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Cu prilejul semicentenarului partidului Interviul acordat de președintele
MASA tovărășească Consiliului de Stat al României,

OFERITĂ DE COMITETUL CENTRAL Nicolae Ceausescu,7 7

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
rețelei americane de televiziune „National Broadcasting Company"

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a oferit în ziua 
de 8 mai o masă tovărășească cu 
prilejul semicentenarului Partidu
lui Comunist Român.

Primiți cu aclamații șl aplauze 
puternice de către participanți, 
sosesc conducătorii partidului și 
statului.

La masa tovărășească au luat 
parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
cu soția, Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, Elena 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Constantin Băbălău, 
Petre Blajovici, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Dalea, Miu Dobres- 
cu, Aurel Duca, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Caro! Kiraly, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, Mi
hai Telescu, Iosif Uglar, Richard 
Winter, împreună cu soțiile.

Au luat parte membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat, ai 
guvernului și ai Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, participanți la crearea parti
dului și alți veterani ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, din 
toate județele țării, primii secre
tari ai comitetelor județene ale 
P.C.R., conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești, 

BILANȚUL RODNIC AL ÎNTRECERII
în Editura politică a apărut:

IN CINSTEA ANIVERSĂRII PARTIDULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Semicentenarul glorios 

al Partidului Comunist Român 
Expunere la adunarea solemnă 

din Capitală — 7 mai 1971

fruntași în muncă din industrie și 
agricultură, generali și ofițeri su
periori, oameni de știință și cul
tură, numeroși alți reprezentanți 
ai vieții politice, economice și so- 
cial-culturale.

Adresîndu-se tuturor celor 
de față, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Dragi tovarăși,

Doresc să exprim satisfacția 
conducerii noastre de partid și de 
stat pentru felul in care întregul 
nostru popor a sărbătorit acest 
minunat jubileu al Partidului Co
munist Român. Intr-adevăr, pu
tem spune că, în anii glorioasei sale 
activități,xpartidul nostru comu
nist s-a identificat întru totul cu 
năzuințele întregii națiuni, că el 
reprezintă astăzi tot ceea ce are mai 
bun poporul român. In felul in care 
va acționa in viitor partidul nos
tru stă chezășia realizării societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate, a societății comuniste, înflo
rirea continuă a națiunii noastre 
socialiste. (Aplauze puternice).

Doresc, de asemenea, să exprim 
satisfacția conducerii de partid și 
de stat pentru faptul că in activi
tatea lor. membrii partidului nos
tru — in ciuda nenumăratelor 
greutăți — atit in anii ilegalității, 
cit și în anii construcției socialiste, 
au știut să găsească drumul întă
ririi continui a partidului nostru, 
a legăturilor lui cu poporul. In a- 
ceasta constă, după părerea mea, 
esența activității partidului nos

tru ; aceasta explică de altfel de 
ce Partidul Comunist Român a 
putut să obțină asemenea mari 
realizări in toate domeniile de ac
tivitate, să se bucure de sprijinul 
intregului nostru popor. (Aplauze 
prelungite).

Este o plăcere pentru noi că as
tăzi, in ziua in care acum 50 de 
ani a luat ființă partidul nostru, 
ne-am adunat la această masă to
vărășească, că sint aici cei care 
au participat la primul Congres de 
constituire a partidului, activiști 
care in decursul deceniilor au avut 
munci de răspundere in partid și 
au desfășurat o activitate susți
nută in diferite domenii, precum 
și cei care, după 23 August, au 
contribuit la marile realizări do- 
bindite in construcția noii orin- 
duiri, cei care astăzi realizează 
programul de dezvoltare multila
terală a societății noastre. Este 
aceasta o îmbinare minunată a 
trecutului, a prezentului și, aș 
putea spune, a viitorului partidu
lui și patriei noastre. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Consider că deplina unitate in 
care am sărbătorit semicentenarul 
partidului nostru este atît rezulta
tul politicii inaugurate după Con
gresele al IX-lea și al X-lea ale 
partidului, cit și o dovadă a hotă- 
rîrii intregului popor de a da viață 
programului măreț de dezvoltare 
a societății noastre socialiste — 
societatea cea mai umană, cea mai 
democratică. (Aplauze puternice).

Doresc să ridic un pahar, în pri
mul rînd pentru minunatul nostru 

popor care a urmat și urmează cu 
încredere partidul nostru comu
nist și realizează in viață politica 
partidului. Ii urăm multă sănătate 
și o viață fericită.

Doresc, de asemenea, să toastez 
pentru cei peste 2 100 000 de mem
bri ai partidului nostru, pentru cei 
aproape 2 400 000 de membri ai 
U.T.C. — care de fapt se socotesc 
tot comuniști — deci pentru cei 
peste 4 milioane și jumătate de 
comuniști din România. Le doresc 
tuturor multă ■ sănătate și mari 
succese în întreaga lor activitate.

Doresc să toastez pentru activul 
nostru de partid, pentru secretarii 
și birourile organizațiilor de bază 
și comitetelor de partid, pentru co
mitetele județene de partid, pentru 
activul central de partid, penfrli 
Comitetul Central al Partidului 
nostru care își îndeplinește, îm
preună cu întregul activ, cu toți 
membrii partidului, minunatul rol 
de organizator al activității de 
construcție socialistă in România. 
(Vii aplauze).

In final, doresc să ridic un toast 
pentru întregul nostru activ de 
partid, din ilegalitate și de astăzi, 
prezent aici, să vă urez tuturor 
noi succese în activitatea dumnea
voastră, multă sănătate și fericire. 
(Aplauze puternice, prelungite)^ 

în timpul mesei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători ai partidului și statului 
schimbă felicitări și se întrețin 
tovărășește cu veteranii mișcării 
muncitorești, cu reprezentanții 
oamenilor muncii veniți din toate 
județele patriei. (Agerpres)

Dupâ cum s-a anunțai, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a acordat zilele tre
cute un interviu filmat rețelei americane de televiziune „Național 
Broadcasting Company".

Vineri seara, rețeaua de televiziune N.B.C. a difuzat interviul.

ÎNTREBARE : Există, dom
nule președinte, semne notabile 
că România, răminind ferm in 
cadrul blocului răsăritean, caută 
în același timp să dezvolte re
lații mai largi și mai bune cu 
Occidentul. Cum ați defini dum
neavoastră poziția actuală a Ro
mâniei în relațiile internațio
nale'7

RĂSPUNS : Se pare că nu este 
încă bine înțeleasă politica pe care 
o duce Republica Socialistă România, 
deoarece altfel întrebarea nu ar fi 
avut sens. Este cunoscut doar că 
România, ca stat socialist, duce o 
politică fermă de dezvoltare a rela
țiilor cu toate țările socialiste ; ea a 
obținut și obține succese importante 
în făurirea orinduirii noi și este ho- 
tărită ca și în viitor să facă totul 
pentru dezvoltarea relațiilor cu ță
rile socialiste de care o leagă a- 
ceeași comunitate de idei, de inte
rese.

în același timp, România, ca țară 
a comunității mondiale, consideră că 
trebuie să participe activ la diviziu
nea internațională a muncii, la 
schimbul de valori materiale și spi
rituale, că, în condițiile de astăzi, 
este necesar ca. in spiritul principiilor 
coexistenței pașnice între state cu 
orînduiri sociale diferite, să existe 
relații de colaborare multilaterală, 
intre toate țările. Numai în acest fel 
se poate asigura realizarea unei po
litici de pace, care să corespundă 
intereselor tuturor națiunilor lumii.

ÎNTREBARE : In multe din 
cuvintările dumneavoastră vă 
pronunțați ferm împotriva ames
tecului în treburile interne din 
partea altor guverne. Ați dori să 
vă referiți mai pe larg la aceste 
remarci 7

RĂSPUNS : Dacă ne pronunțăm 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, este de înțeles că la 
baza acestor relații trebuie să așezăm 
principiile egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, res
pectării suveranității și independen
ței naționale, ale avantajului reci
proc. Numai pe baza acestor prin
cipii, care capătă o recunoaștere tot 
mai largă în lume, se poate realiza 
o colaborare trainică între state. De 
altfel, este cunoscut că politica de 
amestec în treburile altor state, de 
dictat și de forță aparține unei pe
rioade trecuta ; ea nu mai corespun
de epocii noi în care a intrat ome
nirea și care presupune renunțarea 
cu desăvîrșire la această politică de 
amestec în treburile altor state și a- 
bordarea unor relații noi între state.

INTREBARE : Vizita preșe
dintelui Nixon in România și 
vizita dumneavoastră in Statele 
Unite au permis poporului ame
rican să cunoască România in
tr-o măsură mai mare decit ori- 
cînd înainte. Care sint obiecti
vele concrete pe care le urmă
riți in dezvoltarea relațiilor cu 
Statele Unite 7

RĂSPUNS : într-adevăr, vizita 
președintelui Nixon în România, ca 
și vizita pe care eu însumi am fă
cut-o în Statele Unite au contribuit 
la o mai bună cunoaștere între ță
rile noastre și au creat premise fa
vorabile pentru dezvoltarea rela
țiilor economice, tehnico-știlnțifice 
și în alte domenii de activitate din
tre România și Statele Unite ale A- 
mericii. Prin dezvoltarea relațiilor 
României cu Statele Unite ale Ame
ricii noi dorim să realizăm un larg 
schimb de bunuri materiale, științi
fice, culturale, care să corespundă 
intereselor ambelor noastre popoare ; 
în același timp, sperăm că aceste 
relații, desfășurate pe baza respec
tării suveranității naționale, a egali
tății în drepturi, a neamestecului în 
treburile interne, vor contribui la 
soluționarea problemelor care fră- 
mîntă astăzi omenirea. în spiritul 
păcii și prieteniei intre popoare.

ÎNTREBARE : Prin tradiție, 
România era o țară in principal 
agrară, dar, in ultimii cițiva ani, 
ponderea industriei in economia 
țării a depășit pe cea a agricul
turii. Considerați că industriali
zarea și tehnologia constituie 
cheia îmbunătățirii condițiilor 
economice și sociale din țara 
dumneavoastră 7

RĂSPUNS : „Tradiția" României 
de țară agrară era, de fapt, rezul
tatul politicii de dominație imperia
listă, care a împiedicat multă vreme 
dezvoltarea țării noastre. Este de în
țeles că nici o țară din lume nu poate 
rămîne „eminamente agricolă". Dez
voltarea industriei este o cerință a 
progresului eoonomico-social, de a- 
ceea. România a făcut și face eforturi 
mari pentru dezvoltarea unei in
dustrii puternice, bazată pe tehnica 
și știința cea mai avansată. în acest 
context, noi vom continua politica 
de industrializare a țării, acordînd, 
bineînțeles, în același timp, o aten
ție sporită dezvoltării agriculturii, 
care constituie, de asemenea, o ra
mură de bază a economiei românești, 
întărind deci aceste două laturi — 
industrializarea și dezvoltarea inten
sivă a agriculturii — noi vom asi
gura înflorirea economiei românești, 
făurirea societății socialiste multi

lateral dezvoltate și realizarea obiec
tivului trasat de Congresul ai X-lea 
al partidului — apropierea și, pînă 
la urmă, ajungerea la nivelul țări
lor dezvoltate din punct de vedere 
economic.

ÎNTREBARE : înțelegem ci 
România privește favorabil rea
lizarea în comun cu firme ame
ricane a unor obiective care si 
contribuie la progresul econo
mic al țării. Ce avantaje deose
bite pentru țara dumneavoastră 
vedeți de pe urma colaborării 
cu firme economice americane 7

Noi ne preocupăm, 
spus, de dezvoltarea

RĂSPUNS: 
cum am mai ..._____ ___ ______
relațiilor economice cu Statele Unite 
ale Americii. In acest context, cola
borarea dintre întreprinderile româ
nești și firmele americane este che
mată să creeze condiții favorabile — , 
atît pentru întreprinderile din țara 
noastră, cit și pentru cele din S.U.A. 
— de a spori schimbul de mărfuri, 
de a realiza acțiuni de cooperare în 
producție, care vor aduce avantaje și 
României, și Statelor Unite. Nu aș
teptăm ceva avantaje speciale, pen
tru că în lume nu se poate dezvolta 
o colaborare economică dacă nu 
xistă avantaje reciproce, pentru o 
parte și alta ; apreciem însă că dez
voltarea relațiilor dintre firmele ro
mânești și cele din Stateie Unite 
poate avea o mare importantă eco
nomică și, în același timp, și poli
tică. /

ÎNTREBARE : Este evident ei 
guvernul dumneavoastră este 
interesat, in imbunătățirea rela
țiilor dintre Est și Vest. Consi
derați că anumiți pași mici care 
au fost făcuți recent intre Wa
shington și Pekin pot duce la o 
mai bună înțelegere 7

RĂSPUNS : Este adevărat. Româ
nia a acționat și acționează pentru 
realizarea unei politici de colaborare 
între toate statele lumii, fiind con
vinsă că soluționarea marilor pro
bleme internaționale, asigurarea u- 
nei lumi în care să fie exclusă forța 
și să nu mai existe pericolul unui nou 
război mondial nu se poate realiza 
decit prin colaborarea între toate 
statele lumii. în acest spirit, noi a- 
preciem că și dezvoltarea relațiilor 
dintre Statele Unite și China cores
punde nu numai intereselor celor 
două state, dar și intereselor tuturor 
țărilor lumii. De altfel, consider că 
era încă mai demult timpul ca Sta
tele Unite să renunțe la politica lor 
față de China, de ocupare a Taiva- 
nului, și să recunoască o realitate 
care s-a impus și se impune tot mai 
puternic în lume — existența Re
publicii Populare Chineze, care are 
o pondere importantă în viața inter
națională și al cărei rol va crește și 
mai mult în viitor.9

indus-

tone fontă, 8 600 
oțel, aproape 

tone lignit, mij- 
de

După cum reiese 
situațiile centrali- 
pe țară, în patru 
angajamentele au 
depășite la pro-

automatizare 
aproape 8 

25 va-

Oamenii muncii din 
industrie, cooperația 
meșteșugărească și de 
consum, precum șl cei 
din unitățile agricole 
de stat au raportat cu 
mîndrie îndeplinirea și 
depășirea angajamen
telor pe care și le-au 
luat în cinstea semi
centenarului partidu
lui, 
din 
za te 
luni 
fost
ducția marfă cu 2 mi
liarde lei, iar la livră
rile pentru fondul pie
ței, de peste 8 ori. Va
loarea beneficiilor su
plimentare realizate 
numai în primul tri
mestru a fost de 4 ori 
mai mare față de an
gajamentul asumat 
pentru întreaga peri
oadă pînă la 8 mai, 
mai mult de jumăta
te fiind obținută de în

ciment, peste 
torte ulei comes-

treprinderll» 
triale.

Au fost fabricate în 
această perioadă, pes
te angajamentul luat, 
importante cantități de 
produse, printre care : 
2 000 
tone 
80 000 
loace
însumînd 
milioane lei, 
goane de marfă pen
tru linii magistrale, 
12 000 rulmenți, 9 000 
tone 
4100
tibil, 347 000 mp țesă
turi din bumbac, în
călțăminte cu fețe de 
piele în valoare de 25,8 
milioane lei.
, Merită subliniat fap
tul că producția glo
bală industrială reali
zată în primele patru 
luni ale anului a fost 
cu 11,7 la sută mai 
mare față de cea ob-

ținută în lunile ianua
rie—aprilie din anul 
trecut.

Rezultate deosebite 
In întrecerea desfășu
rată în întîmpinarea 
celei de-a 50-a ani
versări a Partidului 
Comunist Român au 
fost obținute în muni
cipiul București, jude
țele Brașov, Prahova, 
Galați, Timiș, Cluj și 
Hunedoara.

Importantele reali
zări obținute în pro
ducție exprimă voința 
unanimă a oamenilor 
muncii, a întregului 
popor de a dobîndi noi 
victorii în opera de e- 
dificare a societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate în patria 
noastră, hotărîrea lor 
fermă de a înfăptui is
toricele prevederi ale 
celui de-al X-lea Con
gres al partidului.

**
*

*

A

9 MAI, ZIUA INDEPENDENTEI DE STAT A ROMÂNIEI Șl A VICTORIEI ASUPRA FASCISMULUI

Cauza de neclintit
a libertății poporului

Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Prim-secretar al Comitetului Central al

Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace
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Sărbătorirea zilei de 9 mai, avînd 
pentru poporul român o dublă sem
nificație, ca zi a independenței de 
stat a României și, totodată, ziua 
marii victorii a popoarelor asupra 
fascismului, are loc, în acest an, în 
împrejurări înălțătoare, în contextul 
evenimentului remarcabil din viața 
națiunii noastre socialiste — jubileul 
Partidului Comunist Român.

Nu este greu de deslușit între a- 
ceste aniversări 
evenimente 
petrecute în împrejurări și pe pla
nuri diferite — sensul unei continui
tăți istorice. Este vorba de prezența 
mereu vie de-a lungul istoriei po
porului român a idealurilor de liber
tate și independență națională 
idealuri care l-au însuflețit și 
cimpurile de luptă ale războiului 
independență din 1877—73, ca și 
războiul pentru eliberarea țării 
sub jugul fascist, și care și-au găsit 
deplină înfăptuire numai sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, prin lupta sa eroică pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății.

deși ele evocă
îndepărtate în timp și

pe 
de 
în 
de

★
în conștiința poporului nostru, a- 

mintirea eroismului tinerei 
naționale române, de acum 
un secol, care a luptat 
tejie, împreună cu ostașii . .
patrioții bulgari, în războiul de inde-

armate 
aproape 
cu vi
ruși și

General - colonel 
Vasile IONEL 

adjunct al ministrului 
forțelor armate

pendență la Grivița și Plevna, Ra
hova și Smîrdan, reînviind glorioa
sele virtuți ale oștenilor lui Mircea 
cel Bătrin, Ștefan cel Mare, sau Mi
hai Viteazu, este păstrată cu venera
ție. Victoriile lor pe cimpul de luptă 
au pecetluit pentru totdeauna istorica 
moțiune adoptată de Adunarea de- 
putaților la 9 mai 1877, care consem
na „ruperea legăturilor cu Poarta și 
independența absolută a României", 
transpunînd astfel in fapt năzuința 
cea mai înaltă a atîtor generații. Sus
ținut cu ardoare de întreaga suflare 
românească, războiul de independen
ță a prilejuit o impresionantă mani
festare a solidarității populației de 
pe ambele versante ale Carpaților 
pentru înfăptuirea idealului național 
al independentei României.

Continuînd procesul, impus cu ne
cesitate istorică, de creare a statiilui 
modern român, proces început prin 
Unirea Principatelor din 1859, cuce-

rirea Independenței de stat a repre
zentat un moment de importanță 
esențială în viața Doporului român, 
a deschis noi perspective de progres 
României, a creat condiții prielnice 
pentru valorificarea resurselor ma
teriale și umane, pentru afirmarea 
ei în mod suveran în viața interna
țională.

Așa cum se știe, caracterul orin- 
duirii sociale a vremii, limitele acți
unii politice a claselor dominante, 
pătrunderea din ce în ce mai accen
tuată a capitalului străin în econo
mia tării, dominația puterilor impe
rialiste au făcut ca în deceniile ur
mătoare să fie aduse grave știrbiri 
independentei naționale.

în noile condiții, steagul indepen
denței, al luptei pentru cucerirea a- 
devăratei libertăți a poporului a fost 
preluat și dus eu cinste mai de
parte de clasa muncitoare, care 
s-a afirmat de la inceput pe 
scena istoriei ca cea mai înain
tată forță a societății românești. 
Calea către eliberarea socială și in
dependența reală a fost deschisă prin 
lupta plină de abnegație și i 
purtată de comuniști, forța 
zatoare și mobilizatoare a 
largi muncitoare, a tuturor 
democratice și patriotice ale

(Continuare în pag. a Il-a)

sacrificii 
. organi- 
maselor 
forțelor 
națiunii

Stimați tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România și al întregului popor român, vă 
popoarelor ceh și slovac un salut frățesc și 
celei de-a XXVI-a aniversări a eliberării 
fascist.

Ne exprimăm convingerea că relațiile

adresăm dumneavoastră și 
felicitări cordiale cu ocazia 
Cehoslovaciei de sub jugul

de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia 
se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor marxist-leniniste ale In
ternaționalismului socialist, respectării independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, încrederii și stimei reciproce, în inte
resul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

De ziua marii dumneavoastră sărbători vă urăm, dumneavoastră șl 
popoarelor ceh și slovac, succese în dezvoltarea multilaterală a Ceho
slovaciei socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România
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Cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a victoriei 

asupra fascismului și a Zilei independenței 

de Stat a României

Depuneri
de coroane de flori

Cu prilejui celei de-a 26-a ani
versări a victoriei asupra fascismului 
și a Zilei Independenței de Stat a 
României, sîmbătă dimineața au fost 
depuse coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
-socialism, la Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul eroilor so
vietici.

La solemnități au luat parte to
varășii Manea Mănescu, Gheorghe 
Rădulescu, Emil Drăgănescu, Dumi
tru Popa, Ion Iliescu, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, membri al C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
ai Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, conducători ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
foști comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, delegații ale oa
menilor muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București, a- 
tașați militari și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Companii militare și de gărzi pa
triotice au prezentat onorul pe pla
tourile din fața monumentelor.

în acordurile Imnului eroilor, la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism, au fost depuse coroa
ne de flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și Consi
liului de Miniștri : Corpului Diplo
matic ; Ministerului Forțelor Arma
te, Ministerului Afacerilor Interne și 
Consiliului Securității Statului ; Con
siliului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. Consi
liului Național al Femeilor , Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și Consiliului U.A.S.R. ; 
Comitetului municipal București al 
P.C.R. și Consiliului popular munici
pal ; Comitetului foștilor luptători 
antifasciști din România ; Comitetu
lui organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist, precum și jerbe 
de flori din partea organizațiilor de 
pionieri.

La Monumentul eroilor patriei și 
la Monumentul eroilor sovietici au 
fost depuse coroane de flori din par
tea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ; Corpului 
Diplomatic ; Ministerului Forțelor 
Armate ; Ministerului Afacerilor In
terne și Consiliului Securității Sta
tului ; Comitetului municipal Bucu

rești al P.C.R. și Consiliului popu
lar municipal ; Comitetului organi
zatoric al veteranilor din războiul 
antifascist, precum și jerbe de flori 
din partea pionierilor.

La Morftimentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei. pentru socialism și la Monu
mentul eroilor patriei a fost intonat 

• Imnul de stat al Republicii Socia
liste România. La Monumentul eroi
lor sovietici au fost intonate imnu
rile de stat al Uniunii Sovietice și 
al Republicii Socialiste România.

După solemnitățile depunerii co
roanelor, cei prezenți au primit de
filarea companiilor de onoare.

La Cimitirul militarilor britanici 
căzuți pe teritoriul României în lupta 
împotriva fascismului, la solemnita
tea depunerii de coroane de flori 
au luat parte Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Nicolae Agachi și Ion 
Avram, miniștri, general-colonel Mi
hai .Burcă, adjunct al ministrului 
forțelor armate, Gheorghe Călin, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al județului Ilfov, miniștri, 
membri ai conducerii Ministerului A- 
facerilor Externe, generali și ofițeri 

\ superiori.
Au fost prezenți șefi ai unor mi

siuni diplomatice și atașați militari.
O companie militară a prezentat 

onorul. După intonarea imnurilor de 
stat al Marii Britanii și al Republi
cii Socialiste România, au fost de
puse coroane de flori din partea 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, Corpului . Diplomatic, Mi
nisterului Forțelor Armate, Consi
liului popular al județului Ilfov.

Asistența a primit apoi defilarea 
companiei de onoare.

De asemenea, cu prilejul Zilei de 
9 Mai, au fost depuse coroane de 
flori la mormintele eroilor români 
de la Cimitirul militar Ghencea din 
Capitală, la cimitirele și monumen
tele eroilor români din întreaga țară.

Militari, membri ai gărzilor pa
triotice, tineri care se pregătesc 
pentru apărarea patriei, pionieri au 
făcut gărzi de onoare. Fanfare mili
tare au intonat Imnul eroilor.

Cu același prilej au fost depuse 
coroane de flori și în cimitire ale 
ostașilor sovietici, căzuți pe terito
riul României in lupta împotriva 
fascismului, de la Jilava, Herăstrău 
și alte cimitire din țfiră.

(Agerpres)
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FOTBAL I BOX FAPTUL

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a 

menținut umedă în majoritatea 
regiunilor, exceptind Crișana 
unde nu a plouat. Au continuat 
să cadă ploi intermitente în ju
mătatea de est a Munteniei, 
Dobrogea, Moldova și în Tran
silvania. în Maramureș și sud- 
vestul țării după-amiază s-au 
semnalat averse locale, care in 
Oltenia și vestul Munteniei au 
fost însoțite de descărcări elec
trice. In zona Bechet-Băilești a 
căzut grindină. La munte la 
peste 1 500 metri s-a semnalat 
lapoviță și ninsoare. Vintul a 
suflat slab, pină la potrivit din 
sectorul nordic, cu intensificări 
locale pe litoral și în Moldova. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 7 grade la Rădăuți 
și Cîmpulung Moldovenesc și 18 
grade Ia Turnu Severin și Ti
mișoara.

Timpul probabil pentru zilele 
de 10, 11 și 12 a.c. In țară : 
Vremea va fi în general insta
bilă, cu cerul variabil mai mult 
poros. La începutul intervalului 
in jumătatea de sud-est a 
țării, ploile vor deveni mai lo
cale și vor intra treptat in re
gim de averse, semnalîndu-se 
cu precădere in cursul după- 
amiezelor. Vintul va prezenta 
intensificări ușoare din nord- 
vest. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2—6 grade in 
partea de nord a țării și intre 
6—16 grade în rest. Maximele 
vor fi cuprinse între 12—22 
grade, mai ridicate in Banat și 
Oltenia. In București : în acest 
interval de timp vremea va fi 
in general instabilă, cu oerul 
mai mult noros. Ploile vor fi 
mai frecvente in prima parte a 
intervalului. Vintul va sufla 
slab, pină la potrivit, predomi- 
nind din sectorul nordic. Tem
peratura aerului în creștere 
ușoară spre sfîrșitul intervalu
lui.

Etapa a XXIII-a a început ieri
RAPID-PROGRESUL 1-0

Rapid și Progresul — echipe de 
veche rivalitate în fotbalul nostru
— au deschis seria meciurilor eta
pei a XXIII-a a campionatului divi
ziei A, o etapă care, trebuie spus, 
ar putea fi ' " 
și pentru 
campioane, 
formațiilor cu șanse... la retrogra
dare.

Ieri, cucerirea ambelor puncte puse 
in joc a stat în aceeași măsură in 
intenția celor două echipe ce și-au 
măsurat forțele pe Stadionul Repu
blicii din Capitală. Rapidiștilor fiin- 
du-le necesare in vederea revenirii 
în fruntea clasamentului, sau oricum 
pentru a nu pierde teren în favoa
rea liderilor ; celor de la Progresul, 
punctele trebuindu-le „ca aerul" 
pentru a ieși din „zona fierbinte" a 
clasamentului... Din această dispută
— mulți dintre cititori poate au și 
aflat pînă la apariția acestor rînduri'
— au ieșit cîștigați rapidiștii. 
capătul timpului regulamentar 
joc tabela de marcaj arăta scorul

"în favoarea lor, ca urmare a 
înscris în minutul 22

hotărîtoare pînă la urmă 
desemnarea probabilei 

și pentru definitivarea

La 
de

de 1—0 
golului 
Neagu.

Acest 
marcat în timpuf unei dominări . 
sistente (e drept, cam fără orizont) 
a Progresului ; 
prevestea nimic 
tură liberă de la 
poziție destul de 
cutată, mai mult 
o formalitate, de către 
Mingea ajunge, pe sus, la buchetul 
de jucători aflați în careul Progre
sului, unde, dintre rapidlști se afla 
doar Neagu. Intervenția tuturor a- 
cestora este aproape simultană, dar 
mingea primește direcția ce i-o dă 
piciorul drept al centrului atacant 
al echipei giuleștene — plasa porții 
lui Zamfir.

Repriza secundă nu schimbă cu 
nimic fizionomia generală a jocu
lui ; Progresul continuă să aibă ini
țiativa. Fotbaliștii din str. dr. Stai- 
covici luptă evident mai mult, caută 
să egaleze cel puțin. Și nu se poate 
spune că Intențiile lor s-au aflat 
prea departe de a fl concretizate. Ei

singur gol al partidei

7 000 de spectatori i-au aplaudat DIVERS

de

s-a 
in-

faza respectivă nu 
periculos. O lovi- 
circa 30 m, dintr-o 
laterală, este exe- 
pentru a îndeplini 

Dumitru.

au avut bune ocazii, cam din cinci 
în cinci minute, fără ca totuși min
gea să Intre în poarta lui Răducanu. 
De două ori, Casai — aflat destul 
de aproape de poartă — n-a ajuns 
mingea (și deci n-a putut interveni 
decisiv) la centrările excelente ale 
coechipierilor săi. O dată, portarul 
rapidist a salvat foarte greu, res- 
pingind în corner un șut puternic, 
de la distanță. într-o altă fază, fun
dașul Măndoiu, venit spre a încerca 
el egalarea, a șutat periculos, prin 
surprindere, Răducanu a plonjat cam 
tîrziu, dar mingea... a trecut de 
puțin pe lingă poartă.

Starea terenului a influențat clar 
desfășurarea partidei, mai ales. cali
tatea jocului. Gazonul îmbibat de 
ploaie, pe alocuri z acoperit literal
mente de apă, a solicitat 
fizice suplimentare, 
traiectorii dintre cele mai 
și influențînd stabilitatea 
și la o alergare ușoară — ; 
rilor. Cum ieri ploaia n-a 
este mai mult ca sigur că și der
biul de astăzi dintre Dinamo și 
Steaua va avea la rîndu-i de sufe
rit. Unde o mai fi prelata din ma
terial plastic care proteja altădată, în 
asemenea Împrejurări, terenul de fot- 
'bal de la „Republicii" ?.

pe noii campioni

eforturi 
dînd mingiei 

1 curioase 
— chiar 
a jucăto- 
contenit,

I. O.
* «

Astăzi se dispută celelalte șapte 
partide ale etapei. Singurul meci 
programat în Capitală, Steaua—Di
namo, are loc pe Stadionul Republi
cii cu începere de la ora 17.

în țară sînt programate următoa
rele partide : Sport Club Bacău— 
Farul Constanța ; C.F.R. Timișoara— 
U.T. Arad ; Universitatea Craiova— 
Politehnica Iași ; F.C. Argeș Pitești— 
Jiul Petroșani ; Universitatea Cluj— 
C.F.R. Cluj ; Steagul roșu Brașov— 
Petrolul Ploiești.

De la finalele campionatelor euro
pene de box, desfășurate în primă
vara lui 1969, arena patinoarului „23 
August" n-a mai cunoscut o asenrfe- 
nea afluență de public ca aceea de 
ieri seara. Sala era plină pînă la re
fuz, cei aproximativ 7 000 de specta
tori constituind o ambiantă Înflăcă
rată, cite o dată chiar puțin pătima
șă, tipică marilor întreceri pugilistice 
în ordinea categoriilor, iată cine sili; 
campionii anului 1971 și, cu cea mai 
mare probabilitate, viitorii reprezen
tanți ai României la apropiatele în
treceri pentru titlurile continentale :

Setniniuscă : MIHAI AUREL (Fa
rul — antrenor Buză). Aseară, in 
pofida avertismentului primit de la 
arbitru, Mihai Aurel, de patru ori 
campion la categoria „minusculilor 
pugiliști", l-a învins clar pe tînărul 
Ștefan Boboc (Dinamo), datorită 
punctelor acumulate prin directele și 
croșeele de stingă. în ultimele doua 
runduri.

Muscă : CONSTANTIN GRUESCU 
(Steaua — antrerîori Ion Chiriac și 
Marcu Spakov). Meciul dintre cei 
doi vechi rivali la titlul categorici, 
Ciucă și Gruescu, a început prin- 
tr-un atac de-a dreptul furibund al 
lui Gruescu. din a cărui încleștare 
Ciucă a scăpat cu greutate. Apoi, 
campionul Europei a echilibrat per
fect lupta. în a doua repriză, prefe
rința tehnică, în condițiile unui punc
taj egal, a fost de partea lui Ciucă. 
Acest plus de tehnicitate s-a menținut 
și pe tot parcursul ultimelor trei mi
nute. Totuși, juriul l-a preferat în
vingător pe Gruescu,

Coco? : AUREI, DUMITRESCU 
(Steaua). — O luptă foarte curajoasă 
a purtat Adrian Moraru (Dinamo)

„CROSUL TINERETULUI"

r 
I 
i 
i 
i 
I 
l 
I 
i 
i 
i 
i 
i 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
l 
I 
i 
I
l

I 
I 
I 
I 
li 
I 

' I 
I 
I 
I 
I 
I

în cinstea gloriosului jubileu i 
al semicentenarului Partidului ; 
Comunist Român, pe Stadionul 
RepuBlicii din Capitală va avea 
loc astăzi un bogat program de 
manifestări sportive. La ora 16, 
începe defilarea celor 3 000 de 
sportivi, reprezentanți ai clubu
rilor și asociațiilor bucureștene, 
iar în jurul orei 16,20 va sosi 
pe stadion „Ștafeta Semicente
narului P.C.R. 1921—1971". în 
continuare se va disputa o a- 
tractivă ștafetă aplicativă M.F.A. 
și cursa de 1 500 m, din cadrul 
întîlnirii atletice București— 
Praga. La ora 17 va începe me
ciul Steaua—Dinamo, eontind 
pentru campionatul diviziei A, 
la fotbal. în pauza meciului 
spectatorii vor putea urmări o 
frumoasă demonstrație de gim
nastică acrobatică și sportivă, 
prezentată de studente și stu- 
denți de la I.E.F.S.

AZI, PE STADIONUL 
REPUBLICII

CRAIOVA (corespondentul „Sein- ■ 
teii", Nistor Țuicu). — Marele parc 
al Craiovei a fost ieri gazda uneia 
din cele mai importante competiții 
sportive de masă, finala pe țară a 
„Crosului tineretului", organizat de 
C.C. al U.T.C. și Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România. Cadrul 
natural, de un pitoresc inedit, timpul 
frumos, numărul mare de spectatori 
au dat întrecerii tui aspect sărbăto
resc. La startul celor 6 probe s-au 
aliniat 480 de concurenți și concu
rente din cele 39 de județe ale țării 
și din municipiul București. Buna 
organizare, numărul mare de premii 
oferite de către Federația Română 
de Atletism. C.C. al U.T.C., U.G.S.R., 
de către Întreprinderile și instituțiile 
din municipiul Craiova și, bineînțe
les, pregătirea și dorința participan- 
ților de a se clasa pe locuri cit mai 
bune au constituit tot atîtea ele
mente ce au imprimat concursului 
un ritm alert, atractiv, apreciat de

miile de spectatori inșiruiți de-a 
lungul traseelor și în tribuna hipo
dromului din Craiova, unde au avut 
loc startul și 
miere.

Ciștigătorii 
pe 1971 sînt: 
(15—16 ani) — Bălan Tatiana (jude
țul Neamț) ; la 1 000 metri băieți 
(15—16 ani) — Bebereche Constantin 
(Școală profesională „23 August" 
București) ; la 1 000 metri fete 
(17—19 ani) — Nagy Margareta 
(Cluj) ; la 2 000 metri băieți (17—19 
ani) — Rinja Gheorghe (județul 
Olt) ; la 1 000 metri fete (peste 19 
ani) — Proca Tudora (județul Vas
lui) ; la 3 000 metri băieți (peste 19 
ani) — Kauffmes Gerhard (Brașov).

Pe primul loc în clasamentul ge
neral pe județe, întocmit pe baza 
acumulării punctelor obținute de 
componenții echipelor de băieți și 
fete la toate categoriile, s-a clasat 
județul Dolj.

festivitatea de pre-
„Crosului tineretului"
la 800 metri fete
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Meciurile disputate in ziua a 

doua a turneului internațional de 
polo pe apă din Capitală s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Bulgaria—R. D. Germană 5—4 ; Ro
mânia — Italia 4—4. Astăzi, tot la 
bazinul Dinamo, au loc partidele : 
Italia — Bulgaria (ora 17) și Româ
nia — R.D.G. (ora 18).

• Tenismenii români Ilie Năstase 
și Ion Tiriac s-au calificat pentru se
mifinalele turneului internațional 
care se desfășoară in aceste zile la 
Madrid. Năstase) l-a eliminat in

...sferturi" cu 6—0, 6—1 pe chilianul 
Patricio Cornejo, iar Tiriac a dispus 
cu 6—2, 6—2 de sud-africanul Ray 
Moore. într-o altă partidă, campionul 
spaniol Manuel Santana l-a întrecut

cu 6—4, 9—7 pe vest-germanul El- 
senbroich.

• Învingind echipa Norvegiei cu 
scorul de 4—1, selecționata de tenis 
a Israelului s-a calificat pentru tu
rul doi al „Cupei Davis" (zona eu
ropeană). urmînd să întîlnească (la 
sfirșitul săptămînii viitoare) repre
zentativa României. Meciul va avea 
loc la Tel Aviv.

• Pe stadionul Wembley din Lon
dra, în fața a 100 000 de spectatori, 
s-a disputat finala „Cupei Angliei" 
la fotbal între echipele Arsenal și 
Liverpool. Victoria a revenit (după 
prelungiri) echipei Arsenal cu sco
rul de 2—1. Au marcat Graham. 
George, respectiv Heighway.

contra campionului european Aurel 
Dumitrescu. Schimburile de lovituri, 
în special directe și croșee, au cres
cut in intensitate și putere pe mă
sura trecerii minutelor. Pină la urma, 
Dumitrescu a obținut ciștig de cau
ză, mai ales datorită boxului bun 
din rundul al treilea. Deși nu e încă 
in formă deosebită, campionul nos- 
tru s-a mai reabilitat în fața publi
cului.

Pană : GABRIEL POMETCU (Ra
pid — antrenor Teodor Niculescu). 
Al patrulea meci al galei finalelor 
a fost, de asemenea, agreabil ca 
tehnică și tărie a loviturilor. Tactic, 
Amăzăroaie (Oțelul Galați) nu și-a 
mai epuizat suflul la început, ci și-a 
declanșat atacurile teribile abia in 
repriza a doua. Pometcu, care cîști- 
gase primul rund, s-a văzut egalat, 
in cel de-ai doilea, 
le trei minute, Pometcu 
tașat prin faimoasele sale 
stingă.

Semiușoară : VASILE 
(Dinamo — antrenor 0. 
cu). După o întrerupere de un an, 
Antoniu reintră in stăpinirea unei 
centuri tricolore, cea de-a cincea la 
număr, învingind, intr-un meci mai 
puțin aprig ca precedentele, pe tinâ- 
rul Ciochină (Steaua), care a evitat 
lupta vreme de două reprize, 
zîndu-se să contraatace abia în 
timele trei minute.

Ușoară : PAUL DOBRESCU 
namo). Cu doi antrenori neutri 
colțurile respective, Cuțov și 
brescu (ambii de la Dinamo) 
subliniat de la bun început că între 
ei nu poate fi vorba de nici un fel de 
menajament. A fost o luptă de mare 
Încleștare intre doi pugiliști a căror 
forță fizică se află cu mult deasupra 
cunoștințelor tehnice și tactice. însă, 
spectacular, meciul a fost sub aș
teptări. Probabil, și datorită unui 
avertisment, Cuțov a fost declarat 
învins (cu 4—1), de către un Do- 
brescu exemplar prin vitalitate și 
spirit de luptă.

Semimijlocie : VICTOR SILBER- 
MAN (Steaua). Deși Valeriu Filip 
(Farul) s-a comportat curajos in 
fața lui Victor Silberman, diferența 
de valoare și-a spus cuvîntul. Direc
tele de dreapta ale campionului l-au 
zdruncinat cu regularitate pe con- 
stănțean, iar cînd ele au fost dublate 
și de croșeele de stingă, lupta a de
venit de-a dreptul inegală (R.S.C. 
III).

Mijlocie mică : GYORFI ION. (Di
namo).
Covaci .
Gybrfi a cucerit titlul fără să mai 
dispute meciul final. El a mai de
ținut titlul național la aceas-tă ca
tegorie și în anul 1969.

Mijlocie : ALEC NASTAC (Steaua). 
Pentru a treia oară față in față, 
intr-o finală de campionat (fiecare 
dintre ei ciștigind cite una din pre
cedentele intîlniri), Năstac și Stumph 
(Metalul) au oferit spectatorilor un 
meci de o duritate cel puțin egală a- 
celeia din partida Cuțov-Dobrescu. 
în mare formă. Năstac și-a luat o 
binemeritată revanșă pentru greaua 
infringere suferită in toamna trecută.

Semigrea: ION MONEA (Dina
mo). După cum spuneau pronosticu
rile, Ion Monea l-a învins pe Pirvu 
(Farul) și a cucerit cea de-a 11-a cen
tură tricoloră ! (5 la mijlocie și 6 la 
semigrea), însă după un meci de ca
litate mediocră.

Grea : ION ALEXE (Dinamo). 
Ion Sănătescu (Oțelul Galați) n-a fost, 
in stare să-i pună piedici serioase lui 
Alexe in dobîndirea celui de-al cin
cilea titlu național.

Lupoaica de bronz, trofeu oferit 
de F. P. Italiana celui mai bun 
boxer al campionatelor române a fost 
decernat lui Gabriel Pometcu.
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Datorită neprezentârii lui 
din motive medicale,

Valeriu MIRONESCU

Zona muntoasă cuprinsă 
Schiul Cladovei și Gura 
din apropierea Porților de 
reprezintă — se pare — 
dintre cele mai interesante 
giuni floristice din țară,
pot fi întîlnite, alături de plante 
cunoscute în zona Mării Caspice, 
plante mediteraneene. Și tot aici, 
printr-o ciudată coincidență,
alături de numeroase relicve 
terțiare, cum sînt : cîrcelul 
(Ephedra distachya), fagul de 
Caucaz (Fagus orientalis), sîm- 
borina (Celtis australis), cresc 
în voie plante de apariție re
centă, postcuaternară : gladiola 
de Dalmația (Gladiolus illy- 
rlcus), Gagea bohemica, Thlaspi 
Jankae. Relevate cu prilejui 
unor recente expediții botanice, 
aceste plante prezintă un deose
bit interes științific și turistic, 
fapt ce a determinat comisia mo
numentelor naturii să propună 
declararea zonei ca monument 
al naturii.

Mingea
și para- 
trăznetul

fotbalMai mulți copii jucau
In vecinătatea școlii generale 
nr. 25, din cartierul „Vest“ al 
orașului Oradea. La un moment 
dat, mingea a ajuns și s-a oprit 
pe acoperișul școlii. Cine și cum 
să o repună in joc ? Mirel Mol
dovan. in virstă de 13 ani, a în
ceput să urce spre acoperiș, 
cățărindu-se pe paratrăznet. A- 
proape de acoperiș insă, para- 
trăznetul s-a dovedit a fi o 
„scară“ amăgitoare. Sirma a ce
dat și copilul, care căzuse de la 
înălțimea de 10 metri, nu a mai 
putut fi salvat.

Cine

misterul ?
în dimineața zilei de 4 august 

1969. în stația Piatra Olt a sosit 
de la Brazi vagonul nr. 
5351200963. Era încărcat cu 22 000 
kg de tablă destinată șantieru
lui de la Slatina al I.S.C.M. 
Craiova. A fost luat in primire 
de echipa formată din magazio
nerul Constantin Ostropel și alți 
doi lucrători din stație — Va
leriu Bădoi și Ion Dima. Două 
ore mai tîrziu, magazionerul de 
tranzit, Constantin Militam, 
constatînd că vagonul este fără 
încărcătură, l-a expediat la... 
Craiova. Cum însă tabla n-a a- 
junș la destinație, de atunci și 
pînă în prezent, în jurul va
gonului amintit s-a format un 
dosar, care, deși se îngroașă 
mereu cu alte și alte pagini, n-a 
reușit încă să dea un răspuns 
la întrebarea : unde sînt cele 
22 000 kg de tablă în valoare de 
79 554 Iei ? Totul plutește în cel 
mai desăvirșit mister, cu toate 
că e cam... cu ochi și cu sprin- 
eene. Tocmai de aceea așteptăm 
să vedem cine il dezleagă.

Continui
(Urmare din pag. I)

in marile bătălii sociale împotriva 
claselor exploatatoare, a politicii lor 
de infeudare a țării puterilor impe
rialiste, împotriva fascizării țării, a 
tendințelor expansioniste ale Ger
maniei hitlertste, împotriva atragerii 
României în orbita acesteia.

Pagini de nepieritor eroism a în
scris lupta P.C.R. pentru independen
ta patriei în anii întunecați ai dicta
turii fasciste și ai înrobirii tării de 
către Germania hitleristă, cînd el a 
organizat mișcarea de rezistență anti
fascistă. Coalizind pe aceeași plat
formă a eliberării patriei cele mai 
largi și mai diverse forțe sociale, po
litice și militare — de la clasa mun
citoare și pină la partidele burgheza 
și monarhie — P.C.R. a inițiat, or
ganizat și condus insurecția armată 
victorioasă din august 1944, în con
dițiile favorabile create de victoriile 
Uniunii Sovietice, de loviturile pu
ternice primite pe toate fronturile de 
agresori. Marcind răsturnarea dicta- 
tuturii fasciste, ieșirea României din 
războiul antisovietic și întoarcerea 
armelor împotriva adevăratului său 
dușman — Germania hitleristă, insu
recția a deschis larg calea poporului 
român spre cucerirea unei reale, de
pline independențe naționale, spre 
înfăptuirea aspirațiilor sale de de
mocrație și progres social.

în istoria nouă a României, inau
gurată de insurecția armată victo
rioasă. o adincă semnificație are ziua 
de 9 mai 1945 — dată epocală în a- 
nalele lumii ootemporane, care a 
marcat marea victorie a popoarelor 
iubitoare de pace Împotriva fascis
mului german in cel de-al doilea 
război mondial. Prăbușirea in pri
măvara anului 1945 a celui de-al 
Ill-lea Reich, sub loviturile concen
trice ale coaliției antihitleriste, încu- 
'«ma lupta eroică, dusă, pe viată și 
pe moarte, de imensa majoritate a 
popoarelor lumii pentru apărarea ci
vilizației umane, a ființei naționale, 
a dreptului imprescriptibil de a-și 
hotărî singure soarta.

în obținerea victoriei asupra fascis
mului, care a fost cucerită cu prețul 
imens a zeci de milioane de vieți — 
mai mult decit au secerat toate răz
boaiele europene din ultima mie de 
ani luate la un loc — al unor pier
deri materiale și spirituale incalcu
labile. un merit nepieritor revine po
poarelor Uniunii Sovietice, care au 
purtat pe umerii lor greul războiu
lui. Sub conducerea P.C.U.S., oa
menii sovietici, militarii Armatei 

Roșii și-au mobilizat toate energji.le 
și resursele, au înfăptuit neasemuite 
acte de vitejie. în mari operații mi
litare desfășurate pe fronturi de mii 
de kilometri, din fața Moscovei pînă 
la Berlin, glorioșii ostași sovietici au 
nimicit forțele principale ale coali
ției fasciste — 607 divizii, trei, pă
trimi din aviație, cea mai mare 
parte din artileria și tancurile ina
micului. Douăzeci de milioane de 
cetățeni sovietici au căzut pe cim- 
purile de luptă, precum și în la
gărele și temnițele Gestapoului. Po
poarele lumii poartă o vie recunoș
tință Uniunii Sovietice pentru con
tribuția adusă la salvarea civiliza
ției umane de barbaria fascistă. Ac
tul Victoriei a fost pecetluit, tot
odată, de eforturile și contribuția 
celorlalte popoare din coaliția anti- 
hitleristă — Anglia, S.U.A. și Franța 
— ale eroicei mișcări de rezistență 
din țările cotropite de fasciști, a că-

CAUZA DE NECLINTIT A LIBERTĂȚII POPORULUI
rei forță organizatoare, lnsuflețitoar®, 
au fost partidele comuniste și mun
citorești.

în marea carte a luptei antifas
ciste a popoarelor, țara noastră a 
înscris o pagină memorabilă, glo
rioasă. începind cu ziua de 23 Au
gust 1944, cînd. ca un singur om, 
întreaga armată a întors armele 
împotriva fascismului — România 
oferind acest exemplu unic în ana
lele celui de-al doilea război mon
dial — și pină la 9 mai 1945, 
timp de 260 zile, unitățile și ma
rile unități române, însumînd un e- 
fectiv de peste o jumătate de mi
lion de oameni, au străbătut prin 
lupte grele mai mult de 1 000 de 
kilometri în dispozitivul inamic, au 
eliberat peste 3 800 de localități, a- 
ducindu-și contribuția de jertfe și 
singe, in lupta cot la cot cu 
ostașii sovietici, la înfrlngerea ar
matelor hitleriste pe fronturile de 
luptă din nord-vestul României și, 
dincolo de fruntariile țării, la 
eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, 
pînă la victoria finală. Pe cîmpurile 
de bătălie ale războiului antihitle

rist armata română a dat aproape 
170 000 de jertfe.

Faptele de arme ale ostașilor ro
mâni au stîrnit admirația aliaților 
noștri, fiind citate în ordine de zi 
ale Comandamentului Suprem So
vietic, în numeroase comunicate de 
război. Peste 300 000 de soldați, sub
ofițeri și ofițeri români au fost de
corați cu ordine și medalii româ
nești, sovietice, cehoslovace și un
gare.

Contribuția militară a României 
a fost dublată de un substantial 
efort material, economic. Răspun- 
zind însuflețitoarei chemări a Parti
dului Comunist Român „Totul pen
tru front, totul pentru victorie !“, 
poporul român, în frunte cu clasa 
muncitoare, a muncit cu abnegație 
pentru refacerea grabnică a econo
miei distruse de război, pentru sus
ținerea frontului. Angajînd în lupta 
contra Germaniei naziste întregul 

său potențial militar, material și 
uman, punind la dispoziția frontu
lui antihitlerist toate rezervele de 
petrol, cărbune, întreaga capacitate 
a industriei și roadele ogoarelor — 
România și-a înscris la loc de cin
ste numele în rindul popoarelor 
c»re au contribuit la obținerea vic
toriei asupra Germaniei fasciste.

în războiul antihitlerist, ostașii 
români și sovietici, continuînd tra
dițiile frăției de arme româno-ruse 
din războiul de la 1877, au cimen
tat prin lupta și sîngele vărsat în 
comun prietenia româno-sovietică, 
prietenie care s-a ridicat pe o treap
tă superioară în anii construcției 
socialiste, pe baza comunității orîn- 
duirii sociale, a țelurilor și intere
selor supreme ale țărilor și popoa
relor noastre.

Orînduirea socialistă pe care o 
făurim și o perfecționăm, mărețele 
planuri pe care ni le-am propus 
poartă, toate, pecetea aspirațiilor și 
intereselor vitale ale poporului nos
tru de a munci și a se dezvolta in 
patria sa liberă și independentă, de 
• trăi in pace, înțelegere și coope

rare cu celelalte popoare. Aceste 
năzuințe se îmbină strins, orga
nic, cu năzuințele tuturor popoarelor 
de a face cu neputință repetarea unei 
noi conflagrații mondiale, cu ale tu
turor popoarelor care luptă pentru 
a-și dobîndi sau consolida libertatea, 
independența, dreptul sacru de 
a-și făuri singure destinele, viito
rul. Pe aceste temeiuri este așezată 
politica externă a P.C.R., a Româ
niei socialiste, care, corespunzător 
intereselor fundamentale ale po
porului român și ale întregii ome
niri, urmărește cu perseverență 
menținerea și întărirea păcii, pro
movarea încrederii și înțelegerii în
tre popoare.

în această privință, partidul și 
statul nostru pornesc de la trans
formările fundamentale care au a- 
vut Ioc în lume după cel de-al doi
lea război mondial, de la analiza 
raportului actual de forțe pe arena 

internațională, care reflectă crește
rea continuă a forțelor antiimpe- 
rialiste, afirmarea mai puternică 
decit oricînd a voinței popoarelor 
de a apăra pacea, de a se dezvolta 
de sine stătător, de a-și pune re
sursele și capacitățile creatoare în 
slujba progresului.

Desigur, cercurile imperialiste 
n-au renunțat la încercările de a 
opri mersul înainte al omenirii, in
clusiv pe calea războiului ; continua
rea cursei înarmărilor, activitatea ne
fastă a cercurilor reacționare, milita
riste și revanșarde, existența impe
rialismului care perpetuează perico
lele de război impun popoarelor o 
neslăbită vigilență. O profundă in
dignare trezesc continuarea agre
siunii împotriva eroicului popor 
vietnamez, escaladarea ei în Cam- 
bodgia și Laos; dar insăși eroica re
zistență a popoarelor din aceste 
țări demonstrează că, in zilele 
noastre, sînt de neînvins popoarele 
care-și apără ferm și hotărit ființa 
națională, pămîntui patriei, cuceririle 
și dreptul de a fi libere și inde
pendente. Poporul român este și va 

fi întotdeauna alături de cauza 
dreaptă a popoarelor din Indochina, 
de toate popoarele care luptă, une
ori cu arma in mină, pentru elibe
rare și dezvoltare de sine stătătoare.

Interesele majore ale tuturor po
poarelor, ale păcii și progresului cer 
in prezent eforturi stăruitoare din 
partea tuturor statelor, indiferent de 
mărimea și ponderea lor militară, 
pentru eliminarea focarelor de în
cordare și conflict existente, pentru 
un curs pozitiv, de destindere și în
țelegere in viața internațională, 
pentru reglementarea pe căi poli
tice, prin discuții și negocieri, a pro
blemelor litigioase sau nerezolvate, 
întreaga experiență postbelică scoate 
in evidență anacronismul politicii de 
forță, de dominație și dictat proprie 
imperialismului, subliniază cu tărie 
necesitatea stringentă, în interesul 
dezvoltării fiecărui popor și al secu
rității generale, al strictei respectări 

in relațiile internaționale a princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc. Aceste princi
pii sint așezate ferm și statornic la 
temelia întregii activități interna
ționale a României — caracterizate 
prin, spirit de responsabilitate față 
de destinele păcii, prin dinamism, 
profund caracter constructiv. în 
centrul acestei activități se află 
prietenia cu toate țările socialiste, 
de care ne simțim legați prin comu
nitatea de orinduire, de idealuri și- 
de țeluri. îngrijindu-se de întărirea 
capacității de apărare, statul român 
dezvoltă colaborarea forțelor noas
tre armate cu armatele statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
cu ale celorlalte țări socialiste, pen
tru a putea da la nevoie riposta 
cuvenită oricărui atac militar impe
rialist. în același timp, acționind 
în spiritul coexistenței pașnice, 
România extinde relații pe multiple 
planuri cu celelalte state, indiferent 
de orinduirea lor, dezvoltă largi 
contacte cu reprezentanții diferite
lor state, în vederea stimulării des

tinderii, înțelegerii și colaborării, în 
care sînt interesate toate popoarele.

La baza relațiilor cu toate statele, 
fără deosebire de orinduire socială, 
țara noastră situează in mod ferm 
principiile independenței și suverani
tății naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc — sin
gurele în măsură să asigure relații 
normale și fructuoase între state. 
După cum arăta secretarul general al 
partidului nostru, aceste principii 
sînt pentru societatea omenească de 
astăzi, pentru relațiile de colaborare 
în lume, așa cum sînt apa și aerul 
pentru existența omului. Ele consti
tuie condiția vieții noastre indepen
dente și libere, condiția vieții inde
pendente și libere a tuturor națiuni
lor lumii.

Ținind seama jn permanență de 
faptul că cele două războaie mon
diale au pornit de pe continentul 
european, de necesitățile înlăturării 
reziduurilor războiului trecut și a ori
căror germeni de încordare, Româ
nia se manifestă ca un factor activ 
în efortul pentru organizarea confe
rinței general-europene, ca un pas 
important pe calea asigurării secu
rității continentului. Țara noastră se 
pronunță hotărit pentru retragerea 
tuturor trupelor de pe teritoriul altor 
state în cadrul granițelor lor națio
nale, lichidarea bazelor militare 
străine, desființarea blocurilor mili
tare, excluderea din arsenalul state
lor a armelor nucleare, chimice și 
bacteriologice, pentru măsuri concre
te, efective, de înfăptuire a dezar
mării generale.

Oamenii muncii, militarii forțelor 
noastre armate, întregul nostru po
por, strins uniți in jurul gloriosului 
nostru partid, își exprimă hotărirea 
de a dezvolta și îmbogăți tradițiile 
făurite de generațiile de înaintași 
in bătăliile pentru libertatea și 
independența țării. Ostașii țării, în
deplinind cu dăruire și fermitate 
sarcinile ce le sînt încredințate de 
partid, de comandantul suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu, depun 
eforturi pentru ridicarea pregătirii 
lor politice și de luptă, pentru a fi 
gata in orice moment să apere cu
ceririle socialiste ale poporului, li
bertatea și suveranitatea națională.

împreună cu prietenii și aliații săi, 
cu popoarele celorlalte țări socialiste, 
cu toate forțele înaintate, poporul 
român va acționa cu energie și ho- 
tărîre pentru apărarea și întărirea 
păcii și securității generale, pentru 
împlinirea aspirațiilor de libertate 
și progres ale omenirii contempo
rane.

tatea unei
tradiții»

Din vremuri străvechi, vetre
le multor localități ale Sălaju
lui au făcut casă bună cu meș
teșugul olăritului, ridicat nu o 
dată la rangul de artă. Dovadă, 
adevăratelt bijuterii care poartă 
amprenta iscusitelor miini ale 
meșterilor din Zalău, Tihău și 
Deja. Făurari de frumos, astăzi 
meșterii respectivi făuresc insă 
cu aceeași migală și talentele 
care vor menține și miine roata 
olarului in actualitate. Pe lingă 
căminele culturale din nume
roase comune ale județului au 
luat ființă cercuri de artă 
populară, in cadrul cărora meș
teri virstnici .împărtășesc ti
nerilor tainele acestei meserii. 
Un prim rezultat : cooperativa 
de consum din Cehul Silvaniei 
a organizat o secție specializată 
pentru producerea ceramicii 
populare Și se pare că și in 
alte comune sint pe cale de a 
lua ființă ateliere asemănătoare. 
Nu peste multă vreme, deci, în 
magazinele de artizanat ale Să
lajului. mult căutatele piese de 
ceramică iși vor amplifica 
greutatea lor specifică.

Bahică
și nu prea

în depozitul de îmbuteliat ra
chiuri din Focșani (aparținînd 
întreprinderii de vinuri Vran- 
cea) se afla, printre altele, șl o 
budană, în care — așa după cum 
rezulta din evidențele de gesti
une — trebuiau să mai fie 2 700 
litri de rachiu alb. într-una din 
diminețile trecute însă, vasul a 
fost găsit complet, gol. Șefa de 
depozit Sofia Georgescu și Vic
toria Botez lăsaseră robinetul 
vasului deschis și rachiul 
scursese la canal. Acum se 
convinge că cine nu închide 
binetul deschide... punga.

Rubricd redactata 
Dumitru TTRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

se 
vor 
ro-

de ;
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Felicitări
din adincul inimii noastre, 
iubite tovarășe Ceaușescu

TELEGRAME ADRESATE SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI

Dezvelirea unor 
plăci comemorative

La Combinatul siderurgic de la Galați

Cu prilejul celei de-a 50-a aniver
sări a Partidului Comunist Român, al 
conferirii titlului de „Erou al Repu
blicii Socialiste România și ordinului 
„Victoria Socialismului" tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, numeroase orga
nizații de partid de pe întreg cuprin
sul țării au adresat telegrame C.C. 
al P.C.R., secretarului general, ex- 
primindu-și deosebita bucurie pen
tru înaltele distincții ce i-au fost a- 
cordate, hotărîrea lor fermă de a-și 
aduce contribuția la înfăptuirea Di
rectivelor celui de-al X-lea Congres 
al partidului.

în telegrama Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R. se spune, 
printre altele : Vă dorim din toată 
inima, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ani îndelungați de viață 
și multă fericire, succes deplin in 
activitatea neobosită pe care o desfă- 
șurați spre binele și prosperitatea în
tregului nostru popor și vă rugăm să 
primiți din partea comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii hunedoreni 
felicitările noastre fierbinți, o dată cu 
angajamentul de a munci cu toată 
fermitatea, pentru a ne îndeplini sar
cinile ce ne revin din programul mă
reț elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului, pentru înflorirea patriei 
noastre dragi — România socialistă.

Biroul comitetului județean de 
partid, comuniștii, toți oamenii mun
cii români și maghiari din județul 
Covasna, au primit cu nemărginită 
bucurie și satisfacție hotărîrea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, prin care vi s-a conferit dum
neavoastră — conducătorul cel mai 
iubit al partidului șl al poporului 
nostru — înaltele distincții de „Erou 
al Republicii Socialiste România" și 
ordinul „Victoria Socialismului", cu 
prilejul aniversării semicentenarului 
partidului.

Ne facem ecoul simtămintelor de 
dragoste și stimă pe care vi le poartă 
toți locuitorii județului Iași — se 
spune în telegrama comitetului ju
dețean de partid — și vă asigurăm 
acum, cu prilejul jubileului de aur 
al partidului, că vom depune întrea
ga noastră putere de muncă pentru 
a îndeplini mărețul program elaborat 
de Congresul al X-iea al partidului, 
conștlenți că prin aceasta contribuim 
la progresul și prosperitatea Româ
niei socialiste.

în telegrama biroului Comitetului 
județean Suceava al P.C.R. se arată : 
Și cu acest prilej, omagiul nostru este 
însoțit de asigurarea că toți comu
niștii și oamenii muncii din județ, 
urmînd exemplul strălucit al dum
neavoastră, sint ferm hotărîți să facă 
totul pentru aplicarea în viață a po
liticii interne și externe a partidu
lui, pentru.a-și spori aportul la ridi
carea României pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației. Vă dorim, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
multă sănătate, putere de muncă și 
viață îndelungată spre binele și fe

ricirea poporului român, a Întregii 
noastre națiuni socialiste.

în telegrama Comitetului județean 
Satu-lVIare al P.C.R. și a consiliului 
popular județean se spune : Expri- 
mîndu-ne sentimentele de înaltă pre
țuire și recunoștință față de tot ceea 
ce ați făcut pentru binele poporului 
român, al locuitorilor de pe aceste 
meleaguri, în numele tuturor comu
niștilor și al celorlalți oameni ai 
muncii, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, vă felicităm 
călduros și vă adresăm, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
sincere urări de sănătate și putere de 
muncă spre binele patriei noastre și 
al întregului popor.

Sîntem mîndri de faptul că la îm
plinirea unei jumătăți de veac de 
existență a partidului, celui mai iu
bit fiu al poporului, luptător dîrz, 
neînfricat pentru cauza națiunii, i 
s-au decernat cele mai înalte dis
tincții ale Republicii Socialiste Ro
mânia — se arată în telegrama Co
mitetului județean de partid și a Con
siliului popular județean Tulcea. Oa
menii muncii din județul nostru vă 
asigură, stimate tovarășe secretar ge- 

. neral, că vor urma cu încredere și 
abnegație politica partidului, exem
plu de dăruire, sfaturile si îndem
nurile dumneavoastră și nu vor pre
cupeți nici un efort pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor trasate 
de cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

★
în acest moment de adinei semni

ficații și puternice rezonanțe, cînd 
sărbătorim glorioasa aniversare a 
partidului, oamenii muncii din ju
dețul Cluj — români, maghiari și de 
alte naționalități — se arată în tele
grama organizației județene de par
tid — strîns uniți sub steagul parti
dului, iși reafirmă hotărîrea lor de 
a-și aduce contribuția la înfăptuirea 
mărețelor sarcini trasate de Congre
sul al X-lea al partidului pentru îna
intarea națiunii noastre socialiste pe 
calea progresului și civilizației, pen
tru fericirea poporului muncitor.

în telegrama sectorului 4 al mu
nicipiului București se spune, prin
tre altele : Animați de un fierbinte 
patriotism — acum la împlinirea a 
50 de ani de existență a gloriosului 
nostru partid — asigurăm Comitetul 
Central, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
atașamentul nostru profund, de ho
tărîrea de a contribui cu toate for
țele la înfăptuirea amplului program 
de dezvoltare economică și socială a 
sectorului, muncind neobosit pentru 
edificarea viitorului luminos al pa
triei noastre socialiste.

în telegrama personalului marii 
unități al cărei secretar de partid 
este locotenent-colonelul Ștefan Mi- 
lea se spune printre altele : Ne an
gajăm să închinăm toată energia, 
pasiunea și puterea de muncă înflo
ririi României socialiste prin contri
buția ce o vom aduce la instruirea

și educarea noastră în spiritul dra
gostei și devotamentului nemărginit 
față de patrie, popor și partid, al 
hotărîrii de a apăra cu orice sacri
ficiu cuceririle noastre revoluționare, 
hotarele patriei, independența, suve
ranitatea națională și pacea.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. se spune în telegrama 
Comandamentului Marinei Militare, 
că noi, comuniștii, întregul personal 
al marinei militare nutrim o profun
dă dragoste și recunoștință față de 
partidul nostru iubit, sentimente de 
adine respect pentru activitatea, e- 
forturile și consecvența cu care Co
mitetul Central, dumneavoastră per
sonal, acționați în slujba progresului 
și civilizației națiunii române. Acum, 
cînd întreaga țară sărbătorește 50 
de ani de la întemeierea partidului 
nostru, ne angajăm solemn să tra
ducem în viață cu rezultate supe
rioare ordinele dumneavoastră, co
mandantul suprem, să acționăm cu 
toate forțele sub conducerea partidu
lui, pentru formarea de noi contin
gente temeinic instruite și educate, 
profund devotate, gata oricînd să în
deplinească îndatoririle de apărători 
ai libertății, independenței și suve
ranității scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

într-o altă telegramă adresată de 
generalii, ofițerii, subofițerii, milita
rii în termen și salariații civili din 
unitatea 02446 se spune : Raportăm 
Comitetului Central, dumneavoastră 
personal, că în cinstea gloriosului 
jubileu ne-am îndeplinit angaja
mentele asumate, obținînd rezultate 
bune în îndeplinirea planului de 
luptă și politic, în întărirea ordinei 
și disciplinei militare, conștienți de 
nobila misiune ce ne-a fost încre
dințată. Ne vom intensifica efortu
rile pentru perfecționarea măiestriei 
militare, pentru a fi gata oricînd să 
apărăm mărețele cuceriri soeialiste 
ale poporului român, independența și 
suveranitatea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

(Agerpres)

Cu prilejul semicentenarului Par
tidului Comunist Român, sîmbătă au 
avut loc, în diferite localități din 
țară, dezveliri de plăci oomemorative 
care evocă momente din lupta și ac
tivitatea revoluționară a partidului 
pentru cauza poporului și eliberarea 
patriei, precum și alte evenimente 
din mișcarea comunistă și muncito
rească din țara noastră.

La Arad, pe clădirea din str. Pa
ris nr. 2, cunoscută sub denumirea 
de „Căminul muncitorilor", a fost 
așezată o placă ce aminește că. în 
1921, aici s-a constituit organizația 
locală a Partidului Comunist Român 
Placa dezvelită pe o casă din str. Ro
zelor arată că în 1943 în acest loc 
și-a desfășurat activitatea o tipogra
fie ilegală a partidului, iar o alta, 
așezată pe o clădire din str. Barițiu, 
eternizează ziua de 23 August 1944, 
cînd aici s-a constituit Comitetul ju
dețean arădean al Partidului Comu
nist Român. Alte plăci comemorative 
evocă generațiilor de astăzi consti- ' 
tuirea, în anul 1870, a Asociației ge
nerale a muncitorilor din Arad, afi
liată la Internaționala I, și prima 
adunare de 1 Mai a muncitorimii a- 
rădene, ținută în anul 1890.

Plecarea în Maroc 
a unei delegații 
militare române

O delegație militară, condusă de 
general-oolonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și șef al Marelui Stat Major, a 
plecat sîmbătă la Rabat, unde, la in
vitația guvernului marocan și Mi
nisterului Apărării, va participa la 
manifestările prilejuite de a XV-a 
aniversare a Zilei armatei marocane.

La plecare, pe aeroportul Otopeni 
erau prezenți general-colonel Sterian 
Tîrcă, adjunct al ministrului forțelor 
armate, generali și ofițeri superiori. 
A fost de față Jean Sudreaud, ata
șatul militar aero și naval al Maro
cului la București.

(Agerpres)

în cinstea celei de-a 50-a aniversări de la crearea 

Partidului Comunist Român 

în Editura politică au apărut:

INDUSTRIA ROMÂNIEI 1966 1970
DEZVOLTAREA ECONOMIEI
ROMÂNEȘTI 1966-1970

Rezultatele Concursului 
de scenarii pentru teatrul 

radiofonic și de televiziune
Radioteleviziunea Română a orga

nizat în cinstea celei de-a 50-a ani
versări a Partidului Comunist Ro
mân un concurs de scenarii originale 
pentru radio și televiziune, inspi
rate din lupta poporului, condus de 
partid, pentru eliberarea țării și con
struirea socialismului.

Juriile concursurilor, alcătuite din: 
Radu Beligan, Aurel Baranga, Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, Dina Cocea, 
Radu Popescu, prof. univ. dr. Ion 
Zamfirescu, prof. univ. dr. George 
Dem. Loghin, Geo Saizescu, Florian 
Potra, Nicolae Dragoș, Mihai Florea, 
Natalia Stancu, Virgil Stoenescu, 
Dinu Săraru, au decernat următoarele 
premii :

PENTRU TEATRUL 
RADIOFONIC 

Premiul I
Scenariul „Zestrea" de Paul 

Everac.

Premiul II
Scenariul „Podul" de Silvia An- 

dreescu și Theodor Mănescu ; Sce
nariul „Recitindu-l pe Shakespeare" 
de Cristian Munteanu.

Premiul III
Scenariul „Rămîi cu noi, Crinț" de 

Dan Tărchilă ; Scenariul „Groapa cu 
furnici" de Titel Constantinescu : 
Scenariul „Zidul" de Valentin Mun
teanu.

MENȚIUNI :
Scenariul „Interviul" de Ion D.

Șerban ; Scenariul „Heralzi și com
putere" de Valeriu Sîrbu ; Scenariul 
„Postul era deschis" de Alecu Po- 
povici.

PREMIUL PENTRU DEBUT a 
fost decernat scenariilor semnate de 
Dan Adrian și Anna Hallasz.

PENTRU TEATRUL 
LA TELEVIZIUNE

Premiul II
SCENARIILE :

„în vîntul de martie" de Letiția 
Papu ; „Noaptea albă" de Mircea 
Bradu ; „Fiul cantonierului" de Va- 
sile Chiriță.

Premiul III
SCENARIILE :

„Izbînda învinșilor" de dr. Emil 
Ștefănescu ; „Agent dublu" de Ște
fan Berciu ; „Misiunea" de Dinu 
Bondi ; „Fără final" de Nicolae Da- 
maschin.

MENȚIUNI 
SCENARIILE :

„Clandestinii" de Ion Marina ; 
„Tăcerea" de Radu Gurău ; „Lea
gănul de aur" de Titel Constanti
nescu ; „Micile probleme mici" de 
Maria Marin.

Premiul special acordat scenariu
lui care valorifică în gradul cel mai 
înalt mijloacele și posibilitățile tea
trului T.V. : scenariul „Călătorie în 
noapte" de Ion Șeitan.

La Iași, pe casa de pe strada Fla
mura Roșie, unde a locuit o vreme 
Lucrețiu Pătrășcanu, o placă come
morativă amintește de activitatea și 
viața acestui militant de frunte al 
partidului. O altă placă memorială 
a fost dezvelită pe strada Arcului, 
unde a funcționat o tipografie folo
sită de partid pentru tipărirea de 
publicații cu caracter antifascist. De 
asemenea, au fost dezvelite plăci pe 
strada Ștefan cei Mare, unde a 
fost sediul Blocului muncitoresc-ță- 
rănesc și al cercului femeilor mun
citoare — organizații conduse de 
partid — pe strada Cloșca, unde a 
fost unul din sediile conspirative ale 
partidului în perioada 1925—1944, și 
pe strada Sărărie, la fostul sediu al 
comisiei locale a sindicatelor unitare.

★
în orașul Brașov, asemenea plăci 

au fost așezate pe zidul clădirii în 
care a avut loc adunarea de consti
tuire a organelor locale ale P.C.R. 
și pe cele ale caselor care au adă
postit redacțiile unor publicații edi
tate de partid. De asemenea, grupuri 
de tineri din mai multe județe au 
așezat plăci memoriale pe piscul ma
sivului Postăvaru și pe vîrful Ne- 
goiul.

(Agerpres)

Cronica zilei
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL REPUBLICII TUNISIENE

Sîmbătă la amiază a sosit în Ca
pitală Abdelmajid Chaker, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Tunisiene în Repu
blica Socialistă România. (Agerpres)

A apărut

„REVISTA 

DE FILOZOFIE">
nr. 4/1971

în urma ploilor abundente

ATENȚIE MAXIMĂ LUCRĂRILOR
DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR
Precipitațiile din ultima vreme, 

cu tot caracterul lor torențial șl 
micile pierderi care au fost cau
zate de revărsarea unor rîuri, de 
aluviunile depuse de torenți, cît și 
de băltirea apelor pe semănături, 
sînt totuși avantajoase pentru agri
cultură. în Bărăgan și îndeosebi 
în Dobrogea se simțea lipsa apei 
în sol mai ales în această perioadă 
cînd are loc încolțirea și răsărirea 
plantelor agricole însămînțate în 
primăvară. în județele Constanța, 
Tulcea. Ialomița, Brăila și Galați 
a fost refăcută rezerva de apă în 
sol, ceea ce este deosebit de bine 
pentru semănăturile de toamnă și 
de primăvară.

La Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii 
și Apelor, analizîndu-se situația 
determinată de ploile abundente 
din ultimele zile, a rezultat că 
solurile de tip cernoziom, avînd 
capacitate ridicată de absorbție, au 
reținut o mare cantitate de apă 
provenită din precipitații. Cu 
toate acestea, în zonele din sud, 
în mod deosebit, apa băltește pe 
unele suprafețe cu semănături. 
Astfel, la I.A.S. Lehliu-Ialomița 
apâ băltește pe circa 2 000 ha cul

tivate cu grîu, porumb și soia, 
stratul de apă atinge 20—40 cm. 
Situații asemănătoare se întîlnesc 
în județele Prahova și Dîmbovița 
și în alte zone. Ținîndu-se seama 
de acest lucru, serviciile de specia
litate din minister recomandă ca 
organele agricole județene, condu
cerile întreprinderilor agricole de 
stat și ale cooperativelor agricole 
să ia măsuri urgente în vederea 
evacuării apelor de pe semănături, 
în acest scop, trebuie desfundate 
toate canalele de scurgere și să
pate canale suplimentare acolo 
unde se simte nevoia. Dacă supra
fața afectată de apă permite, se 
pot deschide brazde de scurgere 
cu plugul. Specialiștii din unități
le agricole din această zonă tre
buie să analizeze situația fiecărei 
parcele de teren în parte și să ia 
măsuri în funcție de starea cultu
rilor. Acolo unde se constată că 
semănăturile au fost distruse de 
grindină, cazul unor cooperative a- 
gricole din județele Dîmbovița, Me
hedinți, Satu-Mare, sau unde tere
nul a fost spălat de ape, în timpul 
cel mai scurt să se reînsămînțeze 
terenurile cu aceleași culturi, pa

ralel cu aplicarea de îngrășămin
te chimice. De asemenea, trebuie 
să se facă completarea golurilor din 
semănăturile de primăvară acolo 
unde se constată lipsa plantelor. 
Totodată, trebuie să se urmăreas
că unde, din cauza ploilor, s-a for
mat crustă și să se treacă la e- 
xecutarea de lucrări specifice pen
tru afînarea solului.

Ploile din ultimele zile, prin can
titățile mari de apă care s-au acu
mulat în sol, vor determina dez
voltarea atît a culturilor agricole, 
cît și a buruienilor. De aceea, ime
diat ce terenul se zvîntă cîtuși de 
puțin, trebuie să se execute lucră
rile de întreținere a culturilor. Tn 
acest scop vor fi folosite din plin 
mijloacele mecanizate, cît și forța 
de muncă manuală.

Cu tot caracterul lor torențial, 
care au provocat mici daune, ploile 
din ultimele zile au fost deosebit 
de favorabile pentru agricultură. 
Acest avantaj trebuie folosit exe- 
cutîndu-se la timp lucrările de în
treținere a culturilor — una din 
principalele măsuri agrotehnice me
nite să asigure obținerea unor re
colte mari.

AU ÎNCEPUT PROBELE TEHNOLOGICE 
IA LAMINORUL DE BENZI EA CALD

GALAȚI (corespondentul „Scîn- 
teii“, Stelian Savin). — în cinstea 
mărețului jubileu al partidului, ieri 
constructorii Combinatului siderur
gic de la Galați au trăit bucuria unui 
nou și important eveniment din ac
tivitatea lor : începerea probelor 
tehnologice la laminorul de benzi la 
cald, laminîndu-se primele șleburi 
calde prin cajele trenului degrosisor. 
Construcția acestui important obiec
tiv. începută cu trei ani în urmă, a 
fost realizată într-un timp record, 
necesitînd un volum de terasamente 
de 1 200 000 mc, baterea a 15 000 pi
lot!, turnarea a 400 000 mc de beton 
armat, montarea a 22 000 tone con
strucții metalice și 28 000 tone uti
laje tehnologice, Instalarea a 1600 
kilometri cabluri electrice șl 800 
kilometri țevi și conducte etc.

Capacitatea instalată a noului la
minor este de 1 milion tone pe an 
de bandă lată laminată Ia cald, în- 
tr-o gamă dimensională variată, cu 
multiple utilizări : ca materie primă 
pentru laminorul de benzi la rece, 
în construcția navală, în construcția 
de mașini, pentru țevi sudate etc. 
Există însă posibilitatea de sporire 
a acestei capacități pînă la 2 mili
oane tone pe an în 1975, iar ulterior 
pînă la 3,5 milioane tone pe an.

în telegrama transmisă cu acest 
prilej Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către biroul comitetului județean 
de partid, se spune, între altele : 
„Stimate tovarășe secretar general. 
Permiteți-ne să vă împărtășim, în a- 
ceastă istorică zi de cinstire a glo

riosului și încercatului partid al co
muniștilor români, unul din noile 
noastre succese în construcția cetă
ții oțelului de la Galați. Angajați 
trup și suflet la înfăptuirea politicii 
economice a partidului, a măsurilor 
de dezvoltare a metalurgiei țării 
noastre, constructorii și siderurgiștii 
gălățeni au efectuat astăzi, 8 mal, 
prima laminare la un nou șl impor
tant obiectiv siderurgie — laminorul 
de benzi late la cald.

Vă raportăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că indicațiile 
deosebit de prețioase pe care ni 
le-ați dat în timpul memorabilei 
vizite pe platforma combinatului, 
sprijinul nemijlocit și direct, aten
ția și prețuirea pe care ați acordat-o 
întregii noastre activități au fost ele
mentele principale care au permis 
ca evenimentul raportat astăzi să 
aibă loc întocmai angajamentului 
pe care ni l-am luat în fața parti
dului, a dumneavoastră personal.

însuflețiți de vibranta dumnea
voastră expunere la adunarea festi
vă dedicată semicentenarului parti
dului, de perspectivele luminoase ce 
le deschide țării și poporului noul 
cincinal, constructorii ,și siderurgiștii 
și, alături de ei, toți oamenii muncii 
din județul nostru, vă promit solemn, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că iși vor face și pe viitor cu spornic 
devotament datoria, iși vor înzeci 
eforturile pentru ca prin muncă 
rodnică, prin noi izbînzi prestigioase, 
să contribuie la grăbirea mersului 
patriei și poporului pe drumul pro
pășirii și al fericirii".

Cercetarea științifică 
preocupată de valorificarea 

cărbunilor inferiori
înfăptuirea amplului program sta

bilit de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român s-a concreti
zat, în perioada 1966—1970, printr-un 
ritm intens de dezvoltare a tuturor 
ramurilor economiei naționale, inclu
siv a celor ce urmăresc creșterea po
tențialului energetic al țării.

De altfel, eforturile depuse In acest 
sector situează astăzi țara noastră pe 
un loc de frunte in ceea ce privește 
ritmul mediu anual de dezvoltare a 
bazei de energie. S-a urmărit în prin
cipal folosirea unor surse hidroener
getice și construirea unor puternice 
termocentrale, care să valorifice o 
importantă bogăție naturală — căr
bunele inferior, lignitul. Acesta nu 
era valorificat la noi. în trecut, decît 
în foarte mică măsură. Așa se explică 
faptul că producția de lignit a țării 
a cunoscut in ultimii ani o continuă 
dezvoltare, pentru valorificarea lui 
efectuîndu-se variate lucrări de cer
cetare și proiectare privind explora
rea și stabilirea rezervelor, a condi
țiilor de zăcămint, a posibilităților de 
exploatare cît mai economică etc. 
Lucrările de cercetare geologică, de 
pildă, au evidențiat că peste 90 la 
sută din rezervele de lignit ale țării 
se situează in zona subcarpatică din
tre Turnu-Severin și Olt — fapt care 
a permis ca in această zonă să se 
construiască în ultimii 10—15 ani 
mari unități de exploatare a lignitu
lui. Acestea produc în prezent circa 
8 000 000 tone pe an. adică 60 la sută 
din producția de lignit a tării.

Atenția specialiștilor a fost și este 
Îndreptată spre găsirea metodelor 
care să permită extragerea ligni
tului prin cariere la zi, care oferă 
avantaje numeroase față de exploa
tarea prin metode subterane : toate 
lucrările pot fi complet mecanizate, 
se pot folosi tehnologii și utilaje de 
mare capacitate (producții de peste 
20 000 tone pe zi și unitate — față 
de 5 000 tone pe zi, cît se pot obține
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cinema
• Serata : PATRIA — 9; 11,30; 14: 
16,30; 19; 21,30.
• Pe cometă : LUCEAFĂRUL — 
9: 11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45.
$ Baladă pentru cei căzuțî, în
tâlnire cu vechii mei prieteni. 
Școala românească de matema
tică, Ani electronici, Acești oa
meni : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
© Printre colinele verzi : CEN
TRAL — 9; 11,45; 14,30-, 17,15; 20,15. 
© Zestrea domniței Ralu : VIC
TORIA -r- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, GRIVITA — 9; 11.15: 13,30; 
16; 18,15; 20.30, MELODIA. — 9;
11,15; A3,30; 16; 18,30;, 20,45.
• Mihai Viteazul : DACIA —
8— 19,15 în continuare, MUNCA — 
15; 19.
© Domiciliul conjugal : CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21. 
© Haiducii lui Șaptecai : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Haiducii lui Șapttfcai ; Zestrea 
domnitei Ralu : TOMIS — 9; 12,30; 
16; 19,30.
q Cartierul veseliei : PROGRE
SUL — 11,30.
© Moartea filatelistului : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Răutăciosul adolescent : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
© Drumul vieții — 14,15; Fructele 
mîniei — 16,30; 18,45, Viridiana — 
21 : CINEMATECA (sala Union). 
© Butch Cassidy si Sundance Kid: 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30: 21, GLORIA —
9- 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 
20,30.
• B.D. Intră în acțiune : UNIREA
— 15,30; 18; 20.15, MOȘILOR — 
15,30; 18; 20,15.
O Z. : LUMINA — 9,30; 12,15; 15,30.
• Evocări : LUMINA - 18—21 în 
continuare.
© Sunetul muzicii : FESTIVAL
— 9; 12,30; 16,15: 20. MODERN — 
9; 12,30; 16,15; 20, 
12,30r 16; 19,30.
• Adio, Granada 3
— 9; 11,15; 13,30;
FLOREASCA - 
MIORIȚA — 9;
20,15.
© Los Tarantos : 
ÎNTRE POPOARE

20, FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Prețul puterii : BUZEȘTI — 
15,30 18; 20,30, RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
O Secretul din Santa Vittoria : 
BUCEGI — 15; 17,45; 20,30, VIITO
RUL — 15; 17,45; 20,30.
O Renegata : LIRA — 15,30; 20,15.
• Străzile au amintiri : LIRA 18. 
O Poienile roșii : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 17,45; 20.
o Cei trei care au speriat Vestul: 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30,
ARTA — 15,30; 18; 20,15, VOLGA 
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
© îngerii negri : PACEA — 
15,30; 19.
$ Trimis extraordinar
GAȘI — 16; 18; 20.
e Pan Volodyjovski :
V- 15,30: 19.
© Doar un telefon : FLACĂRA
15,30; 18; 20,15. •
A Vagabondul : VITAN
19.

CRIN-

COSMOS

15,30;

FAVORIT - 9

: EXCELSIOR 
16: 18,15; 20,30, 
15,30; 18: 20.30, 

11,15; 15,45; 18;

ÎNFRĂȚIREA
- 15.30: 17.45:

o

t t r
q Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic pentru elevii li
ceelor din Capitală — 11.
q Opera Română : Coppelia — 11; 
Faust — 19,30.
e Teatrul de operetă : Paganini
— 10,30; Rosemarie — 15,30; Se 
mărită fetele — 19,30.
O A.T.M. (la Ateneul Român — 
sala Studio) : La Musica — pre
mieră — 20.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 10; Fanny — 
15,30; Săptămîna patimilor — 20; 
(sala Studio) : Cui i-e frică de 
Virginia Woolf ? — 10; Moartea 
ultimului golan — 15,30; Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 20.
© Teatrul de comedie : Cher An
toine — 10,30; Fata morgană
— 20.

Teatrul „Lucia Sturdza Eu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
10,30; Iubire pentru iubire — 
15; Leonce și Lena — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Harfa de iarbă 
10,30; Puricele din ureche — 20. 
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10; 
Și eu am fost în Arcadia — 19,30; 
(sala Studio) : Cînd Luna e al-

bastră — 16; Sus pe acoperiș... în 
sac — 20.
• Teatrul Mic : Timp și adevăr
— 10,30; Cum se Jefuiește o bancă
— 15,30; Prețul — 20.
© Teatrul Giulești : Epoleții invi
zibili — 10; Nunta lui Figaro — 
19,30.

© Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptămîni în balcon — 10; Drumul 
e liber — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn IV — 
21,30; (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea ?
— U.
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Lăpușneanul — 10,30; Di
vertisment ’70 — 20.
• Teatrul evreiesc de stat ; Vră
jitoarea — 11; Pe placul tuturor
— 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 10; 
Floare de cactus — 19,30; (la Sala 
Palatului) : Mini-jazz cu maxi-haz
— 10,30; 19,30.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase (sala Savoy) : Bimbirică .— 
11; 18; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș" — 
19,30; (la Teatrul de vară „23 Au
gust") : Se caută o vedetă — 20. 
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Legendă și dor — 
19,30.
© Circul ,,Globus" : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din 
Moscova — 16; 19,30.

t V

PROGRAMUL I

8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață.

9,00 Matineu duminical pentru 
copil. „Adresanții necunos- 
cuți" — comedie de Remus 
Nastu. Interpretează actori ai 
Teatrului „Ion Creangă" din 
București. s

10.00 Viața satului.
11,30 În reluare, la cererea tele

spectatorilor. Recital Anna 
Moffo.

12,00 De strajă patriei.
13,09 Emisiune în limba maghiară.
15,00 Slavă partidului. Concert 

festiv dedicat semicentenaru
lui P.C.R., dat de coruri evi
dențiate în prima etapă a

concursului coral interj ude- 
țean „Cîntare patriei", orga
nizat de Televiziunea Româ
nă în colaborare cu Consi
liul Central U.G.S.R., Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Uniunea Compozito
rilor și organele județene.

16,00, Program sportiv în cinstea 
aniversării semicentenarului 
P.C.R. In cuprins : sosirea 
ștafetei festive, atletism, gim
nastică și meciul de fotbal 
Steaua — Dinamo București. 
Transmisiune directă de la 
stadionul Republicii.

18,50 Simfonia pragheză — docu
mentar poetic 'despre frumu
sețile orașului de pe malurile 
Vltavei în acordurile cunos
cutei simfonii mozartiene. 
• Jlrl Trnca — în lumea per
sonajelor sale.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.

19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film artistic : „Tot orașul 

vorbește" cu Edward R. Ro- 
slnson și Jean Arthur. Pre
mieră pe țară.

21,35 GramopHon — program mu
zical realizat de Televiziunea 
cehoslovacă. Iși dau con
cursul : Milan Drohny, Eva 
Pilarova, duo Iriena șl Olga, 
Karel Gott, Josef Laufer, 
Waldemar Matușlra, Helena 
Hondrackova și alții.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,10 Box : Finalele campionatelor 

naționale individuale. înregis
trare de la patinoarul „23 
August".

PROGRAMUL II

20,00 Reîntîlnlre cu personaje în
drăgite de copii : „Albă ca 
Zăpada".

20.40 Stagiune lirică TV. „Lacul
lebedelor" — balet de P. I. 
Ceaikovski (fragmente din 
actele II și IV). Interpretează 

.soliștii și ansamblul de balet 
al Operei Române. în rolurile 
principale : Ileana Iliescu, 
Marinei ștefănescu, Gheor
ghe Constantinescu.

21,30 Buletin de știri. Sport.
21.40 Carnet bucureștean.
21,50 Seară de romanțe cu : Mia 

Barbu, Ștefan Ivan Bolozan, 
Petre Guști șl formația Glcă 
Rădulescu.

22,10 Reluarea serialului de sîmbă
tă seara : Incoruptibilii — 
„Torpila".
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la o unitate subterană), se pot asigura 
indicatori tehnico-economici supe
riori — productivitatea muncii in ca
rieră este de circa 5 ori mai mare, 
iar prețul de cost cu 50 la sută mai 
mic — față de minele subterane.

Una din cele mai importante lu
crări de proiectare executate de spe
cialiștii noștri, care reflectă o con
cepție proprie, a fost aceea a 
exploatării prin carieră, la zi, 
a cîmpului minier Lupoaia-Est 
(bazinul Motru). Este primul proiect 
de acest gen realizat in țara noastră 
pentru o carieră in zonă colinară. 
Proiectată cu o tehnologie de nivel 
mondial, pentru o capacitate de circa 
4 000 000 tone pe an, aceasta va asi
gura o productivitate de 4 ori mal 
mare decît în minele subterane și un 
preț de cost cu 25 lei pe tonă inai 
mic. Paralel s-au realizat proiecte 
de execuție pentru carierele de la 
Racoș (bazinul Baraolt-Căpeni), pen
tru unele din bazinul Rovinari. deja 
intrate în producție (Cicani, Girîa, 
Beterega).

Desigur, condițiile geologice-minie- 
re nu permit însă exploatarea prin 
carieră, la zi, a tuturor rezervelor 
de acest fel. De aceea s-a acordat 
atenție și exploatării lignitului prin 
metode subterane. S-a mers însă pe 
direcții avantajoase, cum sint con
centrarea producției, mecanizarea 
complexă a operațiunilor cu volum 
mare de muncă, reducerea substan
țială a consumului de material lem
nos etc. în acest sens s-au întreprins 
studii privind Îmbunătățirea tehno
logiilor de susținere la abatajele cu 
front lung, concretizate la minele din 
Bazinul Schitu-Golești, unde s-a și 
trecut la susținerea cu stîlpl indivi
duali și grinzi metalice, recuperabile.

Nevoia sporită de combustibil solid 
In viitor, destinat termocentralelor, 
impune deschiderea și punerea în 
exploatare a noi unități miniere care, 
în final, trebuie să ducă la creșteri 
importante ale producției de lignit a 
țării. în vederea realizării acestor im
portante sarcini, s-au întocmit studii 
și proiecte de sistematizare și mo
dernizare a minelor de Jignit existen
te, aferente centralelor carbonifere 
Oradea, și Ploiești, precum și a celor 
aparținînd Combinatului cărbunelui 
Tg. Jiu. Astfel, colectivul nostru a 
întocmit studiul tehnico-economic 
pentru construcția noii mine Lupoaia 
(bazinul Motru) ce va avea o pro
ducție de 1 000 000 tone pe an : ea 
realizează acum 500 000 tone pe an.

Se impune însă ca incă din actualul 
cincinal să se treacă și la proiectarea 
de noi unități miniere, care să asi
gure sporul de producție scontat. în 
cursul acestui an, institutul nostru va 
trebui să elaboreze, printre altele, 
studiile tehnico-economice de punere 
în exploatare a noilor bazine miniere 
Jilț și Peșteana. Totodată, faptul că 
extracția lignitului în Oltenia a În
ceput în urmă cu numai 10—15 ani, 
impune efectuarea în continuare și a 
unor cercetări urmărind stabilirea 
condițiilor de exploatare economicoa
să a rezervelor existente, prin folo
sirea tehnologiilor moderne de lucru, 
a utilajelor de mare capacitate. Pu
nerea în exploatare, în viitor, a re
zervelor din zonele colinare, prin me
tode la zi, necesită, de asemenea, 
cercetări prealabile vizînd stabilirea 
parametrilor constructivi ai cariere
lor, metodele de asecare ale com
plexului cărbunos, tehnologiile de lu
cru specifice. Pe lîngă preocupările 
orientate spre rezolvarea probleme
lor privind sporirea producției de 
lignit, necesară termocentralelor, se 
pune și problema folosirii cărbunelui 
inferior drept combustibil casnic, în 
scopul înlocuirii lemnului.

Sarcinile actualului plan cincinal 
ne impun, așadar, eforturi deosebite 
pentru introducerea în circuitul eco
nomiei naționale a unei cantități cît 
mai mari de cărbune inferior — ca 
parte componentă a ansamblului de 
măsuri inițiat de partid pentru o 
valorificare superioară, rațională, a 
tuturor resurselor naturale ale pa
triei.

Ing. Ion POPESCU
directorul Institutului de proiectări 
și cercetări miniere pentru lignit — 
Craiova
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Mesaje de salut adresate partidului nostru
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, 
Comitetul Central al Partidului Comunist Bulgar, in numele tuturor comuniștilor 
bulgari, vă trimite dumneavoastră și tuturor membrilor Partidului Comunist Ro
mân cele mai cordiale și frățești salutări.

Crearea Partidului Comunist Român, In mai 1921, pe baza marxism-leninis- 
mului, constituie o etapă nouă, superioară în organizarea detașamentului înaintat 
al clasei muncitoare din România. Născut în condițiile unui îndelungat și complex 
proces de dezvoltare a mișcării muncitorești, partidul comunist a știut să mobilizeze 
pe cei mai conștienți, pe cei mai devotați fii ai proletariatului și să-i conducă la 
lupta dîrză împotriva exploatării și asupririi burghezo-moșierești, împotriya domi
nației capitalului străin, pentru libertate și drepturi democratice. Această luptă 
a fost încununată de victorie la 23 August 1944, cînd victoriile hotărîtoare ale 
armatei sovietice au creat condiții favorabile, și forțele progresiste din România, 

i sub conducerea Partidului Comunist Român, au răsturnat dictatura lui Antonescu.
în anii de după eliberarea de sub jugul fascist, oamenii muncii din Republica 

Socialistă România au înfăptuit, sub conducerea partidului comunist și a Comi
tetului său Central, profunde transformări în viața societății și au obținut mari 
succese în dezvoltarea industriei și agriculturii, științei și culturii, în edificarea 
socialistă a țării.

Sîntem convinși că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare multila
terală dintre Partidul Comunist Bulgar șl Partidul Comunist Român, dintre Repu
blica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România se vor întări și dezvolta 
neîncetat, pe baza principiilor marxism-leninismulul și internaționalismului pro
letar, în Interesul unității țărilor socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

Vă urăm, dragi tovarăși, de ziua acestui glorios jubileu, noi și mai mari 
succese în construcția socialistă în minunata dumneavoastră patrie.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Partidul Comunist din Marea Britanie transmite un cald salut frățesc și 

felicitări tuturor comuniștilor români cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a 
partidului dumneavoastră.

Timp de aproape jumătate din existența dumneavoastră a trebuit să luptați 
în condițiile ilegalității, înfruntînd represiunea cruntă, închisoarea, tortura și 
adeseori moartea. în ciuda condițiilor grele ale represiunii, partidul dumneavoastră 
a luptat cu curaj pentru a organiza poporul muncitor al României pentru învin
gerea tiraniei și fascismului. în această luptă, numeroși tovarăși de-ai dumnea
voastră și-au jertfit viața, dar sacrificiul lor a dat roade prin succesul insurecției 
armate de la 23 August 1944. în împrejurările complexe care au urmat, partidul 
dumneavoastră a trasat drumul înainte al poporului muncitor român, l-a ajutat 
să înfăptuiască reforme democratice fundamentale, făcînd astfel posibilă deschi
derea drumului construcției socialiste în România.

în ultimii 10—15 ani, în țara dumneavoastră s-au înregistrat progrese eco
nomice importante, s-a dezvoltat industria, au avut loc schimbări revoluționare 
în mediul rural și s-au realizat succese imense în îmbunătățirea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Cu toate problemele numeroase pe care le-ați întîmpinat, ați continuat să 
conduceți poporul dumneavoastră înainte pe drumul ridicării țării și să vă înde
pliniți rolul în lupta internațională împotriva imperialismului. Vă urăm noi 
succese în întreaga dumneavoastră activitate.

Cu saluțâri frățești,

JOHN GOLLAN
Secretar general

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol transmite un 
salut frățesc și cele mai călduroase felicitări Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Socia
listă România cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a întemeierii Partidului Comu
nist Român.

Crearea Partidului Comunist Român — avangarda de luptă a clasei munci
toare române — pe baza principiilor marxism-leninismului, a constituit un 
eveniment remarcabil în viața oamenilor muncii din România. în perioada de o 
jumătate de veac care a trecut, poporul român, mergînd pe calea trasată de 
Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, sprijinindu-se pe ajutorul frățesc al 
Uniunii Sovietice, sub conducerea Partidului Comunist Român, a eliberat patria 
de cotropitorii fasciști, a înfăptuit profunde prefaceri social-economice și a trans
format țara într-un stat socialist înfloritor, cu o industrie modernă, o cultură 
înaintată și o agricultură avansată.

Poporul mongol se bucură sincer de aceste succese minunate obținute de 
clasa muncitoare, țărănimea cooperatistă și intelectualitatea legată de popor în 
construirea societății socialiste pe pămîntul României, considerîndu-le ca o mare 
contribuție la cauza întăririi socialismului mondial — reazemul și forța hotărî
toare în lupta antiimperialistă a tuturor forțelor revoluționare ale contempo
raneității.

Sîntem profund convinși că relațiile de prietenie frățească și colaborare 
dintre P.P.R. Mongol și P.C.R., dintre statele noastre, care se întemeiază pe 
principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, se vor extinde 
și întări continuu, în interesul popoarelor mongol și român, al unității și coeziunii 
țărilor socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru 
triumful măreței cauze a socialismului și comunismului.

Cu ocazia gloriosului jubileu al partidului dumneavoastră, vă dorim din toată 
Inima, dragi tovarăși, noi succese pe mai departe în lupta pentru construirea 
societății socialiste dezvoltate în Republica Socialistă România, pentru pace și 
securitate îți Europa și în lumea întreagă.

Cu salutări frățești,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

La cea de-a 50-a aniversare a întemeierii Partidului Comunist Român, vă 
transmitem, în numele Comitetului Central și al tuturor membrilor partidului 
nostru, cele mai cordiale felicitări frățești.

Partidul dumneavoastră a luat ființă ca o organizație de luptă a clasei 
muncitoare din România, s-a călăuzit în activitatea sa de marxism-leninism și a 
condus în spiritul acestuia, curajos și cu abnegație, lupta poporului muncitor îm
potriva fascismului și războiului. Partidul continuă tradițiile sale glorioase de 
luptă și în prezent, conducînd construcția orînduirii socialiste în toate domeniile 
vieții, bucurîndu-se de încrederea poporului.

Cuceririle socialiste și politica activă de pace a României întăresc, în 
același timp, pozițiile tuturor forțelor păcii din lume in lupta antiimperialistă. 
luptă pe care și cele două partide ale noastre, în cadrul mișcării comuniste mon
diale, o consideră drept o sarcină actuală.

Asigurîndu-vă de solidaritatea noastră puternică, urăm partidului dum
neavoastră noi succese în lupta sa continuă pentru cauza noastră comună, pen
tru pace și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FINLANDEZ

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român 

și în numele tuturor membrilor partidului nostru, Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Japonia exprimă sincerele sale felicitări și salutări de solidaritate 
militantă tuturor membrilor Partidului Comunist Român și întregului popor al 
României.

Crearea Partidului Comunist Român, la 8 mai 1921, a fost primul pas în 
direcția garantării victoriei mișcării revoluționare a clasei muncitoare și a poporu
lui României, precum și un eveniment de o importantă semnificație pentru 
dezvoltarea istoriei României.

De la înființarea sa. Partidul Comunist Român a luptat neînfricat, în 
condițiile opresiunii severe a regimului burghezo-moșieresc pentru apărarea vieții 
și drepturilor clasei muncitoare și țărănimii, pentru democrație și socialism, și în 
perioada celui de-al doilea război mondial a condus lupta poporului român 
împotriva agresiunii fascismului german și opresiunii naționale, răsturnînd ocîr- 
muirea ocupanților germani și a regimului trădător fascist și a reușit să elibereze 
patria și poporul.

După eliberare, Partidul Comunist Român a creat regimul de democrație 
populară, a condus revoluția socialistă către victorie și a obținut mari realizări 
în construcția socialistă, continuînd să întărească alianța muncitorilor și țăranilor 
și unitatea de acțiune a întregului popor muncitor.

Sperăm din toată inima că veți înregistra și pe mai departe succese mari 
în apărarea suveranității și în multilaterala dezvoltare principială și creatoare 
a construcției socialiste.

în ultimi ani, relațiile tovărășești și prietenești dintre Partidul Comunist 
din Japonia și Partidul Comunist Român s-au dezvoltat în concordanță cu prin
cipiile independenței, egalității, neamestecului în treburile Interne. Acest fapt 
reprezintă o contribuție importantă la întărirea solidarității între cele două partide 
și popoare ale noastre și la dezvoltarea acțiunilor unite ale tuturor forțelor antiim- 
perialiste împotriva politicii imperialiste de agresiune și război, în mod special 
împotriva războiului de agresiune dus de Statele Unite în Vietnam, precum și la 
restabilirea unității mișcării comuniste internaționale. Dorim ca relațiile dintre 
cele două partide ale noastre să se dezvolte și pe mai departe.

Fie ca coeziunea dintre Partidul Comunist din Japonia și Partidul Comunist 
Român și solidaritatea dintre popoarele japonez și român să se întărească în 
continuare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

• Stimați tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia și 

al tuturor comuniștilor cehoslovaci vă trimitem dumneavoastră salutări tovărășești 
cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a întemeierii Partidului Comunist Român.

De la crearea sa, Partidul Comunist Român a militat pentru unirea tuturor 
forțelor progresiste ale țării și le-a condus la luptă împotriva regimului burghezo- 
moșieresc, pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste. Atunci cînd, sub loviturile 
puternice ale armatei sovietice, s-a prăbușit puterea fascismului în Europa, au 
apărut premise pentru ca poporul român să-și încheie victorios lupta și să 
înceapă să construiască o orînduire nouă și dreaptă.

Comuniștii cehoslovaci respectă tradițiile de luptă ale Partidului Comunist 
Român și sînt convinși că relațiile reciproce dintre partidele noastre se vor 
dezvolta cu succes pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, 
spre binele ambelor noastre popoare.

Primiți, stimați tovarăși, urări de noi succese în construcția socialistă a 
țării dumneavoastră si în lupta comună pentru victoria socialismului și păcii în 
lumea întreagă,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, 

vă transmitem din partea Partidului Comunist Portughez salutări călduroase și 
frățești.

Partidul Comunist Român a luptat, jumătate din existența sa, în condiții 
complexe, fiind silit să activeze în ilegalitate, mulți din militanții săi fiind uciși 
sau îndurînd mulți ani de închisoare. încercările grele și experiența bogată a 
partidului vostru l-au pregă.it pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor sale 
istorice. La sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, cu sprijinul decisiv al 
Uniunii Sovietice, clasa muncitoare și poporul român au înfăptuit cu succes 
o revoluție democratică și populară care a deschis' calea revoluției socialiste. 
Construirea socialismului în țara voastră, sub conducerea partidului comunist, 
nu reprezintă numai o transformare radicală a vieții poporului român, ci consti
tuie și o contribuție importantă la dezvoltarea comunității socialiste, la lupta 
oamenilor muncii din țările încă dominate de capital, la lupta popoarelor împo
triva imperialismului. v

Partidul nostru urmărește cu mult ’interes realizările voastre și vă dorește 
cele mai mari succese în construirea societății socialiste.

Comuniștii și poporul portughez, oprimați de 45 de ani de o dictatură fascistă, 
au primit din partea comuniștilor și a poporului român repetate dovezi de solida
ritate frățească. Acordăm o înaltă apreciere legăturilor tradiționale de prietenie 
și colaborare dintre partidele noastre și sîntem siguri că ele se vor dezvolta în 
continuare în interesul partidelor și popoarelor noastre, al mișcării comuniste 
internaționale, al luptei antiimperialiste..

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască România socialistă !

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST PORTUGHEZ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
Cu prilejul semicentenarului Partidului Comunist Român, vă transmit un 

călduros salut din partea conducerii și membrilor Partidului Comunist Dominican.
Apreciem ca deosebit de pozitive realizările obținute de Partidul Comu

nist Român în cei cincizeci de ani de luptă și muncă pline de ardoare materia
lizate în România socialistă de azi : eliberarea de dominația străină, înfrîngerea 
înapoierii, solidaritatea cu popoarele oprimate și cu mișcarea de eliberare națio
nală, mersul ferm spre țelurile cele mai înalte ale societății socialiste.

Cu ocazia acestui eveniment memorabil pentru dumneavoastră, dorim în 
mod sincer ca la succesele obținute să se adauge înfăptuirea planurilor aprobate 
de Congresul al X-lea al P.C.R. pentru progresul substanțial pe calea făuririi 
unei societăți socialiste moderne și multilateral dezvoltate.

Reînnoim totodată prietenia revoluționară și hotărîrea noastră de a coopera 
în activitatea pentru unitatea de acțiune antiimperialistă și pentru depășirea di
ficultăților din mișcarea comunistă internațională, bazîndu-ne pe respectul re
ciproc, independență și internaționalismul proletar.

Dorim tot mai mari progrese României socialiste !
Tot mai mari succese întregii mișcări comuniste și revoluționare mondiale !

Cu sentimente frățești,
NARCISO ISA CONDE

Secretar general
al Partidului Comunist Dominican

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
în numele C.C. al P.C. Brazilian și făcîndu-ne interpreții sentimentelor 

tuturor comuniștilor brazilieni, vă trimitem, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări 
a Partidului Comunist Român, călduroasele noastre felicitări.

Salutăm cu acest prilej întregul drum de lupte înflăcărate și victorii ale 
clasei dumneavoastră muncitoare, condusă de partidul comunist, drum care a 
fost încununat de. instaurarea socialismului în țara dv. și care continuă în pre
zent, fiind marcat de marile succese cucerite în toate domeniile de activitate. 
Astfel, România se situează pe arena mondială ca o națiune avansată, progre
sistă și iubitoare de pace.

Cu urări de noi și mari succese; reafirmăm felicitările partidului nostru 
și vă transmitem un salut frățesc.

Pentru C.C. al P.C. Brazilian

CELSO SA

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Stimați tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania transmite Co

mitetului Central, tuturor membrilor Partidului Comunist Român și oamenilor 
muncii din Republica Socialistă România felicitări cordiale cu ocazia celei de-a 
50-a aniversări a creării partidului dumneavoastră. Din anul 1921, Partidul Comu
nist Român se află în fruntea luptâi clasei muncitoare, a țărănimii și tuturor 
forțelor progresiste din România împotriva exploatării capitaliste și feudale, 
împotriva fascismului și războiului, pentru pace și socialism. Teroarea, persecuțiile 
și condițiile de ilegalitate.n-au putut să frîngă dîrzenia comuniștilor români.

Victoriile istorice ale glorioasei armate sovietice împotriva fascismului ger
man și a aliaților săi au creat premise ca și în România să se poată păși pe calea 
spre un viitor nou, socialist în anii care au trecut de la instaurarea puterii 
populare, oamenii muncii din România au înfăptuit, sub conducerea partidului 
comunist, prin munca lor harnică, plină de abnegație, în strînsă colaborare cu 
Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, mari prefaceri politice, economice, 
sociale și culturale, făurind un stat socialist cu o industrie dezvoltată și o agricul
tură socialistă. în prezent, oamenii muncii din țara dumneavoastră înfăptuiesc 
cu succes sarcina importantă — aceea de a construi societatea socialistă dezvoltată 
în Republica Socialistă România.

Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român sînt strîns 
unite prin vechi tradiții de luptă revoluționară comună a clasei muncitoare ger
mane și române.

Sîntem ferm convinși că relațiile dintre cele două partide, dintre statele 
și popoarele noastre se vor dezvolta și adinei continuu, pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar. întărind alianța cu P.C.U.S., contri
buim în același timp la întărirea unității și coeziunii comunității statelor socialiste 
și a întregii mișcări comuniste internaționale, la unirea tuturor forțelor antiim
perialiste.

Urăm membrilor Partidului Comunist Român și tuturor oamenilor muncii 
din țara dumneavoastră noi succese în construirea socialismului. în lupta împotriva 
imperialismului, pentru pace și securitate în lume.

Cu salutări tovărășești,

COMITETUL CENTRAL „
AL PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

ERICH HONECKER
prim-secretar

CĂTRE COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a partidului dumneavoastră, dorina 

să vă adresăm felicitările noastre cele mai cordiale și frățești.
Partidul dumneavoastră este succesorul legitim și încercat al mișcării socia

liste române din secolol al XIX-lea și al eroicilor combatanți care au luptat de-a 
lungul anilor întunecați,pe care marele scriitor francez Barbusse i-a numit „vre
murile călăilor11, ceea ce n-a împiedicat declanșarea marilor lupte muncitorești, 
ca cele ale feroviarilor și petroliștilor.

Am salutat și am urmărit în continuare cu pasiune, încă de la 23 August 
1944, cum poporul român s-a ridicat în masă și a participat cu arma în mînă 
la victoria asupra lui Hitler. în aceeași măsură ne-am bucurat de refacerea eco
nomiei naționale, de construirea unei puternice industrii și de regruparea tuturor 
forțelor socialiste în cadrul Partidului Comunist Român.

Apreciem, de asemenea, la justa sa valoare rolul foarte util pe care'partidul 
dumneavoastră îl joacă în mișcarea muncitorească și comunistă internațională, 
precum și grija pe care o manifestă de a întreține, cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, cu toate mișcările de eliberare, legături strînse și folositoare, 
de natură să contribuie la o mai bună coeziune și la unitatea pe plan inter
național.

Salutăm deci această frumoasă aniversare și vă transmitem cele mai cor
diale și mai sincere urări de reușită, de progres și de succese.

Aceste urări sînt adresate întregului popor român care, pe bună dreptate, 
vede în partidul dumneavoastră călăuza sa încercată Și sigură.

Primiți, dragi tovarăși, încă o dată, felicitările noastfe, cele mai bun» urări 
și salutările noastre tovărășești.

Pentru Partidul Elvețian al Muncii
JEAN VINCENT

• membru al Secretariatului colectiv
al Partidului Elvețian al Muncii

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Consiliul Național al Partidului Comunist din India transmite Comitetului 

Central și tuturor membrilor Partidului Comunist Român calde salutări frățești 
cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a înființării Partidului Comunist Român.

Partidul Comunist Român are o îndelungată experiență de luptă eroică 
împotriva dictaturii fasciste și pentru victoria oamenilor muncii. Ca urmare a 
înfrîngerii Germaniei naziste prin sacrificiile imense și faptele de arme ale 
Uniunii Sovietice, poporul eliberat al României a pornit pe calea socialismului.

Clasa muncitoare, toți oamenii muncii din România au realizat progrese 
considerabile sub conducerea Partidului Comunist Român ,și au obținut succese 
de mare importanță in construcția societății socialiste, alături de alte țări socia
liste frățești. Consiliul Național al Partidului Comunist din India este convins că 
in viitor Partidul Comunist Român va dobîndi succese și mai mari. El este 
încredințat că forța și coeziunea mișcării comuniste internaționale, bazate pe res
pectarea principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar vor 
contribui, la rîndul lor, la realizarea acestor succese în viitor, ca și în trecut.

Consiliul Național al Partidului Comunist clin India dă o înaltă apreciere 
sprijinului acordat țării noastre de către Republica Socialistă România și salută 
călduros prietenia crescîndă între popoarele celor două țări ; el va face totul 
pentru dezvoltarea pe mai departe a acestor relații.

Cu salutări frățești,

C RAJESWARA RAO
Secretar general

, al Consiliului Național
al Partidului Comunist din India

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Comitetul Central al Partidului Comunist din India (Marxist) vă transmite 

cele mai calde salutări frățești cil ocazia jubileului de aur al Partidului Comunist 
Român.

învățind din experiența bogată a mișcării socialiste. încă de la crearea 
Partidului Social-Democrat, în 1893, și inspirîndu-se din victoriile Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, în anii 1917—1921, clasa muncitoare din România, la 
8 mai 1921 a creat în mod curajos partidul ei comunist.

Acești cincizeci de ani au fost o perioadă de lupte eroice, de sacrificii uriaș» 
și victorii mărețe în construcția socialismului și pentru bunăstarea oamenilor 
muncii din țara voastră.

Lupta antifascistă dusă de frontul larg antifascist făurit de dumneavoastră, 
insurecția armată victorioasă condusă de Partidul Comunist Român în 1944 vor 
rămîne capitole emoționante în istoria clasei muncitoare din România.

Partidul Comunist din India (Marxist) este bucuros să afle că, în ultimii 
25 de ani, România și-a sporit producția industrială de 17 ori, a dezvoltat o agri
cultură modernă, mecanizată, bazată pe proprietatea socialistă, ridicînd astfel 
nivelul de trai al populației. Sîntem fericiți să remarcăm eforturile pentru con
strucția unui mod de viață socialist, matur, care implică participarea directă a 
oamenilor muncii, urmînd o politică națională și internațională independentă, pe 
baza marxism-leninismului, în situația concretă din România.

Partidul Comunist din India (Marxist)' notează cu frățească mîndrie și sa
tisfacție că Partidul Comunist Român se străduiește din toate puterile să întrețină 
relații cordiale de Ia partid la partid, cu toate partidele comuniste și socialiste, cu 
toate țările socialiste, în ciuda profundelor divergențe din cadrul mișcării mon
diale, convins că. în acest fel se va ajunge la refacerea unității mișcării comuniste 
mondiale.

Sîntem fericiți că relațiile frățești dintre partidul dumneavoastră și al nostru 
se întăresc tot mai mult.

Partidul Comunist din India (Marxist) transmite salutările sale tovărășești 
Partidului Comunist Român, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării sale, 
si speranța în tot mai mari succese în viitor pentru Partidul Comunist Român, sub 
conducerea Comitetului său Central, sub îndrumarea competentă a conducătorului 
său iubit, Nicolae Ceaușescu.

P. SUNDARAYYA
Secretar general 

al Partidului Comunist din India 
(Marxist)
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Mesaje de salut 
adresate partidului nostru

A 26-A ANIVERSARE

CĂTRE COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Comunist din Belgia felicită călduros 

Partidul Comunist Român cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării sale.
în cursul aceluiași an, la 4 septembrie 1921, grupurile comuniste care existau 

în Belgia s-au unit pentru a crea partidul comunist.
De-a lungul istoriei sale, în perioada ilegalității, sub dictatură și în timpul 

rezistenței antifasciste, înaintea și în timpul celui de-al doilea război mondial, 
Partidul Comunist Român s-a aflat în avangarda luptei clasei muncitoare și a 
forțelor patriotice și progresiste.

Partidul Comunist Român a fost acela care, în fruntea Blocului Democratic, 
•• condus, în august 1944, insurecția populară împotriva regimului lui Antonescu 
și a ocupantului fascist german.

In anii care au urmat, sub conducerea sa, precum și datorită solidarității 
active a U.R.S.S., a tuturor țărilor socialiste și a partidelor comuniste și muncito
rești, poporul român a obținut mari succese în lupta pentru apărarea păcii, pentru 
independența popoarelor și pentru construirea unei societăți socialiste moderne.

între cele două partide ale noastre există relații foarte călduroase bazate pe 
ideologia marxist-leninistă comună și pe internaționalismul proletar.

Sîntem convinși că aceste relații se vor adînci și mai mult și că vor contri
bui la realizarea obiectivelor noastre comune : întărirea mișcării comuniste inter
naționale, prietenia dintre cele două popoare ale noastre, solidaritatea în fața im
perialismului și securitatea europeană.

MARC DRUMAUX
Președintele Partidului Comunist 

din Belgia

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, 

vă transmitem un salut frățesc și urările Comitetului Central și ale tuturor tova
rășilor din Partidul Socialist Italian al Unității Proletare.

în acești 50 de ani, partidul dumneavoastră a trebuit să susțină lupte grele 
împotriva puterii reacționare care stăpînea țara dv., asemănătoare cu cele care 
au caracterizat experiența noastră în lupta împotriva fascismului. O dată cu 
victoria muncitorească și socialistă pe care ați obținut-o succesiv, ați deschis 
calea construcției socialiste în țară, înaintînd sub conducerea partidului dv., cu 
succese crescînde în construirea unei economii dezvoltate și a unei noi societăți.

Succesele dumneavoastră sînt totodată un element de întărire a luptei noastre 
pentru socialism, a luptei comune împotriva imperialismului.

Cu prietenie frățească,
TULLIO VECCHIETTI

Secretar general al P.S.I.U.P.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă transmite 

calde felicitări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării partidului dumnea
voastră. Au fost 50 de ani de lupte grele pentru apărarea intereselor clasei mun
citoare și ale poporului român, de mari sacrificii făcute, de luptă intransigentă 
contra fascismului, de dificultăți care n-au diminuat combativitatea activiștilor 
și de mari succese care, alături de cele obținute timp de un sfert de secol în 
conducerea țării, au demonstrat vigoarea și simțul de clasă al comuniști
lor români.

România socialistă de astăzi, caracterizată printr-o extraordinară dezvol
tare Industrială, și prin ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce mun
cesc, este un model de necontestat al forței partidului, al inegalabilei Sale capaci
tăți de a răspunde cerințelor sociale și de a îndeplini cu onoare angajamentul 
de a elimina pentru totdeauna orice urmă de exploatare, punînd astfel bazele 
societății comuniste în țară.

In aceste momente de sărbătoare pentru comuniștii și întregul popor din 
România, noi, comuniștii venezueleni, vă reînnoim sentimentele de prietenie și 
dorința de a strînge tot mai mult legăturile dintre partidele și popoarele noastre, 
pe baza neabătutei adeziuni la principiile marxism-leninismtilui și a respectării 
cu fidelitate a normelor internaționalismului proletar. Primiți, așadar, dragi 
tovarăși, salutul nostru și urări pentru noi și mai mari succese pe calea con
strucției socialiste.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască internaționalismul proletar !

C. C. AL P. C. V.

GUSTAVO MACHADO
Președinte

EDUARDO GALLEGOS MANCERA
Secretar pentru relațiile internaționale

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
„Mișcarea pentru Socialism-' din Venezuela salută frățește cea de-a 50-a 

aniversare a Partidului Comunist Român, conducătorul poporului român pe 
calea dezvoltării socialiste depline și multilaterale.

Trăiască prietenia și solidaritatea dintre partidele și popoarele noastre !
Trăiască Partidul Comunist Român !

ELOY TORRES
Secretar general â.i.

SECRETARULUI GENERAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Dragă tovarășe,
Vă rog să-mi permiteți ca în numele marelui nostru conducător, tovarășul 

Joshua Nkomo, în numele partidului și al eroicului popor Zimbabwe, să vă trans
mitem dumneavoastră, partidului comunist, guvernului și poporului român cele 
mai sincere felicitări cu ocazia istoricei date — cea de-a 50-a aniversare a Parti
dului Comunist Român.

Istoria Partidului Comunist Român, în special sub conducerea înțeleaptă a 
dumneavoastră, poate fi moștenită de multe alte organizații și partide progresiste 
care luptă pentru o adevărată independență și autodeterminare.

Nu este necesar să menționăm ceea ce Partidul Comunist Român a realizat 
pentru muncitorii și țăranii români, deoarece aceasta este demonstrat de marile 
înfăptuiri în domeniile științei, tehnologiei, culturii și economiei. Dar noi nu 
ne-am îndeplini datoria dacă nu am menționa una din calitățile deosebite ale 
partidelor comuniste actuale, lupta pentru independența fiecărui partid, care a 
devenit o trăsătură caracteristică a Partidului Comunist Român în relațiile sale 
cu celelalte partide comuniste și organizații de pe întregul glob.

Această luptă a Partidului Comunist Român, sub înțeleaptă dumneavoastră 
conducere, trebuie să continue neabătut

Mișcarea de eliberare Zapu este pe deplin satisfăcută de contribuția 
Partidului Comunist Român la lupta de eliberare a omenirii de ororile imperia
lismului, în special cea adusă la lupta de eliberare a poporului Zimbabwe, organi
zată de Zapu, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Joshua Nkomo.

Pentru noi, succesele Partidului Comunist Român înseamnă succese pentru 
lupta noastră de eliberare. în aceasta constă adevăratul sens al internaționa
lismului.

Trăiască cea de-a 50-a aniversare a P.C.R. 1
Trăiască prietenia dintre Zapu și P C R. !
Trăiască prietenia dintre poporul Zimbabwe și poporul român !

UNIUNEA POPULARĂ AFRICANĂ
ZIMBABWE

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragi tovarăși,

Partidul Comunist din Chile consideră sărbătoarea poporului român ca 
t>e a sa și salută în mod călduros semicentenarul partidului frate din România.

Născut în luptele clasei muncitoare, el a devenit avangarda acesteia și în 
decurs de o jumătate de secol a condus cu fermitate luptele poporului pe calea 
marxism-leninismului. Partidul Comunist Român a știut să apere drepturile 
poporului său, prin mari lupte, împotriva claselor exploatatoare. Sub conducerea 
sa fermă, în 1933 au început primele acțiuni muncitorești împotriva fascismului 
în lupta dură a rezistenței, a știut să exprime aspirațiile marii majorități a 
populației, a reușit — în condițiile internaționale create de către victoria armatei 
sovietice — să înfrîngă dictatura militară fascistă și să ajute la eliberarea altor 
popoare aliate ale coaliției antifasciste. Insurecția armată din August 1944 a 
deschis calea unei noi vieți pentru poporul care a întreprins democratizarea 
țării, reforma și reconstrucția economiei României, care astăzi obține noi victo
rii în consolidarea socialismului.

Salutăm succesele obținute în conducerea economiei românești, inclusiv a 
industriei care în 1970 a fost de circa 17 ori mai mare decît în anul 1938. Vă 
dorim noi succese în domeniul agriculturii. Datorită realizărilor impulsionate de 
către Partidul Comunist Român, s-a asigurat o creștere evidentă a nivelului de 
trai al întregului popor frate din România.

Ca parte a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, Partidul Co
munist din Chile urmărește cu profundă mîndrie toate succesele Partidului 
Comunist Român, care contribuie la consolidarea ideilor socialismului în în
treaga lume.

Este adevărat că avem diferențe în aprecierea unor probleme ale mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, însă acest fapt n-a afectat și nici nu 
afectează relațiile cordiale și de respect dintre partidele noastre, înțelegerea care 
dorim din toată inima să fie tot mai frățească.

Tovarăși,
Salutăm cu mare căldură semicentenarul dumneavoastră și sîntem siguri 

că partidul dumneavoastră va obține noi victorii care vor întări înaintarea vic
torioasă a socialismului și viabilitatea marxism-leninismului în lupta pentru 
interesele popoarelor împotriva exploatării omului de către om și a dușmanului 
comun al tuturor popoarelor: imperialismul.

Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale !
Trăiască lupta antiimperialistă !
Trăiască poporul român și gloriosul semicentenar al Partidului Comunist 

frățesc din România !

OSCAR ASTUDILLO
Secretar general adjunct 

al Partidului Comunist din Chile

CĂTRE COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,

Vă adresăm felicitări cordiale și frățești cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la întemeierea partidului dumneavoastră.

Partidul Comunist Român s-a format în cursul creșterii valului revoluționar 
în urma Revoluției din Octombrie, prin hotărîrea congresului Partidului Socialist 
din România, în anul 1921 și după ce acest partid, încă de la izbucnirea primului 
război mondial, rupsese legăturile cu Internaționala a Il-a, care abandonase cauza 
clasei muncitoare internaționale. Partidul dv. s-a dezvoltat pe bazele marxism- 
leninismului în cadrul mișcării comuniste internaționale.

Partidul.Comunist Român a trecut prin lupte îndelungațe și pline de abne
gație, prin persecuții, fiind silit să activeze în ilegalitate. Mai tîrziu, el a constituit 
forța mobilizatoare și conducătoare în rezistența împotriva dictaturii militaro- 
fasciste și a ocupației hitleriste.

Cînd fascismul s-a clătinat datorită. în primul rînd, înaintării armatelor 
sovietice, partidul dv. s-a aflat în fruntea mișcării de eliberare a poporului 
român, care a pus temeliile unei noi orînduiri democrat-populare.

Partidul Comunist Român a fost și este forța conducătoare a dezvoltării 
pline de succes a socialismului în tara voastră, ale cărei rezultate au creat respect 
în toată lumea.

Vă felicităm călduros pentru toate succesele strălucite pe care le-ați obținut 
și continuați să le obțineți și care constituie totodată o contribuție la lupta noastră 
comună pentru pace și socialism, împotriva imperialismului.

Trăiască unitatea mișcării comuniste mondiale !
Trăiască Partidul Comunist Român !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN DANEMARCA

KNUD JESPERSEN
Președintele P.C.D.

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tcvarăși,

Comitetul Central al Partidului Comunist Irakian, în numele tuturor comu
niștilor irakieni, vă adresează dumneavoastră, și prin dumneavoastră tuturor co
muniștilor din România, cele mai călduroase salutări cu ocazia celei de-a 50-a 
aniversări a Partidului Comunist Român.

• Crearea Partidului Comunist Român la 8 mai 1921 reprezintă un Istoric 
moment crucial în calea adoptată de poporul român spre eliberare și socialism. 
Nașterea partidului dv. a constituit o necesitate Istorică. Ea a fost necesară în 
virtutea dezvoltării clasei muncitoare și a creșterii rolului său pe arena politică 
atît în lupta de eliberare, cît și în lupta de clasă.

Lupta poporului român sub Conducerea partidului comunist, în condițiile 
ilegalității între 1924 și 1944, va rămîne un episod strălucitor, plin de învă
țăminte și experiență. Jertfele poporului și partidului dv. au pregătit terenul 
pentru istorica victorie asupra fascismului.

Comuniștii și oamenii progresiști dir. Irak acordă o foarte înaltă apreciere 
trainicei alianțe stabilite începînd din 1944 între poporul român, sub conducerea 
partidului comunist, și poporul sovietic, condus de gloriosul său partid comunist. 
Datorită luptei poporului român, acestei alianțe, luptelor comune și marilor jertfe 
ale popoarelor român și sovietic, România a fost eliberată de sub ocupația nazistă 
și s-a înfăptuit revoluția socialistă.

Partidul nostru salută remarcabilele dv. realizări în construcția socialistă 
sub conducerea partidului dv. frățesc ; sîntem convinși că poporul român va obține 
realizări tot mai mari pe calea progresului său material și spiritual.

Comitetul Central al Partidului nostru Comunist Irakian va depune și în 
viitor toate eforturile pentru a consolida în continuare legăturile dintre ambele 
noastre partide, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar ; 
vom merge împreună înainte în lupta împotriva imperialismului, pentru pace, 
independență națională, democrație și socialism

Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale și sistemul socialist 
mondial '

Trăiască prietenia dintre ambele noastre partide și popoare !
Trăiască comunismul 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST IRAKIAN

natale in viața popoarelor Cehoslovaciei — eliberarea țării de sub jugul 
fascist.

Ca urmare a strălucitelor victorii repurtate de armata sovietică in lupta 
impotriva hiilerismului, la 9 mai 1945 ultimii cotropitori erau alungați din 
Praga, dcsăvirșindu-se astfel eliberarea întregului teritoriu al Cehoslovaciei. 
După cum se știe, alături de armatele Uniunii Sovietice — forța principală a 
coaliției antifasciste, care a purtat greul războiului — de patrioții cehi și 
slovaci, a luptat cu eroism și spirit de sacrificiu și armata română, care a 
adus astfel o importantă contribuție de singe la eliberarea țării prietene, la 
victoria finală asupra fascismului. Prin Jertfele pentru cauza comună s-au 
pecetluit trainic vechile și tradiționalele legături de prietenie șî simpatie 
dintre popoarele român și cehoslovac.

Punct de cotitură in istoria popoarelor ceh și slovac, ziua de 9 mai 1945 
a marcat începutul procesului de transformări revoluționare în Cehoslovacia. 
In cei 26 de ani care au trecut de la eliberare, oamenii muncii din Ceho
slovacia, sub conducerea partidului lor comunist, au obținut rezultate de 
seamă în dezvoltarea economiei, științei și culturii, in toate domeniile con
strucției socialiste. Marile capacități industriale inălțate in anii puterii popu
lare, noile ramuri industriale, creșterea continuă a producției industriale și 
agricole au generat prefaceri înnoitoare, ducînd la ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. In acest an. ziua eliberării Cehoslovaciei dobindește o 
însemnătate deosebită, desfășurîndu-se sub semnul semicentenarului P.C. din 
Cehoslovacia, al pregătirilor in vederea celui de-al XIV-lea Congres al parti
dului. Poporul român urmărește cu caldă simpatie activitatea constructivă a 
oamenilor muncii din Cehoslovacia, se bucură de succesele lor în edificarea 
societății socialiste.

In anii puterii populare și a! construirii socialismului, relațiile tradiționale 
de prietenie și colaborare dintre România și Cehoslovacia, dintre popoarele 
celor două țări s-au ridicat pe noi trepte, dezvoltîndu-sc pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului socialist. S-au întărit legăturile 
de prietenie și colaborare intre partidele și stateie noastre, la care au adus o- 
contribuție de seamă diferitele schimburi de vizite și de experiență, in 
multiple domenii ale construcției socialiste. Dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare multilaterală româno-cehoslovace corespunde inte
reselor ambelor popoare, cerințelor unității țărilor socialiste, cauzei socia
lismului și păcii in lume.

Cu prilejul sărbătorii Republicii Socialiste Cehoslovace, poporul roman 
adresează popoarelor ceh și slovac călduroase urări de noi și însemnate 
succese in dezvoltarea și înflorirea patriei lor.

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a XXVI-a a- 

niversări a eliberării Cehoslovaciei, 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, Co
mitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul național pentru 
apărarea păcii și Comitetul foștilor 
luptători antifasciști din România au 
trimis telegrame de felicitări organi
zațiilor similare din Republica So
cialistă Cehoslovacă.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ

nia, Ștefan Voitec, a adresat preșe
dintelui Adunării Federale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Dalibor 
Hanes, o telegramă de felicitări cu 
prilejul celei de-a XXVI-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist.

★
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

neliu Mănescu, a trimis ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, Jan Marko, o 
telegramă de felicitări cu prilejul 
celei de-a XXVI-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist. (Agerpres)

„Z. S. E “ - un pilon al
electrotehnicii moderne

Consemnate lapidar în presă, ști
rile ce sosesc zilnic din fabrici și 
ilzine, de pe ogoare, șantiere com
pun tabloul unei activități intense 
desfășurate de oamenii muncii din 
Cehoslovacia, care dezvoltă opera de 
construcție socialistă, informează 
despre variate realizări în toate do
meniile de activitate. Am revăzut 
locuri bine cunoscute din diverse 
regiuni ale țării, întîlnind de fiecare 
dată roadele muncii materializate în 
semne ale noului, în importante 
obiective economice, în impunătoare 
edificii culturale. în această_ primă
vară, cînd aniversarea eliberării pre
cede doar cu citeva zile împlinirea 
unei jumătăți de veac de la crearea 
partidului comunist, veștile despre 
succesele dobîndite de oamenii mun
cii s-au multiplicat, oferind o ima
gine a progreselor înregistrate.

Astfel, in Cehoslovacia, țară cu 
vechi tradiții industriale, dezvoltarea 
electrotehnicii, ramură care influen
țează în mod direct progresul tehnic 
în toate sectoarele economiei națio
nale și in special in construcția de 
mașini și energetică, constituie o 
preocupare de primă importanță. 
Planul de stat pe anul 1971 
prevede, după cum se știe, o serie 
de schimbări structurale în produc
ția industrială, punîndu-se un accent 
deosebit pe acele ramuri și subra- 
muri menite să devină pilonii dezvol
tării viitoare a industriei cehoslovace. 
Printre ramurile ce vor cunoaște o 
dezvoltare mai rapidă in acest an se 
numără și electrotehnica și, în primul 
rind, acel domeniu al ei denumit elec
trotehnica curenților tari.

Produsele realizate în acest sector 
au o importanță hotărîtoare pentru 
creșterea productivității sociale a 
muncii, deoarece ele asigură pro
ducția, distribuirea, transformarea și 
consumul de energie electrică, in- 
fluențind în mare măsură îndeosebi 
nivelul produsului final al industriei 
constructoare de mașini. Din această 
cauză, electrotehnica urmează să cu
noască un ritm de creștere mai rapid 
decit construcțiile de mașini.

...Praga, Bratislava, Brno, Vsetin, 
Nachod, Frenstat, Jablonec, Kladno, 
Topolcany... Nu. nu este vorba de o 
înșiruire întîmplătoare a unor locali
tăți din Cehia, Moravia și Slovacia. 
Localitățile amintite, la care se mai 
pot adăuga multe altele, au intre ele 
o legătură strînsă — producția de 
echipament electrotehnic pentru cu- 
renți tari. 27 de întreprinderi sint 
reunite intr-o singură unitate econo
mică. denumită „Uzinele de echipa

ment electrotehnic pentru curențl 
tari** care își are sediul central la 
Praga. Este vorba de un mare trust, 
in care lucrează 60 000 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri și care furni
zează 85 la sută din întreaga produc
ție realizată in acest sector. în R.S. 
Cehoslovacă.

„Gruparea producătorilor în dome
niul electrotehnicii curenților tari are 
la noi vechi tradiții și reprezintă una 
din premisele dezvoltării viitoare a 
acestei importante ramuri — ni se 
spune la direcția generală a uzinelor. 
Această puternică concentrare a per
mis o specializare eficientă a progra
melor de producție**. întreprinderile 
grupate în cadrul acestei mari unități 
industriale realizează o gamă variată 
de produse. Numai simpla lor enu
merare ar necesita citeva pagini. 
Amintim doar citeva, ale căror cali
tăți tehnice sînt apreciate atît în 
Cehoslovacia, cît și în multe alte țări 
ale lumii : instrumentai de înaltă și 
joasă tensiune, cabluri și conducte 
izolate, rotoare electrice, transforma
toare de la 6 la 1 600 KVA, material 
de instalații electrice, instalații de În
călzire, electroceramica. ' Producția 
globală anuală a uzinelor este de 
peste 9 miliarde de coroane ceho
slovace, din care o parte, reprezen
tând circa 750 milioane coroane, este 
destinată exportului.

în acest an, în fața colectivelor de 
oameni ai muncii din cadrul „Uzinelor 
de echipament electrotehnic pentru 
curenți tari" se află sarcina sporirii 
producției cu 9,4 la sută față de 1970. 
Această creștere nu va fi realizată pe 
calea măririi numărului salariaților 
și nici al întreprinderilor, ci pe calea 
ridicării productivității muncii, stimu
lării inițiativei oamenilor întăririi 
disciplinei muncii, introducerii ra
ționalizării complexe Și, evident, 
printre cei mai importanți factori 
meniți să contribuie la creșterea pro
ducției, se va număra și de aci îna
inte nivelul activității de cercetare 
care se desfășoară în cele patru in
stitute ale uzinelor.

„Z.S.E." (inițialele In limba cehă 
ale uzinelor) — trei litere — simbol 
ale activității unuia dintre cele mai 
importante grupuri de întreprinderi 
reunite din Cehoslovacia. Alături de 
„Tesla", „Skoda" sau „C.K.D.", „Uzi
nele de echipament electrotehnic 
pentru curenți tari" aduc o contribu
ție de seamă la realizările economiei 
socialiste cehoslovace, in plină dez
voltare.

Eugen IONESCU

Vedere generală a centralei electrice de la Zemianske Kostolany



viața internațională
Manifestări consacrate 

semicentenarului P. C R.
PHENIAN. — La Phenian a fost 

deschisă o expoziție de fotografii 
oare oglindește dezvoltarea mișcării 
muncitorești din România după crea
rea partidului comunist, lupta forțe
lor patriotice conduse de partid pen
tru eliberarea țării de sub jugul 
hitlerist, precum și succesele obți
nute de poporul nostru în construi
rea socialismului, sub directa con
ducere a Partidului Comunist Român. 
La vernisaj au luat parte Se Cer, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. Kim Re Joong, președintele 
Comitetului controlului de partid al 
C.C., Kim Ghen In, directorul Insti
tutului de istorie a partidului, și alte 
persoane oficiale.

Cu acest prilej, Kim Ghen In și Au
rel Mălnășan, ambasadorul României 
la Phenian, au rostit scurte alocu
țiuni.

te din activitatea desfășurată de Par
tidul Comunist Român de-a lungul 
unei jumătăți de secol, a reali zărilor 
și preocupărilor României în con
strucția societății socialiste multila
teral dezvoltate și in sfera relațiilor 
internaționale.

ROMA. La sediul ,,Bibliotecii ro
mâne" din Roma a fost organizată o 
seară culturală. Prof. Alexandru Bă
lăci, directorul „Bibliotecii române", 
a vorbit despre dezvoltarea culturii 
românești contemporane și viața cul
turală intensă pe care o trăiește po
porul român, O fost prezentat, apoi, 
un program de filme documentare 
ilustrînd aspecte din viața actuală a 
poporului nostru, realizări din dome
niul economic și turistic. Cei pre- 
zenți au vizitat expoziția „Cartea ro
mânească contemporană" din incinta 
„Bibliotecii române".

SYDNEY. — La Consulatul general
ul Republicii Socialiste România din 
Sydney a fost oferit un cocteil la 
care au luat parte numeroși membri 
ai conducerii Partidului Comunist din 
Australia, conducători ai organizații
lor sindicale șl diplomați din ță
rile socialiste acreditați în Austra
lia. Au rostit toasturi consulul ge
neral al României, Ion Budura, și 
secretarul național al P.C.A., Laurie 
Aarons. ,

NEW DELHI. — Ambasada Româ
niei din New Delhi a organizat o 
conferință de presă, la care au par
ticipat corespondenți ai principalelor 
cotidiene, radioului și televiziunii in
diene. ai agențiilor de presă. Amba
sadorul Petre Tănăsie a făcut o ex
punere asupra principalelor momen-

MOSCOVA

CU PRILEJUL ZILEI VICTORIEI 
Șl A INDEPENDENȚEI 

DE STAI A ROMÂNIEI
SOFIA. — Din partea Ambasadei 

Republicii Socialiste România la So
fia, sîmbătă au fost depuse coroane 
de flori la Mausoleul român de la 
Grivița, la Muzeul „Ostașul român 
— 1877—1878“ din localitatea Poro- 
dim. la Mausoleul eroilor din orașul 
Plevna, precum și la monumentul 
ridicat la Rahova în memoria eroilor 
români și ruși căzuți pentru elibera
rea Bulgariei.

CHILE

„Un proces revoluționar 
corespunzător condițiilor 

specifice ale țării" 
CONFERINȚA DE PRESA 

A PREȘEDINTELUI ALLENDE
SANTIAGO de CHILE 8 (Ager- 

pres). — Vorbind în cadrul unei con
ferințe de presă, președintele Sal
vador Allende a calificat transfor
mările ce au loc în prezent în Chile 
drept „un proces revoluționar, co
respunzător condițiilor specifice ale 
țării". Evocind împotrivirea forțelor 
reacționare la unele din hotărîrile a- 
doptate, el a menționat că, în cazul 
în care cursul actualei politici va fi 
periclitat, guvernul va face apel la 
„întreaga severitate a legii". Pre
ședintele a amintit că mai multe 
proiecte de legi importante au fost 
înaintate, spre adoptare, Parlamen
tului, unde majoritatea este deținută 
de opoziție. Exprimînd speranța că 
documentele vor fi aprobate, ele răs- 
punzînd intereselor întregii țări, pre
ședintele nu a exclus posibilitatea 
organizării unui plebiscit asupra lor, 
în cazul unul vot negativ în Parla
ment.

R. P. Chineză 
și Turcia

ÎNCHEIEREA congresului
AUT0C0N0UCER5I DIN R.S.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 8. — Corespondentul 

Agerpres, G. Ionescu, transmite : La 
Saraievo au fost reluate sîmbătă, în 
ședință plenară, lucrările celui de-al 
doilea congres al autoconducerii din 
R.S.F. Iugoslavia. Reprezentanții ce
lor patru comisii de lucru ale Con
gresului au prezentat proiectele a 27 
de rezoluții care au fost adoptate în 
unanimitate. Principala rezoluție a 
congresului — privind sarcinile po
litice actuale — evidențiază sprijinul

deplin pe care participanții îl acordă 
aplicării amendamentelor la Consti
tuția R.S.F. Iugoslavia, relevă nece
sitatea ridicării eficacității activității 
practice în domeniul autoconducerii, 
însemnătatea întăririi continue a ro
lului clasei muncitoare, a consolidă
rii egalității, frăției și unității popoa
relor și naționalităților Iugoslaviei.

In încheierea lucrărilor, a rostit o 
cuvîntare președintele Iosip Broz 
Ti to.

LA REUNIUNEA EXTRAORDINARĂ A MINIȘTRILOR

DE FINANȚE DIN ȚĂRILE MEMBRE ALE C.E.E. A

Serioase divergențe cu privire
la modalitățile de soluționare

9 9

a actualei crize monetare
BRUXELLES 8 (Agerpres). — 

Reuniunea extraordinară a titulari
lor departamentelor finanțelor și 
economiei din țările Pieței comune, 
convocată pentru discutarea implica
țiilor economice și politice ale ac
tualei crize monetare occidentale, a 
debutat, sîmbătă dimineața, „într-o 
ambianță încordată" — relatează a- 
genția France Presse. Lucrările în- 
tîlnirii de la Bruxelles au confirmat

lative. Omologul său belgian, Jean 
Snoy, și-a exprimat îndoiala asupra 
eficacității măsurilor propuse de 
R. F. a Germaniei. Ministrul italian 
al finanțelor, Ferrari Aggradi, a 
opinat, la rindul său, că adoptarea 
unui curs flotant pentru toate mo
nedele din țările Pieței comune ar 
duce la ruptura parităților dintre a- 
cestea.

încheierea vizitei 
ministrului de externe 

al Franței
MOSCOVA 8 (Agerpres). — Co

municatul dat publicității la înche
ierea vizitei oficiale în Uniunea So
vietică a ministrului de externe al 
Franței, Maurice- Schumann, subli
niază că discuțiile purtate cu oficia
litățile sovietice au relevat coinci
dența pozițiilor în multe probleme 
și au confirmat interesul ambelor 
părți pentru reglementarea conflicte
lor pe calea tratativelor și pentru 
înlăturarea surselor de încordare.

O mare atenție ,se arată în co
municat, a fost acordată adîncirii re
lațiilor sovieto-franceze în toate do
meniile. Au fost examinate, între 
altele, unele chestiuni concrete pri
vind legăturile economice și comer
ciale. Cele două părți dau o înaltă 
apreciere rezultatelor acestor convor
biri pentru dezvoltarea și întărirea 
colaborării sovieto-franceze și sub
liniază utilitatea unor asemenea con
sultări periodice, care reflectă ca
racterul prietenesc al relațiilor din
tre cele două țări.

în cursul schimbului de păreri, o 
atenție particulară s-a acordat pro
blemelor europene, printre care 
convorbirile cvadripartite privind 
Berlinul occidental, precum și acti
vizarea pregătirilor pentru o confe
rință general-europeană de securi
tate. Au fost examinate, totodată, 
probleme referitoare la situația din 
Orientul Apropiat și Asia de sud- 
est.

S-a convenit ca, răspunzînd invi
tației făcute anterior de președin
tele Franței și de guvernul francez, 
vizita conducătorilor sovietici la 
Paris să aibă loc In perioada oc
tombrie—noiembrie a.c.

BUDAPESTA. — Sîmbătă dimi
neața, Dumitru Turcuș, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Bu
dapesta, și colonel Emilian Bîrlea, 
atașat militar și aero, au depus o 
coroană de flori la cimitirul Rakosli- 
get din Budapesta al ostașilor români 
căzuți în luptele pentru eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist.

Au mai fost depuse coroane de 
flori la monumentele și cimitirele 
ostașilor români căzuți în luptele 
pentru eliberarea Ungariei din loca
litățile Nyiregyhaza, Szeged și 
Oroszhaza.

Premierul Indira Gandhi 
a primit pe ambasadorul 

României
DELHI 8 (Agerpres). — La 7 mal 

1971, Petre Tănăsie, ambasadorul ro
mân la Delhi, a fost primit de primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi.

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

LA SEVILLA

Turneul lui W. Rogers 
in Orientul Apropiat

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Secre
tarul de stat al S.UiA., William Ro
gers, și-a încheiat sîmbătă vizita în 
Israel — ultima etapă a turneului 
său in Orientul Apropiat. Intr-o de
clarație făcută ziariștilor înainte de 
a pleca spre Roma, William Rogers 
a precizat că, în cursul întrevederilor 
avute cu oficialitățile israeliene, prin
cipala problemă abordată a fost mo
dalitatea realizării unui acord de 
pace intre Israel, R.A.U. și Iordania, 
„acord care să fie trainic și să aducă 
pacea permanentă în această zonă a 
lumii". Rogers a declarat, de aseme
nea, că a discutat cu reprezentanții 
guvernului de la Tel Aviv, „in ter
meni ooncreți", posibilitatea unui 
acord interimar în vederea redeschi
derii Canalului de Suez și că a ob
ținut o serie de clarificări asupra 
poziției israeliene în această proble
mă. El și-a exprimat părerea că 
„prăpastia dintre poziția egipteană și 
cea israeliană s-a micșorat întru- 
cîtva", dar a adăugat că rămîn „con
siderabile puncte de dezacord între 
cele două părți".

Rogers a anunțat că Joseph Sisco, 
secretarul de stat adjunct penteu 
problemele Orientului Apropiat, care 
l-a însoțit în Cursul turneului, va 
pleca la Cairo, pentru a aduce la cu
noștința guvernului R.A.U. ultimele 
Clarificări asupra poziției israeliene 
în problema unui acord parțial, ce 
ar permite redeschiderea Canalului 
de Suez.

★

ROMA. — Președintele Italiei, 
Giuseppe Saragat, l-a primit vi
neri pe secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, sosit la Roma. 
In cursul schimbului de vederi, pre
cizează surse italiene, Rogers a 
transmis șefului statului italian un 
mesaj din partea președintelui Nixon 
și l-a informat asupra contactelor pe 
care le-a avut cu oficialitățile arabe 
fi Israeliene în turneul efectuat.

Sîmbătă a avut loc la Paris o mare demonstrație de solidaritate 
cu lupta popoarelor din Indochina și cu mișcarea partizanilor pâcii 
din S.U.A. La chemarea a 41 de organizații naționale, mii de mani- 
festanți au defilat din Piața Republicii pînâ în Piața Națiunii, cerînd 
retragerea totală și imediată a trupelor americane ain întreaga 
Peninsulă indochineză. Printre numeroasele personalități care au de
monstrat în fruntea cortegiului se aflau Georges Marchais și Jacques 
Duclos din partea P.C.F.

Manifestații similare au avut loc în aceste zile în numeroase alte 
țări ale lumii. In fotografie : demonstrație antirăzboinică în fața Ca- 
pitoliului din Washington. Poliția a intervenit împotriva manifestan- 

ților, operînd numeroase arestări

au hotărit să înceapă 
convorbiri pentru stabilirea 

de relații diplomatice
PEKIN 8 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția China Nouă, gu
vernele Republicii Populare Chineze 
și Republicii Turcia au căzut de a- 
cord să înceapă convorbiri în vederea 
stabilirii de relații diplomatice între 
cele două țări. Tratativele vor fl pur
tate de ambasadorii R. P. Chineze 
și Turciei la Paris.

existența unor serioase divergențe 
intre membrii C.E.E. cu privire la 
măsurile de adoptat în vederea solu
ționării crizei. Respingind categoric 
ideea unei noi reevaluări a mone
dei sale, R. F. a Germaniei propune 
adoptarea de către toate țările Pie
ței comune a unui curs de schimb 
flotant pentru monedele lor în ra
port cu dolarul. Poziția vest-germană 
nu este acceptată, însă, de repre
zentanții Franței, Italiei, Belgiei și 
Luxemburgului. Ministrul economiei 
și finanțelor al Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, a susținut că 
tocmai ferma menținere a actualelor 
parități ar constitui un obstacol în 
calea mișcărilor capitalurilor specu-
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agențiile de presă transmit:

R. P. BULGARIA

Adunarea Populară 
a adoptat proiectul 

noii Constituții
SOFIA 8 (Agerpres). — La 8 mai, 

Adunarea Populară a adoptat pro
iectul noii Constituții a Republicii 
Populare Bulgaria — relatează agen
ția B.T.A. Adunarea Populară a a- 
doptat, totodată, legea potrivit căreia, 
la 16 mai, va avea loc in Bulgaria 
un referendum asupra noii Con
stituții.

La 18 mai, sesiunea Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria își va relua lu
crările pentru a proclama adoptarea 
noii Constituții, precizează B.T.A.

Marș internațional in fa
voarea dezvoltării și coo
perării. Peste 4 milioane de tineri
din aproximativ 600 de orașe din în
treaga lume vor participa duminică 
la un marș internațional în favoarea 
dezvoltării și oooperării. Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a adre
sat manifestanților un mesaj prin 
care salută această Inițiativă sponta
nă a tineretului în favoarea cooperă-

ril internaționale, care se bucură de 
sprijinul Oganizației Națiunilor Uni
te pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.) In mesaj, U Thant își 
exprimă satisfacția că „tinerii din 
întreaga lume reacționează intr-o 
manieră pozitivă la problemele puse 
de marile disparități economice care 
divizează lumea".
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Spania trăiește din 
nou zilele unei „pri
măveri fierbinți": este 
in plină desfășurare o 
puternică mișcare so
cială pentru drepturi 
democratice. In cen
trele muncitorești și 
universitare, in toate 
colțurile țării, au loc 
acțiuni ale forțelor 
progresiste — avind in 
fruntea lor pe eroi
cul Partid Comunist 
— împotriva politicii 
promovate de autori
tățile de la Madrid. 
Recent, muncitorii me- 
talurgiști din capi
tală au organizat o 
zi de luptă și unitate 
in acțiune in sprijinul 
revendicărilor econo
mice, iar muncitorii 
din transporturi au 
declarat greve in a- 
proape toate provin
ciile țării contra ex
ploatării, incălcării li
bertăților democratice 
și represiunilor. Amin
tim, in aceeași ordine 
de idei, recenta grevă 
a lucrătorilor din in- 
vățămint, la care au 
participat învățători și 
profesori din peste o 
sută de' centre și gre
va de la televiziune, 
prima de acest fel. 
Toate aceste acțiuni, 
organizate de comisi
ile muncitorești (sin
dicate considerate ile
gale de autorități), sub 
directa îndrumare a 
Partidului Comunist 
din Spania, demon- —
strează in mod evident lăsat așteptată. Aproa- 
slăbiciunea regimului, 
caracterul său profund 
nepopular și, in același 
timp, forța și influ
ența in mase a parti
dului comunist.

Răspunzînd chemării 
comisiilor muncito
rești, la Madrid și în 
alte orașe importante, 
in zilele de 30 aprilie 
și 1 Mai au fost orga
nizate manifestații ful
ger și întreruperi ale

lucrului. Autoritățile 
au intervenit cu bru
talitate, operînd ares
tări in rindul manifes
tanților, uzind ca în
totdeauna de binecu
noscuta armă a repre
siunilor și condamnă
rilor.

Sute și mii de oa
meni sint concediați, 
aruncați tn închisori, 
persecutați, incălcin- 
du-se toate legile și 
garanțiile constituțio
nale. Nu puține sint 
telegramele de presă 
sosite din Spania, care 
anunță că „tribunalele 
ordinii publice" — de 
tristă faimă — pro
nunță neîncetat con
damnări împotriva ele
mentelor progresiste și 
democratice, a comu
niștilor.

Departe de a se 
lăsa intimidate, for
țele antifranchiste își 
string rîndurile, proce- 
dind adesea la ac
țiuni din cele mai în
drăznețe. Plin de sem
nificații este un epi
sod petrecut nu de 
mult la Sevilla. In a- 
cest oraș au fost 
recent arestați 
mulți membri ai parti
dului comunist. Zia
rele regimului au a- 
nunțat, pe un ton tri
umfător, „lichidarea" 
întregii organizații a 
Partidului Comunist 
din Sevilla și din pro
vincia sevillană. Re
plica partidului nu s-a

mai

pe imediat după trîm- 
bițatul „triumf", la Se
villa și in numeroase 
alte orașe din provin
cie, organizația provin
cială de partid a orga
nizat o acțiune de o 
amploare fără prece
dent de distribuire de 
manifeste chemînd la 
luptă împotriva au
torităților, in cadrul 
„Campaniei celor un

milion de manifeste". 
Numai in Sevilla 
au fost difuzate 
750 000 ! După cum 
relatează agențiile de 
presă, unele străzi se- 
villane erau literal
mente acoperite de 
manifestele pe care se 
putea citi „Să punem 
capăt represiunilor !“, 

sfîrșim cu fran- 
lichi- 
ordi- 

„Pen- 
liber- 
!“ 

sută

„Să 
chismul !“, „Să 
dăm tribunalele 
nii publice !“, 
tru democrație, 
tate și amnistie

Totodată, o 
cincizeci de persona
lități ale vieții publice 
sevillane au semnat, 
in numele opoziției 
democratice din Sevil
la, un document in 
favoarea unei amnistii 
generale. In document 
se arată că in fața pe
ricolului reprezentat 
de „represiunea ofi
cializată" și de politica 
autorităților franchiste, 
„oamenii cinstiți din 
Spania trebuie să con
tribuie prin toate mij
loacele de presiune 
posibile ca guvernul 
să decreteze o amnis
tie generală, prim pas 
pentru deschiderea u- 
nei căi de conviețuire 
socială, spre o schim
bare politică apropiată 
și inevitabilă".

Toate aceste fapte 
demonstrează, o dată 
mai mult, voința fer
mă a forțelor progre
siste, a întregului po
por spaniol de a conti
nua lupta sub condu
cerea partidului comu
nist pentru o schim
bare politică în Spa
nia, prin crearea unui 
„pact pentru liberta
te", care să reunească 
toate sectoarele și for
țele progresiste și de
mocratice din țară.

Dan MUNTEANU
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Lucrările celui de-al 
XXII-lea Congres al Sindi
catelor din Ungaria au luat 
sfîrși-t, sîmbătă, la Budapesta. în 
ultima zi a lucrărilor, Congresul a 
adoptat modificările aduse statutu
lui sindicatelor, precum și o rezolu
ție în legătură cu creșterea rolului 
și sarcinilor siirțdicatelar in etapa ac
tuală a construcției socialiste. Con
gresul a ales, de asemenea, noile or
gane de conducere. Ca președinte al 
Consiliului Central al Sindicatelor din 
Ungaria a fost reales Aladar Fold- 
vari, iar ca secretar general a fost 
reales Gaspar Sandor, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.

Conferința panafricană a 
miniștrilor comerțului și in
dustriei organizată sub auspiciile 
Comisiei economice a O.N.U. pentru 
Africa și ale Organizației Unității 
Africane, a luat sfârșit la Addis 
Abeba. Participanții au adoptat o 
declarație în care sint expuse punc
tele de vedere ale țărilor lor în legă
tură cu perspectivele și căile de dez
voltare a economiilor africane. De
clarația acordă o atenție deosebită 
proiectelor de industrializare în ve
derea consolidării independenței eco
nomice a țărilor africane.

Agenția TASS anunță că, la 7 
mai, in Uniunea Sovietică au fost 
plasați pe orbită, cu o singură 
rachetă purtătoare, opt sateliți 
artificiali ai Pămintului din seria 
„Cosmos" — (411—418). La bor
dul sateliților se află aparatură 
științifică pentru cbntinuarea 
cercetărilor asupra spațiului 
cosmic.

Adunarea generală a Ca
merei de Comerț franco- 
SOVietice încheiat lucrările
la Moscova. Au fost discutate pers
pectivele lărgirii relațiilor comercia
le dintre cele două țări. S-a relevat 
cu satisfacție faptul că schimburile 
oomerciale au atins, în 1970, 412 mi
lioane ruble, față de 202 milioane 
ruble în 1965. Nikolai Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., a declarat că Uniunea So
vietică ia măsuri în vederea sporirii 
achiziționărilor de mărfuri franceze 
și și-a exprimat speranța că repre
zentanții cercurilor de afaceri din 
Franța vor depune eforturi pentru 
mărirea importurilor din U.R.S.S.

Un comunicat comun cu 
privire la vizita în Marea 
BritOnie a vicepreședintelui Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, Mikloș Ajtai, a fost 
dat publicității la Londra. Comuni
catul arată că în cursul convorbiri
lor au fost abordate probleme privind 
dezvoltarea în continuare a colabo
rării economice, tehnico-științifice și

Industriale dintre cele două țări, ex- 
primindu-șe interesul pentru dezvol
tarea continuă a acesteia. Partea un
gară, menționează oomunjcatul, a fă
cut noi propuneri privind înfăptuirea 
colaborării in industrie. S-a căzut de 
acord ca tratativele in aceste pro
bleme să fie continuate în cadrul 
convorbirilor cu privire la încheierea 
noului acord economic și comercial 
pe termen lung.

CHELTUIELILE 
MILITARE 1N LUME

Cheltuielile militare înregis
trate în 1970 in întreaga lume au 
atins cifra record de 204 miliarde 
dolari — a declarat reprezentan
tul S.U.A. la Conferința pentru 
dezarmare de Ia Geneva. Această 
sumă reprezintă, in medic, 56 de 
dolari pentru fiecare locuitor al 
globului. In țările N.A.T.O., chel
tuielile militare în 1970 s-au ridi
cat la 192 dolari pe cap de locui
tor.

ților de intensificare a colaborării 
economice dintre cele două țări, în 
special în domeniul valorificării re- 
sunselar petrolifere.

Președintele guvernului 
Ungar, Jen° Fock, l-a primit sîm
bătă pe ministrul de externe al Su
danului, Facuk Abu Isa, care face o 
vizită oficială în R. P. Ungară. La 
convorbire, care s-a referit la pro
bleme legate de relațiile bilaterale 
și la unele aspecte ale situației in
ternaționale, a luat parte și minis
trul de externe ungar, Janos Peter.

Industriașul vest-german 
Johnny von Bergen, răpit marți de 
elemente ale unei organizații clan
destine boliviene — „Armata pentru 
eliberarea națională" — a fost pus 
vineri in libertate contra sumei de 
50 000 de dolari.

Un acord cu privire la 
relațiile economice dintre 
R. S. Cehoslovacă și Elveția 
pe perioada 1971—1975 a fost semnat 
vineri la Praga, informează agenția 
C.T.K. Documentul prevede dezvol
tarea contactelor economice bilate
rale pe baza prevederilor Acordului 
general pentru tarife și comerț 
(G.A.T.T.). După cum menționează 
agenția, cele două țări sint intere
sate în dezvoltarea cooperării atît în 
domeniul economiei, rit și în dome
niul științei și tehnicii.

Ministrul de externe ni
gerian. Abdelaziz Bouteflika, aflat
intr-o vizită oficială la Tripoli, a fost 
primit de președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Libia, 
Moamer El Gedafi. Convorbirile au 
fost consacrate examinării posibilită

Academia de cinematografie 
a Franței a decernat premiile 
sale pe anul 197/. Premiul de 
interpretare feminină pentru 
Franța a revenit actriței Marie- 
Jose Nat, iar cel internațional 
actriței Jane Fonda. Premiile 
pentru interpretare masculină 
au fost acordate lui Charles 
Denner și, respectiv, lui Donald 
Sutherland.

k
La Roma a avut loc vineri 

festivitatea decernării premiilor 
„David di Donatello", care se a- 
cordă în fiecare an celor mai 
buni actori, regizori și producă
tori de filme din cinematogra
fia mondială. Laureații aceslui 
an sint Claude Lelouch, regizo
rul filmului „Le Voyou", Antony 
Havelock' Allan, realizatorul pe
liculei „La Fille de Ryan“, și 
actorii Alice Mac Grew și Ryan 
O’Neal, interpreții filmului „Lo
ve Story". Premiile pentru ci
nematografia italiană au fost 
decernate regizorului Luchino 
Visconti pentru „Mort a Venise" 
și actorilor Florinda Bolkan, 
Monica Vitti și Ugo Tognazzi.

Mozambic. Tn ultimul timp, forjele armate ale FRELIMO au repurtat noi 
succese împotriva trupelor colonialiste portugheze. în fotografie : o pa

trulă a forjelor patriotice în misiune

LUCRĂRILE 
ADUNĂRII 
O. M. S.

INTERVENȚIA ȘEFULUI 
DELEGAȚIEI ROMANE

GENEVA 8 (Agerpres). — In ca
drul lucrărilor adunării O.M.S., au 
continuat discuțiile generale asupra 
raportului de activitate pe anul 1970, 
prezentat de dr. M. G. Candau. di
rector general al O.M.S.

In_ intervenția sa. șeful delegației 
române, dr. Aldea Mihai, adjunct al 
ministrului sănătății, a subliniat im
portanța colaborării internațional' în 
cadrul O.M.S. pentru ocrotirea s„ -ă- 
tății în lume și dorința fermă a Ro
mâniei de a dezvolta această colabo
rare. In același timp, însă, punerea 
în valoare a experienței obținute și 
dezvoltarea colaborării necesită uni
versalitatea O.M.S. In legătură cu 
aceasta, delegația română și-a ex
primat regretul că o serie de stata 
care ar putea aduce o contribuție e- 
ficientă la eforturile colective pentru 
ocrotirea sănătății nu pot participa 
la lucrările organizației. Absența re
prezentanților legitimi ai poporului 
chinez, precum și ai R. D. Germane, 
R.P.D. Coreene și ai R. D. Vietnam nu 
face decît să dăuneze realizării sco
purilor înscrise în constituția O.M.S.

Referindu-se la activitățile între
prinse de ansamblul organismelor 
O.N.U. pentru ocrotirea sănătății șl 
vieții umane, delegatul român a re
amintit rezoluția 2 667 din 7 decem
brie 1970, adoptată de Adunarea Ge
nerală a O.N.U., la propunerea Ro
mâniei, la cea de-a 25-a sesiune, in
titulată „Consecințele economice șl 
sociale ale cursei înarmărilor și efec
tele sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității in lume". în baza 
acestei rezoluții, organele O.N.U. în
treprind un studiu multilateral al 
problemei. Reprezentantul român a 
propus ca și O.M.S. să contribuie la 
elaborarea acestui studiu, întrucât, a 
spus el. este evident că înarmările se 
repercutează negativ și asupra dome
niilor care intră în competența Orga
nizației Mondiale a Sănătății.

★
In cadrul discuției asupra raportu

lui comisiei Organizației Mondiale a 
Sănătății pentru verificarea depline
lor puteri, șeful delegației române 
a reafirmat poziția constantă a țării 
noastre conform căreia singurii în 
drept să reprezinte poporul chinez 
sint delegații Republicii Populare 
Chineze. Voința poporului și a sta
tului chinez nu poate fi legal expri
mată în relațiile internaționale și în 
organizațiile internaționale, inclusiv 
O.M.S., decît de guvernul Republicii 
Populare Chineze și persoanele abili
tate de acest guvern. Delegația ro
mână s-a pronunțat, de asemenea, 
împotriva validării deplinelor puteri 
ale trimișilor regimurilor de la Sai
gon și Pnom Penh, întrucât singurii 
în drept să reprezinte Vietnamul de 
sud și Cambodgia sint Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și, respectiv, Gu
vernul Regal de Unitate Națională al 
Cambodgiei. In același timp, șeful de
legației române a arătat că deplinele 
puteri prezentate în numele „Repu
blicii Coreea" trebuie invalidate, în- 
trucît persoanele care au prezentat 
respectivele puteri nu reprezintă po
porul coreean.
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