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LEMNULUI
valori superioare

r în Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al X-lea al P.C.R.; în celelalte do
cumente s-au subliniat puternic di
recțiile de valorificare superioară 
a tuturor bogățiilor țării, sarcini 
deosebite revenind șl economiei fo
restiere. Aceste sarcini duc mai de
parte rezultatele obținute pînă acum 
în economisirea și industrializarea 
lemnului și, totodată, stabilesc noi o- 
biective majore în toate sectoarele de 
activitate. Datorită orientării știin
țifice, ferme, trasate de cel de-al 
iX-lea Congres al partidului, eco
nomia forestieră a ajuns în pre
zent să satisfacă în măsură 
crescîndă necesitățile de produse 
lemnoase, de valoare economică 
sporită, ale industriilor constructoa
re de mașini, chimice, miniere, con
strucțiilor, agriculturii, creînd con
comitent un volum tot mai mare de 
sortimente variate și finite desti
nate pentru export. O caracteristică 
de primă însemnătate a industriei 
lemnului, în anii actualului cincinal, 
este bogata diversificare de sorti
mente, sporirea continuă a masei 
lemnoase superior industrializată 
(în unități moderne, cu o înaltă teh
nicitate), în condițiile micșorării cu 
fiecare an a suprafețelor de pădure 
tăiată. Anul trecut, de exemplu, 
producția în ramura industrializării 
lemnului a fost de circa 12 ori mai 
mare față. de anul 1938, în condi- 

. (iile în care producția exploatării 
forestiere a sporit de numai 3,4 ori. 
în cele 17 mari combinate ale eco
nomiei forestiere, create în anii con
strucției socialiste, se obțin aproape 
totalitatea sortimentelor și calități-, 
lor de semifabricate și produse fi
nite de care are trebuință economia 
națională, creîndu-se totodată im
portante disponibilități pentru ex
port ; produsele de acest gen, 
exportate, se bucură azi de a- 
preciere și sînt de aceea so
licitate de către zeci de țări ale lu
mii. în acest context nu-i deloc în- 
tîmplător că tocmai acele sorti
mente cu un înalt grad de indus
trializare și, în consecință, cu o va
loare de întrebuințare sporită, fa
bricate cu maximă exigență, compe
titive, sînt tot mai căutate în țări cu 
binecunoscut prestigiu și tradiție în 
industrializarea lemnului. La ora ac
tuală, din volumul total al exportu
lui românesc, 16 la sută îl dă acest 
sector, materializat în peste 70 de 
sortimente, cumpărate în 60 de țări 
de pe toate continentele.

După cum se știe, Directivele 
Congresului al X-lea al partidului 
nostru subliniază cu pregnanță orien
tarea spre modernizarea industriei

f

Ing. Mihai SUDER
ministrul economiei forestiere

t

petrochimic Ploiești 
a început să producă 

o nouă instalație
în cadrul Combinatului pe

trochimic Ploiești a început să 
producă un nou obiectiv in
dustrial : instalația de anhidri
dă ftalică — a doua de acest 
gen din țară, cu o capacitate 
anuală de 6 000 tone. Pentru 
obținerea acestui produs, uti
lizat la fabricarea plastifian- 
ților și rășinilor sintetice, noua 
instalație folosește ca materie 
primă ortoxilenul furnizat de 
rafinăriile de la Brazi și ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Intrarea în funcțiune în 
acest an a unor noi instalații 
a făcut ca, în prezent, combi
natul prahovean să realizeze 
aproape jumătate din produc
ția chimică a județului. Circa 
60 la sută din produsele rea
lizate aci sînt exportate în pes
te 20 de țări.

(Agerpres)

\
de exploatare și prelucrare a lem
nului, spre valorificarea superioară a 
resurselor de „aur verde" ale țării, 
concomitent cu accentuarea dezvol
tării producției de diferite materiale 
înlocuitoare de lemn, în vederea re
ducerii consumului acestuia. Aceste 
sarcini de înaltă răspundere că
lăuzesc pe toți cei care își desfășoară 
activitatea în ramura economiei fo
restiere, mobilizează și conjugă toate 
eforturile în direcția sporirii pond'e- 
rii lemnului industrializat în totalul 
cantității de masă lemnoasă exploa
tată, extinderii fabricației produse
lor cu un grad superior de prelu
crare. In prezent, s-a ajuns ca în 
cadrul C.I.L.-urilor și IPROFIL-uri- 
lor, indicele de utilizare a lemnului 
brut să fie de 75—85 la sută, ceea 
ce a permis — pe această cale — 
obținerea unui spor de produse care 
valorifică superior masa lemnoasă. 
De exemplu, în comparație cu pro
ducția anului 1938. fabricăm azi de 32 
ori mai mult placaj și de 23 ori mai 
mult furnir. Numai C.I.L. Blaj rea
lizează de 5 ori mai mult placaj decît 
întreaga cantitate de placaj obținută 
în țară în 1938. în plus, producem o 
gamă variată de sortimente pe care 
în perioada antebelică nu le fabri
cam — plăoi aglomerate, plăci fibro- 
lemnoase — utilizîndu-șe în scopul 
realizării acestora diferite deșeuri de 
lemn de calitate inferioară sau de 
dimensiuni mici. Numai în ultimii 
trei ani s-au economisit, pe această 
cale, peste 2.5 milioane m.c. cheres
tea. In continuare, se prevede ca la 
finele anului 1970 să se obțină o pro-

ducție de două ori mai mare, față de 
1965, de PAL și PFL (500 000 tone). 
De asemenea, va înregistra o creș
tere simțitoare și producția de mo
bilă, de diferite tipuri și destinații.

Congresul al X-lea al partidului a 
pus în evidență, alături de realizările 
apreciabile de pînă acum ale econo
miei forestiere, sarcini stimulatorii 
pentru următorul cincinal. în 1975, 
volumul de lemn scos din pădure 
pentru industrializare va fi cu 7 la 
sută mai mic decît în anul 1970, în 
timp ce producția globală a acestei 
ramuri va crește in viitorul 
cincinal cu 13—14 la sută. Aceasta 
este o dovadă certă a orientării spre 
valorificarea superioară a masei lem
noase.

Partidul nostru a creat toate pre
misele obținerii în întreprinderile 
economiei forestiere a acelorași per
formanțe tehnice și economice pe 
care le realizează industria similară 
a celor mai avansate țări. Corespun
zător întru totul intereselor econo
miei românești, e necesar ca masa 
lemnoasă să fie orientată cu precă
dere spre sectoarele care-i asigură 
maximum de valorificare. Cu totul 
nejustificat pînă acum s-a menți
nut la un procent scăzut ponderea 
lemnului pentru celuloză (15 la 
sută), în vreme ce media tn Euro
pa se situează la 36 la sută, 
consecința decalajului fiind — așa 
cum s-a arătat și la al X-lea Con
gres al partidului — utilizarea exa
gerată a lemnului pentru anibalaj. în 
scopul lichidării acestei situații, în 
următorii cinci ani producția de 
carton 
213 000 tone, 
zâ — c__
nul ca ambalaj — cu cinci mili
oane metri cubi masă lemnoasă, în 
timp ce cartonul se obține dintr-un

ondulat va spori cu 
iuue, ceea ce echivalea- 
dacă s-ar întrebuința Iern

am bala j — 
tri cubi m.

(Continuare in pag. a III-a)
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® Servicii pen 
tru populație 
mai multe, mai 
diferite, mai 
bine organizate 
O Azi se deschid
Festivalul ' și Con
cursul interna
țional de folclor

Nesecata fin
tină ® Progresul 
industriei im-
pune: ordine, 
disciplină, răs
pundere I ® Este 
satisfăcăto r
randamentul
mașinilor agri 

cole ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, luni, cu 
delegația Partidului Comunist din 
Spania, condusă de tovarășa Dolo
res Ibarruri, președintele partidu
lui, care a luat parte la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

La întîlnire au participat, din 
partea spaniolă, tovarășii Ramon 
Mendezona și Juan Gomez, membri 
ai Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Spania, și Irene Falcon, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania, iar

din partea română tovarășii Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Popescu, membru al' Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Stoica, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Mihail Florescu, 
membri ai C.C. al P.C.R:

în cadrul convorbirii, care' s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au 
unele 
două
amplu schimb de

probleme 
partide și

fost examinate 
interesînd cele 
a avut loc un 
păreri privind

mișcarea comunistă șl muncito
rească internațională, precum și 
diferite aspecte ale vieții politice 
contemporane.

Cu acest prilej au fost relevate 
cu deplină satisfacție legăturile 
internaționaliste, de strînsă priete
nie și solidaritate frățească, stator
nicite între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Spa
nia, între conducerile lor,, năzuința 
comună de a le dezvolta în conti
nuare în interesul ambelor partide, 
al unității mișcării comuniste in
ternaționale, al cauzei democrației, 
păcii și socialismului.

condusă
Delegația Partidului Comunist 

din Spania, condusă de tovarășa 
Dolores Ibarruri, președintele par
tidului, care a participat la lucră
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. și la manifestările prilejuite 
de cea de-a 25-a aniversare a eli
berării României, a părăsit luni 
Capitala.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ignacio Gallego, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din '‘Spania, Ramon

de tovarășa Dolores Ibarruri
Mendezona, membru al Comitetu
lui Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Spania, Irene Falcon, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Spania.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, precum și de tovarășii Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Gheorghe

Stoica și Vasile Vîlcu, membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Mihail 
Florescu, membri ai C.C. al 'P.C.R., 
de activiști de partid.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat delegația Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam și a guvernului R. D. Viet
nam, delegația guvernamentală a 
R.P.D. Coreene și delegația de 
partid și de stat a R.P. Mongole, 
care au plecat cu același avion.

" (Agerpres)
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SPIRITUL MARII NOASTRE SĂRBĂTORI

Cu gîndul la tot 
ce a fost în urma,

la tot ce va fi
gr

Atuncî, în toamna 
anului 1944, multora 
dintre noi li s-a pă
rut că va fi destul 
dacă vom spune des
pre ziua de 23 August 
că în această memora
bilă zi „poporul ro
mân a scuturat jugul 
fascist". Cu cît au tre
cut anii, cu atît s-a 
văzut mai clar marea 
însemnătate a acestei 
zile. Desigur, la 23 
August 1944 poporul 
român a scuturat ju
gul fascist și a început 
a se simți un popor 
liber. Ieșind, după mai 
mult de douăzeci de 
ani, din ilegalitate, 
Partidul Comunist Ro
mân, care organizase 
insurecția armată, 
zdrobirea guvernului 
fascist i și alcătuirea 
unui guvern de coali
ție a forțelor demo
crate, și-a arătat în
dată întreaga lui capa
citate de organizare. 
Acum, comuniștii au 
luat un larg și nestîn- 
jenit contact cu po
porul și l-au mobili-

Zaharia STANCU

zat pe de o parte pen
tru bătălia care se dă
dea în interiorul țării 
împotriva reacțiunii, 
iar pe de alta pentru 
cîștigarea războiului 
antihitlerist. Nu tre
buie uitat nici o clipă 
că la războiul antihi
tlerist, pentru elibera
rea României și a al
tor țări vecine de sub 
călcîiul trupelor na
ziste, România‘a con
tribuit din plin, ținînd 
frontul și împingîn- 
du-1 continuu către 
apus cu grele jertfe de 
sînge, pînă la victoria 
finală. Acesta este un 
adevăr care aparține 
istoriei și nimic nu-1 
poate clătina.

în acțiunea organi
zată ' și condusă de 
Partidul Comunist Ro
mân, care a dus la a- 
restarea guvernului 
fascist al lui Antones
cu, _ la ieșirea Româ
niei din războiul an- 
tisovietio și la întoar
cerea armelor ostași
lor români împotriva 
hitleriștilor, stă sîm-

burele tuturor victo
riilor noastre din anii 
următori. La elibera
rea unor teritorii ro
mânești, ca și la eli
berarea teritoriilor al
tor state de sub tira
nia hitleristă, ostașii 
români au luptat și au 
sîngerat cot la cot cu 
vitezele armate sovie
tice. Sîngele vărsat a- 
tunci laolaltă pentru 
înfrîngerea fascismu
lui hitlerist a cimen
tat pentru totdeauna 
prietenia dintre Ro
mânia și Uniunea So
vietic^, prietenia din
tre poporul român și 
poporul sovietic.

Mă uit acum, în 
urmă, la acești două
zeci și cinci de ani 
care au trecut de la 
acel 23 August 1944 
care m-a găsit in casa 
părintească din satul 
de obîrșie. Am

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Putere de creație3
izvorîtâ

din adinei le vetre
Alexandru IVASIUC

O sărbătoare cînd 
are o semnificație cu 
adevărat majoră nu 
se încheie cu întoar
cerea 
dar. Ea continuă 
existe in spirite și o 
meditație asupra ei 
o împlinește. Aceasta 
este cu atît mai va
labil cu cît cea de-a 
25-a aniversare a zilei 
de 23 August a prile
juit o profundă ana
liză a unei întregi 
etape istorice făcute 
in l'ața Marii Adunări 
Naționale de către 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu. A gîndî a- 
supra ei, asupra linii
lor ei esențiale este 
o formă de adeziune, 
de legătură a trecu
tului cu viitorul care 
ne unifică viețile.

De totdeauna po
poarele s-au aplecat 
cu reculegere asupra 
începuturilor de e-ră 
Istorică, și-au săr
bătorit aniversările 
marcînd momentele 
de răscruce. E în fi
rea lucrurilor să ta

foii de calen-
să

întorci spre energia 
și elanul care carac
terizează o deschide
re de lume pentru a 
regăsi acolo un izvor 
de tinerețe și naștere, 
pentru a-ți justifica 
prezentul, pentru a 
face bilanțuri și a te 
fundamenta. începu
turile au o anumită 
aură mitică, reprezin
tă izbucnirea în exis
tență a forțelor și 
formelor noi înteme
ierea, așa cum arată 
și cuvîntul, este un 
moment de maximă 
vitalitate, de adîn.că 
și permanentă rădă
cină. Lumea pe care 
o trăim acum, trecu
tul apropiat și viito
rul pe care-1 constru
im își au originea în 
actul istoric de la 23 
August, moment de 
Început al complexei 
revoluții populare ro
mânești care ne-a 
determinat viețile. 
Sărbătorind 23 August 
tntr-o atmosferă. deo
sebită, România nu 
și-a sărbătorit numai

deun sfert de veao 
Istorie bogată în spec
taculoase transfor
mări și deveniri, ci și 
viitorul clădit pe a- 
ceste baze. A fost un 
prilej de bilanțuri și ■ 
de planuri în același 
timp.

Cred
■ văzută 

dintre 
sărbătorește în gene
re. un început sau un 
moment crucial și 
modul cum noi, în 
socialism, noi, cei ani- 

. mâți de ideologia 
marxist-leninistă, ne 
sărbătorim aceste 
momente de deschi
dere. O meditație a- 
supra diferenței a- 
cesteia - poate pune în 
lumină o mare ino
vație adusă de socia
lism în mentalitatea 
pppoarelor, în însăși 
trama constitutivă 
istoriei. Noi nu

că aici trebuie 
deosebirea 

modul cum se

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Plecarea unor delegații 
de peste hotare

Delegația Partidului Comunist 
din Australia

Luni a părăsit Capitala delegația 
Partidului Comunist din Australia, 
care a participat la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R. și la 
manifestările prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a eliberării Româ
niei.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Claude Jones, vicepreșe
dinte al P.C. din Australia, șl 
Charlie Gifford, membru al Co
mitetului Central.

La plecare, pe aeroportul Bă* 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Virgil Trofln, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., loan Gluvacov, membru al 
C.C. al P.C.R., șl 'Octavian Groza,
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
-ministrul energiei electrice.

(Agerpres)

Delegația Partidului Comunist
din Mauritius

Luni după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Comu
nist din Mauritius, condusă de to
varășul Leetooraj Chundramun, 
președintele Comitetului Central al 
partidului, care a participat la lu
crările celui de-al X-lea Congres 
,al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șei de secție la 
C.C. al P.C.R. (Agerpres)

T elegrame

.Cu mîndrie pentru succesele obfinuta în anii construcjiei socialiste, mulțimea de manifestași si-a exprimat hctdrîrea de a înfăptui cu succes programul dezvoltării multilaterale a 
Jârii elaborat de Congresuf al X-lea al P.C.R. Foto : M. Andreescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI
Primiți felicitările mele cordiale în legătură cu alegerea dumnea

voastră ca secretar general al Partidului Comunist Român. Vă doresa 
o activitate plină de succes, în acest post de înaltă răspundere, îndrep
tată spre binele poporului român, pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre cele două popoare frățești ale noastre, pentru întărirea 
unității și coeziunii comunității socialiste.

TODOR JIVKOV 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă transmit felicitări cu ocazia alegerii dumneavoastră în calitate 
de secretar general al Partidului Comunist Român. Sînt încredințat că 
relațiile de prietenie și colaborare între partidele și popoarele țărilor 
noastre se vor întări și dezvolta pe baza principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului proletar, în lupta comună împotriva impe
rialismului, în frunte cu cel american, în numele triumfului măreței 
cauze a socialismului.

Vă doresc succese în activitatea dv. viitoare.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului 

Central al Partidului Muncii 
din Coreea
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| răsplată
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De peste doisprezece ani, 
Pop din satul Jula (Cluj) 
rea de cumplita boală 
Parkinson. Boala, de natură ner
voasă, se mariifesta printr-o pu
ternică tremurare a mîini- 

lor. Toate tratamentele în- 
cercate eșuaseră. Mai rămî- 
nea o singură speranță. La 
București, în cadrul spitalului 
nr. 9 „dr. Gh. Marinescu", un 
colectiv de medici au efectuat cu 
succes intervenții chirurgicale 
de acest gen. S-a prezentat și ea. 
După două operații succedate la 
un interval de șase luni, 
pacienta se reîntoarce acasă, 
complet vindecată. Acum, Anița 
Pop lucrează, spală și face de 
mîncare soțului și celor -5 fe
ciori ai săi. Ne roagă totodată 
să transmitem drept mulțumire, 
tuturor celor care ‘au îngrijit-o, 
o caldă strîngere de mînă. Este 
cea mai frumoasă răsplată.

Anița 
sufe- 
a lui

Spor la plivit
Spicuim citeva din „roadele" 

fermei semincere Ciolpani (Il
fov), aparținînd Institutului de 
•cercetări agricole. Nu sint chiar 
pe măsura așteptărilor. O tonă 
de semințe de vinete și 500 kg 
semințe de spanac nu au fost 
livrate nici pînă azi unităților 
legumicole, din pricina slabei lor 
puteri de germinație. Paguba 
— cifrată la aproape 350 000 
lei — s-a soldat cu o recoltă 
bunicică de sancțiuni. Totul este 
explicabil: la atitea semințe iro
site, era de așteptat să „încol
țească" măcar citeva măsuri ca 
lumea.

Vine
tragerea

Jucător asiduu la „loz în plic", 
loan Velencei din Sighișoara își 
cîștigase o faimă deosebită. Prin
tre inițiați, Ia cele două agenții 
din oraș, precum și printre vîn- 
zătorii volanți i se spunea, de 
altfel, „loz în plic". Miza pe un 
cîștig mare. Și... norocul i-a su- 
rîs. într-una din zile, organele 
de control au constatat, la maga
zinul unde sus-numitul funcțio
na în calitate de gestionar, o 
lipsă de 45 000 lei. Banii dați pe 
lozuri. Juca în stil mare, pe banii 
statului. Motiv pentru care loan 
Velencei, alias „loz în plic", a 
fost reținut în vederea... pre
mierii. Cît va stabili instanța. 
„Tragerea", pe curînd, în muni
cipiul Tg. Mureș.

Puteti»

da relații?
In dimineața ■ zilei cțe 22 au

gust, in jurul orei 4,30 pe șoseaua 
București—Urzicenl, la km 12,5, 
pe raza comunei Afumați, a fost 
accidentat mortal, de o mașină 
neidentificată, cetățeanul Gheor
ghe Voicu din Găneasa, care cir
cula cu bicicleta pe șosea. Șo
ferul (necunoscut) a luat cada
vrul și l-a abandonat pe un drum 
lăturalnic intre comunele Ștefă- 
nești și Dascălu Creața, la a- 
proape 9 km de locul accidentu
lui. Cetățenii care pot da unele 
relații pentru prinderea infrac
torului sint solicitați să se adre
seze Inspectoratului județean de 
miliție Ilfov (Tel. 14 66 19, interior 
108 și 221 sau la postul de mi
liție din comuna Afumați).

Asa, da!
Gestionar la filiala din Alba 

Iulia aparținînd I.C.R.A. Deva, 
I. Urbănescu a provocat în scurt 

, timp, la secția pe care o con
ducea, o pagubă de peste 20 000 
Iei. La anchetă, cercetîndu-se 
dosarul sus-numitului gestionar 
s-a constatat că acesta fusese 
recomandat cu căldură de^șeful 
de depozit din Alba Iulia, N. 
Petrușcă. Lucrul n-a trecut 
neobservat. Comisia de anchetă 
a decis ca cei doi să răspundă 
solidar pentru paguba creată. 
Așa, da 1 Cazul se... recomandă 
de la sine, ca un avertisment, 
pentru toți cei care ar avea in
tenția să procedeze asemănător.

N-o luati 
în joacă!

Ne-am fi așteptat ca magazi
nul „Cutezătorii", înființat nu 
de mult in Capitală, să răspundă 
scopului pentru care a fost creat. 
Este vorba de stimularea inven
tivității, a interesului copiilor 
pentru tehnică. Care este reali
tatea ? Magazinul oferă din 
belșug jucării și jucărioare cu... 
mecanisme acționate de cheițe, 
bune cel mult pentru copiii de 
grădiniță. De jocuri tehnice pro- 
priu-zise — scheme de rachete, 
micro-electromotoare etc. — 
nici pomeneală. Unde sint atunci 
stimulul și... cutezanța ? Și în 
ce fel se achită de promisiuni 
forurile comerciale și Consiliul 
municipal al organizației pio
nierilor ? Fiind vorba de jucării 
pentru copii punem această în
trebare 
Pentru 
joacă !

cu toată... seriozitatea, 
organizatori nu-i de

deRubricd redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

0BB3SE

AZI SE DESCHID FESTIVALULDE ISTORIE

și

fiecare seară, de la orele 17 și 20, sala Teatrului de 
reprezentațiile din concurs.

DE FOLCLOR „ROMÂNIA ’69"

llie ALEXE
președinta al UCECOM

SERVICII
PENTRU POPULAȚIE
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mai multe, mai diferite,
mai bine organizate

acestui 
că nu

viitoare.
se pune pe dez- 
sector arată, fără 
ne aflăm încă la

La Congresul al X-lea al partidului 
s-a subliniat din nou, cu toată tăria, 
că țelul suprem al politicii noastre 
este bunăstarea și fericirea poporului, 
ridicarea continuă a nivelului său de 
trai material și cultural. Nici unul 
din aspectele vieții oamenilor nu a 
scăpat atenției documentelor dezbă
tute, nu a fost omis din preocupările 
conducerii de partid și de stat. Atît 
în Directivele privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile direc
toare ale dezvoltării economiei na
ționale pe perioada 1976—1980, cît și 
în Raportul Comiteti/lui Central, pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se- acordă serviciilor pentru popu
lație — căci la acest capitol mă voi 
referi în rîndurile de față — o în
semnătate deosebită. Sarcinile sînt, 
de altfel, foarte clar precizate : ală
turi de industria locală, cooperația 
meșteșugărească va trebui să se 
axeze, în mod deosebit, pe dezvol
tarea atelierelor pentru executarea 
lucrărilor de comandă, a unităților 
de întreținere și reparare a obiecte
lor de folosință îndelungată, pe 
extinderea unităților de vopsito- 
rie, spălătorie și curățătorie chimică, 
pe îmbunătățirea activității de în
treținere și reparare a locuințelor 
etc. Sînt, firește, doar cîteva jaloane, 
dar ele marchează sensul dezvoltării 
activității noastre

Accentul care 
voltarea 
îndoială,
un nivel corespunzător. Totuși, re
zultatele nu pot fi trecute cu vede
rea : în primii 3 ani ai cincinalului, 
sporțil producției în cooperația mește
șugărească depășește cu aproape 1,5 
miliarde lei prevederile planului, iar 
anul trecut, volumul de activitate al 
unităților de deservire a fost cu 40 
la sută mai mare decît cel din 1965.

Desigur, serviciile pentru popu
lație s-au dezvoltat, în primul rînd, 
datorită măsurilor 
asigurarea bazei 
riale. în perioada 1966—1968, coope
rația meșteșugărească a construit în 
multe orașe centre muncitorești și 
stațiuni balneo-climaterice, ateliere 
de producție, case de modă, stații 
auto-service, paralel cu unitățile în
ființate în complexele comerciale din 
noile cartiere, în valoare totală de 
peste 300 milioane lei. Totodată uni
tățile au fost dotate cu utilaje, mașini, 
aparate de măsură și control, mij
loace de transport ț s-a dat- atenție 
mai mare soluționării problemelor 
legate de aprovizionarea cooperati
velor cu materiile prim>e și materia
lele, necesare. Asigurarea ; cadrelor 
lități din aproape toate ramurile a 
fost, de asemenea, una'-din problemele 
importante.

Cu toate acestea, serviciile pen
tru populație 
încă
Destule servicii intens solicitate de 
populație nu sint dezvoltate corespun
zător, unele lucrări și servicii sînt de 
proastă calitate, iar atitudinea unor 
cooperatori lipsită de interes și so
licitudine. Eliminarera acestor lipsuri 
— care au atras, în multe cazuri, ne
mulțumirea justificată a cetățenilor 
—stă în atenția conducerilor de coo
perative, de uniuni județene și 
a UCECOM. Cu atît mai mult cu 
cît Directivele Congresului orientează 
activitatea cooperației meșteșugă
rești — al cărei volum va crește, în 
ansamblu, în perioada 1971—1975, cu 
48—58 la sută — spre realizarea de 
produse, lucrări și servicii de co
mandă, spre realizarea de bunuri 
de consum în serie mică pentru fon
dul pieței și pentru export, spre lăr
girea producției de artă populară și 
artizanat.

Calculele preliminare efectuate cu 
privire la posibilitățile de dezvoltare 
a serviciilor cooperației meșteșugă
rești în următorul cincinal prevăd o
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sporire a volumului acestora cu peste 
60 la sută față de anul 1970, accentul 
urmînd a fi pus pe extinderea acti
vităților mai puțin dezvoltate, pe in
troducerea de noi servicii și pe diver
sificarea și lărgirea celor existente, 
ritmul de creștere fiind, în mod evi
dent, mai lent la acele categorii de 
servicii unde s-a atins în momentul de 
față un nivel mai ridicat; avem în 
vedere, de exemplu, unitățile de fri
zerie și Coafură, de confecții, încăl
țăminte etc. Corespunzător sporirii 
numărului de autoturisme ce se vor 
afla la populație, se prevede dez
voltarea activității de întreținere și

O promisiune
ferma

a cooperației 
meșteșugărești

reparare, într-un ritm anual de creș
tere de peste 20 la sută ; după cum, 
într-un ritm ridicat se vor dezvolta 
și activitățile de întreținere și repa
rare a bunurilor electrice și electro
nice din dotarea populației.

Un salt mai accentuat este prevă
zut în domeniul prestărilor din con
strucții, solicitat și în prezent, dar cu 
mari perspective în viitorul cincinal 
dacă ținem seama că — așa cum pre
cizează documentele Congresului — 
se vor construi și da în folosință cel 
puțin 250 mii apartamente proprietate 
personală, care, împreună cu cele ce 
vor exista la sfîrșitul anului 1970, vor 
constitui un. important fond locativ, 
de a cărui întreținere și reparare va 
trebui să se ocupe și cooperația meș
teșugărească. In spiritul prevederilor 
Directivelor, cooperația va dezvolta 
în cincinal și activitatea de vopsito- 
rie, în așa fel îneît să acopere într-o 
măsură cît mai mare solicitările 
populației.

Extinderea rețelei va merge, așa 
pentru diversele meserii șl specia- cum spuneam, mînă-n mînă cu diver-

luate pentru 
tehnico-mate-

slflcarea gamei serviciilor, orientîn- 
du-ne cu precădere spre introducerea 
unor activități noi și a unor forme 
moderne de deservire, care să asigu
re satisfacerea cerințelor unor cate
gorii cît mai largi ale populației. Vor 
fi create noi unități speciale pentru 
executarea unor lucrări cu caracter 
de urgență — pe loc sau în termen 
scurt — în domeniul serviciilor cu
rente (îmbrăcăminte, încălțăminte, 
pălării, etc.), cît și alte forme, în
dreptate spre satisfacerea solicitări
lor de servicii la domiciliu.

Cum bine se știe, cooperației mește
șugărești îi revin obligații și în ceea 
ce privește deservirea populației din 
mediul rural, obligații pe care nu re
ușește încă să le satisfacă mulțumi
tor. Pentru a recupera rămînerile în 
urmă, avem în vedere extinderea uni
tăților stabile, cît și a numărului de 
ateliere mobile destinate întreținerii 
și reparării obiectelor de folosință 
îndelungată.

Atingerea acestor obiective, a nive
lelor superioare proiectate este irfdi- 
solubil legată de adoptarea unui 
complex de măsuri tehnice și organi
zatorice, care să creeze baza mate
rială necesară, cît și condițiile pentru 
ridicarea activității de deservire la ' 
un nivel calitativ corespunzător pre
tențiilor crescute ale populației. Pen
tru extinderea și reamenajarea rețe
lei de unități este prevăzut, în cinci
nalul următor, un volum de investiții 
în construcții-montaj de peste 2 mili
arde lei, de 2,5 ori mai mare decît vo
lumul ce se realizează în cincinalul 
1966—1970. Vor fi construite aproxi
mativ 200 de complexe de deservire, 
circa 40 de spălătorii și vopsitorii, 52 
de noi stații auto și extinderi, cît și 
aproape 350 de ateliere de producție, 
în afara unităților din complexele co
merciale construite de consiliile popu
lare în noile cartiere de locuințe. în 
amplasarea unităților de cerință cu
rentă pe teritoriul localităților, coo
perația meșteșugărească se va con
duce după principiul unei cît mai 
mari apropieri a acestora de popula
ția din cartierul respectiv, reducînd 
astfel timpul consumat de cetățeni 
cu drumurițe.

Acestea sînt doar cîteva din acțiu
nile ce vor fi întreprinse de coopera
ția meșteșugărească în vederea ridi
cării pe o treaptă mai înaltă a servi
ciilor pentru populație în urmă
torii cinci ani. Sînt obiective mo
bilizatoare, care vor solicita, fără în
doială, întreaga capacitate și pricepe
re a sectorului nostru, în lupta fermă 
împotriva fenomenelor de anchiloză și 
rutină.

La Brașov, în clădirea 
chiului sfat, a lost deschis 
Muzgul de Istorie a Brașovului 
și Țârii Bîrsei.

La festivitatea inaugurală au 
luat parte Constantin Cîrțîna, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R., pre
ședintele consiliului popular ju
dețean, alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și 
de stat, Nicolae Cioroiu, direc
torul Muzeului de Istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice 
din Rojrțânia, - conducători de 
întreprinderi și instituții, oa
meni de știință, artă și cultură, 
ziariști.

Cuvîntul Inaugural a fost 
rostit de tovarășul Constantin 
Cîrțîna, care, în numele comi
tetului județean de partid, a 
mulțumit muzeelor, instituțiilor, 
întreprinderilor, tuturor celor 
care și-au adus contribuția la 
realizarea acestui frumos. și 
instructiv lăcaș de cultură.

Consider — a spus vorbito
rul — că acest început bun tre
buie să constituie un imbold și 
o îndatorire pentru instituțiile 
de cultură din județul nostru 
de a-și aduce în continuare con
tribuția la adîncirea cercetării 
și cunoașterii trecutului de 
muncă și luptă al înaintașilor, 
al oamenilor muncii de pe a- 
ceste meleaguri.

Muzeul prezintă, în contextul 
istoriei României, cele mai sem
nificative evenimente ale legă
turilor economice, politice și 
culturale ale Brașovului cu Ță
rile Române de-a lungul veacu
rilor.

Un loc principal îl ocupă în 
muzeu oglindirea procesului a- 
pariției și dezvoltării mișcării 
muncitorești, a contribuției 
muncitorimii brașovene la lupta 
revoluționari și democratică a 
proletariatului, desfășurată sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. Sînt redate totodată 
momente ce reliefează pregnant 
rolul Partidului Comunist Ro
mân în pregătirea și înfăptui
rea insurecției armate din au
gust 1944, eroismul muncitori
mii brașovene in luptele purta
te pentru zdrobirea rezistenței 
hitleriste.

In mod sintetic și expresiv 
sînt redate noile realizări ale 
județului în economie, știință, 
învățămînț, cultură și artă, în 
celelalte domenii ale vieții.

Nesecata fintînă
* &

După cum s-a mai anunțat, azi începe în țara noastră primul Festival 
cpncurs internațional de folclor „România ’69". Menită să contribuie la o mai 
Bună cunoaștere peste hotare a spiritualității poporului român, a valorilor 
tradițiorfale create de-a lungul secolelor de artiștii populari din Europa, Asia, 
Africa, manifestarea va reuni pe aceleași scene artiști amatori din șaispre
zece țări. Deschiderea oficială a Festivalului va avea Ioc astă seară, la ora 
19,30, printr-un mare spectacol folcloric, organizat pe Stadionul Republicii, 
la care î.și dau concursul membrii tuturor ansamblurilor participante.

Incepînd de mîine, în 
Operă și Balet va găzdui
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Cultura, civilizația și 
arta populară repre
zintă in toată întinderea 
și complexitatea lor 
expresia cea 
săvîrșită a 
de existență materială 
și spirituală a unei co
lectivități etnice. Am 
subliniat cuvîntul ex
presie deoarece aceste 
manifestări ale conști
inței unui popor nu 
numai că vorbesc des
pre viața sa, despre fe
lul lui de a fi, de a 
gîndi și a simți, nu-i 
descriu numai obiceiu
rile, munca, datinile și 
năzuințele, ci îl exprimă 
integral. .Și mi se pare 
că a te exprima presu
pune un proces mult 
mai complex, mai înde
lung și mai profund de
cît a vorbi, a descrie 
sau a face o mărturisi
re. Trăind vreme de 
milenii în contact ne
mijlocit cu natura, ob- 
servînd-o și descifrîn- 
du-i tainele, creato
rul popular a făcut din 
arta sa un mod integral 
de a privi lumea, de a 
se exprima pe sine în 
raport cu ea și cu le
gile imuabile ale firii; 
Scormonind necontenit 
cu mintea-i iscoditoare 
la rădăcina lucrurilor și 
la obîrșia fenomenelor, 
el a creat o lume de 
bunuri, de valori etice 
și estetice care au fe
cundat permanent crea
ția cultă de la poemele 
homerice și pînă la așa- 
zisul teatru popular de 
astăzi. Se știe, de pil
dă, faptul că la baza 
genialei tragedii a lui 
Shakespeare, Regele 
Lear, stă o veche bala
dă engleză, că motivul 
faustic, pînă a ajunge 
la Goethe, a circulat în 

,■ literatura populară ger- 
ț 'mană a evului mediu, 
i că ideea Demonului i-a 
1 fost inspirată lui Ler- 
l montov de un mit popu- 
1 • Iar caucazian. . că Lu- 
ț r ceafărul ■ lui . Eminescu 

pornește din basmul 
„Fata din grădina de 
aur", iar „Baltagul" lui 
Sadoveanu din cunoscu
tele balade românești : 
Miorița, Doica și Șalga. 
Dacă ne-am referi însă 
mai amănunțit la arta 
și literatura română am 
putea spune că nu e- 
xistă ’nici un moment 

evoluția 
înflorire

I
mai de- 
modului

Am

Ion Dodu BĂLAN
mișcările estetice de la 
clasicism la cele mai 
moderne Firește, poe
tul popular nu se 
arată preocupat de a 
șoca, prin exchibiții 
și poză, , ci pune totul 
în slujba exprimării 
vieții și adevărului. Și 
sîntem 
servăm 
nostru 
întîlni 
noi 
știința contemporană. 
Nu-i străină de eh nici 
ideea de a transplanta 
organe de la o ființă la 
alta și de a le reda 
viață cu apa vie ; nici 
drumul pe lună (in una 
din multele variante 
ale Mioriței, eroul a- 
junge pe Selene). Și ca 
să vorbim și de științe 
umaniste, nu putem 
uita că mult înainte ca 
Piâron să definească 
psihologia obiectivă a 
reacțiilor și ca Watson 
să structureze filozofia 
comportamentului, un 
poet anonim de la noi 
a surprins relația din
tre starea psihică 
comportament:

zabilă de posibilități, 
distingînd și nuanțînd 
specificul fiecărei per
sonalități creatoare. Un 
Ion Budai Deleanu 
scoate — sprijinit sen
sibil pe folclor — 
gîndirea românească din 
evul mediu, sincroni- 
zînd-o cu ritmul veacu
lui luminilor, infirmînd 
principiul cronicarului 
după care omul ar fi 
necontenit sub vremuri. 
Alecsandri s-a apro
piat de viața poporului 

■mai eu seamă prin in-, 
termediul baladei, cîn- 
tîndu-i vigoarea și vi
tejia ; Eminescu 
basm și cîntecul 
ric, descifrîndu-i 
dineuri de suflet; Coș- 
buc și Goga printr-un 
complex etnografic — 
realizînd monografii li
rice ale satului româ
nesc ; Arghezi mai ales 
prin speciile ezoterice : 
blestemul, descîntecul și 
prin formulele aparent 
stereotipe din jocurile 
copiilor. Poezia contem
porană a reluat în ulti
mul sfert de veac, din- 
tr-o perspectivă nouă, 
toate aceste modali
tăți, dîndu-le sensuri și 
dimensiuni lirice inedi
te. Arta care se inspi
ră din folclor pentru a 
avea sorți de izbîn- 
dă trebuie nu să sune 
ca j folclorul ci să 
exprime ca el viața, 
sensurile majore ale e- 
xistenței, bucuriile 
dramele omului, 
cînd spun „ca el", 
înțeleg deloc un 
demn la imitație, ci la 
trăirea adevărată, au
tentică, pe toată gama 
sufletului omenesc — 
de la dragostea cea 
mai delicată și pînă' la 
durerea cea mâi sfișie- 
toare, dacă este reală. 
Nu e vorba de a copia 
structura prozodică a 
poeziei populare ci de 
a-i înțelege spiritul, le
gile intime cu care ex
primă atîta viață, atit 
adevăr, atîtea gînduri și 
sentimente.

Folclorul 
nu e o 
cătuită, cu 
cată. Este deosebit 
productiv și am convin
gerea că în universul 
lui își găsesc un anu
me echivalent, toate cu
rentele literar-artlstice 
care au însemnat ceva 
în istoria culturii. Și 
este semnificativ faptul 
că tineri foarte de cu
rînd afirmați în diverse 
domenii ale 
recurg cu succes 
mijloacele și 
deele specifice 
ției populare, 
îi sînt familiare toat.e

prin
li- 
a-

Și
Si 
nu 
în-

datori 
că în 
folclor 
lucruri 

din arta

să ob- 
bătrînul 
se pot 
foarte 

și chiar

Și

Orrtul cînd li năcăiit 
Se cunoaște pe pășit 
Că pășește-ncetinel 
Cu năcazul după el.

Folclorul rămîne, așa
dar, un izvor nesecat de 
idei și sentimente, de 
umanism, de valori e- 
tice și estetice inesti
mabile, capabile să în- 
rîurească în continuare 
arta socialistă, s-o îm
prospăteze și s-o îmbo
gățească ' necontenit. 
Nu putem uita imense
le zăcăminte spirituale 
pe care le reprezintă 
mitologia populară ro
mânească, atît de boga
tă și originală dar, din 
păcate, atît de puțin 
frecventată de creatorii 
culți. De asemenea, 
dansul, muzica, portul, 
arhitectura, artele plas
tice create de popor, 
pot și trebuie să stea 
tot mai mult în atenția 
artiștilor noștri, che
mați să realizeze o artă 
națională modernă, stră
bătută de înaltele idea
luri ale umanismului 
socialist. Iată de ce ne 
apare atît de îndrep
tățită chemarea se
cretarului general a) 
P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresată ar
tiștilor, îndemnîndu-i 
să se orienteze mereu 
spre izvor, spre viața 
și creația poporului. In 
izvorul acesta se oglin
dește imaginea, viața și 
istoria unui neam în
treg, vibrează și frea
mătă o neliniște crea
toare care atestă 
niul și vitalitatea 
porului român.

♦

artelor, 
la 

proce- 
crea- 

căreia

românesc 
tîntînă se- 
ciutura us- 

de

nu au înregistrat 
un real progres calitativ.

(Agerpres)

xistă nici un 
de- seamă din 
lor la a cărui 
să nu participe substan
țial și creația folclori
că. Poezia româpă cul
tă în expresiile ei cele 
mai desăvîrșite a rea
lizat o sinteză avalori- 
lor folclorice, a gîndirii 
și sensibilității popu
lare, la interferența lor 
cu marile curente de 
idei ale lumii.

Fenomen viu și dina
mic, folclorul nu uni
formizează ci oferă o 
gamă diversă, inepui-'

Cu gîndul la tot ce a fost în urmă, 
la tot ce va fi

(Urmare din pag. I)

martor — și nu o dată 
și participant — la tot 
ceea ce s-a construit în 
acest sfert de secol, în 
România noastră, căreia 
astăzi îi spunem cu atîta 
îndreptățită mîndrie Ro
mânia socialistă. Schimbă
rile sînt atît de mari că 
uneori, deși le vedem, par 
incredibile bar șesurile 
întinse, fără răzoare, lu
crate cu mașinile cele mai 
moderne — șesuri încăr
cate de bogate roade — ne 
arată că, în România, so
cialismul a învins, la sate 
ca și la orașe, pentru tot
deauna Cooperativizarea 
agriculturii e fapt împli
nit și acest fapt nu poate 
fi desfăcut Privesc destul 
de des satele țării, înce- 
pînd cu satul meu natal 
Toate arată altfel Șatenii 
de pe Călmățui care m-au 
trimis în Marea Adunare 
Națională mă ceartă că nu 
grăbesc electrificarea în
tregului sector și că nu a- 
jut îndestul la îmbogățirea 
bibliotecilor sătești cu ul
timele lucrări literare 
Există ținuturi în 
care din trei case două 
sînt construite recent, „în 
anii dintre congresele IX 
și X" Sate înfloritoare 
Orașe înfloritoare. Pretu
tindeni, în țară, oameni

harnici șl demni muncind 
pentru îmbogățirea și în
frumusețarea ținuturilor 
lor. Oare toate acestea ar 
fi fost posibile fără 23 Au
gust 1944, fără partidul co
munist și fără puterea de 
organizare a comuniștilor 7 
Nu, n-ar fi fost posibile. 
Țara de la Dunăre și Car- 
pați este, astăzi, bine 
cunoscută în Întreaga lume. 
Bine cunoscută. Stimată 
Prețuită! Iubită. Pentru po
litica ei de colaborare 
între popoare, de convie
țuire pașnică, de păs
trare și întărire a păcii 
Oare aceasta ar fi fost po
sibil fără 23. August 1944 ? 
Nu. Nu ar fi fost posibil

La urcarea României so
cialiste pe înaltele trepte 
ale succeselor și ale renu- 
melui au ajutat considera
bil linia și hotărîrile Con
gresului al IX-lea al Par
tidului Comunist Român, 
prezența în fruntea Comi
tetului Central a puternicei 
personalități a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Acest 
comunist, intrat în mișca
rea revoluționară româ
nească la cincisprezece ani 
s-a identificat în asemenea 
măsură cu visurile, cu nă
zuințele. cu idealurile po
porului nostru îneît recent 
cu prilejul Congresului al 
X-lea al Partidului Comu
nist Român, nu numai co
muniștii ci întregul po
por a cerut, într-un sin

gur glas: „îl vrem ps 
Nicolae Ceaușescu, în con
tinuare, la conducerea par
tidului comunist și a statu
lui nostru socialist". Con

gresul al X-lea, într-o at
mosferă de uriaș entuziasm, 
a tradus în viață această 
fierbinte dorință a între
gului nostru popor. Poporul 
nostru vede în Nicolae 
Ceaușescu întruparea pro
priilor sale năzuințe, a pro
priilor sale idealuri de 
bunăstare, de pace, de fe
ricire. Aș putea să adaug 
fără teamă de greșeală 
că alegerea lui Nicolae 
Ceaușescu în postul de cea 
mai mare răspundere în 
partidul și în statul nostru 
a fost intîia alegere, din 
istorie, care s-a făcut cu 
voia deplină și la cererea 
stăruitoare a întregului po
por român Ar fi fost a- 
ceasta posibil fără 23 Au
gust 1944 ? Desigur că nu 

Dacă ne uităm în urmă.
vedem cum numai într-un 
sfert de veac s-au schimbat 
— făcînd uriași pași îna
inte — o țară și un popor

Dar noi trebuie să ne ui
tăm și înainte, nu numai în 
urmă $i chiar ne uităm 
înainte Congresul a) X-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân de lucrările căruia ne 
despart numai cîteva zile 
s-a ocupat nu numai de 
prezent, s-a ocupat și de 
viitor, de fapt s-a ocupat

mal mult de viitor. Și pe 
bună dreptate. Sîntem cu 
toții hoțărîți să schimbăm 
în realități — și vom 

*■— schimba — toate hotărîrile 
Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân. Astfel, țara noastră va 
deveni mai bogată, mai 
frumoasă, mai plină de bel
șug, iar oamenii ei mai 
mulțumiți, mai fericiți. Vom 
face cu toții, zi de zi, 
mari pași înainte spre atin
gerea țelului suprem, fău
rirea României comuniste, 
însemnătatea zilei de 23 
August a crescut însă de 
la an la an în așa măsură 
îneît istoria României mo
derne.' istoria României 
noastre socialiste nu _se 
poate concepe fără pre
zența ei, în calendar, Ia 
locul cel mai de frunte.

Mă gîndeâm la tot ce-a 
fost în urmă și mă gindeam 
la tot ce va fi înainte cînd 
am trăit a 25-a aniver
sare a lui 23 August și am 
văzut cele cîteva sute de 
mii de oameni defilînd prin 
fața conducerii noastre de 
partid și de stat cu lozin
cile lor cu cifrele de de
pășire a planului, cu anga
jamente că vor împlini u- 
riașele hotărîri ale celui 
de-al X-lea Congres și cu 
dragostea lor profundă pen
tru partidul nostru comu
nist, pentru înțeleaptă sa 
conducere, pentru scumpa 
noastră patrie.

PUTERE DE CREAȚIE IZVORÎTĂ
DIN ADlNCILE VETRE

(Urmare din pag. I)
putem întoarce cu nostal
gie spre marile date ale is
toriei, nu putem-privi tre
cutul, nici momentul de 
mare elan care va pune pe- 
cdtea pe declanșarea unei 
revoluții, cu un sentiment 
de viață și tinerețe pier
dută. Schimbîndu-și pe ne
simțite caracterul progre
sist, erodindu-și energia și 
forța, alte orînduiri și-au 
încărcat începuturile cu o 
nostalgică melancolie. Isto- 
'ria părea un proces de de
gradare de la o puritate 
inițială. Uriașii au înteme
iat lumea și urmașii nu pu
teau privi spre ei decît cu 
o tristă invidie. începutul 
și întemeierea căpătau 
nimb de mit, tindeau spre 
ireal și fantastic.

Desigur, n-au trecut de
cît 25 de ani, însă spiritul 
nostru este altuh Socialis
mul își respectă și venerea
ză revoluția, însă altfel. 
Pentru că spiritul revolu
ționar, curajul inițiativelor, 
marea deschidere față de 
nou, respectul față de na
țiune îi sînt permanențe 
definitorii. Și aceasta nu 
numai într-o singură etapă, 
ci in toate, mareînd începu
tul unei spectaculoase trans
formări nu numai în viața 
oamenilor, în raporturile 
dintre ei și in viața insti-. 
tuțiilor în nivelul mate
rial și moral al poporului 
ci chiar în modul de a 
transforma timpul uman 
dintr-un proces de Irever
sibilă îmbătrînire în creș
tere neîntreruptă Spiritul 
începutului trebuie să fie o 
prezență perpetuă. în ela
nul și sacrificiul de atunci 
trebuie să ne regăsim.

Cu 25 de ani înainte a 
început revoluția în Româ
nia, printr-un act care în 
semnificațiile sale majore 
cuprindea îngemănată bo
găția complexă a unui uni
vers istoric. O analiză a lui 
este o secțiune prin con
temporaneitate Insurecția 
armată a avut în același 
timp o importanță socială, 
una națională și una inter
națională Ca în toate, re
voluțiile, esența istoriei, a- 
dică poporul, masele, au 
ieșit brusc la iveală, sfîși- 
ind aparența, voalul înșelă
tor al combinațiilor poli
tice și al perindării de per
sonalități conjuncturale.
,. Pe primul plan al scenei 
politice a apărut partidul 
comunist, care a organizat, 
a condus și a potențat e- 
nergia populară, fără de 
care nimic nu se poate fa
ce, cu adevărat. O revoluție 
autentică este întotdeauna 
democratică, pentru că ea 
reprezintă o deschidere 
pentru forța creatoare a 
maselor Tot ce s-a realizat 
în ultimul sfert de veac a 
fost rezultatul acestei forțe, 
izbucnită din adîncile ve
tre în care se. păstrase de 
veacuri Pentru a edifica o 
societate nouă, modernă, 
dezvoltată economic, con
știentă politic, o societate 
dreaptă, e nevoie mereu de 
această energie care trebuie 
neîncetat potențată, canali
zată. menținută trează Dez- 
voltînd personalitatea uma
nă. scoțînd la iveală me
reu. cu mare curaj, nume 
noi, oameni noi, forțe crea
toare noi. socialismul de
vine cu adevărat o nouă 
eră în istorie. Congresul al 
X-lea, de abia încheiat, a

anunțat un asemenea pro
gram în dezvoltarea gene
rală a țării și în acest fel 
spiritul revoluționar al în
ceputului noii ere este săr
bătorit nu ca un trecut, ci 
ca prezent și viitor.

La 23 August 1944 n-a 
început doar o revoluție 
socială și nu au fost înlă
turate doar cercurile cele 
mai reacționare ale țării 
Smulgîndu-se de sub domi
nația necruțătoare a Ger
maniei naziste, România a 
săvirșit un act de eliberare 
națională. Așa se întîmplă 
cu toate revoluțiile în epo
ca modernă, care a ridicat 
noi națiuni pe scena isto
riei. Totdeauna ele se îm
pletesc cu lupta pentru eli
berarea națională, pentru 
demnitate și viață proprie. 
Cu 25 de ani înainte, un 
grup de oameni, bazați pe 
largul sprijin al întregului 
popor, și-au riscat viața 
pentru a reda României 
independența și suverani
tatea ei, încălcată de poli
tica de dictat a imperialis
mului fascist, care dispu
nea de teritoriile, bogăția 
și viața poporului nostru. 
Idealurile noastre de a trăi 
tn demnitate nu s-au schim
bat și aceasta este forma 
cea mai adevărată de săr
bătorire cu conștiința îm
păcată a unui mare și eroic 
moment istoric La 23 Au
gust, în ciuda structurii 
bazate pe clase antagonice 
a societății românești de, 
stunci, a participat națiu
nea. s-au mobilizat toate 
forțele patriotice progre
siste In 25 de ani s-a 
constituit o națiune nouă 
socialistă. care cuprinde 
toate clasele și categoriile 
sociale, toate naționalitățile.

Necesitatea de unitate nu 
s-a epuizat, cl a crescut, 
pentru că numai pe baza ei 
se poate realiza progresul 
autentic al României.

tn sfîrșit, 23 August nu 
s-a făcut în izolare, ci s-a 
săvirșit în anumite condiții 
internaționale concrete și a 
avut consecințe internațio
nale importante. El a fost 
ușurat de strălucitele vic
torii ale Armatei sovie
tice, ale tuturor armate
lor alianței antihitleriste, 
ale. partizanilor și mișcări
lor de eliberare din întrea
ga lume. La rîndul său, prin 
succesul său, insurecția ar
mată din. România a gră
bit sfîrșitul fascismului și al 
războiului, a prăbușit o în
treagă aripă a apărării ger
mane, a adus forțe noi în 
coaliția antihitleristă, a 
grăbit în felul acesta in
staurarea păcii și a salvat 
multe vieți omenești sacri
ficate în fiecare zi de 
război. Ne recunoaștem, 
desigur, începuturile în 
politica externă a sta
tului nostru, consecvent 
pașnică, contribuind la apă
rarea și promovarea cauzei 
generale a socialismului, la 
evitarea războiului ca solu
ție pentru conflictele ce 
mai există în lume. Sub 
toate aspectele sale, In toa
te semnificațiile mult mai 
bogate decît cele ce pot fi 
cuprinse într-un articol, 
ceea ce s-a întîmplat la 
23 August face parte din 
prezentul țării. Spiritul săr
bătoririi unui sfert de 
veac a fost încărcat de 
mari satisfacții pentru dru
mul parcurs în cei 25 de 
ani, de optimismul lucid 
pentru larga deschidere 
spre viitor.
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PE AGENDA NOASTRĂ DE LUCRU
Progresul industriei impune:

ORDINE,
DISCIPLINA,
RĂSPUNDERE!

Dumitru JOIȚA
•ecretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

Evidențiind că în anii construc
ției socialiste industria noastră a 
realizat, pe baza înfăptuirii con
secvente a politicii partidului de 
industrializare a țării, un progres 
considerabil, atît în creșterea volu
mului producției, cît și în îmbună
tățirea structurii sale, în Raportul 
prezentat la Congresul al X-lea 
al P.C.R. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Totuși — ținind 
seama atît de stadiul la care ne aflăm, 
cit și de dezvoltarea vertiginoasă a 
producției materiale pe plan interna
țional, de puternica revoluție tehni- 
co-științifică — trebuie să constatăm 
că industria noastră mai are încă 
multe de făcut pentru a se ridica 
la nivelul cerințelor unei societăți 
avansate". Pentru a se atinge un 
asemenea obiectiv, partidul nostru va 
acționa cd fermitate în vederea per
fecționării structurii producției in
dustriale, a dezvoltării în ritm rapid 
a ramurilor de bază care asigură 
dotarea cu tehnica superioară a eco
nomiei, valorificarea eficientă a re
surselor țării, ca și în vederea spori
rii eficienței producției.

Sarcinile pe tărîm industrial, sta
bilite în perspectiva viitorului 
cincinal, vizează ' în mod di
rect și industria Capitalei. • Fiind 
axată structural pe direcțiile de dez
voltare fixate în Directive, ea va 
trebui să contribuie, în tot mai marei 
măsură, la realizarea ritmurilor și a 
îmbunătățirilor calitative ce se pre
văd pentru perioada 1971—1975 și 
pînă în 1980, întrucît deține în. pre- . 
zent circa 18 la sută din întreaga. 
producție industrială a țării, Dacă 
analizăm ritmul de creștere a pro
ducției industriale pe ansamblul mu
nicipiului București, observăm că în 
primii trei ani ai cincinalului acesta 
a fost de circa 12,5 la 
a putea spune că. s-a 
lui maxim. Și aceasta 
unele utilaje, mașini și 
se folosesc la întreaga lor capaci
tate. în pofida acestor rezerve largi 
de creștere a randamentului mij
loacelor tehnice, anumite comitete 
de direcție și foruri de resort din 
ministerele tutelare manifestă ten
dința de a extinde suprafețele 
construite, deși utilajele și instala
țiile funcționează cu indici extensivi 
și intensivi scăzuți. Utilajele din sec
țiile de bază ale întreprinderilor 
constructoare de mașini, de pildă, 
funcționează numai 61 la sută din 
timpul de lucru posibil în regim de 
trei schimburi, iar pe ansamblul in
dustriei republicane din municipiu, 
coeficientul de schimburi se men
ține de circa trei ani la 1,7, deci, un 
indice necorespunzător

Pe ansamblul celor 7 luni care au 
trecut din acest an, s-a dat peste plan 
o producție industrială de 503 mili
oane lei și beneficii suplimentare de 
circa 300 milioane lei. Calculele a- 
rată, însă, că prin îmbunătățirea 
coeficientului de schimburi, 
rul producției industriale ar 
tea atinge anual sute de 
lioane lei, ' iar în cazul în 
acest coeficient ar fi maxim, atunci, 
în industria republicană a munici
piului, prețul de cost al întregii pro
ducții ar putea fi redus anual cu 
566,6 milioane lei. Iată, deci, cît de 
vaste sînt resursele interne de creș
tere a ritmului producției industriale, 
a economicității

La Congresul 
s-a subliniat câ 
mului în etapa 
ordine, disciplină, 
relevat în acest sens, că 
răspunderii în muncă a 
buna organizare a activității indus
triale constituie problema esențială 
a progresului industriei. Aceste ce
rințe se pun cu pregnanță, mai în- 
tîi, în activitatea conducerilor mi
nisterelor, a acestor foruri econo
mice superioare care au îndatorirea 
să înfăptuiască neabătut politica par
tidului și statului în sectorul respec
tiv, să indentifice modalități de 
creștere a producției industriale, și a 
eficienței acesteia. Or, se constată că 
unele ministere promovează prac
tica de a stabili cu perseveren
ță inexplicabilă nivelele de pro
ducție nemobilizătoare, care nu 
acoperă întreaga capacitate a 
acestor unități, folosind după aceea 
sistemul perimat al - modificărilor 
de plan. In această situație se află 
la ora actuală 27 întreprinderi, 
care, pentru anul 1970, au primit sar
cini de plan inferioare celor pe a- 
cest an, în special din industria ali
mentară. și ușoară Considerăm că a 
sosit timpul ca asemenea deficiențe 
să fie excluse din relațiile ministere- 
întreprinderi. Mobilitatea planului 
nu trebuie confundată cu instabili
tatea lui ; apariția repetată a unor 
astfel de practici este consecința ne
cunoașterii cerințelor reale ale pie
ței, ale economiei naționale, a men
ținerii .în fabricație. a unor produse 
învechite, care nu mai sînt solicitate.

■Factorul de însemnătate excepțio
nală pentru asigurarea dinamismu
lui activității industriale este crește
rea productivității muncii — factor 
pus în evidență în mod elocvent la 
Congresul al X-lea al partidului. în 
primii trei ani din actualul cincinal, 
în industria municipiului București

sută — fără 
atins ’niveliil 
din cauză că 
instalații ~hu

spo- 
pu- 
mi-

care

acesteia.
al X-lea al P.C.R. 
edificarea socialis- 

actuală cere muncă, 
răspundere. S-a 

întărirea 
fiecăruia,

Este satisfăcător randamentul
mașinilor agricole?

ritmul de creștere a ,productivității 
muncii a fost de 8,5 la sută. Departe, 
însă, de posibilitățile reale din între
prinderi în acest domeniu. Cu toate 
că există în unele unități o lipsă re
lativă de muncitori calificați, totuși 
aceștia și, în general, forța de muncă 
nu dau randamentul cerut, nu rea
lizează o înaltă productivitate a . 
muncii. O analiză efectuată recent 
în 14 uzine și întreprinderi mari, 
care împreună dau o cincime din 

. volumul producției și dețin tot o 
cincime din sala riații industriali ai 
Bucureștiului, a dat la iveală impor
tante rezerve care pot fi fructificate 
prin utilizarea rațională a forței de 
muncă. Desigur, o cauză constă în 
numărul încă mare de absențe, în
voiri și concedii fără plată, în stag
nările de producție, în alte pierderi 
din fondul de timp al muncitorilor 
direct productivi, neajunsuri care 
pot și trebuie să fie înlăturate prin 
infervenția comitetelor de direcție, a 
organizațiilor de partid și sindicale 
din aceste întreprinderi industriale.

Analiza situației
întreprinderi arată, însă, 
vele pentru care productivitatea 
muncii nu se ridică Î..-J ..l.-l..'.

din unele 
că moti-

_____ „„ _ __ încă la nivelul 
dotării tehnice sînt mult mai adînci 
Secretarul general al partidului rios- 
tru sublinia în cuvîntarea rostită la 
Conferința extraordinară a organiza
ției județene de partid Cluj că nu 
mai poate'fi admis să vorbim în 
principiu de creșterea productivi
tății muncii, ci să ne comparăm în 
mod concret cu uzine .similare din 
străinătate, de unde aducem utilajele, 
Să introducem aceeași organizare, a- 
celeași norme, aceeași disciplină in 
muncă. Pentru că nu este suficient 
să achiziționăm mașini moderne la 
care în străinătate lucrează un sin
gur om, iar la noi să punem să lu
creze la ele 3—4 oameni. Aceste 
indicații au o valoare inestimabilă 
pentru întreprinderile-andustriale ale 
Capitalei. In fabricile și uzinele 
noastre s-au elaborat multe studii 
eficiente de organizare științifică a 
producției și a mundii. care vizează 
tocmai creșterea productivității mun
cii, 
cat.

din ele s-au apli- 
însă, s-au dat ui-

Multe 
Altele, 

tării și, din păcate, unele extrem 
de importante, de mare eficacitate 
economică.

De asemenea, se constată o folo
sire nerațională a muncitorilor auxi
liari și a personalului tehnic-admi- 
nistrativ. La 100 de muncitori, pe an
samblul industriei municipiului, re
vin încă multe persoane care nu lu
crează direct în producție, 
ceste stări de fapte 
creșterea 
accelerarea 
a ritmului 
economice. A venit timpul ca și în 
direcțiile amintite să. se facă ordine, 
să se ia măsuri energice în lumina 
sarcinilor trasate de Congresul 
X-lea al Partidului Comunist 
mân.

Confruntarea industriei Capitalei 
cu o serie de probleme 
dezbătute în cel mai înalt for al co
muniștilor arată deci cît de multe 
lucruri mai avem de făcut pentru 
atingerea unor indici de înaltă.efi
ciență economică în toate întreprin
derile. Pentru înlăturarea deficien
țelor semnalate și. realizarea exem
plară a sarcinilor ce ne revin, încă 
de pe acum ne-am propus ca orga
nizațiile de partid să studieze pro
fund, multilateral, sub toate aspec
tele, problemele economice din în
treprinderi. Industria Capitalei dis
pune de toate condițiile, are multe 
resurse pentru a contribui din plin 
la ridicarea calitativă a activității e- 
conomice, 
de mare 
Congresul 
asigurarea 
naționale.

în producție. A- 
de fapte frînează 

productivității 'muncii, 
producției industriale, 

de sporire a eficienței

Accelerarea procesului de dezvol
tare intensivă și modernizare a a- 
griculturii — obiectiv de bază cu
prins în documentele celui de-al 
X-lea Congres al partidului — este 
indisolubil legată de extinderea* și 
diversificarea lucrărilor mecanizate 
și executarea lor la un nivel cali
tativ superior. întreprinderilor pen
tru mecanizarea agriculturii, care 
dețin principalele mijloace mecanice 
din agricultura noastră, le revin 
sarcini mari în această privință. în 
raportul Comitetului Central prezen
tai la Congres, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Ținînd seama 
de rolul important ce revine între
prinderilor de mecanizare a agricul
turii este necesar să crească 
mai mult răspunderea acestora față 
de întreaga activitate a unităților pe 
care le deservesc, participarea lor 
la realizarea tuturor lucrărilor a- 
gricole : înseși veniturile mecaniza
torilor și ale conducerii întreprinde
rilor de mecanizare trebuie să de
pindă de rezultatele obținute în pro
ducție".

Organizarea, Începînd din anul 
trecut, a întreprinderilor pentru 
mecanizarea agriculturii pe princi
piile gestiunii economice proprii a 
creat condiții optime pentru folo
sirea rațională a tractoarelor și a 
celorlalte mașini agricole, executa
rea la timp, și de calitate mai bună a 
lucrărilor agricole, reducerea chel
tuielilor. Faptul că în anul trecut, 
de la mijlocul căruia a fost aplicat 
noul sistem de organizare, s-au re
dus simțitor cheltuielile de între
ținere și exploatare dovedește _ efi-® 
ciența ridicată a aplicării principiu
lui gestiunii economice proprii.

în Directive se subliniază că, 
în viitor. activitatea întreprin
derilor pentru mecanizarea agri
culturii va fi orientată, în conti
nuare, spre creșterea contribuției lor 
la sporirea producției agricole, la 
consolidarea și dezvoltarea coopera
tivelor agricole, reducerea cheltuieli
lor de întreținere si exploatare, ast
fel îneît, din primul an al cincina
lului 1971—1975, pe întreaga rețea a 
întreprinderilor pentru mecanizarea 
agriculturii, să se acopere cheltuie
lile din veniturile proprii.

Prin întreprinderile de mecanizare, 
statul nostru a pus la îndemîna co
operativelor agricole o bază mate
rială puternică,, care.s-a dezvoltat* de 
la un an la altul. Dacă în 1948 erau 
81 S.M.T.-uri cu 2 750 tractoare, 660 
semănători și 3 000 pluguri, s-a 
ajuns în prezent la 296 unități care 
dispun de 68 000 tractoare, 40 000 se
mănători mecanice. 35 700 combine și 
alte utilaje. Pe baza Directivelor, în 
viitorul cincinal această bază tehnică 
va fi dezvoltată și mai mult, incit va 
asigura extinderea mecanizării în 
toate ramurile producției agricole.

Putem afirma că industria cons
tructoare de mașini și-a realizat, 
în bună măsură, sarcinile privind în
zestrarea agriculturii cu tehnica mo
dernă. Rămîne numai ca noi care 
beneficiem de aceste tractoare și uti
laje să asigurăm folosirea lor cît mai 
completă Or, în această privință se 
constată o serie de neajunsuri. în 
această primăvară. în legumicultură, 
•de exemplu, deși au fost asigurate 
utilaje care asigură efectuarea unei 
game largi de lucrări : nivelarea și 
modelarea terenului, plantarea răsa

Ing. Petre MOLDOVAN 
prim-vicepreședinte 

al Consiliului Superior al Agriculturii

• Studii de

lucrărilor : Di-

din punga statului ?

Coope- 
Drano- 
județul

respective nu 
nici o justifi- 

această 
gîndindu-ne

și acumulări

și puțuri

calitate

CONTRASTE

pe platforma Brazi ?
parametrilor tehnico-e- 
conomici proiectați îna
inte de vreme — petro- 
chimiști de pe platfor
ma industrială Brazi au 
consemnat economii su
plimentare de peste 
14 milioane lei, iar 
neficiile peste plan 
ridică la mai mult 
32 milioane lei. 
disting, prin rezultatele 
obținute, colectivele de 
la instalațiile de etilena 
și polietilenă. In cadrul 
combinatului, construc- 

. torii și montorii de la 
l.S.C.M. Brazi muncesc 
cu spor la un nou obiec
tiv : instalația de anhi
dridă maleecă, graficele 
de lucru fiind depășite. 
Deci, numai vești bune 
de pe platforma indus
trială Brazi.

In retortele Combina
tului petrochimic Plo
iești, resurse naturale 
ale țării își amplifică 
înzecit valoarea. Opera
torii, tehnicienii și ingi
nerii de aici au înde
plinit planul producției 
globale și marfă pe 7 
luni in proporție de 
la sută, importante 
pășiri obținindu-se 
luna august. Ei au 
peste prevederi 400 tone 
etilenă, 490 tone polie
tilenă, 831 tone dimetil 
tereftalat, 206 tone anhi
dridă ftalică și alte pro
duse, din care însemna
te cantități au fost li
vrate la export.

Gospodărind judicios 
fondurile bănești și ma
teriile prime — lucru 
înlesnit și de atingerea

105 
de- 

in 
dat

tor să crească la, 121 638 <Jel, față d» 
' 99 000 lei cît era prevăzut în plan. Da

torită folosirii mai intense a timpului 
de lucru, creșterii productivității 
muncii și reducerii cheltuielilor la 
1 000 lei venituri cu 171 lei, întreprin
derea respectivă a realizat economii 
de 3 milioane lei. Trebuie arătat că 
în alte întreprinderi pentru meca
nizarea agriculturii activitatea meca
nizatorilor se desfășoară numai în 
puține zile lucrătoare pe an, ceea ce, 
evident, duce la folosirea nerațio
nală a mașinilor și forței de mun
că. Este o situație anacronică dacă 
se are în vedere că mecanizatorii 
constituie o bună parte din forța de 
muncă cea mai calificată de care 
dispune agricultura și care trebuie 
folosită cît mai bine.

Principiile noi, pe baza cărofa își 
desfășoară activitatea I.M.A., asigură 
executarea, in afara muncilor agrico
le, și a diferitelor prestații. Se exe
cută numeroase transporturi, repara
ții de utilaje aparținînd cooperative
lor agricole și alte asemenea lucrări 
efectuate' atit pentru sectorul coope
ratist, întreprinderi și instituții, cît și 
pentru populație. Tot atit de 
adevărat este și faptul că, în unele 
locuri, conducerile I.M.A. nu șe în
grijesc cu suficientă răspundere de 
ocuparea timpului de lucru al meca
nizatorilor în intervalul dintre cam
paniile agricole, ceea ce face ca trac
toarele și forța de muncă să nu fie 
folosite din plin.

O problemă principală, de care de
pinde mult creșterea eficienței eco
nomice a activității întreprinderilor 
pentru mecanizarea agriculturii și, 
deci, rentabilizarea. lor, o constituie 
reducerea ponderii cheltuielilor ma
teriale. Un rol deosebit de important 
în reducerea acestor cheltuieli îl are 
îmbunătățirea continuă a întreținerii 
și reparării parcului de tractoare, 
mașini și utilaje agricole, deoarece a- 
ceste cheltuieli au cea mai mare 
pondere în componența .prețului de 
cost al lucrărilor executate de I.M.A.

Există mari diferențe între unități 
în ceea ce privește nivelul cheltuieli
lor efectuate, cu reparațiile la 1000 
lei venituri. Spre exemplu, anul tre
cut I.M.A. Băilești a cheltuit 252 lei, 
pe cînd I.M.A Bîrca a cheltuit nu
mai 228 lei. deci cu 24 lei mai puțin.

durilor și efectuarea lucrărilor de 
întreținere, ele n-au fost folosite de
cît în foarte mică măsură. Este ade
vărat că unele tractoare nu au fost 
dotate cu setul întreg de utilaje. însă 
cele mai mari neajunsuri se constată 
în organizarea acestei activități, ele 
datorîndu-se specialiștilor din uni
tăți, direcțiilor agricole și uniunilor 
cooperatiste. Și la alte lucrări cum ar 
fi strînger.ea furajelor, efectuarea 
transporturilor etc, cooperativele 
apelează prea *puțin la serviciile 
I.M.A.

Pentru a contribui la creșterea 
producției agricole și consolidarea 
economică a cooperativelor 
cole se impune ca 
pentru mecanizarea 
execute lucrările în 
în termenele stabilite, 
nu se acordă 
tății lucrărilor 
cutare, ceea 
gativ asupra 
ției agricole, 
gricole din județul Dolj, 
nizatorii, datorită 
bune condiții a semănătorilor, au 
lăsat multe locuri goale, ceea ce con
stituie o pagubă însemnată. Aseme
nea neajunsuri se datoresc și faptu
lui că președinții de cooperative 
agricole, specialiștii din unele uni
tăți nu recepționează cu răspundere 
lucrările efectuate de mecanizatori. 
Dacă se trec cu vederea asemenea 
neajunsuri se provoacă daune atît 
cooperativei agricole, cît și statului. 

De aici se desprinde necesitatea 
ca, în primul rînd, mecanizatorii, 
conducerile de întreprinderi să-și 
ducă la îndeplinire sarcinile care 
decurg din contractele încheiate cu 
cooperativele agricole. Măsurile care 
vor fi luate pentru întărirea rolului 
contractelor în relațiile I.M.A! cu coo
perativele agricole vor duce la creș
terea răspunderii mecanizatorilor 
pentru obținerea unor recolte din ce 
în ce mai mari în unitățile pe care De aci rezultă necesitatea scăderii în 
le servesc. - continuare a costului- repâ"ațiilor la

Alături de eforturile depuse. pen-....„tractoare . și mașinile agricole și a.
tru obținerea de producții sporite pe ......... ' ""
terenurile lucrate cu tractoarele și 
mașinile agricole, creșterea continuă 
a eficienței economice a întreprinde
rilor pentru mecanizarea agriculturii 
constituie sarcina esențială a acestor 
unități. Principalul factor care de
termină sporirea eficienței economice 
a activității in I.M.A. îl constituie 
creșterea productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor materiale. Exis
tă încă mari diferențe între volumul 
lucrărilor executate pe un tractor, 
atît în cadrul aceleiași unități, cît și 
in unități apropiate și. care lucrează 
în cooperative agricole cu terenuri 
asemănătoare. Acest lucru este de
terminat de modul de organizare a 
muncii care trebuie să permită folo
sirea rațională a utilajelor o perioa
dă cît mai îndelungată de timp. La 
I.M A. Castelu, județul Constanța, a- 
nul trecut, din cele 308 zile posibile 
de lucru s-au folosit 243 zile, ceea ce 
a făcut ca veniturile pe fiecare trac-

® Cantitate fără...

agri- 
întreprinderile 
agriculturii să 
condiții bune, 

In unele locuri 
cuvenită caii-atenția

și termenelor de exe- 
ce influențează ne- 

nivelului produc- 
In cooperativele a- 

............................meca- 
nefuncționării în

gospodăririi cu mai multă grijă a car
buranților și lubrifianților, pentru 
realizarea sarcinii trasate de Directi
vele Congresului in ce privește re
ducerea cheltuielilor materiale ale 
I.M.A.

Tn același timp, este necesar ca toa
te eforturile să fie îndreptate spre 
creșterea simțitoare a veniturilor, 
astfel ca. începînd de anul viitor, pe 
întreaga rețea I.M.A., aceste unități 
să-și acopere toate cheltuielile, inclu
siv salariile, din veniturile proprii 
realizate și prin aceasta să se asigure 
condițiile de rentabilizare

Aplicarea ansamblului de măsuri 
stabilite de Congresul al X-lea va 
asigura o mai bună gospodărire și 

. exploatare a mijloacelor materiale și 
bănești de 
rile pentru 
contribuind 
măsură, la 
mânești și 
noastre economii -naționale.

care dispun întreprinde- 
mecanizarea agriculturii, 
astfel, în cît mai mare 

progresul agriculturii ro
la dezvoltarea întregii

la expozi-

i

la înfăptuirea obiectivelor 
însemnătate stabilite de 
al X-lea al P.C.R. pentru 
dinamismului economiei

cardinale
Af/iix de vizita

tori la standul de 
locomotive Die- 
sel-electrice și e~ 
lectrice prezen
tate de uzina „E- 
lectroputere"-Cra
iova 
(ia 
1969

Romănia-

LEMNULUI-VALORI SUPERIOARE
(Urmare din pag. I)

milion metri cubi Concqmitent, tot 
în scopul protejării patrimoniului 
forestier și în celelalte ramuri indus
triale se vor depune eforturi în direc
ția creării unor noi materiale plastice, 
prefabricate, care să poată suplini 
parțial sau total masa lemnoasă în 
diferite lucrări. Totodată, specialiștii 
de la Institutul de cercetări forestiere, 
din laboratoarele întreprinderilor 
din această ramură, inovatorii și in
ventatorii care își desfășoară activi
tatea în unitățile M.E.F. și altele 
trebuie să caute și să găsească posi
bilități și soluții noi în vederea unei 
mai eficiente puneri în valoare in
dustrială a celor patru milioane me
tri cubi deșeuri care rezultă anual din 
procesul de fabricație a cherestelei, 
mobilei, lăzilor, ușilor, ferestrelor, 
deșeuri care echivalează cu masa 
lemnoasă de pe circa 20 de mii hec
tare de pădure.

Posibilitățile sectorului nostru de

Industrializare, de a-și perfecționa 
continuu activitatea, sînt încă nee
puizate E necesar ca în anul viitor 
și în următorul cincinal să se acorde 
atenție și exigență mai mare decît 
pînâ acum creșterii coeficientului de 
schimburi in fabricile de mobilă, în 
întreprinderile de industrializare — 
în vederea obținerii unui însemnat 
spor de producție în aceleași spații 
construite și cu aceleași utilaje, 
fără- nici o Investiție suplimen
tară. De asemenea, organele de re
sort ale ministerului trebuie să con
troleze cu răspundere în viitor cum 
este alcătuit planul de produc
ție al fiecărei unități in sub
ordine, in așa fel îneît produsele pen
tru care se cheltuiesc energie umană, 
timp, materiale să aibă imediat uti
lizare, desfacere, să nu îmbătrînească 
în magazii. în custodie în unități co
merciale, redueîndu-se astfel real
mente valoarea lor de întrebuințare. 
O grijă accentuată trebuie să se acor
de. apoi, modului în care se materia-

lizeazâ economicos și la termen In
vestițiile în curs, în care sînt utiliza
te capacitățile și utilajele intrate în 
funcțiune,' pentru care statul a chel
tuit fonduri deosebite. Deficiențe, în 
acest sens, mai stăruie la C.I.L Si- 
ghetul Marmației și Tg. Jiu, 
IPROFIL- Vaslui și Satu Mare si în 
alte întreprinderi. Nu-i mai puțin a- 
devărat. că și conducerii ministerului 
nostru îi revine ca sarcină să spri
jine mai mult aceste unități și altele, 
nu din cînd în cînd, ci de fiecare 
dată, atunci cînd nevoile producției o 
cer, trimițînd la fața locului - acolo 
unde se hotărăște, :!e fapt, soarta 
producției - pe cei mai competent) 
specialiști care să rezolve orompl 
problemele ivite.

Ansamblul . de sarcini care revin 
ministerului, desprinse din documen
tele celui de-al X-lea Congres a) 
partidului, transpuse în viață vor fa
cilita obținerea de către această ra
mură industrială a noi succese, pe 
măsura ritmurilor de dezvoltare a

Intregii noastre economii. Se prevede 
ca, în 1975, productivitatea muncii să 
crească cu circa 20 la sută față de 
nivelul anului 1970, concomitent cu 
o valorificare superioară mai accen
tuată a masei lemnoase. în acest scop, 
avem în vedere că în 1975 industria 
de filăci trebuie să' realizeze circa 
64 la sută din volumul total de pro
ducție obținut între anii 1958—1968, 
ajungîndu-se în acest fel la 950 000— 
I 100 000 tone, ceea ce reprezenta a- 
proximativ 10 la sută din producția 
europeană (fără U.R.S.S.) de plăci a- 
glomerate și fibrolemnoase Se vor 
include in procesul de fabricare a- 
plăcilor noi sortimente de lemn 
ferior. ridicîndu-se astfel gradul 
valorificare a masei lemnoase.

Există de pe acum certitudinea 
unitățile de exploatare și industria
lizare a lemnului se vor achita, cu 
onoare, de sarcinile care le revin din 
documentele Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român

în
de

că

.în toate întreprinde
rile, modernizarea pro
ceselor tehnologice tre
buie să fie însoțită de 
obținerea unor cheltuieli 
de producție mai Scă
zute și, totodată, a unor 
beneficii 
sporite. Altfel, perfec
ționările 
mai au 
care. Facem 
precizare, 
la exemplul întreprin
derii „Victoria“-Tîrgo- 
viște. Aici, moderniza- 

\ rea unor tehnologii a 
generat creșterea simți
toare — aproape de 
două ori intr-o lună — 
a cantității de sticle fa
bricate, iar la secția că
rămizi, în urma utili
zării noului sistem de 
alimentare a agregate
lor, producția a crescut 
de 2,5 ori. Si așa mai 
departe...

Cantitate însă fără ca
litate, fără eficiență e- 
conomică I Pentru că la 
prețul de cost s-a în
registrat in primul se
mestru o pierdere de 
400 000 lei și la beneficii 
o nerealizare de 417 000

lei. Am încercat să a- 
flăm misterul acestei si
tuații. Dar ni s-au oferit 
numai „Cauze obiective", 
printre care lipsa de în
țelegere a beneficiarilor, 
care caută nod în pa
pură și resping marfa 
livrată de „Victoria". 
Nimic despre calificarea 
scăzută a unor cadre, 
despre superficialitatea 
controlului tehnic de 
calitate. Nimic despre 
faptul că, adeseori, că
rămida nu este bine us
cată, că noul sistem de 
smălțuire a cahlelor de 
teracotă este defectuos. 
Ca urmare, refuzurile 
de mărfuri persistă. în 
trimestrul I, refuzuri de 
mărfuri in valoare de 
1,2 milioane lei, iar in 
al doilea de 496 000 lei. 
„Oricum, un progres !“ 
— și-au spus, probabil, 
tovarășii din conduce
rea întreprinderii „Vic
toria". Noi le replicăm 
cu o vorbă a lui Phy- 
rrus : „încă o victorie 
ca asta și sîntem (se 
citește — sinteți) pier- 
duți".

„suprafață
secate

Extinderea suprafețe
lor amenajate pentru 
irigații reprezintă mă
sura cea mai eficientă 
de sporire a producției 
agricole, indiferent de 
condițiile climatice. Li
nele 'cooperative agrico
le și-au extins suprafe
țele amenajate forirul 
puțuri pentru alimen
tarea cu apă din pinza 
freatică. Întrucît ase
menea amenajări nece
sită investiții mari, ele 
trebuie să aibă la bază 
studii hidrogeologice și 
economice temeinice. 
Orice tendință de mini
malizare a acestor stu
dii poate duce — și in 
unele cazuri chiar a dus 
— la efectuarea de lu
crări ineficiente, la pier
derea unor importante

Trimestrul 1 și, apoi, 
trimestrul II au fost în
cheiate de întreprinde
rea de prefabricate din 
beton Turda cu un stoc 
de 366 bucăți stîlpi elec
trici și 432 tuburi de 
presiune, produse credi
tate de centrala Băncii 
Naționale cu suma de 
3,5 milioane lei. Supra- 
stocarea valorilor mate
riale ale statului se da
torează faptului că Di
recția'generală a prefa
bricatelor și Direcția 
generală de aprovizio
nare și desfacere din 
Ministerul Industriei 
Construcțiilor nu au a- 
sigurat contractele de 
livrare respective pen
tru produse care valo
rează circa 4 milioane 
lei. E clrept, în ultimul 
timp, stocurile1 s-au mai 
diminuat, întrucît au

su-

Experiența a dovedit 
că amenajarea plantații
lor pe terenurile nisi
poase, improprii altor 
culturi, reprezintă una 
din principalele căi de 
atragere a acestor
prafețe in circuitul a- 
gricol și de creștere a 
veniturilor. Dar pentru 
aceasta este necesară 
respectarea normelor a- 
grotehnice de plantare. 
Ignorarea acestor norme 
aduce mari pagube, așa 
cum s-a intimplat la 
cooperativa agricolă 
Largu, județul Buzău. 
Aici, cu patru ani in 
urmă, a început planta
rea unor suprafețe de 
42 ha cu vie. Din cauza . 
neglijențelor s-a ajuns 
ca 70 la sută din bu
tuci să fie dezrădăci

fonduri bănești, 
rativele agricole 
văț și Găneasa, 
Olt, au amenajat fieca
re cite 100 ha, mizînd 
pe hazard, pe „miraco
lul" puțurilor forate. 
Numai că acestea nu 
pot fi folosite în scopul 
propus, deoarece tocmai 
in perioadele de secetă 

. puțurile seacă. Pierde
rile cooperativelor se 
ridică la zeci de mii de 
lei. Cine va suporta pa
gubele 7 Adresăm a- 
ceastă întrebare proiec
tantul
recția de îmbunătățiri 
funciare și organizare a 
teritoriului Argeș, care 
a făcut studii hidrogeo
logice doar de „supra
față".

fost satisfăcute o parte 
din contractele scadente 
in trimestrul 111, dar in 
curînd ele vor căpăta 
din nou dimensiuni exa
gerate. „Prevăzători", 
cei din minister au și 
obținut din timp, pentru 

■ trimestrul III, un pla
fon de credite in valoare 
de 4,9 milioane lei, in 
vederea finanțării pro
ducției de tuburi-- de 
presiune și stîlpi care 
n-au asigurată desface
rea.. Dar pentru aceste 
credite se „plătesc" pe
nalizări din punga sta
tului. Dacă cei răspun
zători de această situa
ție ar suporta daunele 
din buzunarul propriu, 
și-ar permite oare să 
dispună fabricarea unor 
sortimente ce nu au asi
gurată desfacerea ?

I.OO- 
Pod- 
1ruc-
1962,

nați. In loc să se obți
nă struguri, au rezultat 

" pierderi ce se ridică la 
sute de mii lei. Cazuri de 
amenajare și întreține
re necorespunzătoare a 
plantațiilor vitipomicole 
se intîlnesc și la 
perativa agricolă 
goria, unde pomii 
tiferi plantați in
pe o suprafață de 53 ha, 
nu au intrat încă pe 
rod. Din cauză că nu 
au fost executate lucră
rile de întreținere ne
cesare, pomii sînt slab 
dezvoltați. Ce fac orga
nele agricole pentru a 
redresa această situa
ți^ ? Pină acum s-au 
lăudat cu pomii plan
tați. Ceea ce înseamnă 
că la pomul lăudat să 
nu te duci... cu sacul.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a eliberării poporului ro
mân, remarcabilă victorie, în numele Comitetului Director al Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolei, adresez vii felicitări poporului, 
partidului și guvernului român.

Dorim progres continuu dezvoltării țării dv. și ne manifestăm cu 
tntuziasm sincera prietenie.

Vă urăm deplină sănătate și viață îndelungată.

Cu înaltă considerație,
AGOSTINHO NETTO 

Președintele Comitetului Director 
al Mișcării Populare 

pentru Eliberarea Angolei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
a BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a eliberării României, în numele 
poporului algerian și al meu personal, adresez Excelenței Voastre feli
citări și cele mai bune urări poporului român.

Cu înaltă considerațiune
HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice 

și Populare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a Republicii Socialiste Româ
nia primiți, vă rog, Domnule Președinte, felicitările mele cordiale și cele 
mai bune urări pentru dv. personal și pentru fericirea și prosperitatea 
poporului român.

FREDERIK
Regele Danemarcei

Excelenței Sale

• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Birlic — 20 ; 
(grădina Boema) : Nu te lăsa 
Stroe ! — 20.
O Ansamblul folcloric „Perlnlța" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara") : 
Perlnlța mea — 19.
• Teatrul Mic (In sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Cara- 
glale") : Prețul — 20.

cinema
• Frații Karamazov (ambele se
rii) : PATRIA — 10 ; 15 ; 19,30.

COMITETULUI CENTRAL 
rAL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

BUCUREȘTI
Pragi tovarăși,

Din partea zecilor de mii de membri ai partidului nostru și a 
numeroșilor prieteni ai României socialiste din țara noastră, adresăm 
cele mai calde felicitări comuniștilor români și întregului popor român, 

' cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră 
de sub jugul fascist. e

Oamenii progresiști din țara noastră se bucură pentru cuceririle 
istorice obținute de poporul român în opera de construire a societății 
noi, care au transformat România dintr-o țară înapoiată din punct de 
vedere economic, într-o țară socialistă, cu o industrie puternică, cu o 
agricultură dezvoltată șl cu o bogată viață științifică și intelectuală. 
fijK tări socialiste> România stă astăzi în avangarda
imnortant 3 ?entru Pace ?1 colaborare între popoare, fiind un 

f 1 de pace și securitate în Balcani, un prieten și aliat 
al popoarelor asuprite ca rezultat al intervențiilor imperialiste și al 
regimurilor fasciste.

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a României libere, urăm 
poporului român prieten noi și mari succese pe drumul progresului 
multilateral al societății socialiste, în realizarea programului măreț de 
dezvoltare economică și socială a României, adoptat de cel de-al X-lea 
Congres al partidului dumneavoastră.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a eliberării țării dv., am 
marea plăcere de a transmite Excelenței Voastre felicitările mele căldu
roase și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului român.

ELISABETA 
Regina Marii Britanii

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

în numele poporului ți guvernului argentinean și al meu personal, 
îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre cele mai sincere urări de 
fericire personală și dorința de prosperitate și fericire ^pentru țara prie
tenă. "

JUAN CARLOS ONGANIA 
Președintele 

Națiunii Argentinene

Din partea Comitetului Executiv 
al Uniunii Democrate de Stingă 

din Grecia (E.D.A.) 
ANTONIS BRILLAKIS

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
■" ' i &

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, rog 
pe Excelența Voastră să primească urările foarte sincere pe care le 
exprim pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului 
român.

ARTHUR DA COSTA E SILVA 
Președinte al Republicii 
Federative a Braziliei

Dragă tovarășe,
Interpreted sentimentele Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Argentina și ale tuturor membrilor partidului nostru, ale celor mai 
largi sectoare ale poporului argentinean cu vechi și profunde tradiții 
antifasciste și antiimperîaliste, va transmitem dumneavoastră și tuturor 
membrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cele mai 
sincere și calde felicitări cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a elibe
rării României de sub jugul cotropitorilor naziști.

Această dată pe care o comemorează poporul român este o sărbă
toare pentru întregul sistem socialist, pentru clasa muncitoare din lumea 
întreagă, pentru toate popoarele care luptă pentru independența lor, 
pentru toți oamenii progresiști.

Primiți, dragi tovarăși, adeziunea noastră frățească la marea 
sărbătoare din aceste zile a poporului român, condus de Partidul 

Comunist Român și inspirat de rezoluțiile celui de-al zecelea Congres 
al partidului dumneavoastră, care a trasat calea obținerii de noi și mari 

succese ce se vor adăuga celor obținute în sfertul de veac scurs de 
la eliberare.

Cu salutări tovărășești,

PEDRO TADIOLI 
membru al Comitetului Executiv 

al C.C. al P.C. din Argentina
PAULINO GONZALE ALBERDI 

membru al C.C. al P.C.
din Argentina

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

~ Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu prilejul zilei eliberării a Republicii Socialiste România, vă trans
mit din partea mea și a poporului cipriot cele mai sincere felicitări și 
cele mai călduroase urări pentru fericirea dumneavoastră personală și 
pentru progresul și prosperitatea poporului român.

Arhiepiscop MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu memorabila ocazie a celei de-a XXV-a aniversări a zilei naționale 
a României, îmi permit să adresez Excelenței Voastre cele mai calde feli
citări și cele mai bune urări de bunăstare personală, de continuă prospe
ritate poporului român.

Sper sincer că legăturile prietenești care există între cele două țări 
ale noastre se vor întări continuu.

Brigadier A. A. AFRIFA 
Președintele Consiliului Național 
de Eliberare al Republicii Ghana

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

BUCUREȘTI >,
Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a eliberării României, vă 

adresez, în numele poporului, al guvernului din Mali și în numele meu 
personal, felicitările mele călduroase și cele mai bune urări de fericire 
ți prosperitate pentru poporul român și de deplină sănătate pentru 
Excelența Voastră. Vă reînnoiesc asigurarea voinței Statului Mali de a 
dezvolta pe mai departe legăturile de prietenie și de cooperare care 
unesc cele două țări ale noastre.

Cu multă considerație,
Locotenent MOUSSA TRAORE 

Președinte al Comitetului Militar 
de Eliberare Națională, 

șeful statului Republica Mali

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

* !>

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul aniversării zilei eliberării Republicii Socialiste Româ
nia, exprimăm din partea guvernului și poporului nepalez, precum și 
din partea noastră, sincere felicitări și cele mai bune urări pentru 
prosperitatea și fericirea Excelenței Voastre și a poporului român.

MAHENDRA 
Regele Nepalului

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
transmit Excelenței Voastre sincere felicitări șl cele mai bune urări 
pentru prosperitatea poporului român.

COMITETULUI CENTRAL

rAL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia salută cu 

căldură Partidul Comunist Român și oamenii muncii din Republica 
Socialistă România cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări de la eliberarea 
țării dumneavoastră.

Evenimentul istoric al eliberării României, care a început o dată 
cu înaintarea victorioasă a Armatei Sovietice și insurecția forțelor 
patriotice, sub conducerea P.C. Român, au creat condițiile pentru cuce
rirea puterii politice de către clasa muncitoare și aliații săi, pentru 
construirea socialismului.

în cei 25 de ani ai puterii populare, oamenii muncii români au 
transformat România într-o țară cu o industrie și agricultură socialiste 
dezvoltate. Aceste succese, precum și succesele celorlalte țări socialiste, 
sînt rezultatul eforturilor poporului român și al prieteniei frățești și 
colaborării strînse, economice, politice și militare, în cadrul Tratatului 
de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, menite 
să apere independența și drepturile suverane împotriva uneltirilor impe
rialiste și creează condiții înaintării mai rapide pe drumul socialismului 
șl al comunismului.

Comuniștii greci sînt bucuroși și satisfăcuți de succesele dumnea
voastră. și sînt convinși că oamenii muncii români, sub conducerea 
P.C. Român, urmînd învățătura marxist-leninistă, devotați principiilor 
internaționalismului proletar, coeziunii și unității mișcării comuniste 
mondiale, pe baza și în spiritul Consfătuirii internaționale a partidelor 
comuniste și muncitorești, vor rduși să rezolve cu succes problemele 
privind desăvîrșirea construirii socialismului în țara lor.

Vă urăm, dragi tovarăși, succese în munca dumneavoastră Cons
tructivă pentru binele poporului român și pentru triumful cauzei noastre 
comune.

Cu salutări tovărășești,
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN GRECIA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a eliberării țării dv., adre
sez Excelenței Voastre, Domnule Președinte, în numele poporului, 
partidului și guvernului congolez urări de fericire și prosperitate pen
tru dumneavoastră, precum și pentru poporul și guvernul țării dv. 
îmi permit să sper, Domnule Președinte, că circumstanțele vor permite 
popoarelor noastre, însuflețite de sentimente de pace și justiție, să 
consolideze și să dezvolte legăturile de prietenie și cooperare reciprocă. 
Rog pe Excelența Voastră să transmită întregului popor român urările 
noastre prietenești.

Cu cea mai înaltă considerațiune,
General-locotenent J. D. MOBUTU

Președintele 
Republicii Democratice Congo 

și șef al guvernului

Alte mesaje
Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 

XXV-a aniversări a eliberării 
României, președintele Republicii 
Chile, Eduardo Frei, a adresat prin 
Ambasada română la Santiago de 
Chile un mesaj președintelui Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
în care exprimă „felicitările cele 
mai fierbinți pentru prosperitatea 
mereu înfloritoare a nobilului dv. 
popor și cu ele, cele mai bune 
urări pentru fericirea personală a 
Excelenței sale Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat".

★
Cu ocazia sărbătorii naționale a 

Republicii Socialiste România, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, a 
primit o telegramă din partea pri-

GUSTAV ADOLF
Regele Suediei

mului ministru al Iranului, A. A. 
Hoveyda, în care sînt adresate cele 
mai călduroase felicitări și, în a- 
celași timp, cele mai bune urări 
pentru fericirea și prosperitatea 
României și a viteazului popor ro
mân.

*

Cu prilejul celei de-a XXV-a a- 
niversări a eliberării României, to
varășul Ștefan Voitec, președinte
le Marii Adunări Naționale, a pri
mit telegrame de felicitare din 
partea președintelui Adunării de 
Stat a Republicii Populare Un
gare, Gyulla Kăllai, și a președin
telui Senatului Belgiei, Paul 
Struye.

(Agerpres)

Plecarea unor delegații de peste hotar
Delegația Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam și a guvernului 
Republicii Democrate Vietnam

Delegația de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Cehoslovace

• Căsătorie din interes : VICTO
RIA — 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45.
• Din plictiseală : CENTRAL — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Tinerețe fără bătrînețe : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLOREASCA — 9 ! 11,15 ; 13,30 : 
16 ; 18,15 ; 20.30.
• Tigrul : FESTIVAL — 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la gră
dină — 20, GRADINA DOINA —
19.30, LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
• România orizont *69 ; România 
Inedită ; De la străbuni lâ stră
nepoți ; Lumina de pe Lotru : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Operațiunea „Belgrad" : pACIA
— 8,30—20.45 în continuare.
e Soarele vagabonzilor î REPU
BLICA — 8,15 Î 10,15 Î 12,15 Î 14,30 ;
16.45 ; 19 : 21. BUCUREȘTI — 8,15 ;
10.15 ; 12,15 Î 14.30 : 16.45 ; 19 : 21. 
STADIONUL DINAMO — 20.
0 Cavalerii aerului : TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18, la gră
dină — 19.45. GTULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30. r e Vîrsta Ingrată : FEROVIAR — 
9 ; 11,45 ; 14.30 ; 17.15 ; 20. GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 : 18.15 ; 20,30, 
MODERN — 9.30 : 11.45 ; 14 ; 16,15 :
18.30 : 20,45.
• Omul momentului : FAVORIT
— 10 : 13 ; 15.30 Î 18 ; 20,30, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20.
G Alexandru cel fericit: FLACĂRA
— 15,30 ; 18.
q Șopronul roșu : FLACĂRA &
20.30.
0 Crima din pădure : LIRA —
15.30 ; 18.
0 Căsătorie în stil italian : GRĂ
DINA LIRA — 19,30.
0 Neîmblînzlta Angelica ; LUMI
NA — 9—16 în continuare ; 18,45 ;
20.45, COTROCENI — 15,30 ; 18.
0 Roș» șl albii ! COTROCENI — 
20,30.
0 Deșertul roșu î UNION — 15.15 ; 
18 ; 20,30.
0 Sherlock Holmes : EXCELSIOR
— 9 : 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18.15 ț 20.30, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :
18.30 î 20,45, FLAMURA — 9—13.30 
în continuare : 16 : 18,15 ; 20;30.
0 O chestiune de onoare : GRI- 
VITA — 9,30 : 12 : 15,30 ; 18 ; 20.30, 
AURORA — 9,30 : 12 : 14,30 : 17,15, 
la grădină — 20.
0 Aruncați banca în aer î ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20, DRUMUL SĂRII — 15 :
17.30 : 20, VIITORUL — 15,30 ; 18.
0 Călugărița șl comisarul s VII
TORUL — 20,30.
• Noaptea generalilor î BUZEȘTI
— 16. la grădină — 20.
0 Creola, ochîl-ți ard ca flacăra : 
BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,15 ; 18, la 
grădină — 20 ; MIORIȚA —
9—15,45 în continuare ; 18.15 ; 20.30, 
ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 :
18.15 ; 20,30. la grădină — 20.
0 A trăi pentru a trăi : UNIREA
— 16. la grădină — 19,30.
0 Prințul negru : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Tarzan, omul Junglei : PACEA
— 15,30 : 18 : 20,15. COSMOS — 
15,30 : 18 ; 20,15.
0 Dragoste la Las Vegas : VOLGA
— 9,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, VITAN
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,15, 
RAHOVA — 15,30, la grădină — 20.
O Fata din parc : RAHOVA — 18.
0 Comisarul X șî banda „Trei 
cîinl verzi" î MOȘILOR — 15,30, 
la grădină — 20 ; GRĂDINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20,15.
O Zosla : MOȘILOR - 18.
• Am două mame și doi tați :
PROGRESUL — 15,30 18 ; 20,15.
• Străin în casă : POPULAR — 
15,30 ; 18.
0 Crăciun cu Elisabeta: POPULAR
— 20,30. \
0 Adio, Gringo • MUNCA — 16 ; 
18.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mă folosesc de prilejul oferit de sărbătoarea națională a României 
pentru a transmite sincerele noastre felicitări poporului român cu această 
fericită ocazie, împreună cu urările noastre cele mai bune pentru feri
cirea și sănătatea Excelenței Voastre.

SALIM ROBYA ALI
Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare a Yemenului 

de Sud

Luni a părăsit Capitala delega
ția Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și .a guvernului R. D. 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Nguyen Huu Khieu, membru su
pleant al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, ministrul 
muncii, care a participat la festi
vitățile consacrate celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării țării noas
tre.

Din delegație a făcut parte

Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Petre Lupu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul muncii, și Gheor- 
ghe Petrescu, membru al C.C. ai 
P.C.R., prim-vicepreședinte al U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

Delegația guvernamentală a Republicii 
Populare Democrate Coreene

Delegația guvernamentală a Re
publicii Populare Democrate Core
ene, condusă de tovarășul Ciun 
Mun Dak, membru al Cabinetului 
de Miniștri, ministrul adminis
trației orașelor, care a participat 
la manifestările prilejuite de cea 
de-a 25-a aniversare a eliberării 
României, a părăsit luni la amiază 
Capitala.

Din delegație a făcut parte Kim

The Hi. ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Petre Blajovici, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului de stat pentru economia 
și administrația locală, și Ion 
Iosefide, vicepreședinte al acestui 
comitet» '

Delegația de partid și de stat a 
R. S. Cehoslovace condusă de 
Frantișek Hamouz, vicepreședinte 
al guvernului R. S. Cehoslovace, 
care a participat la manifestările 
prilejuite de cea de-a 25-a aniver
sare a eliberării României, a pă
răsit luni după-amiază Capitala.

Din delegație au făcut parte Da- 
libor Hanes, președinte al Came
rei Națiunilor, Karel Kurka, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de Ion 
Pățan, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Mia Groza, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Ion 
Rușinaru, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., președintele Băncii 
Agricole.

Au fost de față membri ai am
basadei R. S. Cehoslovace la 
București.

0 Pipele î MUNCA — 20.
• Armata „Codobaturilor* din 
nou în luptă ! CRÎNGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.

Conducătorul delegației de partid 
și de stat a Republicii Populare Mongole

Conducătorul delegației de partid 
și de stat a Republicii Populare 
Mongole, tovarășul Tavagjavîn 
Punțagnorov, membru al C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, vicepreședinte al Conciliu
lui de Miniștri, care a participat 
la sărbătorirea zilei de 23 August, 
a părăsit luni la amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost condus de to

varășii Mihai Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion Po- 
pescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R.

A fost de față, de asemenea 
Damdinnerenghiin Bataa, ambasa
dorul R. P. Mongole la București.

(Agerpres)

17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Lumea copiilor : Isprăvile 

lui Pată-Albă de Gh. Ilie
scu.

18,00 — „Marek Pistruiatul" — film 
serial pentru copii.

18.30 — Din lumea științei.
19,00 — Telejurnalul de seară, bu

letinul meteorologic.
*19,30 — Spectacol de deschidere a 

Festivalului și concursului 
internațional de folclor — 
România ’69. Transmisiune 
de la Stadionul Republicii.

21,00 — Seară de teatru : „Kath
leen" de Michel Sayers.
Traducere de Anda Bol- 
dur. Interpretează un co
lectiv al Teatrului ,,Barbu 
Delavrancea".

22,45 - Publicitate.
22,50 — Telejurnalul de noapte șl 

buletinul meteorologic.
234)5 — închiderea emisiunii.
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Vizite ale uaor delegații de peste hotare 
tare a participat la sărbătorirea

zilei de 23 August
Delegația de partid și guvernamentală 

a Uniunii Sovietice 
la Uzinele de tractoare din Brasov

Luni dimineața, delegația de par
tid și guvernamentală a Uniunii So
vietice, condusă de tovarășul Vla
dimir Nicolaevici Novikov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
membru al C.C. al P.C.U.S., aflată 
în țară pentru a participa la mani
festările prilejuite de cea de-a 25-a 
aniversare a s eliberării României, a 
vizitat Uzinele de tractoare din Bra
șov, Delegația a fost însoțită de to
varășul Alexandru Boabă, friembru 
al C.C. al P.C.R., ■ ministrul indus
triei chimice, precum și de membri 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

La sosirea în uzină, oaspeții au 
fost întîmpinați de tovarășii Con
stantin Cîrțînă, membru al C.C. al 

' P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Brașov al P.C.R., pre-

■ ședințele Consiliului popular jude
țean, Constantin Șuțu, prim-secretar 
al Comitetului municipal Brașov al 
P.C.R., de alți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
de membrii conducerii întreprinderii. 
Un numeros grup de metalurgiști a 
făcut oaspeților o primire călduroa
să. Tinere fete le-au oferit buchete 
de flori.

In sala consiliului, ing: Vasile 
Sechel, directorul general al uzine
lor, a făcut o amplă expunere asu
pra istoricului întreprinderii, a dru
mului parcurs din anul 1947, cînd a 
fost livrat primul tractor, și pînă în 
prezent, timp în care au fost pro
duse peste 175 000 de tractoare în 
24 de tipuri. Au fost înfățișate de 
asemenea aspecte privind perspecti
vele de dezvoltare a acestei mari 
uzine constructoare de mașini.

^Tovarășul V. N. Novikov și ceilalți 
. membri ai delegației sovietice s-au 

interesat îndeaproape de perfor
manțele tractoarelor românești, de 
activitatea de concepție și proiec
tare, de cooperarea uzinei brașo
vene cu alte întreprinderi, de sis
temul de retribuire și premiere a 
muncitorilor. '

Vizitînd diverse secții ale uzinei, 
oaspeții sovietici au fost întîmpinați 
de muncitori cu deosebită căldură și 
prietenie. Răspunzînd- aclamațiilor 
și aplauzelor, conducătorul și mem
brii delegației s-au oprit deseori, 
strîngînd mîinile muncitorilor, cu 
care s-au întreținut amical, le-a.u 
oferit insigne.

La ieșirea din secția de montaj 
general, delegația' a asifetat Ia o de
monstrație a cîtorva-'din' eele-42. ti- 

. puri-de-tractoare; ce-^se fabrică* în 
prezent. Oaspeții au adresat cuvinte 
de apreciere și felicitări harnicului 
colectiv brașovean;

1 în continuare, delegația sovietică 
a avut o întîlnire cu peste 500 de 
muncitori, ingineri, tehnicieni și 
alți salariați din întreprindere. Pe 
fundalul scenei sălii de festivități, 

nde a avut loc întîlnirea, era în- 
-1 irisă urarea : „Trăiască prietenia 
româno-sovietică !“.

în cadrul întîlnirii, tovarășul 
V. N. Novikov și ceilalți membri ai 
delegației sovietice au fost salutați 
călduros de locțiitorul secretarului 
comitetului de partid al întreprin
derii, Ion Drăghici. A luat apoi cu- 
vintul ing. VASILE SECHEL.

Directorul general al uzinei a ară
tat că pentru colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni construc
tori de tractoare din Brașov este un 
prilej de bucurie și satisfacție de 
a avea în mijlocul său pe membrii

< delegației de partid și guvernamen
tale a U.R.S.S.

De la înalta tribună a Marii A- 
. dunări Naționale, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu sublinia sentimentele de 
înaltă prețuire și de recunoștință ale 
poporului român față de Uniunea 
Sovietică, față de glorioasele sale ar
mate, care au adus o contribuție 
hotărîtoare la eliberarea României de 
sub dominația hitleristă. în luptele 
purtate în comun de ostașii români 
și sovietici pentru nimicirea fascis
mului s-au pecetluit pe veci frăția 
de arme româno-sovietică. prietenia 
trainică dintre cele două popoare.

între Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste se dezvoltă și se în
tăresc legături de prietenie și co- 

. laborare frățească, legături cu pu
ternice rădăcini. în trecutul istoric 
al celor două țări. Urmărim cu un 
sentiment de bucurie frățească rea
lizările remarcabile obținute de po
porul sovietic, sub conducerea Parti
dului Comunist. Prin realizările sale, 
Uniunea Sovietică aduce o contri
buție de mare însemnătate la. întă
rirea sistemului socialist mondial, la 
creșterea influenței și prestigiului so
cialismului în lume, la lup.ta pentru 
triumful cauzei păcii în lumea în
treagă '

Luînd cuvîntul, lăcătușul mecanic 
IOAN SAVU a transmis comuniști
lor, clasei muncitoare, tuturor oame
nilor sovietici salutul fierbinte al 
colectivului uzinei, sincere urări 
prietenești pentru noi victorii în îna
intarea pe calea progresului, multi
lateral al civilizației comuniste.

în această sală — a spus, vorbi
torul — se află tovarăși de ai mei 
care au participat la evenimentele 
din august '44 și apoi la lupta dusă 
alături de glorioasa armată sovie- . 
tțcâ pentru eliberarea totală a țării 
și zdrdbirea Germaniei hitleriste.

Noi toți purtăm o vie recunoș
tință ostașilor sovietici care și-au 
vărsat sîngele pe cîmpul de luptă, 
unde s-a întărit alianța noastră fră
țească. Noi, oanțenii muncii români, 
cunoaștem și apreciem succesele re- 
maroabile obținute de poporul sovie
tic sub conducerea partidului său în 
construirea societății comuniste, în 
dezvoltarea continuă a economiei, 
științei, tehnicii și culturii.

în încheiere a vorbit tovarășul 
V. N. NOVIKOV.

Delegația sovietică — a spus vor
bitorul — a sosit in România la in
vitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România pen
tru a participa la sărbătorirea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării pa
triei dv. de sub jugul fascist. Noi 
sîntem bucuroși de posibilitatea de 
a ne întîlni cu reprezentanții glo

rioasei clase muncitoare a României 
și să transmitem prin dumneavoas
tră tuturor oamenilor muncii din 
România socialistă felicitări cordiale 
cu ocazia sărbătorii naționale a po
porului român. Permiteți-mi să ex
prim mulțumirile ndastre pentru cu
vintele prietenești și urările de bine 
exprimate aici, la adresa Partidii- 
luj Comunist al Uniunii Sovietice, a 
guvernului sovietic și a poporului 
țării noastre.

Am făcut cunoștință cu un mare 
interes cu întreprinderea dv. Istoria 
ei este legată indestructibil de reali
zarea industrializării socialiste, de 
transformarea socialistă a agricultu
rii. Din colectivul» dv. au ieșit nume
roși specialiști, ingineri, tehnicieni, 

în continuare, vorbitorul a elogiat 
activitatea colectivului uzinei.

Asistînd la sesiunea jubiliară a 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Socialiste România, a spus vor
bitorul, noi am ascultat cu mare a- 
tenție expunerea prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în' care a 
fost arătat drumul măreț parcurs de 
oamenii muncii din România, sub 
conducerea partidului comunist, în 
lupta împotriva reacțiunii și fascis
mului, pentru victoria puterii popu
lare și construcția unei noi vieți.

Din amintirea generațiilor nu se 
va șterge niciodată fapta glorioasă 
săvîrșită de către armata sovietică 
și forțele progresiste ale poporului 
român.

Insurecția armată de la 23 August 
1944, înfăptuită în condițiile prielnice 
ale ofensivei victorioase a armatei 
sovietice, a pus bazele unei noi etape 
în viața poporului român frățesc.

Vorbitorul s-a referit la jertfele 
ostașilor sovietici în lupta pentru 
eliberarea întregului teritoriu al pa
triei, pentru înfrîngerea fascismului.

într-un termen istoric scurt, cum 
este cel de 25 de ani, în România 
s-au produs transformări social-eco- 
nomice radicale, pe pămîntul ro
mânesc a învins definitiv socialis
mul.

Cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român care ,s-a în
cheiat recent a făcut bilanțul muncii 
creatoare a clasei muncitoare, a ță
rănimii și intelectualității. El a sta
bilit programul dezvoltării multila
terale în continuare a societății so
cialiste în țara dv.

Oamenii sovjetici se bucură de suc
cesele obținute de poporul, român. Ei 
consideră aceste realizări ca un aport, 
la cauza comună a întăririi forțelor 
socialismului mondial. " Noi sîntem 
convinși că, conducîndu-se în mod 
consecvent după măreața învățătură 
marxist-leninistă, comuniștii și toți 
oamenii muncii din România în cola
borare cu partidele frățești și cu po
poarele din celelalte țări socialiste 
vor obține noi succese în opera de 
creare a societății socialiste dezvol
tată multilateral.

Ceea ce caracterizează astăzi chi
pul României socialiste sînt, în pri
mul rînd, roadele muncii creatoare 
a poporului ei. în același timp, pr'o- 
gresul. rapid, și multilateral al Ro
mâniei, ca și al altor țări socialiste,’ 
stă mărturie despre rodnicia relațiilor 
prietenești, a colaborării strînse și a 
ajutorului reciproc care s-au stabilit 
între țările comunității socialiste.

Vorbitorul a arătat că nu numai 
interesele naționale ale popoarelor 
noastre, dar și interesele sociale, de 
clasă, radicale, ale întregii mișcări 
revoluționare necesită cu consecvență 
adîncirea colaborării economice și po
litice multilaterale . dintre țările so
cialiste, subliniind că o însemnătate 
deosebită în aceste relații o au Con
sfătuirea Comitetului politic consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, care a avut loc 
în cursul acestui an, și cea de-a 
XXIII-a sesiune specială a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

Tovarășul V.N. Novikov a arătat 
că sistemului mondial al socialismu
lui îi aparține în prezent rolul ho- 
tărîtor în lupta care se desfășoară în 
zilele noastre pe arena internațională. 
El s-a referit, de asemenea, la ac
țiunile agresive întreprinse de cercu
rile imperialiste, și în primul rînd 
imperialismul S.U.A., la faptul că 
imperialismul american nu încetează 
războiul criminal sîngeros împotriva 
poporului vietnamez, continuă acțiu
nile dușmănoase împotriva Cubei 
socialiste, sprijină cercurile reacțio
nare din diferite țări, încearcă în 
orice fel să oprească lupta popoare
lor din Asia, Africa și America La
tină pentru eliberarea lor națională 
și socială.

Arătind că în Europa imperialiștii 
întăresc blocul agresiv al N.A.T.O., 
stimulează militarismul și neonazis- 
mul în Germania apuseană, sprijină 
pretențiile revanșarde ale Bonnului, 
vorbitorul a arătat că în aceste 
condiții o însemnătate deosebită au 
eforturile țărilor socialiste partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
orientate spre întărirea colaborării 
lor politice și de apărare.

Tovarășul V. N. Novikov a subli
niat apoi sarcina întăririi unității și 
coeziunii sistemului mondial al so
cialismului, ale tuturor forțelor an- 
tiimperialiste ale contemporanei
tății.

Consfătuirea internațională a par
tidelor comuniste și muncitorești 
care a avut loc recent a confirmat 
în unanimitate că direcția principală 
în opera de realizare a coeziunii sis
temului socialist este realizarea 
neabătută a principiilor internaționa
lismului proletar, egalității în drep
turi și suveranității, justa îmbinare 
a sarcinilor naționale cu cele inter
naționale, dezvoltarea asistenței mu
tuale și a sprijinului reciproc fră
țesc

în continuare, vorbitorul a spus : 
Conștient de datoria sa internationa
lists. Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și guvernul sovietic apără 
cu fermitate interesele consolidării 
unității și coeziunii țărilor socialiste, 
ale întăririi frontului comun al lup
tei împotriva imperialismului.

Popoarele Uniunii Sovietice și Ro
mâniei sînt unite prin legături de 
prietenie îndelungate și colaborare 
frățească în construcția noii socie
tăți, în lupta împotriva politicii a- 
gresive a imperialismului, pentru 
pace și securitatea popoarelor. Suc
cesele obținute pe acest drum pe

parcursul celor 25 de ani sînt bine 
cunoscute. Permiteți-mi să vă încre
dințez că partidul nostru, guvernul 
și întregul popor sovietic sînt gata 
să facă totul și în viitor pentru dez
voltarea rodnică în continuare a re
lațiilor de prietenie, a colaborării 
multilaterale, pe baze egale și reci
proc avantajoase, între Uniunea So
vietică și Republica Socialistă Ro
mânia, spre binele popoarelor ambe
lor țări, spre binele socialismului și 
comunismului.

Referitor la succesele oamenilor 
muncii din Uniunea Sovietică în con
strucția societății comuniste, în crea
rea bazei tehnico-materiale a comu
nismului, vorbitorul a arătat că nu
mai în decursul ultimilor opt ani vo
lumul producției industriale al 
U.R.S.S. a crescut de peste două ori 

'și jumătate, iar producția agricolă 
s-a mărit cu o treime, au crescut 
simțitor veniturile reale ale oame
nilor muncii. în Uniunea Sovietică se 
vor produce în acest an aproximativ 
450 000 tractoare, iar în următorii 
doi-trei ani numărul lor va ajunge 
la 600 000.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Țările socialiste, întreaga omenire 
progresistă se pregătește în prezent 
să întîmpine în mod demn aniver
sarea a 100 de ani de la nașterea 
conducătorului oamenilor muncii din 
întreaga lume — Vladimir Ilici Le
nin. Această dată luminoasă se va 
sărbători în condițiile creșterii în 
continuare a forțelor și puterii so
cialismului mondial, ale avîntului e- 
conomiei, științei, culturii, bună
stării oamenilor muncii din țările so
cialiste frățești, ale noilor succese ale 
mișcării mondiale de eliberare na
țională. Cel mai bun monument pen
tru Lenin sînt realizările noastre, fi
delitatea față de marxism-leninism, 
prietenia și coeziunea popoarelor ță
rilor socialiste, unitatea de acțiune a 
tuturor forțelor revoluționare.

Urlnd tuturor oamenilor muncii din 
România noi succese în construcția 
socialismului, in lupta pentru pace 
și prietenie între popoare, vorbito
rul a transmis un salut frățesc din 
partea clasei muncitoare, din partea 
comuniștilor sovietici și din partea 
tuturor oamenilor muncii din Uniu
nea Sovietică.

Cuvintările rostite cu prilejul aces
tei intilniri au fost subliniate in re
petate rînduri cu aplauze însuflețite.

Conducătorul delegației * sovietice 
a transmis în dar colectivului uzine
lor de tractoare un bust al lui V. I. 
Lenin și macheta noului turn de te
leviziune din Moscova. La rîndul său, 
directorul general al uzinei a ofe
rit conducătorului delegației sovie
tice un tractor în miniatură.

înainte de a-și lua rămas bun de 
la gazde, membrii delegației sovie
tice au semnat următorul text în 
cartea de onoare a uzinelor : „Dele
gația de partid și guvernamentală 
sovietică a cunoscut eu un deose
bit interes uzina de tractoare și mi
nunatul colectiv al acesteia. Noi 
ne-am convins de marele progres 
tehnic pe care l-a atins colectivul 
în care lucrează mulți veterani ai 
industriei românești și totodată am 
cunoscut activitatea minunatului ti
neret român. Transmitem colecti
vului uzinei, conducerii acesteia, or
ganizațiilor de partid și sindicale 
noi succese în muncă. Să se dezvolte 
și să se întărească prietenia sovie- 
to-română !“.

★

La amiază, Comitetul județean 
Brașov al P.C.R. și Consiliul popu
lar județean au oferit un dejun în 
cinstea delegației de partid și gu
vernamentale a Uniunii Sovietice, 
în timpul dejunului, tovarășii Con
stantin Cîrțînă și V. N. Novikov au 
rostit toasturi.

Primire 
la Consiliul 
de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri Ion Pățan a avut o în
trevedere, luni dimineața, cu de
legația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Frantisek Hamouz, 
vicepreședinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace, care a participat la 
festivitățile prilejuite de cea de-a 
25-a aniversare a eliberării Româ
niei.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atrrfosferă cordială, 
au participat Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, și Grigore Bargăoanu, 
vicepreședinte al Comisiei guver
namentale de colaborare și coope
rare economică și tehnică.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea în 
continuare a schimburilor comer
ciale, a colaborării și cooperării 
economice dintre România și Ceho
slovacia.

(Agerpres)

Cronica zilei

La Uzina de autoturisme din Pitești
Luni seara, delegația de partid și 

guvernamentală a Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul V. N. Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, membru 
al C.C. al P.C.U.S., a ponosit la 
Uzina de autoturisme din Pitești. La 
sosire, membrii delegației au fost 
întîmpinați de tovarășii Dumitru

Mihai, membru al C.C al P.C.R., 
directorul general al uzinei, și de 
Grigore Comartin, secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R. 
Oaspeții sovietici au vizitat princi
palele secții ale uzinei, unde au pri
mit explicații în legătură cu procesul 
tehnologic de fabricare a autoturis- 
meloryromânești „Dacia-l 100“

Membri ai delegației Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia in Argeș și Sibiu

Tovarășii Budislav Soșkici, mem
bru al Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., și Iso Niegovan, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la- Bucu
rești, membri ai delegației. Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia care 
a participat la sărbătorirea celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării patriei, 
au vizitat luni județul Argeș. Mem
brii delegației au avut o întîlnire cu 
Gh. Năstase, prim-secretar al Comi
tetului județean al P.C.R; Membrii 
delegației au fost apoi oaspeții colec
tivului Combinatului petrochimic din 
localitate, unde au fost salutați de

“ Costache Sava, directorul general al 
acestei mari unități. în continuare au 
vizitat platforma industriei ușoare 
clin nordul municipiului și cartierul 
■de locuinț? Țriyale. «

Sosiți, la Sibiu, „oaspeții iugoslavi’ 
au avut-o? întîlnire cu tov. Richard 
Winter, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean al P;C.R., președintele Conci
liului popular județean. Au fost vi
zitate Uzina de piese auto, expozi
ția „Dezvoltarea județului Sibiu — 
1969“ și Muzeul Brukenthal.

Reprezentantul Guvernului Republicii
Populare Chineze la Uzina de rulmenți 

și la Uzinele de autocamioane din Brașov
în continuarea vizitei în orașul 

Brașov, reprezentantul Guvernului ' 
Republicii Populare Chineze la săr
bătorirea celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării României de sub jugul 
fascist, tovarășul Cian Hai-fun, am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, a fost luni dimineața oaspe
tele constructorilor de rulmenți și 
al colectivului Uzinelor de autoca

mioane „Steagul roșu" din locali
tate.

La înapoierea spre București, au 
fost vizitate rafinăria de Ia Brazi și 
Combinatul petrochimic Ploiești.

în timpul călătoriei, tovarășul 
Cian Hai-fun a fost însoțit de tova
rășul Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Delegația Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam și a guvernului R.D. Vietnam 

la cooperativa agricolă Otopeni

La Institutul politehnic din Brașov 
au început luni după-amiază lucră
rile Seminarului româno-finlandez 
de spații ,;Teichmuller și reprezentări 
cvasicomforme" organizat de Acade
mia Republicii Socialiste România și 
Institutul de matematică București, 
în colaborare cu Universitatea din 
Helsinki — Facultatea de matemati
că. Alături de academicieni, cadre 
didactice din învățămîntul superior, 
cercetători științifici din cele două 
țări, la lucrări participă specialiști 
din alte șase țări — R.F. a Germa
niei; Israel, Japonia, S.U.A., Turcia 
și Uniunea Sovietică. Programul se
minarului, ale cărui lucrări vor dura 
pînă la 30 august, prevede audieri 
de lecții, conferințe și comunicări, 
discuții. în cuvîntul de deschidere, 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei, a relevat tradițiile legă
turilor dintre matematicienii români 
și finlandezi, subliniind că reuniunea 
de la Brașov se înscrie ca uh înce
put al manifestărilor bilaterale pe 
care matematicienii 'din cele două 
țări și-au propus să le organizeze.

★

O delegație de oameni de știință 
români, alcătuită din prof. dr. Ana 
Aslan, dr. Al. Ciucă și dr. C. Da
vid, a părăsit Capitala plecînd în 
S.U.A. pentru a participa la cel 
de-al VIII-Iea Congres internațional 
de gerontologie, care se va desfă
șura la Washington. Congresul va 
dezbate una din cele mai importante 
probleme ale medicinii contempo
rane din acest domeniu, și anume 
creșterea, populației . vîrstnice în 
lume, precum și consecințele medi
ca,^ și •...so.ciale.,gle acestui ferțoipen. 
Cercetările medico-șo.ciale, efectu
ate în țara noastră în ultimii ani pe 
un număr de peste 300 000 de vîrst- 
nici, sînt . apreciate pe plan inter
național ca cele mai întinse efectu
ate pînă în prezent. Ținîndu-se cont 
de această experiență, în programul 
actualului congres mondial au fost 
incluse numeroase lucrări din do
meniul gerontologiei sociale efec
tuate de oameni de știință români.

De asemenea, vor avea loc la 
Washington, între 27 și 30 august, 
lucrările Comitetului executiv al 
Centrului internațional de geronto
logie socială, printre fondatorii că
ruia se află și cercetătorul român 
dr. Al. Ciucă.

★

Colectivul Teatrului Național „Va
sile Alecsandri" din Iași a plecat în
tr-un turneu în R.D. Germană în ca
drul unui schimb de experiență cu 
Teatrul de stat din Weimar. Artiștii 
ieșeni vor prezenta la Berlin și la 
Weifnar spectacolele „Săgetătorul" 
de Ion Omescu, în regia Soranei Co- 
roamă, „Opinia publică" de Aurel 
Baranga, în regia lui Crin Teodores- 
cu, și „Galileo Galilei" de Bertolt 
Brecht, în regia lui Fritz Benewitz 
și scenografia lui Frantz Hanemann, 
de la Teatrul de stat din Weimar.

*

Delegația Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam și a guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, con
dusă de tovarășul Nguyen Huu 
Khieu, membru supleant ai C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, ministrul muncii, însoțită 
de tovarășul Gheorghe Petrescu, 
prim-vicepreședinte al Uniunii Na

ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, a vizitat cooperativa a- 
gricolă Otopeni.

După ce președintele cooperati
vei, Constantin Alexe, a prezentat 
activitatea economică a unității, oas
peții au vizitat unele sectoare de 
producție.

Delegația de partid si de stat
a Republicii Cuba

Delegația Ide partid și de stat a 
Republicii Cuba, condusă de tovară
șul Isidor Malmierca Peoli, membru 
al C.C. al P.C. din Cuba, vicepre
ședinte al Institutului național de 
piscicultură, a făcut luni o vizită în 
județul Tulcea. însoțită de Gheorghe 
Pacoste, adjunct al ministrului pe
trolului, delegația cubaneză a vizitat

in județul Tulcea
Fabrica de conserve a Întreprinderii 
de industrializară și desfacere a peș
telui din municipiul Tulcea și a făcut 
o scurtă călătorie în Delta Dunării, 
în aceeași zi, oaspeții cubanezi au 
avut o întîlnire cu tovarășul Teodor 
Coman,. membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R.

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română pe litoral

Luni a luat sfîrșit cea de-a X-a 
ediție jubiliară a cursurilor de vară 
și a colocviilor științifice de limba, 
literatura, istoria și arta poporului 
român, care s-au desfășurat la Sina
ia timp de o lună de zile. Cu prile
jul închiderii cursurilor, prof. univ. 
Boris Cazacu, membru corespondent 
al Academiei, președintele Comitetu
lui de organizare a 'cursurilor, a o- 
ferit în onoarea participanților un 
cocteil în saloanele Casei universita
rilor din București.

★

După București și Iași, Brașovul 
găzduiește, începînd de luni, expo
ziția cu tema „Creația industrială în 
Statele Unite ale Americii", organi
zată în cadrul Programului de schim
buri în domeniile învățămîntului, 
științei, artei și culturii și în alte do
menii, între România și S.U.A., pe 
perioada 1969—1970. Inaugurarea ex
poziției, amenajată în localul Casei 
Armatei, a avut loc în prezența u- 
nor oficialități locale și a unor mem
bri ai Ambasadei S.U.A. la Bucu
rești. '

(Agerpres).

Un act reprobabil 
condamnat de guvernul 

și poporul român
Agenția română de presă este 

împuternicită să declare :
Opinia publică din România a 

aflat cu adine regret și sentimente 
de vie dezaprobare despre incen
dierea moscheii Al Aksa din Ieru
salim — unul din lăcașele și mo
numentele cele mai vechi și mai 
cunoscute ale cultului musulman 
— acțiune care a provocat protes
tul și indignarea legitimă a cercu
rilor largi din întreaga lume. Este 
profund regretabil ■ că în zilele 
noastre se pot întîmpla asemenea 
acte reprobabile la adresa civiliza
ției și umanității.

Guvernul și poporul român deza
probă, în modul cel mai hotărît, 
incendierea acestui monument ve
nerat al lumii musulmane și își 
exprimă speranța că împrejurările 
în care s-a produs vor fi pe deplin 
elucidate, iar cei vinovați își vor 
primi pedeapsa. România se pro
nunță împotriva oricăror asemenea 
atentate contra lăcașurilor și mo
numentelor cultelor re’ligioase, pen
tru respect față de credințele tutu
ror popoarelor. Considerăm nece
sar să se ia măsuri hotărîte pentru 
a se împiedica asemenea acte, pen
tru a se garanta securitatea monu
mentelor de cultură, a lăcașurilor

de cult, a vestigiilor civilizației 
umane.

Incendierea moscheii Al Aksa 
nu poate decît să îngrijoreze dato
rită consecințelor ei negative, ea 
nil poate decît agrava încordarea, 
împiedica rezolvarea problemelor 
din Orientul Apropiat. Actul acesta 
arată încă o dată ce urmări nega
tive are menținerea stării de încor
dare în această parte a lumii. Ro
mânia consideră că trebuie să 
se aplice rezoluția din noiem
brie 1967 a Consiliului de Secu
ritate, să se retragă trupele israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate, 
să se asigure dreptul la existență 
independentă a fiecărui stat, să se 
rezolve problemele refugiaților pa
lestinieni și celelalte probleme — 
corespunzător intereselor popoare
lor din această zonă, cauzei gene
rale a păcii.

Consecvent poziției sale bine cu
noscute față de situația din această 
parte a lumii, guvernul român 
consideră că nu trebuie precupe
țite eforturile în vederea realiză
rii unui climat care să permită re
zolvarea tuturor problemelor din 
zona Orientului Apropiat, în inte
resul păcii și securității internațio
nale.

După incendierea moscheii 
Al Aksa din Ierusalim 

Proteste și reacții pe plan internațional
După cum s-a mai anunțat, la 21 

august, la moscheea Al Aksa din Ie
rusalim a izbucnit un puternic in
cendiu care s-a soldat cu avarierea 
acestui vestit lăcaș de cult, venerat 
de toți credincioșii musulmani.

Știrea privind acest reprobabil 
eveniment a afectat profund opinia 
publică internațională. Ea a provo
cat un va! de proteste în țările a- 
rabe, în rî'ndurile populației arabe 
dintt-un șir de localități aflate sub 
ocupația israeliană, precum și reac
ții vii în diferite țări ale lumii.

Declarațiile oficiale provenind din 
diferite țări arabe fac răspunzătoare 
de izbucnirea incendiului autoritățile 
israeliene. Guvernul Israelului a res
pins acuzațiile. Agenția France 
Presse, citind un purtător de cuvînt 
al poliției israeliene, relatează des
pre arestarea unui cetățean austra
lian, de religie creștină, pe nume 
William Rohan, care ar fi dat foc 
în mod premeditat moscheii.

După cum relatează agenția U.P.I., 
ministrul afacerilor externe al Israe
lului, Abba Eban, a invitat observa
tori din țările arabe pentru a asista 
la procesul intentat lui William" Rohan. . j ■ !. ,

Reprezentanții, la Națiunile Unite 
a 24 de țări islamice (Afganistan, Al
geria, Guineea, Indonezia, Iran. 
Irak, Iordania, Kuweit, Liban, Libia, 
Malayezia, Mali, Mauritania, Maroc, 
Pakistan, Arabia Saudită, Somalia. 
Yemepul de sud, Sudan, Siria, Tuni
sia, Turcia, R.A.U., Yemen) au adre
sat secretarului general al O.N.U., 
U Thant, și președintelui Consiliului 
de Securitate pe luna în curs un 
mesaj în care se menționează : '„Fap
tul că acest eveniment revoltător a 
avut loc în timp ce Ierusalimul se 
află sub ocupația militară a auto
rităților israeliene îngrijorează pro

fund și produce tristețe locuitorilor 
țărilor noastre. Guvernele și popoa
rele noastre — se spune mai departe, 
în mesaj — au certitudinea că mîh- 
nirea lor va fi împărtășită de toate 
guvernele și de toate popoarele care 
țin la valorile lor spirituale". Mesa
jul cere ca O.N.U. să ia măsuri ur
gente în vederea efectuării unei an
chete imparțiale asupra cauzelor in
cendiului, împiedicării oricăror acte 
de profanare a locurilor sfinte de la 
Ierusalim și evaluării pagubelor pri
cinuite moscheii în vederea repa
rării lor. ,

în răspunsul său la demersul ce
lor 24 de țări, secretarul general al 
O.N.U., după ce arată că a fost pro
fund mișcat de acest eveniment, de
clară : „Sper cu ardoare că împre
jurările complete și verificate ale 
acestui incendiu, dintre cele mai 
regretabile, vor fi stabilite rapid. 
Este vorba de o problemă care pro
voacă Națiunilor Unite și întregii 
omeniri o îngrijorare a cărei gravi
tate trebuie să dea de gîndit".

într-o telegramă din Washington 
se-arată că .guvernul- american și-a 
exprimat „întristarea și regretele"., 
față'de incendiul , survenit, la mo.s- 

1 cheea Al Aksa, arătînd că dauneie 
suferite de acest lăcaș sînt „o pier
dere pentru toți oamenii". Un comu
nicat al Ministerului de Externe al 
Franței — redat de France Presse 
— arată : „Oricare ar fi originile 
acestui incendiu, guvernul francez 
vede în repercusiunile pe care le-ar 
putea avea acest eveniment regreta
bil un motiv în plus pentru a con
sidera că, conform propunerilor sale, 
este bine să se ajungă în cel mai 
scurt timp la o reglementare dreaptă 
și echitabilă a tuturor problemelor 
Orientului Apropiat".

(Agerpres)

La Expoziția „România 1969“
IN EDITURA POLITICA 

AU APĂRUT:

G. N. VOLKOV : „Socio
logia științei" (în co
lecția „Idei contem
porane")

ELENA M. MACAVEI: 
„Amintiri din viața 
soțului meu Mihail 
Macavei"

Prima tragere
cu premii

La 24 august a avut loc, în incinta 
Expoziției realizărilor economiei na
ționale „România 1969", prima tra
gere dotată cu premii. Din cele 
circa 200 000 de bilete, care au parti
cipat la această tragere, au 'fost 
extrase următoarele numere cîști-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

27, 28 și 29 august. în țară : vremea 
va fi în general instabilă și se va răci 
în toate regiunile țării. Cerul vă fi 
temporar noros. Vor cădea averse 
însoțite de descărcări electrice. Vîn- 
tul va sufla potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și. 16 
grade în nordul țării și între 13 și 
19 grade în rest, iar maximele între 
19 și 27 de grade, izolat mai ridicate 
în sudul țării, la începutul interva
lului. în București : vreme în gene
ral instabilă și în răcire, mai ales 
în partea a doua a intervalului. Ce
rul va fi temporar noros. ploaie sub 
formă de averse, însoțite de descăr
cări electrice. Vînt potrivit. Tempe
ratura se menține ridicată la început, 
apoi va scădea.

318 779.

gătoare: 224 026 ;
284 749 ; 222 198 ;
265 380 ; 149 146 ;
126 025 ; 116 665 ;
318 940 ; 257 301 ;
129 236 ; 275 512 ;
271 168 ; 132 239 ;
221 725 ; 104 315 ;
326 069 ; 355 720 ;
219 435 ; 285 427 ;
332 726 ; 288 240 ;
304 439 ; 231 418 ;
264 695 ; 121 272 ;
322 865 ; 249 434 ;
306 726 ; 207 887 ;

134 958 ; 310 008 ;
227 610 ; 248 187 ;
242 353 ; 311 243 ;
238 241 ; 221 766 ;
107 698 ; 221 723 ; 
036 034 ; 130 443 ;
303 324 ; 323 398 ;
102 375 ; 105 392 ; 
214 797 ; 136 780 ț 
128 694 ; 295 010 ;
144 763 ; 275 972 ;
251 646 ; 125 286 ;
250 817 ; 273 685 !
238 226 ; 136 831 ; 
130 770 : 246 073 ;

Au fost atribuite televizoare „Mi
raj" și „Venus", frigidere „Obodin", 
magnetofoane „Tesla", mașini de cu- . 
sut și de spălat electrice, aragaze, 
aparate de radio cu tranzistori, apa
rate de fotografiat, picupuri, bici
clete, aspiratoare de praf, ceasuri etc.

Posesorii biletelor cîștigătoare se 
pot prezenta pînă în ziua de 8 sep
tembrie, inclusiv, la biroul de in
formații al expoziției sau pot expe
dia prin poștă, la aceeași adresă, ti- 
chetele cîștigătoare — solicitînd pre
miile respective.

Viitoarea tragere va avea loc la - 
14 septembrie a.c., biletele valabile 
fiind cele de la 24 august pînă la 13 
septembrie inclusiv.

(Agerpres)

cursul zilei de luni, delegația 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă, în frunte cu tovarășa A. T. La
vrentieva, vicepreședinte al condu
cerii centrale a asociației, adjunct al 
ministrului industriei ușoare al Uni
unii Sovietice, care* a participat Ia 
sărbătorirea zilei de \23 August, și-a

Delegația Frontului 
din R. P. Ungară in

Delegația Frontului Pop. a; Patrio
tic din R. P. Ungară, condusă de J6- 
zsef Barăti, secretai; cu problemele 
organizatorice al Consiliului Național 
al F.P P., a fost, luni oaspetele jude
țului Constanța. Membrii delegației 
au avut o întrevedere cu Petre Iones- 
cu, președintele Consiliului județean

continuat vizitele pe litoral. însoțiți 
de ing. Petre Tomoroga, vicepre
ședinte al Consiliului județean Con
stanța al A.R.L.U.S., oaspeții sovie
tici au vizitat Muzeul arheologic. 
Edificiul roman cu mozaic, Acvariul 
și întreprinderea integrată de lină 
din Constanta

Popular Patriotic 
județul Constanța

Constanța al Frontului Unității So 
cialiste, și cu alți membti ai consi
liului și au vizitat cooperativa agri
colă de producție din comuna Cum
păna. Muzeul arheologic și Edificiul 
roman cu mozaic din Constanța, pre 
cum și stațiunea Mamaia.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORT
ÎN RUNDA A 7-A a turneului final 

al campionatului mondial de șah 
pentru juniori de la Stockholm, re
prezentantul României Urzică a ob
ținut o frumoasă victorie la Kaplan 
(Porto Ric'o), unul din favoriții com
petiției. Alte rezultate: Karpov 
(U.R.S.S.) — Vogt (R.D. Germană) 
l—0 ; Vujacici (Iugoslavia) — Mckay 
(Scoția) 1—0 ; Andersson (Suedia) — 
Castro (Columbia) 1—0; Adorjan (Un
garia) — ■ Diaz (Cuba) remiză ; 
Neckar (Cehoslovacia) — Juhnke 
(R.F. a Germaniei! întreruptă. In 
clasament conduce Karpov cu 7 punc
te, urmat de Urzică și Adorjan cu 
cite 4,5 puncte. Vujacici are 3,5 punc
te, iar Neckar 3 puncte și o par
tidă întreruptă.

ASEARA LA TIMIȘOARA, ÎN UL
TIMUL MECI AL BALCANIADEI 
FEMININE DE BASCHET, selecțio
nata României a învins cu scorul de 
72—70 reprezentativa ’Iugoslaviei. 
Competiția a fost cîștigată de forma
ția Bulgariei cu 4 puncte, urmată de 
România — 3 puncte, Iugoslavia — 2 
puncte

S-A INAUGURAT NOUL COM
PLEX SPORTIV AL TINERETULUI 
DIN TULCEA. Complexul cuprinde 
un teren de fotbal gazonat, tribune 
cu o capacitate de 15 000 de locuri, 
terenuri de volei, baschet, handbal 
și tenis. Inaugurarea s-a făcut cu 
participarea unui mare număr de ti
neri la întreceri de atletism, lupte și 
demonstrații de box.

I VE
PESTE 25 000 DE SPECTATORI 

au urmărit LA WOIILEN ÎNTRECE
RILE CONCURSULUI INTERNA
ȚIONAL DE MOTOCICLISM (CLA
SA 500 CMC), dotat cu „MARELE 
PREMIU AL ELVEȚIEI". Victoria a 
revenit sportivului suedez Bengt 
Aberg (pe „Husqvarna"), care a to
talizat în cele două manșe ale com
petiției 3 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Roger Decoster 
(Belgia) pe „CZ“ — 6 puncte, Paul 
Friedrichs (R. D. Germană) pe 
„CZ“ — 8 puncte etc. Berigt Aberg a 
ocupat primul loc în priipa manșă 

’ și s-a clasat pe locul secund în 
manșa a doua. În urma acestei vic
torii, Bengt Aberg și-a adjudecat 
titlul de campion mondial la clasa 
500 cmc.

/



Sărbătorirea zis te 23 iugust 
peste hotare

Dup hotărîrea președmtebi 
Nixon de a amina retragerea 
trupelor din Vietnamul de sud

In legătură cu relațiile diplomatice 
dintre România și Siria

MOSCOVA 25 — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
O zi a prieteniei sovieto-romîne a a- 
vut loc duminică seara în parcul de 
cultură „Maxim Gorki'1 din Moscova, 
sub auspiciile Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cultu
rale cu străinătatea și Asociației de 
prietenie sovieto-române. D. Huțiș- 
vili, membru al conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovieto- 
române, a vorbit cu acest prilej 
despre marile succese obținute în ul
timul sfert de veac de poporul ro
mân în construirea socialismului și 
despre relațiile de prietenie dintre 
poporul român și poporul sovietic. 
Viceamiralul I. Azarov, decorat cu 
medalia jubiliară „A 25-a aniversare 
a eliberării patriei", a evocat frăția 
de arme sovieto-română, a subliniat 
importanța cuceririlor și realizărilor 
oamenilor muncii din România pen
tru întărirea sistemului socialist 
mondial. Ziua prieteniei sovieto- 
române s-a încheiat cu un bogat pro
gram artistic.

La Casa centrală a arhitectului din 
Moscova, în cadrul Zilelor culturii 
românești, s-a deschis o expoziție de 
fotografii.

La „Casa prieteniei și păcii" din 
Leningrad a avut loc o adunare fes
tivă a reprezentanților oamenilor 
muncii. Au luat cuvîntul N. Simio- 
nov, secretar al Comitetului orășe- 
neso Leningrad al P.C.U.S., B. Aris
tov, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sovietului orășeneso, con
ducători ai Uniunii asociațiilor de 
prietenie și relații culturale cu străi
nătatea, activiști ai unor organizații 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură.

La sediul Societății unionale „Zna- 
nie" din Moscova a fost deschisă ex
poziția de fotografii „România la 
cea de-a 25-a aniversare a eliberării 
de sub jugul fascist".

MOSCOVA 25. — Corespondentul 
Agerpres transmite : în capitala Re
publicii Sovietice Socialiste Ucraine
ne a avut loc o adunare festivă. Au 
participat G. Oveiarenko, secretar al 
C.C. al P.C. din Ucraina, S. Andrio- 
nov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.S.S. Ucrainene, T. Gla- 
vak, secretar al C.C. al Comsomo- 
lului din Ucrairja, miniștri republi
cani, activiști de partid și de stat, 
oameni de artă și cultură, ziariști. 
Au fost de față reprezentanți ai con
sulatelor din Kjev. Despre succesele 
obținute de oamenii muncii din țara 
noastră în sfertul de veac care a tre
cut de la eliberarea țării a vorbit A. 
Kisel, vicepreședinte al Asociației u- 
crainene de prietenie și relații cul
turale ,cu străinătatea.

BERLIN 25. — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite : Presa, 
radioul și televiziunea din R.D.G. 
au publicat mai ■ multe materiale. 
Au fost inserate informații și știri 
despre ședința festivă organizată 
la Berlin de C.C. al P.S.U.G., 
Consiliul de Miniștri al R.D.G. 
și Frontul Național în cinstea, 
acestei aniversări. într-un articol 
„NEUES DEUTSCHLAND" relevă 
succesele obținute de poporul român 
în construcția socialistă. La 23 au
gust, televiziunea din R.D.G. a trans
mis o expunere a ambasadorului 
României în R. D. Germană, Nicolae 
Ghenea. Televiziunea a transmis, de 
asemenea, mai multe filme româ
nești de scurt metraj.

SOFIA 25 — Corespondentul
Agerpres, Gh. leva, transmite : Zia
rele bulgare publică relatări din 
București despre sesiunea jubiliară 
festivă a Marii Adunări Naționale, 
redau ample extrase din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în același timp, presa bulgară a 
consacrat numeroase materiale ani
versării jubileului de 25 de ani al 
României.

Sub titlul „Sărbătoare luminoasă 
a poporului român", un articol din 
„RABOTNICESKO DELO", organul 
de presă al C.C. al P.C.B., arată că 
„din august 1944 în România a în
ceput era avîntului necontenit". Ar
ticolul subliniază că „Poporul bul
gar urmărește cu mare, interes și 
simpatie realizările țării vecine fră
țești". „OTECESTVEN FRONT" con
sacră o pagină întreagă sărbătorii 
naționale a țării noastre. Sîmbătă, 
televiziunea bulgară a transmis timp, 
de aproape două ore „Seara televi
ziunii române".

La Universitatea „Kliment Ohrițki" 
din Sofia a fost inaugurată o expo
ziție a cărții românești.

HANOI 25 (Agerpres). — Ziarul 
„NHAN DAN", organ al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Vietnam, 
a publicat sîmbătă un editorial în 
care se arată : „Ziua de 23 August 
1944" a constituit una din cele mai 
glorioase pagini ale luptei curajoase 
a clasei muncitoare și poporului ro
mân pentru independența națională, 
democrație și socialism. Această zi a 
deschis o epocă nouă în istoria Ro
mâniei — aceea în care poporul a de
venit stăpînul propriului său destin". 
„Poporul vietnamez, continuă edito
rialul, salută marile realizări obținu
te de poporul român frate în constru
irea socialismului".

în lupta sa împotriva agresiunii 
S.U.A., pentru salvarea națională și 
pentru construirea socialismului în 
R. D. Vietnam, poporul vietnamez 
s-a bucurat întotdeauna de sprijin și 
ajutor din partea Partidului Comu
nist Român, din partea guvernului și 
poporului român, care și-au afirmat 
în repetate rînduri solidaritatea cu 
poporul vietnamez. în încheiere, în 
editorial sînt exprimate mulțumirile 
poporului vietnamez adresate Parti
dului Comunist Român, guvernului și 
poporului României, precum ,și urări 
de noi succese în construirea socia
lismului.

De asemenea, la Hanoi a început 
Săptămîna filmului românesc, orga
nizată de Ministerul Culturii al R. D. 
Vietnam.

PEKIN 25 — Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite : în 
seara zilei de 25 august a avut loc o 
.manifestare la sediul Comunei 
populare „Prietenia chinezo-română". 
Au participat Aurel Duma, ambasa
dorul R.S. România la Pekin, și mem
brii ambasadei. Colectivul ambasadei 
a fost salutat de Liu Tun Hun, vice
președinte al Comitetului revoluțio
nar al Comunei populare, de mem
bri ai conducerii și numeroși mem
bri ai comunei. Manifestarea s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

BUDAPESTA 25. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite: Sîm
bătă dimineața, toate posturile de 
radio ungare au transmis știri des
pre desfășurarea parăzii militare și a 
marii demonstrații a oamenilor mun
cii din București. Televiziunea un
gară a transmis imagini din 
capitala țării noastre. întreaga 
presă ungară din 23 august acordă 
mari spații materialelor consacrata 
sărbătorii naționale a poporului ro
mân.

Intitulat „România în sărbătoare", 
articolul de fond al ziarului „NEPS- 
ZABADSAG", organ central al 
P.M.S.U., scrie : „Poporul nostru pri
vește cu sinceră prețuire dezvoltarea 
socialistă a României, salutînd cu 
bucurie marile succese obținute în 
construcția socialistă, care îmbogățesc 
din zi în zi viața celor ce muncesc, 
lărgesc perspectivele țării șl contri
buie la sporirea forțelor internațio
nale ale socialismului".

Luni a fost organizată în orașul 
Gyula o adunare festivă la care au 
luat parte reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, precum 
și numeroși cetățeni. în cadrul adu
nării, Dumitru Turcuș, ambasadorul 
României la Budapesta, a vorbit des
pre însemnătatea zilei de 23 August, 
despre uriașele transformări ce au 
avut loc în cei 25 de ani care au 
trecut de la eliberarea țării.

PRAGA 25 — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite : Coti
dienele centrale cehoslovace au de
dicat spații ample sărbătorii na
ționale a României. într-o cores
pondență din București publicată de 
„RUDE PRAVO" șe arată că „săr
bătorirea celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării României se desfășoară 
sub semnul succeselor pe care po
porul român le-a obținut, sub con
ducerea partidului comunist, în 
construcția socialistă, al perspecti
velor dezvoltării multilaterale de 
viitor a întregii societăți române",

VARȘOVIA 25 — Corespondentul 
Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
Ansamblul de estradă din București 
a prezentat duminică seara în amfi
teatrul în aer liber „Sowinskievo" 
din cartierul varșovian Wola un 
spectacol la care au asistat peste 
5 000 de persoane. La spectacol au 
fost prezenți reprezentanți ai muni
cipalității varșoviene. A fost de față, 
Tiberiu Petrescu, ambasadorul Ro
mâniei la Varșovia. în aceeași zi, ar
tiștii români aflați la Varșovia au 
susținut un spectacol în parcul 
Powsin din apropierea capitalei. Tot 
aci a fost prezentată o conferință 
asupra României și succeselor obți
nute de poporul român în construi
rea socialismului, iar actori ai see; 
nelor varșoviene au citit poezii și 
proză românească. Pe aleile parcu
lui a fost organizată o expoziție de 
fotografii din România.

PHENIAN 25 (Agerpres). — La 
Casa de cultură „Cionlima" din Phe
nian a avut loc vernisajul unei ex
poziții de fotografii românești.

Cu această ocazie a fost prezentat 
și filmul artistic „Neamul Șoimăreș- 
tilor". La manifestare au participat 
Kim Sang Giun, vicepreședinte al 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, Han Hion Gon; vice
președinte al Academiei, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură și artă, un 
numeros publio.

ANKARA 25 (Agerpres). Ambasa
dorul țării noastre la Ankara, Grigo- 
re Geamănu, a oferit o recepție în 
saloanele ambasadei. Au luat parte 
U.S. Caglayangil, ministrul de exter
ne al Turciei, alți membri ai guver
nului turc, oameni politici, generali, 
oameni de cultură și artă, ziariști, 
oameni de afaceri. Au fost prezenți, 
de asemenea, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Ankara ți alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu același prilej a avut loc o re
cepție și la Consulatul general al Re
publicii Socialiste România de la Is
tanbul.

PARIS 25. — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : 'Zia
rele din capitala Franței acordă o 
atenție deosebită Zilei naționale a 
României. Posturile de radio france
ze au transmis sîmbătă seara o emi
siune intitulată „Sărbătoarea națio
nală românească". Emisiunea a fost 
deschisă cu o alocuțiune rostită de 
ambasadorul României la Paris, 
Constantin Flitan. A avut loc o masă 
rotundă la care au luat parte prof. 
Jean Hugonnot, autorul unei Istorii 
a României, apărută în 1968, și publi
cistul și cineastul Pierre Franțois- 
Degeorges, autorul filmului „Bon- 
jour la Roumanie".

NEW YORK 25 (Agerpres). — Mi
siunea permanentă a Republicii So
cialiste România la O.N.U. a orga
nizat o gală de filme românești în 
sala de spectacole „Dag Hammarsk- 

jold" a Secretariatului O.N.U. Au 
participat numeroși funcționari ai 
Secretariatului O.N.U. și reprezen
tanți ai misiunilor permanente la 
Națiunile Unite ale țărilor membre 
ale O.N.U.

BEIRUT 25 (Agerpres). — Ștefan 
Cleja, ambasadorul României la Bei
rut, a oferit o recepție. Au participat 
Hazem Akkari, secretar general al 
Consiliului de Miniștri, funcționari 
superiori în M.A.E., reprezentanți ai 
altor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură, ziariști, oameni 
de afaceri, precum și membri ai misi
unilor diplomatice acreditați la Bei
rut. Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

RIO DE JANEIRO 25. — Corespon
dentul Agerpres, V. Oros, transmite: 
Ziarul „JORNAL DO BRASIL" con
sacră două pagini materialelor dedi
cate aniversării eliberării României. 
In articolul intitulat „Economia pla
nificată a făcut din România o țară 
industrială" se subliniază că indus
tria românească cunoaște unul din 
cele mai accelerate ritmuri de creș
tere din lume". Observînd că „In a- 
cest sfert de secol de dezvoltare so
cialistă România a cunoscut profunde 
transformări" ziarul adaugă : „Avan
sul cel mai impresionant a avut loc 
în economie, în special datorită pla
nificării centralizate și unei accele
rate industrializări". Articolul conține 
totodată informații amănunțite des
pre repartizarea geografică a centre
lor industriale românești, remareînd 
grija pentru un cît mai judicios echi
libru între diversele zone.

în încheiere ziarul se referă la re
lațiile comerciale româno-brazilie- 
ne, observînd că ele cunosc o lărgire ' 
constantă, ilustrată, între altele, de 
faptul că volumul schimburilor s-a 
dublat într-un singur an.

SANTIAGO DE CHILE 25 (Ager
pres). — Gheorghe Luca; însărcinatul 
cu afaceri a.i. al Republicii Socialiste 
România la Santiago de Chile, a ofe
rit o recepție în saloanele ambasadei. 
Au participat Ramiro Mendez, pre
ședintele Curții Supreme, Alejandro 
Hales, ministrul minelor, funcționari 
superiori -în Ministerul de Externe 
chilian, senatori și deputați, repre
zentanți ai conducerilor partidelor 
comunist, socialist, democrat-creștin 
și radical, oameni'de știință, artă și 
cultură, reprezentanți ai vieții econo
mice și ziariști. Au luat parte, de 
asemenea, șefii misiunilor diplomati
ce acreditați la Santiago de Chile, 
membri ai corpului diplomatic și con
ducători ai instituțiilor specializate 
ale O.N.U. cu sediul la Santiago de 
Chile, precum și reprezentanți ai 
conducerii Institutului de cultură chi- 
liano-român.

DAR-ES-SALAAM 25 (Agerpres). 
— Ion Drînceanu, ambasadorul 
României în Tanzania, a oferit o re
cepție la care au participat minis
trul comerțului și industriei, Abdoul 
Babu, funcționari superiori din 
M.A.E. și din alte ministere, membri 
ai corpului diplomatic, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri. Au luat 
parte, de asemenea, reprezentanți ai 
mișcărilor de eliberare națională cu 
sediul la Dar-Es-Salaam, precum și 
ziariști.

agențiile de presă transmit:
, , Municipalitatea orașului 
Banyuls-sur-Mer (Franța) a 
atribuit unei artere centrale 
numele lui Emil Racoviță. 
Ilustrul zoolog și speolog român a fost 
subdirector; al Laboratorului Arago din 
Banyuls-sur-Mer, de la începutul se
colului pînă după cel dintîi război 
mondial, căpătîndu-și în acest răstimp 
definitiva consacrare științifică.

Luni dimineața, pe stră
zile capitalei sud-coreene 
au avut loc ciocniri vio
lente *ntre poliție Și studenți, rela
tează agenția Associated Press. Peste 
1000 de studenți de la facultățile 
Universității din Seul au organizat o 
demonstrație împotriva amendamen
tului constituțional inițiat de oficia
litățile sud-coreene pentru a-i permite 
șefului regimului, președintele Pak 
Cijan Hi, să-și prelungească mandatul.

Lucrările reuniunii mixte 
a reprezentanților Pakista
nului și Indiei, consacrată sta
bilirii frontierei dintre cele două țări 
în sectorul Silheta, s-au desfășurat 
timp de 3 zile în orașul Dacca. Vii
toarea reuniune urmează să aibă loo 
Ia 1 octombrie într-un oraș indian.

Activitatea guvernamen
tală din Franța s-a reluat 
ieri după vacanța de vară. Progra
mul este de la început încărcat, prio
ritatea absolută avînd-o problemele 
economice și financiare. Urmează să 
fie definitivat planul de redresare a 
economiei și finanțelor după devalo
rizarea francului. Acest plan va fi su

UN COMUNICAT AL DELEGA
ȚIEI R. D. VIETNAM LA CON
FERINȚA DE LA PARIS

PARIS 25 (Agerpres) — Delegația 
R. D. Vietnam la Conferința cvadri- 
partită în problema Vietnamului a 
dat publicității un comunicat în care 
protestează împotriva hotărîrii Ad
ministrației S.U.A. de a amîna orice 
nouă reducere a efectivelor de trupe 
din Vietnamul de sud. Comunicatul 
subliniază că hotărîrea Administra
ției S.U.A. este în contradicție cu 
declarațiile privind dorința sa de 
pace. In același timp — se atrage a- 
tenția în comunicat — noul premier 
instalat în fruntea regimului de’ la 
Saigon, Tran Thien Khiem, reprimă 
persoanele care se pronunță în fa
voarea păcii, independenței și neutra
lității în Vietnamul de sud. In co
municatul delegației R.D.' Vietnam 
este reînnoită cererea ca toate tru
pele americane și ale aliaților S.U.A. 
să fie retrase necondiționat din Viet
namul de sud.

NEW YORK TIMES
„0 DECIZIE DE RĂU AUGUR 
PENTRU PACEA ÎN VIET
NAM"

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
„Este de rău augur pentru pacea în 
Vietnam amînarea de către preșe
dintele Nixon a hotărîrii sale pri
vind o nouă retragere a trupelor 
americane și faptul că președintele 
Thieu și-a ales un general pentru a 
înlocui un civil în funcția de prim- 
ministru" — scrie „NEW YORK 
TIMES" în ediția săptămînală care a 
apărut la 24 august. Numirea gene
ralului Khiem dă mai degrabă impre
sia că Saigoriul se pregătește să 
continue războiul, nu să pregătească 
pacea. „Toate acestea sînt contrare 
căutării păcii". Manifestîndu-și dez
acordul față de acțiunea președinte
lui S.U.A., „New York Times" con
sideră că președintele Nixon ar fi 
acționat sub influența „inițiativelor" 
politice ale regimului saigonez, care 
se opune unei retrageri a trupelor 
americane.

Intr-un editorial apărut dumini
că, același ziar scrie că Statele 
Unite trebuie să renunțe la ideea 
„negocierilor de pe poziții de forță" 
și,să întreprindă de urgență o nouă 
acțiune menită să impulsioneze con
vorbirile de la Paris în problema 
Vietnamului. Ziarul sprijină ideile 
prezentate într-un interviu, publicat 
în același număr, de fostul șef al 
delegației americane la convorbirile 
de la Paris, Averell Harriman. 
Avertizînd asupra faptului că Amba
sada americană din Saigon ar favo
riza noi ofensive militare, Harri
man se pronunță pentru dezescalada- 
rea războiului, dezangajarea S.U.A. 
în Vietnam, retragerea trupelor ame
ricane, propunînd ca S..U.Â. să ofere 
sistarea raidurilor bombardierelor 
„B-52" asupra zonelor aflate sub 
controlul forțelor patriotice sud- 
vietnameze, ca un pas concret în 
direcția facilitării posibilităților de 
realizare a păcii și încetare a focu
lui. „Nu cred că putem aborda cu 
seriozitate negocierile, atît timp cît 
nu sîntem dispuși să acceptăm situa
ția de fapt atît din punct de vedere 
militar cît și politic" — a afirmat 
Harriman, referindu-se la cauzele 
impasului convorbirilor de la Pa
ris în problema Vietnamului.

pus joi aprobării Consiliului de Mi
niștri și apoi a Adunării Naționale 
ce-și reia lucrările în septembrie.

Ziua României la.Tîrgul 
Internațional de la Izmir » 
fost sărbătorită la 23 august. Cu acest 
prilej, Agenția economică a Republicii 
Socialiste România în Turcia și con
ducerea pavilionului românesc de la 
Izmir au oferit o recepție, la care au 
participat ministrul adjunct al comer
țului al Turciei, Ataman, prefectul re
giunii Izmir, primarul orașului, precum 
și alte persoane oficiale.

Ziaristul francez Regis 
Debray a declarat sîmbătă 
greva foamei Pentru a protesta 
împotriva refuzului autorităților mili
tare din Camiri de a permite soției

Noi tulburări s-au produs duminică în fața primăriei 
din orașul vest-german Bielefeld cu PrUeiul unei «uniuni elec
torale organizate de Partidul național democrat de extremă dreaptă. Mulțimea 
a încercat să răstoarne automobilul de pe care se transmitea prin radio discursul 
lui Thadden, liderul partidului. în cele din urmă a fost necesară și intervenția 
forțelor de poliție. Incidente similare s-au desfășurat sîmbătă și la Recklinghause, 
în Ruhr, în timpul unei reuniuni electorale la care urma să vorbească von 
Thadden.

0

Grupul de cercetă
tori de la Centrul spa
țial de la Houston, 
care timp de o lună 
au studiat rocile luna
re aduse de Meii 
Armstrong și Edwin 
Aldrin de pe supra
fața Lunii, au formu
lat primele concluzii 
asupra originii solului

selenar. Dr. Wilmot 
Hess, șeful echipei de 
cercetători de la 
Houston: a declarat că 
studiul mostrelor de 
rocă culese din regiu
nea Mării. Liniștii au 
demonstrat că ele s-au 
format cel puțin în a- 
ceeași perioadă cu

LONDRA 25 (Agerpres). — „Ho
tărîrea președintelui Nixon de a 
amîna o nouă anunțare privind re
tragerea de trupe americane din 
Vietnam, scrie cotidianul britanic 
„THE TIMES", a fost o surpriză, de
oarece ea contravine opiniei secre
tarului de stat, Rogers, publicată cu 
numai patru zile înainte. Un deza
cord între consilierii președintelui 
— apreciază „The Times" — ar pu
tea explica această răsturnare vizi
bilă a poziției cunoscute în această 
problemă, adăugind însă că mora
lul scăzut al trupelor din Vietnamul 
de sud ar putea fi, de asemenea, 
un argument prezentat la Saigon 
împotriva anunțării de noi retra
geri".

întâlnirea Biroului Politic 
al C. C. al P. C. Bulgar 

cu fruntași în agricultură
SOFIA 25. — Corespondentul A- 

gerpres, Gh. leva, transmite: în 
orașul Tolbuhin a avut loc o în- 
tîlnire a Biroului' Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar cu peste 3 000 de 
fruntași în agricultură. în cadrul 
întîlnirii, Ivan Primov, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, a prezentat un 
raport asupra drumului străbătut 
de agricultura bulgară în anii pu
terii populare și sarcinilor trasate 
de partid și de guvern pentru 
viitorul apropiat.

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, a adresat 
un salut celor prezenți. El a arătat, 
totodată, că în pofida condițiilor 
climatice nefavorabile pentru unele 
culturi, anul acesta gospodăriile 
cooperative și cele de stat și-au

Stare de urgență 

în Zambia
LUSAKA 25 (Agerpres). — Pre

ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
a decretat luni starea de urgență în 
țară și a anunțat dizolvarea Comite
tului Central al Partidului unit al 
independenței naționale și desființa
rea posturilor de președinte și vice
președinte al partidului, anunță a- 
gențiile de presă. Adoptarea acestor 
măsuri a survenit la numai cîteva 
ore după demisia Iul Simon Kapwep- 
we din funcțiile de vicepreședinte al 
Zambiei și de vicepreședinte al gu
vernului.

într-o cuvîntare radiodifuzată, pre
ședintele Kenneth Kaunda a acuzat 
pe unii lideri ai partidului de a fi 
promovat interese sectare. Fără a 
face referiri directe la fostul vice
președinte Simon Kapwepwe, Kaun
da a declarat că va continua să con
ducă Partidul unit al independenței 
naționale, subliniind că în locul Co
mitetului Central a hotărît să insti
tuie un Comitet executiv care să con
ducă activitatea partidului.

sale să-l viziteze. După cum se știe, 
Regis Debray a fost condamnat de un 
tribunal militar bolivian la 30 de ani 
închisoare sub acuzația de a fi par
ticipat alături de forțele patriotice la 
lupta împotriva regimului militar din 
Bolivia.

Organizațiile sindicale 
din Chile, Argentina, Uruguay, Boli
via, Ecuador, Columbia, Venezuela și 
Costa Rica au anunțat că vor trimite 
reprezentanți la conferința latino-ame- 
ricană, ce va avea loc între 28 și 30 
august, în sprijinul măsurilor guver
nului peruvian de naționalizare a bo
gățiilor petroliere. La conferință vor 
participa, de asemenea, delegații ale 
Federației sindicale mondiale, Con
gresului permanent al unității sindi
cale a oamenilor' muncii din Ame
rica Latină, precum și ale altor or
ganizații sindicale de pe continent.

cele mai vechi roci 
existente pe Pămînt, 
adică acum peste trei 
miliarde de ani.' După 
părerea dr.-ului Hess 
rocile cristaline arată 
că Marea Liniștii s-a 
format la începutul 
istoriei sistemului so
lar.

La 24 august 1969, guvernul Re
publicii Arabe Siriene a comuni
cat hotărîrea sa de a rupe rela
țiile diplomatice cu Republica So
cialistă România, ca urmare a ri
dicării nivelului de reprezentare 
diplomatică cu Israelul.

La 25 august a. c. s-au dat in
strucțiuni ambasadorului român la 
Damasc să comunice Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii 
Arabe Siriene că guvernul român 
consideră acest act unilateral ca 
o măsură contrară dezvoltării re
lațiilor dintre cele două țări și 
popoare, un amestec în treburile 
interne ale României.

Ridicarea nivelului de reprezen
tare diplomatică este o acțiune 
obișnuită în practica relațiilor in

îndeplinit cu succes sarcinile. 
T. Jivkov a subliniat marea impor
tanță a concentrării și specializării 
producției, precum și a introduce
rii metodelor industriale de pro
ducție pentru sporirea recoltelor și 
reducerea prețului de cost, nece
sitatea folosirii judicioase a inves
tițiilor în agricultură pentru a se 
obține cel mai mare efect economic.

Aniversarea 
eliberam 
Parisului

PARIS 25. — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : Fes
tivitățile prilejuite de .aniversarea a 
25 de ani de la eliberarea Parisului 
de sub ocupația nazistă au început de 
mai multe zile. Prima manifestare a 
fost organizată de Asociația ferovia
rilor, foști combatanți, în amintire^ 
grevei feroviarilor din 18 august 1944^ 
care a dat semnalul grevei generale 
și insurecției antifasciste din Paris.

Principalele manifestări comemora
tive au început la 23 august și vor 
continua pînă la sfîrșitul lunii. Un 
moment important l-a constituit Inau
gurarea la 24 august a monumentului 
ridicat în Porte d’Orlâans în me
moria mareșalului Leclerc, care a in
trat primul în Paris în fruntea Brigă
zii a Il-a de blindate, făcînd jonc
țiunea cu forțele pariziene răsculate. 
Dezvelirea monumentului a avut loc 
în prezența președintelui Georges 
Pompidou, a primului ministru Jac
ques Chaban-Delmas și a membrilor 
guvernului, precum și a unor membri 
ai corpului diplomatic, veterani ai 
luptei de eliberare, numeroși pari
zieni.

într-o scurtă cuvîntare, președin
tele Pompidou a evocat evenimentele 
din august 1944 și memoria genera
lului Leclerc. A urmat o paradă mili
tară.

în zilele ce urmează, diferite orga
nizații ale foștilor combatanți, de
portați și membri ai Rezistenței vor 
depune coroane de flori pe plăcile 
comemorative instalate în numeroase 
străzi și imobile, în amintirea mar
tirilor Rezistenței, a deportaților și 
luptei antifasciste a poporului fran
cez.

EVENIMENTELE DIN 
ORIENTUL APROPIAT

BAGDAD 25 (Agerpres). — Pos
tul de radio Bagdad, citat de agen
ția Associated Press, a anunțat că 
luni dimineața au fost executați 15 
irakieni condamnați sub acuzația 
de activitate de spionaj de către 
Curtea revoluționară irakiană în 
cadrul unor dezbateri secrete care 
au avut loc săptămîna trecută. A- 
genția Associated Press amintește 
că numărul total al persoanelor 
executate în acest an în Irak sub 
acuzație de spionaj se ridică la 51.

4r
NEW YORK 25 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U,, U Thant, 
a declarat că a luat cunoștință „cu 
rqgret și îngrijorare" de executarea 
celor 15 irakieni condamnați sub a- 
cuzația de spionaj. U Thant apre
ciază că aceste execuții „vor spori 
tensiunea și caracterul periculos al 
situației din Orientul Apropiat, care 
constituie deja o gravă amenințare 
la adresa păcii". în același timp, a 
arătat U Thant, nu poate fi pus în 
discuție dreptul guvernului irakian 
de a judeca și condamna pe cineva 
sub jurisdicția sa.

★
TEL AVIV 25 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint israelian, citat de 
agenția France Presse, a declarat că 
luni dimineața avioane israeliene au 
atacat tabere ale forțelor de guerilă 
arabe din regiunea Wadi Zerka în 
nordul Iordaniei.

★
AMMAN 25 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt militar iordanian, a- 
nunță agenția A.F.P., a confirmat 
raidul de luni dimineață al aviației 
israeliene. El a declarat că timp de 
15 minute avioanele israeliene au 
atacat regiunea Al Sakhneh, în apro
piere de orașul Zerka la 35 km nord- 
est de Amman. 

ternaționale, în conformitate cu 
prerogativele suverane ale state
lor. în consecință, guvernul român 
respinge orice apreciere cu pri
vire la această hotărîre a sa și a 
făcut cunoscut guvernului sirian 
că întreaga răspundere pentru 
actul inamical al acestuia revine 
în întregime părții siriene.

în semn de protest față de mă
gura unilaterală a guvernului si
rian, * guvernul român a hotărît 
retragerea imediată a ambasado
rului Republicii Socialiste Româ
nia de la Damasc.

Guvernul român își rezervă 
totodată dreptul să examineze mă
surile ce trebuie luate față de ho
tărîrea unilaterală a Siriei.

(Agerpres)

Aspecte 
ale situației 
economice 
din Polonia
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri consacrată 
discutării situației economice a țării. 
După cum transmite agenția PAP, 
convocarea ședinței este legată de 
faptul că în îndeplinirea planurilor 
economice industriale curente se ,ol 
servă q oarecare abatere de la nor
me, ceea ce poate avea o influență 
negativă asupra indicilor anuali și a 
dezvoltării întregii economii nați
onale în anul viitor. Totodată, din 
cauza secetei, există unele greutăți 
și în agricultură.

Potrivit comunicării prezentate de 
P. Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, în econo
mia națională continuă să se înregis
treze un ritm relativ rapid de creș
tere a producției. In primele șapte 
luni ale anului, producția industriei 
socialiste a fost cu 9,1 la sută mai 
mare decît în perioada corespunză
toare a anului trecut. Ritmul cel mai 
înalt de creștere a producției a fost 
înregistrat în industria constructoare 
de mașini, industria chimică, extrac
tivă și energetică.

. P. Jaroszewicz . a arătat, totodată, 
că un număr destul de mare de în
treprinderi nu-și îndeplinesc obliga
țiile de producție și economice asu
mate, unele întreprinderi nu înde
plinesc indicii obligatorii și se abat 
de la disciplina de muncă și a anga
jărilor, nu există o proporție justă 
între creșterea numărului celor an
gajați și creșterea productivităț . 
muncii. în domeniul investițiilor, sV 
tuația nu s-a îmbunătățit într-o mă
sură suficientă, deși este cu mult 
mai bună decît în anii precedenți. 
Raportorul a subliniat în continua.ro 
că trebuie să se depună toate efor
turile în vederea îmbunătățirii situ
ației în comerțul exterior. Deși de la 
Începutul anului exportul a crescut 
cu 12,4 la sută față de 1968, adică cu 
mult mai mult decît s-a prevăzut, 
creșterea schimburilor comerciale ale 
Poloniei sub aspect geografic este 
mai puțin avantajoasă. In special, 
s-a realizat un export mai redus de 
mașini și utilaje, de mărfuri de larg 
consum, care ar fi putut fi vîndute 
în mod avantajos. Industria construc
toare de mașini nu îndeplinește uneia 
comenzi date de organizațiile de co
merț exterior. Situația economică a 
țării este influențată de consecințele 
pierderilor suferite în agricultură 
în urma iernii grele și fără zăpezi și 
a secetei îndelungate din timpul ve
rii. în pofida mobilizării depline a 
agriculturii și a celorlalte ramuri 
înrudite, nu se va reuși să se lichi
deze, probabil, pe deplin daunele 
pricinuite de condițiile atmosferice 
nefavorabile.

întreruperea relațiilor 
diplomatice 

dintre Bulgaria 
și Republica Congo
SOFIA 25 (Agerpres) — Agenția 

B.T.A. a anunțat că guvernul Re
publicii Congo (Kinshasa) a ho
tărît să întrerupă temporar rela
țiile diplomatice cu Bulgaria. în 
nota adresată ambasadei bulgare 
din Kinshasa de către M.A.E. al 
Congoului, guvernul acestef țări 
acuză ambasada bulgară de a fi 
înlesnit fuga în Bulgaria a unui 
grup de studenți congolezi urmă
riți de autorități pentru tulburări.

Ambasada Bulgariei din Kin
shasa a transmis o notă de pro
test Ministerului Afacerilor Ex
terne al Congoului, în care res
pinge categoric acuzațiile aduse de 
autoritățile congoleze, ca fiind cu 
totul neîntemeiate și neavînd ni
mic comun cu adevărul.

în notă se subliniază, de aseme
nea, că guvernul Bulgariei s-a că
lăuzit întotdeauna de dorința de 
a dezvolta relațiile cu Congoul pe 
baza principiilor egalității în 
drepturi, avantajului refeiproc și 
neamestecului în treburile inter
ne. Guvernul bulgar și-a expri
mat, de asemenea, speranța că gu
vernul congolez va stabili de ur
gență adevărul și își va revizui 
hotărîrea.
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