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ȘEDINȚA COMUNA
A COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.,

CONSILIULUI DE STAT
Șl CONSILIULUI DE MINIȘTRI ALE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

In ziua de 19 august a avut loc 
ședința comună a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

La ședință au participat șefii de 
secții de la C.C. al P.C.R. și adjuncții 
acestora, conducătorii organizațiilor 
și instituțiilor centrale, ai organiza
țiilor de masă, redactori-șefi din 
presa centrală.

La punctul întîi al ordinii de zi, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de Mi
niștri, a prezentat informarea cu pri
vire la activitatea delegației guver
namentale a Republicii Socialiste 
România la cea de-a XXV-a sesiune a 
Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc, ținută la București la 27-29 
iulie a.c., și cu privire la Programul 
complex ai adîncirii și perfecționării 
în continuare a colaborării și dezvol
tării integrării economice socialiste a

țărilor membre ale C.A.E.R., adoptat 
la această sesiune. A fost adoptată 
în unanimitate hotărîrea prin care se 
aprobă activitatea delegației române 
la această sesiune.

La punctul al doilea al ordinii de 
zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat informarea cu privire la 
vizita delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socialiste 
România în țările socialiste din Asia. 
A fost adoptată în unanimitate hotă- 
rîrea prin care se aprobă activitatea 
desfășurată de delegație.

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația Partidului destînga — co
muniștii din Suedia, condusă de 
tovarășul Carl-Henrik Hermansson, 
președintele partidului, care, la in
vitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a făcut o 
vizită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte to
varășul Lars Werner, vicepreședin
te al P.S.C.S., șl tovarășa Eivor

Marklund, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.S.C.S.

La plecare, pe aeroportul inter
național Otopeni, oaspeții suedezi 
au fost salutați de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, Gheor
ghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de

secție la C.C. al P.C.R, de activiști 
de partid. (Agerpres)
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

HOTĂRlREA
Comitetului Central al P. C. R, 
Consiliului de Stat și Consiliului 

de Miniștri cu privire la activitatea 
delegației guvernamentale 

a Republicii Socialiste România 
la sesiunea a XXV-a a C.fi.LR.

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al P. C. R., 

Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri cu privire la vizita oficiala 

de prietenie a delegației de partid 
și guvernamentale române 

în țările socialiste din Asia«

Ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 

al Libanului
Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

a primit, joi, 19 august, pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Libanului in Republica Socialistă 
România, Robert Klat, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

' Conducătorii unui grup de turiști 
Americani de origine română

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a pri
mit in după-amiaza zilei de 19 august pe loan Grecu. 
consilier municipal, și Pavel Costea, profesor, din 

, orașul Dearborn — Michigan — S.U.A., conducătorii 
unui grup de cetățeni americani de origine română 

I care ne vizitează țara.
, La primire a participat tovarășul Simion Pop, 

vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului 
București.

Președintele Consiliului de Stat s-a întreținut cor*  
i dial cu oaspeții.

Constructorii brașoveni de autocamioaneJ

Reunite în ședința comună din 
.9 august 1971, Comitetul Central 
81 Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale Republicii Socialiste 
România au luat cunoștință de in
formarea prezentată de tovarășul 
T .n Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
cu privire la participarea delega
ției guvernamentale române la lu
crările celei de-a XXV-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. ținută la București între 
27 și 29 iulie a.c.. și cu privire la 
..Programul complex al adîncirii și 
perfecționării in continuare a 
colaborării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.", adoptat la aceas
tă sesiune.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România aprobă 
activitatea delegației române Ia se
siunea a XXV-a a C.A E R.. con=’- 
derind că ea corespunde intru totul 
liniei politice trasate de Congresul 
al X-lea al partidului in vederea 
dezvoltării continue a relațiilor de 
colaborare și cooperare economică 
sj tehnico-științifică cu țările mem
bre ale C.A.E.R.. cu toate țările so
cialiste.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri acordă o 
importanță deosebită Programului 
complex ale cărui prevederi sint 
îndreptate spre lărgirea relațiilor 
de colaborare în cadrul Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, 
în scopul sporirii potențialului e- 
conomic al fiecărei țări partici
pante, creșterii mai rapide a forțe
lor de producție în toate statele 
membre, apropierii și egalizării 
treptate a nivelurilor lor de dezvol
tare economică, în interesul întă
ririi unității țărilor socialiste.

în ședința comună s-a subliniat

că în Programul complex se dă o 
caracterizare justă și necesară pro
cesului de integrare economică a 
țărilor socialiste, delimitînd-o în 
mod principial de integrarea capi
talistă. Programul complex prevede 
că adîncirea și perfecționarea in 
continuare a colaborării și dezvol
tarea integrării economice socialiste 
a țărilor membre ale C.A.E.R. se 
vor înfăptui și în viitor în confor
mitate cu principiile internaționa
lismului socialist, pe baza respec
tării suveranității de stat, inde
pendenței și intereselor naționale, 
neamestecului în treburile interne 
ale țărilor, egalității depline în 
drepturi, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești. Expe
riența istorică a confirmat pe de
plin forța vitală a acestor principii 
marxist-leniniste ale relațiilor in
terstatale de tip nou, care cores
pund cerințelor obiective ale con
solidării construcției socialiste în 
fiecare țară și ale dezvoltării siste
mului mondial socialist, contri
buie la crearea unei baze trai
nice pentru o colaborare interna
țională largă și fructuoasă.

Pornind de la experiența colabo
rării in cadrul C.A.E.R., acu
mulată in cursul celor peste două 
decenii de existență a acestei or
ganizații, țările membre au con
venit în unanimitate ca întreaga 
activitate de înfăptuire a Progra
mului complex să se desfășoare în 
conformitate cu prevederile Statu
tului Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și cu hotărîrile 
celei de-a XXIII-a sesiuni (spe
ciale) a consiliului. în conformi
tate cu principiile relațiilor de tip 
nou dintre țările socialiste, Progra
mul complex subliniază că dezvol
tarea colaborării se bazează pe libe
rul consimțămînt deplin al țărilor 
membre, cu respectarea interese
lor fiecăreia dintre ele, fără a fi 
însoțită de crearea de organe su- 
pranaționale și fără a afecta pro
blemele planificării interne, ale ac-

în ședința comună din 19 august 
1971, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român. Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România au 
luat cunoștință de informarea pre
zentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului 
de Stat, asupra vizitei oficiale d<» 
prietenie a delegației de partid și 
guvernamentale române în Repu
blica Populară Chineză, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Re
publica Democrată Vietnam și Re
publica Populară Mongolă, precum 
și asupra întîlnirilor șl convorbi
rilor avute cu conducătorii poporu
lui cambodgian.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România aprobă și 
dau o înaltă apreciere întregii ac
tivități desfășurate de delegația 
română cu acest prilej, contribu
ției deosebite aduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
delegației, la reușita acestei vizite.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale române in țările so
cialiste din Asia se integrează or
ganic în linia generală a politicii 
externe și activitatea internaționa
lă a partidului și statului nostru, 
corespunde întru totul principiilor 
fundamentale și orientării stabilite 
de Congresul al X-lea al Partidu

lui Comunist Român, de dezvoltare 
a prieteniei, alianței și colaborării 
multilaterale cu toate țările socia
liste, de luptă împotriva im
perialismului, a colonialismului 
și neocolonialismului, de partici
pare activă la soluționarea proble
melor internaționale contemporane 
corespunzător intereselor popoare
lor și cauzei păcii.

Vizita și rezultatele ei reprezin
tă un moment de cea mai mare în
semnătate în dezvoltarea prieteniei 
și colaborării frățești dintre Româ
nia și țările socialiste din Asia, 
dintre partidele și popoarele noas
tre, deschlzînd noi căi pentru adîn
cirea cooperării și colaborării reci
proce, pentru amplificarea relații
lor politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre sta
tele noastre. Ședința comună a in
dicat Consiliului de Miniștri, tu
turor organelor de stat, precum și 
organizațiilor obștești să înfăptu
iască întru totul sarcinile rezultate 
din convorbirile și înțelegerile rea
lizate cu prilejul vizitei, să acțio
neze pentru dezvoltarea pe toate 
planurile a colaborării și cooperă
rii cu țările vizitate.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român. Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri apreciază 
că această acțiune a partidului și 
guvernului nostru este pe deplin 
corespunzătoare intereselor Par-

(Continvare in pag. a III-a)

Astăzi, în Jurul orei 9,30, posturile noastre de radio 
șl televiziune vor transmite direct de pe platoul din fața 
Monumentului Eroilor Patriei Adunarea populară orga
nizată cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la mișcarea 
revoluționară condusă de Tudor Viadlmirescu șl festivi
tatea absolvirii Academiei Militare și înălțării la gradul 
de locotenent a absolvenților școlilor militare de ofițeri 
activi.

(Continuare in pag. a III-a)

și tractoare au prezentat tovarășului
Nicolae Ceaușescu, conducătorilor de partid 

și de stat cele mai noi tipuri de mașini
In aceste zile premergătoare săr

bătorii eliberării patriei, cind 
întregul nostru popor întîmpină 
prin noi și importante succese în 
muncă măreața zi de 23 Au
gust, îndeplinind și depășind pre
vederile planului și angajamentele 
luate în întrecerea socialistă, și 
constructorii de autocamioane și 
tractoare se prezintă cu un bilanț 
bogat de realizări.

De pe banda de montaj a cunos
cutei uzine brașovene ..Steagul 
roșu" au ieșit primele autocami
oane de mare tonaj — 12 tone, cu 
motor Diesel, iar specialiștii Insti
tutului de cercetări și proiectări 
pentru autovehicule și tractoare, 
împreună cu uzina „Tractorul", au 
pregătit prototipul unui nou trac
tor Universal de 55 CP.

Aceste noi succese, mărturie a 
hărniciei și priceperii tehnice a 
constructorilor noștri de mașini, a 
transpunerii în viață a indicațiilor 
date de conducerea partidului, 
personal de secretarul general cu 
prilejul repetatelor vizite de lucru 
făcute in aceste unități, au fost în
fățișate cu justificată mîndrie to
varășului Nicolae Ceaușescu. ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat.

Pe platoul din fața sediului Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, constructorii bra
șoveni au adus, joi la amiază, cinci 
exemplare din noile autocamioane, 
precum și prototipul tractorului a- 
mintit.

Pentru a sta de vorbă cu con
structorii și specialiștii din această 
ramură de producție și a vedea în 
stare de funcționare aceste mo
derne mașini, au venit, de a- 
semenea, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Gheorghe Pană. Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănâ- 
lache, Constantin Drăgan, Emil

(Continuare în pag. a III-a)
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EROICA
■ File din marea epopee a participării 
armatei române la războiul antihitlerist
a O prietenie călită la flacăra eroismu
lui și jertfelor comune

„...Aducem un fierbinte omagiu șl prinosul recunoștinței întregului 

nostru popor fiilor patriei care au săvîrșlt fapte de vitejie, au dat dovadă 

de înalt devotament, neprecupețindu-și nici viața pentru eliberarea țării șl 

înfrîngerea fascismului. Totodată, exprimăm sentimentele noastre de re

cunoștință față de glorioasele armate ale Uniunii Sovietice, care, cu prețul 

unor jertfe uriașe, au sfârîmat mașina de război nazistă, au adus o contri

buție hotărîtoare la eliberarea României și a altor țări de sub jugulfascist, 

la înfrîngerea Germaniei hitleriste".
NICOLAE CEAUȘESCU

în aceste zile cînd, Ia lumina ge
neroasă a soarelui de august, poporul 
nostru trece in revistă izbînzile do- 
bindite an de an, sub încercata con
ducere a partidului, in măreața operă

Pentru eliberarea patriei, pentru 
libertatea tuturor popoarelor

Retrăim cu intensitate acea zi ho- 
tăritoare — adevărata piatră de ho
tar in destinele poporului nostru — 
ând, folosind condițiile prielnice 
create de loviturile nimicitoare date 
trupelor hitleriste de Armata Sovie
tică, care a purtat pe umerii ei greul 
războiului și a adus principala con
tribuție la zdrobirea fascismului, for
țele naționale, patriotice din Româ
nia, în rindul cărora partidul comu
nist constituia principalul nucleu, 
inițiatorul și organizatorul acțiunilor 
antifasciste și antirăzboinice, au tre
cut la declanșarea și înfăptuirea cu 
succes a insurecției naționale antifas
ciste armate.

Prin lupta acestor forțe, a milita
rilor Armatei Române, a detașamen
telor muncitorești, a întregii suflări 
patriotice a fost zdrobită odioasa dic
tatură militaro-fascistă. Călăii po
porului. slugi ale hitleriștilor care ti- 
riseră România pe un drum contrar 
intereselor naționale, respins și bles
temat de întreaga suflare patriotică 
românească, au tort puși sub paza 
muncitorilor înarmați. La orizont se 
deschidea geana însorită a libertății 
poporului român.

Zdrobirea clicii antonesciene era 
insă prea puțin pentru poporul ro
mân, pentru partidul comuniștilor. 
Căci, așa cum se știe, partidul a res
pins ferm, categoric orice soluție de 
compromis care ar fi dat posibilitate 
cotropitorilor hitleriști să se retragă 
nestinjeniti, cdnservindu-și forțele. 
Exprimând cugetul si voința între
gului popor, partidul nostru, animat 
de flacăra patriotismului, de ideea

Un drum presărat de jertfe vitejești
Desigur, spațiul nu ne Îngăduie 

decit un succint compendiu al am
plei și eroicei epopei a acelor tim
puri. După trei zile de lupte in- 
dirjite (24—26 august) care au re
liefat un impresionant eroism 
popular, unitățile militare din Bucu
rești, împreună cu formațiunile pa
triotice de luptă, au curățat Capitala 
de hitleriști stăpinind ferm orașul. 
Bucureștiul devenea una din pri
mele capitale eliberate din Europa. 
Unitățile militare și formațiunile 
de luptă patriotice din Valea Pra
hovei au desfășurat acțiuni puter
nice pentru nimicirea forțelor hitle
riste din această zonă, Impiedicind 
astfel pe hitleriști să distrugă insta
lațiile petroliere — care au putut fi 
astfel grabnic puse in slujba efortu
lui de război antihitlerist La Tumu 
Severin, Constanța, Timișoara, Cra- 

de edificare a socialismului, memoria 
se racordează la înalta tensiune a 
acelui eveniment esențial ce și-a pus 
amprenta definitorie pe întreaga is
torie a României contemporane.

măreață a internaționalismului, a ri
dicat imediat steagul luptei împotri- 
va Germaniei hitleriste, alături de 
marea coaliție antifascistă a popoa
relor. Eliberarea deplină a patriei si 
contribuția la eliberarea altor popoare 
înrobite de fascism au leprezentat 
pentru partid și popor un țel unitar 
și inseparabil. Ziua de 23 August 194-1 
a însemnat astfel nu numai ziua in
surecției naționale, ci și a începe
rii instantanee a operațiunilor de 
luptă împotriva armatelor Germaniei 
naziste. România a intrat cu între
gul său potențial, cu toate forțele sale 
materiale și umane in marea bătălie 
împotriva fascismului, alături de U- 
niunea Sovietică si de celelalte țări 
ale coaliției antihitleriste

„Pentru a înțelege starea de spirit 
din acel timp — sublinia secretarul 
general al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu —, merită să men
ționăm că întreaga armată a răspuns 
cu promptitudine chemării de a se 
alătura Armatei Sovietice, coaliției 
antihitleriste". Intr-adevăr, filele in
candescente ale istoriei contemporane 
au consemnat la ioc dc cinste faptul 
că absolut toate unitățile șl marile 
unități ale Armatei Române, absolut 
toți ostașii țării, salutind cu în
suflețire și bucurie actul istoric 
de la 23 August 1944, s-au an
grenat fără șovăire, cu tot potențialul 
de luptă de care dispuneau, in marea 
bătălie împotriva acelora pe care h 
socoteau adevărații dușmani și alături 
de aceia pe care ii socoteau adevăra
ții prieteni al poporalul român.

iova, Arad, Brașov etc. au fost imo
bilizați și puși in imposibilitate 
de a acționa mii de soldați hitle
riști. între 23—31 august 1944, prin 
lupta unităților Armatei Române și 
a formațiunilor de luptă patriotice 
sprijinite de populație, întreaga par
te centrală, de sud-est, sud și sud- 
vest a țării — aproximativ 2/3 din 
teritoriul ei de atunci — a fost cură
țată de trupele hitleriste. Numai in 
acele zile armata și forțele patrio
tice au provocat hitleriștilor pier
deri care se cifrează la peste 61 000 
oameni, au fost capturate 222 avioa
ne, 438 nave fluviale și maritime, o 
mare cantitate de armament, tehnică 
de luptă și mijloace de transport

In același timp, dispuse pe un 
front de 1 400 de km trupele Arma
tei Române au menținut un vast cap 
de pod în Podișul Transilvaniei și 

în Banat, deschizînd astfel calea 
operațiilor următoare ale armatelor 
română și sovietică pentru eliberarea 
Transilvaniei. Și, cu sufletul clocotind 
de dorința de a lichida unul din 
cele mai odioase acte de forță — 
Dictatul de la Viena — vitejii ostași 
români s-au avîntat în bătăliile 
pentru eliberarea părții de nord- 
vest a României, aflată sub ocupa
ția horthystă. Spiritul de sacrificiu 
dovedit in luptele de la Aiud, Sfintu 
Gheorghe și Tirgu Mureș, de la Dea
lul Singiorgiu, Apahida, Gherla, 
Oradea. Cărei și Satu Mare a înscris 
cu singe aceste nume de localități in 
cronica eliberării întregului teritoriu 
al patriei.

Și a venit clipa mult visată cînd 
pămîntul patriei nu mai era pingărit 
de cizmele trupelor fasciste, cînd 
întregul teritoriu a fost, eliberat. 
Dar aceasta nu a însemnat motiv 
de reducere a efortului de război, a 
forței ofensive a Armatei Române, 
care și-a continuat cu însuflețire e- 
popeicul drum de luptă mai depar
te. dincolo de hotarele României, 
pentru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei. Așa cum se știe, așa cum 
au consemnat filele de neșters ale

Contribuție de preț la victoria finală
începînd de la 23 August 1944 și 

pină la 9 Mai 1945, efectivele militare 
angajate de România în acțiunile con
tra trupelor fasciste s-au ridicat la 
peste o jumătate de milion de oameni. 
Caracterul drept al războiului, jus
tețea cauzei pentru care își vărsau 
singele au generat în rindurile osta
șilor și ofițerilor români un adevă
rat eroism de masă. Pentru bravura 
lor, peste 300 000 de soldați, subofi
țeri și ofițeri români au fost distinși 
cu înalte ordine și medalii românești, 
sovietice, cehoslovace și ungare.

De-a lungul celor peste 1000 de ki
lometri străbătuți prin lupte grele, 
170 000 de fii ai poporului român și-au 
dat viața,udind cu singele lor pă
mîntul din care aveau să răsară pen
tru poporul român și pentru popoa
rele vecine florile libertății. Și azi in- 
tilnești, în zilele sărbătorilor națio
nale, ca și în cele mai obișnuite zile 
ale anului, oameni tineri și virstnici, 
femei și bărbați, care depun cu pioa
să recunoștință ofranda lor de jerba 
sau de simple, modeste buchete de 
flori la mormintele miilor de eroi ro
mâni căzuți in bătăliile istorice de a- 
cum 27 de ani.

Pentru faptele de arme săvirșite tn 
războiul antihitlerist trupele române 
au fost citate prin 7 ordine ale Co
mandamentului Suprem Sovietic, prin 
21 comunicate de război sovietice și 
alte ordine și documente ale coman
damentelor unor mari unități sovie
tice. între marile unități citate prin 
ordine sovietice se numără și Divizia 
„Tudor Vladimirescu", căreia, pentru 
vitejia și dirzenia dovedite in elibe
rarea Debreținului, i s-a adăugat in 
titulatură numele orașului, fiind mai 
tirziu distinsă cu înaltul ordin sovie
tic „Drapelul roșu“.

într-o scrisoare adresată președin- 

istoriei, Armatele 1 și 4 române, 
corpul aerian român și alte unități 
și mari unități speciale au participat 
activ la operațiile de la Debrețin și 
Budapesta, unde fasciștii se crampo
nau cu furie de fiecare palmă de 
teren, la zdrobirea puternicelor gru
pări fasciste de pe Tisa și din zonele 
munților Hegyalja, Matra și Biikk. 
în operațiile purtate pe teritoriul 
Ungariei, Armata Română a eliberat 
1 237 de localități, zdrobind puternice 
grupări de forțe hitleriste și horthys- 
te care se apărau cu fanatică în
verșunare.

Pagini de glorie nepieritoare au 
înscris unitățile și marile unități ro
mânești în timpul celor 5 luni de 
lupte deosebit de grele pentru eli
berarea teritoriului cehoslovac. In- 
vingind greutăți deosebite — teren, 
starea vremii și un inamic bine înar
mat — trupele române au străbătut 
masivele Tatra Mică, Metalicii Slo
vaci, Fatra Mică, Fatra Mare, Nitra, 
Carpații Albi și altele, au forțat im
portante cursuri de apă — Hronul, 
Nitra, Vahul și Morava, au eliberat 
1 722 de localități, pricinuind pier
deri grele hitleriștilor.

telul Consiliului de Miniștri român, 
Comandantul Suprem al Armatei So
vietice, subliniind vitejia și bărbăția 
cu care ostașii Armatei a 4-a, coman
dată de generalul Nicolae Dăscă- 
lescu, și ostașii Armatei 1, comandată 
de generalul Vasile Atanasiu, au în
deplinit misiunile încredințate, arăta : 

„Permiteți-mi să vă felicit pentru 
succesele Armatei Române și să-i 
urez continuarea acestor succese în 
luptele duse împreună cu Armata 
Roșie".

Epopeea eroică a participării Româ
niei la războiul antihitlerist a fost 
însă scrisă nu numai de fiii poporu
lui imbrăcați in haină militară. Per
manent, în lupta antihitleriste osta
șii români au simțit sprijinul nepre
cupețit al întregului popor. Biruind 
mari greutăți, clasa muncitoare, țără
nimea, masele largi populare au răs
puns cu abnegație, ca un singur om, 
chemării partidului comunist : „To
tul pentru front, totul pentru victo
rie !“. întreaga economie a țării a 
fost angajată in susținerea războiu
lui antihitlerist ; pe baza unor calcu
le care nu pot fi decit incom
plete, efortul economic și financiar 
al României' in războiul antihitlerist, 
la care se adaugă valoarea pagube
lor provocate de trupele fasciste In 
timpul luptelor desfășurate pe terito
riul patriei, s-a ridicat la peste 1 mi
liard de dolari valută 1938 !

Fără îndoială, cifrele își au semni
ficația lor, dar ce cifre ar putea ex
prima înaltul patos cu care eroica 
noastră clasă muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea legată de popor s-au 
avîntat in susținerea materială a 
frontului antihitlerist ! Căci nimic nu 
poate șterge din amintire eroismul 
muncitorilor înfometați care, în veș
mintele zdrențuite ale anilor de

POPORUL

Soldat”
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TRUPELE ROMANE
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apăbarea mtaiotica

Cronica vie a epocii în pagini de ziar și în afișe

război, înfruntau frigul cumplit al 
iernii, în hale de fabrici neincălzite, 
lucrînd cite 10—12 și chiar 14 ore pe 
zi pentru a repara mijloacele de 
transport, pentru a produce arma
mentul cerut de front 1 Ca și țăranii

Frăția de arme pecetluită 
cu singele vărsat in comun

Unul dintre roadele cele mai pre
țioase ale acelei perioade fierbinți și 
fecunde din istoria noastră națiohală 
a fost închegarea, creșterea și conso
lidarea marii frății de arme româno- 
sovietice, a prieteniei și alianței trai
nice dintre țările și popoarele noas
tre. Prietenie și alianță care s-au pe
cetluit In acele zile de neuitat prin 
singele vărsat împreună în tranșeele 
marii epopei a popoarelor, prin efor
turile unite pentru a aduce omenirii 
ziua mult visată a Victoriei !

Din primele ore de după ieșirea 
României din războiul antisovietic, 
unități ale Armatei Române au fra
ternizat cu trupele sovietice de pe 
front, începînd imediat cooperarea 
cu ele in operațiunile militare îm
potriva hitleriștilor. Se demonstra 
astfel prin fapte că frăția de arme 
româno-sovietică răspundea sinițâ- 
inintelor adinei ale masei îmbrăca
te in haine ostășești. Unanimitatea 
înflăcărată a acestei angajări, a a- 
deziunii totale, fără rezerve, de care 
s-a bucurat chiar din prima clipă 
alianța româno-sovietică in rindu
rile întregii armate — ca și ale în
tregului nostru popor — se expli

Momente memorabile
din lupta comună

Colaborarea frățească a trupelor 
sovietice și române a înscris minu
nate pagini în cronica marii încleș
tări antifasciste. Răsfoim citeva din 
filele ei, luminate de flacăra unei 
nețărmurite credințe in victoria fi
nală a cauzei drepte a libertății po
poarelor.

...Contlnuîndu-și acțiunile militare 
împotriva hitleriștilor începute in 
noaptea de 23—24 august 1944, Re
gimentul 3 grăniceri români care se 
alăturase Corpului 50 din Armata 
40 sovietică purta in cursul lunii sep
tembrie lupte indirjite împotriva 
dușmanului in Bucovina. Dind do
vadă de un minunat eroism, grăni
cerii români și ostașii sovietici au 
străbătut prin lupte grele înălțimile 

care, din puținul lăsat de lăcustele 
hitleriste, dădeau „bucățica de la 
gură" pentru aprovizionarea armatei, 
ca și întreaga populație care își asu
ma cu demnitate și hotărîre priva
țiuni din cele mai grele !

că prin tradițiile cu rădăcini adine 
înfipte în istorie ale prieteniei ce 
leagă de secole poporul român de 
poporul rus, tradiții consolidate și 
ridicate pe o treaptă superioară in 
veacul nostru, prin legăturile de 
solidaritate dintre mișcările revo
luționare din cele două țări, prin 
participarea entuziastă a detașamen
telor de revoluționari români la a- 
părarea Marelui Octombrie, prin in
tensa activitate de educație interna- 
ționalistă a maselor muncitoare des
fășurată cu energie și consecvență 
de Partidul Comunist Român, în ciu
da terorii și a celei mai crunte ile
galități, pentru prietenia cu prima 
țară a socialismului biruitor. Așa 
cum se. știe, in timpul războiului an
tisovietic, înfrunți nd temnițele și 
gloanțele plutoanelor de execuție, co
muniștii și uteciștii, concomitent cu 
activitatea de sabotare a mașinii de 
război fasciste, desfășurau în rindu
rile armatei o intensă muncă poli
tică, chemind la întoarcerea armelor 
împotriva adevăratului dușman — 
fascismul — pentru prietenia cu 
Uniunea Sovietică.

Obcinei Mestecănișului, contribuind 
la zdrobirea rezistenței hitleriste in 
zona Cirlibaba. După un marș de 37 
de kilometri, ei, luptînd literalmente 
cot la cot, au luat cu asalt rezisten
țele inamice de pe pantele înălțimii, 
zdrobindu-le.

...Strinse legături de colaborare 
s-au dezvoltat in cadrul Armatei 7 
de gardă sovietică, care avea printre 
unitățile Corpului 24 sovietic de gar
dă și un detașament blindat român 
cu care coopera. în cursul luptelor 
pentru ruperea apărării hitleriste 
din pasul Ghlmeș, pentru a lichida 
rezistența puternică a trupelor ina
mice, comandamentul Corpului 24 
sovietic a încredințat detașamentului 
blindat român misiunea de a cădea 

in spatele inimicului. Sprijinit prin 
foc de trupele sovietice, care i-au 
,n: -,’t.at ncoiierirea necesară, depla- 
sindu-sc noaptea, pe un teren foarte 
accidental, pe drumuri Înguste și 
desfundate dc ploi, detașamentul a 
ajuns !n zona Lunca de Sus, la cota 
1 220 dc unde a coborit in spatele 
apărării inamice din defileu și, sfă- 
rimind-o, prin lupte grele, a deschis 
drumul înaintării comune.

...La 3 noiembrie, Armata 40 so
vietică a primit misiunea să forțeze 
Tisa în zona sud-Tokai, în timp ca 
Armata 4 română trebuia să imo
bilizeze marile anități hitleriste șl 
să execute treceri demonstrative in 
scopul de a angaja in fișia respec
tivă cit mai multe forțe dușmane. 
De îndată ce trupele sovietico au 
creat un cap de pod dincolo de rlu. 
Armata 4 română și-a grupat forțele 
principale la aripa stingă, le-a tre
cut In capul dc pod al trupelor so
vietice ; printr-o puternică ofenaivâ 
comună, rezistența fascistă a fost 
apoi lichidată.

...Regimentul 3 Roșiori ducea lupte 
crincene la vest de Tisa pe căile de 
acces spre Budapesta. O grupă a re
gimentului comandată de sergentul 
Gheorghe Negru a primit misiunea 
de a însoți, ca desant, tancurile u- 
nui batalion sovietic care primise 
ordin să pătrundă adine în dispozi
tivul dușman. In zilele de 3 și 4 
noiembrie tancurile sovietice, împre
ună cu desanțli români, acoperindu- 
se și sprijinindu-se reciproc prin 
foc, au rupt apărarea dușmană la 
Czegled, angajindu-se în lupta cu 
puternice forțe fasciste. Luplind cu 
o vitejie pilduitoare, ei au păstrat 
cu Sndirjire obiectivul cucerit, în 
ciuda repetatelor contraatacuri ina
mice. Glorioșii tanchiști sovietici 
și-au exprimat în cuvinte calde ad
mirația față de eroismul ostașilor 
români.

...Trecind pe teritoriul Cehoslova
ciei, Corpul 6 armată român a pri
mit misiunea de a coopera cu tru
pele de la stingă Frontului 4 ucrai
nean la eliberarea orașului Kors.c. '• 
Printr-o strinsă cooperare cu trupele 
sovietice, Corpul 6 armată a înfrint 
rezistența dușmanului, realizînd jonc
țiunea între Frontul 4 ucrainean și 
Frontul 2 vecin, misiune de excep
țională importanță pentru desfășu
rarea ulterioară a operațiunilor.

Nenumărate au fost momentele 
cînd, în bătăliile purtate pentru cuce
rirea munților Fatra Mare și Fatra 
Mită, in Munții Tatra, in cursul bătă
liilor dintre Hron și Morava, ca șl 
pentru eliberarea orașelor Praga și 
Brno, ostașii români și sovietici și-au 
jertfit viața unii pentru alții, neșo
văind sâ intre sub focul dușman apr» 
a salva pe camaradul rănit. în locali
tatea Sliac (Cehoslovacia) 6 militari 
români și 10 sovietici au rezistat cu 
eroism patru zile blocați într-o clă
dire încercuită de dușmani, împăr
țind intre ei pină și ultimul pesmet 
și ultima înghițitură de apă, pansîn- 
du-și reciproc rănile, pină cînd, prin
tr-o acțiune eroică, au ieșit din Încer
cuire.

Pe cimpiile arse de. soare șt de focul 
armelor dușmane, pe culmile abrupte 
și in trecătorile munților, pe văile 
riurilor furtunoase și între ruinele 
fumegînde ale orașelor sau satelor a- 
sediate, pretutindeni unde i-a dus 
marea ofensivă pentru nimicirea fia
rei fasciste, ostașii români și sovietici 
și-au îngemănat eroismul și jertfele, 
contopite în albia măreață a bătăliei 
pentru libertatea popoarelor, albie In 
care s-a șlefuit granitul trainicei 
prietenii dintre țările și popoarele 
noastre.

¥

După eliberarea patriei noastre, In 
anii construcției socialiste, prietenia 
dintre popoarele român și sovietio 
a căpătat noi dimensiuni și valențe, 
s-a ridicat pe o treaptă superioară, 
întemeindu-se pe comunitatea de o- 
rinduire, pe ideologia comună 
marxist-leninistă, pe identitatea de 
țeluri in lupta pentru construirea 
socialismului și comunismului, pentru 
cauza progresului și păcii in lume.

Așa cum este știut, partidul și gu
vernul țării noastre, poporul român 
acordă o înaltă prețuire relațiilor de 
prietenie, alianță și colaborare cu 
Uniunea Sovietică ; creșterea și în
tărirea continuă a acestor relații se 
înscriu la loc central in politica de 
stat a României socialiste, constituia 
o trăsătură caracteristică constantă a 
acesteia, o parte integrantă a activi
tății internaționaliste desfășurate ae 
țara noastră pentru întărirea legă
turilor frățești cu toate țările socia
liste, pentru sporirea continuă a for
ței și unității întregului sistem so
cialist mondial.

Cronica relațiilor româno-sovietică 
a consemnat ca un eveniment major 
semnarea la București, la 7 iulie 1970, 
a noului Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre Ro
mânia și U.R.S.S. Fundamentat pa 
îndelungatele tradiții de prietenie din
tre cele două popoare, acest impor
tant document a deschis largi pers
pective de viitor, creind un cadru 
propice pentru întărirea continuă 
relațiilor de colaborare frățească rd 
mâno-sovietice, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist.

Marea sărbătoare a zilei de 23 Au
gust constituie pentru poporul român 
un prilej de a evoca epopeea bătă
liilor purtate in comun de ostașii ro
mâni și sovietici în lupta antihitleris
tă, de a cinsti jertfa eroilor căzuți în 
aceste bătălii, pentru eliberarea pa
triei și a tuturor popoarelor înrobite 
de fascism, — și, totodată, de a-și 
exprima convingerea că relațiile do 
prietenie frățească, de alianță și co
laborare multilaterală româno-sovieti. 
ce se vor întări și dezvolta continuu, 
în interesul ambelor popoare, al cons
trucției socialismului și comunismului 
în țările noastre, al cauzei generala a 
socialismului șl păcii.

Victor BIRLĂDEANU

Fatru imagini din timpul războiului antihitlerist} Trupele române în localitatea Bekâscaba din Unaaria ; pe străzile orașului Brno din Cehoslovacia, ostașii români sînt salutați cu bucurie și câldurâ ; dupâ terminarea unei misiuni de luptâ a aviatorilor 
români și sovietici înfrâjifi pe câile albastre ale văzduhului; se pun la punct detaliile coordonării focului artileriei române și sovietice pentru aejiunea de a doua zi
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CONSILIULUI DE STAT

SI CONSILIULUI DE MINIȘTRI
1 ț

Constructorii brașoveni de autocamioane 
și tractoare au prezentat tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, conducătorilor de partid 
și de stat cele mai noi tipuri de mașini

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al P. C. R„ 
Consiliului de Stat si Consiliului 

de Miniștri, cu privire la activitatea 
delegației guvernamentale 

a Republicii Socialiste România 
la sesiunea a XXV-a a C.A.E.R.

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al P.C.R., 

Consiliului de Stat si Consiliului 
de Miniștri, cu privire la vizita oficială 
de prietenie a delegației de partid 

și guvernamentale române 
în tarile socialiste din Asia

(Urmare din pag. I)

tivității financiare și de gestiune 
economică a organizațiilor. O deo
sebită importanță are faptul că fie
care țară participă la măsurile de 
colaborare care prezintă interes 
pentru ea, poate adera în orice 
moment la acea acțiune a Progra
mului complex la care ea inițial nu 
a luat parte dintr-un motiv sau al
tul. Neparticiparea unor țări la a- 
numite acțiuni nu trebuie să In
fluențeze asupra colaborării și coo
perării în alte domenii de activi
tate.

Ședința comună a apreciat pozi
tiv faptul că — în conformitate cu 
Statutul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc care consemnează 
caracterul deschis al acestei orga
nizații, posibilitatea aderării altor 
țări la activitatea sa — Programul 
complex conține prevederi cu pri
vire la participarea totală sau par
țială a țărilor nemembre ale 
C.A.E.R. la înfăptuirea măsurilor și 
acțiunilor de colaborare preconi
zate. Totodată, s-a subliniat im
portanța prevederilor din Progra
mul complex, potrivit cărora țările 
membre ale C.A.E.R, vor extinde și 
în viitor colaborarea cu celelalte 
țări socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orinduirea lor 
social-politică.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România își expri
mă convingerea că realizarea Pro
gramului complex, concepută pe o 
perioadă de 15—20 de ani, va sti
mula construirea și dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a noii o- 
rînauiri în fiecare țară membră a 
C.A.E.R.. va contribui la progresul 
multilateral al tuturor statelor 
noastre, la creșterea forței și pres
tigiului socialismului mondial.

Elaborarea Programului com
plex, ca rezultat al unei activități

GALAȚI ' într-o telegramă 
adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
colectivul de muncitori. ingi
neri, economiști și tehnicieni 
din cadrul Combinatului siderurgic 
Galați informează că, in cinstea ce
lei de-a 27-a aniversări a eliberării 
patriei, și-au realizat și depășit an
gajamentele luate in intrecerea so
cialistă. în telegramă se spune : 
Ca urmare a transpunerii in fapte a 
indicațiilor prețioase date de dum
neavoastră cu prilejul recentei vi
zite de lucra în județul Galați, pe 
platforma siderurgică se_ Înfăptuiesc 
sarcinile privind îmbunătățirea in
dicilor de utilizare a agregatelor șl 
sporirea eficienței Întregii activități 
economice. Astfel, indicii de utili
zare a furnalelor au înregistrat o 
creștere cu 10 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut, laminorul de tablă groasă func
ționează la nivelul parametrilor 
proiectați, iar laminorul de benzi la 
rece, recent Intrat in funcțiune, a 
realizat și depășit în mod ritmic sar
cinile de plan.

In cinstea zilei de 23 August, ra
portăm că realizările noastre sint 
concretizate în depășirea substan
țială a sarcinilor ce ne-au revenit. 
Planul producției marfă pe primele 
opt luni ale anului a fost îndepli
nit cu 13 zile înainte de termen. Au 
fost realizate, totodată, beneficii su
plimentare în valoare de 85 milioa
ne lei. 

laborioase de peste doi ani, adop
tarea lui în unanimitate la sesiu
nea de la București demonstrează 
încă o dată că abordarea pro
blemelor în spirit constructiv, 
de încredere și stimă reciprocă, 
al respectării intereselor fiecărei 
țări socialiste, cît și ale celor ge
nerale ale socialismului, reprezin
tă calea sigură a dezvoltării cola
borării și întăririi unității țărilor 
socialiste.

în cadrul ședinței comune s-a 
hotărît ca guvernul, ministerele 
și celelalte organe centrale să 
stabilească măsurile necesare și 
să acționeze cu consecvență pen
tru participarea țării noastre în 
cele mai bune condiții la realiza
rea Programului complex. Pentru 
fiecare acțiune concretă de cola
borare și cooperare recomandată 
de organele C.A.E.R. și adoptată 
de organele competente ale țării 
noastre se vor încheia, cu celelal
te țări participante. acorduri, 
convenții, contracte, în care să se 
prevadă obligații ferme în legă
tură cu realizarea angajamentelor 
asumate în mod reciproc.

Adoptînd Programul complex. 
România este hotărîtă să contri
buie, împreună cu celelalte state 
membre ale C.A.E.R., la promo
varea unor asemenea forme, căi 
și metode de colaborare care să 
asigure o largă și rodnică conlu
crare a țărilor noastre. Partici- 
pînd activ la înfăptuirea Progra
mului complex, țara noastră va 
intensifica, totodată, colaborarea 
economică și tehnico-științifică cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu toate state
le lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, va lua parte în con
tinuare la diviziunea mondială a 
muncii, considerînd că aceasta 
corespunde atît intereselor popo
rului român, cît și cauzei ge
nerale a socialismului și coope
rării internaționale între popoa
re, cauzei păcii în lume.

REZULTATELE MUNCII NOASTRE 
LE ÎNCHINĂM MARII SĂRBĂTORI!

Sărbătorim cea de-a 27-a aniver
sare a eliberării patriei de sub ju
gul fascist, se spune in încheierea 
telegramei, cu încrederea deplină ir. 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
care ne călăuzește cu fermitate pe 
drumul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

SIBIU • însuflețiți de perspec
tivele deschise de programul parti
dului privind îmbunătățirea orga
nizării, planificării și conducerii a- 
griculturii, de măsurile adoptate de 
Comitetul Central pentru îmbună
tățirea condițiilor de viață ale mem
brilor cooperatori, precum și de 
apropiata aniversare a eliberării 
patriei noastre, oamenii muncii de 
pe ogoarele județului Sibiu au răs
puns cu hotărire chemării parti
dului, muncind cu avînt și dărui
re pentru obținerea unor recolte 
bogate.

într-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de biroul Comitetului 
județean de partid Sibiu se spune, 
printre altele : Cu mindrie patrio
tică raportăm că la fondul centra
lizat al statului au fost livrate pes
te plan, plnă în prezent, 1 860 tone 
griu, din care 1 230 tone de către 
cooperativele agricole de produc
ție, iar 630 tone din sectorul agri
culturii de stat.

Aceasta reprezintă o expresie 
vie a manifestării conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii ro
mâni, germani, maghiari din a- 
gricultura județului, atașamentul 
și dorința lor fierbinte ca, înfrățiți 
în muncă și idealuri, strins uniți 
Jn jurul partidului și al secretarului 
său general, să facă din politica

(Urmare din pag. I)

tidului Comunist Român și poporu
lui român, ale partidelor și po
poarelor frățești din țările respec
tive. Vizita delegației române este 
încă o expresie a politicii constan
te a partidului și statului nostru de 
dezvoltare a legăturilor prietenești 
cu toate țările socialiste pe baza 
principiilor marxism-leninismu- 
lui, ale internaționalismului socia
list, ale respectării independenței 
și suveranității naționale, egalității 
în drepturi, nefolosirii forței sau 
amenințării cu forța, neamestecu
lui în treburile interne, întrajuto
rării tovărășești. Ea a prilejuit o 
reafirmare puternică a poziției in
ternaționaliste a partidului nostru, 
a preocupărilor sale de a acționa 
neabătut pentru depășirea dificul
tăților și normalizarea relațiilor 
dintre țările socialiste și partidele 
comuniste, pentru refacerea și în
tărirea unității sistemului mondial 
socialist, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tu
turor forțelor antiimperialiste. 
Astfel, vizita slujește nu numai in
tereselor bilaterale, ci și interese
lor popoarelor tuturor țărilor so
cialiste, ale . tuturor forțelor pro
gresiste, constituie o importantă 
contribuție la cauza generală a so
cialismului, progresului, securității 
și păcii în lume.

în cursul vizitei s-a exprimat 
poziția fermă a Partidului Comu
nist Român și a Republicii Socia
liste România de solidaritate mili
tantă cu popoarele care luptă îm
potriva imperialismului, a politicii 
sale de forță, dictat și agresiune, 
pentru apărarea libertății și inde
pendenței lor naționale. Vizita » 
constituit o viguroasă reafirmare

Înțeleaptă, adine umanistă * parti
dului faptă și împlinire.

Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
muncitorii, cooperatorii și specia
liștii din agricultura județului Si
biu iși vor intensifica eforturile 
pentru a-și spori contribuția la bo
găția patriei, la întărirea econo
mică a României socialiste, înfăp
tuind neabătut programul partidu
lui, indicațiile dumneavoastră pre
țioase.

TULCEA • în Intîmpinarea zi
lei de 23 August, oamenii muncii 
din industria județului Tulcea au 
realizat planul producției globale 
pe cele opt luni cu 10 zile mai de
vreme. Aceasta creează posibilitatea 
ca pină la finele lunii august să se 
obțină o producție suplimentară de 
peste 30 milioane lei, ceea ce în
seamnă îndeplinirea angajamentu
lui luat in cinstea marii sărbători, 
însemnate succese au fost obținute 
și de lucrătorii ogoarelor, care au 
îndeplinit și depășit prevederile de 
plan și angajamentele asumate, iar 
la cultura griului au obținut cea 
mai mare producție din istoria a- 
griculturii județului. Participind cu 
însuflețire la acțiunile patriotice 
de gospodărire și înfrumusețare a 
localităților, cetățenii din acest ju
deț au realizat lucrări in valoare 
de 38 milioane lei. depășind anga
jamentul anual cu 7 milioane lei.

Anunțind aceste succese printr-o 
telegramă adresată Comitetului 
Central ai Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul județean de partid Tul
cea și Consiliul popular județean 
subliniază că rezultatele obținute 

a solidarității neclintite a poporu
lui român cu lupta eroică a po
poarelor vietnamez, laoțian și 
khmer, împotriva agresiunii ame
ricane, pentru libertate și inde
pendență națională, pentru respec
tarea dreptului lor imprescriptibil 
de a-și rezolva problemele interne 
de sine stătător, fără nici un a- 
mestec din afară.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri rele
vă cu deosebită satisfacție că vi
zita și rezultatele ei au întrunit a- 
deziunea deplină și aprobarea u- 
nanimă a clasei noastre muncitoa
re, țărănimii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. Aceas
tă impresionantă manifestare de 
aprobare reflectă încă o dată spri
jinul nemărginit acordat de po
porul nostru politicii interne și ex
terne a Partidului Comunist Ro
mân, pe care o consideră ca pro
pria sa politică.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România își ex
primă hotărîrea de a-și aduce în 
continuare întreaga contribuție la 
depășirea divergențelor actuale și 
întărirea unității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și munci
torești, la creșterea forței și co
eziunii întregului front antiimpe
rialist, de a milita neabătut îm
potriva politicii imperialiste de 
dictat, agresiune și dominație, de 
a promova relații cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduirea 
lor socială, corespunzător interese
lor fundamentale ale poporului 
român, ale socialismului, progre
sului, destinderii și păcii în lume.

sint rodul politicii promovate de 
partid, al sprijinului acordat ju
dețului de conducerea partidului 
și statului, personal de secretarul 
general al partidului cu ocazia vi
zitelor de lucru făcute în județ, 
precum și în alte împrejurări.

Dind o înaltă apreciere măsuri
lor adoptate de conducerea parti
dului pentru ridicarea calitativă a 
întregii activități politico-ideolo- 
gice și cultural-educative în patria 
noastră, se spune in telegramă, 
organizația județeană de partid 
Tulcea își exprimă hotărîrea de a 
acționa cu toată fermitatea pentru 
a ridica pe o treaptă și mai înaltă 
activitatea de educare marxist-le- 
ninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii.

încredințăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că și în viitor oa
menii muncii de pe meleagurile 
tulcene, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, vor 
munci cu spirit de abnegație și 
dăruire patriotică pentru îndepli
nirea vastului program adoptat de 
Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în România.

CLUJ: Devansarea graficelor 
de producție în întreprinderile din 
județul Cluj s-a concretizat într-o 
producție suplimentară de 620 tone 
oțel, 1 644 tone laminate, 12 580 
tone ciment, 4 400 mc prefabricate 
din beton, 30 000 000 cărămizi, pro
duse farmaceutice, în valoare de 
5 700 000 lei. Colectivul uzinei „Car-

(Urmare din pag. I)

Drâgănescu, Janos Fazekas. Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Au
rel Duca, Ion Iliescu, Ion Ioniță, 
Vasile Patllineț, Ion Stănescu, Mi
hai Telescu, Mihai Marinescu.

Erau de față tovarășii loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, cadre de con
ducere din acest minister și din 
Centrala de autocamioane și trac
toare din Brașov, alți specialiști.

Directorul centralei industriale, 
ing. Gheorghe Trică. prezintă to
varășului Nicolae Ceaușescu, ce
lorlalți conducători de partid și de 
stat caracteristicile noilor autoca
mioane realizate la nivelul produ
selor similare de pe piața mon
dială. Ele au șasiu portant și sînt 
echipate cu motoare Diesel de 135 
C.P. Au trei punți-motoare, cupla
te între ele prin diferențiale. Ca
mionul este construit pentru a fi 
folosit pe orice fel de teren, fiind 
deosebit de robust.

Noul autocamion, a cărui fabri
cație de serie va începe în cursul 
anului 1972, face parte dintr-o fa

milie de 13 tipuri de astfel de au
tocamioane, realizate în peste 40 
de variante, după o licență vest- 
germană M.A.N.

Constructorii informează pe con
ducătorii de partid și de stat că 
întreaga familie de autocamioane 
de mare tonaj va fi asimilată 
treptat, în cursul acestui plan cin
cinal. Se arată că uzina de spe
cialitate din Brașov își aduce con
tribuția la realizarea noilor pro
duse prin intrarea în funcțiune a 
unei linii tehnologice modeme de 
concepție proprie, realizată prin 
autoutilare. Un singur agregat 
din cadrul liniei amintite execută 
operația de strunjire în numai 6.3 
minute față de 150 minute cît ne
cesita prelucrarea cu ajutorul ma
șinilor universale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, se interesează de caracte
risticile și randamentul noilor au
tocamioane, studiază împreună 
cu specialiștii de față posibilitatea 
diversificării în continuare a a- 
cestor produse, corespunzător ne
voilor economiei naționale și con
dițiilor de teren din țara noastră.

Urcînd la volanul unui autoca

bochim*'  Cluj, de pildă, a produs, 
în acest timp, peste prevederi, 266 
tone electrocorindon, 29 000 metri 
pătrați de abrazivi pe suport și 
importante cantități de pietre de 
polizor, iar cei de la Uzinele chi
mice din Turda, mari cantități de 
sodă caustică, antidăunători pentru 
agricultură, rășini sintetice și mase 
plastice. Forestierii din unitățile 
de exploatare și industrializare a 
lemnului din Cluj și Huedin au 
ciștigat, printr-o organizare ritmică 
a producției, un avans de aproape 
o lună la planul de producție, iar 
colectivul întreprinderii industriei 
locale și-a realizat sarcinile de plan 
pe opt luni la începutul celei de-a 
doua decade a lunii august.

BUZĂU : Colectivul Uzinei 
pentru prelucrarea maselor plas
tice din Buzău intimpină marea 
sărbătoare a poporului român — 23 
August — cu realizări deosebite in 
producție. Ca urmare a aplicării 
unor măsuri tehnice și organiza
torice in secțiile de fabricație, a 
respectării stricte a procesului teh
nologic, bilanțul la zi evidențiază 
un plus de peste 8 milioane lei la 
producția globală, 6,7 milioane lei 
Ia producția marfă și importante 
depășiri la planul de sortimente : 
600 tone produse fabricate din po
lietilenă și 2,5 milioane lei la pie
sele de schimb auto. Datorită re
ducerii consumurilor specifice, u- 
zina a realizat de la Începutul anu
lui economii suplimentare în va
loare de peste 2,5 milioane lei. Tre
buie subliniată și valorificarea cu 
maximă eficiență a gindirii tehnice 
in uzină. Pină acum inovatorii au 
făcut 26 inovații, din care 10 au 

fost aplicate, iar 12 sint în fază 
experimentală. Valoarea antecalcu- 
lată a inovațiilor este de 1,2 mi
lioane lei.

SATU-MARE : colectivul d» 
muncă al Combinatului de Indus
trializare și exploatare a lemnului 
din Satu-Mare raportează îndepli
nirea și depășirea tuturor angaja
mentelor asumate în cadrul între
cerii socialiste pentru anul 1971. 
Depășind planul de producție șl de 
livrări la export, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii Combinatului au 
obținut beneficii suplimentare in 
valoare de peste 800 000 lei și au 
redus consumul de material lemnos 
cu peste 1 000 m.c.

CARAȘ-SEVERIN : Lucr&- 
torii din cadrul unităților grupului 
de uzine constructoare de mașini 
Reșița cinstesc marea sărbătoare a 
eliberării patriai cu succese remar
cabile. Angajamentul asumat in în
trecerea socialistă, de a obține pină 
la 23 August o producție marfă su
plimentară in valoare de 45 milioa
ne lei, a fost depășit cu peste 10 
milioane lei. Intre altele, s-au rea
lizat peste prevederi 8 macarale 
turn de 40 tonc/forță. un motor 
Diesel de 1 250 C.P., un boghiu de 
locomotivă electrică și diferite in
stalații destinate industriei alimen
tare.

DÎMBOVIȚA : colectivei, 
din unitățile economice ale jude
țului Dîmbovița intimpină măreața 
sărbătoare de la 23 August cu suc
cese deosebite in indeplinirea pla
nului și a angajamentelor asumate. 
Bilanțul încheiat in aceste zile con
semnează că pe ansamblul județu
lui planul la producția globală in
dustrială a fost depășit cu 35,9 mi
lioane lei, iar la producția marfă 
vindută și încasată cu 52,4 mili
oane Iei, pe această bază depășin- 
du-se substanțial și angajamentele 
asumate în intrecerea socialistă. De 
asemenea, prevederile planului a- 
nual și ale angajamentelor la li
vrări de mărfuri către fondul pieței 
au fost și ele depășite cu 39,3 mi
lioane lei. De la începutul anului 
și pină în prezent in unitățile eco
nomice ale județului consumul de 
metal s-a redus, față de plan, cu 
936 tone, iar cel de material lemno« 
cu 677 mc. 

mion, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
încearcă sistemul de pornire al 
motorului. Secretarul general al 
partidului recomandă specialiști
lor să se îngrijească de diversifi
carea acestor tipuri de motoare 
în vederea utilizării lor la mal 
multe feluri de autovehicule fa
bricate in țara noastră — autoca
mioane, autobuze, tractoare, com
bine autopropulsate etc.

Se recomandă, de asemenea, re
prezentanților centralei industri
ale de specialitate și membrilor 
conducerii Uzinei de autocamioa
ne aflați de față să se ia toate 
măsurile pentru grăbirea integră
rii în fabricație de serie a aces
tor produse, să perfecționeze con
tinuu procesul de producție, în 
vederea realizării unor autocami
oane și tractoare de cea mai 
bună calitate.

în continuare se prezintă carac
teristicile prototipului de tractor 
Universal de 55 C.P., creație re
centă a specialiștilor Institutului 
de cercetări și proiectări pentru 
autovehicule și tractoare din 
Brașov, în colaborare cu uzina 
„Tractorul", ca urmare a diversi
ficării producției actuale de trac
toare asimilate după licența itali
ană „Fiat“. Noul tractor va fi fo
losit la un mare număr de lu
crări, avînd posibilitatea de a fl 
echipat cu diferite dispozitive 
pentru unelte purtate pentru re- 
morcarea semiremorcilor agricole 
și cu ridicător hidraulic. El va 
intra în fabricație de serie după 
experimentări îndelungi în cursul 
anului următor.

în încheierea întîlnirii conducă
torilor de partid și de stat cu 
specialiști ai industriei noastre 
constructoare de autocamioane și 
tractoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită călduros pe con
structori și proiectanți pentru 
succesele obținute.

(Agerpres)

IN JUDEȚUL OLT

A început culesul 
porumbului 

și al florii-soarelui 
SLATINA. — (coresponden

tul „Scinteii“. Emilian Rouă). 
— în unitățile agricole din 
sudul județului Olt meca
nizatorii și cooperatorii au 
început recoltarea porumbului 
și florii-soarelui. Recolta, pe 
toate cele peste 100 000 hectare 
de porumb și 22 813 hectare 
floarea-soarelui. cultivate in 
cooperativele agricole din ju
deț, este bună și lucrătorii de 
pe ogoare s-ău angajat să o 
strîngă la timp și fără pierderi, 
între unitățile care au Început 
din plin culesul porumbului se 
numără cooperativele agricole 
Drăgănești Olt, Văleni, Osica de 
Sus, Mandra. Osica de Jos. Re
coltarea porumbului și florii- 
soarelui a inceput pe tarlalele 
unde urmează să se însămîn- 
țeze cereale de toamnă, dind 
astfel posibilitatea pregătirii 
unui bun pat germinativ pen
tru viitoarea recoltă. Totodată, 
avind in vedere că tulpinile de 
porumb sint incă verzi, coope
ratorii Ie însilozează, aslgurind 
în acest fel un plus de furaje 
necesar dezvoltării lectorului 
zootehnic.
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TOT CE INVESTIM ESTE 
IN FOLOSUL NOSTRU!

„Viața, experiența noastră și a altor țări demon strează că numai afectînd Importante resurse materiale, 
mițloace însemnate din avuția națională, în vederea reproducției lărgite, se poate asigura mersul înainte al eco
nomiei, științei și culturii, ridicarea gradului de civilizație a vieții poporului, înflorirea întregii societăți. Pe această 
cale, partidul, poporul nostru asigură apropierea treptată a nivelului de dezvoltare a țării noastre de nivelul țări
lor avansate din punct de vedere economic, pune temelia viitorului mereu mai fericit al patriei. Generațiile de 
mîine vor putea spune cu recunoștință: înaintașii noștri au făcut totul pentru a asigura poporului o viață îmbel
șugată și fericită, au făurit o țară liberă, independentă și prosperă".

r
Repartizarea investițiilor pe sfere de activitate

NICOLAE CEAUȘESCU

"X

/-----
O 692 miliarde lei

au fost investiți în anii 1951-1970
1

o 540 miliarde lei
se vor investi în actualul cincinal

• In perioada 1966- 
1970 au fost puse în 

funcțiune circa 1500 
capacități șl obiective 
industriale principale, 
numeroase obiective în 
agricultură, transpor
turi.

© Aproximativ 1100 
obiective șl capacități 
industriale mai impor
tante vor începe să pro
ducă în anii actualului 
cincinal.

• Fondurile fixe nou 
construite în cincinalul 
precedent reprezintă 

38 la sută din 

totalul fondurilor fixe 
existente în economia 
națională la sfîrșitui 
anului 1970.

PESTE

Din totalul fondurilor de investiții, în 

perioada 1951-1975, 81-87 la 
sută s-au alocat dezvoltării ra

murilor producției materiale — In

dustria agricultura, construcțiile etc.

1951 -1955

/--------------

Efectele

61,9 Miliarde

lei

1961 -

o Ca rezultat al investițiilor masive făcute de-a lungul anilor, ponderea forței de muncă din industrie și din 
celelalte ramuri neagricole în totalul populației ocupate a crescut și crește după cum urmează <ln proccnle>: 

1960 1965 1970 19751950

25,9 34,6
© In perioada 1950-1970, numărul salariaților 

din economia națională a sporit de la

2,1 milioane >° 5,1 milioane
© In totalul populației ocupate, ponderea celor care 

lucrează în industrie a crescut de la

23,1 la sută

APROAPE

43,5 51,9 60
0 Peste 52 de miliarde lei se vor

investi din fondurile statului în cincinalul 1971— 
1975 pentru construcția de locuințe, spitale, școli, 
spații comerciale, cantine, șosele, drumuri și alte 
obiective social-culturale.

în 1970
1966—1970 au fost create

12 ia sută 
------------ ia

in 1950
9 Numai în perioada

800 000 de locuri noi de muncă, din care 

aproape jumătate în Industrie.

Peste 1 milion noi locuri de muncă vor 

fi create în actualul cincinal.

O In ultimele două decenii s-au construit la orașe și 

sate peste 2 milioane de locuințe noi, din 

care aproape 660 000 în cincinalul pre

cedent. APROAPE 0 TREIME DIN POPULAȚIA ȚARII 
LOCUIEȘTE ASTĂZI IN CASE CONSTRUITE DUPĂ 
1950.

f Ifi®! ti 
f/0@! R

86,72

SFERA 
iPRODUCTIVĂ

SFERA
NEPRODUCTIVĂ.

1951-1955 1956-1360 1961-1965 1966-1970 1971-1975
Fondurile de Investiții au fost orientate, cu precădere, spre dezvoltarea ramu

rilor productive — industria, agricultura, construcțiile, transporturile și circulația 
mărfurilor. Graficul reflectă preocuparea consecventă a partidului nostru pentru dez
voltarea potențialului economic al țării, pentru creșterea producției materiale șl a 
venitului național — fundamentul progresului general al societății noastre, al creșterii 
bunăstării poporului.

o

ce va accentua procesul de moderni
zare a economiei.

Investițiile alocate agriculturii din 

fondurile statului au reprezentat, în 

perioada 1966-1970, aproape

39 miliarde
In anii 1961—1970, ponderea Inves

tițiilor din industrie în ansamblul in

vestițiilor destinate sferei producției 

materiale a depășit 60 la sută.
Aproximativ aceeași cotă este rezer

vată industriei șl în actualul cincinal.

© In actualul cincinal. In agricultură 

vor fi investite din fondurile statului

80 miliarde lei, aproape tot atît 

cît s-a investit în întreaga perioadă 

1951-1970. (

Chimia, energetica, construcția de 

mașini și metalurgia vor beneficia în 

anii 1971—1975 de peste 3/4 din 

investițiile destinate industriei, ceea

Volumul fondurilor fixe materializate 

în locuințe, spații de învățămînt șl de 

ocrotire a sănătății, instituții cultural- 
artistice a crescut în 1970 de aproa

pe 2,4 ori față de 1950.

f-----

o

• «KMMIt

Zona industriala a orașului lași — imagina elocventa a dezvoltării industriei românești In anii socialismului
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COMUNICAT
cu privire la vizita delegației Partidului 

de stingă-comuniștii din Suedia 
in Republica Socialistă România

Vizita primului ministru 
al Iranului, Amir Abbas Hoveyda

O delegație a Fartidulul de stin
gă — comuniștii din Suedia, con
dus* * de tovarășul Carl-Hennk 
Hermansson. președintele partidu
lui, a efectuat o vizita în Repu
blica Socialistă România în peri
oada 12—19 august a c. Din dele
gație au făcut parte tovarășii Lan 
Werner, vicepreședinte al P.S.C.S, 
și Eivor Marklund, membru al Co
mitetului Executiv al C C. al 
P.S.C.S.

• Simon Bolivar : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, CAPITOL
— 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21, 
la grădină - 19,45.
• Meridianul zero s 
9—16 In continuare ;
• Brigada Diverse
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Tick, Tick, Tick : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 8.45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FEROVIAR — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA 
DOINA 2?.• Omul orchestră : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la 
grădină - 20, FAVORIT - 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21, GRADINA SE
LECT — 20.e Baladă pentru cel efizuți ; 
Triunghiul de foc : TIMPURI NOI
— 9—20 In continuare.
«Acel oameni minunați și ma

nile lor zburătoare : CINEMA-y 
TECA (sala Union) — 9; 11,15; 

13,30; 18; 18,15; 20,30.
• Detașamentul roșu de femei t 
RAHOVA — 15,30; 18; 20.15.
• Program dc desena animat» 
pentru copil : DOINA — 10.
• Noile aventuri ale Răzbunăto
rilor : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
ft Floarea soarelui : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15; 17,30; 20, 
BUCEGI — 15,30; 18, la grădină 

— 20,15, MELODIA — 9,30; 12; 
15,30; 18; 20.30, GRADINA PARCUL 
HERĂSTRĂU — 20.
• Facerea lumii : GRIVIȚA — 16. 
• Un loc pentru Îndrăgostiți : 
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 18,15;
20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină 
— 20.• Săptămlna nebunilor t GIU- 
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20, VOLGA 
— 9.30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
MOȘILOR — 15.45; 17,45, la gră
dină — 20, ARTA — 15,30; 18, la 
grădină — 20.30.• Cortul roșu : LAROMET — 
15,39; 19, DRUMUL SĂRII —
15.30; 19.
• Cum am declanșat a! doilea 
război mondial : FLACĂRA — 
15; 19.
• Romeo șl Juliets : BUZEȘTI — 
16, la grădină — 20,15.
• Secretul planetei maimuțelor ; 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18. la grădină — 20, TOMIS — 9; 
11.15; 13.30; 18; 18.15. la grădină 
— 20,30.
• Dispariția Iul Timo : CRÎNGAȘI 
— 15,30; 18; 20,15.

în timpul șederii în Republica 
Socialistă România, membrii dele
gației au vizitat obiective econo
mice, social-culturale și turistice 
din București, județele Constanța, 
Prahova șl Brașov, s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai oamenilor muncii, 
ai organelor locale de partid și de 
stat.

Delegația a avut convorbiri cu o 
delegație a P.C.R. condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al P.C.R. Din delegație au 
făg-’t narte tovarășii Gheorghe Pa- 
n u membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Miu Do- 
brescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R, 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

In cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă caldă, tovă
rășească, delegațiile s-au informat 
reciproc asupra activității și preo
cupărilor celor două partide și au 
făcut un schimb de păreri privind 
mișcarea comunistă si muncito
rească, evoluția situației interna
ționale.

P.C.R. și P.S.C.S. și-au exprimat

A apărut

„ANALE 
DE ISTORIE"

nr. 4/1971
Numărul pe lunile iulie-au- 

gust a.c. al revistei cuprinde 
în cadrul rubricii Articole ur
mătoarele materiale : Hotăriri 
istorice peutru Partidul Comu
nist Român, pentru poporul 
nostru ; 40 de ani de la apari
ția primului număr al „Scîn- 
tell“, de ȘTEFAN MUȘAT ; 
Activitatea P.CJL In rindurile 
armatei (1921—1944), de ILIE 
CEAUȘESCU, VASILE MOCA- 
NU, CONSTANTIN OLTEANU; 
Semnificațiile unei dezbateri : 
Procesul grevist in România, 
de ION IACOȘ, ION MAMINA; 
Partidul Comunist Român in 
fruntea acțiunilor de solidaritate 
cu lupta revoluționară a po
porului chinez, de CONSTAN
TIN BOTORAN, GHEORGHE 
UNC.

La rubrica Comunicări revis
ta publică : V, I. Lenin despre 
locul țârilor mici și mijlocii in 
sistemul relațiilor internațio
nale, de ANGARA NIRI ; Cri
tica denaturării raportului din
tre istoric și logic in filozofia 
burgheză a istoriei, de ION 
FLOREA : Tendințe ale evolu
ției economiei mondiale in pe
rioada interbelică, de CON
STANTIN MOISUC.

Rubrica Mișcarea muncito
rească internațională cuprinde : 
Formarea partidelor clasei mun
citoare — eveniment important 
in dezvoltarea mișcării munci
torești în a doua jumătate a 
secolului al XlX-lea, de TRA
IAN CARACIUC ; Partidul 
Popular Revoluționar Mongol — 
forța conducătoare a dezvoltă
rii sociale in Republica Popu
lară Mongolă, de B. BALDO 
(R.P. Mongolă) ; Lupta dreaptă 
a poporului vietnamez împotri
va invadatorilor americani — 
izvor de noi generalizări teore
tice. Pe marginea lucrării „Viet
namul și problemele gindirii", 
de SHINGO SHIBATA.

In cadrul rubricii Viața știin
țifică revista publică : Masă ro
tundă (II). Trăsăturile regimu
lui burghezo-moșieresc din 
România. 1918—1944 ; Simpozion 
româno-bulgar privind politica 
de alianțe promovată de parti
dele comuniste din eele două 
țări in perioada 1944—1948 ; 
Adunare cu prilejul celei de-a 
80-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Bulgar.

Rubrica Evocări cuprind» me
dalioanele : Dumitru Popa, Lo- 
tar Rădăceanu, Ludovic Min- 
■chL

Revista mai însumează rubri
ca Recenzii — Note bibliogra
fice.

i 
i 
i ( 
i 
i 
i 
i
i

i 
i 
i

teatre i
- {

a Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău-) : 8» mărită 
fetele — 20. ,• Teatrul Gluleștl 0» Teatrul de l 
vară „23 August-) ; Geamandura .
— 20. 1• Teatrul de revistă șl comedie .
Ion Vasilescu- (la Arenele Ro- 

mane) : Siciliana - 20. 1
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- ț 
nașe" (la grădina Boema) : Vox— / 
Boema — 20.e Comitetul de cultură șl artă al < 
municipiului București (la roton- 1 
da scriitorilor din parcul Cișmt- l 
glu) i Spectacol de sunet și lumi- 1 
nă — 20.15 ; 21. „ (• Ansamblul artistic „Rapsodia J 
română" : La izvoare de frumn- 1 
sețe - 1740. 

hotărtrea de a milita pentru reali
zarea unei colaborări trainice și 
înfăptuirea securității De continen
tul european, apreciind că trebuie 
intensificate eforturile pentru a se 
trece în cel mai scurt timp și fără 
condiții prealabile la ținerea con
ferinței general-europene cu parti
ciparea tuturor statelor interesate.

Ambele delegații au subliniat 
importanța mobilizării maselor 
populare pentru a impune trece
rea la măsuri practice pentru în
cetarea cursei înarmărilor, pentru 
înfăptuirea dezarmării generale, și, 
In primul rind, a celei nucleare.

Reafirmîndu-și și cu acest prilej 
solidaritatea militantă cu lupta e- 
roică a popoarelor din Indochina, 
cele două partide cer încetarea a- 
gresiunii, retragerea imediată a 
trupelor S.U.A. ain Vietnam și în
treaga Peninsulă indochineză ; po
poarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian să fie lăsate să-și hotă
rască ele însele soarta, fără nici un 
amestec din afară. Ambele partide 
susțin programul în șapte puncte 
prezentat de Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud — program care 
oferă o bază realistă, constructivă 
pentru instaurarea păcii în Viet
nam.

Reprezentanții celor două parti
de se pronunță pentru soluționarea 
conflictului din Orientul Apropiat 
în conformitate cu rezoluția Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1967.

P.C.R. și P.S.CS. și-au reafirmat 
solidaritatea activă cu toate po
poarele care luptă împotriva colo

Vizita unor membri ai delegației 
Partidului Comunist din Spania

în continuarea vizitei în țara noas
tră, tovarășii Santiago Alvarez. Juan 
Calanda și Mauricio Perez, membri 
ai Comitetului Executiv al Partidului 
Comunist din Spania, membri al de
legației P.C.S. care se află in țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R.. 
au fost joi oaspeții județului Sibiu. 
Ei au avut o convorbire cu membri 
ai comitetului județean și munici
pal de partid, in cadrul căreia au 
luat cunoștință de unele aspecte din 
activitatea în diferite domenii ale 
acestor organizații de partid.

In cursul zilei, membrii delega
ției au fost oaspeții colectivului U- 
zinei constructoare de mașini „Inde

Vizitele delegației Partidului 
de Centru din Finlanda

Delegația Partidului de Centru din 
Finlanda, condusă de Johannes Vi- 
rolainen, președintele partidului, 
prim-vicepreședinte al Parlamentu
lui finlandez, însoțită de Titus Po
pescu, vicepreședinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, și-a continuat joi călăto

cinema 

LUMINA
20,30. 

alertă :

20.

nialismului și neocolonialismului, 
împotriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, pentru progres eco
nomic și social, pentru pace și în
țelegere internațională.

P.C.R. și P.S.C.S. condamnă cu 
tărie represiunile și teroarea dez
lănțuite în Sudan împotriva parti
dului comunist, a altor forțe pro
gresiste și democratice și își ex
primă solidaritatea deplină cu lup
ta poporului sudanez, a comuniș
tilor, a tuturor forțelor democra
tice, progresiste și patriotice din 
această țară împotriva imperialis
mului și reacțiunii.

Convorbirile au evidențiat do
rința comună de a dezvolta în con
tinuare relațiile de prietenie fră
țească dintre P.C.R. și P.S.C.S., dc 
a acționa pentru dezvoltarea ra
porturilor de colaborare multilate
rală dintre România și Suedia.

Ambele partide vor milita pen
tru depășirea dificultăților din miș
carea comunistă, pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie și cola
borare cu toate partidele frățești 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar, independenței, egalității 
în drepturi și respectului reciproc. 
Ele se pronunță pentru continua 
întărire a unității tuturor forțelor 
antiimperialiste, democratice și iu
bitoare de pace din întreaga lume.

Vizita în Republica Socialistă 
România a delegației P.S.C.S., con
vorbirile avute cu acest prilej, au 
întărit prietenia dintre comuniștii 
români și suedezi, au contribuit la 
consolidarea luptei comuniștilor și 
a forțelor antiimperialiste.

pendența" din Sibiu. Cu acest pri
lej, ei au adresat muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor de aici 
calde urări de succes in activitatea 
lor, mulțumind totodată pentru pri
mirea călduroasă de care s-au bucu
rat.

Au fost vizitate, de asemenea, Mu
zeul Brukenthal din localitate și în
treprinderea agricolă de stat, Apoldu 
de Jos.

Tovarășul Aurel Crlstea, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal — 
Sibiu al P.C.R., a oferit în cinstea 
oaspeților un dejun.

(Agerpres) 

ria in țară. Au fost vizitate unități 
agricole și industriale din județul șl 
orașul Brașov.

După-amiază, membrii delegației 
au vizitat, in drum spre București, 
stațiuni climaterice șl monumente is
torice de pe Valea Prahovei.

(Agerpres)

• Notre Dame de Paris : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Sunetul muzicii : PROGRESUL
— 15,30; 19.
• îndrăgostiți! : COSMOS — 15,30; 
18.
• Cerul Începe la etajul III : 
COSMOS — 20,15.
• Fiii „Marii ursoaice" : VITAN
— 15,30, 18, la grădină — 20,15.• O floare șl doi grădinari :
VICTORIA — 9; 12,30; 16; 
FERENTARI — 10; 15,30;
POPULAR — 10; 15,30; 19,30.
• întoarcerea Sfîntulul Luca : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Stelele din Eger : DACIA — 
8—20 in continuare.
• TI cunoașteți pe Urban ? : MUN
CA — 16; 18; 20.
• Prințul negru : UNIREA — 18; 
18. la grădină — 20,15.
e Tntîlnlre cu o necunoscută t 
PACEA — 15,45; 18; 20.
e Roata vieții : VIITORUL — 
15,45; 18; 20,15.

In Jurul orei 9,30, posturile noas
tre de radio și televiziune vor 
transmite direct, de pe platou) din 
fața Monumentului eroilor patriei, 
adunarea populară organizată cu 
prilejul Împlinirii a 150 de ani de 
Ja mișcarea revoluționară condusă 
de Tudor Vladimlrescu șl festivi
tatea absolvirii Academiei milita
re șl înălțării la gradul de loco
tenent a absolvenților școlilor mi
litare de ofițeri activi.

17,00 — Deschiderea emisiunii. 
„Cupa vacanței- — cicluri 
sportive pentru școlari. 
Transmisiune de la Palatul 
pionierilor. Prezintă Cris
tian Țopescu.

18,00 — Natație — Campionatele 
Balcanice. Transmisiune 
directă de la bazinul Di
namo din Capitală.

19,10 — Tragere Loto.
19,20 — 1 ooi de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19,30 — Telejurnalul de seară.
20.00 — Cronica politică Internă de 

Eugen Mândrie.
20,15 — Cintăm libertatea — emi

siune de clntece patriotice. 
Interpretează corul șl or
chestra de studio a Radlo- 
televlziun.il.

20,35 — Film artistic : „La patru 
pași de Infinit- — o pro
ducție a studiourilor cine
matografice „București-. 
Reglat Franclsc Munteanu.

22,05 — Ritm și tinerețe. Emisiune 
muzicală.

22,40 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

Continuîndu-șl vizita în țara noas
tră, primul ministru al Iranului, A- 
mir Abbas Hoveyda, și suita sa au 
plecat joi într-o călătorie prin Delta 
Dunării. Oaspetele a fost însoțit de 
Octavian Groza, ministrul energiei 
electrice, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Alexandru Boabă, ambasadorul 
României Ia Teheran, și Tudor Jia- 
nu, directorul protocolului din 
M.A.E. La sosirea în localitatea 
Crișan. sat de pescari așezat pe 
brațul Sulina, erau prezenți Eugen 
Tarhon, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Tul- 
cea, și alte oficialități locale.

Oaspeții au luat parte la un tra
dițional dejun pescăresc oferit de 
Consiliul popular județean Tulcea, 
după care au făcut o scurtă pro
menadă cu o navă fluvială prin 
pitorești zone ale Deltei.

In după-amiaza aceleiași zile, 
primul ministru iranian, Amir 
Abbas Hoveyda, șl persoanele ofi

Se dezvoltă cooperarea economică 
româno-iraniană

In cursul acestei luni au fost pur
tate la Teheran tratative intre o de
legație a intreprinderii românești de 
comerț exterior „Industrialimport**  și 
o delegație iraniană condusă de direc
torul uzinei de tractoare din Tabriz, 
in urma cărora au fost semnate con
tracte in valoare de peste 21 milioane 
dolari.

S-a stabilit, astfel, livrarea in Iran, 
in perioada 1973—1975, a 10 000 seturi 
tractoare a căror asamblare se va 
face la uzina din Tabriz, in secția de 
montaj — construită în cooperare cu 
România. De asemenea, se vor livra 
in Iran echipamente și documentația 
de fabricație pentru secțiile de presaj 
și sudură a uzinei de tractoare Ta
briz. Prin aceasta se trece la con

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Asociației de prietenie sovieto-română

Joi la amiază, a sosit în Capitală 
delegația Asociației de prietenie so- 
vieto-românâ, condusă de Boris Gri- 
gorievici Andreev, rectorul Școlii su
perioare din Leningrad a P.C.U.S., 
membru in conducerea filialei din 
Leningrad a Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și legături cultu
rale cu străinătatea, care, la invita-r, 
ția Consiliului General A.R.L.U.S., va 
participa la sărbătorirea zilei de 23 
August

Manifestări George Enescu
Comitetul de Stat pentru Cultură șl 

Artă și Radioteleviziunea română au 
organizat joi seara. în studioul de 
concerte al Radiotelevlziunii, un con
cert festiv dedicat împlinirii a 90 de 
ani de la nașterea lui George Enescu.

Programul, susținut de orchestrele 
simfonice ale Filarmonicii „George 
Enescu**  și Radioteleviziunii române, 
sub bagheta dirijorilor Mircea Basa- 
rab și Emanuel Elenescu, a cuprins 
Rapsodia I in la major, Simfonia I in 
mi bemol, șapte clntece pe versuri de 
Clement Marot și Suita I în do major 
de George Enescu. Și-a dat concursul 
tenorul Valentin Teodorian.

în deschiderea concertului, prof, 
univ. Zeno Vancea, vicepreședinte al 
Uniunii Compozitorilor, a evocat per
sonalitatea marelui muzician, unul 
dintre cel mai proeminenți artiști ai 
secolului XX, exponent de frunte al 
culturii naționale și mondiale.

★
La Dorohoi, orașul de care se leagă 

o mare parte din viața și opera lui 
George Enescu, a avut loc In cursul 
zilei de joi o manifestare omagială 
prilejuită de aniversarea a 90 de ani 
de la nașterea cunoscutului muzi
cian român de renume mondial.
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BALCANIADA
In eleganta piscină a clubului spor

tiv Dinamo din Capitală au început 
ieri întrecerile celei de-a 3-a ediții a 
balcaniadei de natație. In prima pro
bă a zilei — 200 m liber băieți — vic
toria revenit reprezentantului țării 
noastre M. Slavic cu timpul de 2’00” 
(nou record balcanic). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat E. Aimer (Româ
nia) — 2’03”4/10 și L. Stoev (Bulga
ria) _ 2’04”3/I0. Anca Groza (Româ
nia) a ciștigat proba de 100 m delfin 
cu timpul de l’08’’6/10 (nou record al

„Europenele" 
de canotaj 
academic

Pe lacul Bagsvaerd din apropiere 
de Copenhaga au continuat joi între
cerile preliminarii din cadrul cam
pionatelor europene masculine de ca
notaj academic. In recalificările pro
bei de 3 fără cîrmaci echipajul Ro
mâniei alcătuit din Cacenco și Papp 
a reușit cu un timp de 6’55” 49/100 
să obțină calificarea pentru semifi
nale.

Așadar, pentru semifinalele cam
pionatelor care vor avea loc simbătă. 
astăzi fiind zi de pauză, s-au califi
cat și echipajele României în pro
bele de 2 fără cîrmaci, 4 fără cîrmaci 
ți 2 plus 1. 

ciale care îl însoțesc au plecat «pre 
Suceava.

Pe aeroportul Salcea, în întîmpi- 
narea oaspeților au venit Nicolae 
Morariu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Su
ceava, Constantin Moroșan, prima
rul municipiului Suceava, și alți re
prezentanți ai organelor locale de 
stat

In seara aceleiași zile, prim-vice- 
președintele consiliului popular 
județean a oferit un dineu în o- 
noarea primului ministru al Ira
nului, Amir Abbas Hoveyda.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prim-vicepreședintele Consiliului 
popular județean Suceava șl pri
mul ministru Iranian au toastat în 
sănătatea președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și a 
Șahinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, pentru dezvol
tarea continuă a prieteniei și co
laborării româno-iraniene.

(Agerpres)

struirea etapei a Il-a a fabricii de 
tractoare, prin care anumite suban- 
samble se vor fabrica in Iran, pină 
cind Întreg tractorul se va produc» 
local, sub licență românească.

Noile contracte se înscriu pe linia 
ascendentă a cooperării multilaterale 
româno—iraniene și reflectă dorința 
reciprocă de dezvoltare șl diversifi
care a relațiilor economice între cele 
două țări. In același timp, activita
tea inginerilor și tehnicienilor ro
mâni in realizarea de obiective ale 
industriei iraniene și colaborarea lor 
cu specialiștii Iranieni contribuie la 
cimentarea legăturilor de prietenie 
și stimă reciprocă care leagă cele 
două țări și popoare.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întimpinată de Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, membru în biroul Consiliului 
General A.R.L.U.S., Ion Stoian, rec
torul Academiei de invățămlnt so
cial-politic „Ștefan Gheorghiu", de 

.pe lingă C.C. al P.C.R.
Au fost prezenți reprezentanți ni 

Ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești. (Agerpres)

La festivitate au luat parte mu
zicologi, oameni de cultură și artă, 
numeroși iubitori al muzicii din lo
calitate și din împrejurimi. Cu acest 
prilej, profesorul Ion Bălan a evocat 
personalitatea artistului, momente 
din activitatea concertistică și de 
creație a acestuia. In continuare, or
chestra Filarmonicii de stat din Bo
toșani, sub bagheta dirijorului șl 
compozitorului Radu Paladi, a susți
nut un concert simfonic cuprinzînd 
cele două simfonii care încununează 
prima etapă din creația enesclană.

Partlcipanții au vizitat, de aseme
nea, Muzeul memorial „George E- 
nescu" din localitate, care înfățișa- 
ză, prin intermediul a numeroase ex
ponate, momente din viața și activi
tatea marelui artist.

(Agerpres)

Redacția ziarului nojtru mul
țumește pe aceasta cale tuturor 
celor ce i-au adresat felicitări 
cu prilejul împlinirii a 40 de 
ani de la apariția primului nu
măr al „Scînteii".

DE NATAȚIE
României). Agneta Sterner (România) 
s-a clasat pe locul doi cu l’09”6/10 
urmată de Slavceva (Bulgaria) — 
1’10”. Alte rezultate tehnice ; 200 m 
liber fete Ana Boban (Iugoslavia) 
2T8’* ; 100 m delfin bărbați Karldis 
Dimitrios (Grecia) 59”5/10 (record al 
Greciei), 100 m spate bărbați Milos 
Neriad (Iugoslavia) l’02”3/10 ; ștafeta 
4x100 m mixt femei Bulgaria ; ștafeta 
4x200 m liber masculin România.

Astăzi de la ora 18,00 sint progra
mate întrecerile din ziua a doua.

CICLISM

Teodor Vasile — 
campion 

al probei pe circuit
Campionatele naționale de ci

clism au luat sfirșit ieri la Bra
șov o dată cu disputarea probei pe 
circuit. în vervă deosebită, dinamo- 
vlstul Teodor Vasile a dominat pro
ba, lntrind în posesia tricoului de 
campion republican. El 3 totalizat 44 
de puncte, fiind urmat în clasament 
de V. Selejean (Dinamo) 30 puncte și 
Gh. Negoescu (Steaua) — 20 puncte 
La juniori au terminat învingători 
clujenii Eugen Iubuzan și Atila Te- 
legdi.

Direcții și înfăptuiri 
in economia

Cehoslovaciei socialiste
Bilanțul pozitiv al 

primului semestru ol 
acestui an, care a 
inaugurat noul cinci
nal (1971—1975), își 
găsește materializare 
in creșterea continuă 
a producției industri
ale, in apariția unor 
noi obiective econo
mice pe harta țării, in 
realizările obținute în 
toate domeniile de ac
tivitate. Este semnifi
cativ faptul că ritmul 
cel mai înalt de dez
voltare l-au cunoscut 
ramurile industriale cu 
rol hotăritor in pro
gresul economic. Ast
fel, volumul produc
ției construcțiilor de 
mașini a crescut cu 
10.8 la sută In compa
rație cu perioada co
respunzătoare a anului 
trecut ; industria chi
mică a înregistrat o 
creștere de 10,4 la sută, 
iar cea minieră de 8,6 
la sută.

Presa cehoslovacă 
informează, totoda
tă, despre realiză
rile de pe șan
tierele noului cincinal. 
In Moravia de nord se 
desfășoară construcția 
unei mari termocen
trale, care va dispune 
de patru blocuri ener
getice cu o putere 
totală de 800 000 de 
kilowați. Termocentra
la va funcționa pe 
baza cărbunelui ex
tras din bazinul car
bonifer al Moraviei. O 
puternică bază energe
tică se construiește și 
în Cehia de nord. Aici 
vor fi date in exploa
tare 8 mari termocen
trale, care vor produce 
peste 30 de miliarde 
de kilowați-oră pe an.

Vizitînd in ultima 
vreme o serie de re
giuni ale R. S. Ceho
slovace am întîlnit 
pretutindeni semne ale 
noului, am putut cu
noaște preocupările 
oamenilor muncii, suc
cesele lor în îndepli
nirea obiectivelor sta
bilite de recentul con
gres al partidului co
munist Aceeași atmo
sferă am intilnlt-o la 
Ostrava, orașul de pe 
malurile Odre.1 — ini
ma de oțel și cărbune 
a țării.

Pe vatra unei loca
lități rurale de mul
tă vreme contopite cu 
Ostrava — Vitkovlce 
— cele douăsprezece 
întreprinderi, cu circa 
42 000 muncitori, alcă
tuiesc un ansamblu 
metalurgic complex, in 
care sînt concentrate, 
pe o mare suprafață, 
principalele procese 
tehnologice, de la pro
ducerea cocsului, fon
tei, oțelului, pină la 
fabricarea celor mai 
grele șl mai volumi
noase piese, întrebuin
țate in diverse ramuri 
ale industriei. Min- 
dria metalurgiștilor de 
la Vitkovlce, după cum 
mărturisesc ei înșiși, 
o constituie combi
natul „Nova-Hut— 
Klement Gottwald", 
primul vlăstar al in
dustriei socialiste, la 
înălțarea căruia ei 
și-au adus o contribu
ție esențială.

Leagăn al industriei 
cehoslovace moderne 
și al unor bogate tra
diții muncitorești, 
combinatul „Nova- 
Hut — Klement Gott
wald**  pompează ne
încetat mari cantități 
de metal In diverse

sectoare ale economi
ei naționale. Este su
ficient să vezi cu cită 
pricepere și artă stă- 
pinesc metalurgiștil 
din Ostrava lava in
candescentă, născută 
sub flăcările nestinse 
ale furnalelor și cup
toarelor. să asiști la 
bătălia ce se desfășoa
ră pe imensul perime
tru al combinatului 
pentru obținerea unul 
sfert din producția to
tală de fontă și oțel a 
țării, pentru a căpăta 
o imagine elocventă 
asupra proporțiilor șl 
perspectivelor Între
gii siderurgii ceho
slovace.

Atunci dnd a luat 
cunoștință de noile 
sarcini, substanțial 
sporite, ce ÎI revin în 
actualul plan cincinal, 
colectivul combina
tului, obișnuit cu 
munca dusă intr-un 
tempo susținut, le-a 
considerat ca pe un 
lucru firesc. Din cele 
14 milioane tone de 
oțel, cit urmează să

CORESPONDENȚA 
DIN PRAGA

producă Cehoslovacia 
în anul 1975 — pro
ducție ce va menține 
în continuare această 
țară pe un loc fruntaș 
în lume în ce privește 
cantitatea de oțel ce 
revine pe cap de lo
cuitor — peste 3,2 mi
lioane de tone vor fi 
realizate la „Nova 
Hut". O asemenea 
sarcină nu este nici 
ușoară și nici simplă 
dacă se ține seama că 
nu se prevăd investiții 
pentru lărgirea capa
cităților actuale de 
producție.

Din inițiativa comi
tetului de partid al 
combinatului, în ulti
mul timp s-au orga
nizat o serie de dez
bateri cu scopul de a 
stabili cele mai rați
onale măsuri care să 
asigure îndeplirțip i 
rea Ih bune con
diții a sarcinii amin
tite. Alături de ingi
neri și tehnicieni — 
conducători direcți ai 
procesului de produc
ție — au participat și 
numeroși oțelarl cu 
îndelungată • practică 
în muncă șl cu multă 
experiență. Schimbul 
de păreri ce a avut 
loc cu acest prilej a 
dus la concluzia că 
sporul de producție 
fixat pentru „Nova- 
Hut**  poate fi realizat 
prin asigurarea unor 
tehnologii superioare 
de topire a metalului. 
Printre acestea s-a 
recomandat extinde
rea așa-numltei meto
de de topire în tan
dem, la două cuptoare. 
Metoda, care a adus 
schimbări importante 
in tehnologia de obți
nere a oțelului, a fost 
introdusă la acest 
combinat cu bune re
zultate încă în anul 
1967. Pe baza aplicării 
ei, anul trecut s-a 
realizat circa 38 la 
sută din întreaga pro
ducție de oțel a com
binatului.

Paralel cu obținerea 
unei producții sporite 
de oțel, se depun efor
turi perseverente pen

„CUPA 23 AUGUST"
(la fotbal - juniori)

Joi au început meciurile contînd 
pentru competiția internațională de 
fotbal (juniori), dotată cu „Cupa 23 
August". La Tohan, echipele Româ
niei și Cehoslovaciei au terminat la 
egalitate : 0—0. In partida care a avut 
loc la Făgăraș, echipa Iugoslaviei a

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LA OSTENDE au continuat În

trecerile CAMPIONATULUI EURO
PEAN DE TENIS DE MASA RE
ZERVAT JUNIORILOR ȘI COPII
LOR.

ECHIPA DE JUNIORI A ROMÂ
NIEI a întîlnit formația Danemar
cei pe care a învins-o cu 5—1.

In competiția rezervată copiilor, 
SELECȚIONATELE ROMÂNIEI au 
obținut noi victorii : 3-0 cu Spania 
(la băieți) și 3—0 cu Luxemburg (la 
fete).

A ÎNCEPUT TURNEUL INTER
NAȚIONAL DE BOX DE LA HALLE 
(R.D. Germană) la care participă 84 
de pugiliști din 14 țări, printre care 
și România. In prima gală, la cat. 
cocoș, Piesold (R.D. Germană) l-a în
vins la puncte pe Molnar (România). 
In limitele cat ușoară, nigerianul 
Obisia a dispus la puncte de C. 
Bumb (România). Alte rezultate mai 
importante ; ușoară x Voigt (R.D. Ger

tru ridicarea calității 
produselor, astfel ca 
cele 150 de tipuri de 
oțel, care poartă iniția
lele marelui combinat, 
să răspundă mai bine 
cerințelor ce le ridică 
atit unitățile construc
toare de mașini din ța
ră, cit și beneficiarii 
externi. Dacă se are in 
vedere că jumătate din 
producția actuală de 
oțel a combinatului se 
exportă, apare eviden
tă seriozitatea cu care 
siderurgiștii privesc a- 
ceasta cerință. De o a- 
tenție specială se bucu
ră oțelurile folosi
te la producerea ma
șinilor de așchiere ra
pidă a metalelor, la 
fabricarea țevilor și a 
armăturilor miniere. 
Laboratoarele de ana
lize chimice, în care-și 
desfășoară activitatea 
aproape 500 de cerce
tători, institutele spe
cializate și cele din 
rețeaua invățămîntu- 
lui superior, cu care 
colaborează combina
tul, urmează să-și a- 
ducă din plin contri
buția, atit la efortul 
pentru suplimentarea 
producției cit, mai a- 
les, la ridicarea conti
nua a parametrilor 
calitativi.

La Ostrava, în discu
țiile cu muncitori și 
cadre de conducere, 
am înregistrat cu sa
tisfacție aprecierile de 
care se bucură legătu
rile de colaborare din
tre Ostrava și centrele 
metalurgice din țara 
noastră. Aceste legă
turi se înscriu în ca
drul larg al bunelor 
relații de prietenie și 
colaborare dintre țări
le și popoarele noastre, 
care construiesc socia
lismul. Au crescut an 
de an schimburile e- 
conomice româno-ce- 
hoslovace, care au o 
pondere importantă în 
relațiile economice ex
terne ale ambelor 
țări. Au fost încheiate 
acorduri economice im
portante. Astfel, acor
dul privind livrările 
reciproce de mărfuri 
în perioada 1971—1975, 

• închei &t începutul 
acestui an, prevede o 
creștere de peste 50 la 
sută in comparație cu 
perioada 1966—1970, 
precum șl diversifica
rea sortimentelor re
ciproc livrabile. Re
zultate pozitive se în
registrează și in do
meniul cooperării in 
producție, ca și al co
laborării tehnico-știin- 
țifice româno-ceho- 
slovace. S-au extins 
și se extind schimbu
rile de delegații pe 
linie de partid și de 
stat, vizitele de spe
cialiști din diferite 
domenii de activitate, 
care se dovedesc utile, 
contribuind la împăr
tășirea reciprocă a ex
perienței in construc
ția socialistă, la întări
rea prieteniei româno- 
cehoslovace.

Dezvoltarea continuă 
a operei de construc
ție socialistă in cele 
două țări deschide noi 
perspective pentru ex
tinderea continuă și ri
dicarea pe un plan 
și mai înalt a legătu
rilor de prietenie, a 
colaborării și cooperă
rii între statele și po
poarele noastre.

C. PRISACARU

dispus cu 2—1 (1—0) de echipa Gre
ciei. Pe stadionul „Tractorul" din 
Brașov s-au disputat două partid» 
încheiate cu următoarele rezultate î 
România II — Turcia 1—0 (0—0) ; 
R.D. Germană — selecționata Brașov 
1—0 (1—0). Astăzi este pauză.

mană) b.p. Szentes (Ungaria); An
dreianov (U.R.S.S.) b.p. Abassi (Si
ria) : mijlocie : Brauske (R.D. Ger
mană) b.p. Sochorec (Cehoslovacia) ; 
grea : Iniatin (U.R.S.S.) b.ko. Klem- 
menstein (R.D. Germană).

LA ODENSE s-a disputat primul 
joc dintre echipele B 1909 Odense 
și Austria Viena, contînd ca meci de 
calificare pentru „Cupa Cupelor" la 
fotbal. După ce la pauză scorul era 
favorabil cu 1—0 fotbaliștilor aus
trieci, in final victoria a revenit cu 
4—2 formației daneze.

PESTE 20 000 DE SPECTATORI 
au urmărit la Barcelona intîlnirea 
internațională amicală de fotbal din
tre echipa locală Espanol șl forma
ția Dinamo Moscova. Fotbaliștii spa
nioli au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (1—0) prin golul marcat în 
minutul 27 de Lamata.

televlziun.il


viața internațională______
VIETNAMUL DE SUD

Puternice atacuri 
ale forțelor patriotice

• Importante pierderi suferite de inamic • Acțiuni 
ale populației împotriva administrației saigoneze

SAIGON (AacrpreO. - Atacurile forțelor patriotice din Viotnn- 
rni’l dr *ud  împotriva obiectivelor militare ale trupelor americano*  
saigoneze din provinciile septentrionale alo țârii s-au intensificat și 
extins in ultimele zile, informează agențiile de presă.

Timp de mai mult de 24 de ore. 
arată agenția France Presse, lupte 
'nolente au avut loc marți și miercuri 
la numai patru kilometri de baza 
.-Carroll" — cartierul general al ce
lui de-al doilea regiment al primei 
divizii de infanterie saigoneze. Arti
leria americană, precum și elicop
tere de luptă și bombardiere au fost 
obligate să intervină in sprijinul 
trupelor saigoneze.

Concomitent, forțele patriotice au 
lansat un puternic bombardament cu 
mortierc Împotriva bazei americano- 
saigoncre „Fuller-. Unitățile patrio- 
tilor s-au apropiat pinâ la 200 de 
metri de bază, angajind lupte cu 
trupele aflate în perimetrul de apă
rare al acesteia și provocind inami
cului pierderi in oameni și mate
riale.

Potrivit relatărilor agenției de pre
să Eliberarea, forțele patriotice care 
acționează in provincia sud-vietna- 
meză Quang Da au scos din luptă 
In luna iulie peste 1380 de militari 
din rindul efectivelor americano- 
saigoneze. In aceeași lună, detașa
mentele patrioților din această re
giune au distrus 79 de vehicule mi
litare. au incendiat trei mari depo
zite de carburanți și au capturat o 
importantă cantitate de echipament 
militar aparținind forțelor inamice.

★
Peste 80 000 dc locuitori ai pro

vinciei sud-vietnameze My Tho au 
luat parte in luna iulie la acțiunile 
organizate împotriva regimului dic
tatorial saigonez. Participant» la re

Conferința cvadripartită de la Paris
PARIS T9 (Agerpres). — „Atit timp 

rit Statele Unite continuă politica 
lor de ,.vietnamiz3re“ a războiului, 
toate referirile la ..negocieri active" 
reprezintă numai simple cuvinte lip
rite de conținut'*  — a declarat, in 
cadrul ședinței de joi a conferinței 
cvadripartite de la Taris, Xuan Thuy. 
conducătorul delegației Republicii 
Democrate Vietnam, El a denunțat 
acțiunile americane de intensificare 
a războiului in Indochina, precum 
si actele agresive comise, in conti
nuare, împotriva Republicii Demo
crate Vietnam. EI a criticat, de a- 
semenea. Administrația americană 
pentru faptul că refuză o rapidă și 
reală soluționare pașnică a proble
mei vietnameze, menținindu-și ilu
zia lntr-o victorie militară și con- 
tinuîndu-și încercările de a purta 
negocierile de la Paris de pe o po
ziție de forță. ..Pe dc o parte, a spus 
Xuan Thuy. Administrația america
nă amină retragerea completă a tru
pelor S.U.A. din Vietnam, iar pe de 
alta, uzează de toate mijloacele pen
tru a menține la conducere actuala 
administrație saigoneză care-i per

ÎN COMITETUL PENTRU DEZARMARE

Propuneri vizînd interzicerea 
completă a armelor chimice

GENEVA 19 (Agerpres). — In Co
mitetul pentru dezarmare de la Ge
neva unde continuă discuțiile in ve
derea realizării unui ..proiect de con
venție cu privire la interzicerea per
fecționării. producției și stocării ar
melor bacteriologice (biologice) și a 
toxinelor șl distrugerea lor", un grup 
de țări nealineate. intre care Iugo
slavia, Suedia, Mexic, Maroc, Nige
ria. Brazilia, India. Pakistan, a pre
zentat un document de lucru con- 
ținind sugestii de modificare a celor 
două proiecte de convenție paralele 
existente in acest domeniu in co
mitet

Considerind viitorul acord ca un 
pas pe calea prohibirii tuturor arme
lor chimice și bacteriologice, suges
tiile țârilor nealineate vizează, in e- 
sență : consacrarea expresă a prin
cipiului interzicerii complete a 
melor chimice, ținindu-se seama

întrunirea la nivel 
înalt de la Damasc

DAMASC 19 (Agerpres). — In ca
pitala siriană a avut loc joi cea de-a 
doua rundă de convorbiri din cadrul 
conferinței la nivel înalt la care par
ticipă șefii de stat din Republica 
Arabă Unită, Libia și Siria. Potrivit 
agenției M.E.N., au fost examinate 
noi articole ale proiectului de consti
tuție a Federației Republicilor Arabe, 
pe care an hotărit să o creeze cele 
trei țări. Agenția menționează că au 
fost puse la punct o serie de aranja
mente finale, președintele R.A.U., 
Anwar Sadat, președintele Siriei, Ha
fez Assad, și Moamer el Gedafi. șeful 
statului libian, urmind să ratifice 
textul-proiect al constituției.

După cum s-a anunțat anterior, 
■cest proiect va fi supus unor refe- 
rendumuri populare organizate simul
tan in cele trei țări, la 1 septembrie.

Agenția egipteană de presă relatea
ză. totodată, că, înainte de începerea 
convorbirilor, șefii de stat ai R.A.U., 
Siriei și Libiei au avut întrevederi 
separate cu Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru eliberarea Palestinei, in 
cadrul cărora a fost examinată si
tuația actuală din lumea arabă. 

volte i-au înlăturat pe agenții ad
ministrației Thieu din 30 de ..cătune 
strategice", eliberind numeroase fa
milii. care fuseseră obligate de re
gimul de la Saigon să trăiască in a- 
ceste adevărate lagăre de concen
trare.

„New York Times” t „Mulțl 
membri ai Congresului 
alarmați de implicarea 

americană în Laos”
NEW YORK. — Intr-un editorial 

consacrat participării Statelor Unite 
la războiul civil din Laos, ziarul 
..NEW YORK TIMES- scrie : ..Multi 
membri ai Congresului sint alarmați 
de recentele indicii privind o implica
re americană mai profundă decit se 
presupunea în războiul civil din 
Laos. Indignarea s-a manifestat, in 
mod deosebit, cu ocazia dezvăluiri
lor referitoare la această implicare, 
inclusiv finanțarea a 10 pinâ la 20 
batalioane de militari iailandezi care 
luptă in Laos. O asemenea susținere 
a unei intervenții armate nu numai 
că violează acordurile de la Geneva, 
dar contravine in același timp și spi
ritului, dacă nu literei, rezoluției 
Congresului din 1970. care interzice 
acordarea de ajutoare americane 
trupelor străine ce luptă in Laos și 
Cambodgia. Condițiile in care are 
Joc această extindere a războiului 
amintesc in mod tulburător de pri
mele faze ale implicării americane 
in Vietnam", conchide ziarul.

mite să-și conserve poziția in Viet
namul de sud".

In cuvintul său. Dinh Ba Thi, 
conducătorul adjunct al delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
a condamnat, de asemenea, Statele 
Unite pentru încercările lor de a ob
ține o victorie militară, intensifieîn- 
du-și acțiunile agresive in Indochi
na și de a căuta să negocieze de pe 
poziții de forță. Referindu-se la far
sa alegerilor din Vietnamul de sud, 
Dinh Ba Thi a condamnat sprijinul 
acordat de S.U.A. administrației sai
goneze și, îndeosebi, lui Nguyen Van 
Thieu care este încurajat să-și în
depărteze prin orice mijloace ad
versarii și să intensifice acțiunile de 
reprimare a liderilor mișcării împo
triva alegerilor frauduloase. In în
cheiere, Dinh Ba Thi a subliniat că 
Statele Unite trebuie să înceteze răz
boiul de agresiune, să-și retragă toa
te trupele din Vietnamul de sud și 
să respecte in mod real dreptul de 
autodeterminare al populației din 
Vietnamul de sud, ca și al popoare
lor Laosului și Cambodgiei.

interesele tuturor țărilor referitoare 
la cercetările și aplicațiile pașnice 
din domeniul chimiei ; asumarea de 
către statele părți a angajamentului 
de a continua cu bună credință ne
gocierile pentru realizarea in curind 
a unui acord de prohibire totală a 
armelor chimice, precum și de a 
coopera la dezvoltarea și utilizarea 
cuceririlor științifice in domeniul 
bacteriologici, pentru prevenirea bo
lilor și alte utilizări pașnice ; con
sfințirea principiului potrivit căruia 
o parte substanțială din resursele e- 
conomisite ca urmare a înfăptuirii 
unor măsuri de dezarmare va fi de
dicată dezvoltării economice și soci
ale, îndeosebi in țările in curs de 
dezvoltare.

a □ n □ s □

agențiile de presă transmit:
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. D. Viet- 
HffHl Fam Van Dong, a primit de
legația Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.P. Bulgaria, condusă de 
Milko Tarabanov, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, care 
se află intr-o vizită de prietenie la 
Hanoi.

0 puternică 
ție de protesta

demonstra-
oamenilor mun

ci; scoțieni din industria de construc
ții navale s-a desfășurat la Glasgow. 
După cum informează agenția Asso
ciated Press, cei peste 30 000 de de
monstranți au condamnat planurile 
guvernului britanic de a închide două 
din cele patru șantiere navale ale 
firmei „Upper Clyde**,  Victor Feath
er. secretarul general al T.U-C. 
(Congresul sindicatelor britanice), 
care a participat la demonstrație, a 
declarat că va cere guvernului con
servator să întreprindă de urgență 
măsuri susceptibile să amelioreze 
situația economică a Scoției, unde

Manifestări cu prilejul zilei 
de 23 August

Adunare festivă la Moscova
MOSCOVA 19. — Corespondentul 

nostru, S. Podină, transmite : La 19 
august, membrii delegației A.R.L.U.S., 
condusă de Maria Groza, vicepre
ședintă a Marii Adunări Naționale, 
vicepreședintă a Consiliului Național 
al femeilor din România, membră in 
Biroul Consiliului General A.R.L.U.S., 
care participă la manifestările orga
nizate in Uniunea Sovietică cu pri
lejul celei de-a 27-a aniversări a eli
berării României de sub jugul fascist, 
au fost oaspeții Uzinei de rulmenți 
numărul 1 din Moscova, unde au parti
cipat la Adunarea festivă consacrată 
sărbătorii naționale a țării noastre.

Luind cuvintul, Piotr Dikariov, se
cretar adjunct al Comitetului de 
partid al uzinei, a subliniat marile 
succese dobindite de poporul român, 
legăturile de prietenie și colaborare 
româno-sovietice, transmițind cu 
prilejul marii sărbători a țării noas
tre felicitări și urări de noi succese

*

PRAGA 19 (Agerpres). — La 
invitația Comitetului Central al 
Frontului Național din Cehoslovacia, 
cu prilejul zilei de 23 August, amba
sadorul României la Praga, Teodor 
Haș, a făcut o vizită in raionul In- 
drchuv-Hradec. El s-a intilnit cu re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor de 
masă, cu oameni ai muncii.

Ambasadorul român a vorbit, cu 
aceste ocazii, despre realizările isto
rice obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului său comunist, 
in toate sferele activității materiale 
și spirituale in cei 27 de ani care 
au trecut de la eliberarea țării noas
tre de sub jugul fascist.

La intilnirea cu textiliștii fabricii 
„Jitka" și cu reprezentanții popu
lației din Chum, organele locale de 
stat au inminat ambasadorului ro
mân. in numele cetățenilor orașelor 
vizitate, mesaje prin care transmit 
poporului român calde felicitări cu 
prilejul Zilei naționale a României 
și urări de noi succese în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul românesc.

BERLIN. — în seara zilei de 19 
august a avut loc la Berlin, intr-un 
cadru festiv, deschiderea „Zilelor fil
mului românesc în R.D.G.“. A fost 
prezentat in premieră filmul româ
nesc „Facerea lumii".

La spectacolul festiv au participat 
locțiitorul ministrului culturii R.D.G., 
Gunter Klein, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, ai Ministe
rului Culturii, oameni de artă, precum 
și membri ai corpului "diplomatic. De 
asemenea, a fost prezent ambasado
rul României in R.D.G., Nicolae Ghe- 
nea, precum și o delegație de cineaști 
români.

SOFIA — Metalurgiștiî și construc
torii Combinatului Kremikovți de 
lingă Sofia au vizionat filmul roma
nesc „Castelul condamnaților".

HANOI. — La Hanoi a avut loc o 
gală de filhie românești. Au partici
pat Vu Quoc Uv, președinte a.i. al 
Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, Nguyen Duc Quy, ad
junct al ministrului culturii, Nguyen 
Co Thach, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Nguyen Van Chi, 
membru al Secretariatului Adunării 
Naționale a R.D. Vietnam. Au fost 
prezenți însărcinatul cu afaceri a.i. 
al României la Hanoi, Vasile Cio- 
loboc, și membri ai ambasadei.

De asemenea, la cooperativa meș
teșugărească Trucson din Hanoi a 
fost organizat un miting de prietepie 
cu poporul român. Au luat cuvintul 
președintele cooperativei și însărci
natul cu afaceri a.i. al României la 
Hanoi, care au sublimat succesele 
obținute de poporul român de la e- 
liberare, solidaritatea și prietenia fră
țească dintre cele două țări, precum 
și ajutorul multilateral acordat de 
poporul român poporului vietnamez.

CAIRO — In orașul egiptean Ale
xandria au fost prezentate o serie 
de filme documentare românești. Au 
asistat oficialități ale orașului și 
membri ai Consulatului României 
din Alexandria. Filmele s-au bucurat 
de apreciere din partea spectatorilor. 
Cu aceeași ocazie, postul de radio 
Alexandria a transmis un program 
de muzică populară românească.

In cadrul emisiunilor postului dc 

șomajul înregistrează cel mai Înalt 
nivel din Marea Britanie.

Președintele firmei bri
tanice „International Com
puters Limited",John WaU-una 
din marile producătoare de compu
tere din lume, se află intr-o vizită 
in capitala Poloniei. In cadrul unei 
conferințe de presă, el a relevat in
teresul firmei sale față de dezvolta
rea colaborării cu partenerii po
lonezi. Polonia are de cițiva ani re
lații de colaborare cu firma „Inter
national Computers Limited", care a 
participat, printre altele, la elabora
rea programelor de lucru ale mași
nilor electronice de calcul poloneze 
„Odra", relatează agenția P.A.P.

Răspunzînd apelului Con
venției Naționale a Munci
torilor din Uruguay, mil de 
muncitori din întreprinderile indus
triale, funcționarii comerciali și ban
cari și lucrătorii din transporturile in 
comun din capitală au declarat grevă. 
Greviștii au organizat un miting la 

In opera de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

A luat apoi cuvintul Maria Groza, 
care a evocat evenimentele petrecute 
în urmă cu 27 do ani, și a vorbit 
despre principalele etape ale făuririi 
socialismului in țara noastră, despre 
politica externă a României, subli
niind dezvoltarea continuă a relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
Uniunea Sovietică și România.

Adunări asemănătoare au avut loc 
și la alte întreprinderi și instituții 
din Moscova, printre care la fabrica 
de tricotaje „Thălmann", la filiala 
orășenească Domodedovo a A.P.S.R. 
și la Societatea „Znanle" R.S.F.S.R. 
pentru răspindirea științei și culturii.

O adunare festivă consacrată zilei 
de 23 August a avut loc, de aseme
nea, la sediul C.A.E.R. Au participat 
lucrători ai reprezentanțelor naționa
le ale țărilor membre ale C.A.E.R. 
și ai secretariatului C.A.E.R.

radio Alexandria au fost relevate, 
totodată, semnificația pe care ziua 
de 23 August o are pentru poporul 
român, precum și succesele obținute 
de România după eliberare.

NICOSIA. — In sălile clubului Stro- 
volos din Nicosia a fost organizată 
o seară culturală românească, sub e- 
gida organizației de tineret EDON 
și a grupului de sludenți ciprioți care 
învață in țara noastră.

însărcinatul cu afaceri a.i. al Ro
mâniei la Nicosia. Ion Anghel, a vor
bit despre semnificația insurecției de 
la 23 August 1944 și a prezentat ma
rile realizări obținute de poporul ro
mân in cei 27 d? ani de la elibera
rea patriei de sub jugul fascist.

La această manifestare au partici
pat C. Lassetas, membru al Biroului 
Politic al Partidului progresist al oa
menilor muncii din Cipru — 
AKEL. N. Cristodoulou, secretar or
ganizatoric al EDON, oameni ai 
muncii și numeroși tineri din capitala 
Ciprului.

TOKIO — Sub egida Asociației de 
prietenie Japonia-România și a zia
rului „Asahi", la Tokio a avut loc o 
adunare festivă. Ambasadorul țării 
noastre, Iosif Gheorghiu, a vorbit cu 
acest prilej despre semnificația in
surecției de la 23 August 1944 și des
pre realizările obținute de poporul 
român pe calea construirii socialis
mului.

Shosaku Aibă, ziarist și lector la 
Universitatea din Tokio, a făcut o 
expunere asupra politicii externe a 
României socialiste și a împărtășit 
impresiile culese in cursul vizitelor 
Întreprinse in țara noastră, iar re
gizorul Yuji Kuri a relatat despre 
călătoriile făcute pe litoralul româ
nesc.

în încheiere, au fost prezentate fil
me românești de scurt metraj.

Adeziune deplină la orientarea 
guvernului președintelui Allende 
exprimată de Plenara Partidului Socialist din Chile

SANTIAGO DE CHILE 19 — Co
respondentul nostru, E. Pop, transmi
te : La Santiago s-a încheiat Plena
ra C.C. al Partidului Socialist din 
Chile. Intr-un comunicat publicat 
cu această ocazie, se relevă că ple
nara „a făcut o analiză a situației 
politice și economice a țării și o 
evaluare a gestiunii guvernului Uni
tății Populare".

Referindu-se la intensificarea ten
tativelor reacțiunii interne și ex
terne de a frina programul de eli
berare națională, emanație a voin
ței liber exprimate a majorității 
populației înfăptuit de guvernul 
popular, Partidul socialist consideră 
că răspunsul adecvat la escalada 
dreptei și a imperialismului constă 
in accelerarea transformărilor re
voluționare. In acest sens, documen
tul subliniază necesitatea ..creșterii 
rapide a proprietății sociale", in- 
corporind acesteia întreprinderile 
monopoliste și alte sectoare strate
gice ale economiei, care mai sint 
încă in miinile sectorului particu
lar. In acest proces — se spune în

Montevideo, cerlnd încetarea stării 
excepționale, reîncadrarea muncitori
lor concediați și îmbunătățirea condi
țiilor de viață.

0 escadră de nave mili
tare sovietice, ®1<aiutia din 
crucișătorul „Oktiabrskaia Revolu
ția" și nava antisubmarin „Slavnii", 
a sosit în portul Copenhaga intr-o 
vizită de răspuns — informează 
agenția T.A.S.S.

Consiliul de Miniștri al 
Statului Bahrein s a ,nlruni‘ ■“ 
prima sa • ședință după proclamarea 
independenței, consacrată examinării 
hotăririlor ce urmează a fi luate in 
noua etapă. Guvernul l-a însărcinat 
pe ministrul de stat. I-Iussein El-Ba- 
hama, să prezinte oficial simbătă se
cretarului general al Ligii Arabe, 
Abdel Khalek Hassouna, cererea de 
admitere a Statului Bahrein in a- 
ceastă organizație. Pe de altă parte, 
Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
hotărit, în unanimitate, să recoman
de viitoarei sesiuni a Adunării Gene

BOLIVIA

Descoperirea 
unui complot 

antiguvernamental
• 30 DE PERSOANE AU FOST 
ARESTATE • ÎNTĂRIREA STĂ
RII DE URGENȚA IN RINDUL 
FORȚELOR ARMATE Șl AL 
SECURITĂȚII DE STAT • UNI
TĂȚI MILITARE DISLOCATE 
IN PUNCTELE STRATEGICE 

ALE CAPITALEI

LA PAZ 19 (Agerpres). — Agen
ția France Presse transmite că in 
capitala Boliviei, La Paz, a fost des
coperit un complot antiguverna
mental.
Potrivit cotidianului „ULTIMA 

HORA”, care dezvăluie acest fapt, 
citind surse oficiale, un anumit nu
măr de ofițeri au fost surprinși in 
timp ce participau la o reuniune 
subversivă in compania conducăto
rilor unor partide de dreapta. Zia
rul precizează că 30 de persoane au 
fost arestate.

Agenția Prensa Latina transmite, 
de asemenea, că starea de urgență 
in rindul forțelor armate și al secu
rității de stat a fost întărită ca ur
mare a știrilor privind o nouă ten
tativă de lovitură de stat împotriva 
guvernului președintelui Juan Jose 
Torres. In ultimele zile, importante 
unități militare, inclusiv cadeții 
Academiei militare de la Santa Cruz, 
au fost transferate la cartierul ge
neral al forțelor armate de la gar
nizoana Miraflores din La Paz. Alte 
unități au fost amplasate in punc
tele strategice ale capitalei, iar toate 
forțele de poliție se află in stare de 
alertă.

Tratative economice 
româno-pakistaneze
ISLAMABAD 19 (Agerpres). — In 

urma tratativelor purtate la Islama
bad de o delegație română cu repre
zentanți ai Ministerului Comerțului 
din Pakistan, la 18 august au fost 
stabilite listele de mărfuri din ca
drul Protocolului comercial in vi
goare in baza cărora se vor desfă
șura schimburile intre Republica 
Socialistă România și Republica Is
lamică a Pakistanului pe anul 1972. 
Listele prevăd o creștere a schim
burilor reciproce de mărfuri cu 
peste 10 la sută față de anul pre
cedent. România va exporta in Pa
kistan mașini și echipament, mijloace 
auto, produse metalurgice, produse 
chimice, petroliere etc. și va importa 
produse ale industriei pakistaneze, 
iută și produse din iută, bumbac, di
verse piei etc. Discuțiile purtate, in
tr-un spirit de înțelegere reciprocă, 
au evidențiat dorința ambelor părți 
de a dezvolta continuu schimburile 
comerciale.

comunicat — oamenii muncii tre
buie să aibă o participare imediată 
la controlul și conducerea industrii
lor socializate. Plenara a apreciat, pe 
de altă parte, că Partidul socialist 
trebuie să se declare in favoarea 
unor reforme constituționale prin 
dizolvarea Congresului național și 
înlocuirea lui cu o Adunare a Popo
rului.

Exprimind adeziunea deplină ta 
orientarea guvernului președintelui 
Salvador Allende, și respingind, tot
odată, tentativele de presiuni din 
exterior in legătură cu naționaliza
rea cuprului chilian, documentul 
plenarei relevă : „cu scopul de a în
frunta acțiunea imperialistă în A- 
merica Latină, Partidul socialist va 
propune convocarea, in Chile. a 
unei conferințe economice continen
tale antiimperialisle, cu cea mai 
amplă participare a partidelor și 
mișcărilor revoluționare, a organi
zațiilor sociale, a instituțiilor și cen
trelor de cercetări științifice și uni
versitare, a organizațiilor sindicale 
și personalităților revoluționare".

rale a O.N.U. primirea Statului Bah
rein ca membru al Organizației Na
țiunilor Unite.

0 nouă explozie nuclea
ră subterană 3 [ost ctectuată in 
Statele Unite, pe poligonul din de
șertul Nevada, a anunțat Comisia 
pentru energie atomică a S.U.A. 
Dispozitivul a avut o putere de șoc 
cuprinsă între 20 000 și 200 000 tone 
de trinitrotoluen. Aceasta este cea 
de-a șasea experiență nucleară efec
tuată de S.U.A. in anul în curs, la 
poligonul din Nevada.

Recoltă record în India, 
în anul agricol 1970—1971, în India 
a fost strinsă o recoltă record de 
107 810 000 de tone de cereale, cu 8.4 
la sută mai mare decit în anul pre
cedent, anunță Buletinul de infor
mații al guvernului. Recolta de griu 
a fost de 23,2 milioane tone.

In Italia a fost înregis
trată lipsa a aproximativ 
trei milioane de locuri în 
școlile de cultură generală, 
relevă o statistică publicată de Mi
nisterul învățămîntului. In situația 
cea mai gravă se află școlile prima
re, unde lipsesc 1 464 000 locuri, ceea 
ce înseamnă că, de fapt, fiecare al 
treilea copil nu are loc în școli.

S. U. A. au cerut înscrierea pe ordinea de zi 

a apropiatei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 

a punctului intitulat

„Reprezentarea Chinei 
în Organizația Națiunilor Unite8*

NEW YORK 19 (Agerpres). — Sta
tele Unite au cerut in mod oficial 
înscrierea pe ordinea de zi a apro
piatei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. a punctului intitulat „Repre
zentarea Chinei in Organizația Na
țiunilor Unite". In scrisoarea remi
să, in acest sens, secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, de repre
zentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., George Bush, se sugerează 
admiterea reprezentanților R. P. Chi
neze in organizația mondială dar, 
totodată, și menținerea ciankaișiști- 
lor. Scrisoarea susține cunoscuta po
litică „a celor două Chine”, respin

IMPLICAȚIILE CRIZEI FINANCIARE 
INTEROCCIDENTALE

O GUVERNUL FRANCEZ 
A ANUNTAT CA FRANCUL 

NU VA FI SUPUS
UNUI CURS FLUCTUANT
PARIS 19 (Agerpres) — Guvernul 

francez, reunit miercuri în consiliu 
restrins, și-a definit poziția față de 
măsurile economice anunțate de 
președintele S.U.A., Richard Nixon, 
relatează agenția France Presse. Ca
binetul francez, se spune în comu
nicatul publicat după ședință, s-a 
declarat cu acest prilej fidel prin
cipiului parității in aur și consideră 
că sistemul parităților monetare 
este incompatibil cu utilizarea „unei 
monede de rezervă legate de incer
titudinile conjuncturii internaționa
le".

Pe de altă parte, guvernul fran
cez preconizează instituirea unei 
duble piețe de schimb, una din ele 
urmind să se ocupe cu tranzacțiile 
cu mărfuri, iar cealaltă, paralelă, de 
alte tranzacții cu străinătatea.

Guvernul francez a cerut, de a- 
semenea, „reexaminarea completă, 
intr-un cadru rezonabil, a sistemu
lui monetar interoccidental".

După Încheierea întrunirii, Gis- 
card d’Estaing, ministrul economiei 
și finanțelor, a anunțat că francul 
francez nu va fi supus cursului 
fluctuant.

O ÎNGRIJORARE
LA OTTAWA Șl CIUDAD 

DE MEXICO
OTTAWA — Guvernul Canadei 

s-a reunit de urgență miercuri, pen
tru a dezbate implicațiile recentelor 
măsuri economico-financiare anun
țate de S.U.A. La sfirșitul ședinței, 
Mitchell Sharp, ministru de externe 
și premier interimar, a anunțat că 
o delegație condusă de ministrul de 
finanțe, Edgar Benson, se va depla
sa de urgență la Washington pen
tru a examina împreună cu autori
tățile americane noua situație eco
nomică și financiară creată prin

Prezente artistice
românești

Joi s-a deschis la Sofia, din 
inițiativa Comitetului de priete
nie și relații culturale cu străi
nătatea și Uniunii artiștilor 
plastici bulgari, o expoziție de 
artă plastică românească con
temporană.

In cuvintul inaugural, Iosif 
Toskov, vicepreședinte al Comi
tetului de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea a sub
liniat că expoziția este un me
saj al prieteniei dintre cele două 
popoare și țări.

Ansamblul C.C. al U.T.C. „Doi
na" a prezentat miercuri seara 
un spectacol in cadrul Fes
tivalului internațional de fol
clor de la Burgas. Publi
cul a primit cu aplauze măies
tria solilor artei românești, 
membrilor ansamblului fiindu-le 
oferite diploma de onoare și in
signa de onoare pentru partici
parea la festival și pentru inalta 
ținută artistică a spectacolului 
prezentat. '

După 
cole cu 
orașele 
Batumi 
estradă _ ___
Galați evoluează incepind 
miercuri in fața spectatorilor din 
Moscova.
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ce o prezentat specta- 
un deosebit succes in 
Krasnodar, Novorosilsk, 
și Tbilisi, formația de 
a Teatrului muzical din 

de

Rezultatele analizei materialului
experimental aflat la bordul 
stațiilor din seria „Sonda11

MOSCOVA 19 (Ager
pres). — Agenția TASS 
a informat despre re
zultatele prelucrării și 
analizei materialului 
experimental obținut 
in Uniunea Sovietică in 
timpul zborurilor sta
țiilor automate din se
ria „Sonda", in perioa
da septembrie 1968— 
octombrie 1970, pe tra
seul Pămint-Lună-Pă- 
mint. Stațiile au avut 
la bord broaște țestoa
se, semințe de griu, 
orz, ceapă, clorela fi 
alte plante.

Un grup de oameni 
de știință sovietici, care 
au studiat datele culese 
in cadrul experimentu
lui „Sonda", au relevat 
că doza restrinsă de ra
diații cosmice, înregis
trată cu ajutorul dife
ritelor dozimetre, a 
fost în toate zborurile 
aceeași. După întoar
cerea pe Pămînt, broaș
tele țestoase au fost ex
trem de active, s-au de
plasat mult și au mincat 
cu poftă. In timpul ex
perimentelor, ele au

să categoric de R. P. Chineză, de 
opinia publică progresistă și de țara 
noastră, și contrară realităților.

După cum se știe, pe agenda vii
toarei sesiuni a Adunării Generale 
se află înscris, Ia Inițiativa a 18 sta
te, printre care și România, punc
tul privind restabilirea drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze la Or
ganizația Națiunilor Unite șl 
expulzarea reprezentantului clan- 
kalșist. La sesiunea de anul trecut 
o rezoluție in acest sens a obținut 
în Adunarea Generală majoritatea 
voturilor exprimate.

instituirea unui curs flotant al do
larului și a suprataxei de 10 la su
tă asupra importurilor americane.

Adresihdu-se presei, ministrul de 
finanțe Edgar Benson a arătat, la 
rindul său, că impunerea suprataxei 
la Importurile americane „ar putea 
avea un efect nociv asupra indus
triei canadiene prelucrătoare, du- 
cînd la creșterea inacceptabilă a ni
velului șomajului", care și așa sa 
ridică la peste 6 la sută din tota
lul forței de muncă.

★
CIUDAD DE MEXICO — O Im

portantă delegație condusă de minis
trul industriei și comerțului, Carloa 
Torres Manzo, a plecat de urgență 
la Washington pentru a cere excep
tarea Mexicului de la aplicarea mă
surii de impunere a suprataxei da 
10 la sută la importurile americane.

înainte de a părăsi capitala, Tor
res Manzo s-a intilnit cu preșe
dintele Luis Echeverria. într-o de
clarație făcută presei, la sfirșitul 
întilnirli, el a subliniat că trimite
rea de urgență a delegației și com
ponența acesteia reflectă „îngrijora
rea cercurilor economice și financi
are mexicane, stirnită de măsurile 
anunțate de guvernul S.U.A.". Tor
res Manzo a precizat că, in anul 
1970, circa 71,4 la sută din exportu
rile mexicane au fost îndreptate că
tre S.U.A. El și-a exprimat teme
rea că suprataxa instituită la im
porturile americane ar putea afec
ta in mod negativ întreaga structu
ră a comerțului multor state și că 
„Mexicul și alte țări latino-america- 
ne vor fi lezate direct".

• CONSILIUL G.A.T.T.
SE VA ÎNTRUNI 

SĂPTĂMÎNA VIITOARE
GENEVA. — Consiliul G.A.T.T. M 

va intruni la 24 august pentru a dez
bate instituirea de către Statele U- 
nite a suprataxei de 10 la sută la im
porturi. Se subliniază că măsura a- 
mcricană este in contradicție cu re
gulamentele G.A.T.T.

VIENA — Suprataxa de 10 la su
ta la importuri, instituită la 16 au
gust de Statele Unite, este in opo
ziție cu regulamentele G.A.T.T. (A- 
cordul general pentru tarife și co
merț) — a arătat ministrul austriac 
al comerțului. El a opinat ca Aus
tria să susțină acest punct de vede
re in cadrul reuniunii Consiliului 
G.A.T.T.

• ADMINISTRAȚIA S.U.A. 
NELINIȘTITĂ DE CRITICILE 

FORMULATE DE MARILE 
CENTRALE SINDICALE

WASHINGTON. — Casa Albi , 
desemnat pe directorul Oficiu 
pentru management și probleme bu - 
getare, George Shultz, să se întâl
nească cu liderii uniunilor sindicale 
americane într-o nouă încercare de 
a-i convinge să renunțe la opoziția 
lor față de măsurile economico-fi
nanciare anunțate de președintele 
Nixon. In mod deosebit, relatează 
agențiile de presă, Administrația 
este neliniștită de critica puternică 
formulată de marile organizații sin
dicale — centrala A.F.L.-C.I.O., U- 
niunea sindicatelor muncitorilor din 
industria de automobile și altele — 
la adresa, mai ales, a propunerii de 
înghețare a salariilor pe o perioadă 
de 90 de zile și a cererii de sus
pendare, pe această perioadă, a tu
turor grevelor. Piuă in prezent, a- 
proape toate sindicatele care se 
află in grevă au anunțat că nu vor 
da curs solicitării Administrației 
de reluare a lucrului, pronunțînau- 
se, totodată, pentru aplicarea inte
grală a noilor contracte de muncă 
ce vor intra in vigoare după aplica
rea măsurii de înghețare a prețu
rilor și salariilor.

pierdut aproximativ 10 
la sută din greutate.
Zborul a stimulat creș

terea și dezvoltarea se
mințelor de griu, orz, 
ceapă, provocind tot
odată unele tulburări 
cromozomice în aceste 
plante. Atit sub raport 
calitativ, cit și canti
tativ, aceste modificări 
nu s-au deosebit In ma
joritatea cmurilor de 
mutațiile înregistrate în 
experimentele efectuata 
pe orbite circumteres- 
tre de mică altitudine.
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