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ale Republicii Socialiste România

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,întregul nostru popor sărbătorește astăzi a XXV-a aniversare 4 Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. îngă- duiți-mi, ca ia acest jubileu, să adresez în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, un salut călduros soldaților, ofițerilor și generalilor, tuturor militarilor Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. 
(Aplauze puternice).Festivitatea de astăzi constituie o grăitoare expresie a dragostei și stimei de care se bucură armata noastră în rîndu) oamenilor muncii, a înaltei prețuiri pe care i-o acordă partidul și statul, întreaga națiune socialistă. (Vii a- 
plauze).Armata Republicii Socialiste România este continuatoarea glorioaselor tradiții de luptă ale poporu- 1V român pentru apărarea gliei s'tțampșești și păstrarea ființei naționale, pentru libertate și independență. în cartea de aur a poporului român, a îndelungatei și zbuciumatei sale istorii, sînt nenumărate capitole de înalt eroism scrise cu sîngele oștirilor conduse de mari strategi și comandanți militari ca Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și alții, mărețe fapte de arme ca acelea ale pandurilor lui Tudor Vladimirescu, ale luptătorilor revoluționari de la 1848, ale dorobanților care au cucerit pe cîmpul de luptă independența țării în 1877, ale eroicelor regimente care au oprit cu pieptul lor, la Mărășești, pe cotropitorii imperialiști germani, ale sutelor de mii de ostași români care și-au adus contribuția la eliberarea țării de sub jugul fascist, la înfrîngerea Germaniei naziste. 
(Aplauze puternice). Ca un fir roșu trec prin întreaga istorie a patriei legătura strînsă a oștirii cu poporul din sinul căruia s-a năs

cut, identificarea cu idealurile de libertate, dreptate și neatîrnare ale maselor largi populare, hotă- rîrea nestrămutată de a apăra pă- mîntul străbun, dreptul poporului de a-și făuri viața după propria sa voință. (Aplauze puternice).Burghezia și moșierimea au căutat să folosească armata în slujba intereselor lor de clasă, ca instrument de apărare a regimului de exploatare, pentru asuprirea poporului și înăbușirea luptei revoluționare a maselor. Cu toate acestea, sînt nenumărate cazurile cînd ostașii și multe cadre de comandă ale armatei s-au solidarizat cu cei ce muncesc, s-au alăturat poporului în lupta pentru drepturi democratice, împotriva exploatării și asupririi, a claselor stăpînitoare. Este cunoscut/ de a- semenea, că în perioada dictaturii fasciste o mare parte, diii ostașii și cadrele armatei noastre, animați de o înaltă conștiință patriotică, s-au ridicat împotriva războiului nedrept în care clica fascistă a a- runcat România, alături de Germania hitlerislă, contra Uniunii Sovietice, pentru răsturnarea guvernului antonescian și întoarcerea armelor împotriva cotropitorilor hitleriști. O ilustrare vie a spiritului antifascist care caracteriza cea mai mare parte a armatei noastre — și care se cuvine a fi evocată în acest moment sărbătoresc — o constituie participarea activă a militarilor la înfăptuirea insurecției armate din august 1944, inițiată și condusă de Partidul Comunist Român. (Aplauze pu
ternice).Răspunzînd intereselor supreme ale poporului, dînd curs chemării partidului nostru, armata a luat parte nemijlocit — împreună cu forțele democratice, naționale — la doborîrea dictaturii antonescie- ne, la eliberarea patriei de sub jugul fascist, care a deschis României drumul profundelor 

transformări democratice, revoluționare din acest sfert de veac și a asigurat poporului român posibilitatea de a-și lua soarta în propriile mîini.înfăptuirea mărețului act istoric din august 1944 a avut loc — așa după cum se știe — în condițiile favorabile create ca urmare a victoriilor strălucite obținute de Uniunea Sovietică în lupta împotriva Germaniei fasciste, a loviturilor puternice pe care le dădeau a- gresorului hitlerist armatele coaliției antifasciste, popoarele subjugate din Europa. Poporul nostru dă o înaltă prețuire uriașei contribuții pe care popoarele Uniunii Sovietice, glorioasa Armată Roșie au adus-o la înfrîngerea mașinii de război naziste, a fascismului care periclita însăși soarta civilizației umane, la victoria libertății în Europa și în întreaga lume. (A- 
plauze prelungite).După victoria insurecției armate de la 23 August, acționînd cu vitejie și abnegație în strînsă unitate cu formațiunile patriotice și cu sprijinul larg al populației, armata română a reușit, în numai cîteva zile, să lichideze rezistența trupelor hitleriste, să elibereze Capitala și o mare parte a teritoriului țării. Forțele noastre armate s-au angajat a- poi cu întreaga lor putere de luptă în marea bătălie împotriva Germaniei fasciste. Un exemplu concludent al dorinței și hotărîrii militarilor români de a participa la zdrobirea agresorului fascist este constituirea, în chiar timpul războiului, din rîndul prizonierilor aflațî în Uniunea Sovietică, a diviziilor „Tudor Vladimirescu" și „Horia, Cloșca și Crișan", care au luptat cu eroism pentru eliberarea țării și înfrîngerea armatelor hitleriste.Umăr la umăr cu armata sovietică, ostașii forțelor armate ale țării noastre au luptat cu vitejie pentru eliberarea totală a patriei și, mai departe, pentru izgonirea hitleriștilor de pe teritoriul Un

gariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria finală asupra fascismului german. (Vii aplauze). Sîngele vărsat în comun de ostașii români și sovietici a pecetluit frăția de arme româno-sovietică, prietenia dintre țările noastre, care s-a cimentat și s-a ridicat pe o treaptă superioară în anii socialismului, pe baza comunității orînduirii sociale, a țelurilor și intereselor supreme ale celor două țări și popoare.Oamenii muncii din țara noastră poartă o vie recunoștință soldaților și ofițerilor români care au luptat cu neînfricare în crîncena încleștare cu forțele fascismului, tuturor luptătorilor care s-au jertfit pentru eliberarea și independența patriei noastre, pentru cauza libertății popoarelor. (Aplauze puternice).în inima poporului român va ră- mîne nestins sentimentul de recunoștința față de ostașii armatei sovietice, care a purtat pe umerii ei greul războiului, a dat imense jertfe materiale și umane pentru înfrîngerea Germaniei' hitleriste, pentru salvarea omenirii de barbaria fascistă, și-a vărsat sîngele pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei noastre între ostașii Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România și militarii armatelor Uniunii Sovietice s-au statornicit și se dezvoltă continuu relații de strînsă prietenie, de rodnică colaborare în toate domeniile. întărirea acestei colaborări și prietenii este una din cerințele asigurării victoriei în lupta pentru pace și socialism. (Aplauze 
prelungite).La această solemnitate participă numeroși veterani ai războiului antifascist; îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dumneavoastră, precum și celorlalți veterani ai războiului antifascist, cele mai calde felicitări, să vă aduc omagiul națiunii noastre socialiste pentru vitejia și eroismul cu care, acum un sfert de secol, ați luptat pentru eliberarea patriei, acoperind 

de glorie drapelele armatei române. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Armata noastră nouă este una din cele mai importante creații ale revoluției și construcției socialiste ; formarea și dezvoltarea sa sînt legate de întreaga perioadă istorică a luptei poporului nostru pentru libertate, pentru transformarea democratică a țării, răsturnarea claselor exploatatoare și instaurarea puterii muncitorești-țărănești, pentru făurirea noii orînduiri sociale pe pămîntul României.în perioada ultimului sfert de veac, în structura și profilul armatei noastre s-au produs profunde schimbări înnoitoare, corespunzător schimbărilor generale cu caracter revoluționar petrecute în societatea românească. Reorganizate pe baze noi, forțele armate au devenit scut de nădejde al intereselor vitale ale poporului muncitor, liber și stăpîn pe soarta sa, apărătoare a mărețelor cuceriri socialiste ale oamenilor muncii, a independenței și suveranității patriei. 
(Vii aplauze). România dispune astăzi de o armată puternică, temeinic instruită, cu un înalt nivel de organizare, bine înzestrată cu armament și tehnică militară, conștientă de menirea sa în societatea noastră, profund devotată cauzei partidului și poporului, capabilă să apere prezentul și viitorul luminos al națiunii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice). Armata noastră este trup din trupul poporului muncitor, partea sa înarmată, întruchiparea vie a concepției marxist-leniniste cu privire la înarmarea de către revoluție a maselor populare. „Numai poporul înarmat — spunea Lenin — poate fi un reazim efectiv al libertății poporului". Tocmai de aceea, îngri- jindu-se de întărirea forțelor armate, partidul și guvernul Româ- 
(Continuare în pag. a III-a)

Solemnitatea inmînării
unor ordine 
ale Republicii 

Socialiste România
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver

sări a Zilei Forțelor Armate, la Con
siliul de Stat a avut loc vineri după- 
amiază solemnitatea înmînării unor 
ordine ale Republicii Socialiste 
România.

înaltele distincții au fost înmînate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgi) Trofin, Ilie Ver- 
deț, general-colonel Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, Dumitru Popa și Con
stantin Stătescu. secretarul Consi
liului de Stat.

Pentru contribuția deosebită adusă 
la întărirea Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România au fost 
distinși : cu ordinul „23 August" 
clasa I tovarășii general-colonel Ion 
Gheorghe și general-locotenent • Ion 
Comari s cu ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" clasa a 
Il-a tovarășul general de armată Ion 
Tutoveanu ; cu ordinul „23 August" 
clasa a Il-a tovarășii general-loco
tenent Ion Dîncă, general-locotenent 
Vasile Ionel și general-locotenent 
Nicolae Militaru | cu ordinul „A- 
părarea Patriei" clasa a Il-a tova
rășii general-colonel Stan Marcu și 
general-locotenent Vasile Slicariu j 
cu ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa a III-a to
varășii general-colonel în rezervă 
Radu Niculescu-Cociu, general-loco
tenent Gheorghe Catană, general- 
locotenent în retragere Ion Spirea, 
general-maior Constantin Buculei și 
colonel Ion Tudor t cu ordinul „23 
August" clasa a III-a tovarășii gene
ral-locotenent Petre Corneliu Con- 
stantinescu și colonel Gheorghe 
Teodorescu t cu ordinul „Tudor Vla
dimirescu" clasa a III-a tovarășii 
general-colonel în rezervă Dimitrie 
Drajna Popescu, general-colonel în 
rezervă Nicolae Cambrea, general- 
maior în retragere Traian Constantin 
Burduloiu, general-maior loan Cupșa 
și general-maior loan Șuța ; cu ordi
nul „Apărarea Patriei" clasa a III-a 
tovarășii general-colonel în rezervă 
Gheorghe Cialik, general-maior în 
retragere Vasile Danacu. general- 
maior Dumitru Gafencu, general-ma
ior în retragere Teodor Tăutu, ge
neral-maior Ilie Ungureanu, colonel 
Marin Ștefănescu și locotenent-colo- 
nel Nicolae Chiru ! cu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a IV-a tovarășii general- 
maior Gheorghe Cetină, general-ma
ior Vasile Dobrovicescu, general- 
maior Mircea Mrejeru, general-ma
ior în retragere Constantin Nicules- 
cu, general-maior Nicolai Pălimariu, 
general-maior Gheorghe Vasile, co
lonel Liviu Ciubăncan, colonel Ște
fan Nicola și colonel loan Geoană ; 
cu ordinul „23 August", clasa a IV-a 
tovarășii general-maior în retragere 
Vicențiu Traian Blaga, general-ma
ior în retragere Tudorancea. Ciurea, 
general-maior Dumitru Dumitru, ge
neral-maior în retragere Iosif lo- 
nescu, general-maior în retragere 
Octavian Rădulescu, general-maior 
Alexandru Turcu și colonel în retra
gere Ioan Dumitrescu ; cu ordinul 
„Tudor Vladimirescu" clasa a IV-a 
tovarășii general-locotenent Constan
tin Popa, general-locotenent Ion 
Serb, general-maior Constantin An- 
tip, general-maior Marin Dragu, ge
neral-maior Gheorghe Lavric, gene
ral-maior Gheorghe Stănescu, colo
nel Eugen Bantea și locotenent-co- 
lonel Nicolae Berindei : cu ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a V-a tovarășii general- 
maior în retragere Gheorghe Ostro- 
veanu, general-maior în retragere 
Emil Anton Popescu, general-maior 
loan Săftescu, colonel Aurel Can- 
tonieru, colonel Neculai Diaconu, co
lonel loan Peștean, colonel în retra
gere Victor Metodie Popescu, colo
nel Vasile Popescu, colonel în retra
gere loan Simionescu, locotenent-co- 
lonel Mircea Aelenei, locotenent-colo- 
nel Leon Avram, locotenent-colonel 
Ion Gheorghe, locotenent-colonel 
Paul-Remus Chircoiaș, locotenent-co
lonel în retragere Nicolae Vlad și 
căpitan de rangul III George Petre j 
cu ordinul „23 August", clasa a V-a 
tovarășii colonel Ionel Victor Călin, 
colonel Dumitru Dumitrescu, colonel 
Vasile Mihalache, colonel Dumitru 
Puiu, colonel în retragere loan Ursa- 
che. locotenent-colonel Axinte A- 
dam, locotenent-colonel Vasile 
Avram, locotenent-colonel Constan
tin Bumbea, locotenent-colonel 
Gheorghe Chitic, locotenent-colonel 
Mihai Iacob, locotenent-colonel în 
retragere Poenaru Trifon, maior' în 
retragere Ion Valeriu Sturza și că

pitan în retragere Anghel Lupea t 
cu ordinul „Tudor Vladimirescu", 
clasa a V-a, tovarășii colonel Gheor
ghe Bumbea, colonel Ion Hoară, co
lonel Nicolae Predescu, colonel Vic
tor Savu, colonel Maximilian Va- 
radi, locotenent-colonel Gheorghe 
Giurca, locotenent-colonel Ion Lupu, 
locotenent-colonel Neculai Manea, 
locotenent-colonel Teodor Miculaș, 
locotenent-colonel Corneliu Scrădea- 
nu și locotenent-colonel Constantin 
Toncu.

în numele celor decorați, mulțu
mind pentru înaltele distincții acor
date, a luat cuvîntul general- 
locotenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate, secretar 
al Consiliului Politic Superior, care 
a spus: Asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe dv. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. comandant su
prem al Forțelor noastre Armate, că 
ne vom dărui în continuare întrea
ga ființă, îndeplinirii importantelor 
sarcini puse de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român, că 
vom munci neobosit pentru întărirea 
capacității de apărare a patriei, pen
tru sporirea forței combative a ar
matei noastre, pentru călirea politico- 
ideologică a soldaților, gradaților, 
subofițerilor, maiștrilor militari și 
ofițerilor. Vom sluji întotdeauna cu 
abnegație patria, poporul și partidul 
ai căror ostași credincioși sîntem.

A mulțumit apoi, în numele gene
ralilor și ofițerilor în rezervă și în 
retragere, general-colonel Dimitrie 
Drajna Popescu, care a spus, prin
tre altele : Ca ostași mai vîrstnici, 
trecuți prin multe încercări, asigu
răm conducerea de partid și de stat 
că și noi sîntem gata să răspundem 
oricînd chemărilor patriei, pentru 
apărarea independenței Și suverani
tății Republicii Socialiste România.

Felicitînd călduros pe cei decorați, 
în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Con
siliului de Stat și al guvernului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus : „Aceste distincții ce v-au fost 
acordate dv. și unui număr însemnat 
de generali și ofițeri ai Forțelor noas
tre Armate, cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a Zilei Armatei, constituie 
încă o dovadă a prețuirii pe care 
partidul și guvernul, întregul nostru 
popor, o acordă forțelor noastre ar
mate, ofițerilor, generalilor, tuturor 
militarilor, o dovadă a prețuirii ac
tivității depuse pentru ridicarea ni
velului pregătirii de luptă și pol'- 
tice, astfel ca armata noastră să 
poată fi gata în orice moment pen
tru a-și îndeplini datoria față de 
cauza socialismului, față de cauza 
patriei și poporului nostru. Vă urez 
la toți succes în activitatea dv„ multă 
sănătate și fericire".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
ceilalți conducători de partid și de 
stat s-au întreținut cordial cu cei 
decorați.

*
în semn de prețuire pentru re

zultatele obținute în pregătirea de 
luptă și politică, cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a Zilei Forțe
lor Armate, Consiliul de Stat a de
corat cu înalte ordine ale Republicii 
Socialiste România un număr de 
unități și mari unități militare. A- 
cademia Militară a fost distinsă cu 
aceșt prilej cu ordinul „Apărarea 
Patriei", clasa I. La Academia Mi
litară și la unitățile și marile uni
tăți militare decorate au avut loc 
festivități.

De asemenea, printr-un decret al 
Consiliului de Stat și o hotărîre a 
Consiliului de Miniștri unor unități 
militare cu bogate tradiții de luptă 
le-au fost atribuite denumiri legate 
de locuri și evenimente importante 
din istoria patriei, de eroi și perso
nalități militare din trecutul poporu
lui nostru : „Rovine", „Războieni", 
„Călugăreni", „Grivița", „Oituz", 
„Decebal", „Ștefan cel Mare", „Mi- 
hai Viteazul", „Avram Iancu", „Ge
neral Eremia Grigorescu", „General 
Dragalina", „Ecaterina Teodoroiu".

★

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 
25-a aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate, pentru contribuția adusă la în
tărirea Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, prin de
crete ale Consiliului de Stat au fost 
distinși cu ordine și medalii un nu
măr de 2 300 de generali, ofițeri, 
maiștri militari, subofițeri și sala- 
riați civili.

înaltele distincții au fost înmî
nate în cadrul unor solemnități care 
au avut loc, vineri, la Casa Cen
trală a Armatei din Capitală și în 
garnizoanele militare din țară.

(Agerpres)
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A XXV-A ANIVERSARE A ZILEI FORȚELOR ARMATE

Aspect de la solemnitatea înmînârii unor ordine ale Republicii Socialiste România

ADUNAREA FESTIiEĂ.

în sala Palatului Republicii a avut 
Ioc, vineri după-amiază, adunarea 
festivă organizată cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România.

La adunare au luat parte tovară
șii Nicolae Ceaușescu, ' Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Constantin Drăgan, Janos Faze- 
kas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Dumitru Popa, Ion Stănescu.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stat au fost 
întîm'pinați cu puternice aplauze și 
urale.

La adunare au luat parte membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, ai conducerii 
Ministerului Forțelor Armate, Con
siliului Securității Statului, Ministe
rului Afacerilor Interne și ai altor 
ministere, activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor obștești, generali 
și ofițeri activi și în rezervă, foști 
comandanți de mari unități și unități 
pe frontul antifascist, militari în

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

GENERAL-COLONEL ION IONIȚĂ,

MINIȘTRUL FORȚELOR ARMATE
Cu un sfert de veac în urmă — 

a spus vorbitorul — la 25 octombrie 
1944, ostașii viteze! armate române, 
luptînd cu abnegație, umăr la umăr 
cu ostașii glorioasei armate sovieti
ce, au desăvîrșit eliberarea Româ
niei de sub cotropirea fascistă. In
trată în conștiința poporului ca un 
simbol al eroismului, această dată a 
devenit Ziua Forțelor Armate. Ea 
reliefează profunda recunoștință pe 
care oamenii muncii o poartă ofițe
rilor și ostașilor care au luptat și 
s-au jertfit pentru eliberarea patriei 
de sub jugul fascist, constituie o do
vadă vie a prețuirii tradițiilor do 
luptă ale neamului pentru păstrarea 
ființei și libertății sale, exprimă 
dragostea de care se bucură armata 
țării din partea națiunii noastre so
cialiste.

Anul acesta, sărbătorim Ziua For
țelor Armate ale Republicii Socia
liste România în condițiile puterni
cei efervescențe creatoare generate 
de cel de-al X-lea Congres al parti
dului. Militarii de toate gradele, 
aprobînd din inimă, împreună cu în
tregul popor, documentele Congresu
lui al X-lea al partidului, și-au ex
primat totodată adînca satisfacție 
pentru grija și atenția pe care Con
gresul — ocupîndu-se de probleme
le apărării țării — le-a acordat for
țelor armate. Garanția sigură a înde
plinirii cu succes a tuturor misiuni
lor încredințate armatei constă în 
conducerea ei neabătută de către 
partid — factorul politic fundamen
tal al forței și trăiniciei armatei 
noastre.

încă în timpul ilegalității, cuvîn- 
tul partidului pătrundea în rînduri- 
le armatei prin comuniștii aflați sub 
arme, prin manifeste și publicații 
destinate militarilor. Pe baza concep
ției sale strategice privind eliberarea 
de sub jugul fascist, partidul comu
nist a reușit să realizeze o largă co
laborare a celor mai diferite forțe 
social-politice, în cadrul căreia atra
gerea armatei avea o însemnătate 
deosebită. Sub influența stării de spi
rit antihitleriste ce cuprinsese întrea
ga țară, a muncii desfășurate de 
partid ostașii, precum și un număr 
tot mai mare de ofițeri și generali 
patrioți. au înțeles că singura posibi
litate de salvare a României de la 
catastrofă era răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste, ieșirea din războiul 
antisovietic și alăturarea țării la coa
liția antihitleristă — cale indicată de 
Partidul Comunist Român. Unind 
toate forțele revoluționare, demo
cratice și patriotice, ridicînd la luptă 
masele populare, în condițiile inter

termen, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții din Capitală.

Au luat parte membrii delegației 
militare sovietice, care se află în 
țara noastră cu prilejul manifestări
lor consacrate celei de-a 25-a ani
versări a Z’lel Forțelor noastre Ar
mate, condusă de general de armată 
Serghei Leonidovici Sokolov, prim- 
locțiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., precum și ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, A. V. 
Basov.

La festivitate au fost prezenți a- 
tașații militari ai misiunilor diplo
matice din București.

După intonarea Imnului de Stat al 
Republicii Socialiste România, adu
narea este deschisă de tovarășul 
Dumitru Popa, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R, prim-searetar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei.

Despre semnificația celei de-a 25-a 
aniversări a Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România a 
vorbit general-colonel Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
Forțelor Armate.

naționale favorabile create ca urma
re a înfrîngerilor suferite de Germa
nia fascistă, datorită loviturilor ni
micitoare date de armata sovietică, 
a succeselor celorlalte țări din coa
liția antifascistă și luptei de rezis
tență din țările ocupate, Partidul 
Comunist Român, în colaborare cu 
celelalte forțe patriotice, a asigurat 
înfăptuirea cu succes a insurecției 
armate din august 1944.

întorcînd armele împotriva Ger
maniei naziste, armata română, îm
preună cu formațiunile patriotice, a 
desfășurat acțiuni rapide și intense 
pentru zdrobirea unităților hitlerisțe 
dislocate în diverse puncte ale teri
toriului nostru, eliberînd în decurs 
de opt zile partea centrală și de sud 
a țării Tn același timp, desfășurată 
pe un front de 1 400 km, armata ro
mână a menținut un mare cap de 
pod în Transilvania și Banat, aco
perind astfel trecătorile din Car- 
păți, ceea ce a avut o importanță 
considerabilă pentru _ desfășurarea 
ulterioară a operațiunilor militare.

Umăr la umăr cu armata sovie
tică, armata română s-a avîntat cu 
toată energia în bătăliile pentru eli
berarea părții de nord-vest a Româ
niei, aflată sub ocupație hortistă în 
urma dictatului de la Viena impus 
în 1940 de Reichul nazist Aiud, 
Tîrgu Mureș, Dealul Sîngeorgiu, A- 
pahida. Gherla, Oradea, Cărei și 
Satu Mare sînt cîteva din momen
tele acestei mari epopei încununate 
la 25 octombrie 1944.

Cu dîrzenie și neînfricare au 
luptat ostașii români împreună cu 
ostașii sovietici dincolo de hotarele 
patriei.

începînd de la 23 august 1944 șl 
pînă în mai 1945, România și-a pus 
întreaga forță militară și economică 
în slujba obținerii victoriei asupra 
nazismului.

Poporul nostru păstrează mereu vie 
amintirea fiilor săi care și-au dă
ruit sîngele și viața pe cîmpurile de 
bătaie ale războiului antifascist, 
cinstește sutele de mii de combatanți, 
care, prin faptele lor de arme, au 
acoperit de glorie nepieritoare dra
pelele de luptă ale unităților, în
scriind una din cele mai luminoase 
pagini din cronica luptei pentru li
bertatea și independența patriei.

Bucuroși că aici, în mijlocul nos
tru, sînt prezenți generali și ofițeri, 
foști comandanți de mari unități, u- 
nități și subunități care s-au aflat 
în focul grelelor încercări de acum 
25 de ani, le transmit lor și tuturor 

veteranilor războiului antihitlerist 
prețuirea pe care le-o acordă ar
mata de astăzi a țării, felicitările 
noastre călduroase, urări de sănătate 
și multă fericire.

La acest jubileu exprimăm încă o 
dată recunoștința noastră față de 
Uniunea Sovietică și glorioasele 
sale forțe armate, care au adus o 
contribuție hotărîtoare la eliberarea 
României de sub jugul fascist. în 
luptele purtate de armata română 
împreună cu armata sovietică, pe 
frontul antihitlerist, s-au pus baze
le frăției de arme româno-sovietice, 
ale prieteniei dintre poporul român 
și popoarele U.R.S.S.

ț Justețea cauzei în numele căreia 
își- vărsau sîngele, politica profund 
patriotică a Partidului Comunist 
Român, chemările sale înflăcărate 
au avut un puternic ecou în inimile 
militarilor, au determinat adînci 
transformări în conștiința lor. în 
focul Luptei pentru eliberarea pa
triei și înfrîngerea nazismului, ar
mata română s-a legat pe veci de 
cauza poporului.

Vorbitorul a amintit apoi că în pe
rioada războiului antifascist, în a- 
nii de după istorica victorie de la 
9 Mai 1945, Partidul Comu
nist Român, exercitînd nemij
locit conducerea asupra armatei, 
a îndrumat desfășurarea construc
ției militare în așa fel încît armata 
să corespundă noii orînduiri sociale 
și de stat. Astăzi, armata noastră, 
prin calitatea cadrelor și a trupei, 
prin organizarea și înzestrarea sa, 
prin conținutul procesului instructiv- 
educativ, a devenit o armată moder
nă, capabilă să răspundă exigențelor 
contemporane.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că poporul român se poate mîndrl 
în mod legitim cu armata sa, scut 
de nădejde al muncii pașnice crea
toare, al independenței și suvera
nității patriei. Reflectînd, prin con
ținutul și menirea sa, trăsăturile 
orînduirii socialiste, ea este o ar
mată cu un profund caracter popu
lar. Interesele pe care le slujește 
sînt interesele întregii națiuni. Uni
tatea de năzuințe, înaltul spirit de 
răspundere pentru apărarea patriei 
de care este pătruns fiecare cetă
țean sudează legăturile trainice, de 
nezdruncinat, între armată și popor.

Armata noastră de azi este în- 
tr-adevăr, așa cum o caracteriza 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, trup 
din trupul poporului, formată din 
fii de muncitori, țărani, Intelectuali, 
fără deosebire de naționalitate, strîns 
uniți prin devotamentul lor față de 
partid și popor, prin hotărîrea de 
a fi demni apărători a tot ceea ce 
au cucerit cu sacrificii părinții și 
frații lor în lupta pentru făurirea 
României socialiste.

Vorbind în continuare despre per
fecționarea activității la toate eșa
loanele, ridicarea capacității de luptă 
a unităților și marilor unități. întă
rirea forței combative în ansam
blu a armatei, vorbitorul a spus : Dez
baterea și rezolvarea problemelor 
fundamentale ale apărării de către 
forurile superioare de partid și de 
stat, îndrumările de neprețuită va
loare date de către Comitetul Cen
tral al partidului, personal de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, coman
dant suprem al forțelor armate, toate 
asigură o orientare clară și reali
zarea obiectivelor și sarcinilor puse 
(n fața armatei. Sporirea in 
continuare a capacității de apă
rare a patriei este nemijlocit 
legată de înfăptuirea vastului pro
gram al înfloririi României socia
liste Marile victorii obținute de oa
menii muncii în construcția socialis
tă, în înflorirea întregii vieți mate
riale și spirituale a țării constituie 
pentru militarii forțelor noastre ar
mate un puternic și nesecat izvor de 
mîndrie patriotică, un însuflețitor 
îndemn în activitatea de ridicare pe 
trepte superioare a pregătirii de 
luptă și politice. Văzînd în politica 
partidului propria lor politică, ase
meni tuturor celor ce muncesc, mili
tarii forțelor armate sînt hotărîți 
să-și aducă întreaga contribuție la 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român.

De unanimă și deplină aprobare 
se bucură din partea militarilor po
litica externă a partidului și guver
nului, politică al cărei element cen
tral îl constituie prietenia, alianța și 
colaborarea cu țările sistemului 
mondial socialist. Aceasta corespun
de intereselor fundamentale ale po
porului român, cauzei unității țări
lor socialiste, a forțelor progresului 
și păcii în lume. în același timp, 
Republica Socialistă România între
ține și dezvoltă relații de colaborare 
și cooperare cu celelalte state cu 
orînduire social-politică diferită.

La baza relațiilor sale cu . alte 
state, Ronțânia pune principiile ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc, respectării suveranității și 
independenței naționale, dreptului po
poarelor de a-și hotărî soarta de 
sine stătător. Viața demonstrează în 
mod grăitor că aceste principii se 
afirmă tot mai mult pe arena inter
națională, că ele constituie singura 
bază rațională pe care se pot clădi 
relațiile interstatale și asigură con
diții favorabile pentru triumful cau
zei păcii și securității.

Noi nu uităm însă că tn lume 
există încă imperialism, cercuri re
acționare care, în încercarea de a 
bara mersul progresiv al societății, de 
a-și menține sau recîștiga vechile 
privilegii, se amestecă în treburile 
interne ale altor popoare, creează și 
mențin focarele de încordare, încal
că suveranitatea și independența al
tor state, desfășoară agresiuni, ca 
aceea împotriva eroicului popor viet
namez, a cărui cauză dreaptă este 
susținută de întreaga omenire pro
gresistă. De aceea, militînd pentru 
destinderea internațională, pentru în

CUVÎNTAREA DE SALUT ROSTITĂ

DE GENERALUL DE ARMATĂ

S. L SOKOLOV, CONDUCĂTORUL 

DELEGAȚIEI MILITARE SOVIETICE
Stimați tovarăși !
Permiteți-mi ca, în numele între

gului personal al Forțelor Armate 
Sovietice și al delegației noastre, să 
felicit cordial pe tovarășii noștri de 
luptă români cu prilejul memorabi
lei date — a 25-a aniversare a For
țelor Armate ale Republicii Socia
liste România. De asemenea, vă rog 
să-mi permiteți să exprim recunoș
tința noastră sinceră față de tovară
șul general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România, pentru ama
bila invitație de a vizita România 
frățească In aceste zile de sărbă
toare.

Cu două luni tn urmă poporul ro
mân, împreună cu popoarele altor 
țări socialiste, a sărbătorit în mod 
festiv a 25-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist. Nouă 
ne face plăcere să constatăm că to
varășii români dau o înaltă aprecie
re însemnătății acțiunilor de luptă 
ale armatei sovietice pentru cauza 
eliberărji țării și contribuției de ne
prețuit pe care ea a adus-o la eli
berarea României de sub dominația 
hitleristă.

Ieșirea trupelor sovietice la grani
ța României și începerea eliberării 
teritoriului ei după înfăptuirea cu 
succes a operației de la Iași—Chi- 
șinău au dus la schimbări profunde 
în viața politică a țării, au intensi
ficat starea de spirit antifascistă în 
rîndul maselor largi populare. Lupta 
oamenilor muncii din România împo
triva fascismului și reacțiunii, pen

lăturarea conflictelor armate și în
cetarea cursei înarmărilor, pentru 
securitate în Europa și pe întregul 
glob, țara noastră acordă toată aten
ția dezvoltării capacității sale de a- 
părare, întăririi forțelor sale arma
te. In cazul unei agresiuni imperia
liste, România va fi gata ca, împreu
nă cu statele membre ale Tratatului 
de Ia Varșovia, cu celelalte țări so
cialiste, să acționeze cu toate forțe
le și să-și respecte obligațiile asu
mate, luptînd umăr la umăr pentru 
înfrîngerea agresorului.

Exprimînd interesele fundamenta
le ale poporului român, țara noastră 
va face și în viitor tot ce depinde 
de, ea pentru a aduce întreaga con
tribuție la întărirea sistemului mon
dial socialist, a tuturor forțelor an- 
tiimperialiste.

La jubileul pe care îl sărbătorim 
astăzi, a subliniat în încheiere mi- 
nistiul forțelor armate, militarii ar
matei române — de la soldat la ge
neral — își reafirmă angajamentul 
solemn și hotărîrea neclintită de a 
munci cu perseverență și abnegație 
pentru a înfăptui neabătut politica 
internă și externă a partidului, sar
cinile trasate de cel de-al X-lea 
Congres. încredințăm partidul, gu
vernul și poporul că armata noastră 
nu va precupeți nici un efort pentru 
a fi întotdeauna Ia înălțimea misiu
nii de onoare încredințate, de apără
toare a cuceririlor revoluționare, a 
libertății, independenței și suverani
tății scumpei noastre patrii, în inte
resul cauzei socialismului și păcii.

A luat apoi cuvîntul generalul de 
armată Serghei Leonidovici Sokolov, 
prim-locțiitor al ministrului apărării 
al URSS., care a adus militarilor 
români salutul ostașilor sovietici.

tru instaurarea puterii populare s 
constituit o parte organică, integran
tă a procesului care s-a desfășurat 
într-un întreg șir de țări sub in
fluența minunatelor victorii ale ar
matei ■ sovietice. Insurecția armată a 
poporului român de la 23 August 
1944, condusă de Partidul Comunist 
Român, s-a încheiat cu victorie și 
a dus la înlăturarea dictaturii fas
ciste din țară.

Victoria insurecției antifasciste din 
august a marcat începutul revolu
ției populare, care a dus la pro
funde schimbări social-politice și e- 
conomice în România. O parte inte
grantă a acestor transformări o con
stituie și făurirea armatei de tip nou 1 
începutul creării ei a avut loc în 
etapa finală a celui de-al doilea 
război mondial, cînd armata română 
întorcînd armele împotriva Wer- 
machtului hitlerist a luptat umăr la 
umăr cu armata sovietică împotriva 
trupelor germano-fasciste

In aceste lupte, militarii români au 
dat dovadă de bărbăție și vitejie, au 
săvîrșit fapte de eroism cu care po
porul român, pe drept euvînt, se 
mîndrește. Unitățile și marile uni
tăți militare românești au luat parte 
activă la eliberarea teritoriului pa
triei lor și, de asemenea, la curățirea 
orașelor și satelor Ungariei și Ceho
slovaciei de ocupanții fasciști.

In lupta comună împotriva fascis
mului s-a făurit prietenia de luptă 
sovieto-română, pecetluită nu sîngele 
celor mai buni fii ai ambelor popoa
re, sînge vărsat în crîncenele bătălii 
cu cotropitorii hitleriști. Numai in 

luptele pentru eliberarea României, 
armata sovietică a pierdut peste 200 
de mii de oameni. Participarea la 
războiul antihitlerist a costat și Ro
mânia numeroase jertfe.

Acțiunile de luptă ale militarilor 
români au fost pe merit apreciate 
de Comandamentul Armatei Sovieti
ce și de guvernul sovietic, de guver
nul României populare. Divizia de 
voluntari „Tudor Vladimirescu" a 
fost decorată cu ordinul sovietic 
„Steagul roșu" și ordinul românesc 
„Apărarea patriei" clasa I. Peste 300 
de mii de soldați, subofițeri, ofițeri 
și generali ai armatei române au 
fost decorați pentru bărbăție și vi
tejie cu ordine și medalii sovietice, 
românești și cehoslovace.

Lupta comună a soldaților sovietici 
și români a pus bazele prieteniei de 
tip nou dintre popoarele țărilor 
noastre.

Vorbind despre lupta popoarelor 
noastre împotriva dușmanului comun 
în etapa finală a celui de-al doilea 
război mondial, npi nu uităm că 
prietenia și tovărășia de arme dintre 
popoarele noastre au tradiții multi
seculare. Ele își au rădăcinile în 
secolele XIII-XIV, cînd rușii și 
ucrairiienii au acordat ajutor Mun
teniei și Moldovei în lupta de eli
berare de sub jugul otoman. In 
războaiele ruso-turcești din secolele 
XIII-XIX împreună cu soldații ruși 
și bulgari au luptat și tovarășii lo>- 
de arme români. Rezultatul victoriei 
asupra cotropitorilor otomani l-a 
constituit proclamarea independen
ței de stat a României în anul 1877.

Prietenia de luptă dintre popoa
rele noastre a căpătat un nou con
ținut de clasă după Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, cînd, pe 
cîmpurile de luptă ale războiului 
civil din Rusia, cuceririle lui Octom
brie, alături de luptătorii sovietici 
și internaționaliștii din alte țări, au 
fost apărate și de internaționaliștii 
români.

Remarcăm cu plăcere că unitatea 
de luptă și prietenia dintre popoa
rele și armatele țărilor noastre în 
anii de după război a continuat să 
se întărească și să se dezvolte. Ele 
sînt consfințite prin Tratatul de 
prietenie, colaborare și ajutor reci
proc și s-au dezvoltat în continuare 
în cadrul organizației Tratatului de 
la Varșovia ai cărei membri sînt 
atît Uniunea Sovietică, cît și Româ
nia.

Frăția de arme dintre Forțele 
Armate ale Uniunii Sovietice și ale 
Republicii Socialiste România se dez
voltă pe numeroase direcții. Schim
bul de experiență în domeniul pre
gătirii de luptă și politice, aplica
țiile comune și schimburile de dele
gații, participarea la activități mi- 
litar-sportive, culturale de masă și 
altele sînt formele de bază ale 
acestei colaborări. In cadrul aces
tei colaborări un loc important îl 
ocupă înzestrarea forțelor armate 
frățești ale României cu armament 
și tehnică de luptă modernă.

Militarii sovietici se bucură da 
succesele tovarășilor români în per
fecționarea deprinderilor de campa
nie și în creșterea măiestriei militare 
a efectivelor, în ridicarea nivelului 
cunoștințelor lor politice și de spe
cialitate, în cunoașterea tehnicii com
plexe de luptă moderne.

In condițiile actuale, cînd crește
rea continuă a agresivității Imperia
lismului este o caracteristică a si
tuației internaționale, alianța mili
tară a statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia este un factor 
puternic al asigurării păcii și securi
tății în Europa.

Din această cauză perfecționarea și 
întărirea continuă a organizației Tra
tatului de la Varșovia au o impor
tanță deosebită. Lărgind și dezvol- 
tînd colaborarea de luptă în cadrul 
acestui tratat. Uniunea Sovietică, 
Republica Socialistă România șl ce
lelalte țări socialiste frățești aduc 
o contribuție substanțială la cauza 
întăririi păcii și securității popoare
lor din Europa și din întreaga lume. 
Cu cît vor fi mai strînse și mai pu
ternice prietenia și colaborarea noas
tră de luptă, cu atît va fi mai pu
ternică și monolită stavila în calea 
tendințelor agresive ale imperia
liștilor.

Intr-una din cuvîntările sale to
varășul Leonid Ilici Brejnev spu
nea : „Să păstrăm ca lumina ochi
lor colaborarea socialistă — avangar
da progresului mondial, nucleul fron
tului antiimperialist, să întărim re
lațiile ei politice, economice și de 
apărare, să-i unim pe membrii ei 
pe baza principiilor marxism-le- 
ninismului — aceasta este, în con
dițiile actuale. îndatorirea interna- 
ționalistă primordială a statelor so
cialist? și a tuturor comuniștilor".

Pregătindu-se în vederea jubileu
lui a 100 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Ilici Lenin, oamenii so
vietici. oamenii muncii din Repu
blica Socialistă România, din țările 
socialiste frățești, întreaga omeni
re progresistă privesc cu încredere 
și speranță in viitor. Fidelitatea față 
de marxism-leninism — învățătură 
internaționalistă atotbiruitoare — 
este chezășia succeselor viitoare ale 
mișcării comuniste, a unor noi vic
torii în lupta pentru cauza păcii și 
socialismului.

Stimați tovarăși
Permiteți-mi ca în încheiere să fe

licit încă o dată pe tovarășii noștri 
de arme români cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România și să 
le urez noi succese în pregătirea de 
luptă și politică. în interesul întăririi 
capacității de apărare a patriei lor și 
a tuturor statelor, comunității socia
liste.

Permiteți-mi de asemenea, să urez 
oamenilor muncii din România fră
țească noi succese în construcția so
cialismului.

Să se întărească și să se dezvolte 
prietenia și colaborarea dintre po
poarele Uniunii Sovietice și Repu
blicii Socialist? România !

Trăiască prietenia de nezdruncinat 
și colaborarea de luptă a popoarelor 
și armatelor țărilor socialiste I

Stimați tovarăși permiteți-mi ca 
în ziua jubileului memorial să vă în- 
mînez din partea militarilor Forțe
lor Armate ale Uniunii Sovietice un 

cadou pentru militarii Republicii So
cialiste România, sculptura care-1 
reprezintă pe Vladimir Ilici Lenin.

★
Luînd cuvîntul, acad. Constantin 

Daicoviciu a spus : Nimic nu poate 
fi mai plăcut și mai de cinste pentru 
mine, tovarăși, decît a asista, din a- 
cest loc de onoare, la înălțătoarea 
serbare închinată mîndrelor și vred
nicelor noastre Forțe Armate. Vor
bitorul a arătat în continuare că în
tre istoria poporului român și istoria 
armatei sale a existat o strînsă și in
disolubilă legătură. Această scrutare 
rațională a trecutului armiilor româ
nești — a spus el — stă la temelia 
convingerii mele despre inestimabila 
valoare a armatei noastre populare și 
a importanței ei excepționale pentru 
ființa republicii și națiunii noastre 
socialiste. Ceea ce mă leagă de ar
mata română mai trainic e carac
terul ei integral de armată a poporu
lui, trup din trupul națiunii, năs
cută din epopeea luptei antifasciste 
și din focul izbăvitor al revoluției so
cialiste. E întruchiparea virtuților 
străbune. E școala acestor virtuți 
pentru întreaga națiune. E scut la 
hotare. E pavăză și sabie pentru apă
rarea libertăților socialiste și a su
veranității României socialiste. La 
acest jubileu, aducem armatei noas
tre scumpe toată iubirea, cinstea și 
închinăciunea cuvenită bravilor.

După ce a transmis ostașilor țării 
calde felicitări și urări cu prilejul 
jubileului lor, tovarășul Mircea An- 
gelescu, secretar al C.C. al U.T.C., a 
arătat că întregul nostru tineret pri
vește cu respect și dragoste armata 
patriei, de aceea îmbracă cu demni
tate și mîndrie haina ostășească, 
considerînd satisfacerea stagiului 
militar ca o datorie cetățenească de 
onoare, înaltă îndatorire față de po
por și partid. Este bine cunoscut en
tuziasmul cu care tînăra generație 
a primit măsurile luate de partidul 
și statul nostru în vederea pregă
tirii tineretului pentru apărarea pa
triei. Deși aflată abia în al doilea 
an, această activitate a devenit una 
din acțiunile cele mai îndrăgite de 
uteciști și tineri, și-a dovedit cu 
prisosință marea importanță în edu
carea tineretului în spiritul disci
plinei și ordinii, al patriotismului șl'' 
internaționalismului proletar, al d j 
votamentului și abnegației pentr * 
apărarea independenței și suverani
tății naționale, a cauzei socialismu
lui și păcii.

în numele muncitorilor bucureș- 
teni, militarii forțelor noastre armate 
au fost salutați de strungarul Ilie 
Petre, de la Fabrica de mașini-unel- 
te și agregate. Știm că armata țării, 
creată și crescută de partid, este pur
tătoare demnă a glorioaselor tradi
ții de luptă făurite de înaintași de-a 
lungul secolelor, tradiții ce au fost 
îmbogățite cu pilduitoare fapte de 
arme în timpul insurecției, al răz
boiului antihitlerist — a spus vorbi
torul. Poporul nostru poartă recu
noștință veșnică celor ce nu și-au 
cruțat nici sîngele, nici viața pentru 
ca România să devină o țară liberă, 
independentă și suverană.

Vorbitorul a subliniat în conți 
nuare că transformările înnoitoare 
ce au avut loc în anii revoluției și 
ai construcției socialismului, unita
tea de monolit a societății noastre 
au făcut ca între armată și popor 
să existe legături trainice, de ne
zdruncinat. Cei care se călesc la 
școala aspră a bărbăției și curaju
lui ne sînt fii sau frați, sînt trup 
din trupul poporului, care nu cu
nosc alte interese decît slujirea de
votată a națiunii noastre socialiste.

Sărbătorind Ziua Armatei Române, 
a spus generalul de armată în rezer
vă Constantin Vasiliu Rășcanu, ne 
amintim cu emoție'de luptele desfă
șurate în urmă cu un sfert de veao 
pentru eliberarea de sub cotropirea 
fascistă a pămîntului sfînt al țării. 
Pentru libertatea acestui pămînt, 
pentru independența și suveranitatea 
națiunii române socialiste sîntem 
gata și astăzi ca, la chemarea parti
dului, să ne facem, alături de contin
gentele mai tinere, suprema datorie 
ostășească față de țară.

După ce a evocat vitejiile celor 
căzuți pe cîmpurile de bătălie, ale 
tuturor luptătorilor antifasciști care 
și-au vărsat sîngele în numele liber
tății patriei, pentru eliberarea po
poarelor prietene — ungar și ceho
slovac — cotropite de hitleriști, vor
bitorul a subliniat că jertfa acestora 
se înscrie la loc de cinste în istoria 
umanității, reliefînd contribuția Ro
mâniei în războiul drept, eliberator, 
antihitlerist. Ne aducem aminte cu 
admirație — a arătat în continuare 
vorbitorul — de bravii ostași sovie
tici cu care am cooperat. în marea 
bătălie împotriva dușmanului nazist, 
de jertfele pe care ei le-au dat pen
tru eliberarea pămîntului românesc.

Arătînd că veteranii din războiul 
antifascist privesc cu toată dragos
tea spre puternica noastră armată, 
făurită, educată și condusă de partid, 
vorbitorul a adus militarilor patriei 
noastre socialiste salutul fierbinte și 
bărbătesc al veteranilor, urîndu-le o 
cît mai înaltă măiestrie ostășească, 
pentru a păstra și îmbogăți continuu 
tradițiile glorioase ale oștirii române.

Primit cu vii și puternice aplauze
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE

secretarul generalCEAUȘESCU,
a] Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat ai Repu
blicii Socialiste România.

In repetate rînduri, cuvîntarea se
cretarului general al Partidului Co
munist Român a fost subliniată de 
îndelungi aplauze Minute în șir au 
răsunat urale pentru Partidul Comu
nist Român și Comitetul său Central, 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Militarii forțelor noastre armate, 
alături de întregul nostru popor, 
și-au exprimat și cu acest prilej a- 
tașamentul profund față de politica 
partidului, hotărîrea fermă de a-și 
consacra toate forțele pentru înfăp
tuirea înaltei misiuni ce i-a fost în
credințată, de a apăra cuceririle re
voluționare ale poporului nostru, d« 
a-și aduce contribuția la cauza so
cialismului și păcii în lume, de a 
veghea continuu la apărarea inde
pendenței și suveranității patriei 
noastre — Republica Socialistă Ro
mânia. (Agerpretrt
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A XXV A ANIVERSARE A ZILEI FORȚELOR ARMATE

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)nlei Socialiste se preocupă de pregătirea militară a întregului nostru popor, conștiente că un viitor război împotriva imperialismului nu poate fi decît un război la care trebuie să participe întregul popor. (Vii aplauze).Desigur, în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, armamentul și tehnica de luptă modernă au un rol de seamă în asigurarea capacității de apărare a fiecărui stat: tocmai ținînd seama de această cerință, Comitetul Central și guvernul țării noastre se preocupă permanent de înzestrarea armatei cu mijloace tehnice perfecționate, de dezvoltarea și modernizarea producției proprii de armament. Experiența arată însă că și în domeniul militar — ca de altfel în toate sectoarele vieții sociale — factorul hotărîtor continuă să rămînă omul, creatorul a tot ceea ce este mai valoros în societate, a înseși științei și tehnicii, omul conștient de justețea idealurilor de libertate și progres ale poporului din care face parte. Războiul din Vietnam demonstrează în modul cel mai concludent că un popor ferm hotărît să nu precupețească nimic pentru apărarea ființei sale naționale, a libertății și demnității patriei, nu poate fi înfrînt de nici o forță, oricît de însemnată ar fi tehnica militară pusă în mișcare de agresor, că el se bucură de sprijinul și solidaritatea activă a țărilor socialiste, a tuturor forțelor înaintate ale omenirii, că un asemenea popor poate fi sigur de victoria împotriva imperialismului. 
(Aplauze prelungite).Una din calitățile fundamentale ale armatei Republicii Socialiste România este legătura strînsă, indisolubilă, realizată prin toate fibrele ființei sale cu poporul nostru, cu' viața și aspirațiile lui. Această Jegătură, dragostea și respectul de care forțele noastre armate se bucură în rîndul maselor populare, sprijinul neprecupețit pe care i-1 acordă întreaga națiune socialistă — iată izvorul forței și invincibilității armatei noastre populare ! 
(Vii aplauze). Numai întărind continuu această fuziune organică cu clasa muncitoare, cu țărănimea și intelectualitatea, cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, armata își va putea îndeplini cu succes îndatorirea primordială de a apăra munca pașnică a poporului român, constructor al societății socialiste, împotriva oricărei încercări a imperialismului, a reacțiunii de a atenta la libertatea și independența patriei noastre, de a împiedica făurirea vieții libere și fericite a celor ce muncesc. (A- 
plauze puternice).Partidul Comunist Român dă o înaltă apreciere realizărilor obținute în întărirea continuă a puterii de luptă a forțelor noastre armate. Prețuim în mod deosebit activitatea cadrelor noastre militare — comandanți și activiști de partid — care, cu competență și pasiune, acționează pentru instruirea și educarea trupelor, pentru formarea tinerilor chemați sub drapel ca luptători stăpîni pe tehnica înaintată a zilelor noastre, conștienți de înaltele îndatoriri ce le revin față de patrie și popor. Apreciem în mod deosebit rezultatele bune obținute în pregătirea militară și politică, în întărirea ordinei și disciplinei, în toate unitățile forțelor noastre armate. Comitetul Central și guvernul, întregul popor felicită din toată inima militarii forțelor noastre armate — generali, ofițeri, subofițeri, gradați și soldați — care, dînd dovadă de un nețărmurit devotament față de cauza socialismului, față de patrie, nu-și precupețesc eforturile pentru a îndeplini cu cinste misiunea trasată de partid și de stat, de întregul popor. 
(Aplauze puternice, prelungite).Sărbătorirea Zilei Forțelor Armate are loc la puțin timp după Congresul al X-lea al partidului, care, analizînd în mod aprofundat stadiul atins de țara noastră în e- voluția sa economică și social-po- litică, realizările dobîndite pe drumul noii orînduiri, a trasat programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîn- tul României.în prezent, oamenii muncii desfășoară o intensă activitate creatoare pentru îndeplinirea și depășirea planului de stat pe anul 1969, pentru realizarea cu succes a prevederilor actualului cincinal — premisa necesară a transpunerii în fapt a Directivelor Congresului al X-lea al partidului în domeniul dezvoltării industriei și agriculturii, al modernizării bazei tehnico- materiale a societății și ridicării nivelului de trai, material și spiritual, al populației. Partidul, întregul popor depun eforturi susținute 

pentru înfăptuirea Indicațiilor Congresului privind perfecționarea întregii vieți sociale, a formelor și metodelor de organizare a economiei, științei și culturii, pentru îmbunătățirea activității organelor de partid și de stat, apropierea instituțiilor centrale de unitățile productive, folosirea mai judicioasă a cadrelor corespunzător nevoilor producției materiale și ale celorlalte sectoare ale societății, sporirea spiritului de răspundere al fiecăruia la locul său de muncă, participarea mai intensă a maselor la elaborarea și înfăptuirea hotărî- rilor partidului și statului, la conducerea treburilor obștești.Clasa muncitoare, țărănimea^ intelectualitatea traduc în viață cu entuziasm și hotărîre linia politică generală a partidului comunist, văzînd în aceasta expresia fidelă a intereselor lor supreme, calea sigură a împlinirii năzuințelor poporului nostru de bunăstare, progres și civilizație, de propășire a patriei noastre socialiste. (Aplau
ze puternice).în centrul politicii de construcție a socialismului înfăptuite de partidul și guvernul țării noastre se află ridicarea continuă a nivelului de viață al poporului; scopul suprem al întregii opere de edificare a noii orînduiri, sensul a tot ceea ce întreprindem pe linia dezvoltării forțelor de producție, a progresului multilateral al societății noastre este satisfacerea la un nivel tot mai înalt a cerințelor materiale și spirituale ale oamenilor muncii. Pe măsura dezvoltării economiei, a îndeplinirii planului de stat, a sporirii eficienței întregii producții de bunuri materiale se înfăptuiesc noi și noi măsuri pentru creșterea bunăstării maselor populare. în acest cadru se înscrie majorarea salariilor tuturor categoriilor' de oameni ai muncii, precum și recenta măsură de sporire a soldelor cadrelor din Ministerul Forțelor Armate. (Vii a- 
plauze).' împreună cu‘întregul popor, militarii patriei noastre sînt chemați să-și aducă contribuția — în domeniul lor de activitate — la înfăptuirea cu succes a marilor sarcini și obiective ce ne stau în față.Folosind condițiile create de partidul și statul nostru, ținînd pasul cu progresele obținute în e- poca actuală în domeniul tehnicii militare, asigurînd ridicarea continuă a nivelului politic și ideologic, a conștiinței socialiste a tuturor militarilor, forțele noastre armate trebuie să-și perfecționeze activitatea, să-și sporească neîncetat capacitatea de luptă. Datoria de cinste a tuturor comandanților, consiliilor politice, a cadrelor militare este de a asigura îndeplinirea ireproșabilă a planului pregătirii de luptă și politice, întărirea necontenită a ordinei și disciplinei, stăpînirea la perfecție a armamentului și tehnicii, însușirea științei și artei militare moderne.în același timp, este necesar să se acorde o atenție sporită îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă în domeniul conducerii și organizării activității în armată. Pentru a asigura îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor pregătirii de luptă, este necesar ca, respectînd principiile de comandă proprii armatei, măsurile ce se iau în acest domeniu să fie rodul unei largi consultări a cadrelor militare, al fructificării bogatei experiențe acumulate de comandamentele și unitățile militare.Armata este nu numai un instrument de pregătire militară a ostașilor chemați sub drapel, ea este și trebuie să fie și o înaltă școală de educație politică, comunistă a tineretului. (Vii aplauze). Prin activitatea politică din armată trebuie să se cultive în rîndul tinerilor ostași nobilele sentimente ale patriotismului socialist, devotamentul față de partid și popor, față de cauza socialismului, dragostea de muncă, hotărî-rea de a-și consacra întreaga energie progresului societății noastre socialiste.O contribuție importantă este chemată să aducă și în viitor armata la activitatea concretă din diferite domenii ale construcției socialiste, acolo unde o cer interesele generale ale patriei. Parti- cipînd cot la cot cu muncitorii și țăranii la realizarea unor importante lucrări și obiective din industrie, construcții, transporturi, agricultură, militarii aduc un aport de seamă la dezvoltarea economică și socială a țării, la propășirea continuă a națiunii noastre socialiste. (Vii aplauze).în îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața forțelor armate, un rol însemnat revine organizațiilor de partid și de tineret din unitățile militare, care trebuie să asigure ridicarea necontenită a nivelului politico-ideologic al tuturor militarilor, promovarea unui climat de înaltă exigență și răspundere față de felul cum își în

deplinesc datoria cadrele militare, toți cetățenii aflați sub arme.întărirea capacității de apărare a patriei este o necesitate vitală a construcției socialismului și comunismului în România — și de a- ceea partidul nostru va acorda șl în viitor toată atenția înzestrării armatei cu mijloace moderne, bunei pregătiri militare și politice a ostașilor. Desigur, întărirea puterii de apărare a țării mobilizează însemnate fonduri din avuția națională, ■ cere eforturi materiale din partea întregii societăți, dar a- ceasta este indispensabil pentru securitatea patriei, a orînduirii socialiste. Nu putem uita nici un moment că, atîta timp cit va exista imperialismul, trebuie să avem o armată puternică capabilă în orice moment să-și facă datoria față de cauza socialismului, față de popor (Aplauze puternice). Preocu- pîndu-ne cu consecvență de creșterea potențialului de luptă al forțelor noastre armate ne achităm nu numai de una din cele mai sacre îndatoriri față de poporul român, față de patria noastră socialistă, dar în același timp ne îndeplinim o înaltă obligație interna- ționalistă față de țările socialiste, de interesele generale ale socialismului, ale securității și păcii în lume. (Vii aplauze).

Stimați tovarăși,Armata Republicii Socialiste România este educată în spiritul politicii profund internaționaliste a partidului nostru, de solidaritate frățească cu țările socialiste, cu mișcarea comunistă și muncitorească internațională, cu forțele progresiste și revoluționare de pretutindeni, cu popoarele care își apără dreptul la existență și o 
viață liberă. (Aplauze îndelungate).După cum este cunoscut, în centrul politicii externe a țării noastre,- partidul situează în mod statornic colaborarea și alianța frățească cu toate țările sistemului mondial socialist; România își îndeplinește și își va îndeplini întotdeauna cu sfințenie obligațiile ce-i revin în cadrul alianțelor sale militare cu țările socialiste. în deplină concordanță cu această politică, armata noastră a dezvoltat și dezvoltă strînse legături de colaborare cu forțele armate ale popoarelor care construiesc noua orînduire, cu armatele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, pe baza stimei și respectului mutual, a prieteniei și spiritului camaraderesc. Partidul și guvernul nostru vor acționa și în viitor pentru întărirea și dezvoltarea acestor relații de colaborare, astfel ca — în cazul în care va fi necesar — armatele noastre, lup- tînd împreună, să poată da riposta cuvenită oricărei agresiuni imperialiste din afară, apărînd integritatea teritorială, independența și suveranitatea țărilor noastre, cauza socialismului și păcii în lume. (Aplauze puternice).Noi considerăm că atîta timp cît există pactul militar N.A.T.O., este necesară menținerea Tratatului de la Varșovia, întărirea capacității de apărare a statelor participante, dezvoltarea colaborării armatelor naționale ale țărilor socialiste. Sporirea forței sistemului socialist depinde de dezvoltarea capacității de apărare a fiecărei țări socialiste, de întărirea fiecărei armate naționale. (Vii aplauze). Noi pornim de la faptul că forțele sistemului mondial socialist depind de forța economică, politică și militară a fiecărei țări socialiste în parte, de întărirea continuă a colaborării și prieteniei dintre ele, a unității tuturor țărilor sistemului mondial socialist. Aceasta poate asigura victoria în lupta împotriva imperialismului, victoria păcii în lume. (Aplauze prelungite).în spiritul întregii politici internaționale promovate de partidul și statul nostru — politică pătrunsă de o înaltă responsabilitate pentru cauza păcii, a încrederii și colaborării dintre toate popoarele lumii — armata României socialiste nu a fost și nu va fi niciodată călăuzită de scopuri agresive ; ea susține în întregime și cu toată hotărîrea politica statului nostru de colaborare cu țări cu orînduire socială diferită, este educată în spiritul respectului față de dreptul sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, fără nici un amestec din afară, față de independența și suveranitatea națională a popoarelor, față de cauza dreaptă a luptei împotriva imperialismului și colonialismului (Vii a- 
piauze).După cum este cunoscut, țara noastră depune eforturi constante și neobosite pentru normalizarea relațiilor dintre state, pentru reglementarea diferendelor și litigiilor prin tratative, renunțarea la forță ca mijloc de rezolvare a probleme

lor internaționale, pentru dezvoltarea largă a cooperării între țări și popoare.O importanță hotărîtoare pentru însănătoșirea climatului internațional ar avea înfăptuirea dezarmării generale, în primul rînd a dezarmării nucleare — calea radicală de a elimina pericolul războiului atomic. Aceasta ar reprezenta o uriașă contribuție pozitivă nu numai la realizarea destinderii internaționale și întărirea păcii, ci și la progresul general al omenirii; fondurile considerabile alocate astăzi pentru înarmare ar putea fi folosite pentru intensificarea dezvoltării e- conomice și sociale a țărilor, pentru lichidarea .marilor decalaje existente în nivelul forțelor de producție și al potențialului material și cultural al statelor, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale popoarelor.Iată de ce România acționează cu hotărîre pentru înfăptuirea principiilor și propunerilor formulate de țările socialiste semnatare ale Declarației de la București din 1966 și Apelului de la Budapesta din acest an cu privire la securitatea europeană, se pronunță pentru organizarea unei conferințe consacrate securității pe continentul nostru, pentru înfăptuirea altor acțiuni dedicate acestui scop, în interesul extinderii raporturilor de bună înțelegere și cooperare între statele din Europa.în îmbunătățirea atmosferei internaționale și întărirea păcii mondiale un rol considerabil ar avea lichidarea focarelor de război din diferite părți ale lumii, încetarea războiului și retragerea trupelor americane din Vietnam — astfel ca poporul vietnamez să-și poată rezolva singur problemele interne fără nici un amestec din afară. 
(Vii aplauze). De asemenea, o importanță deosebită ar avea-o solutionarea conflictului din Orientul Apropiat, prin aplicarea Rezoluției Consiliului de Securitate din 1967/'retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, respectarea integrității teritoriale și a independentei tuturor statelor din această regiune.Militînd cu fermitate și în viitor în spiritul politicii sale externe pașnice și constructive, România este hotărîtă să-și aducă întreaga contribuție la realizarea mărețelor idealuri de pace, progres și securitate ale omenirii, la promovarea în viața internațională a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc — singura cale pentru înlăturarea pericolului unui nou război, pentru asigurarea colaborării dintre toate popoarele lumii. (Aplauze puternice). România, Partidul Comunist Român vor face totul pentru a-și aduce contribuția la întărirea unității dintre țările sistemului mondial socialist, dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre toate forțele antiimperialiste, pentru a-și aduce contribuția la cauza păcii și socialismului în întreaga lume. (Aplauze îndelungate).în înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru, un rol de seamă revine forțelor noastre armate. Este o datorie de înaltă onoare și răspundere pentru toți ostașii și ofițerii armatei noastre de a-și ridica continuu pregătirea de luptă și politică, măiestria militară — astfel îneît să fie oricînd gata să poată apăra munca creatoare pașnică a poporului, îndepli- nindu-și totodată cu cinste rolul de detașament activ în lupta pentru apărarea cauzei socialismului, progresului și păcii. (Vii aplauze).Doresc, în încheiere, să urez tuturor ofițerilor și ostașilor noi succese în activitatea închinată întăririi continue a puterii de apărare a țării, salvgardării mărețelor noastre cuceriri socialiste, libertății și independenței patriei. 
(Aplauze puternice). Avem deplina convingere că glorioasa noastră armată populară va servi întotdeauna cu credință și abnegație interesele poporului, cauza socialismului, că va răspunde cu cinste nobilei misiuni încredințate de partid, de patria noastră socialistă. 
(Aplauze prelungite).Vă urez tuturor noi și cît mai mari realizări, multă sănătate și' fericire ! (Aplauze puternice, în
delungate).Trăiască forțele armate ale Republicii Socialiste România 1 
(Aplauze puternice).Trăiască patria noastră socialistă ! (Aplauze îndelungi).Să se întărească continuu prietenia dintre România și Uniunea Sovietică, dintre toate țările socialiste ! (Aplauze puternice, pre
lungite).Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul poporului român pe calea socialismului și comunismului ! (Aplauze puternice, 
îndelungate, ovații; se scandează 
„P.C.R.“-„P.C.R.“). _____

Solemnitatea înmînării unor ordine 

ale Republicii Socialiste România 

membrilor delegației militare sovietice
Vineri după-amiază a avut loc ta 

Consiliul de Stat solemnitatea în
mînării unor ordine ale Republicii 
Socialiste România membrilor dele
gației militare sovietice, care par
ticipă la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea celei de-a 25-a aniver
sări a Zilei Forțelor noastre Ar
mate.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Gheorghc 
Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, general-colonel 
Ton loniță, Vasile Patilineț, Dumi
tru Popa și Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat.

Erau de față A. V. Basov, amba
sadorul . Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și colonel A. F. Musatov, ata
șatul militar, aero și naval , al Uniu
nii Sovietice.

Prin decret al Consiliului de Stat, 
cu prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a Zilei Forțelor Armate ale Re

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România
Educată în spiritul patriotismului socialist ți al interna

ționalismului proletar, armata noastră populară este 
strajă de nădejde a cuceririlor revoluționare ale po
porului român, a independenței și suveranității țării. Ea 
este gata oricînd ca, alături de armatele statelor mem
bre ale Tratatului de la Varșovia, ale celorlalte țări so
cialiste, să apere cauza socialismului și păcii.

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, adresez întregului personal al armatei 
felicitări și urări de noi succese în munca pentru perfec
ționarea măiestriei ostășești, în întreaga activitate dedi
cată slujirii cu bărbăție a patriei.

în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste România,

ORDON:
La 25 octombrie 1969, ora 21,00, în București se vor 

trage, în semn de salut, 21 salve de artilerie.
★

Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul în
cercat al națiunii noastre socialiste !

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Socialiste Ro
mânia I

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Repu
blica Socialistă România I

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 

general-colonel
ION IONIȚA

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, 
ofițeri și generali !

Astăzi sărbătorim, împreună cu întregul popor, cea 
de-a XXV-a aniversare a Zilei Forțelor Armate. In această 
zi memorabilă, cu un sfert de veac în urmă, viteaza ar
mată română, luptînd cot la cot cu glorioasa armată sovie
tică, a izgonit trupele hitleristo-horthyste de pe ultima 
palmă de pămînt a țării, desăvîrșind eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist. Cu eroism și spirit de sacrificiu 
au luptat trupele române mai departe, pe teritoriul Unga
riei, Cehoslovaciei și Austriei, adueîndu-și contribuția la 
înfrîngerea definitivă a Germaniei naziste și încheierea 
victorioasă a războiului în Europa.

în acest an, aniversînd Ziua Forțelor Armate în atmos
fera muncii entuziaste, creatoare, închinată înfăptuirii 
programului marxist-leninist de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român, poporul nostru a- 
duce un fierbinte omagiu bravilor ostași și ofițeri români, 
luptătorilor antifasciști care s-au jertfii pentru cauza sfintă 
a libertății patriei Oamenii muncii din țara noastră își 
exprimă sentimentele de înaltă prețuire și recunoștință 
față de Uniunea Sovietică și eroica sa armată, care au 
adus o contribuție hotărîtoare la eliberarea României de 
sub dominația hitleristă.

Devotați fără margini patriei, poporului și partidului, 
mindri de tradițiile înaintate făurite de generațiile pre
cedente, însuflețiți de victoriile socialiste și de perspec
tivele de progres continuu ale națiunii române, militarii 
forțelor noastre armate își ridică permanent nivelul pre
gătirii de luptă și politice, întăresc neîncetat capacitatea 
combativă â unităților și marilor unități.

Recepția oferită 
de ministrul Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România
Ministrul Forțelor Armate ale Re

publicii Socialiste România, general
colonel Ion loniță, a oferit vineri sea
ra o recepție cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Româ
nia, în sala de marmură a Casei 
Centrale a Armatei.

Au luat parte tovarășii los.if Banc. 
Vasile Patilineț, Dumitru Popa, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, repre
zentanții unor instituții centrale 
și organizații obștești, generali și ofi

publicii Socialiste România, s-a con
ferit ordinul „Tudor Vladimirescu", 
clasa I, generalului de armată Ser- 
ghei Leonidovici Sokolov, prim-loc- 
țiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., conducătorul delegației mi
litare sovietice.

S-a conferit, de asemenea, ordinul 
„Tudor Vladimirescu“ clasa a IlI-a, 
generalului-colonel Gheorghi Pa- 
vlovici Romano”, generalului-colonel 
Serghei Fiodoroivici Ușakov, gene- 
ralului-locotenent Leonid Petrovici 
Vahrușev și contraamiralului Nikolai 
Mihailovici Baranov, membri ai de
legației militare sovietice.

Luînd cuvîntul, în numele celor 
decorați, generalul de armată S. L. 
Sokolov a mulțumit călduros Comb 
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România pentru 
înaltele distincții acordate. Noi a- 
preciem aceste înalte distincții — a 

țeri activi și în rezervă, fost; co
mandanți de mari unități și unități 
pe frontul antifascist, oameni de ști
ință, cultură și artă, ziariști.

Au luat parte membrii delegației 
militare, sovietice în frunte cu gene
ralul de armată S.L. Sokolov.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
misiunilor diplomatice, atașați mili
tari acreditați la București.

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

(Agerpres)

spus oaspetele — ca un semn al 
prieteniei intre popoarele noastre, 
între forțele armate ale Uniunii So
vietice și Republicii Socialiste Ro
mânia. Vom face totul ca această 
prietenie să fie tot mai puternică.

Felicitîndu-i călduros pe membrii 
delegației militare sovietice, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
Acordarea acestor distincții, cu oca
zia celei de-a 25-a aniversări a Zilei 
Forțelor noastre Armate, constituie 
un semn de prețuire a contribuției 
pe care Forțele Armate ale Uniunii 
Sovietice au adus-o la eliberarea Ro
mâniei de sub jugul fascist, un sim
bol al prieteniei dintre popoarele și 
armatele noastre.

. Tovarășul Nicolae Ceaușescu Hși 
ceilalți conducători de partid și de 
stat s-au întreținut cordial cu mem
brii delegației militare sovietice.

(Agerpres)

Alte manifestări
In diferite garnizoane militare din 

țară au avut loc vineri adunări festi
ve consacrate Zilei Forțelor Armata 
ale Republicii Socialiste România, la 
care au luat parte ofițeri, subofițeri, 
maiștri militari, militari în termen, 
precum și veterani ai războiului 
antihitlerist. Au participat oameni 
ai muncii și reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat.

Ofițeri superiori au vorbit despre 
contribuția importantă pe care ar
mata noastră a adus-o la zdrobirea 
fascismului în cel de-al doilea război 
mondial și despre nobila sa misiune 
încredințată astăzi de partid și po
por pentru- apărarea cuceririlor so
cialiste, integrității și independenței 
patriei.

Adunările festive au fost urmate 
de spectacole susținute de formații 
artistice militare.

... (Agerpres)
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MAI SÎNT DE RECOLTAT Lâ fondul central — cantități 
cît mai mari de produse agricole!

o cifră

agricultura

ia muncă intensă

• 19 cooperative brăilene
și au suplimentat contrac
tele de livrare către stat

toate forțele
■’ 9

Datele centralizate în cursul zilei de 23 octombrie la Ministerul Agri
culturii și Silviculturii consemnează faptul că. pînă la 23 octombrie, recol
tarea porumbului s-a făcut pe 87 la sută din suprafețele cultivate in între
prinderile agricole de stat și 82 la sută din cooperativele agricole de pro
ducție. Dacă pe cîmp sint nerecoltate 340 (.'00 hectare cu porumb, aceasta se 
datorește, in principal, unor județe în care această lucrare se tărăgănează. 
Astfel, pînă Ia 23 octombrie, în cooperativele agricole din județul Brașov 
culesul porumbului s-a făcut numai pe 15 Ia sută din suprafețele cultivate, 
Sibiu — 34 la sută, Mureș — 48 la sută, Tulcea — 56 la sută, Vaslui — 68 Ia 
sută etc. Se impune ca direcțiile agricole și uniunile cooperatiste să acorde 
un sprijin eficient cooperativelor agricole pentru terminarea în timpul cel 
mai scurt a acestei lucrări.

Au „terminat",

dar bună porte 

din recoltă e pe cîmp!

Cui folosește dezin

formarea ?
Cînd poate fi socotită încheiată 

recoltarea porumbului ? Este evi
dent pentru oricine că numai atunci 
cînd întreaga cantitate este culeasă, 
depozitată cu grijă în pătule sau 
transportată la baze. într-un ouvînt 
atunci cînd recolta, roadele muncii 
unui an de zile, este pusă la adăpost 
de orice pericol. în județul Botoșani, 
acest adevăr elementar, fie că nu 
este înțeles, fie că, de dragul de a 
„se afla în frunte"; a ' fost ...întors cu 
capul în jos. Despre ce este vorba ? 
Așa cum rezultă din harta publi
cată de ziarul nostru. în nunțărul de 
ieri, hartă întocmită pe baza cifre
lor statistice puse la dispoziție de 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii, de organele agricole județene, în 
județul Botoșani, recoltarea porum
bului a fost îrcheiată pe toate cele 
70 000 ha. în realitate, porumbul a 
fost „recoltat" doar... de pe coceni, o 
mare parte — în unele unități mai 
mult de jumătate -se află în glugi 
sau în grămezi descoperite pe cîmp.

La comitetul județean de partid ni 
s-a spus că, deși s-a raportat „sută 
la sută", se va mai lucra încă o lună 
de zile la desfătatul știuleților. în- 
tr-adevăr, cum poți raporta că o 
treabă e încheiată cînd cîmpul Boto
șanilor este plin de glugi de porumb

și acoperit cu grămezi de știuleți 
care așteaptă să fie transportați ?

Această falsă impresie potrivit 
căreia lucrurile ar merge bine face 
ca atît desfăcatul, cît și transpor
tul de pe cîmp să decurgă foarte a- 
nevoios. Forța de muncă și mijloace
le de transport afectate acestor o- 
perațiuni nu sînt folosite în mod ju
dicios în ziua de 23 octombrie, de 
pildă, la sediul I.A.S. Câtrămărești, 
7 camioane venite în ajutor de la 
autobaza din Vatra Dornei stăteau 
nefolosite din lipsa unor piese de 
schimb. în timp ce unitatea amintită 
nu a transportat de pe cîmp nici ju
mătate din recolta de porumb. De a- 
semenea, în zonele „La Ochi" și „Ia
zul Mare" aparținînd I.A.S. Leorda 
știuleții stau netransportați de 5 zile 
pe zeci de hectare, iar la punctul ex
perimental Cucorăni știuleții de pe 25 
de hectare stau de două săptămîni în 
bătaia brumei. Foarte anevoios se 
efectuează operațiunea de desfăcare 
și transportul știuleților și la ferma 
I A.S. nr. 8 din Călinești în ace
eași zi, pînă la orele 11 un tractor cu 
remorcă nu reușise să facă nici un 
transport. în loc ca tractorul să 
meargă la grămezile de știuleți, oa
menii erau nevoiți să aducă porum
bul cu coșurile de la mari distanțe.

Facem un scurt popas și la bri
gada Cervicești aparținînd coopera
tivei agricole din Cucorăni. Preșe
dintele Petru Ailoaie ne informează 
că au terminat recoltatul. Dar la 
întrebarea : cit porumb ați dus în 
pătulele proprii și în baza de re
cepție? preșud:ntele răspunde: „nici 
un știulete pentru că abia am început 
desfăcatul". Așa dar și la Cucorăni 
treaba recoltatului e făcută numai 
pe jumătate. La aria amenajată pen
tru desfăcat lucrau numai femeile, 
iar bărbații stăteau la taclale.

La cooperativa agricolă din Bră- 
iești, porumbul de pe 3000 hectare 
stă și acum pe cîmp pentru că baza 
de recepție din Văculești e închisă, 
pătulele nefiind nici acum reparate. 
Baza de recepție din Dorohoi refuză 
să primească recolta acestei unități.

De altfel, în județul Botoșani, nici 
transportul celorlalte culturi nu se 
desfășoară pe măsura cerințelor La 
cultura cartofului, de pildă, au mai 
rămas de transportat la bazele de 
recepție în contul contractelor în
cheiate cu statul încă 1000 de tone. 
Și aici se invocă lipsa mijloacelor 
de transport. Adevărul e însă că a- 
ceste mijloace există, dar ele nu sînt 
folosite în mod judicios.

O problemă deosebit de acută o 
constituie în acest județ recoltarea 
și transportul sfeclei de zahăr. La 
ora actuală, de pildă, a mai rămas de 
recoltat, sfecla de pe aproape 2 000 
ha. iar transportul decurge foarte a- 
nevoios Și în prezent stau pe cîmp. 
în grămezi, circa 40 000 tone de sfe
clă, multă din aceasta avînd o ve
chime de 5—10 zile de la recoltare 
Producătorii acuză fabrica de zahăr 
din Bucecea că nu preia marfa do 
măsura ritmului în care se desfă
șoară recoltatul, iar conducerea fa
bricii reproșează producătorilor că 
nu asigură oameni pentru încărcatul 
camioanelor. Cert e că în ambele 
cazuri trebuie luate măsuri urgente, 
astfel îneît întreaga cantitate de 
sfeclă să ajungă cît mal repede pe 
benzile procesului de producție de 
la Bucecea Se constată, de pildă, că 
în silozurile fabricii — unde intră 
zflnic pînă la 2 500 tone de sfeclă — 
operațiunile de cîntărire și descăr
care, se fac, în unele cazuri, greoi, 
ceea ce imobilizează mijloacele de 
transport..De asemenea, autobaza din 
Săveni a refuzat să efectueze tran
sportul sfeclei de la unitățile din 
zona acestui oraș, dacă nu j se asi
gură trasee mai lungi. A'-eastă t.îrgu- 
ială face ca o parte din sfeclă să se 
deshidrateze

Faptul -ă s-a raportat „termina
rea" recoltatului în timp ce jumătate 
din producția de porumb se află pe 
cîmp nu folosește nimănui Trebuie 
întreprinse măsuri urgente în vede
rea transportării de pe cîmp a tuturor 
produselor și achitarea în întregime 
a sarcinilor contractuale.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii”

Femeile ia cuies, 
bărbații... la tîrg 

și la cramă
Merită toată stima lucrătorii de pe 

ogoarele județului Bistrița-Năsăud 
pentru executarea tn timp optim a 
însămînțărilor de toamnă, pentru ca
litatea excepțională a muncii lor. 
Holdele semănate mai devreme au 
răsărit viguros A mai rămas recol
tarea culturilor de toamnă, operație 
care impune utilizarea rațională a 
forței de muncă și mijloacelor de 
transport. Pe ansamblul județului, 
pînă la data de 23 octombrie, s-au re
coltat aproape în întregime suprafe
țele cultivate cu sfeclă de zahăr, car
tofi, tutun La porumb, care ocupă o 
suprafață de peste 12 800 de hectare, 
culesul s-a făcut doar pe 7 461 ha, 
adică 58 la sută.

Există însă o seamă de unități, în
deosebi cele situate în zona de cîm- 
pie. adică acolo unde culturile au 
ajuns mai repede la maturitate, în 
care porumbul nu a fost recoltat de
cît pe suprafețe mici. Printre 
acestea sînt cele din Urmeniș, Șop- 
teriu, Silivașu de Cîmpie, Corvinești 
și altele Aici există și forță de 
muncă suficientă, mijloace de trans
port etc Cum se explică această ră- 
mînere in urmă ? Să nu aibă forță 
de muncă și mijloace de trahsoort 
suficiente ? Au și de unele, și de al
tele, numai că situația respectivă nu 
alarmează nici conducerile organelor 
agricole județene și nici pe cei tri
miși pe teren din partea organelor 
agricole județene să le acorde spri
jinul necesar. Dar să vedem ce se 
întîmplâ pe teren.'

La cooperativa agricolă din Șopte- 
riu. din cele 412 hectare cultivate 
cu porumb au fost recoltate nUmăi 
160 hectare. Dar chiar și știuleții cu
leși stau de două săptămîni în gră
madă supuși degradării. „Porumb 
frumos pe deasupra, dar ce o fi de
desubt, că stă aci de atîta vreme" — 
spunea paznicul care cu greu îl apăra 
de animale și păsări. De ce au întîr- 
ziat recoltatul și transportul ? Pre
ședintele coooerativei agricole, tov 
Traian Sărmășan, încearcă să se jus
tifice. arătînd că n-ar exista suficientă 
forță de muncă și mijloace de trans
port. Dar iată că nu este așa La 
capătul satului o mulțime de coope
ratori ou căruțele se pregăteau să 
transporte purcei, proprietate perso
nală, la tîrg Consiliul de conducere 
putea determina ca zecile de coope
ratori să participe în primul rînd la 
recoltatul porumbului. lucrare care

nu suferă amînare. Că aci nu există 
preocupare pentru folosirea eficientă 
a forței de muncă o dovedește și alt 
exemplu. In curtea cooperativei o 
mulțime de oameni lucrau la vinifi- 
catul strugurilor, dar despre ei 
contabilul cooperativei spunea că 
„mai mult tăifăsuiesc decît lucrea
ză". Oare sarcina contabilului este 
de a contabiliza pierderea timpului? 9 
EI trebuie să sesizeze în primul rînd N 
că forța de muncă se irosește în za- g 
dar, în timp ce porumbul se degra
dează în. cîmp. La cooperativa agri
colă din Șopteriu se ridică și o altă 
problemă ■ nu există de multă vre
me inginer agronom. Pentru campa
nia agricolă de toamnă, Direcția a- 
gricolă a delegat un specialist, dar 
o dată cu terminarea semănatului, a- 
cesta s-a reîntors la oraș. Este o pro
blemă care trebuie rezolvată urgent, 
deoarece așa cum s-a văzut, la aceas
tă cooperativă sînt multe lucruri de 
pus la punct

Continuîndu-ne drumul la coope
rativele agricole de producție din 
Urmeniș, Silivașu de Cîmpie, Sînmi- 
haiul de Cîmpie, constatăm lipsuri 
asemănătoare, determinate de faptul 
că mijloacele de transport nu sînt 
rațional utilizate Pe cîmp, alături 
de porumb se mai găsesc încă mari 
cantități de sfeclă de zahăr în gră
mezi.

Mai dăinuie încă în multe coope
rative agricole din județ mentalita
tea de a amîna de la o zi la alta 
predarea produselor ■ datorate statu
lui Pină acum, la baza de recepție 
din Teaca, de pildă, nici o coopera
tivă nu a ^predat nici măcar un șțiu- 

' lete. De altfel, pe întregul județ can
titatea de porumb livrată la bazele 
de recepție este infimă, deși, după 
cum am văzut, multe unități au ter
minat recoltatul sau sînt avansate 
In multe locuri se spune : „începem 
de mîine" De ce se preferă ca po
rumbul adunat în grămezi, și așa 
puțin, să se strice sau să fie împu
ținat de animale? Achitarea neîn- 
tirziată a datoriilor este o sarcină 
dintre cele mai importante

Campania de toamnă nu se în
cheie cu terminatul semănatului, ci 
atunci cînd rodul muncii de un an 
se află în hambare!" statului și ale 
cooperatori 1-t

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

• Pină acum, 30 000 tone de 
porumb în plus din jude 
țul Olt
Cooperatorii din Dăneasa 
știu că președintele lor 
nu le respectă cuvîntul?

In aceste zile, în toate satele țârii se muncește cu spor pentru ca 
In cel mai scurt timp întreaga recoltă să fie înmagazinată și să fie 
livrate la londul central al statului cantitățile de produse care să 
asigure aprovizionarea populației cu alimente și a industriei cu ma
terii prime. Eforturile care se depun dovedesc tocmai că, pe măsura 
creșterii sprijinului acordat de stat agriculturii, a întăririi economico- 
organizatorice a cooperativelor agricole si dezvoltării conștiinței so
cialiste a țărănimii, s-au creat condițiile pentru asigurarea unui aport 
sporit al acesteia la formarea fondului central de produse agro- 
□ limentare. Conștiința patriotică, responsabilitatea civică ale țărăni
mii sînt ilustrate grăitor nu numai prin îndeplinirea promptă și con
știincioasă a obligațiilor contractuale, ci, mai ales, prin suplimenta
rea contractelor, prin vînzarea către stat a unor importante cantități 
de porumb, cartofi, fasole, carne și alte produse.

Știrile sosite din toate județele informează despre activitatea ce se 
desfășoară pentru stimularea cooperativelor agricole de producție 
în vinzarea unor cantități suplimentare de produse către organizați
ile comerrului de stat. Numai în județul Brăila, 19 cooperative agricole 
și-au suplimentat contractele de livrări către stat Cele mai mari can
tități, peste prevederile contractuale, au fost valorificate de coopera
torii din Ciocili, Tătaru, Dudești, Plopu și Mircea Vodă.

Dintre materialele transmise ziarului, ne-am oprit astăzi la rela
tarea corespondentului nostru din județul Olt.

In obiectivul aparatului fotografic: 
FRUCTELE NEPĂSĂRII

în ultimul timp, organele de partid și cele agricole 
din județul Argeș au luat o serie de măsuri menite 
să intensifice atît recoltarea, cît și preluarea produc; 
ției de fructe. în numeroase unități mai sînt însă mari 
cantități de fructe fie nerecoltate, fie nepreluate de 
către comerț.

Recoltatul merelor e pe terminate la I.A.S. Curtea 
de Argeș. în loc să caute justificări (de tipul „n-avem 
forță de muncă”, „n-avem ambalaje" etc., etc.), con
ducerea acestei unități a căutat soluții practice pentru 
ca fructele să ajungă la timp, și de bună calitate, pe 
piață Cu forțe proprii a organizat munca în grădini, 
cu forțe proprii și-a confecționat ambalaje (zeci de 
mii de lăzi) și întreaga cantitate de mere a luat dru
mul beneficiarilor — interni sau externi — sau al silo
zurilor; Asemenea situații am întîlnit — și-i felicităm pe 
acești gospodari — și la cooperativele agricole de pro
ducție din Botești, Domnești, Balilești, Drăghici etc., 
care au însilozat pentru iarnă, direct din livezi, mari 
cantități de mere.

...Vizităm, în continuare, centrul de fructe din Curtea 
de Argeș Abia intrăm pe poartă, și conducătorii lui 
(director N Stamate. contabil-șef N Stănescu) încep 
să se plîngă : „Nu știm ce să mai facem cu atîtea 
mere. Dacă vine înghețul..." Intr-adevăr, acești co- 
mercianți nu știu ce să facă cu asemenea bogăție. 
Dumnealor le vine ușor să spună acum, după ce au 
contractat peste 9 000 tone de mere și au preluat de la 
producători doar circa 6 000, „ce facem cu atîtea mere, 
că n-avem ambalaje". De ce n-au ? In primul rînd 
pentru că abia acum, cînd producția i-a invadat, și-au 
dat seama că n-au comandat fabricilor ambalaje su
ficiente. Și acum ? înalță din umeri. Oare acesta este 
un gest de responsabilitate ? Dar „încurcăturile" nu 
se opresc aici. I.L.F.-urile — iarăși I.L.F.-urile — care 
au contractat fructe sînt obligate, pe de o parte, să 
aibă ambalaje proprii, iar pe de alta să restituie în 
cel mai scurt termen ambalajele „împrumutate". De 
ce nu vă îndepliniți această obligație, tovarăși direc
tori ai I.L.F Constanța (20 000 de lăzi împrumutate). 
I.L.F Ilfov (5 000 împrumutate și 76 000 de lăzi proprii) 
LL.F Brăila (12 000 de lăzi), I.L.F Dolj (20 000 de lăzi)?

Să revenim în grădini. Parcă o ștafetă a irespon
sabilității acționează pe unele trasee ale fructelor. 
Vizităm C.A.P. Aninoasa. Livada din punctul „Fata 
Frumoasă" arată ca după un taifun Dacă culegătorii nu 
au venit la timp (și nu vin nici acum cînd se mai poate 
evita cite ceva din pagubă), au veni» în schimb cirezi de 
vite să facă... ordine. Stai și te întrebi : pe aici 
au trecut culegători sau oameni care au avut ochii 
închiși ? Și la C.A.P.-urile din Berevoiești, Godeni, 
Schitu Golești am întîlnit situații asemănătoare.'

în acest „joc" al neglijenței a intrat — se putea 
altfel ? — și întreprinderea județeană de transpor
turi auto. Din cele 30 de mașini care au fost soli
citate de centrul de la Curtea de Argeș, se prezintă 
Ia program numai 10—15. Dar și acestea formal : 
pentru că șoferii, după ce-și fac „plinul" — adica o 
singură cursă — dispar fără urme.

Gh. CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii”

La Berevoiești se spune că prin livadă au trecut cu
legătorii. Se poate • Dar in mod sigur pe aici n-au trecut 
nici președintele C.A.P., nici inginerul, nici brigadie
rul pomicol. Concluzia ne-o impune imaginea de față. 
Sau au trecut? Ar fi și mai grav

I.A.S. Curtea de Argeș O imagine pe care am fi dorit s-o intilnlm 
pretutindeni. Dar, pentru că n-am întîlnit-o, o oferim drept model. 
Sortate cu grijă, așezate in lăzi, cantități însemnate de mere sint gata 
să ia drumul magazinelor.

Nu știm ce veți spune, tovarășe președinte al C.A.P. Stîlpeni, orga
nelor județene cind veți fi întrebat „De ce vă bateți joc de mere ?" 
Placa „n-avem lăzi" sună fals pentru că, iată, lăzile stau goale, iar 
o mare parte din merele de alături sînt numai bune de aruncat.
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Pică pară mălăiață... și pică și perele și frunzele, dai 
culegătorii de Ia C.A.P. Noapte* nu mai vin.

în acest județ cooperativele agricole 
de producție au suplimentat contrac
tele la porumb cu peste 30 000 de 
tone. Un grup de comune din zona 
nord — Scornicești, Poboru și Măr
gineni — au hotărît să dea în plus 
peste 1 006 tone de porumb. Reeva- 
luîndu-și recent producția de porumb, 
și cooperativele agricole de produc
ție Vișina Veche, Rusănești, Crușov 
au hotărît să dea la contract cîte 
2 000 kg boabe de fiecare hectar cul
tivat cu această plantă. Depășiri la 
contract se înregistrează, de aseme
nea, în multe cooperative agricole de 
producție din jurul Corăbiei, la sfecla 
de zahăr, care este în curs de recol
tare

La Stoicănești, primul nostru in
terlocutor, contabilul șei Marin Do
garii, ne prezintă o situație demnă 
de invidiat de multe cooperative a 
gricole din județ : cooperativa valo 
rifică la stat, pe bază de contract, 
majoritatea produselor agricole, va
loarea lor fiind în acest an de 15 mi
lioane lei Așadar, o contribuție sub
stanțială la aprovizionarea oamenilor 
muncii cu legume și cereale Veni
turile obținute ne scutesc de comen
tarii : valoarea zilei-muncă este do 
41 lei, din care 30 lei în numerar, ele 
constituind, de altfel, și temelia dez
voltării în continuare a producției 
vegetale și animale, a prosperității 
cooperativei Tot aici, sectorul zoo
tehnic, la ora actuală unul din sec
toarele cele mai puternice ale uni
tății, aduce anual în „vistieria" coo
perativei venituri de circa 5 milioane 

| lei. în ce privește contractele Ia pro
dusele din acest sector, ele sînt achi
tate la zi ; s-au și încasat pe acest 
temei peste 3.5 milioane lei. existînd 
totodată posibilități reale pentru de
pășirea veniturilor planificate

— Pentru noi toți, de la primul Ia 
ultimul țăran cooperator - ne spune 
tovarășul Dumitru Tudose, președin
tele cooperativei din Stoicănești — 
contractele sînt literă de lege Nici , 
nu poate fi altfel. Pe de-o parte, sta- ' 
tul ne oferă prețuri ferme, ceea ce 
ne interesează pentru dezvoltarea 
cooperativei ; apoi, respectarea con
tractelor este înțeleasă la Stoicănești 

Ica o datorie patriotică față de stat, 
care ne trimite tractoare, îngrășă
minte chimice, produse industriale în 
magazine"

Oameni de acțiune, oameni de cu- 
vînt. buni gospodari am întîlnit și la 
cooperativa agr’colă din Dobroslo- 
veni Și aici interesele generale ale 
societății se întrepătrund cu cele ale 
cooperativei agricole și ale membri
lor cooperatori Cadrele de conducere 
dovedesc seriozitate si răspundere 
în valorificarea la maximum a posi
bilităților de care dispun, pentru a 
livra statului produse în cantități 
sporite față de angajamentele ini
țiale „în afară de lapte, carne, unde 
contractele vor fi resnept.ate întoc
mai — ne soune ing. Gheorshe Gri- 
gorescu — acordăm o deosebită aten
ție livrării celorlalte produse Nu 
există nici o îndoială că planul de 
90 non bucăți ouă și 30 000 kg carne 
de pasăre va fi nu numai realizat, 
dar și depășit"

Am discutat cu mai mulți preșe
dinți de cooperative și cu coopera
tori din județul Olt. Peste tot ne-a 
fost subliniată o idee care explică 
atitudinea responsabilă, serioasă a 
celor mai multe conduceri de coope
rative față de cerința de a livra can
tități suplimentare de produse agri
cole la fondul central al statului. A- 
ceasta ar putea fi rezumată astfel : 
condițiile climatice ale acestui an 
n-au favorizat obținerea unor recolte 
foarte bune. La unele produse exis
tă chiar un deficit mare. în această 
situație, noi trebuie să facem totul 
pentru ca fondul central, aprovizio
narea populației, a industriei să nu 
sufere Este în interesul întregii so
cietăți, în interesul nostru, deci, ca 
populația orășenească. industria să 
fie bine aprovizionate, să poată pro
duce mai mult, să ne aprovizioneze, 
la rîndul ei bine, să ne ajute în 
continuare Și fiecare cooperativă, 
fiecare cooperator are suficiente po
sibilități de a vinde statului supli
mentar produse agricole.

Dacă peste tot s-ar gîndi într-un 
mod tot atît de responsabil, situația 
livrărilor ar fi foarte bună. Sînt însă 
și destule unități care și-au făcut o 
tristă reputație în această privință. 
Dar să concretizăm această stare de 
fapt. Ne vom referi, în primul rînd, 
la cîteva cazuri ieșite din co
mun. Tov. Constantin Ștefănes- j 
cu, directorul I.L.F. Olt, s-a pre
zentat zilele trecute la C.A.P.
din Dăneasa., pentru a discuta
cu cooperatorii despre îndeplinirea 
contractului la un produs foarte so
licitat — ceapa Din 5(1.tone de ceapă, 
cooperativa amintită nu predase de
cît 10 tone

— După cum știți, le-a amintit di
rectorul, statul v-a dat sămînță, v-a 
dat și bani. Iar dv nu respectați 
contractul

— Nu am obținut decît o producție 
mică, răspunde prompt președintele 
M. Vieru

— Să verificăm jurnalele de recol
tare, a cerut, reprezentantul I.L.F.

Cercetînd jurnalele, adevărul a în
ceput să iasă la iveală. Din scripte 
rezulta clar că ceapa fusese recoltată 
în cantități mult mai mari decît cele 
predate la contract

— Față de producția din jurnale, 
mai aveți ceapă nerecoltată ?

— Da, un hectar, dar dacă mai 
scoatem cîteva sute de kilograme...

La o nouă confruntare a preșe
dintelui cu brigadierul legumicol, a- 
cesta din urmă a recunoscut că pe 
acel ha există 5—6 000 kg de ceapă. 
Și de această dată, obrazul preșe
dintelui M. Vieru de la C.A.P. Dă- 
neasa a trebuit să roșească. Pen
tru că fapta lui nu constituie alt
ceva decit ignorarea datoriilor față 
de stat. încălcarea atribuțiilor ce-i 
revin în calitatea sa de reprezen
tant al intereselor cooperativei și co
operatorilor. I-am aminti tovarășului 
președinte că atunci cind a fost vor
ba să primească sămînța de ceapă 
și banii, aconto pentru contract, s-a 
grăbit. Acum și-a uitat obligațiile ? 

încercări de arest fel s-au consta
tat și în privința altor produse, cum 
ar fî usturoiul. Zilele trecute, tot un 
reprezentant al I.L.F. Olt s-a pre
zentat la cooperativa din Giuvărăști, 
pentru preluarea usturoiului din con
tractul încheiat : de altfel, cei de 
aici nu restituiseră nici măcar să- 
mința Din cele spuse de președin
tele cooperativei reieșea că cele 7 
tone de usturoi recoltat și „prins" 
in acte, au scăzut în asemenea mă
sură incit dacă au mai rămas cîteva 
mii de kg La o reverificare atentă 
a producției, a reieșit că nu acesta 
este adevărul : produsele fuseseră 
înstrăinate. în loc să fie date la con
tract. ceea ce înseamnă încălcarea 
legii și trebuie sancționată ca atare.

O situație similară a existat și la 
C.A.P „Unirea" din Corabia : la re- 
cîntărirea producției de usturoi a re
zultat o cifră mult mai mare decît 
cea raportată. Tot aici s-a mai con
statat că producția de usturoi nu 
este predată de brigadieri la maga
zie pe bază de acte, unele cantități 
sînt lăsate prin grădină, înlesnin- 
du-se sustrageea. De asemenea, 
există și cooperative, cum sînt 
cele din Curtișoara și Brînco- 
veni, care au valorificat cantități în
semnate de tomate timpurii, fără 
să-și achite contractul la aceste pro
duse. De pildă, ultima unitate, din 
259 tone tomate prevăzute în con
tract. nu a livrat statului decît 96 de 
tone.

Sînt exemple care contrastează pu
ternic cu atitudinea responsabilă, se
rioasă a celorlalți președinți de coo
perative. Știu cooperatorii că pre
ședintele. pe care l-au ales ca să-i 
conducă și să-i reprezinte cu onoa
re, dosește ceapa, dă altă destinație 
produselor sau livrează marfă de 
proastă calitate ? Nu, nu știu 1 O 
dezbatere în adunările de partid. în 
adunări ale cooperatorilor va re
aduce. fără îndoială, pe acești pre
ședinți pe drumul corectitudinii, al 
responsabilității, pentru ca onoarea 
cooperativelor respective, a coopera
torilor să nu fie pătată.

C. GHEORGHE

transport..De
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 

președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România 
de către ambasadorul Venezuelei

Cuvîntăriie rostite'Ambasadorul Republicii Venezuela, Valentin Hernandez Acosta, a transmis președintelui Consiliului de Stat, din partea președintelui Republicii Venezuela, urări pentru fericirea sa personală și pentru prosperitatea Republicii Socialiste România.Nu pot exprima în cuvinte — a spus Valentin Hernandez Acosta — profunda emoție pe care o încerc sosind în România, pe acest pămînt robust de care ne leagă originea comună latină și unde guvernul dumneavoastră a depus eforturi extraordinare pentru a realiza o dezvoltare profundă și cel mai bun nivel de viață pentru poporul dumneavoastră.Exprimîndu-și admirația pentru încrederea poporului român în viitor, pentru hotărîrea și perseverența sa în eforturile pe care le depune pentru edificarea unei economii prospere, ambasadorul vene- zuelean a subliniat: Am acceptat cu vie satisfacție onorabila misiune care mi-a fost încredințată de guvernul meu desemnîndu-mă ambasador în Republica Socialistă România, pentru a menține, dezvolta și strînge tot mai mult relațiile care există între cele două țări.Ambasadorul Valentin Hernandez Acosta și-a exprimat convingerea că în îndeplinirea atribuțiilor misiunii sale se va bucura de sprijinul Consiliului de Stat, guvernului român și de tradiționala ospitalitate a poporului român.Salutînd pe ambasadorul Republicii Venezuela, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a spus : Mulțumesc pentru mesajul adresat de către președintele Ve

nezuelei și folosesc acest prilej pentru a vă ruga să transmiteți din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a mea personal cele mai bune urări de fericire Excelenței Sale, domnului președinte Rafael Caldera, și de prosperitate poporului venezue- lean.în continuare, președintele Consiliului de Stat a afirmat: România este profund devotată principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Cunoaștem și apreciem eforturile poporului venezuelean pentru progresul continuu al patriei sale, atașamentul său la principiile dreptului internațional. Sîntem convinși, domnule ambasador, că există multiple posibilități pentru a dezvolta legăturile de colaborare și prietenie dintre țările noastre, în interesul ambelor popoare, al cauzei colaborării și păcii în lume.în încheiere, președintele Consiliului de Stat a urat ambasadorului venezuelean succes în îndeplinirea înaltei sale misiuni, asigurîn- du-1 de intreaga solicitudine a Consiliului de Stat, a guvernului român și a sa personală.între președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și ambasadorul Republicii Venezuela, Valentin Hernandez Acosta, a avut loc apoi o convorbire cordială.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbiri au luat parte Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 

președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România 

de către ambasadorul Tunisiei
Cuvîntăril© rostiteîn cuvîntarea rostită cu acest prilej, ambasadorul Republicii Tunisiene a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, expresia fidelei prietenii și a înaltei stime a președintelui Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, împreună cu sincerele sale urări de fericire personală, iar pentru poporul român urări de prosperitate și progres.Prin numirea mea în această calitate — a spus ambasadorul tunisian — beneficiez de un trecut deja bogat în realizări comune, înfăptuite într-o atmosferă profund prietenească și de stimă reciprocă.Pentru a ne convinge de aceasta — a continuat Brahim Hayder — este suficient să relevăm numărul sporit de schimburi ce delegații pe care guvernele și partidele noastre le-au efectuat în ultimii ani, aspectele multiple ale cooperării economice, culturale și tehnice, volumul crescînd al schimburilor comerciale și, în sfîrșit, similitudinea punctelor noastre de vedere asupra problemelor politice care ne preocupă cel mai mult.Domnule președinte — a declarat ambasadorul Republicii Tunisiene — libertatea, demnitatea, fericirea omului ca scop în sine, coexistența pașnică între toate statele, oricare ar fi regimul lor politic, o cooperare internațională bazată pe independență și suveranitatea națională, pe deplina egalitate în drepturi și pe neamestecul în treburile interne sînt principiile pe care noi întotdeauna le-am apărat și pe care dv. le-ați reamintit într-un mod solemn în Raportul celui de-al X-lea Congres al partidului dumneavoastră.Ambasadorul Tunisiei și-a exprimai convingerea că în exercitarea atribuțiilor misiunii sale se va bucura de bunăvoința și sprijinul Consiliului de Stat si al guvernului Republicii Socialiste România.Salutînd pe ambasadorul Republicii Tunisiene, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a spus :împărtășim pe deplin părerea dv., domnule ambasador, că raporturile de prietenie dintre Româ

nia șl Tunisia cunosc un curs ascendent în toate domeniile și constatăm cu satisfacție că există condiții prielnice pentru intensificarea legăturilor economice, politice, culturale și tehnico-științifi- ce, ceea ce corespunde intereselor ambelor noastre popoare, cauzei păcii și colaborării internaționale.După ce s-a referit la activitatea intensă pe care o desfășoară poporul nostru în vederea dezvoltării economice și sociale a țării, președintele Consiliului de Stat a spus :România militează cu consecvență pentru extinderea legăturilor cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza respectării principiilor suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi, avantajului și respectului reciproc — văzînd în aceasta condiția hotărîtoare a realizării securității internaționale și consolidării păcii, a progresului tuturor popoarelor lumii.Mulțumind călduros pentru mesajul adresat de către președintele Tunisiei, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a rugat pe ambasadorul Brahim Hayder să transmită Excelenței Sale președintelui Habib Bourguiba, o dată cu sentimentele de prietenie și stimă, cele mai cordiale urări de sănătate și fericire personală, iar poporului tunisian prieten, prosperitate și progres.în încheiere, președintele Consiliului de Stat a urat ambasadorului Republicii Tunisiene succes deplin în realizarea nobilei sale misiuni și l-a asigurat de tot sprijinul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului român și al său personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Tunisiei, Brahim Hayder.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului d<-- Stat, și Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe.Ambasadorul Tunisiei a fost însoțit de colaboratori ai ambasadei.

SĂRBĂTORIREA

„ZILEI NAȚIUNILOR UNITE"
La 24 octombrie, data la care cu 

24 de ani în urmă a intrat în vigoare 
Carta Organizației Națiunilor Unite, 
se sărbătorește în lumea întreagă 
„Ziua Națiunilor Unite" Acestei a- 
niversări, Asociația pentru Națiunile 
Unite și Asociația de drept interna
țional și relații internaționale din 
Republica Socialistă România i-au 
consacrat, vineri, o adunare festivă 
care a avut, loc în sala de confe
rințe a Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
cadre didactice universitare, cercetă
tori din domeniul dreptului și rela
țiilor internaționale, studenți, zia
riști.

în alocuțiunea de deschidere, Mi
hai Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a subliniat activita
tea Republicii Socialiste România în 
cadrul O N.U.

Prof. dr. docent Mihai Ghelme- 
geanu, membru în Comitetul Execu
tiv al Asociației pentru Națiunile 
Unite și președinte al Secției de 
drept internațional a A.D.I R.I., a 
conferențiat despre „Rolul Organi
zației Națiunilor Unite în epoca con
temporană".

în încheiere, asistența a vizionat 
un film dooumentar, prezentat în 
premieră, despre Carta O. N.U.

Orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii române i-a revenit cinstea 
de a susține, vineri seara, una din 
cele trei părți ale tradiționalului 
concert simfonic internațional dedi
cat Zilei Națiunilor Unite și preluat 
de posturile de radio din cele cinci 
continente. în transmisie directă din 
Studioul de concerte al Radiotele- 
viziunii, sub bagheta dirijorului 
Iosif Conta, artist emerit, au răsu
nat pentru lumea întreagă Rapsodia 
română nr. 1 în la major de George 
Enescu și Suita I din baletul „în
toarcerea din adîncuri" de Mihail 
Jora. în deschiderea programului 
orchestrei au figurat suita „Petruș- 
ca“ de Stravinski și arii din opere 
interpretate de artistul poporului 
Nicolae Herlea.

Celelalte părți ale concertului in
ternațional, prezentat în întregime 
de posturile noastre de radio, au 
fost transmise de la New York și 
Geneva. Din sala Adunării Generale 
a O.N.U. din New York a putut fi 
ascultat Concertul nr. 3 pentru pian 
și orchestră de Beethoven, inter
pretat de pianistul Rudolf Serkin' și 
Royal Philarmonic din Londra sub 
conducerea lui Rudolf Kempe, iar 
din sala Teatrului Mare din Geneva a 
fost transmis Concertul pentru vioa
ră și orchestră de Ernest Bloch, în 
interpretarea violonistului Zwi Zeit
lin și a orchestrei Suisse Romande, 
dirijată de Paul Kletzki. (Agerpres)

Plecarea unei delegații de activiști
ai P. C. R. in Cuba

La invitația C.C. al P.O. din Cuba, 
vineri a plecat spre Havana, pentru 
schimb de experiență, o delegație de 
activiști ai P.C.R. formată din tova
rășii Ștefan Panaitiu. secretar al 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R., și Petru Bartoș, instructor la 
C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de Mihai 
Dulea, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Jesus Guerrero. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Cubei la București.

Vizitele delegației 
Partidului Comunist Francez

Delegația Partidului Comunist 
Francez, condusă de tovarășul 
Gustave Ansart, membru al Biroului 
Politic al C.C- al P.C. Francez, a vi
zitat în zilele de 23 și 24 octombrie 
Combinatul de celuloză și hîrtie de la 
Brăila, întreprinderea agricolă de 
stat. — Brăila, Combinatul siderurgic 
de la Galați, Muzeul de arta din

acest oraș și I.A.S. Ivești. De aseme
nea, membrii delegației au avut în
trevederi cu reprezentanți ai orga
nelor de partid și de stat locale.

în timpul vizitelor, delegația fran
ceză a fost însoțită de tovarășa Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cronica zilei
La invitația Camerei de Comerț a 

Republicii Socialiste România a so
sit în Capitală dr. Franz Fillinger, 
vicepreședintele Camerei de Co
merț exterior a Republicii Democra
te Germane.

Vineri dimineața, oaspetele a avut 
o întrevedere, la Camera de Comerț, 
cu președintele Victor Ionescu. Au 
participat funcționari superiori ai 
Camerei de Comerț, precum și mem
bri ai Ambasadei R.D. Germane la 
București.

★
Vineri a părăsit Capitala misiunea 

Camerelor de Comerț din Grecia, 
condusă de P Lozos. președintele 
Camerei de Comerț și Industrie din 
Pireu, care a făcut o vizită în țara 

. noastră.
★

Vineri după-amiază, delegația co
mercială franceză, condusă de J H. 
Gros, președintele Camerei regiona
le de Comerț și industrie din Alsacia 
și Mulhouse, care a făcut o vizită în 
țara noastră, a părăsit Capitala.

★

Ministrul industriei materialelor de 
construcții, Dumitru Mosora, s-a 
înapoiat vineri Ia amiază de la Ber
lin, unde a tăcut o vizită la invi
tația ministrului construcțiilor din 
R. D Germană, Wolfgang Junker.

în timpul călătoriei în R. D. Ger
mană, ministrul român a vizitat în
treprinderi, combinate și institute de 
cercetări de specialitate. La Înche
ierea vizitei, miniștrii celor două țări 
au semnat un protocol privind cola
borarea și cooperarea economică și 
tehnico-științifică în domeniul in
dustriei materialelor de construcții și 
al construcțiilor.

★

Vineri seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Varșovia, 
Gheorghe Cioară, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului de Stat al Plani
ficării, care a avut convorbiri la 
Comisia de Stat a Planificării de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al R. P 
Polone, în probleme privind colabo
rarea economică dintre cele două 
țări

★

Delegația condusă de ministrul 
minelor. Bujor Almășan, care, ia

invitația ministrului minelor și e- 
nergiei din R. P. Polonă, Jean Mi- 
trenga, a făcut o vizită în această 
țară, s-a înapoiat vineri seara în Ca
pitală.

★
La invitația ansamblului folcloric 

al Căminului cultural din Scornicești- 
Olt a sosit în țara noastră ansam
blul folcloric din Pravăț (R. P. Bul
garia), care va efectua un turneu, 
ca răspuns la turneul întreprins a- 
nu! acesta în țara vecină de artiști 
amatori români.

★
Vineri s-au încheiat în Capitală 

lucrările simpozionului româno-ame- 
rican de medicină nucleară, organi
zat cu prilejul expoziției „Atomii în 
acțiune", de Comitetul pentru ener
gia nucleară din România și Comi
sia pentru energia atomică a Sta
telor Unite ale Americii.

Timp de trei zile, medici specia
liști din cele două țări au dezbătut 
probleme privind cele mai noi teh
nici de medicină nucleară și apli
cațiile acestora în investigații pen
tru stabilirea diagnosticului diferite
lor maladii. în timpul lucrărilor au 
avut loc demonstrații cu aparatură 
nouă și izotopi de viață scurtă, a 
căror iradiere este minimă.

★
Scena lirică gălățeană a găzduit 

vineri cunoscutul ansamblu de dans 
modern din Cuba, condus de maes
trul coregraf Ramiro Guerra, care 
face un turneu în țara noastră. Ar
tiștii cubanezi au prezentat, între 
altele, „Medeea și negustorii de 
sclavi" și suita „Yoruba", „Chaco- 
nna". „Pămîntul" și „Ceremonialul 
Dansului".

★
Sub bagheta dirijorului Mihai 

Brediceanu, orchestra simfonică a 
Filarmonicii „George Enescu" a 
prezentat vineri seara, la Ateneul 
Român, un concert care a avut ca 
solist pe violonistul francez Cristian 
Ferras. El a interpretat Concertul 
pentru vioară și orchestră în re ma
jor de Ceaikovski. în program au 
mai figurat preludiile la actele I și 
III din „Lohengrin" de Wagner și 
Simfonia 1 în mi bemol major de 
George Enescu.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE4

ASEARA, ÎN SALA SPORTURI
LOR FLOREASCA din Capitală s-a 
disputat în cadrul Cupei campionilor 
europeni la handbal (masculin) me
ciul retur dintre echipele Hapoel 
Rehovot (Israel) și Steaua București. 
Victoria a revenit cu scorul de 29—9 
(14-4) handbaliștilo>r români. învin
gătoare și în prima partidă, echipa 
Steaua s-a calificat pentru turul ur
mător.

FEDERAȚIA ARGENTINEANĂ DE 
FOTBAL a luat severe măsuri 
împotriva unor jucători ai echi
pei Estudiantes. care s-au făcut 
vinovați de gravele incidente pro
vocate în cursul meciului . cu 
echipa A.C Milan, din cadrul 
returului „Cupei intercontinentale" 
Portarul echipei. Alberto Poletti, a 
fost suspendat pe viață, iar A. Sua
rez nu va avea drept de joc 30 de 
meciuri. De asemenea, el nu va mai 
putea evolua într-un joc Internațio
nal timp de 5 ani în ceea ce pri
vește pe jucătorul Manera, acesta a 
fost suspendat pentru 20 de meciuri 
și i s-a luat dreptul de a juca într-o 
partidă Internațională pe o perioadă 
de 5 ani.

Agențiile internaționale de presă

subliniază că este foarte posibil ca 
acești trei jucători să fie condam
nați și la închisoare pe o perioadă 
de 30 de zile, deoarece s-au făcut 
vinovați de încălcarea legii privind 
buna desfășurare a competițiilor 
sportive.

DUPĂ CUM SE ȘTIE, ÎN PRELI
MINARIILE CAMPIONATULUI 
MONDIAL DE FOTBAL, la 2 noiem
brie, la Berna, echipa Portugaliei 
va întîlni formația Elveției în ve
derea acestej întîlniri, antrenorul e- 
chipei portugheze. Jose Maria 
Antunes, a declarat că va prezenta 
următoarea formație probabilă : 
Damas, Conceicao. Humberto, Bap
tista, Hilario, Goncalves, Rolando: 
Peres, Nelson (Guerreiro), Eusebio, 
Marinho.

TOMMY SVENSSON, în vîrstă de 
24 de ani, a fost desemnat CEL MAI 
BUN FOTBALIST SUEDEZ a! anu
lui 1969. El a primit trofeu) „Balonul 
de aur" Svensson activează în echi
pa Oester și a fost cel mai bun jucă
tor al naționalei Suediei, care re
cent a învins cu 2—0 selecționata 
Franței, în preliminariile campio
natului mondial.

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la stabilirea relațiilor 
diplomatice între Republica Socialistă România 

și Republica Democrată Germană
Cu prilejul aniversării a 20 de ani 

de la stabilirea relațiilor diploma
tice între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germa
nă, Marin Mihai, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, a oferit un de
jun ambasadorului R. D. Germane 
la București, Ewald Moldt.

La dejun au luat parte Nicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și colectivul de diplomați ai 
Ambasadei R. D. Germane la Bucu
rești.

(Agerpres)

Deschiderea Festivalului
sovietic

Cu prilejul deschiderii Festivalului 
filmului sovietic care se desfășoară 
în țara noastră, vineri seara a avut 
loc la cinematograful „Republica" din 
Capitală un spectacol de gală cu 
filmul artistic „Să trăim pînă luni !“, 
distins cu Marele premiu la Festi
valul internațional de la Moscova 
1969.

La spectacol au luat parte Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Alecu Costică, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, directori de studiouri 
cinematografice, cineaști, actori, alți 
oameni de artă și cultură, ziariști, 
un numeros public.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, șefi
ai unor misiuni diplomatice, alți
membri ai corpului diplomatic.

Au participat, de asemenea, re
gizorul filmului galei, Stanislav Ros- 
toțki, și actrița Nina Menșikova, in
terpretă în același film —- membri

al delegației de cineaști sovietici so
siți cu acest prilej în România.

După ce a salutat prezența la fes
tival a oaspeților, Ion Brad, vice
președinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, a prezentat asis
tenței unele aspecte ale cinematogra
fiei sovietice, care aniversează anul 
acesta o jumătate de veac de exis
tență.

Din partea cineaștilor sovietici a 
adresat un salut călduros publicului 
bucureștean regizorul Stanislav Ros- 
toțki.

în cadrul festivalului, care se va 
desfășura șl în orașele Pitești, Cluj 
și Brașov, vor fi prezentate și alte 
realizări ale cinematografiei sovie
tice.

★
După gală, vicepreședintele Co

mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă a invitat în saloanele hotelu- 
lui „Athende Palace", pe membrii 
delegației de cineaști sovietici și pe 
celelalte oficialități, la un dineu.

(Agerpres)

In „Săptămina 
economiei**

• Cu prilejul „Săptămînii econo
miei". care se desfășoară în aceste 
zile, în ■ întreaga țară se organizează 
numeroase acțiuni, manifestări etc. 
care au scopul de a face mai larg 
cunoscute în rîndurile populației de 
la orașe și sate avantajele economi
sirii, de a spori numărul prieteni
lor economiei, al depunătorilor la 
C.E.C. Printre acestea se numără 
Concursul și expoziția de afișe pe 
tema economiei, organizate de Casa 
de Economii și Consemnațiuni în co
laborare cu Uniunea artiștilor plas
tici. Expoziția de afișe, care se des
chide astăzi în sala Institutului de 
relații culturale cu străinătatea din ‘ 
Capitală, cuprinde pe lingă cele 5 
afișe premiate de Casa de Economii 
și Consemnațiuni și alte 23 afișe 
care au fost selecționate.

Expoziția va fi deschisă In peri
oada 25 octombrie—5 noiembrie a. c.

• în agenda „Săptămînii econo
miei" din acest an se înscrie și 
Concursul de vitrine pe tema eco
nomiei, organizat in Capitală și în 
alte 20 de orașe din țară, printre 
care Brașov, Cluj, Timișoara, Arad, 
Iași, Ploiești, Constanța, Suceava, 
Galați. Inițiat de Casa de Economii 
și Consemnațiuni, în colaborare cu 
Ministerul Comerțului Interior, con
cursul se bucură de participarea ma
rilor magazine universale, de desfa
cere a articolelor electrice de uz cas
nic etc. Decorate cu fantezie, vitri
nele magazinelor participante la a- 
cest concurs sugerează ideea că e- 
conomisirea la C.E.C. înlesnește 
procurarea unor obiecte de valoare 
mare și de folosință îndelungată.

„SA TRĂIM PÎNĂ LUNI !"

Astăzi, în prima zi a Festivalului filmului sovietic, la cinematogra
ful „Republica” din Capitală rulează filmul „Să trăim pînă luni" — 
dezbatere etică pe teme actuale, în regia lui Stanislav Rostotki. La 
edifia din acest an a Festivalului internajional al filmului de la Mos
cova, filmul a obținut Marele premiu. In rolurile principale : Viaceslav 
Tihonov, Irina Pecernikova, Nina Menșikova, Olga Jizneva.

RECEPȚIE CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A AUSTRIEI
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Austriei, Eduard Tschop, ambasado
rul Austriei la București, a oferit vi
neri seara o recepție în saloanele 
ambasadei.

Au luat parte Ștefan Peterfi. vice
președinte al Consiliului de Stat, ge
neral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
Forțelor Armate, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, Miron Nicolescu, președintele

Academiei, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
conducători ai unor instituții centra
le și organizații obștești, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, academi
cieni și alți oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști

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

(Agerpres)

i

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20.
e Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
O Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Idiotul — 
20 ; (sala Studio) : Travesti — 20. 
q Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landrau (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Viteazul — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Tandrețe 
și abjecție — 20,
O Teatru] de Comedie : Nicnlc — 
20.
0 Teatrul Mic : Maria 1 714 — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" -(sala Ma-
gheru) : Teatru] „Al. Davila- din. 
Pitești — „Arcul de triumf" — 20 ; 
(sala Studio) Anonimul — 20.
• Teatrul Glulești : Pălăria flo
rentină — 19,30.
$ Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Manevrele — 
19,30.
O Teatrul Evreiesc de Stat : Ca
muflaj — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 17. Nocturn I — 21,30.
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase* (sala Savoy) • Birlic — 19,30 ; 
(sala Victoria) : Femei, femei, fe
mei — 19,30.

cinema
0 Corabia nebunilor: PATRIA — 
9 ; 12 , 15 , 18 ; 21
® Să trăim pînă luni ! (în cadrul 
Festivalului filmului sovietic) : 
REPUBLICA - 10.30 ; 13 ; 16 ;
18.30 ; 21
O Mal periculoase decît bărbații : 
BUCUREȘTI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18.45 ; 21, FAVORIT - 10 ; 
13 ; 15.30 ; 18 ; 20,30. LUCEAFĂRUL
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
• Atentatul de la Sarajevo : VIC
TORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 , 20,45.
® Lupii albi : GLORIA - 9 ; 11,15 ;
13.30 , 16 ; 18 15 ; 20.30. FLAMURA
- 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18.15 ;
20,30. MODERN - 9 ; 11.15 ; 13.30 :
16 ; 18,15 ; 20,30.
G paria ; FEROVIARUL — 8.30 ;

11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCEL
SIOR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Testamentul doctorului Mabuse :
FESTIVAL - 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21.
• Stelele din Eger : GRIVIȚA — 
9—12,15 în continuare ; 16,15 ; 19,30, 
TOMIS — 8,30—14 în continuare ;
17 ; 20.
9 My fair lady ; CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Familia noastră trăsnită : LU
MINA — 9—16,15 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 9—10.
0 Un glonte pentru general • DOI
NA — 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45. 
COTROCENI - 15,30 ; 18.
0 Viața lui Matheus : COTRO
CENI — 20 30.
« Parisul vesel : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
e Prințul negru : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20. 
© Dragoste la Las Vegas : BU- 
ZEȘTI - 15,30 ; 18.
• Ultima lună de toamnă : BU- 
ZEȘTI - 20,30.
• Tigrul : DACIA — 8—20,45 în
continuare, MOȘILOR — 15,30 ;
18 ; 20,30.
• Angelica șl sultanul : BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,45, ARTA — 9,30—16 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Creola, ochil-țl ard ca flacăra : 
UNIREA - 15,30 ; 18.
• singurătate în doi : UNIREA — 
20,15.
e Soarele vagabonzilor : LIRA —
15.30 ; 18 ; 20:30.
• în umbra coltului : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
O Omul care valora miliarde : 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 : 20,30, FLO
REASCA - 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
© Omul, orgoliul, vendetta : VOL
GA - 9—15.30 în continuare ; 18 : 
20,30.
• Vîrsta ingrată : VIITORUL —
15.30 ; 18, VITAN — 15,30 ; 18.
o Cine l-a ucis pe Liberty Wa- 
lance : VIITORUL - 20,30.
• Pipele : VITAN - 20,30.
o La nord prin nord-vest : AU
RORA - 9,30 ; 12,30 : 16 ; 19.15.
• Memento : POPULAR — 15,30
• Strigătul : POPULAR - 18 ;
20,30.
• Omul momentului : MUNCA — 
16 ; 18.
• Tandrețe : MUNCA — 20.
© Tinerețe fără bătrînețe : FLA
CĂRA - 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Bărbați tn deplasare : RAHOVA
— 15,30 ; 18.
• Colina : RAHOVA - 20,30.
© A trăi pentru a trăi : PRO
GRESUL — 15.30 ; 18 : 20.15.

vremea
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Ieri în țară : Vremea a fost în ge
neral închisă, cu cerul mai mult a- 
coperit, exceptînd Bărăganul și Do- 
brogea, unde a fost variabil Au că
zut ploi temporare în Maramureș și 
Crișana. în zona de munte s-a pro
dus ceață. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit, predominînd din sectorul 
nord-est. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 4 grade la Bor- 
zești și 15 grade la Răuți. în Bucu
rești : Vremea s-a răcit ușor. Cerul 
a fost temporar noros. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a atins 14 grade.

Timpul probabil pentru 26, 27 și 28 
octombrie. în țară : Vreme ușor in
stabilă. Cerul va prezenta înnorări 
mai accentuate în jumătatea de nord 
a țării, unde vor cădea ploi locale, 
în rest, ploi izolate. Vîntul va sufla 
potrivit, cu unele intensificări loca
le, la începutul intervalului. Minime
le vor fi cuprinse-între un grad și« 
11 grade, iar maximele între 9 și 17 
grade. Ceață șlabp locală. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu ce-"' 
rul temporar noros, favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

LOTONumerele extrase la tragerea din 24 octombrie 1969.EXTRAGEREA I : 3 81 19 65 8028 78 52 40 63 21 13FOND DE PREMII: 520 569 lei.EXTRAGEREA a II-a: 50 48 69 30FOND DE PREMII: 272 601 lei. Plata premiilor pentru această tragere se va face astfel: în Capitală de la 1 noiembrie pînă la 9 decembrie 1969, inclusiv; în provincie de la 4 noiembrie pînă la 9 decembrie 1969, inclusiv.
© Omul eu ordin de repartiție ; 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Sherlock Holmes : FERENTARI 
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Noaptea generalilor : PACEA — 
16 : 19,15.

t V

PROGRAMUL I

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
De Ziua Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România. In 
cuprins : Editorialul emisiunii ; 
Itinerar eroic (partea a 2-a) —
Evocarea momentului Cărei ; Noi, 
toate armele. 18.30 — Cheia ora
șului — emisiune concurs realiza
tă de redacția de tineret în co
laborare cu Biroul de turism al 
C.C. al U.T.C. Transmisiune de la 
Bacău. 18,30 — Telejurnalul de 
seară. 20,00 — Eram la început 
patru oameni, reportaj realizat de 
Horia Vasilonl. 20,20 — Film serial 
— Comisarul Maigret „Balul co
piilor". 21,10 — Teleenciclopedla. 
In cuprins : © Rembrandt — pre
zintă Dan Grlgorescu © Docu
ment © Zoo. 22,10 — Cîntece de 
petrecere interpretate de Ilinca 
Niculescu, Ana Beldiman, Victor 
Predescu. 22,30 — Telejurnalul de 
noapte șl buletinul meteorologic. 
22,45 — Autumnală — fantezie mu- 
zlcal-coregraflcă. 23,15 — închi
derea emisiunii.

PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară. 
20,00 — Muzică ușoară interpreta
tă de formația „Coral". 20,30 — 
Secvențe literare. în cuprins : 
© Microanchetă : Exigențele u- 
nor colecții editoriale © Cronica 
literară . „Unde și interferențe" 
de Mariana Șora © Semnal „Va
canța mea la București" de Aurel 
Deboveanu. „Iarba de aur" de 
Eugen Frunză ; „Izvorul nopților 
albe" de Mihai Constantinescu ; 
„Existențe" de Victoria Ana Tău- 
șan : „Aberații cromatice" de Ioa- 
n!d Romanescu ; „Orașe nostal
gice" de Elisabeta Isanos ; „Pa- 
natenee" de T-itus Vijeu. Prezintă 
Ov. S. Crohmălniceanu. Al. Pa- 
leologu, Ioana Crețulescu. 20,55 — 
Recitalul de sîmbătă seara. 21,30 
— Roman foileton : Lunga vară 
fierbinte (XXIV). 22.20 — închi
derea emisiunii.
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NEW YORK

Aniversarea Zilei Națiunilor

Unite la sediul 0. N. U.
NEW YORK 24. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite: Ziua Națiunilor Unite a fost marcată la sediul O.N.U. prin organizarea unui concert festiv desfășurat în sala Adunării Generale și la care au luat parte secretarul > general al O.N.U., U Thant, președintele sesiunii Adunării Generale, Angie Brooks, șefi ai delegațiilor la actuala sesiune, funcționari superiori ai O.N.U. și organismelor specializate și un numeros I public.Din partea delegației române a participat Mircea Malița, locțiitor al șefului delegației, adjunct al ministrului afacerilor externe. Gh. Diaconescu, ambasador, reprezen-

Mesajul secretarului general
U Thant

NEW YORK 24 (Agerpres) — în- 
tr-un mesaj publicat cu prilejul ce
lei de-a 24-a aniversări a Națiunilor 
Unite, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, apreciază că, deși organiza
ția și comunitatea internațională au 
înregistrat importante succese în ul
timii 24 de ani, totuși nu au fost în
treprinse suficiente eforturi pentru a 
se realiza în întregime țelurile pro
clamate solemn la înființarea Or
ganizației Națiunilor Unite : pacea 
mondială, prosperitatea, dreptatea 
socială — o viață demnă pentru ființa 
umană. „Flagelul războiului — subli
niază U Thant — este încă prezent.

Dezbaterile din

înfăptuirea securității internaționale, 

o problemă de interes primordial 
CUVÎNTAREA LOCȚIITORULUI ȘEFULUI DELEGAȚIEI 

ROMÂNE

NEW YORK 24 (Agerpres). — Co
mitetul Politic al Adunării Generale 
a O.N.U. a continuat vineri dezba
terile asupra primului punct al a- 
gendei sale — „întărirea securității 
internaționale".

Luînd cuvîntul, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, locțiitor al șefului delegației 
române la cea de-a 24-a sesiune a 
O.N.U., a arătat că înscrierea pe 
agenda Adunării Generale a O.N.U., 
la propunerea Uniunii Sovietice, a 
chestiunii întăririi securității inter
naționale relevă, încă o dată, parti
ciparea activă și contribuția semnifi
cativă a statelor socialiste la activi
tățile Națiunilor Unite, la examina
rea și soluționarea. într-un spirit 
constructiv, împreună cu celelalte 
state ale lumii, a marilor probleme 
cu care este confruntată omenirea 
contemporană- înfăptuirea securită
ții este pentru fiecare țară o pro
blemă de interes primordial. Statele 
au căutat timp îndelungat căile și 
mijloacele prin care să realizeze 
securitatea internațională. Reprezen
tantul român a afirmat că, în dru
mul spre un sistem de securitate 
avansat și eficace, Organizația Na
țiunilor Unite reprezintă o etapă 
importantă, posibilitățile pe care ea 
le oferă în această direcție fiind 
foarte largi. Atingerea obiectivelor 
înscrise în Carta O.N.U., între care 
menținerea securității internaționale 
ocupă un loc principal, reclamă im
perios respectarea de către statele 
membre a principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional încorpo
rate în Cartă.

„Promovarea susținută a bunelor 
relații și a colaborării între state — 
arăta Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România — reprezintă, după 
convingerea noastră, o condiție esen
țială a creării unui climat de pace și 
securitate internațională. Pentru rea
lizarea unui asemenea climat este ho- 
tărîtoare așezarea trainică a raportu
rilor interstatale pe principiile inde
pendenței și suveranității, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, pe 
respectarea strictă a dreptului fie
cărui popor de a-și decide sin
gur soarta”. Viața arată — a 
spus în continuare vorbitorul — că 
în ultimă instanță cauzele profunde 
ale tuturor conflictelor și situațiilor 
care au pus și pun în pericol pacea 
lumii constau tocmai în nesocotirea 
acestor principii.

Delegația română. consideră că 
este extrem de importantă dezbate
rea privind restabilirea mecanismu
lui de securitate prevăzut de Carta 
O.N.U., pentru ca acest mecanism să 
funcționeze cu eficiența cerută pen
tru apărarea fiecăruia dintre mem
brii comunității internaționale. Mir
cea Malița a arătat că majoritatea 
țărilor optează pentru un sistem co
lectiv de securitate. Sistemul alian
țelor și blocurilor militare nu a pu
tut oferi soluții pentru salvgardarea 
păcii și instaurarea unui climat de 
securitate. în zilele noastre, blocu
rile militare constituie un factor de 
frînare a evoluției pozitive a relații
lor internaționale, o sursă de neîn- 

tant permanent al României la O.N.U., membri ai delegației. ' înainte de începerea concertului, secretarul general al O.N.U., U Thant, a subliniat, într-o scurtă alocuțiune, realizările obținute de organizație și sarcinile mari care îi stau în față pe linia înfăptuirii obiectivelor nobile ale Cartei O.N.U., a aspirațiilor de pace, securitate și prosperitate ale popoarelor lumii.într-un document al O.N.U., dat publicității vineri, se relevă că în trei capitale ale lumii, New York, Geneva și București, Ziua Națiunilor Unite a fost marcată, printre altele, de organizarea unor concerte simultane.

Cursa înarmărilor continuă pu inten
sitate, în virtutea inerției. Dreptu
rile omului sînt încălcate în mod 
flagrant în Africa de sud și în multe 
alte părți ale lumii".

„Cu prilejul celei de-a 24-a ani
versări a O.N.U. — se arată în în
cheierea mesajului — să ne amintim 
că preocupările profunde și urgen
te care ne-au determinat să consti
tuim această organizație cu aproape 
o generație în urmă sînt și mai va
labile astăzi și să răspundem la a- 
ceasta printr-o acțiune internațio
nală concertată într-un viitor ime
diat".

Comitetul Politic

credere și suspiciune, un obstacol în 
calea dezvoltării unei colaborări 
largi între state.

Reprezentantul român a arătat că 
după cum menținerea păcii depinde 
de respectarea normelor de bază de 
către fiecare din membrii comunită
ții internaționale, tot astfel un sis
tem de securitate mondială trebuie 
să stea sub semnul universalității. în 
lumina acestui imperativ, apare ca 
o contradicție flagrantă cu princi
piile Cartei faptul că Republica 
Populară Chineză, membru perma
nent al Consiliului de Securitate, 
este împiedicată să-și exercite func
țiunile ce-i revin în menținerea păcii 
și securității internaționale.

Mircea Malița s-a referit, de ase
menea. la necesitatea adoptării ur
gente a unei definiții general recu
noscute a agresiunii, la necesitatea 
soluționării diferendelor internațio
nale prin mijloace pașnice, fără re
curgerea la forță sau amenințarea cu 
forța, și la urgența unor negocieri 
serioase care să ducă la măsuri efec
tive de dezarmare.

Locțiitorul șefului delegației ro
mâne a prezentat, în continuare, con
cepția și principiile de bază ale po
liticii țării noastre în problemele 
cooperării și securității în Europa, în 
reglementarea pașnică a conflictului 
din Vietnam și din Orientul Apro
piat.

Tirgu! International „Asia-69" — 
un adevărat oraș înălțat în vara a- 
ceasta la marginea Teheranului — 
oferă o oglindă a economiei Iranu
lui de azi.

în mai multe pavilioane și pe cî- 
teva terenuri, țara-gazdă înfățișează 
o gamă foarte largă de produse ale 
ramurilor industriale în formare și 
dezvoltare. Dacă standul siderurgic 
oferă vizitatorului numai sugestia 
viitoarei ramuri industriale prin 
două machete ale oțelăriilor ce ca
pătă contur lingă Ispahan și Șiraz, 
în schimb sectorul construcțiilor de 
mașini, el însuși tînăr, domină peri
metrul iranian al tîrgului. Tot ce au 
realizat uzinele iraniene în ultimii 
ani — motoare, mașini-unelte, auto
turisme, jeep-uri, micro și autobuze 
— ca și alte produse care vor intra 
în curînd în serie — încîntă vederea. 
Silueta zveltă a unui tractor „Uni* 
versal-651" anunță intrarea în curînd 
în funcțiune a uzinei de la Tabriz, 
rod al cooperării economice și teh
nice dintre România și Iran.

Industria petrolieră este amplu re
prezentată evocînd în imagini și gra
fice drumul parcurs în cei 60 de ani 
de cind de sub calota de pămînt a 
sudului iranian au țîșnit primele je
turi de „aur" lichid. Ghidul ne infor
mează că, potrivit calculelor, pro
ducția de țiței din acest an va atinge 
cifra de 150 milioane de tone, Iranul 
consolidîndu-și astfel locul patru pe 
care îl deține printre țările lumii 
producătoare de petrol. Din vînzareă 
petrolului — ne precizează interlo
cutorul — Iranul va încasa în acest 
an peste un miliard de dolari. El ci
tează apoi o declarație a șahinșahu- 
lui Iranului, care menționa că „veni
turile provenite din această bogăție 
naturală sînt consacrate în între
gime executării programului de dez
voltare economică și socială".

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România

MOSCOVA. — Atașatul militar 
aero și naval al României la Mosco
va, colonel Cornel Berar, a oferit 
vineri după-amiază un cocteil în sa
loanele ambasadei din Moscova. Au 
luat parte mareșalii Uniunii Sovie
tice I Iakubovski, prim-locțiitor al 
ministrului apărării al U.R.S.S., co
mandantul suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, M. Za
harov, prim-locțiitor al ministrului 
apărării al U.R.S.S., generalul de ar
mată A. Epișev, șeful direcției poli
tice superioare a armatei sovietice 
și flotei maritime militare, generalul 
de armată S. Mareahin, locțiitor al 
ministrului apărării al U.R.S.S., ma
reșalii Uniunii Sovietice F. Goli
kov, A. Eremenko, mareșalul prin
cipal de tancuri și blindate P. Rot- 
mistrov, mareșalul de aviație V. Su- 
detz, alți mareșali, activiști ai C.C. 
al P.C.U.S., reprezentanți ai minis
terului afacerilor externe al U.R.S.S., 
generali, amirali și ofițeri superiori 
sovietici, reprezentanți ai conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-române, atașați militari aero 
și navali acreditați la Moscova.

La cocteil au participat ambasado
rul Republicii Socialiste România, 
Teodor Marinescu, delegația militară 
română condusă de generalul colo
nel Sterian Țîrca, adjunct al minis
trului forțelor armate, ale Re
publicii Socialiste România, dele
gația A.R.L U.S. condusă de Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., membru al Consiliului 
central A.R.L.U.S., membri ai amba
sadei, ziariști.

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

★
Delegația militară română a fost 

primită vineri la Ministerul Apără
rii al Uniunii Sovietice de mareșalul 
Uniunii Sovietice, M. Zaharov, prim- 
locțiitor al ministrului apărării al 
U.R.S:S La convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, au participat mareșalul U- 
niunii Sovietice, K Moskalenko, loc
țiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S., generalul-colonel de aviație 
N. Dagaev, generalul-maior P Duh- 
nin, colonelul V. Sidorov, prim-loc
țiitor al șefului secției de legături in
ternaționale a Ministerului Apărării 
al U R.S S.

în cinstea delegației a fost oferit 
un dejun, la care au participat ma
reșalii Uniunii Sovietice M Zaharov, 
prim-locțiitor al ministrului apărării, 
K. Moskalenko, locțiitor al ministru
lui apărării, generalii-colonei N. 
Agarkov, M. Pavoli, N. Dagaev, I. 
Podgornîi, alți generali și ofițeri 
superiori a! armatei sovietice. Deju
nul s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească. . .

*
Delegația militară română, a de

pus vineri dimineața coroane de flori 
la Mausoleul Lenin și la mormîntul 
soldatului necunoscut. La ceremonie 
au participat reprezentanți ai Minis
terului Apărării al U.R.S.S., ofițeri 
superiori sovietici.

*
BUDAPESTA. — Vineri seara, ata

șatul militar și aero al României la 
Budapesta, colonel Emilian Bîrlea. 
a oferit, un cocteil în saloanele am
basadei. Au luat parte generalii- 
maiori Kovacs Pal, Olah Istvan și 
Szucs Laszlo, locțiitori ai ministru
lui apărării naționale a R. P. Un
gare, Bojti Janos, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, generali 
și ofițeri superiori ai armatei Re
publicii Populare Ungare și alte 
personalități oficiale.

•fr
PARIS. — Atașatul militar aero și 

naval al țării noastre la Paris, It. 
col. Mihai Dranga, a oferit vineri 
seara o recepție în saloanele amba
sadei. Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Forțelor Armate și ai 
Statului Major al Armatelor, gene
rali și ofițeri superiori, oameni de 
știință și artă, reprezentanți ai dife
ritelor ministere, membri ai corpu
lui diplomatic și atașați militari a- 
creditați la Paris, ziariști. Recepția 
s-a desfășurat într-o atmosferă caldă.

*
VIENA. — Atașatul militar și aero 

al României în Austria, it col. 
Gheorghe Siea a oferit vineri un 
cocteil în saloanele ambasadei Au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Apărării al Austriei și ofițeri 
•nperiori.

In incinta pavilionului, numeroase 
panouri înfățișează rafinării și insta
lații portuare, vase petroliere, unități 
ale industriei petrochimice și indus
triei gazelor de sondă, apărute în ul
tima vreme pe harta economică a 
Iranului. Ample, explicații ni se dau 
în legătură cu activitatea socială a 
Companiei Naționale Iraniene de Pe
trol - N.I.O.C.

Pavilioanele Industriale iraniene 

SIMBOLURI
IRANIENE

oferă o imagine veridică a mutațiilor 
petrecute în țara dintre Marea Cas- 
pică și Golful Persic, transformări pe 
care domnul Houshang Ansari, mi
nistrul economiei naționale, mi le-a 
sintetizat astfel : „După cum știți, 
Iranul a trecut la aplicarea unui 
foarte vast program de dezvoltare 
socială și economică. îmbinat cu o 
serie de reforme sociale Ne îndrep
tăm ferm spre atingerea acestor o- 
biective. In ultimii ani. Iranul a rea
lizat un ritm mediu de dezvoltare 
economică de 11 la sută. în condițiile 
menținerii prețurilor, ceea ce a făcut 
ca pe baza eforturilor noastre și a

PEKIN. La 24 octombrie a avut 
loc la Pekin o adunare festivă care 
s-a desfășurat sub auspiciile Mi
nisterului Apărării Naționale al R.P. 
Chineze.: In sală, se aflau coman
danți și soldați ai armelor și servi
ciilor garnizoanei Pekin. Pe funda
lul scenei erau arborate drapelele 
de stat ale celor două țări. în pre
zidiu au luat loc Wan Sin-tin, loc
țiitor al șefului Marelui Stat Major 
al Armatei populare chineze de eli
berare, Yi Wun, locțiitor al șefului 
direcției generale de logistică, Cian 
Cien-kun, locțiitorul comandantului 
forțelor aeriene militare, Gian Gin-i, 
șeful direcției politice a forțelor ma
ritime militare, Kuo Yen-lin, locții
torul comisarului politic al trupelor 
de căi ferate. Li Iuan-min, șef al 
statului major al trupelor de artile
rie, Iao Kuo-min, șeful direcției po
litice a trupelor de geniu, Wan Ien, 
locțiitor al șefului direcției politice 
a trupelor de blindate, Pan Yun-ti, 
adjunct al comandamentului garni
zoanei militare Pekin, Ciu Ka-in, 
locțiitor al șefului Departamentului 
relațiilor externe din Ministerul A- 
părării. Au luat loc, de asemenea, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România, Aurel Duma, și atașatul 
militar aero și naval la Pekin, Vir
gil Gheorghiu.

In expunerea sa, atașatul militar 
român a vorbit despre semnificația 
acestui eveniment și despre succe
sele obținute de poporul român în 
construcția socialismului, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, 
despre angajarea lui plenară în în
făptuirea Directivelor Congresului al 
X-lea, despre relațiile de prietenie 
dintre cele două armate, popoare 
și țări. Expunerea a fost urmărită 
cu interes de cei prezenți.

în continuare, a luat cuvîntul Wan 
Sin-tin, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major, care a transmis un cald 
salut militarilor români și și-a ex
primat convingerea că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două popoare și frăția de arme 
dintre cele două armate se vor dez
volta continuu.

■h
BELGRAD. — Atașatul militar al 

României la Belgrad, colonel Marin 
Pancea. a oferit un cocteil. Au par
ticipat general-colonel Viktor Bu- 
bani, general-colonel Ivan Kukoci, 
general-locotenent Ivan Dolniciar, 
general-locotenent Branko Boroie- 
vici, adjuncți ai secretarului de stat 
pentru problemele apărării naționa
le, generali și ofițeri superiori ai 
armatei populare iugoslave, repre
zentanți ai Secretariatului de stat 
pentru afaceri externe. Au fost..pre
zent! șefi ai misiunilor diplomatice, 
atașați, militări străini și alți membri 
ăi cotpdlui diplomatic acreditați 'la 
Belgrad, ziariști.

■jr
VARȘOVIA. — Colonelul Nicolae 

Mandache, atașat militar aero și 
naval al României la Varșovia, a 
oferit un cocteil. Au participat ge
neral de divizie Boleslaw Chocha, 
ministru adjunct al apărării națio
nale. șeful statului major al arma
tei poloneze, general de divizie T. 
Tuczapski, ministru adjunct al apă
rării naționale, generali, ofițeri su
periori din armata poloneză, repre
zentanți ai M.A.E., șefi ai unor mi
siuni diplomatice, membri ai corpu
lui diplomatic, atașați militari acre
ditați la Varșovia.

★
BERLIN. — Atașatul militar aero 

și naval al Ropâniei în Republica 
Democrată Germană, locotenent- 
colonel Mircea Beghegeanu, a parti
cipat la întîlniri cu militari și cadre 
ale Armatei Populare Naționale a 
R. D. Germane din garnizoanele 
StraNund și Neubrandenburg. La 
școala de ofițeri ai marinei populare 
„Karl Liebknecht" din Stralsund a 
avut, loo o adunare festivă consa- 
erată acestei aniversări.

★
SOFIA. — Colonelul Constantin 

Darmon, atașatul militar aero și na
val al României la Sofia, a oferit în 
saloanele ambasadei un cocteil. Au 
participat general-colone) Slavcio 
Transki șl Stoiu Stoiev, adjuncți ai 
ministrului apărării populare a Re
publicii Populare Bulgaria, general
colonel Velko Palin, șeful Direcției 
politice superioare a Armatei Popu
lare, [van Popov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, generali 
și ofițeri superiori.

dezvoltării colaborării cu alte țări să 
dobindim rezultatele la care m-am 
referit".

*
23 septembrie : Ziua. începerii nou

lui an școlar.
La liceul Darolfonoun. vechi de 

125 de ani, prima instituție de învă- 
țâmînt din capitala Iranului, mulți
me de elevi așteptau în curtea 

școlii pe primul ministru să inau
gureze deschiderea noului an de 
învățămînt. „Cea mai bună in
vestiție. spunea premierul Ho- 
veida, este cea din domeniul edu
cației tinerei generații. O investiție a! 
cărui randament este întotdeauna 
pozitiv din toate punctele de vedere 
și niciodată nu înregistrează defi
cite" Cuvintele primului ministru re
dau preocuparea, guvernului iranian 
de a extinde pregătirea tineretului 
în școli de toate gradele și în specia
lități mai ales tehnice în strînsă co
relație cu dezvoltarea economică.

SSTOAȚIA DIN LIBAN 
SE iENJINE ÎNCORDATĂ

® NOI INCIDENTE ÎNTRE ARMATĂ Șl GRUPURILE DE CO
MANDO PALESTINENE • LIBANUL A CERUT CONVOCAREA 
LIGII ARABE © CONTACTE DIPLOMATICE ÎN VEDEREA 

REDUCERII TENSIUNII

Situația politică din Lilian este 
departe de a ieși din stadiul critic 
în care a intrat în urmă cu cîteva 
zile. în timp ce criza de guvern se 
prelungește (președintele republicii, 
Iîelou, a avui joi și vineri noi con
sultări cu liderii principalelor par
tide politice), conflictul cu grupurile 
de comando palestinene capătă noi 
dimensiuni, creind în țară o stare de 
permanentă încordare. La Beirut, 
Tripoli. Saida, Tyr, Baalbeck și Na- 
batiye, înaltul comandament al ar
matei libaneze a impus severe res
tricții de circulație pentru a pre
veni înfruntările între manifestanți 
și forțele de ordine. Trecerea din- 
tr-un cartier în altul al capitalei nu 
este posibilă decît cu permise spe
ciale. Militarii patrulează pe străzi. 
Agențiile de presă transmit că la 

■Beirut situația se menține totuși cal
mă. Nu au fost înregistrate alte cioc
niri între armată și grupurile de co
mando.

în același timp însă într-o serie de 
puncte ale țării s-au înregistrat noi 
atacuri ale comandourilor palesti- 
nene. După cum transmite agenția 
M.E.N., joi dimineața, în timpul ata
cării posturilor de securitate liba
neze din apropiere de Horns și Tri
poli, grupurile de comando au luat 
prizonieri 27 de soldați libanezi.

Libanul a cerut convocarea Ligii 
Arabe pentru a fi .dezbătută situația, 
creată, ca urmare a refuzului orga
nizațiilor palestinene de guerilă 
aflate pe teritoriul libanez de a se 
supune autorității armatei. „Este 
preferabil ca Consiliul Ligii Arabe 
să se reunească pentru a examina 
situația din Liban, doar după epui
zarea celorlalte tentative de soluțio
nare a conflictului dintre armata li
baneză și organizațiile palestinene" 
— a declarat însă secretarul general 
al Ligii Arabe, Abdel Khalek Has- 
souna. Ei a avut în vedere faptul că, 
așa cum remarcă France Presse, 
„între guvernul libanez, țările arabe 
și organizațiile palestinene s-au în
mulțit contactele în vederea redu
cerii tensiunii crescînde din Orien
tul Apropiat". Astfel, joi seara, la 
Cairo a sosit Fouad Torke, director 
în Ministerul libanez al Afacerilor

agențiile de presă transmit*
Lucrările celui de-al VII- 

lea Congres sindical mon
dial au continuat vineri la Buda
pesta. Ședința de dimineață a con
gresului a fost prezidată de șeful 
delegației sindicale române, tovarășul 
Florian Dănălache, președintele Con
siliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

Comitelui Central al Par
tidului Comunist din Ecua
dor, Confederația oamenilor muncii, 
Uniunea revoluționară a femeilor și 
Uniunea populară democrată au dat 
publicității un manifest în care con
damnă represiunile polițienești împo
triva muncitorilor, țăranilor și studen
ților din această țară. Manifestul a 
fost publicat ca urmare a uciderii de 
către un polițist a doi participant! la 
o demonstrație ce a avut loc în cursul 
săptămînii trecute la Guayaquil.

Lucrările Congresului 
național al Asociației repu
blicane a foștilor comba
tanți din Franța se desfășoară 
la Nisa. La lucrări participă delegații

Am consemnat cîteva secvențe ale 
realității Iranului de azi. Le consem
nez cu acea sinceră simpatie pe care 
opinia publică din țara noastră o 
nutrește față de poporul iranian, 
față de eforturile sale pe calea pro
gresului. Relațiile prietenești dintre 
cele două țări și popoare s-au extins 
necontenit pe multiple planuri, deși 
ambele state au drumuri diferite de 
dezvoltare. în zilele noastre, rela
țiile bilaterale îmbracă cele mai di
ferite forme : schimburi comerciale, 
cooperarea economică, tehnico-știin- 
țifică. cultural-artistică. întemeiate 
pe principiile egalității în drepturi, 
respectării . suveranității și indepen
denței. neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, rela
țiile româno-iraniene constituie un 
model de raporturi trainice, fructu
oase între state cu orînduiri sociale 
diferite

O importantă contribuție Ia conti
nua dezvoltare a acestor relații prie
tenești a adus-o recenta vizită în 
Iran a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. Căldura și 
ospitalitatea oficialităților și a popu
lației. care au însoțit pe înaltul sol 
al României în întreaga desfășurare 
a. vizitei, au constituit, în fapt, exte
riorizarea sentimentelor de prietenie 
și admirație ale poporului iranian 
față de poporul român și conducăto
rul său Portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu l-am revăzut. încă mult 
timp după încheierea vizitei, în 
vitrine și pe.clădirile Teheranului, 
ecou concludent al atmosferei din zi
lele însorite ale acelui început, de 
septembrie.

Nicolae POPOVICI 

Externe, care a fost însărcinat de 
președintele Helou să discute cu șe
ful statului egiptean, Nasser, posi
bilitatea unei medieri a R.A.U. în 
vederea reglementării conflictului 
dintre autoritățile libaneze și orga
nizațiile palestinene de rezistență — 
informează ziarul „Al Gumhuria". 
Torke este în același timp purtăto
rul răspunsului președintelui Helou 
la mesajul șefului statului egiptean.

★
DAMASC 24 (Agerpres). — Agen

ția de presă siriană anunță că 24 de 
militari libanezi capturați în cursul 
atacului efectuat de grupuri de co
mando ale organizației El Fatah 
asupra unor posturi de frontieră li
baneze au fost puși joi în libertate. Ei 
au fost remiși autorităților libaneze 
la un punct al frontierei dintre Siria 
și Liban.

Concentrări de trupe 
siriene la granița 

cu Libanul

BEIRUT 24 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Associated 
Press, care citează postul de radio 
Beirut, președintele Libanului, Char
les Helou, a adresat șefului statului si
rian un mesaj în care își exprimă sur
prinderea în legătură cu faptul că pe 
teritoriul sirian sînt concentrate trupe 
la granița dintre cele două țări. Pre
ședintele Helou a deplîns, totodată, 
atacurile efectuate miercuri noaptea, 
din teritoriul sirian, de grupuri de co
mando palestinene asupra unor posturi 
de frontieră libaneze.

Anterior, surse oficiale libaneze, ci
tate de agenția Reuter, au anunțat că 
unități militare susținute de tancuri 
și alte vehicule blindate au început 
să fie concentrate în cursul zilei de 
joi pe teritoriul sirian, la frontiera cu 
Libanul.

ale veteranilor de război din mai 
multe țări. Din partea țării noastre 
participă o delegație a Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști și a Co
mitetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, alcătuită din 
acad. dr. Vasile Mîrza și general de 
armată lacob Teclu.

Hotămea Plenarei extra
ordinare a Partidului pro
gresist al oamenilor muncii 
din Cipru (A.K.E.L.), care a 
avut Ioc la 20 octombrie,s a 
publicat joi la Nicosia. Documentul 
subliniază că, în ciuda dificultăților 
existente, tratativele dintre reprezen
tanții celor două comunități din 
insulă — greci și turci — constituie 
singura cale a reglementării pașnice 
a problemei cipriote.

Zambia a sărbătorit vi
neri cea de-a 5-a aniver
sare a proclamării indepen
denței Sal©. Cu această ocazie, 
în capitala țării — Lusaka — au avut 
loc mari festivități și o paradă militară 
la care a asistat și președintele Re
publicii Zambia, Kenneth Kaunda.

In cadrul vizitei în R. P. 
Polonă, Ohira Masayoshi, ministrul 
industriei și al comerțului exterior a) 
Japoniei, a avut întrevederi cu Ștefan

După lovitura militară de stat din Somalia, situația din 
țară revine treptat la normal. Măsurile de securitate au fost atenuate, dar prin
cipalele puncte strategice ale capitalei și celorlalte localități continuă să fie 
supravegheate de trupe. După cum s-a anunțat, constituția a fost abrogată, 
iar parlamentul dizolvat. într-un comunicat dat publicității joi, comandamen
tul suprem revoluționar a anunțat crearea de consilii revoluționare regionale, 
care constituie organele locale ale noii puteri.

Azi, alegeri generale 
în AustraliaCANBERRA 24 (Agerpres). — In Australia au loc azi alegeri generale. Cele mai mari șanse de victorie continuă să fie de partea coaliției guvernamentale, formată din partidele liberal și agrarian, aflată la putere de 20 de ani. Sondajele recente indică însă o înclinare tot mai accentuată a raportului de forțe spre cea mai importantă organizație a opoziției, Partidul laburist, condus de Gough Whitlam.Principala problemă dezbătută în cursul campaniei electorale a fost războiul vietnamez. Pături largi ale populației au reclamat cu vigoare retragerea trupelor australiene din Vietnam și reconsiderarea alianței militare cu S.U.A. în cadrul pactului A.N.Z.U.S. După ce, inițial, a sugerat posibilitatea

ROMA 24 (Agerpres). — Acțiunea 
greviste ale oamenilor muncii din 
Italia s-au extins vineri la noi ra
muri ale economiei. Transporturile 
publice din orașele italiene Veneția 
și Palermo au fost paralizate de gre
va celor peste 100 000 de salariați 
care revendică majorarea salariilor. 
De asemenea, au declarat o grevă de 
24 de ore 220 000 de muncitori din in
dustria chimică. Un purtător de cu- 
vînt al greviștilor din această ramură 
economică a declarat că, dacă reven
dicarea muncitorilor privind încheie
rea noului contract colectiv de mun
că nu va fi soluționată în aceste zile, 
o nouă grevă va avea loc săptămîna 
viitoare. Se află în grevă și funcțio
narii de la monopolurile statului, 
precum și o parte din metalurgiști. 
In sfîrșit, continuă greva celor 130 000 
de funcționari poștali în sprijinul 
revendicărilor lor economice.

Pe de altă parte, se anunță că 
la Roma au luat sfîrșit lucrările șe
dinței Direcțiunii Partidului Socialist 
Italian. Exprimîndu.-și din nou soli
daritatea cu mișcarea revendicativă a 
oamenilor muncii. Direcțiunea P.S.J 
apreciază că, pentru soluționarea 
problemelor pe care le ridică aceas
tă largă mișcare, este necesar ca 
guvernul să înceapă imediat con
sultări cu sindicatele. Direcțiunea 
P.S.I. consideră, totodată, necesară 
discutarea în parlament a statutu
lui muncitorilor — lege ce ar urma 
să acorde drepturi politice și sindi
cale oamenilor muncii.

Reevaluarea mărcii 
vesl-geimaneBONN 24 (Agerpres). — îl -a- drul ședinței sale de vineri după- amiază, cabinetul vest-german a hotărît reevaluarea mărcii cu 8,5 la sută, noua paritate a monedei față de dolarul american fiind de 3,66. Anunțînd această măsură, ministrul federal al economiei, Karl Schiller, a subliniat că hotărîrea de a stabili o nouă paritate a mărcii reprezintă „o soluție clară, finală și convingătoare a problemelor monetare vest-germane".

Jedrychowski, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Polone, și cu Janusz 
Burakiewicz, ministrul comerțului ex
terior. După cum relevă agenția 
PAP, în cursul convorbirilor s-a con
statat dezvoltarea relativ rapidă în ul
timii ani a comerțului bilateral și s-a 
acordat o atenție deosebită probleme
lor dezvoltării lui în continuare.

Sateliții artificiali ai Pa- 
mîntului, „Cosmos-306" și 
„Cosmos-307", la bordul căro
ra este instalat aparataj științific des
tinat continuării cercetărilor în spațiu) 
cosmic, au fost lansați vineri în Uniu
nea Sovietică. Agenția TASS precizează 
că aparatajul instalat la bord funcțio
nează normal, iar centrul de calcul 
coordonator de pe Pămînt efectuează 
prelucrarea informațiilor recepționate.

Naționalizarea compa
niei americane „Gulf Oii" 
este o măsură destinată să 
apere independența națio
nală și suveranitatea țării, 
a declarat Marcelo Quiroga Santa 
Cruz, ministrul bolivian al industriei 
petrolului și minelor, într-un interviu 
acordat ziarului „El Popular”. El a 
reafirmat hotărîrea guvernului și po
porului bolivian de a apăra indepen
dența ‘ țării în cazul în care S U.A. 
vor recurge la presiuni împotriva 
Boliviei.

unei retrageri pînă în iunie 1970 a celor 8 000 de militari aflați în Vietnam, premierul John Gorton, liderul Partidului liberal, a revenit în ultimele sale declarații pe vechile poziții. Acest fapt a provocat o creștere a nemulțumirii opiniei publice față de politica promovată de guvern.Liderul opoziției, Gough Whitlam, s-a pronunțat în favoarea unor schimbări radicale în politica externă a țării. El a cerut retragerea trupelor dislocate în Vietnam și zona Malayezia—Singapore, abolirea serviciului militar obligatoriu, introdus în ultimii ani. Poziția adoptată de Whitlam a atras adeziunea unor pături largi, fapt care a determinat pe unii comentatori să considere că disputa electorală va fi strînsă.
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