul de vedere al 
Dublinului asupra reunil'icării Ir
landei.

INCIDENTUL DINTRE
GUYANA Șl SURINAM

BUDAPESTA 22 — Corespondentul 
Agerpres Al. Pintea transmite : Cu 
prilejul sărbătorii naționale a po
porului român, vineri seara, ambasa
dorul Republicii Socialiste'România 
la Budapesta, Dumitru Turcuș, a ofe
rit o recepție în saloanele anwasadei. 
La recepție au participat Losonczi 
Pal, președintele Consiliului Prezi
dențial al'Republicii Populare Unga
re, Gaspar Sandor, membru al Biro
ului Politic al C.C. al P.M.S.U., se
cretar general al Consiliului Central 
al Sindicatelor, Nemes Dezso, mem 
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., Czinege Lajos, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P M.S.U., ministrul apărării naționa
le, Cseterki Lajos, secretarul Consi
liului Prezidențial al republicii. Bon; 
dor Jozsef ministrul construcțiilor și 
urbanisticii, dr. Levardi Ferenc, mi
nistrul industriei grele, Nagy Jozsef- 
ne, ministrul industriei ușoare, Szabo 
Zoltan, ministrul sănătății, Puja Fri- 
gyes, prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, alte cadre de con
ducere din aparatul de partid și de 
stat, din conducerea unor instituții 
centrale și organizații de masă, oa
meni de cultură și artă, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Budapesta.

Recepția s-a desfășurat intr-q at
mosferă caldă, prietenească.

VARȘOVIA 22 — Corespondentul 
Agerpres L. Dumitrașcu transmite : 
La 22 august a.c., ambasadorul Ro
mâniei la Varșovia, Tiberiu Petres
cu, a oferit în saloanele Ambasadei 
o recepție.

Au participat Jozef Tejchma, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., B. Podedworny, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
M. Olewinski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, miniștri, generali, 
reprezentanți ai vieții culturale și 
științifice poloneze, ambasadori și re
prezentanți ai corpului diplomatic, 
redactori șefi ai publicațiilor centra
le, ziariști.

Cu prilejul zilei de 23 August, la 
Teatrul Dramatic din Varșovia a a- 
vut loc vineri seara o adunare fești- 
vâ organizată de Frontul Unității 
Poporului. Au luat cuvîntul Pioțr 
Jaroszewicz, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri a'l R.P. Polone, și Tiberiu Pe
trescu, ambasadorul României la 
Varșovia.

aentui Agerpres r. oranăsca trans
mite : Cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, Gheorghe Pele, a 
oferit o recepție la care au participat 
Bruno Pitterman, președintele gru
pului parlamentar de prietenie Aus- 
tria-România, reprezentanți ai unor 
ministere și ai organizațiilor interna
ționale care își au sediul la Viena, 
ziariști austrieci, corespondenți ai 
presei străine. A luat parte de aseme
nea președintele Partidului Comunist 
din Austria, Franz Muhri.

„Asociația de prietenie Austria- 
România" a organizat la Viena o 
seară festivă. Dr. Erich Oberlaender 
a evocat principalele momente ale 
actului istoric de la 23 August 1944 
și succesele obținute de poporul ro
mân în cei 25 de ani de la eliberare.

ROMA 22 — C rr___/ ...
gerpres N. Puicea transmite : 
sediul Ambasadei „„
cialiste România din Roma a avut loc 
vineri dimineața o âonferință de 
presă. A vorbit ambasadorul Iacob 
lonașcu. Seara, ambasadorul țării 
noastre a oferit în saloanele amba
sadei o recepție. Au luat parte Do
menico Magri, ministrul industriei și 
comerțului, prof. Biagioni, subsecre
tar de stat la Ministerul Industriei și 
Comerțului, membri ai conducerii u- 
nor ministere, deputați și senatori, 
generali, oameni de artă și cultură, 
membri ai corpului diplomatic, re
prezentanți ai cercurilor industriale 

" I>ir<icpxf n rtitx muj ••'wttKx-
nist Italian, Alessandro Menchinelli 
și Piero Ardenti, membri ai Direcți
unii P.S.I.U.P., Enrico Manca, mem
bru al Direcțiunii Partidului Socia
list Italian, Angelo Sferrazza, șef 
adjunct al Secției externe a Direcțiu
nii Partidului Democrat-Creștin. Re
cepția s-a desfășurat într-o atmosfe
ră deosebit de cordială.

Corespondentul A-
■------- '.n : La

Republicii So-
---------------  
o âonferință de

ambasadorul țării

HAGA 
municat 
legătură . _______ ___
izbucnit la 19 august între Guyana și 
„teritoriul autonom" Surinam, depen
dent de Olanda, se exprimă îngrijo
rarea guvernului olandez față de si
tuația din zona respectivă Comuni
catul precizează că forțele guyaneze 
au făcut uz în timpul luptelor de 
arme automate, dar că pînă în pre
zent în rîndul militarilor din Suri
nam nu au fost înregistrați morți sau 
răniți. Se arată, totodată, că aeropor
tul de la Tirgi, situat în zona con
testată și aflat înainte de aceste cioc-

22 (Agerpres). — Tntr-un co- 
oficial publicat la Haga în 
cu incidentul de frontieră

R. A. Yemen i

la

A- 
La

HAVANA 22. — Corespondentul 
gerpres, V. Stamate, transmite : _
Havana a avut Ioc o adunare festivă 
la care au participat Bias Roca Cal- 
derio, membru al Secretariatului C.C 
al P.C. din Cuba, Secundino Guerra 
I-Iidalgo, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, Arturo Guzman, ministrul mi
nelor, metalurgiei și combustibilului, 
reprezentanți ai vieții publice și ob
ștești, oameni de artă și cultură din 
Havana, precum și șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice acreditați in 
capitala Cubei. Au fosț prezenți Va- 
sile Mușat, ambasadorul României Ia 
Havana, ingineri și tehnicieni români 
care lucrează în Cuba.

Vasile Mușat și Secundino Guerra 
au rostit cuvîntâri în care au subli
niat însemnătatea actului de la 23 Au
gust 1944 și a victoriilor obținute de 
poporul român sub conducerea P.C.R. 
în sfertul de veac care a trecut de la 
eliberare. A urmat apoi un“ program 
artistic, susținut de artiști cubanezi 
și români.

LONDRA 22 — Corespondentul A- 
gerpres Liviu Rodeșcu transmite i 
Ambasadorul țării noastre la Lon
dra, Vasile Pungan, a oferit o re
cepție la care au participat Eirene 
White, președinta Partidului labu
rist și ministru de stat la Ministerul 
pentru problemele țării Galilor, lor
dul Chalfont, ministrul de stat pen
tru problemele dezarmării la Mi
nisterul Afacerilor Externe și al 
Commonwealthului, și J. P. W. Mal- 

' lalieu, ministrul de stat la Ministe
rul tehnologiei. Au fost prezenți 
membri ai guvernului, subsecretari 
de stat și alți înalți demnitari, de
putați ai Parlamentului britanic, re
prezentanți ai Camerei de comerț și 
ai unor firme industriale și comer
ciale din Marea Britanie. Au parti
cipat, de asemenea, Bert , Ramelșon 
și Jack Woddis, membri âi Comite
tului Executiv al Partidului Comu
nist din Marea Britanie, conducă
tori și reprezentanți ai sindicatelor 
britanice, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la Londra, zia
riști. V

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

NEW YORK 22 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al țării noas
tre, ambasadorul Gheorghe Diaco- 
nescu, a oferit la sediul misiunii din 
New York, o recepție. Au parti
cipat Jaime de Pinnies, președintele 
pe luna în curs al Consiliului de 
Securitate, reprezentanții permanent! 
la O.N.U. ai statelor membre ale or
ganizației, adjuncții secretarului ge
neral al O.N.U. și alte personalități 
din conducerea Organizației Națiuni
lor Unite, precum și ziariști, oa
meni de știință, artă și cultură. Re
cepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

niri sub controlul Surinamului, a1 fost 
ocupat de armata guyaneză, care și-a 
consolidat ulterior pozițiile cucerite. 
Guvernul olandez cere restabilirea 
statu-quo-ului.

* '
GEORGETOWN 22 (Agerpres). — 

Citind surse informate, agenția 
France Presse anunță din capitala 
Guyanei că guvernul acestei țări a 
respins nota olandeză care cere re
tragerea forțelor militare guyaneze 
din teritoriul situat ia frontiera cu 
Surlnamul și; disputat de ambele 
părți.

I

trupele republicane 
și forțele regaliste

(Agerpres). — Știrile 
i Sanaa de coresponden

te presă informează 
j recrudescență a lupte- 
trupele guvernamentale

SANAA 22 
transmise din 
ții agențiilor 
despre o nouă 
lor dintre t....---- -
din Republica Arabă Yemen și uni
tățile militare regaliste ale fostului 
imam El-Badr. Forțele republicane, 
transmite agenția Reuter, au res
pins un atac lansat de unitățile rega- 
iște cu scopul de a ocupa o parte a 

provinciei Hajja, situată în partea 
de nord-vest a capitalei republicane. 
Potrivit altor informații, în regiunea 
portului Saada, aflat în partea de 
nord a orașului- Sanaa, se desfășoară 
în prezent lupte între trupele guver
nului republican și forțele regaliste. 
Postul de radio Sanaa transmite că 
o parte a triburilor din regiunea por
tului Saada s-at> alăturat autorităților

regaliste ale fostului

republicane, sprijinind acțiunile ofen
sive ale acestora împotriva forțelor 
regaliste.

Din Sanaa se anunță că criza mi
nisterială declanșată in urma demi
siei cabinetului generalului Hassan 
Al-Amri nu a putut fi deocamdată 
reglementată Eforturile președinte
lui Consiliului Prezidențial,- Abdul 
Rahman El-Iriani,-de a desemna un 
nou premier, în locul lui Mohsen El- 
Aini care a renunțat la misiunea de 
a forma un nou guvern, au eșuat. 
Eșecul eforturilor lui Iriani sînt at.ri-; 
buite de observatorii politici existen
ței unor profunde divergențe între 
liderii principalelor formațiuni poli
tice și șefii triburilor asupra căilor 
de reglementare a conflictului din 
Yemen.

ULAN BATOR 22 (Agerpres). — 
In capitala R.P. Mongole a avut loc 
o adunare festivă. Au vorbit . G. 
Batmung, președintele Asociației de 
prietenie mongolo-române, și Sandu 
loan, ambasadorul României în R.P. 
Mongolă La adunare au luat parte : 
D. Gombojav, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, S. Sosorbararm • 
ministrul culturii. D. Cimidorj, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, .oameni de cultură și artă, 
reprezentanți ai organizațiilor poli
tice și obștești din capitală. Mi
nisterul Culturii al R.P. Mongole a 
organizat joi o gală de filme la care 
a fost prezentat filmul „Dacii .

BERLIN 22 — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : în 
seara zilei de 22 august, ambasadorul 
României în R.t). Germană, Nicolae 
Ghenea, a oferit la Sala Congreselor 
din Berlin o recepție. Au participat 
Gerhard Gruneberg, membru a! 
Biroului Politic al C.C. al P.Ș.U.G., 
Paul Verner, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.G. al P.S.U.G., 
Manfred Gerlach, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Manfred Flegel, 
Wolfgang Rauchfuss, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Wolfgang 
Rosser, mebru al Prezidiului Camerei 
Populare, Otto Gotsche, secretarul 
Consiliului de Stat, Werner Kir
chhoff vicepreședinte al Frontului 
Național, Erich Haase, ministru) 
pentru economia materialelor, Kurt 
Singhuber, ministrul minelor și me-

PARIS 22 — Corespondentul Ager
pres Al. Gheorghiu transmite : Am
basadorul României la Paris, 
Constantin Flitan, a oferit vineri 
o recepție în parcul ambasadei Au 
participat Philippe Dechartre, se
cretar de stat pentru problemele 
muncii și populației, Andrâ Fanton, 
secretar de stat la Apărarea Națio
nală, Emile Roche, președintele Con
siliului Economic și Social, Georges 
Seguy, secretar general al Confede
rației Generale a Muncii, Jean Roche, 
rectorul Universității din Paris, ofi- 

'-țeri superiori, academicieni, • oameni 
de artă și cultură,.oameni de afaceri, 
ziariști, șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Paris.. Au fost, 
de asemenea, de față Franqois Bil- 
loux, Gaston Plissonnier și Andrâ 
Vieuguet — membri ai Biroului Poli
tic al Partidului Comunist Francez, 
Michel Roccard, secretarul general al 
Partidului Socialist Unificat, repre
zentanți ai conducerii Partidului So
cialist. La recepție au participat, de 
asemenea, d-na Nguyen Thi Binh, 
ministrul afacerilor externe al gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, și șeful 
delegației acestui guvern la convor
birile de la Paris, în problema viet
nameză, precum și ambasadorul Ha 
Van Lau, șeful adjunct al delegației 
R.D.' Vietnam la convorbirile cva- 
dripartite de la Paris. Recepția s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

Congresul Federației ja
poneze a sindicatelor mun
citorilor din industria electro- 
energetică care reunește peste 130 000 
de muncitori și funcționari și-a în
cheiat lucrările în orașul Kanadzawa. 
Congresul a subliniat într-o rezoluție 
necesitatea extinderii acțiunilor sindi-' 
catelor pentru anularea Tratatului de 
securitate japono-american, pentru re
trocedarea cit mai grabnică și necon
diționată a insulelor Okinawa.

Numărul total al șomeri-, 
lor din Marea Britanie 8 
atins în august cifra de 567 828 ceea 
ce reprezintă un record pentru această 
perioadă. Procentul șomerilor repre
zintă în prezent 2,5 la sută din numă
rul total al angajaților.

Un puternic incendiu a 
izbucnit joi la moscheea El 
fîqsa, din Ierusalim,veche de 
peste 1400 de ani, un important lă
caș al cultului musulman — anunță 
agențiile internaționale de presă. 
Premierul iordanian Bahjat Talhouni, 
președintele Tunisiei, Habib Bour- 
guiba, regele Hassan al II-lea al Ma
rocului și guvernul Libiei au adresat 
telegrame de protest secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, prin care 
învinuiesc guvernul israelian de iz
bucnirea incendiului și cer să se pună 
capăt unor asemenea acțiuni de dis
trugere îndreptate împotriva locurilor 
sfinte ale credincioșilor musulmani.

a
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București Piața

La Brazzaville și-a în
cheiat lucrările cel de al treilea 
congres extraordinar al Organizației de 
tineret a partidului Mișcarea națională 
revoluționară. După cum s-a hotărit la 
Congres, această organizație va avea 
următoarea titulatură : Uniunea Tine
retului Socialist Congolez.

După atentatul comis joi 
la Nicosia asupra lui Mil- 
tiades Christodoulou, Purtât0 
rul de cuvînt oficial al guvernului ci
priot, în capitala Ciprului tensiunea 
persistă. Președintele Makarios a dat 
publicității o declarație în care a aver
tizat populația că unele grupări ilegale 
amenință să antreneze din nou Ciprul 
în războiul civil.

Guvernul Indiei a hotărî! 
să instituie monopolul de 
stat asupra importului de 
materii prime industriale — 
a declarat în Camera superioară a par
lamentului indian Bali Bhagat, mi
nistrul comerțului exterior.

Primul ministru al regi
mului saigonez, Tran Van 
Huong, și-a prezentat demi
sia președintelui Nguyen Van Thieu, 
se arată într-un comunicat oficial dat 
publicității, vineri după-amiază la 
Saigon. Această demisie marchează o 
nouă răbufnire a gravelor divergențe 
din cadrul regimului saigonez.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-295" 8 
fost lansat vineri în Uniunea Sovie
tică, în vederea explorării spațiului 
cosmic potrivit programului anunțat 
anterior.

La Alexandria s-au în
cheiat lucrările conferinței 
cadrelor didactice din țările 
arabe, cai® 9 examinat o serie de 
probleme legate de predarea matema
ticii în școlile arabe și în instituțiile 
de învățămînt superior.

Vernisajul unei noi expo
ziții a Iui Pablo Picasso 8 
avut loc la Nisa. Pietonii însuși, aflat 
la respectabila vîrstă de 87 de ani, a 
ținut să participe la prezentarea ccIot 
30 de pirogravuri selecționate din cele 
aproape 350 executate de artist în ulti
mele șase luni.

în clădirea Parlamen»"- 
lui Ghanei a explodat o 
bombă, anunță agenția Reuter. Ex
plozia a avut loc vineri, cu cîteva ore 
înaintea începerii ședinței Adunării 
Constituante întrunite la cererea Con
siliului Național de Eliberare pentru a 
aproba noua constituție a țării. Nu 
s-au semnalat victime.

„scîntell". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dltuzorll din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteit

SAIGON 22 (Agerpres). — In ul
timele 24 de ore, unități ale Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud au a- 
tacat cu rachete și mortiere 25 de 
baze și instalații militare americane 
printre, care și marea bază aeriană 
de la Da Nang, anunță agenția Asso
ciated Press. Comandamentul ameri
can, confirmind această informație, 
a menționat că șapte din obiectivele 
atacate de patrioți au fost atinse în 
Jîlin.

Regiunea Da Nangului a continuat 
ș> vineri dimineața să fie teatrul,u- 
nor lupte înverșunate 
americano-saigoneze și 
triotice. Un angajament 
a fost semnalat Ia vest 
(50 km sud-vest de Da

. tru a reduce presiunea 
supuse unitățile 
ceastă regiune au intervenit bom
bardiere și avioane de asalt. In ciu
da intervenției aviației, luptele în a- 
ceastă regiune continuă.

Și în zona Saigonului du fost sem
nalate vineri angajamente directe in
tre unități americane și patrioți. E- 
lemente ale celei de-a 25-a divizii 
de infanterie a S.U.A. au căzut în
tr-o ambuscadă la 97 km nord-vest 
de Saigon, înregistrînd pierderi con
siderabile.

între unități 
forțele pa- 

de amploare 
de Tam Ky 
Nang). Pen- 
la care erau 

americane in. a-

CHILE

Ecouri
unității

de

favorabile
partidelor

stingă
t din un‘11'dului Comunist din Vriile' către toate partidele și organizațiile de stingă pentru unirea eforturilor în vederea alegerilor prezidențiale din 1970 și desemnarea unui candidat comun a trezit un viu ecou. Potrivit informațiilor apărute în presa chiliană, partidele radical și socialdemocrat, precum și Mișcarea pentru o acțiune populară independentă acceptă ideea partidului comunist de a începe convorbiri în a- ceastă problemă.Senatorul Rafael Tarud, candidat la președinție din partea Mișcării pentru o acțiune populară independentă, a declarat: „Astăzi, mai mult ca oricînd, se simte necesitatea unirii eforturilor tuturor partidelor de stînga". El a calificat chemarea partidului comunist ca „deosebit de actuală".

Elective ale trupelor fîli- 
pilieZe, vehicule blindate, elicop
tere și avioane au primit ordin să se 
îndrepte spre cinci orașe din regiunea 
centrală a țării — anunță coresponden
tul din Manila al agenției U.P.I. — 
ca urmare a intensificării acțiunilor 
partizanilor.

Președintele Statelor 
Unite, Nixon, a avut joi întrevederi 
cu șeful regimului din Coreea de sud, 
Pak Cijan Hi, aflat într-o vizită ofi
cială în S.U.A. Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a declarat că au fost dis
cutate probleme legate de menținerea 
trupelor americane în Coreea de sud, 
situația din Asia de snd-est și relațiile 
dintre cele două țări.

La împlinirea a cinci ani 
de la încetarea din viață a 
lui Palmiro Togliatti, ,a cimi- 
tirul Verario din Roma, a avut loc o 
ceremonie în padrul căreia au fost 
depuse coroane de flori. Au participat 
delegații ale C.C. și comisiei centrale 
de control ale P.C.I., redacțiilor ziaru
lui „L’Unita" și revistei „Rinascita*1, 
federației P.C.I. din Roma, federației 
tineretului comunist.
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