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în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a conducătorilor de partid 
și de stat, peste o sută de mii de cetățeni ai Bucureștiului, intr-o atmosferă 
de puternic entuziasm, au participat ieri la adunarea populară consacrată 
împlinirii a 150 de ani de la mișcarea revoluționară condusă de Tudor 
Vladimirescu și festivitatea acordării gradului de ofițer unei noi pro

moții de absolvenți ai școlilor militare

Vineri, a sosit la București o 
delegație a Partidului Comunist 
din Japonia, condusă de tovarășul 
Kenji Miyamoto, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, va face o vizită în țara noas
tră.

Din delegație fac parte tovară
șii Tomio Nishizawa, membru al 
Biroului Permanent al Prezidiului 
C.C. al P.C.J., Koichiro Ueda, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Eizo Kobayashi, membru 
supleant al C.C. al P.C.J., Hiroshi 
Kikunami, activist la Secția In
ternațională a C.C. al P.C.J.

La sosire, la aeroportul interna
țional Otopeni. oaspeții au fost sa
lutați de tovarășii Nicolae

Ceaușescu, «ecretar general ni 
P.C.R., Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, mem 
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., A- 
lexandru Sencovici, membru al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Numeroși oameni ai muncii a- 
flați pe aeroport au făcut mem
brilor delegației o caldă primire. 
Un grup de pionieri le-a oferit 
flori.

In Editura Politică a apărut volumul:

Platoul din fața Monumentu
lui eroilor patriei din Bucu
rești a fost, vineri. 20 august, 
locul de desfășurare a unei 
grandioase adunări populare, or
ganizată cu prilejui împlinirii 
a 150 de ani de la mișcarea re
voluționară condusă de Tudor 
Vladimirescu și a festivității 
absolvirii Academiei Militare și 
Înălțării la gradul de locotenent 
a absolvenților școlilor militare 
de ofițeri activi.

Adunarea consacrată mișcării 
de la 1821 încununează, ca un 
suprem omagiu, numeroasele 
manifestări care au avut loc in 
întreaga țară, prin care oame
nii muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
întregul nostru popor, construc
tor al socialismului, și-au ex
primat recunoștința și prețui
rea față de patrioții care, acum 
un veac și jumătate, ș-au ridi
cat la luptă pentru neatimarea 
pămintului românesc. pentru 
libertate națională și socială.

La poalele dealului Cotroce- 
nilor s-au adunat, in această 
luminoasă și solemnă zi de vară 
din ajunul lui 23 August, cind 
poporul. condus de gloriosul 
partid al comuniștilor, a făcut 
să triumfe, in urmă cu 27 de 
ani. victoria insurecției naționa
le antifasciste armate, peste 
100 000 de cetățeni.

Privirile cu greu pot cuprin
de imensitatea mulțimii care 
tălăzuie pină dincolo de podul 
Cotrocenilor. pe străzile din 
preajmă. Pină și balcoanele 
clădirilor s-au transformat în 
adevărate amfiteatre. Sint aici 
muncitori de la marile uzi
ne ale Capitalei — 23 Au
gust. Republica. Grivița Ro
șie. de la Vulcan și F.M.U.A.B., 
de la Electronica si de pe ti- 
năra platformă industrială Pi
pera. de la fabrica d»*  confecții 
și tricotaje ..București", practic 
din toate fabricile și uzinele o- 
rașului. Alături de muncitorii 
virstnicl. se află tineri. fem°i. 
elevi ai școlilor profesionale. Tn 
rinduril" impresionantului șu
voi omenesc se află numeroși 
cercetători științifici, proiectant! 
șl arhitecfi. cadre didactice din 
învătămîntul de toate gradele, 
membri ai uniunilor de creație, 
salariat! din instituțiile Capita
lei. gospodine și pensionari, 
studenți și elevi. Tn uriașa fres
că vie a adunării populației 
bucureștene. se impun rindurile 
compacte ale gărzilor muncito- 
resti. braț înarmat al poporului 
pentru apărarea cuceririlor sale 
revoluționare, ale detașamente
lor de tineri, in frumoase uni
forme albastre, care se pregă
tesc pentru apărarea patriei.

Sint prezenți absolvenții Aca
demiei Militare și ai școlilor 
militare de ofițeri activi, care 
trăiesc momentul deosebit al 
înălțării la gradul de locotenent 
sub semnul evocării mișcării de 
la 1821 și a aniversării eliberării 
patriei de sub jugul fascist ; sub 
semnul marilor victorii pe care 
le-am dobindit. sub conducerea 
partidului, în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Și dacă adăugăm la imaginea 
aceasta adine grăitoare faptul 
că prin intermediul transmisiilor 
la radio și televiziune, țara În
treagă a urmărit desfășurarea 
grandioasei manifestații popu
lare se poate spune că toți ce
tățenii României socialiste au 
fost prezenți la aceste momente 
de intensă și emoționantă evo
care a istoriei și a prezentului 
nostru socialist.

Platoul din fața Monumen
tului eroilor patriei este Împo
dobit sărbătorește. Pe mari pa-

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi să încep prin a vă 
adresa dumneax’oastră. participan- 
ților la această mare adunare popu
lară. tuturor locuitorilor capitalei 
României socialiste, întregului po
por, forțelor noastre armate, un sa
lut călduros din partea Comitetului 
Central al partidului, a Consiliului 
de Stat și a guvernului Republicii 
Socialiste România. (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale).

Solemnitatea acordării gradului 
de ofițer noii promoții de absol
venți ai școlilor militare se îmbină 
cu marea manifestare populară 
consacrată aniversării a 150 de ani 
de la istorica mișcare revoluționară 
națională și socială condusă de 
Tudor Vladimirescu. Manifestarea 
de astăzi capătă o semnificație de
osebită prin faptul că are loc în 
ajunul celei de-a 27-a sărbătoriri 
a victoriei insurecției naționale an
tifasciste armate care a dus la e- 
liberarea patriei noastre de sub ju
gul fascist, la participarea, cu toate 
forțele, a României, alături de U- 
niunea Sovietică și celelalte țări ale 
coaliției antihitleriste, în lupta îm
potriva fascismului. (Aplauze pu
ternice).

Doresc, în fața acestei adunări 
populare, să felicit din toată inima 
noua promoție de ofițeri ai forțe
lor armate ale Republicii Socialiste 
România și sâ le urez cele mai 
mari succese in activitatea lor con
sacrată ridicării continue a pregăti
rii de luptă și politice a armatei 
noastre, apărării cuceririlor revo
luționare ale poporului român, în
tăririi capacității de apărare a pa
triei noastre socialiste. (Aplauze 
prelungite ; urale).

Dragi tovarăși,

Poporul român sărbătorește cu 
o amploare deosebita marea miș
care revoluționară națională și 
socială de acum 150 de ani. 
Este cunoscut că partidul și po
porul nostru aniversează toate mo
mentele de seamă din trecutul de 
luptă și de muncă al poporului 
nostru, celebrează cu venerație 
toate paginile de glorie și eroism 
înscrise de-a lungul istoriei de 
masele populare din țara noastră, 
în apărarea gliei strămoșești, în 
bătăliile pentru libertate, demni
tate națională și o viață mai bună. 
(Vii aplauze). Dezvoltarea Româ
niei este rezultatul luptelor de 
veacuri duse de cele mai înain
tate forțe ale societății, de clasa 
muncitoare, țărănime, intelectuali
tate, de toți oamenii muncii fără 
deosebire de naționalitate, istoria 
patriei noastre fiind însăși istoria 
luptelor de eliberare națională și 
socială ale poporului, a luptei re
voluționare a clasei muncitoare, a 
Partidului Comunist Român. (A- 
plauze îndelungate^.

După cum se știe, marea miș
care revoluționară din 1821 mar
chează un moment de cotitură în 
istoria luptelor poporului nostru 
împotriva dominației imperiului 
otoman, pentru cucerirea indepen
denței naționale, pentru dreptate

socială. Deși această mișcare nu a 
ieșit victorioasă, ea a reușit insă 
să zdruncine puternic vechea o- 
rinduire, vestind marile transfor
mări revoluționare care au culmi
nat cu revoluția burghezo-demo- 
crată din 1348 și cu unirea Prin
cipatelor Române în 1859. cu for
marea statului nostru național — 
moment epocal în istoria poporu
lui român — care s-a afirmat in 
lume ca un popor dornic să con
tribuie la cauza civilizației, dornic 
să trăiască liber și independent. 
(Aplauze).

Este adevărat că a trebuit să 
treacă încă decenii de lupte grele 
sociale și naționale pină cind po
porul român, sub conducerea co
muniștilor, a scuturat pentru tot
deauna atît jugul asupririi străine 
imperialiste, cît și jugul moșierilor 
și capitaliștilor proprii, și-a luat 
destinele în propriile sale mîini și 
a pășit la făurirea noii orînduiri 
sociale, la făurirea socialismului. 
(Aplauze puternice).

In cartea de aur a națiunii noas
tre va rămîne veșnic înscrisă, ală
turi de celelalte lupte revoluțio
nare, marea mișcare revoluționară 
de acum 150 de ani, condusă de 
Tudor Vladimirescu. Ne plecăm cu 
adîncă smerenie și cinstim memo
ria celor care au condus această 
mare bătălie, a luptătorilor de la 
1821 care s-au ridicat cu hotărîre 
în numele idealurilor sacre ale po
porului nostru. Poporul român va 
păstra întotdeauna în amintirea sa 
pe înaintașii săi progresiști, pe re
voluționari, pe toți cei care au con
tribuit la dezvoltarea națiunii 

noastre, la crearea României mo
derne, la împlinirea aspirațiilor de 
libertate și progres ale întregului 
nostru popor. (Aplauze prelungite).

Dragi tovarăși,

Peste cîteva zile vom sărbători 
27 de ani de la eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist. După cum 
se știe, insurecția națională an
tifascistă armată a avut loc în 
condiții interne și internaționale 
favorabile. în țară masele largi 
populare se ridicau cu hotărîre îm
potriva dictaturii militaro-fasciste ; 
forțele democratice, patriotice se 
uneau, în jurul clasei muncitoare, 
într-o largă coaliție în care Parti
dul Comunist Român avea un rol 
de frunte. In același timp, pe front 
mașina de război fascistă primea 
lovituri tot mai puternice din par
tea glorioasei Armate Sovietice — 
care a dus greul războiului și a dat 
cele mai mari jertfe în lupta îm
potriva hitlerismului — din partea 
armatelor celorlalte țări ale coali
ției antihitleriste, cît și din partea 
mișcărilor de partizani, a forțelor 
revoluționare patriotice care se 
ridicau pretutindeni la luptă pen
tru infrîngerea fascismului, pentru 
eliberarea țărilor lor de sub domi
nația hitleristă. (Aplauze puter
nice).

După cum este cunoscut, o dată 
cu victoria insurecției naționale 
antifasciste armate, întreaga ar
mată română, întregul nostru po
por s-au alăturat Uniunii Sovietice, 
Armatei Roșii, coaliției antihitle
riste și au dus lupte grele pentru 

eliberarea definitivă a întregului 
teritoriu al țării, continuind apoi 
să lupte pe teritoriul Ungariei și 
Cehoslovaciei, pentru eliberarea 
acestor țâri de sub dominația hit
leristă, pină la victoria finală asu
pra Germaniei fasciste. în felul a- 
cesta, armata română, poporul nos
tru și-au înscris pentru totdeauna 
numele în marea epopee antifas
cistă, și-au adus contribuția de 
singe la eliberarea popoarelor de 
sub robia hitleristă, la salvarea ci
vilizației umane grav periclitată 
de dominația fascismului, la cauza 
progresului, libertății popoarelor 
și păcii în lume. (Aplauze puter
nice, prelungite). Victoria insurec
ției naționale antifasciste armate, 
lupta eroică a armatei române, a 
întregului popor, alături de arma
tele sovietice, pentru inl'ringerea 
fascismului reprezintă unul din 
cele mai glorioase capitole ale is
toriei patriei noastre, un moment 
crucial în dezvoltarea României.

în conștiința poporului nostru va 
rămîne neștearsă recunoștința față 
de comuniștii și antifasciștii, față 
de toți patrioții care au luptat cu 
neînfricare, jertfindu-și chiar via
ța pentru eliberarea țării de sub 
dominația fascistă, pentru înfrîn- 
gerea hitlerismului. pentru deschi
derea drumului României spre 
progres și socialism. (Aplauze pu
ternice). întregul popor prețuiește 
în mod deosebit vitejia ostașilor 
români care au participat la acea
stă grandioasă bătălie, aduce un 
pios omagiu zecilor și zecilor de 
mii de militari căzuți pe cimpul 
de luptă împotriva fascismului, 
pentru ca România să fie liberă, 
pentru ca poporul român să-și con
struiască o viață fericită.

Poporul român va păstra veșnic 
recunoștință față de armata sovie
tică. față de eroicii ei ostași care 
și-au vărsat singele pentru elibera
rea patriei noastre, pentru înfvîn- 
gerea definitivă a Germaniei fas
ciste. pentru libertatea popoarelor. 
(Vii aplauze). Cinstim, de aseme
nea, memoria luptătorilor din tru
pele armatelor aliate, care au con
tribuit la victoria asupra Germa
niei fasciste. Poporul român acordă 
o înaltă cinstire luptei milioanelor 
de participant la marea rezistență 
antifascistă, de pretutindeni, tutu
ror acelora care și-au închinat viața 
cauzei libertății popoarelor lor. li
chidării asupririi străine, scuturării 
jugului dominației fasciste, înfăp
tuirii idealurilor de dreptate so
cială ale maselor, salvgardării in
dependenței și suveranității na
ționale. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși,

Sărbătorim aceste evenimente 
memorabile din istoria patriei noas
tre in condițiile cind întregul 
popor înfăptuiește cu avînt progra
mul elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului privind făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Constatăm cu mare satisfacție că 

(Continuare în pag. a IlI-a)

H OFERIT DE PRIMUL MINISTRU
IRANULUI. AMIR ARRAS IIOVHIIA, 

l\ (ENOARH PREȘEDINTELUI C0NS11IIIHII 
BE MINISFRI 11 REPUBLICII SUCIAUSTE

ROMÂNIA, 101 GHEORGHE MAURER
Primul ministru al Iranului, Amir 

Abbas Hoveyda, a oferit, vineri sea
ra, in saloanele hotelului „Intercon
tinental", un dineu in onoarea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Mihai Marinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facărilor externe, Bujor Almășan, 
Cornel Burtică,*  Gheorghe Cioară, Ion 
Cosma, Mihail Florescu, Mihai Suder, 
Nicolae Bozdog, Octavian Groza, 
Mircea Malița, membri ai guvernu
lui, Alexandru Boabă, ambasadorul 
țării noastre la Teheran, conducători 
ai unor instituții centrale.

Au participat Sadegh Sadrieh, am
basadorul Iranului lâ București. 
Abbas Nayeri, ambasador, director 
general in Ministerul Afacerilor Ex
terne. Ahmad Ardalan. ambasador, 
director in Ministerul Afacerilor Ex
terne. și alte persoane oficiale care 
il însoțesc pe șeful guvernului ira
nian, precum și membri ai Ambasa
dei Iranului.

Au fost prezenți, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București și membri ai 
corpului diplomatic.

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit delegația 

Partidului de Centru din Finlanda
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit vi
neri după-amiază delegația Partidu
lui de Centru din Finlanda, condusă 
de Johannes Virolainen, președintele 
partidului, prim-vicepreședinte al 
Parlamentului finlandez, oare se află 
lntr-o vizită in țara noastră la invi
tația Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție. '

La primire a participat Gheorghe

Biografie 
și texte 
selectate

Autor - Michel 
P. Homelet

Traducere 
din limba 
franceză

în timpul dineului, care a avut loe 
Intr-o atmosferă cordială, primul mi
nistru Amir Abbas Hoveyda a rostit 
o alocuțiune. Șeful guvernului ira
nian și-a exprimat satisfacția pentru 
rezultatele vizitei întreprinse în țaia 
noastră, pentru evoluția mereu as
cendentă a relațiilor româno-iranie- 
ne, pe multiple planuri, relevînd că 
ele constituie un exemplu de conlu
crare rodnică intre state cu orin- 
duiri social-politice diferite. Primul 
ministru iranian a toastat in sănăta
tea președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, pentru prosperi
tatea poporului român, pentru întă
rirea continuă a prieteniei dintre 
cele două țări și popoare.

Răspunzînd, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a subliniat, la riadul său, însemnăta
tea și caracterul rodnic al convorbi
rilor purtate cu primul ministru ira
nian, cursul pozitiv al legăturilor tra
diționale româno-iraniene, 4n toate 
domeniile. Președintele Ion Gheorghe 
Maurer a toastat in sănătatea Șahin- 
șahului Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavy Aryame.hr, pentru prosperi
tatea poporului iranian, pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării ro
mâno-iraniene, in interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și co
operării internaționale.

Petrescu, președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole di 
Producție.

Cu acest prilej au fost abordați 
probleme privind dezvoltarea reia 
țiilor de prietenie șl colaborare din
tre cele două țări și s-a făcut ui 
schimb de păreri in legătură cu unei*  
aspecte actuale ale situației interna 
ționale.

întrevederea s-a desfășurat lntr-i 
ambianță de cordialitate.

(Continuare in pag. a Ii-a)

Aryame.hr
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nouri rint înscrise datele festive 
,,1821—1971". Drapele roșii și trico
lore unduiesc sub cerul dimineții de 
august. Deasupra mulțimii, nenumă
rate pancarte, pe care se poate citi : 
„Trăiască Partidul Comunist Român, 
In frunte cu secretarul general, to
varășul Nicolae Ceaușescu", „Trăiască 
și înflorească scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România**,  „Tră
iască unitatea mișcării comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor de
mocratice și antiimperialiste**.

Uriașa mulțime face o primire en
tuziastă conducătorilor de partid șl 
de stat Zeci și zeci de mii de glasuri 
scandează la unison, minute in șir, 
„Ceaușescu — P.C.R.“, expresie vi
brantă a dragostei și Încrederii în 
Partidul Comunist Român, in condu
cătorul Încercat al partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a unității de monolit din
tre partid șl popor. Brațele oameni
lor agită buchete de flori, trompețil 
pionierilor dau onorul, se intonează 
cîntece patriotice și revoluționare. 
Domnește un puternic entuziasm de 
masă, atit de caracteristic întilniri- 
lor dintre popor și conducătorul par
tidului și statului.

In tribuna oficială iau loc tovară
șii Nicolae Ceaușescu, împreună cu so
ția sa. Elena Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu. Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Par.ă, Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petra 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoi
ca, Ștefan Voitec. Iosif Banc, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Miu 
Dobrescu, Mihai Gere, Ion Iliescu, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, Mihai Marinescu. De aseme
nea, In tribuna oficială se află 
membri al C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, de- 
putați al Marii Adunări Naționale, 
generali activi și in rezervă, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, reprezentanți al con
siliilor oamenilor muncii de naționa
litate maghiară și germană.

Detașamentele absolvenților Aca
demiei Militare și ai școlilor militare 
de ofițeri activi, aflate pe platou, 
dau onorul comandantului suprem al 
forțelor noastre armate. General de 
armată Ion Tutoveanu, comandantul 
Academiei Militare, prezintă rapor
tul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, co
mandantul suprem al forțelor noas
tre armate, Însoțit de general de ar
mată Ion Ioniță, ministrul forțelor 
armate, Ion Stănescu, președintele 
Consiliului Securității Statului, și 
Cornel Onescu, ministrul afacerilor 
Interne, trece in revistă unitățile de 
ofițeri.

Răsună solemn acordurile Imnului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Ia apoi cuvlntul tovarășul DU
MITRU POPA, membru » c°- 
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, care a spus: Salu
tăm cu deosebită bucurie prezența la 
această mare adunare populară a 
conducerii de partid și de stat, a 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, comandantul suprem 
al forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mal iubit fiu al po
porului, conducător Încercat al parti
dului și statului nostru.

A intrat în tradiția partidului nos
tru, a întregului popor, să cinsteas
că marile evenimente din istoria 
patriei, memoria înaintașilor, a celor 
care prin gîndirea și lupta lor au 
contribuit la progresul societății ro
mânești. Cinstindu-i pe ei, aducem 
un sincer și vibrant omagiu tuturor 
locuitorilor acestui pămlnt, care, iu- 
bindu-și țara și libertatea, s-au dă
ruit, într-o înfrățită unire, înfăptuirii 
celor mai înalte aspirații de progres 
fi propășire a patriei.

Partidul Comunist Român, ale că

rui rădăcini sint adine tmplîntate în 
trecutul plin de vitejie al țării, do- 
vedindu-se încă de la crearea sa con
tinuatorul idealurilor revoluționare 
ale maselor largi populare, a ridicat 
pe o treaptă superioară lupta pentru 
eliberare socială șl națională, a dat 
împlinire năzuințelor seculare ale po
porului nostru, conducind astăzi în
treaga viață a României socialiste 
spre noi culmi de progres și bună
stare.

Referlndu-se apoi la faptul că 
Bucureștiul, leagăn al unora dintre 
cele mai puternice frămîntări socia
le, evocă astăzi cu sentimente da 
înaltă prețuire și stimă evenimentele 
istorice care au răscolit masele asu
prite în primul pătrar al veacului 
trecut, vorbitorul a spus In continua
re : „Această impunătoare adunare 
populară are loc in pragul Împlinirii 
a 27 de ani de la insurecția armată 
victorioasă din august 1944 — eveni
ment de Însemnătate crucială în Is
toria poporului român. In întimpi- 
narea acestei glorioase aniversări, 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm și înaltă responsabilitate pa
triotică, oamenii muncii din Capitală, 
ca și întregul nostru popor, muncesc 
cu abnegație pentru a obține rezul
tate cit mai bune în toate domeniile 
de activitate. In numele organizației 
de partid, al muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din întreprinderile 
noastre, vă raportăm, Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că întreprinderile 
bucureștene iși vor realiza sarcinile 
de plan pe 8 luni pină la marea noas
tră sărbătoare națională, dind o pro
ducție marfă suplimentară de aproa
pe un miliard o sută de milioane lei.

Ca rezultat al grijii permanente 
manifestate de conducerea partidu
lui și a statului, Capitala noastră a 
Înflorit necontenit, a devenit un pu
ternic centru industrial, al invăță- 
mintului, științei, artei șl culturii ; 
s-au îmbunătățit continuu condițiile 
de muncă și de viață ale locuitorilor 
săi. Cu vie satisfacție și profundă 
recunoștință au primit oamenii mun
cii din Capitală recenta Hotărire a 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân șl a Consiliului de Miniștri pri
vind majorarea alocației de stat pen
tru copii și Îmbunătățirea regimului 
de acordare a acesteia, văzînd in ea 
încă o expresie a politicii partidului 
de ridicare continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc, a înfăptui
rii principiilor de echitate și drep
tate socială, pe care Partidul Comu
nist Român, dumneavoastră perso
nal, tovarășe Ceaușescu. le promo
vați cu atita consecvență. Ingădui-ți- 
ne ca, dind glas sentimentelor co
muniștilor, ale Întregii populații din 
municipiul București, să vă mulțu
mim din inimă pentru grija perma
nentă pe care o purtați dezvoltării 
Capitalei, ca și a întregii țări, pen
tru activitatea pe care o desfășurațl 
In fruntea partidului și a statului, 
spre binele poporului și prosperitatea 
națiunii noastre socialiste.

Conștienți fiind că in activitatea 
economică și soclal-culturală, în 
munca organizațiilor de partid, de 
stat și obștești din municipiul Bucu
rești, există Încă neajunsuri sîntem 
hotărîți să acționăm neabătut, în- 
tr-un spirit de o înaltă exigență și 
combativitate revoluționară pentru 
înlăturarea lor, pentru perfecționa
rea întregii noastre activități, asigu- 
rînd Înfăptuirea exemplară a mari
lor sarcini pe care conducerea par
tidului le pune in fața comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din Ca
pitală.

Un puternic rol mobilizator ar» 
dezbaterea largă, în toate organiza
țiile de partid a activității politico- 
ideologice și cultural-educative în 
spiritul programului de măsuri sta
bilit de conducerea partidului în ve
derea dezvoltării multilaterale a 
conștiinței socialiste a maselor. Dez
baterile care au loc se desfășoară 
intr-un spirit de înaltă combativi
tate revoluționară și principialitate 
partinică, de deplină unitate — ex
presie a totalei adeziuni la progra
mul de măsuri șl bogatul tezaur de 
învățăminte îzvorît din expunerea 
dumneavoastră în fața activului de 
partid din domeniul muncii ideolo
gice, a hotărlrii unanime de a trans
pune neabătut în viață acest însu-

în tirr
flețitor program a cărui înfăptuire 
va declanșa noi energii, va contribui 
la afirmarea și fructificarea tot mai 
deplină a capacităților creatoare ale 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității. ale tuturor oamenilor mun
cii, in interesul dezvoltării vieții ma
teriale și spirituale a patriei noastre.

Asigurăm conducerea partidului că 
organizația de partid a Capitalei, in 
rindurile căreia militează peste 
210 000 de comuniști, puternicul deta
șament al muncitorimii bucureștene, 
toți oamenii muncii sint profund de
votați partidului, sprijină pe deplin 
politica sa marxist-leninistă, izvorită 
din realitățile patriei noastre, din in
teresele vitale ale poporului român, 
ale cauzei generale a socialismului 
șl comunismului. Strlns uniți în ju
rul Comitetului Central, al condu
cerii partidului, al secretarului său 
general, sintem hotărîți să nu pre
cupețim nici un efort pentru a în
făptui neabătut linia politică gene
rală a partidului, programul său de 
dezvoltare economică și social-cul- 
turală a țării.

Vă raportăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că pe baza indicațiilor 
date de dumneavoastră, în Capitală 
se Înfăptuiește un ansamblu de mă
suri pentru folosirea intensivă a ca
pacităților de producție, stimularea 
eforturilor proprii, a activității crea
tive a clasei muncitoare în vederea 
autodotării și a progresului tehnic, ri
dicarea calității produselor, dezvolta
rea exporturilor, livrarea unui volum 
sporit de produse la fondul pieței. 
Angajamentul solemn pe care comu
niștii, toți oamenii muncii din Capita
lă îl iau in fața conducerii partidului, 
acum, in ajunul marii sărbători na
ționale, este de a-și mobiliza toate 
energiile, pentru îndeplinirea Înainte 
de vreme a sarcinilor din planul de 
stat pe 1971, sporind aportul Capi
talei la creșterea avuției naționale, 
la înflorirea României socialiste.

Oamenii muncii din Capitală au 
luat cunoștință și aprobă pe deplin 
hotărîrile adoptate in ședința comună 
de ieri a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat și Consiliului de Mi
niștri privind activitatea desfășurată 
de delegația noastră la cea de-a 
XXV-a sesiune a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc și vizita dele
gației de partid și guvernamentale 
române, condusă de dumneavoastră, 
în țările socialiste din Asia. Sintern 
mîndri de prestigiul de care se bucură 
astăzi România in lume, prestigiu 
Întemeiat pe remarcabilele realizări 
obținute de oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în dez
voltarea economică și social-cultura- 
lă a țării, pe activitatea pătrunsă de 
Înaltă responsabilitate față de cauza 
socialismului și păcii, desfășurată de 
partidul și statul nostru pe plan in
ternațional. Noi vedem in aceste ho- 
tărirl consecvența cu care conducerea 
partidului înfăptuiește politica exter
nă stabilită de Congresul al X-lea, 
acționează pentru întărirea continuă 
a prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste, pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate statele lumii, pen
tru întărirea unității sistemului 
mondial socialist, a mișcării comu
niste și muncitorești mondiale, a tu
turor forțelor antiimperialiste, pen
tru asigurarea unui climat de pace și 
securitate Internațională, pentru 
triumful idealurilor socialismului șl 
comunismului în lume.

în cuvintul său, tovarășul general 
de armată ION IONIȚĂ, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul forțelor ar
mate, după ce s-a referit la condițiile 
social-istorice în care s-a desfășurat 
mișcarea revoluționară din 1821, a 
subliniat faptul că larga adeziune 
populară față de scopurile mișcării, 
rapiditatea cu care s-au închegat for
țele luptătoare, organizarea, conduce
rea și instruirea oastei lui Tudor, 
valoarea combativă a acțiunilor ei 
sint dovezi grăitoare nu numai ale 
setei nestipse de libertate, ci și ale 
capacității, talentului și virtuților 
militare ale poporului român.

Idealurile sociale, politice și națio
nale pentru care s-au ridicat masele 
populare In anul 1821, și pentru în
făptuirea cărora au luptat cu dăruire 
multe generații de revoluționari, 

i| grandioasei adundri populare din 
și-au găsit o adevărată împlinire In 
condițiile triumfului deplin al socia
lismului pe pămintul României.

Tradițiile glorioase făurite de înain
tași se păstrează neșterse în conștiin
ța oamenilor muncii, întărindu-le ho- 
tărirea de a-și consacra toate forțele 
înfăptuirii neabătute a politicii Par
tidului Comunist Român, de dezvol
tare multilaterală a patriei noastre.

Purtătoare ale eroicelor tradiții da 
luptă și ale virtuților ostășești ale po
porului, forțele noastre armate stau 
neclintit de strajă cuceririlor revolu
ționare ale oamenilor muncii, apără 
cu fermitate suveranitatea României 
socialiste.

Datorită măsurilor luate de condu
cerea partidului și statului, a efortu
rilor întregii națiuni, armata noastră 
populară, trup din trupul poporului, 
creată și educată de Partidul Comu
nist Român in spiritul înaltelor răs
punderi față de popor, al marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar, urmează cu credință par
tidul și este gata oricind să apere cu 
strășnicie glia străbună, cuceririle 
revoluționare ale poporului, Indepen
dența și suveranitatea noastră națio
nală, să dea ripostă hotărită oricărui 
atac imperialist. Forțele noastre ar
mate dispun astăzi de armament și 
tehnică de luptă cu caracteristici su
perioare. de o bogată și modernă 
bază materială pentru realizarea tu
turor misiunilor încredințate de par
tid și popor.

Profund recunoscători partidului și 
guvernului, întregului popor pentru 
condițiile create, militarii armatei 
noastre — fii ai oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, muncesc înfrățiți pen
tru continua perfecționare a pregăti
rii de luptă și politice, pentru întă
rirea capacității combative a arma
tei.

In același timp, Imbinind pregăti
rea militară cu participarea la rea
lizarea unor importante obiective din 
industrie, construcții, transporturi și 
agricultură, militarii constituie o 
prezență activă pe frontul dezvoltă
rii economice a țării, ceea ce conso
lidează și mai mult unitatea dintre 
popor și armată — realitate preg
nantă a societății noastre socialiste.

Comandanții, organele și organiza
țiile de partid șl cele ale U.T.C., în
tregul personal al forțelor armate 
au primit cu un deosebit interes și cu 
deplină aprobare amplul program de 
Îmbunătățire a activității politico-i- 
deologice, inițiat de secretarul ge
neral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și iși afirmă prin 
fapte hotărîrea de a face totul pen
tru îndeplinirea lui.

împreună cu întregul popor, mili
tarii sprijină fără rezerve politica 
partidului și guvernului de dezvol
tare a prieteniei șl alianței frățești 
cu toate țările socialiste, de colabo
rare cu toate statele, indiferent de 
orinduirea lor socială, pe baza res
pectării neabătute a principiilor in
dependenței și suveranității naționa
le, a deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile Interne și 
avantajului reciproc, politică ce și-a 
găsit o nouă expresie in hotărîrile 
adoptate de recenta ședință comună a 
Comitetului Centrai al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri.

Noi dăm o Înaltă prețuire rodnicei 
activități depuse de conducerea par
tidului nostru pentru unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor anti
imperialiste. In acest context apre
ciem că vizita pe care delegația de 
partid și de stat, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a făcut-o 
în țările socialiste din Asia repre
zintă o contribuție deosebit de valo
roasă la Îmbunătățirea relațiilor din
tre țările socialiste.

In spiritul politicii profund inter
naționaliste a Partidului Comunist 
Român, armata noastră dezvoltă co
laborarea, prietenia și schimbul de 
experiență cu armatele țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
ale tuturor țărilor socialiste. Ea este 
pregătită In orice moment să-și 
aducă contribuția la apărarea cauzei 
păcii și socialismului in lume.

Pentru forțele noastre armate — a 
spus în continuare vorbitorul — so
lemnitatea consacrată evocării miș-

pitald
căril populare conduse de Tudor Vla- 
dimirescu are o semnificație în plus : 
o nouă promoție de absolvenți ai in
stituțiilor militare de invățămint 
vine să întărească rindurile corpului 
de cadre militare ale țării.

Absolvenții Academiei militare au 
dobîndit in timpul studiilor temeinice 
cunoștințe politico-ideologice și de 
specialitate, și-au dezvoltat capaci
tatea de a folosi cuceririle științei 
conducerii in domeniul militar. Ne 
exprimăm convingerea că, in funcții
le de răspundere ce le vor fi încre
dințate ei vor fructifica cunoștin
țele dobindite In anii de studii, so- 
luționind cu chibzuință problemele 
activității practice ale instruirii și e- 
ducării trupelor, ale organizării șl 
ducerii acțiunilor de luptă în condi
țiile războiului modern. Continuind 
eforturile de autoperfecționare, a- 
profundind concepția partidului nos
tru privind apărarea patriei, ca o- 
peră a întregului popor, ei vor con
tribui la elaborarea uțior noi con
cluzii valoroase, la Îmbogățirea pa
trimoniului științei și artei militare.

Noua promoție de absolvenți ai 
școlilor de ofițeri posedă o bună pre
gătire militară, și-a însușit in bune 
condiții învățătura marxist-leninistă, 
politica partidului și statului nostru, 
ceea ce ii va permite să rezolve la 
nivelul cerințelor, problemele in
struirii și educării militarilor, ale 
exploatării și întreținerii armamen
tului și tehnicii de luptă din dotare. 
Sintem încredințați că tinerii ofițeri 
vor duce în unitățile în care vor 
munci un plus de energie, elan și 
competență. Punind in valoare cu
noștințele și deprinderile dobindite, 
învățind cu perseverență din expe
riența celorlalte cadre, ei vor aduce 
o contribuție de seamă la ridicarea 
capacității de luptă a subunităților 
și unităților, la apărarea cu fermitate 
a legalității socialiste și a ordinii 
publice.

Patria și partidul cer noii promoții 
de absolvenți ai instituțiilor militare 
de invățămint, ca și tuturor cadrelor 
militare, să-și consacre întreaga ca
pacitate de muncă formării unor 
luptători adine pătrunși de conștiin
ța răspunderii pentru apărarea cu
ceririlor noastre revoluționare, e- 
ducați In spiritul Ideologiei partidu
lui nostru, al concepției sale despre 
lume și viață, al Idealurilor de pro
gres ale poporului român.

Cultivarea la tinerii aflați sub arme 
a sentimentelor patriotismului și in
ternaționalismului socialist, a mîn- 
drlei de a fi continuatori ai glorioa
selor tradiții făurite de popor, de 
clasa muncitoare, de toți patrioțll și 
revoluționarii, în lupta pentru eli
berarea socială și independență na
țională, constituie o parte integrantă 
a misiunii ce revine forțelor armate 
ca școală a poporului și o îndatorire 
de mare răspundere a tuturor cadre
lor militare.

In acest moment solemn încredin
țez din nou Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Consi
liul de Stat și guvernul Republicii 
Socialiste România, întregul nostru 
popor, pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
generalii, ofițerii, maiștrii militari, 
subofițerii și ostașii vor urma și de 
acum înainte, neabătut, politica pro
fund științifică, marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, consa- 
crindu-și întreaga energie îndeplini
rii datoriei lor sfinte față de popor, 
față de scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România.

A vorbit apoi tovarășul HRIS- 
TACHE ANTONACHE, Er°u 
Muncii Socialiste, muncitor la Uzine
le „23 August".

Eroica mișcare împotriva asupririi 
feudale și a dominației otomane de 
acum 150 de ani a rămas vie in cuge
tul generațiilor ce au urmat, 
In amintirea poporului nostru. 
Tradițiile acestei lupte revoluționare 
au fost ridicate pe o treaDtă calita
tiv superioară o dată cu dezvoltarea 
și organizarea proletariatului, cu 
crearea Partidului Comunist Român, 
care a condus clasa muncitoare, ță
rănimea, toate forțele progresiste ale 
națiunii la victoria asupra claselor 
exploatatoare, la făurirea orînduirii 
socialiste in țara noastră, orînduire 

în care și-au găsit cea mal Înaltă 
Împlinire idealurile și aspirațiile se
culare ale poporului nostru.

Vorbitorul a subliniat apoi că as
tăzi. in România socialistă, clasa 
muncitoare, forța socială cea mai 
înaintată a națiunii, Iși exercită cu 
succes rolul său de clasă conducă
toare a societății, se afirmă cu vi
goare în întreaga viață socială ca 
factor hotăritor al progresului, al 
înaintării neabătute pe drumul soci
alismului ,și -comunismului.

Devotați trup și suflet partidului, 
profund atașați politicii și ideologiei 
sale revoluționare, noi, muncitorii în
treprinderilor bucureștene, ca și în
treaga noastră clasă muncitoare, sin
tem angajați într-un grandios efort 
constructiv pentru înfăptuirea obi
ectivelor actualului plan cincinal, a 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
X-lea al partidului. Vă raportăm, 
stimate tovarășe secretar general, că 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
Uzinelor „23 August" din Capitală 
au realizat pînă în prezent o pro
ducție marfă suplimentară de aproa
pe 25 milioane lei și sint hotărîți ca 
pină la sfirșitul anului să dea peste 
plan produse mai multe și de mai 
bună calitate.

Toate succesele pe care le obțin 
oamenii muncii sint rodul politicii 
marxist-leniniste juste a partidului 
nostru, partid al clasei muncitoare, 
călăuză revoluționară încercată, care 
și-a demonstrat in fapt capacitatea 
de a organiza vasta operă de făurire 
a noii orînduiri, de a conduce poporul 
nostru la bunăstare și fericire, la 
victoria definitivă a socialismului.

Cu deplină aprobare și profundă 
satisfacție au primit comuniștii, în
tregul nostru colectiv de muncă pro
gramul recent de îmbunătățire a ac
tivității de pregătire politico-ideolo- 
gică și educare marxist-leninistă a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii. Noi, muncitorii Uzinei „23 
August**,  uzină cu îndelungate tradi
ții revoluționare, vedem în acest pro
gram. in bogăția de idei cuprinse in 
expunerea dumneavoastră, o expresie 
a responsabilității partinice, a exi
genței revoluționare in care trebuie 
să se desfășoare întreaga activitate a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, o manifestare a grijii per
manente pentru formarea omului nou, 
animat de idealurile comunismului, 
de devotament și spirit de sacrificiu 
în slujba patriei noastre socialiste.

împreună cu întregul popor, oame
nii muncii din Capitală dau o înaltă 
prețuire consecvenței neabătute cu 
care Partidul Comunist Român, iubi
tul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, militează — în 
numele Idealurilor nobile ale Inter
naționalismului — pentru dez
voltarea legăturilor frățești cu toate 
țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pentru în
tărirea unității mișcării comuniște și 
muncitorești, a solidarității active cu 
toate forțele progresiste, antiimperia
liste din întreaga lume.

Referindu-se la faptul că în cadrul 
adunării populare are loc și festivi
tatea acordării gradului de ofițer unei 
noi promoții a școlilor militare, vor
bitorul a spus : Folosesc acest prilej 
pentru a transmite tinerilor ofițeri 
salutul tovărășesc șl felicitările pline 
de căldură ale muncitorilor din ca
pitala patriei noastre. Prețuim în 
mod deosebit preocuparea partidului, 
a conducerii sale, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comandantul su
prem al armatei noastre populare, 
pentru întărirea capacității de apă
rare a patriei, pentru formarea ca
drelor necesare forțelor armate ale 
țării. Vă urăm, dragi absolvenți, deplin 
succes în îndeplinirea misiunilor în
credințate de partid și de popor pen
tru apărarea cuceririlor revoluțio
nare, a independenței șl suverani
tății Republicii Socialiste România, 
a muncii pașnice a poporului nostru, 
consacrată construirii socialismului 
și comunismului pe pămintul ro
mânesc.

Luind cuvlntul, scriitorul |VHH" 
NEA GHEORGHIU • spus ■ Cu u" 
veac și jumătate în urmă, în primă
vara acelui an memorabil, pe platoul 
de pe dealul Cotrocenilor, undeva pe 
aici, poate chiar unde ne aflăm adu-

Foto : Gh. Vlnțllă
nați astăzi, Tudor Vladimirescu, omul 
care a dat noțiunii de patrie prima 
definiție revoluționară, iși așezase 
tabăra de război și pace dovedind 
prin gindul și fapta sa, măcar pen
tru o clipă, că in țările române o 
forță revoluționară populară este 
capabilă să dețină puterea politică 
și să impună respectarea dreptăților 
celor mulți.

Nimic nu poate fl mai mișcător 
și mai simbolic pentru capitala Româ
niei revoluționare, pentru Bucu
reștiul nostru socialist, decit această 
adunare populară în memoria Revo
luției din 1821 și a conducătorului ei, 
eroul intrat în legendă, care a des
chis prin lupta și martiriul său, is
toria modernă a țării noastre, țară 
în care astăzi e stăpîn poporul. Șl 
are valoare de simbol faptul că a- 
ceastă adunare se desfășoară în pre
zența conducerii supreme a partidu
lui și a statului, a celui ce face azi 
mîndria acestei respectate Româ
nii, acestei neînfricate și pașnice 
națiuni socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ca scriitor și ca membru al parti
dului și In numele tovarășilor mei 
de muncă și de idealuri, al întregii 
noastre intelectualități, îmi exprim, 
cu adincă emoție, profunda noastră 
gratitudine față de gindul și fapta 
partidului nostru care ne-a chemat 
astăzi, aici, pe Dealul Cotrocenilor, 
ca să ne înclinăm, o dată mai mult, 
cu recunoștință și admirație patrio
tică, dinaintea eroilor luptelor re
voluționare ale neamului, celor care 
au perpetuat peste veac, în focul ini
mii lor și cu sacrificiul vieții lor, vă
paia nădejdii românești intr-o țară 
mai bună și lntr-o lume mai bună, 
în care patria să fie poporul, oridece 
n6am ar fi și nu tagma exploatato
rilor, oridece neam ar fi...

Această grandioasă adunare festivă 
vine să continue procesul istoric ire
versibil al progresului revoluției in 
România, pe care reacțiunile interne 
și internaționale le-au putut deseori, 
lovi sau amina, dar niciodată nu 
i-au putut stăvili mersul triumfal, 
pină la victoria de care se bucură 
astăzi țara, națiunea socialistă, unită 
și liberă, activă și prestigioasă în 
concertul lumii contemporane, pre
cum s-a arătat șl ieri in ședința co
mună a Comitetului Central al P.C.R., 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste 
România. După ce s-a referit în con
tinuare la rolul intelectualității pro
gresiste din trecut, care s-a aflat 
necontenit de partea dreptăților pa
triei, de partea poporului, de partea 
democrației, la faptul că spiritul mi
litant și patriotismul luminat al 
fruntașilor științei și culturii națio
nale, al celor mal talentațl oameni 
de artă, a vibrat necontenit și s-a 
manifestat prompt și impunător în 
această lungă și eroică luptă pentru 
libertate, participînd efectiv la ac
țiunea politică și militară, practică 
și propagandistică revoluționară, vor
bitorul a spus :

Oamenii de știință, scriitorii și ar
tiștii plastici români au perpetuat cu 
evlavie memoria lui Tudor, precum 
au făcut-o. în baladele populare, lo
cuitorii tuturor provinciilor româ
nești, și oltenii, și ardelenii, șl moldo
venii. In vara anului 1871, anul Co
munei din Paris, s-a ținut, mi se par» 
In chiar acest loc, o adunare a citor- 
va mii de locuitori din Capitală și din 
suburbii, pentru a comemora semi
centenarul morții eroice a lui Tudor, 
la care au vorbit Hașdeu, Grigore To- 
cilescu șl alții. Memoria centenaru
lui din 1921 î-a revenit generației 
lui Nicolae Iorga și prlntr-o co
incidență fericită a istoriei noastre 
naționale, în chiar anul centenarului 
răscoalei pandurilor, in 1921, s-a 
născut Partidul Comunist Român, 
continuatorul declarat al tradițiilor 
de luptă ale poporului, in sinul că
ruia, oamenilor de știință, intelectua
lității — Învățători, studenți, pro
fesori, medici, ingineri — oamenilor 
de artă, le-au revenit meritul și me-

(Contlnuare In pag. a IV-a)
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In primele 7 luni ale acestui an pro
ducția industrială s-a dezvoltat cu 
«ucces, depășindu-se cu mult sar
cinile cincinalului pentru această 
perioadă. Aceste rezultate remarca
bile demonstrează realismul si 
justețea prevederilor planului cin
cinal privind dezvoltarea industriei 
noastre socialiste, cit și capacita
tea și forța creatoare a clasei noas
tre muncitoare, a cadrelor tehnice, 
a tuturor oamenilor muncii.

în agricultură am încheiat cu 
rezultate bune strînsul cerealelor 
de vară. întrevăzîndu-se perspec
tive promițătoare și pentru recolta 
de toamnă. Putem deci spune că 
și în agricultură începutul cincina
lului este favorabil.

\Se înfăptuiesc, de asemenea, cu 
TOcces. prevederile privind dezvol
tarea învățămîntului, științei, cul
turii. După cum se știe, țelul su
prem al politicii partidului nos
tru. scopul însuși al făuririi so
cietății socialiste este asigurarea 
unor condiții de viață materiale 
si spirituale cit mai bune pentru 
întregul popor. Acționînd pentru 
înfăptuirea prevederilor privind 
ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, stabilite în actu
alul cincinal, partidul și guvernul 
țării noastre au trecut la aplicarea 
mai devreme a măsurilor de creș
tere a alocațiilor pentru copii, al 
căror volum va fi în 1972 cu peste 
45 la sută mai mare decît în 1970.

Se urmărește cu consecvență 
realizarea în cele mai bune con
diții a măsurilor de creștere a 
veniturilor reale ale oamenilor 
muncii, precum și dezvoltarea ac
tivităților sociale, în cadrul cărora 
am în vedere în primul rînd pro
gramul de construcții de locuințe 
și alte obiective social-culturale 
care au un rol de mare impor
tanță în ridicarea bunăstării po
porului nostru. în acest fel, pe 
măsură ce se dezvoltă economia 
noastră națională, viața fiecărui 
cetățean al României socialiste de
vine tot mai bună, fiecare bucu- 
rîndu-se de binefacerile socialis
mului. (Aplauze prelungite).

Putem spune, tovarăși, că am în
ceput realizarea noului cincinal în 
condiții dintre cele mai bune. Ală
turi de întregul popor, oamenii 
muncii din București au adus o 
contribuție de seamă la realizarea 
planului pe primele 7 luni ale anu
lui. Doresc de la această înaltă tri
bună să adresez cele mai bune feli
citări oamenilor muncii din Bucu
rești, clasei noastre muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, tuturor ce
lor ce muncesc din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, care 
prin activitatea lor neobosită de 
fiecare zi dau viață mărețului 
program elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,

Succesele pe care le obținem în 
dezvoltarea economico-socială a 
patriei noastre ne umplu inimile 
de bucurie. Aceste rezultate sînt 
obținute cu mari eforturi. învin- 
gindu-se multe greutăți, din care 
unele inerente unei opere de o ase
menea amploare. Desigur, știm că, 
cu toate succesele realizate, mai 
avem încă mult de făcut pentru re
ducerea rămînerii în urmă față de 
țările dezvoltate și pe care am 
moștenit-o de la regimul burghe- 
zo-moșieresc.

Dar este pentru fiecare dintre 
noi clar că trebuie să facem efor
turi. că trebuie să învingem toate 
greutățile daca vrem ca poporul 
nostru să ducă o viață tot mai 
bună, dacă vrem să asigurăm fău
rirea orinduirii socialiste multila
teral dezvoltate în România, dacă 
vrem să asigurăm națiunii noastre 
socialiste un loc demn în rindul 
națiunilor intiegii lumi (Aplauze 
puternice).

Rezultatele obținute în anii con
strucției socialiste — rod al efor
turilor dîrze, pline de abnegație, 
ale maselor largi populare, care au 
înfăptuit și înfăptuiesc neabătut 
politica partidului comunist co
respunzătoare intereselor vitale ale 
întregului popor — ne dau convin
gerea fermă că vom realiza cu suc
ces programul elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului, par- 
curgind astfel încă o etapă im
portantă pe calea împlinirii nă
zuințelor de bunăstare și fericire 
ale națiunii noastre socialiste, pe 
calea victoriei comunismului în 
România (Aplauze puternice).

Trecînd în revistă drumul par
curs pînă acum, nu putem să nu 
subliniem faptul esențial că toate 
marile noastre realizări și victorii 
sînt rezultatul uriașei activități 
ereatoare desfășurate de clasa 
muncitoare, de țărănime și inte
lectualitate, de toți oamenii muncii 
din patria noastră. In întreaga pe

rioadă a construcției socialiste, cla
sa noastră muncitoare, cu vechi și 
bogate tradiții revoluționare, și-a 
îndeplinit și își îndeplinește cu 
cinste misiunea de clasă conducă
toare a societății. Alianța dintre 
muncitori, țărani și intelectuali, 
dintre toți oamenii muncii, care 
s-a consolidat continuu, reprezintă 
temelia de granit a orinduirii noa
stre socialiste. (Vii și puternice a- 
plauzc). Ca urmare . a rezolvării 
marxist-leniniste a problemei na
ționale de către partidul nostru 
— prin asigurarea deplinei egali
tăți în drepturi pentru naționalită
țile conlocuitoare — s-a întărit, de
venind o forță puternică, de neîn
vins. unitatea dintre toți oamenii 
muncii din România, fără deose
bire de naționalitate. Toate aces
tea au dus la întărirea coeziunii 
întregului popor în jurul partidu
lui comunist, forța politică con
ducătoare a societății socialiste ro
mânești. (Aplauze puternice ; u- 
rale).

Mărețele realizări pe care le-am 
obținut confirmă totodată justețea 
politicii marxist-leniniste a parti
dului nostru care aplică în mod 
creator adevărurile generale ale 
socialismului la condițiile concre
te ale țării noastre, asigurînd so
luționarea cu succes a tuturor pro
blemelor care se ridică în opera 
de făurire a noii orînduiri sociale.

Sînt cunoscute preocupările par
tidului și guvernului țării noastre 
pentru îmbunătățirea continuă a 
conducerii activității economico- 
sociale. Măsurile luate în acest sens 
asigură participarea tot mai largă 
a maselor populare la conducerea 
unităților administrațiv-teritoriale. 
la dezbaterea și elaborarea celor 
mai importante hotăriri, de fapt a 
întregii politici interne și externe 
a țării noastre. Putem afirma că 
toate aceste măsuri luate în ultimii 
ani au creat cadrul organizatoric 
corespunzător dezvoltării democra
ției noastre socialiste, participării 
poporului la conducerea țării, reali
zării dezideratului fundamental al 
socialismului — făurirea de către 
poporul însuși a propriei sale isto
rii. a propriilor sale destine. (Vii 
aplauze).

în acest cadru, o însemnătate 
deosebită au măsurile adoptate re
cent de Comitetul Executiv și 
dezbătute în adunarea cu activul 
de partid din domeniul ideologic, 
cu privire la îmbunătățirea activi
tății politico-educative. Măsurile 
stabilite au drept scop așezarea re
lațiilor sociale pe principii socia
liste, realizarea în viață a principii
lor eticii comuniste, a echității și 
dreptății sociale, dezvoltarea con
științei socialiste și formarea omu
lui nou — constructor al socialis
mului și comunismului. (Aplauze 
puternice).

Noi pornim de la faptul că fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate presupune atît o pu
ternică bază economică și tehnică, 
cît și un înalt nivel al științei și 
învățămîntului, o cultură avansată, 
bazate pe concepțiile înaintate des
pre lume și viață ale clasei munci
toare, pe materialismul dialectic și 
istoric. In același timp, societatea 
socialistă multilateral dezvoltată 
trebuie să creeze condiții optime 
pentru manifestarea plenară a fie
cărei categorii sociale, pentru afir
marea multilaterală a fiecărui 
cetățean în viața societății, pen
tru punerea deplină în valoa
re a capacităților creatoare 
ale tuturor oamenilor muncii, 
îmbinînd armonios interesele per
sonale cu interesele generale ale 
întregii colectivități, orinduirea 
noastră asigură fiecăruia posibili
tatea de a sluji, prin tot ce are 
mai bun, idealul măreț al trans
formării revoluționare a societății 
pe calea comunismului, de a con
tribui la mersul înainte al patriei 
spre culmi tot mai înalte de pro
gres și civilizație. (/Aplauze înde
lungate).

In întreaga activitate de edifica
re a socialismului pornim de la 
faptul că forța politică conducătoa
re a tuturor sectoarelor vieții so
ciale din România este Partidul 
Comunist Român, care asigură în
drumarea și orientarea tuturor do
meniilor, progresul armonios al în
tregii dezvoltări economico-sociale 
a țării. Partidul nostru își îndepli
nește rolul de forță conducătoare 
a societății acționînd cu hotărîre 
împotriva vechiului, a tot ceea ce 
este perimat și nu mai corespunde 
cerințelor dezvoltării sociale, și, 
totodată, promovînd cu curaj noul 
care se afirmă in toate domenii
le de activitate, dirijind în mod 
conștient transformarea revoluțio
nară a societății și a omului. Nu
mai astfel vom putea evita apari
ția unor fenomene negative în so
cietatea noastră și, totodată, vom 
asigura ca acele contradicții care 
se manifestă să nu se poată âm- 
plifica, să nu poată duce la con

flicte sociale. Ținînd seama de a- 
cest rol deosebit de important ce 
revine partidului în conducerea e- 
dificării socialismului, de impor
tanța activității conștiente in orga
nizarea și transformarea societății 
noastre, apare ca o necesitate 
stringentă ridicarea continuă a ni
velului politico-ideologic al parti
dului, intensificarea activității sale 
de formare a conștiinței socialiste a 
tuturor cetățenilor patriei. Numai 
așa vom putea asigura solu
ționarea corespunzătoare a sar
cinilor tot mai complexe de care 
depinde progresul social, vom pu
tea rezolva cu succes marile pro
bleme pe care le ridică în fața noa
stră făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, vom asi
gura crearea condițiilor pentru tre
cerea la edificarea comunismului 
în România. (Aplauze puternice).

Un fenomen caracteristic etapei 
actuale a dezvoltării noastre so
ciale este, de asemenea, creșterea 
rolului și a complexității sarcinilor 
ce revin statului socialist in orga
nizarea întregii activități pentru 
transpunerea în viață a progra
mului elaborat de partid. Aceasta 
cere perfecționarea continuă a tu
turor organismelor și instituțiilor 
de stat, centrale și locale, lichi
darea oricăror fenomene de biro
cratism. întărirea legăturii cu ma
sele. slujirea neabătută, prin în
treaga lor activitate, a intereselor 
poporului, în numele căruia tre
buie să lucreze continuu. Paralel 
cu adincirea și perfecționarea de
mocrației noastre socialiste, cu lăr
girea drepturilor și libertăților ce
tățenești, o importanță deosebită 
are întărirea legalității socialiste, 
creșterea răspunderii sociale a tu
turor cetățenilor, respectarea fer
mă a tuturor legilor țării, a tutu
ror normelor de conviețuire so
cială. In acest sens, sarcini impor
tante revin organelor noastre de 
miliție și securitate, chemate să 
apere liniștea publică, interesele 
societății și ale tuturor cetățenilor, 
să zădărnicească cu vigilență ori
ce acțiuni antisociale, orice încer
cări de a atenta la cuceririle so
cialiste ale oamenilor muncii.

Un rol de cea mai mare impor
tanță în societatea noastră socia
listă. în apărarea securității și 
muncii creatoare a poporului, în 
condițiile în care se mai menține 
pericolul de războaie și agresiune, 
îl au forțele noastre armate. 
Deoarece această adunare popu
lară are loc și cu ocazia promo
vării unei noi promoții de ofițeri, 
doresc să urez forțelor noastre ar
mate tot mai multe succese în ri
dicarea pregătirii de luptă și poli
tice, și. totodată, în participarea 
activă la realizarea marilor obiec
tive economico-sociale. adueîndu-și 
astfel contribuția, și pe frontul 

.construcției socialiste, la înfăptui
rea năzuințelor de progres ale po
porului român. (Aplauze puterni
ce ; urale). Să nu uitați niciodată, 
tovarăși militari, că sînteți urmașii 
armatelor lui Mircea cel Bătrîn, 
ale lui Ștefan cel Mare, Mihai Vi
teazul. urmașii pandurilor lui Tu
dor Vladimirescu. ai armatelor 
care au luptat în 1377 pentru inde
pendența patriei, ai acelora 
care au luptat în războiul din 
1916—1918 pentru apărarea pămîn- 
tului țării. împotriva cotropitorilor, 
ai armatelor care au luptat împo
triva fascismului.

Acești înaintași ai voștri vă 
cheamă să fiți gata întotdeauna 
să serviți poporul, patria. (Aplauze 
puternice ; urale).

Trebuie desfășurată o largă ac
tivitate de pregătire politică și mi
litară, de întărire a colaborării cu 
gărzile patriotice, cu detașamentele 
de pregătire militară a tineretului, 
a colaborării și coeziunii cu clasa 
muncitoare, cu masele largi popu
lare. pentru a putea fi gata, tova
răși ofițeri și ostași, să răspundeți 
la chemarea partidului și guvernu
lui. pentru apărarea cuceririlor 
revoluționare, a patriei noastre 
socialiste. (Aplauze prelungite).

Trebuie să ne preocupăm per
manent de întărirea colaborării cu 
armatele țărilor socialiste partici
pante la Tratatul de la Varșovia
— pentru a fi gata, în cazul unei 
agresiuni imperialiste, să ne înde
plinim îndatoririle și obligațiile a- 
sumate în vederea respingerii ori
cărui atac imperialist împotriva 
țărilor care construiesc socialismul
— dezvoltind totodată colaborarea 
și prietenia internaționalistă cu 
armatele tuturor țărilor socialiste. 
(Aplauze puternice). Nu trebuie să 
uităm nici un moment că in în
făptuirea liniei generale a parti
dului nostru, trasată de Congresul 
al X-lea, de dezvoltare a colabo
rării cu toate statele socialiste, 
trebuie să acționeze toate organis
mele economice și sociale, deci și 
armata. In felul acesta ne adu
cem contribuția la întărirea cola
borării și unității tuturor țărilor 
socialiste, la creșterea prestigiului 

socialismului in lume. (Aplauze în
delungate : urale).

Dragi tovarăși,

Preocupîndu-ne permanent de 
dezvoltarea societății noastre so
cialiste răspundem încrederii cu 
care am fost învestiți de clasa 
muncitoare, de țărănime, de inte
lectualitate, de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, de 
întregul popor — de a conduce 
destinele țării pe calea socialis
mului și comunismului. Realizind 
acest deziderat național, noi ne 
îndeplinim in același timp și una 
din marile îndatoriri internaționa
liste. După cum se știe, îndato
rirea principală a unui partid de 
guvernămînt este rezolvarea in 
condiții cît mai bune a probleme
lor construcției socialiste, ale dez
voltării economico-sociale, științi
fice și culturale a propriei țări. 
Nu uităm niciodată că între înda
torirea națională și îndatorirea in
ternațională există o strînsă uni
tate dialectică, că ele se condițio
nează reciproc, constituind un tot 
unitar, inseparabil.

Partidului nostru îi sînt străine 
tendințele de izolare sau de îngus
time națională. Politica marxist- 
leninistă, de dezvoltare a legătu
rilor cu toate țările socialiste, cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
forțele democratice și progresiste 
de pretutindeni și cu toate statele 
lumii este cea mai vie confirmare 
a spiritului profund internaționa
list de care sînt animate partidul, 
statul și poporul nostru. (Aplauze 
puternice).

Desigur, ca orice țară, ne preo
cupăm, în primul rînd, să avem 
relații bune cu vecinii noștri — 
Uniunea Sovietică. Bulgaria, Iugo
slavia și Ungaria — de care ne lea
gă atît vechi tradiții de colaborare 
și prietenie, cît și aceeași orîndu- 
ire socială, interesele comune în 
lupta pentru victoria socialismu
lui. pentru cauza progresului so
cial și a păcii in lume. (Vii apla
uze). Tn același timp, nu uităm 
nici un moment că sistemul socia
list cuprinde 14 țări din Europa. 
Asia și America și, ca atare, avem 
datoria față de propriul popor, cît 
și datoria internaționalistă față de 
cauza socialismului în lume, de a 
dezvolta relațiile de colaborare și 
prietenie cu toate țările socialiste.

Regretăm existența unor diver
gențe între țările socialiste, dar 
considerăm că acestea sînt vremel
nice și acționăm pentru de
pășirea lor. pentru întărirea 
colaborării și unității tuturor țări
lor socialiste. Considerăm că nu
mai întărindu-și unitatea, sistemul 
socialist mondial va putea să e- 
xercite o influență tot mai puter
nică asupra dezvoltării contempo
rane, să joace un rol sporit în lup
ta generală antiimperialistă, în re
alizarea păcii și progresului in lu
me. Avem ferma convingere că ac
ționînd consecvent in această direc
ție, ne îndeplinim îndatorirea sa
cră de revoluționari, de comuniști, 
atît față de poporul nostru, cît și 
față de mișcarea revoluționară, co
munistă, antiimperialistă interna
țională. (Aplauze puternice).

După cum se știe, partidul nos
tru acordă o atenție deosebită dez
voltării largi a reiațiilor sale in
ternaționaliste cu celelalte partide 
comuniste și muncitorești care joa
că un rol tot mai important în 
lupta revoluționară a clasei mun
citoare și a celorlalți oameni ai 
muncii pentru dreptate socială și 
libertate națională. împotriva im
perialismului, și se manifestă tot 
mai activ în întreaga viață interna
țională. In relațiile cu partidele 
comuniste și muncitorești, noi por
nim de la adevărul incontestabil că 
partidele își desfășoară activitatea 
in condiții soctal-politice profund 
deosebite, și că o cerință imperioa 
să a luptei revoluționare este ca 
această luptă să corespundă situa
ției concrete din fiecare țară, par
ticularităților naționale, istorice 
date. Este evident că cei care cu
nosc cel mai bine aceste condiții și 
situații specifice pentru a aplica în 
mod creator, diferențiat, principiile 
generale ale marxism-leninismului 
sînt comuniștii din fiecare țară. De 
aici derivă dreptul inalienabil al 
fiecărui partid de a-și elabora de 
sine stătător linia politică, strate
gia și tactica revoluționară, de a 
acționa autonom, în conformitate 
cu cerințele obiective ale realității, 
atît în lupta revoluționară pentru 
răsturnarea vechii orînduiri, cit și 
pentru construirea socialismului și 
comunismului. Experiența istorica 
arată neîndoios că cu cît fiecare 
partid comunist e mai legat de 
mase, se bucură de o mai mare au
toritate în fața propriului popor, cu 
cît e mai puternic și mai unit, cu cît 
își îndeplinește mai bine sarcinile 
de avangardă politică a maselor din 
propria țară, în lupta revoluțio
nară, cu atît este mai mare forța 
și prestigiul întregii mișcări comu
niste și muncitorești internațio
nale.

Noi pornim de la adevărul, care 
a fost afirmat incă cu mult în 
urmă, chiar de Internaționala 
a IlI-a prin actul de autodizolvare 
a sa, că mișcarea comunistă nu mai 
poate li condusă de nici un centru, 
că nicăieri, in nici o parte a lumii, 
mișcarea comunistă nu are nevoie 
de un centru conducător, că este 
necesar ca fiecare partid să acțio
neze de sine stătător. Totodată, 
noi considerăm că este necesar ca 
între partidele comuniste să se rea
lizeze relații de strînsă colaborare 
și solidaritate internaționalistă, 
schimb de experiență, întrajuto
rare tovărășească, care să permită 
progresul fiecărui partid, întărirea 
unității lor și pe această cale creș
terea forței comuniștilor în lume. 
(Aplauze puternice). Așa cum s-a 
afirmat la atîtea consfătuiri inter
naționale unde s-au adunat comu
niștii, inclusiv la Consfătuirea de 
la Moscova din 1969, principiile 
care trebuie să stea la baza rela
țiilor dintre partidele comuniste sînt 
egalitatea deplină în drepturi, res
pectul și încrederea reciprocă, res
pectarea dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora linia de sine stă
tător. marxism-leninismul și inter
naționalismul proletar. Acționînd 
pentru afirmarea acestor principii, 
pentru întărirea colaborării și uni
tății partidelor comuniste și mun
citorești, considerăm că ne achităm 
de o înaltă îndatorire față de clasa 
muncitoare de pretutindeni, față de 
măreața cauză a luptei revoluțio
nare pentru triumful socialismului 
și comunismului în întreaga lume.

Partidul nostru acționează, de a- 
semenea, neîncetat pentru dezvol
tarea legăturilor de colaborare cu 
toate forțele progresiste internațio
nale ; sînt cunoscute contactele și 
relațiile largi pe care le avem cu di
ferite partide socialiste, cu mișcări 
de eliberare națională și partide 
democratice, cu alte forțe care se 
pronunță pentru schimbări progre
siste în viața societății, pentru a- 
părarea libertății și independenței 
popoarelor, pentru pace și secu
ritate în lume. România este și va 
fi un detașament activ al luptei 
revoluționare internaționale, parti
dul nostru își va îndeplini întot
deauna îndatoririle sale, militînd 
neobosit pentru unitatea și coeziu
nea frontului antiimperialist. (A- 
plauze puternice. îndelung repe
tate).

Trăind în Europa, ne preocupăm 
de înfăptuirea securității pe acest 
continent. Dorim să contribuim la 
realizarea in Europa a unor astfel 
de relații între state care să exclu
dă folosirea forței sau amenințarea 
cu forța, să asigure dezvoltarea li
beră a schimburilor economice, 
științifice și culturale, dorim ca a- 
cest continent să fie transformat 
într-un continent al păcii și co
laborării pașnice. Aceasta cores
punde intereselor tuturor popoare
lor europene și, totodată, interese
lor popoarelor din întreaga lume.

România apreciază că sînt crea
te condițiile necesare trecerii la 
pregătirea conferinței general-eu- 
ropene cu participarea tuturor sta
telor interesate: vom acționa cu 
toată forța in aceasta direcție. De
sigur. in Europa, deși au trecut 26 
de ani de la încetarea războiului, 
există încă numeroase probleme in 
suspensie, dar considerăm că nu 
trebuie condiționată trecerea la 
pregătirea conferinței general-eu- 
ropene de soluționarea in prealabil 
a tuturor acestor probleme. Apre
ciem ca un eveniment de impor
tanță deosebită pe calea lichidării 
reziduurilor celui de-al doilea 
război mondial încheierea Tra
tatului dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Federală a 
Germaniei, precum și a Tra
tatului dintre Polonia și Republica 
Federală a Germaniei : considerăm 
că ratificarea lor cît mai urgentă 
ar avea o mare insemnătate pentru 
destinderea in Europa. Conside
răm, de asemenea, necesară pentru 
îmbunătățirea climatului politic pe 
continent recunoașterea de către 
toate statele a Republicii Demo
crate Germane și, în primul rînd, 
normalizarea deplină a relațiilor 
dintre R.D. Germană și R.F. a Ger
maniei, precum și participarea am
belor state germane la activitatea 
Organizației Națiunilor Unite și a 
altor organisme internaționale.

Ținînd seama de faptul că pacea 
este indivizibilă, că oriunde iz
bucnesc războaie și conflicte arma
te ele pun în primejdie pacea tu
turor popoarelor, România se preo
cupă permanent de stingerea tu
turor focarelor de încordare exis
tente astăzi în lume. Ne ridicăm 
cu hotărîre pentru încetarea răz
boiului din Vietnam, din întreaga 
Indochină ; considerăm că propu
nerile în 7 puncte ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud sînt o 
bază rezonabilă pentru soluționa
rea politică a acestui război, prin 
retragerea totală a trupelor State
lor Unite ale Americii din Viet

nam, din Indochina, astfel ca po
poarele acestor țări să-și poată ho
tărî dezvoltarea lor în mod inde
pendent. fără nici un amestec din 
afară. (Vii aplauze).

Sîntem, de asemenea. îngrijorați 
de faptul că de mai bine de patru 
ani nu s-a ajuns la o soluție pen
tru realizarea păcii in Orientul 
Apropiat. Considerăm că trebuie 
făcut totul pentru soluționarea cit 
mai grabnică a conflictului din 
această zonă pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967 ; este necesară retra
gerea trupelor israeliene din teri
toriile ocupate, asigurarea integri
tății teritoriale și independenței tu
turor statelor, rezolvarea — în con
formitate cu interesele naționale — 
a problemelor populației palesti- 
nene.

România dezvoltă relații de cola
borare și sprijină activ lupta de eli
berare a popoarelor care mai gem 
sub jugul colonial, cît și lupta tine
relor state pentru apărarea inde
pendenței și suveranității naționa
le, pentru preluarea controlului a- 
supra tuturor bogățiilor lor națio
nale. Urmărim cu deplină simpatie 
și solidaritate marile transformări 
care au loc în țările din America 
Latină, Africa și Asia, creșterea 
avîntului luptei împotriva politicii 
imperialiste de forță și dictat, ho- 
tărîrea popoarelor de a fi stăpîne 
în propria lor țară. (Aplauze pu
ternice).

Trăim într-o epocă în care au loc 
mari schimbări în raportul de forțe 
pe plan mondial. In lumea capita
listă noi state reclamă un rol spo
rit în viața internațională, zdrun- 
cinînd poziția dominantă a State
lor Unite ale Americii. Totodată, 
au loc în lume profunde transfor
mări sociale și politice, pe arena 
mondială se ridică noi popoare, noi 
forțe în apărarea intereselor lor 
vitale, în înfăptuirea aspirațiilor 
lor de progres. Se intensifică lupta 
popoarelor de pe toate continentele 
pentru lichidarea dominației eco
nomice, politice și militare a im
perialismului, împotriva oricăror 
jțorme de colonialism și neocolo
nialism. Popoarele acționează cu 
hotărîre pentru abrogarea vechilor 
tratate nedrepte, înrobitoare, pen
tru preluarea în stăpînire a pro
priilor bogății naționale, pentru li
chidarea bazelor militare străine de 
pe teritoriul lor, pentru dreptul de 
a fi stăpîne în țara lor. (Aplauze 
puternice). .Opinia publică mon
dială cere tot mai ferm o- 
prirea cursei înarmărilor, în
cetarea producției de arma
ment nuclear și a tuturor mijloa
celor de distrugere în masă, care 
absorb uriașe mijloace materiale 
și energii umane și care împovă
rează greu umerii popoarelor, îm- 
piedicîndu-le să-și concentreze e- 
forturile spre îmbunătățirea nive
lului lor de trai. Numai în acest 
an se apreciază că cheltuielile mi
litare vor depăși 200 miliarde do
lari. Vă închipuiți, tovarăși, ce 
uriașe mijloace materiale și uma
ne sint risipite. în timp ce sute 
și sute de milioane de oameni sînt 
subnutriți, în timp ce sute și sute 
de milioane de oameni trăiesc în 
condiții de subdezvoltare. Iată de 
ce România, alături de multe alte 
state — și socialiste și nesocialiste 
— de opinia publică mondială, își 
ridică glasul pentru a se pune ca
păt cursei înarmărilor, pentru ca 
mijloacele folosite în acest scop 
să fie consacrate dezvoltării eco
nomico-sociale, înfloririi vieții tu
turor popoarelor. (Aplauze). Toate 
aceste fenomene complexe ale lu
mii contemporane, noile tendințe 
care au loc în viața internațională 
necesită o profundă analiză mar- 
xist-leninistă. Numai astfel este 
posibilă înțelegerea perspectivelor 
dezvoltării societății omenești în 
epoca noastră, a realităților actuale 
și elaborarea unei politici externe 
profund principiale, în concordanță 
cu cerințele acestor realități, cu le
gile obiective ale dezvoltării mon
diale.

Desigur, relevînd procesele pro
fund pozitive care au loc în evo
luția vieții internaționale, creș
terea continuă a amplorii și for
ței frontului antiimperialist, nu 
putem să dăm uitării nici un mo
ment faptul că, atîta timp cît se 
menține imperialismul, continuă să 
existe și pericolul intervențiilor 
militare, al agresiunii și războiu
lui, inclusiv pericolul unui nou 
război mondial.

De aceea este necesar ca po
poarele să-și întărească vigilența, 
unitatea lor, să demaște și să res
pingă orice încercare de agresiune 
imperialistă, să împiedice dezlăn
țuirea unui nou război mondial. 
Este știut că întotdeauna imperia
lismul, pentru a putea domina mai 
ușor, a dus o politică de învrăjbi
re și ațîțare a popoarelor, folosind 
în acest scop anumite contradicții 
și divergențe apărute de-a lungul 
istoriei sau, atunci cînd acestea nu 
existau, creîndu-le în mod artifi

cial. Și astăzi cercurile imperialist» 
încearcă să creeze dezbinare în 
rindul unor popoare pentru a-șl 
putea continua astfel politica de 
dominație colonialistă și neocolo- 
nialistă; aceasta se reflectă mal 
pregnant in Asia, Africa și Ame
rica Latină. Tocmai de aceea est» 
vital necesar ca popoarele să înțe
leagă că trebuie să acționeze pen
tru a-și soluționa pe cale pașni
că problemele litigioase, pentru a 
crea condiții care să ducă la întă
rirea colaborării lor în lupta pen
tru asigurarea existenței lor inde
pendente, pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare pe calea progresu
lui social și a prosperității. Po
poarele trebuie să înțeleagă că nu 
au nimic de cîștigat de pe urma 
ascuțirii divergențelor sau de pe 
urma conflictelor, că au numai de 
pierdut, că din aceasta nu au de 
cîștigat decît cercurile reacționare 
imperialiste. De aceea trebuie să 
facă totul pentru colaborare și în
țelegere. (Vii aplauze).

Istoria adeverește că întotdeauna 
primele victime ale politicii impe
rialiste au fost țările mici și mij
locii. De aceea, considerăm că a- 
ceste țări trebuie să acționeze cu 
fermitate. împreună cu toate forțe
le antiimperialiste, pentru apărarea 
suveranității lor naționale, a drep
tului de a se dezvolta liber și in
dependent. Marile probleme ce se 
cer astăzi soluționate pe arena mon
dială impun, mai mult ca oricînd, 
participarea tuturor statelor, fie ele 
mari sau mici, la viața internați
onală, la lupta pentru apărarea 
păcii, pentru destindere și cola
borare între popoare. Desigur, nu 
uităm nici un moment rolul pe 
care îl au țările mari în viața in
ternațională; în același timp. însă, 
este bine cunoscut faptul că nici 
o problemă nu se poate rezolva 
în zilele noastre decît cu partici
parea tuturor popoarelor lumii. 
Avem întotdeauna în vedere că 
există țări socialiste și țări capi
taliste. atît mari cît șl mici, șl 
tocmai această realitate a zilelor 
noastre impune mai mult ca ori
cînd ca toate statele — și referin- 
du-mă la țările socialiste, este de 
înțeles că toate aceste țări — să 
acționeze cu cea mai mare fermi
tate pentru ă-și aduce contribu
ția la dezvoltarea progresistă a so
cietății. la instaurarea păcii șl 
securității pe planeta noastră. în 
ce privește România socialistă, co
respunzător acestui imperativ, ac-> 
ționează și va acționa continuu 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele, participă activ la 
soluționarea problemelor interna
ționale, considerînd aceasta ca 
una din îndatoririle fundamenta
le față de poporul nostru și față 
de cauza păcii în lume. (Aplauze 
puternice).

Situația internațională contem
porană face mai mult ca oricînd 
necesară traducerea în viață a 
cerinței formulate de Lenin încă 
la sfîrșitul primului război mon
dial. de a se desfășura o activita
te diplomatică deschisă, de a se 
duce tratative în fața popoarelor. 
Dacă ne-am referi numai la pro
blema dezarmării generale și, In 
primul rînd. a celei nucleare, este 
cu totul evident că această pro
blemă de importanță majoră pen
tru toate popoarele nu poate fl 
rezolvată decît cu participarea ac
tivă a popoarelor înseși. Nu 
subapreciem, dimpotrivă, acor
dăm o importanță deosebită trata
tivelor interstatale, conferințelor 
regionale sau internaționale cît și 
activității diferitelor organisme in
ternaționale. Este de înțeles că 
problemele spinoase ale vieții in
ternaționale, numeroasele litigii 
dintre state cer tratative și discuții 
directe între părți. Rezolvarea aces
tor probleme nu poate fi concepută 
fără participarea statelor direct in
teresate. Apreciind importanța pri
mordială a tratativelor în viața in
ternațională, în scopul lichidării 
conflictelor, animozităților și neîn
crederii între state, noi considerăm 
totodată ca popoarele să fie per
manent ținute la curent cu mersul 
tratativelor, astfel ca ele să fie mo
bilizate în lupta pentru soluțio
narea problemelor corespunzător 
năzuințelor lor, intereselor dezvol
tării libere și independente a tutu
ror națiunilor lumii. (Vii aplauze).

Concepția materialist dialectică 
și istorică despre rolul maselor 
largi populare în făurirea istoriei 
capătă astăzi cea mal puternică 
confirmare. Aceasta impune reali
zarea în viața internațională a unor 
relații noi care să permită afir
marea fiecărei națiuni, dezvoltarea 
liberă și nestingherită a fiecărui 
popor, corespunzător voinței și as
pirațiilor sale vitale. De aceea, 
este necesar să acționăm cu toată 
hotărîrea pentru întronarea în via
ța internațională a principiilor ega
lității depline în drepturi între 
toate statele, a respectării indepen
denței și suveranității naționale, a 
neamestecului în treburile intern»,

(Continuare în paf. a IV-»)
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MAREA ADUNARE POPULARA
DIN CAPITALĂ

Cuvîntarea 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. a IlI-a) 

a avantajului reciproc, pentru ex
cluderea totală din relațiile inter
statale a folosirii forței sau a ame
nințării cu forța. Desigur, atunci 
cind vorbim despre relațiile 
dintre țările socialiste, la aceste 
principii, valabile pentru toa
te statele, trebuie să adău
găm și principiile marxist-le- 
niniste. Internaționalismul pro
letar, întrajutorarea tovărășească, 
care asigură condiții pentru întă
rirea unității și coeziunii sistemu
lui socialist mondiaL (Aplauze pu
ternice). După cum se știe, prin
cipiile noi ale relațiilor dintre 
state capătă o recunoaștere tot 
mai mare în întreaga lume, afir- 
mîndu-se ca singurele în stare să 
asigure pacea și colaborarea inter
națională.

Instaurarea fermă a acestor 
principii în relațiile dintre 
state, întărirea securității și cola
borării, realizarea destinderii im
pun creșterea rolului Organizați
ei Națiunilor Unite în viața inter
națională, perfecționarea activită
ții și realizarea universalității 
sale. O importanță hotărîtoare 
are în acest sens primirea în a- 
ceastă organizație a statelor care 
nu sînt încă membre și, în pri
mul rînd, restabilirea drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. Este necesar ca 
Organizația Națiunilor Unite să ac
ționeze astăzi cu mai multă fermi
tate decît oricînd pentru respecta
rea de către toți membrii săi, de 
către toate statele lumii a Cartei 
O.N.U., a principiilor dreptului 
internațional. Organizația Națiu
nilor Unite trebuie să vegheze cu 
cea mai mare strășnicie pentru a 
nu se mai recurge nicăieri, în re
lațiile dintre state, la folosirea 
forței sau la amenințarea cu for
ța : ea trebuie să militeze energic 
pentru ca declarațiile de princi
piu ale statelor să nu rămînă li
teră moartă, ci să fie consecvent 
urmate de fapte. în felul acesta 
O.N.U. va putea contribui în mod 
real la însănătoșirea vieții inter
naționale, la crearea unui climat 
de încredere în care toate popoa
rele să-și poată consacra eforturi
le progresului social, propășirii 
materiale și spirituale.

Acum, la această mare adunare 
populară din capitala patriei 
noastre socialiste, țin să afirm încă 
o dată hotărîrea de neclintit a 
Partidului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socialiste 
România, a întregului nostru po
por, de a acționa cu fermitate pen
tru triumful acestor principii în 
relațiile dintre state, pentru pace 
și colaborare între popoare. (Apla
uze puternice, îndelungate ; urale).

Dragi tovarăși.

După cum știți, Ier! a avut loc 
ședința comună a Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului. în cadrul a- 
cestei ședințe a fost aprobat în 
mod unanim programul complex 
al adîncirii și perfecționării în con
tinuare a colaborării și dezvoltării 
Integrării economice socialiste a 
țărilor membre ale C.A.E.R.. adop
tat la cea de-a XXV-a sesiune a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc care a avut loc la Bucu

Aplauze, ovajii, urale pentru Partidul Comunist Român |i conducerea sa, pentru secretarul sâu general, tovarâjul Nicolae Ceaujescu

rești. No! apreciem că realizarea 
acestui program va avea o impor
tanță deosebită pentru dezvoltarea 
economico-socială a fiecărui stat 
participant, va exercita o puterni
că influență in dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialismului 
și comunismului in fiecare din ță
rile noastre, în întărirea colaboră
rii și unității atit a țărilor mem
bre C.A.E.R. cît și a tuturor țări
lor socialiste. Prin aceasta, fără 
îndoială, programul adoptat capă
tă o însemnătate internațională de
osebită. Transpunerea lui în viață, 
organizarea colaborării în spiritul 
intereselor de progres și prosperi
tate ale fiecărei țări vor putea o- 
feri lumii un model de relații de 
tip nou, socialiste, între popoare 
deplin egale în drepturi, hotărîte 
să colaboreze multilateral și să 
se întrajutoreze pentru a-și asigura 
atît înflorirea proprie, cît și întă
rirea întregului sistem socialist, 
triumful socialismului și comunis
mului, al păcii și cooperării inter
naționale. (Aplauze puternice).

De asemenea, ședința comună a 
Comitetului Central, a Consiliului 
de Stat și a guvernului a aprobat 
în unanimitate și a dat o înaltă 
apreciere activității delegației de 
partid și guvernamentale române 
care a vizitat țările socialiste din 
Asia, subliniind că această vizită 
aduce un aport de mare însemnă
tate la dezvoltarea relațiilor Par
tidului Comunist Român și Româ
niei cu partidele comuniste și ță
rile socialiste respective, corespun
zător atît intereselor popoarelor 
noastre, cît și cauzei colaborării și 
unității țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste internaționale, a lup
tei antiimperialiste, a păcii, prie
teniei și colaborării între toate 
popoarele globului nostru. (Aplau
ze puternice).

Putem spune, tovarăși, că în ac
tivitatea internațională ca și în 
cea internă, partidul nostru se că
lăuzește neabătut după învățătura 
atotbiruitoare marxist-leninistă ; 
întreaga politică externă a parti
dului și guvernului țării noastre 
constituie traducerea neabătută în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
X-lea.

Vom face și în viitor totul ca 
directivele Congresului al X-lea 
privind dezvoltarea relațiilor țării 
noastre cu țările socialiste, cu toa
te statele, cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu toate forțele 
antiimperialiste, să fie realizate în
tocmai, astfel ca partidul și țara 
noastră să-și aducă o contribuție 
tot mai activă la cauza unității 
țărilor socialiste și mișcării comu
niste, la cauza colaborării și păcii 
în întreaga lume. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate).

Dragi tovarăși, *&'

In fața întregului nostru popor 
stă sarcina înfăptuirii mărețelor 
obiective cuprinse în programul 
elaborat de Congresul al X-lea 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Desigur, 
înfăptuirea acestui țel cere eforturi 
susținute din partea întregului nos
tru popor. îmi exprim deplina con
vingere că oamenii muncii din Ca
pitală, la fel ca toți oamenii muncii 
din patria noastră socialistă, nu vor 
precupeți nici un efort pentru a 

realiza în cele mal t*ine  condiții 
prevederile actualului cincinal, 
pentru a-și aduce contribuția toi 
mai puternică la ridicarea patriei 
noastre socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație. (Aplauze pu
ternice).

Urez din toată inima oamenilor 
muncii din Capitală să obțină re
zultate cît mai bune și — dacă se 
poate — să ocupe primul loc în 
îndeplinirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea al partidului. Dar fiți a- 
tenți, tovarăși, la primul loc concu
rează oamenii muncii din toate ju
dețele țării noastre, deci e deschisă 
o competiție largă pentru eviden
țierea celor care vor munci cel mai 
bine ! (Aplauze). Cunosc bine orga
nizația de partid din București, cu 
cei peste 200 000 de membri, clasa 
muncitoare, intelectualii, oamenii 
muncii din Capitală, de aceea sînt 
convins că dispuneți de forțele ne
cesare pentru a putea concura cu 
succes la locul întîi în uriașa acti
vitate de construcție pe care o des
fășoară întregul nostru popor. Eu 
v-aș dori să aveți succes, să ocu
pați locul întîi ! (Aplauze pu
ternice). Desigur, tovarăși, dacă Ca
pitala va ocupa locul întîi, contri
buția ei la realizarea și depășirea 
de către poporul nostru a progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea va fi și mai mare. Din a- 
ceastă întrecere va cîștiga însă, în 
orice caz, întreaga noastră națiune 
socialistă, obținînd noi succese în 
creșterea bunăstării și fericirii po
porului. (Aplauze puternice, înde
lung repetate ; urale).

în încheiere, doresc încă o dată 
sâ exprim convingerea conducerii 
noastre de partid și de stat că oa
menii muncii din Capitală, între
gul nostru popor, vor înfăptui și în 
viitor, cu elan și abnegație, poli
tica marxist-leninistă a partidului 
nostru, vor da viață mărețului pro
gram de înflorire a patriei elaborat 
de Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român. (Aplauze puter
nice, prelungite ; urale).

Urez din toată inima oamenilor 
muncii din Capitală, tuturor cetă
țenilor, întregului nostru popor, 
noi și noi succese în activitate, 
multă sănătate și multă fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, forța politică conducătoare a 
întregii noastre națiuni pe calea 
socialismului și comunismului ! 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale).

Trăiască patria noastră socialis
tă, poporul român, constructor al 
socialismului și viitor constructor 
al comunismului ! (Aplauze puter
nice, prelungite ; urale).

Trăiască unitatea tuturor țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste in
ternaționale, a tuturor forțelor pro
gresiste, antiimperialiste ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale).

Trăiască colaborarea și prietenia 
dintre toate popoarele lumii ! Tră
iască pacea ! (Aplauze puternice, 
prelungite, urale și ovații. Se scan
dează minute în șir „Ceaușescu— 
P.C.R.". Cei prezenți la adunare 
ovaționează minute in șir pentru 
partid, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul gene
rai al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, comandantul suprem al forjelor noastre armate, trece In revistă unitâjile de ofițeri

(Urmare din pag. a Il-a) 

nirea de a se situa pe pozițiile cla
sei muncitoare și de a acționa, uneori 
cu primejdia libertății și a vieții lor, 
pentru patrie, pentru socialism.

Partidul a călit și educat cu suc
ces, in această jumătate de veac, 
intelectualitatea sa revoluționară, le
gată de mase ; ridicarea nivelului 
general de cultură al întregului po
por făcind azi parte inseparabilă din 
opera de făurire a societății noi. 
Activitatea politico-ideologică a par
tidului se situează astăzi — precum 
bine se știe —, pe o poziție primor
dială. Pentru orice inteligență activă 
din țara asta, pentru noi toți — 
vîrstnici sau studenți —, este azi 
limpede și de la sine ințeles că ne 
privește direct sarcina trasată de 
partid la scară națională, de edu
care a tuturor membrilor societă
ții noastre in spiritul iubirii de 
țara socialistă, al respectului față de 
cinste și de muncă, față de orice 
creație dedicată înfloririi și prospe
rității României moderne, de educare 
marxist-leninistă a tuturor oameni
lor muncii. Recentele propuneri de 
măsuri reprezintă un apel fierbinte, 
tovărășesc, la conștiința noastră per
sonală și socială, un apel direct, care 
ne deschide tuturora un larg cîmp 
de desfășurare a talentelor și voca
țiilor celor mai felurite, cu îndatoriri 
de supremă răspundere în procesul 
de formare a conștiinței noi a tuturor 
cetățenilor, proces incă departe de 
a fi fost încheiat. Aceasta este mi
siunea patriotică la care sintem che
mați să subscriem și vom răspunde 
din toată inima și din toate puterile 
cugetului nostru, oriunde, oricînd, șl 
oricit ni se va cere de către partid, 
de către patrie.

Trebuie să se știe că intelectuali
tatea din România este cu partidul 
comuniștilor, cu trup și suflet și o 
dată pentru totdeauna.

Pe această glorioasă colină, pe care 
au răsunat doinele și marșurile pan
durilor și cuvîntul înaripat al Co- 
mandirului lor fără de moarte, ne 
legăm ca împreună cu țara, animați 
de aceleași interese și aspirații, 
muncitori, țărani, cărturari, ostași, 

strins uniți în jurul conducătorului 
destinelor patriei, să fim orișicind 
gata pentru apărarea cuceririlor 
noastre revoluționare, a independen
ței și suveranității României deapu- 
ruri liberă.

Au luat cuvîntul in continuare șefi 
de promoție ai școlilor de ofițeri.

In numele absolvenților școlilor 
militare de ofițeri ale Ministerului 
Forțelor Armate a vorbit locotenen- 
tul VASILE APOSTOL, șeful 
promoției școlii „Nicolae Bălcescu".

In acest moment solemn din viața 
noastră ne îndreptăm gindurile pline 
de recunoștință către Partidul Comu
nist Român, către dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel 
mai iubit al clasei muncitoare, al în
tregului popor, eminent conducător 
al partidului și statului, al națiunii 
noastre socialiste.

Trăim un sentiment de profundă 
bucurie și satisfacție pentru faptul 
că înălțarea noastră la gradul de lo
cotenent are loc cu prilejul acestei 
grandioase adunări populare, consa
crată împlinirii unui veac și jumă
tate de la mișcarea revoluționară 
condusă de Tudor Vladimirescu, una 
din paginile cele mai mișcătoare ale 
epopeii de luptă a poporului nostru. 
Singele vărsat de poporul român 
de-a lungul secolelor in zbuciumata 
și dramatica sa istorie pentru apă
rarea libertății și demnității, pentru 
afirmarea de sine stătătoare, pentru 
egalitatea în drepturi cu toate po
poarele lumii, ne va fi un simbol 
sfint al datoriei.

Socotind școala pe care am absol
vit-o ca pe o primă treaptă in for
marea noastră ca ofițeri, ne angajăm 
să studiem in continuare cu perse
verență învățătura marxist-leninistăf 
politica partidului nostru, știința și 
arta militară ; nu vom precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea la un 
inalt nivel calitativ a datoriei de o- 
noare de a pregăti an de an luptă
tori curajoși și disciplinați, minui- 
tori iscusiți ai armamentului și teh
nicii din dotare, apărători de nădej
de ai patriei.

Exprimindu-ne și cu această oca
zie adeziunea deplină la programul 
de măsuri inițiat de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
Îmbunătățirea activității politico-ideo- 
logice, vom munci neobosit pentru 
ridicarea continuă a conștiinței poli
tice a militarilor, pentru a le dez
volta și întări devotamentul nețăr
murit față de partid și popor, nobi
lele sentimente ale patriotismului so
cialist și ale internaționalismului 
proletar.

Purtind în inimi flacăra mereu vie 
a tradițiilor de luptă revoluționară 
a poporului, a clasei muncitoare, a 
partidului, mindri de prezentul so
cialist și de viitorul luminos al pa
triei, jurăm solemn că nu ne vom 
cruța forțele pentru înfăptuirea ne
abătută a politicii partidului și sta
tului nostru, că vom fi gata in orice 
moment să îndeplinim exemplar 
misiunile încredințate, că vom apăra 
ca lumina ochilor independența și 
suveranitatea României socialiste, 
munca pașnică a poporului consacra
tă edificării socialismului și comu
nismului în patria noastră.

A vorbit apoi șeful promoției școlii 
militare de ofițeri de securitate, lo- 
coienent POTENTEU ANA MA
RIAN.

Acum, cind am terminat o etapă 
din pregătirea noastră, cind visul de 
a servi patria ca ofițeri de securita
te a devenit realitate, trăim momen
te de o mare intensitate emoțională. 
Gindurile noastre se îndreaptă cu 
nemărginită dragoste spre cel care, 
cu grijă șl căldură părintească, ne-a 
creat toate condițiile pentru a ne 
pregăti ca ofițeri, către Partidul Co
munist Român — conducătorul Încer
cat și iubit al poporului nostru, 
port-drapelul nobilelor sale năzuințe 
de progres și prosperitate.

Promoția 1971 a Școlii militare de 
ofițeri de securitate pășește in rin- 
dul corpului ofițerilor in aceste zile 
cind întregul popor iși exprimă prin 

eroice fapte de muncă deplina apro
bare și satisfacție față de măsurile 
propuse de dumneavoastră tovarășe 
secretar general, pentru îmbunătăți
rea activității politico-ideologice, de 
educare marxist-leninistă a membri
lor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii.

Ne exprimăm și cu acest prilej 
totala adeziune la măsurile stabilite 
pentru intensificarea muncii politico- 
ideologice, considerindu-le un în
dreptar de o excepțională însemnă
tate in întreaga noastră activitate 
consacrată respectării legilor țării, 
apărării Înfăptuirilor socialiste ale 
poporului împotriva tuturor celor 
care ar încerca să atenteze la viața 
noastră senină de astăzi.

Considerăm o îndatorire de onoare 
șl de mare răspundere pentru noi 
ca tineri ofițeri de securitate, fii ai 
clasei noastre muncitoare, ai țără
nimii și intelectualității, să muncim 
acolo unde este nevoie de forțele 
și entuziasmul nostru tineresc, con
tribuind astfel nemijlocit la înfăp
tuirea programului partidului de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

La posturile noastre de luptă vom 
acționa nu numai ca buni specia
liști, ci în primul rind ca oameni 
politici, profund devotați clasei 
muncitoare, întregului popor, parti
dului, patriei noastre socialiste.

Luînd pildă și tărie din viața și 
lupta comuniștilor, ne angajăm în 
fața Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, in fața dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom dedica cu pa
siune întreaga noastră capacitate de 
muncă și energie slujirii intereselor 
patriei, iar dacă va fi nevoie ne vom 
da chiar viața pentru îndeplinirea 
misiunilor încredințate de partid și 
guvern, pentru apărarea independen
ței șf suveranității țării, pentru secu
ritatea construcției socialiste pe pă- 
mintul scump al patriei noastre so
cialiste.

Din partea absolvenților Școlii de 
ofițeri M.A.I. a vorbit locotenent 
CONSTANTIN ȘTEFAN DU
MITRU, șeful promoției.

Noi, absolvenții Școlii militare de 
ofițeri a Ministerului Afacerilor In
terne, trăim din plin emoția momen
tului solemn și fericit al înălțării in 
grad, in prezența conducerii superi
oare de partid și de stat, în frunte 
cu dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a reprezentanților oame
nilor muncii din capitala patriei 
noastre, întruniți la această mare a- 
dunare populară.

In aceste clipe sărbătorești cind se 
împlinesc visurile și strădaniile noas
tre, adresăm calde mulțumiri condu
cerii partidului și guvernului pentru 
condițiile create și grija deosebită de 
care ne-am bucurat pe tot parcursul 
anilor de școală in vederea formării 
noastre ca buni ofițeri.

Intrlnd în rindul cadrelor Ministe
rului Afacerilor Interne sintem ani
mați de hotărirea de a aplica neabă
tut in viață politica partidului și sta
tului nostru.

Vom fi întotdeauna în primele rîn- 
duri ale luptei pentru dreptate și 
echitate socială, pentru întărirea le
galității socialiste.

Sintem profund conștiențl că ne 
așteaptă o muncă grea și de înaltă 
răspundere care solicită intransigen
ță, spirit de sacrificiu, dîrzenie, cu
raj și vigilență, o neobosită preocu
pare pentru perfecționarea propriei 
pregătiri profesionale și politice.

Vă încredințăm că vom consacra 
întreaga noastră capacitate și avlntul 
tineresc aplicării legilor țării, apărării 
proprietății socialiste și personale, 
a ordinii și liniștii publice, adueîn- 
du-ne astfel contribuția la opera de 
edificare a societății socialiste în 
patria noastră.

Vom purta întotdeauna în inimile 
noastre sentimentul de recunoștință 
fierbinte, de dragoste șl atașament 
profund față de Partidul Comunist 
Român, călăuza încercată a poporu
lui nostru, exponentul consecvent 
al Intereselor clasei muncitoare, ale 
întregii noastre națiuni socialiste.

Ne angajăm solemn in fața dum
neavoastră, tovarășe comandant su
prem al forțelor armate, ca in 
orice împrejurare să ne îndeplinim 
cu devotament și demnitate comu
nistă datoria de credință față de 
patrie șl partid, neprecupețind nimic 
din ce avem mai scump, la nevoie 
nici viața, pentru a ne îndeplini ju- 
rămîntul depus sub faldurile trico
lorului românesc.

Dind glas entuziasmului șl hotărî- 
rii promoției 1971 a Școlii militare 
de ofițeri a Ministerului Afacerilor 
Interne, raportez că vom depune 
toată străduința pentru a ne încadra 
cît mai repede in activitatea prac
tică, adueîndu-ne întreaga contribu
ție la întărirea și înflorirea scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

în momentul cînd se anunță că va 
lua cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cei peste 100 000 de parti
cipant la adunare aclamă, ovațio
nează minute in șir. Se scandează j 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Trăiască Parti
dul Comunist Român’1, „Trăiască 
scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România11.

Cuvintarea conducătorului parti
dului și statului nostru a fost sub
liniată in repetate rînduri cu vii și 
puternice aplauze. In ovațiile care 
nu contenesc, in uralele prelungita 
și impresionantul entuziasm al ma
selor din uriașa piață este expri
mată aprobarea fermă șl unanimă a 
celor spuse de secretarul general al 
partidului, regăsim dialogul viu, di
rect atit de caracteristic zilelor 
noastre dintre partid șl popor, re
găsim unitatea de nezdruncinat a în
tregului popor, in jurul partidului șl 
a conducerii sale, adeziunea deschi
să și fără rezerve a întregii noastra 
națiuni la politica internă și exter
nă a partidului și statului.

Adunarea ia sfirșit intr-o atmos
feră de puternică însuflețire, de vi
brant patriotism, de internaționalism 
militant care și-a găsit expresia in 
lozincile la adresa întăririi unității 
țărilor socialiste, a mișcării comunis
te și muncitorești internaționale. Se 
aud cuvinte de slavă pentru partid, 
pentru patria socialistă, pentru har
nicul și talentatul popor român fău
ritor al societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Cel peste 100 000 de particlpanțl 
își reafirmă voința de neclintit de a 
duce mai departe, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, idealu
rile pentru care au luptat și s-au 
jertfit înaintașii, de a ridica Româ
nia socialistă pe cele mai înalta 
culmi ale progresului și civilizației, 
de a înfăptui neabătut politica inter
nă și externă a partidului închinată 
cauzei nobile a socialismului și 
păcii, prieteniei și colaborării- cu 
toate țările socialiste, întăririi fron
tului antiimperialist, prieteniei și 
înțelegerii între popoare.

Prin fața comandantului suprem a! 
forțelor armate, a conducătorilor de 
partid și de stat, defilează, in frunte 
cu drapelele de luptă ale unităților, 
detașamentele absolvenților. Sint ti
neri fii de muncitori, de țărani și 
intelectuali, care, imbrâcind haina 
ostășească și jurind credință patriei, 
poporului, sint hotăriți să apere li
bertatea și independența României 
socialiste, tot ceea ce poporul nostru 
înfăptuiește sub conducerea partidu
lui, să-și închine toate forțele ridi
cării continue a pregătirii de luptă 
și politice, să-și aducă contribuția pe 
frontul muncii pașnice. îi vom regăsi 
pe acești tineri ofițeri în cazărmi și 
pe cimpul de instrucție, pe marile 
șantiere ale țârii, ca cetățeni demni 
ai patriei, apărători de nădejde ai 
cuceririlor socialismului.

★
La amiază, Ministerul Forțelor Ar

mate, Consiliul Securității Statului șl 
Ministerul Afacerilor Interne au ofe
rit mese festive în cinstea noii pro
moții de absolvenți ai Academiei 
Militare șl școlilor militare de ofițeri 
activi.

(Agerprcs)
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Qmpurile d« la Pipera arau transformat to zone ale creației industriale electronica

INELUL DE AUR AL CAPITALEI
Ceea ce numeam altădată „la margine de București ' a devenit 

în anii socialismului o impresionantă zonă industrială
București...

Dacă îfi propui alcătuirea unui panoramic a! Bucureștiului 
industrial, mai întîi privești o hartă, apoi cercetezi statistici, 
apoi parcurgi liste de fabrici, liste ele uzine, notezi nume de 
combinate, laboratoare... și vezi că numai micile note ocupă 
mai mult decît o pagina de ziar. Te trezești în iața unui atit 
de vast teritoriu economic, îneît ai impresia că e vorba de 
mai multe orașe și că pentru descrierea lor ți-ar trebui mai 
multe reportaje.

Bucureștiul numără (după statisticile de 
la sfirșitul anului 1970) nu mai puțin de 
227 de întreprinderi industriale ! Oameni ? 
Peste 550 000 de muncitori. Bucureștiul li
vrează 26 la sută din întreaga producție 
a ramurii construcțiilor de mașini și pre
lucrării metalelor din România. Deci, mai 
mult de un sfert din „pivotul industriali
zării". Apoi, 38,7 la sută din producția 
industriei electrotehnice. 21,3 la sută din 
producția industriei chimice românești, 23 
la sută din producția industriei textile, un 
sfert din numărul confecțiilor întregii țări.

N-am mai pomenit sticla, materialele de 
construcție, industria alimentară.

O privire aruncată numai asupra celor 
mai importante dintre noile apariții iți 
dezvăluie o salbă de peste 20 de mari 
obiective industriale.

Fiecare în parte, cu profilul, cu com
plexitatea. cu dinamica și cu prestigiul 
ei ; fiecare în parte, un univers al tehni
cilor moderne, legat insă pe nenumărate 

In centrii nervoși oi coloșilor metolici de pe platforma Bercenilor se oflâ omul, 
bucureșfecnul Foto : M. Andreescu

căi cu amplul proces al dezvoltării eco
nomice și sociale din București și din în
treaga țară. Căci — am uitat să vă spun 
— procentele înalte de mai sus sint rapor
tate la un ansamblu al țării mult mai dez
voltat, intrucit astăzi se dezvoltă rapid 
orașe, județe și chiar regiuni întregi care 
altădată au fost condamnate la un loc 
mărginaș in dezvoltarea industrială. Pro
ducția industrială a Capitalei a crescut de 
12 ori față de 1950 !

Cea mai mare parte a acestor nivele de 
cifre și sporuri trebuie s-o punem pe sea
ma noilor capacități. Bâtrina cetate a lui 
Bucur a suferit astfel o transformare im
presionantă, o fascinantă întinerire. Și nu 
numai „la vedere", în chipul ei social-ur- 
banistic, ci și în adincul organismului eco
nomic bucureștean, prin vigoarea pe care 
i-au infuzat-o noile spații de creație in
dustrială.

Mai de mult, orașul era înconjurat de 

păduri. Așa !1 arată vechile gravuri, așa 
vorbesc despre el cronicile. Arborii secu
lari ai pădurilor furnizau atunci o bună 
parte din substanța orașului însuși : case 
din lemn, morile de apă de pe Dîmbovița, 
construite din lemn, pină șl străzile (po
dul Mogoșoaia, de exemplu — actuala Cale 
a Victoriei) erau podite cu lemn. Intr-un 
fel —- dar numai pe plan metaforic — re
lația se păstrează. Marginile orașului sini 
astăzi împrejmuite de o vastă arborescen
tă industrială — oțel, beton și sticlă. De 
aici iși trage orașul seva înnoirilor.

Din orice parte ai pătrunde in București 
sau pe oriunde ai vrea să ieși din el. vei 
avea de străbătut o zonă industrială, te 
va însoți o vreme peisajul specific al arhi- 
tccturilor și al muncii industriale. Dacă 
vei încerca să înconjuri, pe la margini, 
orașul, vel avea de parcurs un drum lung
— zeci și zeci de kilometri — punctat ma
siv de prezența aceluiași peisaj. Privit de 
acolo, din afară, orașul ar putea să pară
— și chiar este în mare parte — un an
samblu imens de uzine, fabrici, combi
nate. Dar nu riști să confunzi cartierele, 
nu riști să te rătăcești ; fiecare uzină are 
altă înfățișare ; aproape îndrăznesc să 
spun că giganții industriali se deosebesc 
intre el mai mult decit blocurile de locuit, 
deși primul lor scop nu e, desigur, estetic. 
Te surprinde, te emoționează prezența 
ctitor ziduri noi, culorile impetuos împrăș
tiate în pete mari, albul cenușiu, cără
miziul, roșul, galbenul, prinse în forme 
arhitecturale moderne.

De la ulița 
breslelor 

la Bulevardul 
Preciziei

Se mai poate face șl o altă analogie cu 
trecutul : originea denumirii străzilor. 
Bucureștiul a moștenit și astăzi străzi al 
căror nume a provenit de la cite o breaslă
— dovadă că acolo a existat cindva o gru
pare de meseriași : șelari, blănari, covaci, 
cărămidari, zugravi, plăpumari, zidari... 
Evocatoare, numele acestor străzi iți in- 
dreaplă imaginația către micile ateliere de 
manufactură, către imaginea meseriașului 
bucureștean muncind in măruntele-i ate
liere. Și astăzi, Bucureștiul iși botează 
străzile cu nume sugerate de specificul 
unei anume munci.

Vă propunem să parcurgem, împreună, 
o asemenea stradă, apariție de ultimă oră : 

Bulevardul Preciziei.
In lungul acestui bulevard, de o parte 

și de alta, se desfășoară panorama uneia 
dintre cele mai noi zone industriale din 
Capitală : platforma Militari.

Dacă prin absurd i-ar fi trecut cuiva 
prin minte să boteze o stradă cu acest 
nume — Precizia — acum o sută de ani, 
faptul ar fi părut hai să zicem bizar. Ni
meni n-ar fi avut nici cel mai mic indiciu 
că noțiunea de precizie ar putea deveni 
simbol, adresă. Oamenii iubeau precizia, 
dar nu numai in urmă cu un secol, dar 
acum 50 sau chiar acum 30 de ani, precizia 
n-ar fi avut de ce să devină numele unui 
somptuos bulevard.

Era și greu să-ți imaginezi că un întreg 
bulevard, în lungime de cițiva kilometri, 
ar putea fi alcătuit, in întregime, din în
șiruirea unor industrii care să stea sub 
semnul tehnologiilor automatizate, al uni
tăților de măsură exprimate in microni. 
Vă invit, deci, la o plimbare pe bulevardul 
Preciziei, al platformei Industriale Mili
tari. Va fi cu totul și cu totul altceva decit 
ce se înțelege in mod obișnuit prin „pro
menadă pe bulevard**.

La toate adresele de pe această stradă
— la absolut toate ; și slnt destule — se 
găsește cîte un palat industrial. La o sin
gură adresă de aici răspunde un institut 
de cercetări, dar și el închinat unui dome
niu industrial : materiale de construcție.

Să batem la o poartă. Bulevardul Pre
ciziei 12. Citim pe uriașa carte de vizită 
a „locatarului" : U.R.E.M.O.A.S. (Uzina de 
radiatoare, echipament metalic, obiecte și 
armături sanitare). Uzina fabrică băi din 
fontă — întreaga cantitate necesară tutu
ror construcțiilor noi de locuințe din 
România.

Ba încă mai și exportă.
Se produc aici 100 de tone de radiatoare 

(calorifere). VI se pare puțin ? Să adău
găm că e o cantitate care se produce zil
nic : 100 tone pe zi: Apoi, 9 600 de tone 
de alice industriale. Apoi uriașe cantități 
de robineți, racorduri, prelungitoare, ven
tile. sifoane, console, port-prosoape. la- 
voare, dușuri, cazane de baie și altele : 
adică tot ce se cuvine a fi incorporat in 
instalații'e sanitare ale unei locuințe mo
derne. I-Iai s-o numim o industrie a igie
nei. Uzina dispune de un impresionant 
arsenal tehnic automatizat.. Băile șl ra
diatoarele sint fabricate in linii de 
formare s| turnare cu comenzi electro
nice, există apoi linii galvanice cu co
menzi electronice, cuptoare cu arc pentru 
topirea fontei și oțelului cu comenzi elec
tronice. mașini de sudat prin puncte cu 
comenzi electronice, strunguri carusel cu 
comenzi electronice, mașini electronice de 
copiat...

Un certificat de calitate : produse ale 
uzinei se exportă în 25 de țări.

Virsta : anul acesta uzina iși sărbăto
rește jubileul a 10 ani.

Peste drum, altă adresă : CESAROM. 
(Ceramina sanitară românească — denu
mire comercială. Altfel spus : întreprin
derea de produse din ceramică fină pen
tru construcții — I.P.C.F.C.).

O întindere de hale albastre cu largi 
pereți de sticlă. Ceea ce se petrece în in
teriorul acestor hale, dacă ar fi să jude
căm după elementele de bază ale tehno
logiilor, nu este altceva decit amplificarea, 
la scară industrială, a olăritului. Pămin- 
turi speciale, alese, purificate, frămintate, 
dospite capătă formele unei multitudini 
de obiecte, după care sînt uscate și arse, 
apoi sînt colorate, smălțuite și din nou 
arse pentru a primi duritate, finețe, luciu 
și culoare. Tn linii mari, așa procedează 
și ceramistul popular de sute și mii de 
ani. Nici o deosebire in datele schema
tice ale tehnologiei. Dar o deosebire de 
proporții cosmice — dacă ne e permis să 
traducem astfel vechea expresie ,.de la 
cer la pămînt" — în privința procedeelor 
prin care pămîntul, prin prelucrări suc
cesive. ajunge la superbele însușiri ale 
plăcilor de ceramică ce împodobesc, de 
pildă, pereții exteriori și interioarele ele
gante ale hotelului „Intercontinental**.

Totul se desfășoară aici în mari agregate 
de „olărit" electronic. Băile placate in 
faianță, pardoselile din gresie sau din 
mozaic de faianță, lavabouri, minere, ro
binete din porțelan, tuburi din gresie, 
plăcile de faianță policromă pentru cele 
mai elegante holuri si saloane poartă în
semnul discret CESAROM și împodo
besc apartamentele noastre, hotelurile li
toralului, construcțiile noastre industriale, 
aduc un plus de bun gust și eleganță în 
peisajul urbanistic al noilor orașe și 
cartiere sau călătoresc (6Q la sută din pro
ducția uzinei) pe toate meridianele globu
lui.

In vecini, doar cu cîteva sute de pași 
mai încolo, la un alt număr de pe Bule
vardul Preciziei, firma unei întreprinderi 
este, prin ceea ce anunță, uimitoare pen
tru cine nu e familiarizat cu tehnicile mo
derne : „Combinat de case".

în Interiorul halelor se nasc, de la A la 
Z. apartamente. Pe o parte intră cimentul, 
pietrișul, fierul beton și sîrma — iar pe 
cealaltă ies părțile comoonente ale apar
tamentelor, secțiuni întregi de casă, cu 
usi, cu ferestre, cu instalații sanitare, cu 
băi. cu bucătării, cu cămări, debarale și 
chicinete. Ele sînt încălcate ne lungi trai- 
lere și călătoresc pină la viitoarele adrese 
ale unor viitori locuitori din noile car
tiere. Fiecare perete, fiecare mic suban- 
samblu al acestor apartamente este fa- 
bvicat aici cu atîta precizie. îneît montarea 
pe șantier se face intr-un limo extrem 
de scurt. De altminteri, și montajul este 
realizat tot de uzină, ca și finisajul, asa 
îneît construcția unei case (anual combi
natul livrează apartamente ..la cheie**  in 
valoare de 335 milioane lei) este opera 
absolută a acestei fabrici. De la sine în
țeles că operația implică cele mai avan
sate tehnologii.

Mai batem intr-o poartă și ne răspunde 
o întreprindere de confecții metalice pen
tru construcții, la o altă adresă vom găsi 
o bază de ateliere a unul trust de con
strucții...

N-am făcut decit să traversăm o plat
formă...

Orașul 
platformelor — 

platforme „oraș“
Platformele industriale... Ele au apărut 

în structura urbanistică a Capitalei alcă
tuind, fiecare în parte, un soi de oraș 
in oraș. Platformă ? Un mare grup in
dustrial în care s-au grupat, după spe
cific, mai multe întreprinderi noi. Din- 
tr-un astfel de „oraș" al industriei con
strucțiilor, cel din Militari, să trecem 
acum în altă margine de București, pe o 
platformă a coloșilor industriei construc
ției de mașini și prelucrării metalelor.

Platforma Berceni e dominată acum de 
prezența a doi glganți : „Uzina de mașini 
grele București" și o masivă secție (ea 
însăși o uzină) a uzinelor ..Vulcan".

Uzina de mașini grele a fost concepută 
inițial ca un complex metalurgic de mare 
anvergură. El urma să acopere necesarul 
de oțeluri speciale și scule, piese turnate 
șl piese forjate de performanță. în această 
idee a și fost construită prima etapă a 
uzinei (incluzind o oțelărle electrică, forjă 
grea, turnătorie de oțel, o secție de degro- 
șare, o secție de tratamente termice se
cundare). Totul la dimensiuni gigantice. 
Noul obiectiv primise atunci denumirea 
de „Uzina metalurgică București — 
U.M.B.". Dar, cind a început să funcțio
neze, după ce și-a trecut examenul de 
capacitate, uzinei metalurgice 1 s-a des
chis apetitul ; s-a constatat că aici se 
poate dezvolta și un sector de prelucrări 
complexe a unora dintre cele mai mari 
și mai dificile piese metalice : turbine 
cu aburi de mare putere. S-au adăugat 
alte sectoare (o nouă forjă grea cu o 
presă de forjare de 2 500 t/f, apoi un uriaș 
stand de echilibrare și supraturare, apoi 
hala de turboagregate) Vizitind uzina în 
ianuarie anul acesta, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a constatat că dezvoltarea ei poate și tre
buie să continue. S-a vorbit astfel despre 
noi cuptoare electrice (așa incit să se 
ajungă la o producție anuală de 200 000 

tone de oțeluri aliate și speciale) șl des
pre un laminor.

U.M.G.B. — „copilul minune" al con
strucțiilor de mașini, cum 1 se mai spune 
— se apropie de deplina manifestare a 
forței sale de creație. Utilaje grele — 
unele dintre ele numărate pe degete pe 
întregul mapamond, prin dimensiuni și 
performanțe neobișnuite — se află în plin 
efort ; aici s-au născut piese uriașe, dar 
cu o precizie a dimensiunilor măsurată 
în microni. Să exemplificăm : rotori de 
joasă presiune pentru turbine cu aburi 
de 330 MW (sînt turbinele pe care le aș
teaptă termocentrala de la Rovinari-Ro- 
gojelu).

Se mal produc aici turbine de aburi 
de 50 și 150 MW. U.M.G.B. produce linii de 
fabricare a cimentului de 3 000 de tone, an- 
samble sudate de mari dimensiuni, utilaj 
metalurgic, cale de zgură, blocuri de ma
trițe, piese turnate și forjate — mai totul la 
dimensiuni foarte mari, la greutăți enor
me... (Hefaistos însuși rămine un pigmeu 
pe lîngă făurarii de aci, care modelează 
cite o bucată de fier cit o locomotivă).

Dar, la drum ! Mai avem încă mult de 
mers pe linia de centură a noilor apariții 
industriale bucureștene. Din Militari pină 
în Berccni n-am străbătut nici a zecea 
partea din traseul propus, deși am omis 
ceea ce se afla între aceste două mari 
platforme : fabrica de tricotaje „Trico- 
dava“ (tot ce se poate imagina mai mo
dern, mai tehnic in acest domeniu), în
treprinderea de nasturi și mase plastice, 
fabrica de coQfecții și tricotaje București 
(cea mai mare unitate industrială de acest 
fel din România), întreprinderea de pre

fabricate din beton „Progresul”, Combi
natul de cauciuc Jilava...

Le cităm în grabă, sînt multe față de 
spațiul acestui reportaj. Contăm insă pe 
cunoștințele cititorului, care nu o dată 
a avut prilejul să afle că toate aceste 
noi unități industriale reprezintă tot atî- 
tea domenii ale celor mai noi tehnologii 
și ale celor mai dinamice creșteri.

Să facem un scurt popas în zona in
dustrială Dudești. Vom pătrunde aici în 
uriașele laboratoare ale Uzinei de medi
camente. Intrînd, va trebui să uităm cu- 
vîntul „spițerie**,  asociat, fără voie, ori 
de cîte ori ne gîndim la medicamente. 
Nu spițerie, ci uzină, nu mojare mici de 
porțelan, ci uriașe retorte din oțel și sticlă, 
gigantice autoclave, linii tehnologice au
tomate. procese electrolitice de sinteză. 
Aici. „Farmacopeea Română" este trans
pusă nu în cantități de „receDtă", ci în 
tone, in sute de tone de substanțe dătă
toare de viață. Uzina aceasta din Dudești 
stabilește cca mai scurtă relație posibilă 
între industria chimică, dezvoltată atit de 
vertiginos la noi și sănătatea omului. în
tre Borzești, Ișalnița, Tr. Măgurele, Nă
vodari. Făgăraș. Slobozia, Tg. Mureș, Pi
tești, Brazi, și creșterea mediei de vîrstă 
a populației din România, între substan
țele extrase din adîncurile pămîntulul ro
mânesc și vitalitatea oamenilor care lo
cuiesc pe acest pămînt.

Acest raport Intre industrie și viața 
omului, casa lui. baia lui, îmbrăcămintea 
lui. tonicele lui. este rezultatul unui sub
stantial volum de investiții și constituie 
un simbol al sintezelor adinei realizate 
prin opera de industrializare socialistă.

Tot aici. în zona industrială Dudești, 
volume arhitecturale masive adăpostesc 
cel mai mare combinat de sticlărie din 
țară. 112 000 de tone de produse din sticlă 
ies. in fiecare an. pe poarta combinatului 
(atit cit producea. în 1966. întreaga in
dustrie românească de sticlărie), pentru 
a da cale liberă soarelui prin pereții 
marilor construcții, pentru a înfrumuseța 
locuințele noastre, pentru a avea în ce 
ne pune florile, pentru a avea din ce să 
bem vinul. Ne aflăm și aici într-un im
periu al mecanizărilor, al fluxurilor in
dustriale de mare randament și tehnici
tate, care a șters din memorie imaginea 
muncitorului sticlar suflindu-și sănătatea 
în pasta incandescentă a nisipurilor to
pite. Muncitorii sînt aici supraveghetori 
ai marinilor, corectori al operațiilor ce 
se desfășoară în Interiorul unor instalații 
de mare tehnicitate.

Prin cantitate, prin calitate, prin ceea ce 
renrezintă în economia și în viața noas
tră socială, sticla - această substanță 
miraculoasă care a aspirat întotdeauna 
la caratele diamantului — primește astfel 
valori de nestemată în diadema Bucu- 
reștiului industrial.

O altă uzină de pe platforma chimică 
Dudești este hărăzită să producă alte sub
stanțe menite, și ele, să extragă frumosul 
din lumina soarelui. O uzină nouă, cu 
exigențe profesionale sporite, cu metode 
noi de conducere și organizare științifică. 
E doar cu un an mai vîrstnică decit ve
cina ei ; se numește „Policolor". Produc
ția de bază : cerneluri tipografice. Cînd 
admirați coperțile policrome ale reviste
lor, cînd vă delectați cu albume româ
nești de artă, cînd copiii dumneavoastră 
visează pe foile colorate ale abecedarului, 
cînd citiți ziarul, cînd scoateți o carte din 
bibliotecă, sau — ca să nu uităm nici de 
altele — cind vă place ambalajul unei 
mărfi, amintiți-vă că de multe ori sub
stanța colorată care Incintă ochiul pro
vine din retortele acestei uzine.

Vom trece acum pe lingă, una dintre 
cele mai vechi și mai importante plat
forme industriale din București, locul pe 
care se află uzinele „23 August*'  și „Re

publica". Trecem pe lingă ele cu părere 
de rău că nu ne putem opri (calenda
ristic ele n-au apărut în anii noștri) deși 
procesul de structurală înnoire la care 
au fost supuse le-a conferit vigoare și 
anvergură de industrie tinără. O uzină 
nouă există totuși pe această platformă. 
Cine a vizitat Tîrgul internațional de la 
București a putut vedea in pavilionul 
central, pe locul rezervat celor mai presti
gioase mașini-unelte fabricate în Româ
nia, strungurile carusel, rabotezele, ma
șinile de alezat și frezat de mare gabarit 
și tehnicitate, mașinile de rectificat fără 
centre, mașinile de rectificat exterior și 
universal, purtind marca „F.M.U.A.B." 
(Fabrica de mașini-unelte și agregate 
București). Mașinile cresc mașini : în con
dițiile dezvoltării de azi a industriei noas
tre socialiste, mașini-agregat cu progra
mare numerică și secvențională slnt pro
duse aici în serie, prin intermediul altor 
mașini-agregat, cu programare numerică 
și secvențională, într-un proces complex 
și de înaltă ținută tehnică. în lumea a- 
cestor coloși tehnici, care lucrează la to
leranțe de microni („asemenea unui ele
fant care ar repara ceasuri de damă” — 
cum s-a exprimat, in glumă, un coleg) 
munca industrială a intrat sub imperiul 
ciberneticii, al preciziilor pe care omul 
nu le poate dicta decît prin intermediul 
unui sistem nervos electronic.

Industria României a atins, Intr-o atit 
de importantă măsură, acest stadiu de 
evoluție invit a fost necesar ca o întreagă 
platformă industrială să fie dedicată în 
întregime producției de echipament elec
tronic. Așa s-a născut ansamblul de bi
juterii uzinale de la Pipera.

Aici, în cu totul alt cartier al Bucu- 
reștiului, într-o clădire albastră (poate 
cea mai impresionantă clădire industrială 
din cîte s-au construit în țară) este adă
postit procesul de fabricație a elemen
telor de automatizare.

Pe benzile de montaj înaintează încet 
spre stadiul finit coloanele aparatelor fine 
care vor conduce complicate procese in
dustriale și vor executa calcule complexe 
și ultrarapide. Este locul unde s-a născut 
și se multiplică „Felix C-256", calcula
torul electronic românesc cu o capaci
tate de 200 000 de operațiuni matematice 
pe secundă și o memorie care înmagazi
nează 256 000 cifre zecimale. Un asemenea 
„creier" va intra curînd în dotarea cen
trului teritorial de calcul de la Cluj. Fa
brica de cinescoape, secția de montaj 
radioreceptoare și televizoare a uzinelor 
„Electronica”, apoi alte cîteva fabrici 
(unele în pragul premierei industriale), 
profilate pe producția echipamentelor 
electronice industriale șl pentru tehnica 
de calcul, completează vastul cimp al 
celei mai „explozive" ramuri industriale. 
Ele conferă cîmpului de la Pipera aură 
de simbol pentru capacitatea creatoare a 
poporului nostru. Pipera — un nume cu 
reverberații electronice s-a și înscris In 
nomenclatorul celebrităților. Ea repre
zintă un avanpost, un certificat de acces 
la exigențele pe care le impune tehnica 
viitorului.

Acum, cînd călătoria noastră s-a În
cheiat, cînd am înconjurat, fie și cu o 
privire fugitivă, cununa noilor prezențe 
industriale din Capitală, s-o mai privim 
o dată in ansamblu. Abia acum, judecind-o 
în contextul întregii vieți economice și 
sociale a marelui oraș, alăturindu-i toate 
celelalte industrii din care se constituie 
tradiția muncitorească a Bucureștiului, 
putem cuprinde cu închipuirea adevăra
tele ei dimensiuni. Putem acum să În
țelegem pe de-a-ntregul consecințele care 
decurg din masivul proces de industriali
zare socialistă înfăptuit în România ca 
urmare a îndeplinirii programului ela
borat de partid. Forța care acționează 
în profundele înnoiri ale vieții și struc
turii sociale din municipiul București iși 
are sorgintea in această „explozivă" dez
voltare industrială.

Dacă populația municipiului a crescut 
între 1956 și 1966 (anii ultimelor două 
recensăminte ale populației) cu aproxi
mativ 200 000 de oameni, trebuie să ve
dem In acest proces și faptul că noile 
capacități industriale au creat un mare 
număr de locuri de muncă. Ne-o de
monstrează statistica : din 1956 pină în 
1970 numărul muncitorilor a crescut în 
București cu mai mult de un sfert de 
milion.

Aceeași creștere a forței economice a 
dictat construirea, din fondurile statului 
și ale organizațiilor cooperatiste, între 
anii 19-18—1970. a peste 250 000 de apar
tamente (adică un oraș care ar adăposti 
un milion de locuitori). In acest timp 
s-au mai construit : 2 304 noi săli de 
clasă, 23 de cămine studențești cu 13 986 
locuri, 7 case noi de cultură, 18 cine
matografe noi, policlinici, spitale, insti
tuții de învățămînt superior, alte așeză
minte de știință și de cultură. Vorbind 
despre toate acestea am vorbit despre în
fățișarea de azi a Bucureștiului.

Cu cîțiva ani în urmă, casele.de ajutor 
reciproc ale pensionarilor bucureșteni 
organizau vizitarea Bucureștiului. Oame
nii născuțl și trăiți în Capitală nu-și mai 
recunoșteau orașul. Nu mai e mult și 
generația Încă activă a populației ora
șului va începe să-și... colinde orașul, 
pentru ș-l cunoaște. Uneori te surprinde 
chiar propriul cartier.

Dezvoltarea Bucureștiului e un prilej 
de mîndrie, o mindrie pe care bucurește- 
nii o impart frățește cu toți orășenii și 
sătenii patriei iubind toți deopotrivă 
Capitala României socialiste.

Mihai CARANFIL

casele.de
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Oamenii muncii 
intim pină 

marea sărbătoare

LEGEA FUNDAMENTALA
A UNUI POPOR LIBER, DEMN
CONSTRUCTOR AL SOCIALISMULUI

cu sentimentul plenar 
al datoriei im plinite

CAPITALA • Din calculele 
preliminare efectuate rezultă că 
planul producției marfă pe 8 luni a 
fost realizat de unitățile industria
le ale municipiului București cu 10 
zile in avans. Pină la finele lunii 
august se estimează realizarea unei 
producții suplimentare de circa 1.1 
miliarde lei. Pină la 20 august fu
seseră obținute peste plan 2 170 tone 
laminate finite. 37 737 kW motoare 
electrice de 0.25 kW și peste, 300 
pompe centrifugale. 11 675 bucăți 
anvelope auto-tractor-avion, peste 
1 milion m.p. țesături. 797 mii tri
cotaje, confecții in valoare de 33 
milioane lei. încălțăminte — 8,2 mi
lioane lei. Succese deosebite in 
muncă au obținut colectivele uzine
lor ,.23 August", „Timpuri noi“, 
„Electromagnetica", „Danubiana". 
,,Autobuzul". Fabrica de cabluri și 
materiale electroizolante, „Polico- 
lor '. de la Fabrica de confecții și 
tricotaje București. întreprinderea 
„Dacia", țesătoria „Suveica", fabri
ca de ciorapi ..Apollo", Bumbăcâria 
românească Jilava.

BRĂILA • In cinstea celei de-a 
XXVII-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist, colectivul 
Combinatului de celuloză și hirtie 
din Brăila și-a sporit eforturile 
pentru asigurarea unui ritm înalt de 
creștere a producției, pentru des
coperirea și valorificarea de noi re
zerve. suplimentindu-și angaja
mentul anual cu 4 milioane lei'la 
producția globală și cu 3 milioane 
lei la producția marfă. Muncind cu 
elan, sub conducerea și îndrumarea 
comitetului de partid, colectivul 
combinatului și-a realizat in mod 
exemplar sarcinile și angajamentele 
luate, îndeplinind planul produc
ției industriale pe primele 8 luni cu 
10 zile mai devreme. In această 
perioadă s-au fabricat și livrat pes
te plan mai mult de 583 tone car
ton, de 520 tone hirtie și alte pro
duse. S-au asimilat două noi sorti
mente de hirtie, iar prin autouti- 
lare s-au asigurat piese de schimb 
tn valoare de 400 mii lei.

In cinstea zilei de 23 August, uzi
na „Laminorul" din Brăila și-a rea
lizat planul producției globale, pro

înfăptuiri care fac

ducției marfă vindută și încasată pe 
8 luni. Au fost produse peste plan 
5 800 tone laminate, din care peste 
1 800 tone oțeluri aliate. Cu acest 
prilej, colectivul uzinei suplimen
tează angajamentul anual la pro
ducția globală și la producția marfă 
\indută și incasată cu 10 milioane 
Ici. la productivitatea muncii cu 1 la 
sută, la prețul de cost cu 3,5 mili
oane lei. iar la beneficii cu 3 mi
lioane lei.

IALOMIȚA. Colectivele în- 
treprinderilor industriale ale Jude
țului Ialomița au obținut importan
te succese in îndeplinirea planului. 
Combinatul de celuloză și hirtie 
Călărași a realizat suplimentar o 
producție globală și marfă de 7,2 mi
lioane lei, cu 1,2 milioane mai mult 
decit prevedea angajamentul anual. 
Astfel, combinatul călărășan va 
livra in plus 12 tone celuloză și 14 
tone de hirtie. De asemenea, in a- 
ceastă unitate productivitatea mun
cii a crescut cu 3,4 la sută, față de 
1 la sută cit prevedea angajamentul 
inițial.

Rezultate deosebite in întrecerea 
socialistă raportează și colectivele 
de la Fabrica de confecții și între
prinderea de prefabricate din be
ton, ambele din Călărași, fabricile 
de nutrețuri combinate din Fetești 
și Călărași. Uzina de reparații trac
toare din Dragalina.

MARAMUREȘ • Oamenii 
muncii din județul Maramureș în- 
timpină ziua eliberării patriei cu 
însemnate succese in muncă. Pină 
in prezent. 10 unități economice 
și-au îndeplinit sarcinile de plan 
pe 8 luni, obținind. o producție glo
bală suplimentară de peste 100 mi
lioane lei. Au fost livrate, pesie 
plan, cantități însemnate de acid 
sulfuric, cupru convertizor și elec
trolitic, cherestea, tricotaje, mate
riale de construcții și alte produse.

ALBA: Colectivele întreprinde
rilor economice din județul Alba 
obțin succese importante în înde
plinirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor. Două întreprinderi au 
raportat pină acum îndeplinirea 

planului pe 8 luni : întreprinderea 
de prefabricate din beton Aiud șl 
Uzina metalurgică de metale nefe
roase Zlatna. îndeplinind planul cu 
18 zile mai devreme, colectivul de 
la I.P.B. Aiud va da peste plan, 
pină la sfirșitul lunii, importante 
cantități de materiale pentru dife
rite șantiere de construcții. La iio
dul său. colectivul de la Uzina me
talurgică de metale neferoase Zlat
na, devansind îndeplinirea planului 
pe 8 luni cu 20 de zile, va livra 
în această perioadă o producție su
plimentară de circa 18 milioane lei.

VASLUI • Antrenate în între
cerea socialistă, colectivele de mun
că din industria județului Vaslui 
întimpină marea sărbătoare a eli
berării patriei cu planul și anga
jamentele pe 8 luni integral în
deplinite. Pină in prezent s-a ob
ținut o producție marfă peste sar
cinile de plan în valoare de 66 
milioane lei, ceea ce reprezintă 90 
Ia sută din angajamentul anual. 
După calculele estimative, la sfir
șitul acestei luni producția globală 
suplimentară ce se va realiza va 
însuma peste 39 milioane lei. De 
asemenea, au fost depășite sarcina 
de creștere a productivității mun
cii cu 1.6 la sută, iar livrările la 
export cu 5,5 la sută.

HUNEDOARA : Entuziasta 
întrecere ce se desfășoară in cinstea 
zilei de 23 August in industria ju
dețului Hunedoara se concretizea
ză in noi si remarcabile succese in 
îndeplinirea planului și a angaja
mentelor. Pină in ziua de 19 august, 
9 întreprinderi din diferite sectoare 
de activitate raportaseră îndeplini
rea înainte de termen a sarcinilor de 
plan pe primele 8 luni ale anului, 
în rindul acestora se află întreprin
derea minieră Barza, uzina „Victo
ria" Călan, întreprinderea de pre
fabricate din beton Bircea, între
prinderea minieră Hunedoara. Po
trivit calculelor preliminare se a- 
preciază că pină la 1 septembrie 
cele 9 unități economice vor reali
za o producție globală suplimentară 
în valoare de 64,8 milioane lei.

Cu adinei emoție ne amintim că 
acum 6 ani. la 21 august 1965, repre
zentanții poporului în Marea Adu
lare Națională au votat, intr-o at
mosferă de înalt entuziasm, legea 
fundamentală a României socialiste, 
consfințindu-se prin aceasta încheie
rea unei etape și trecerea Ia o altă e- 
tapă a procesului de construire a noii 
orinduiri.

Constituția din 1965 a încununat în 
formă juridică rezultatele luptei oa
menilor muncii, în frunte cu clasa 
muncitoare, sub conducerea înțeleap
tă a Partidului Comunist Român, pen
tru eliberarea omului de orice fel 
de exploatare și asuprire, pentru li
chidarea claselor exploatatoare și 
dezvoltarea independentă a patriei, 
pentru făurirea unității social-politice 
a poporului, a întregii noastre na
țiuni socialiste. Prin aceasta, ea a 
consfințit încheierea etapei de trecere 
de la capitalism la socialism, in fața 
poporului deschizindu-se noi și gran
dioase perspective de progres, con
cretizate in programul Congresului al 
X-lea al P.C.R. de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

Poporul român a dus o luptă de 
veacuri, dind numeroase jertfe de 
singe pentru libertate, împotriva co
tropitorilor și asupritorilor de tot fe
lul. pentru independență și suverani
tate de stat. Consfințind faptul isto
ric că prin lupta clasei muncitoare, a 
întregului popor, condus de partidul 
comuniștilor, acest deziderat secular 
și-a găsit înfăptuire. Constituția 
Republicii Socialiste România subli
niază din chiar primul său articol câ 
statul nostru este un stat al oameni
lor muncii de la orașe și sate, suve
ran, independent și unitar, teritoriul 
său fiind inalienabil și indivizibil. 
Tocmai in virtutea acestei suverani
tăți poporul muncitor este deținătorul 
tuturor pirghiilor de conducere a 
vieții politice, economice, sociale șl 
culturale a țării: in virtutea indepen
denței se realizează participarea 
României la relațiile Internaționale pe 
picior de egalitate cu celelalte state, 
fără nici un fel de amestec în trebu
rile interne, dezvoltarea unei politici 
în deplină conformitate cu interesele 
fundamentale ale poporului român, 
ale cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Operă a întregului popor, expresie 
a voinței sale. Constituția Republicii 
Socialiste România este întruchiparea 
democrației socialiste. Este Îndeobște 
cunoscut că democrația înseamnă 
conducerea poporului prin popor și 
pentru popor. Spre deosebire de 
multe constituții ale statelor capita
liste, care declară că puterea aparți
ne poporului, dar atît ele, cit mai cu 
seamă celelalte legi fac totul ca po
porul să fie împiedicat de a participa 
eîectiv la conducere — Constituția 
României socialiste, reflectînd realită
țile vieții noastre noi, consacră rea
litatea istorică a faptului că întreaga 
putere aparține poporului. liber și stă- 
pin pe soarta sa, și, totodată, câ po
porul. deținător suveran al puterii, o 
exercită prin Marca Adunare Națio
nală și prin consiliile populare, orga
ne alese prin vot universal, egal, di
rect și secret, ai căror deputați sint 

responsabili de activitatea lor șî » 
organelor din care fac parte față de 
cei ce i-au ales.

Procesul de adincire a democrației 
socialiste, considerat de partid ca unul 
din elementele componente esențiale 
ale dezvoltării noii societăți, a dat 
naștere unor forme și structuri tot 
mai ample de participare a maselor 
populare la conducerea de stat. Or
ganizațiile de masă și obștești, in 
frunte cu Partidul Comunist Român, 
forța politică conducătoare a întregii 
societăți, s-au unit formînd Frontul 
Unității Socialiste, expresie organiza
torică a unității intregului nostru po
por. formă capabilă să asigure atra
gerea celor mai largi mase de cetă

LA A VI-A ANIVERSARE A CONSTITUȚIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

țeni la dezbaterea și rezolvarea pro
blemelor de stat și obștești. Consul
tarea largă a cetățenilor cu privire la 
proiectele de legi care urmează să fie 
dezbătute și adoptate de Marea Adu
nare Națională reprezintă o dovadă 
concludentă a lărgirii continue a de
mocrației noastre socialiste.

Prin Constituția din 1965 s-au le
giferat drepturile politice și libertă
țile democratice cele mai largi de 
care se bucură toți cetățenii societății 
noastre socialiste. Spre deosebire de 
acele concepții burgheze care, reflec- 
tind opoziția dintre stat și popor, 
consideră drepturile politice și în
deosebi cele electorale ca o concesie 
acordată cetățenilor, menită să ser
vească, în ultimă instanță, tot statu
lui, in orinduirea noastră socialistă 
drepturile electorale servesc cetățe
nilor, ele sint instrumente juridice de 
participare la formarea organelor sta
tului și la controlul asupra activi
tății acestora, iar statul nu este un 
organism opus poporului, ci el însuși 
o pirghie în mina poporului, in frun
te cu clasa muncitoare. pentru con
ducerea societății, pentru organizarea 
dezvoltării și ridicării ei pe cele mai 
înalte trepte ale progresului si civi
lizației.

Constituția a consacrat egalitatea 
în drepturi a tuturor cetățenilor 
patriei in toate domeniile vieții 
economice, politice, juridice, sociale 
și culturale, fără deosebire de na
ționalitate, rasă, sex sau religie, sta
bilind. in același timp, pe lingă ga
ranțiile generale, și o serie de ga
ranții speciale pentru înlăturarea ori
căror inegalități. Astfel, cetățenilor 
anarținind naționalităților conlocui
toare li se asigură folosirea liberă a 
limbii materne, cărți, ziare, reviste, 
teatre, invățămintul de toate gradele 
in limba proprie, concomitent cu o 
justă repartizare a forțelor de pro
ducție pe tot teritoriul țării. Prin 
consecvența cu care aceste prevederi 

sint traduse în viață datorită politi
cii partidului, Constituția României 
socialiste s-a dovedit un puternic 
factor de cimentare a unității și fră
ției de nezdruncinat dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare, 
r coeziunii monolitice a tuturor fii
lor patriei.

Constituția Republicii Socialist» 
România are nu numai un caracter 
democratic, ci și un profund caracter 
umanist. In raportul cu privire la 
proiectul de Constituție, prezentat 
Marii Adunări Naționale la 20 august 
1965, tovarășul Kicolae Ceaușescu 
spunea : „Constituția României so
cialiste reflectă împlinirea aspirații
lor de libertate ale celor ce mun

cesc, ca reprezintă Carta libertății șî 
suveranității naționale, a înfloririi 
națiunii socialiste, a egalității depline 
in drepturi pentru toți cetățenii pa
triei, fără deosebire dc naționalitate, 
a afirmării multilaterale a demnită
ții și personalității omului, construc
tor al socialismului, făuritor conștient 
al propriei sale istorii".

Pe plan economic, Constituția Re
publicii Socialiste România a con
sfințit victoria deplină și definitivă a 
socialismului in întreaga țară, crearea 
economiei socialiste unitare, bazată 
pe proprietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție, economie care 
se dezvoltă prin conducerea planifi
cată, exercitată de organele de par
tid și de stat, și care are ca obiective 
dezvoltarea rapidă și multilaterală a 
forțelor de producție, valorificarea 
optimă a resurselor naturale și uma
ne in vederea ridicării continue a ni
velului de viață material și spiritual 
al poporului.

Ca temelie sigura a dezvoltării 
multilaterale a cetățenilor societății 
socialiste. Constituția a prevăzut 
drepturi social-economice de o înal
tă semnificație, dreptul la muncă, la 
învățătură, la asigurare materială, la 
odihnă și altele, precum și garanții 
materiale și juridice multilaterale 
pentru exercitarea acestor drepturi 
de către toți cetățenii.

De pildă, dreptul la muncă, ga
rantat prin asigurarea condițiilor de 
plasare in activitatea productivă, con
diții tot mai ample pe măsura dez
voltării forțelor de producție, a suc
ceselor industrializării este întregit 
prin remunerarea potrivit cantității și 
calității muncii depuse. S-a statorni
cit in viața societății noastre un mod 
de retribuție in care-și găsește ex
presie vie un înalt principiu de drep
tate socială, in sensul ca fiecare sâ 
primească de la societate pe măsura 
a ceea ce el dă societății. Măsurile

Inițiat® In ultimi! ani d® partid pen
tru adîncirea spiritului de echitate 
socială arată tocmai consecvența cu 
care prevederile Constituției sint tra
duse în viață.

Constituția Republicii Socialist® 
România este o constituție a priete
niei frățești și unității cu toate ță
rile socialiste, cu lupta tuturor forțe
lor progresiste, antiimperialiste al® 
societății contemporane, o constituția 
n păcii și bunel înțelegeri între toate 
statele și popoarele. In insăși această 
lege fundamentală sint consacrate 
principiile politicii externe a statului 
nostru, care înfăptuiește o politică di 
continuă dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare, pe baza 
respectării principiilor suveranității, 
independenței, egalității in drepturi 
și avantajului reciproc, neamestecu
lui in treburile interne. Aceasta înve
derează că preocuparea constantă a 
partidului nostru pentru adîncirea 
prieteniei, alianței și colaborării to
vărășești cu toate statele socialiste, 
eforturile pentru promovarea in re
lațiile internaționale a principiilor de 4 
bază ale coexistenței pașnice își au 
temeiul Juridic in insăși legea funda
mentală a statului. Animată de aceste 
principii, România militează pentru 
buna înțelegere intre popoare, pen
tru Înlăturarea oricăror focare de răz
boi șl de încordare, a folosirii forței 
și amenințării cu forța, pentru de
zarmare, pentru pacea și securitatea 
omenirii, pentru colaborarea largă în
tre toate popoarele globului intr-un 
climat de conviețuire pașnică și mun
că constructivă, spre progresul civili
zației umane.

Constituția României socialiste re
prezintă o Încununare a realizărilor 
poporului nostru. Dar ea este și ca
drul juridic general al construirii so
cietății socialiste multilateral'dezvol
tate. Or, acest proces cere ca oamenii 
care participă la realizarea mărețu
lui obiectiv să fie însuflețiți de con
cepția marxist-leninistă a partidului 
nostru asupra lumii și societății, oa
meni cu o înaltă conștiință socialistă- 
Recentul program de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității politico-ideo
logice, de educare marxist-leninistă a 
membrilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, prezentate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și adoptate 
de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., la 6 iulie 1971, dau expresia 
tocmai acestui deziderat al etapei ac
tuale. Fără îndoială că îmbunătățirea 
activității politico-educative, ducind 
la intensificarea participării comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii, * 
întregului partid șl popor la viața d« 
stat, la activitatea socială de făurire 
a societății socialiste multilateral dez
voltate, înseamnă implicit un aport 
masiv la adîncirea democrației socia
liste, un nou aflux de forțe la pro
gresul societății noastre spre țelul 
măreț al cărui drum este jalonat de 
prevederile Constituției : țelul făuri
rii socialismului și comunismului p® 
pămintul României.

Conf. unlv. dr. 
Nistor PRISCA 
Facultatea de drept 
din București

cinste rașovuiuî
Colectivele întreprinderilor Indus

triale din județul Brașov au parcurs 
o perioadă de intense și rodnice efor
turi creatoare pentru realizarea pla
nului ți angajamentelor pe acest an. 
pentru traducerea in viață a măre
țului program de dezvoltare multi
laterală a României socialiste elabo
rat de Congresul al X-lea al P.C.R. 
Edificator in acest sens este faptul că, 
în primele 7 luni din acest an. pla
nul producției marfă pe ansamblul 
industriei județului a fost depășit cu 
335 milioane lei. ceea ce reprezintă 
peste 80 la sută din angajamentul pe 
întregul an. S-au realizat suplimen
tar. printre altele : 41 000 bucăți rul
menți, 29 000 kW motoare electrice, 
piese de schimb pentru tractoare și 
autocamioane in valoare de 30 mili
oane lei. 1 000 tone îngrășăminte azo- 
toase. 2 000 tone materiale plastice și 
rășini sintetice. 730 tone metanol, 
1 100 tone ciment. 99 000 mp țesături, 
70 000 bucăți tricotaje, mobilă in va
loare de 10 milioane lei. Sarcina de 
creștere a productivității muncii a 
fost îndeplinită in proporție de 101.4 
la sută, depășindu-se astfel angaja
mentul asumat pe întregul an. Rezul
tate remarcabile s-au înregistrat și 
în îndeplinirea angajamentelor pri
vind indicatorii financiari. In primul 
semestru au fost obținute economii in 
valoare de 42.6 milioane lei, față de 
31 milioane lei cit prevede angaja
mentul anual. Acest fapt s-a reflectat 
pozitiv in realizarea unor beneficii 
suplimentare in valoare de 154 mili
oane lei, cifră ce depășește cu 68 mi
lioane lei angajamentul anual.

Rezultatele pozitive obținute de co
lectivele din unitățile industriale ale 
județului sint rodul muncii politico- 
organizatorice desfășurate de organi
zațiile de partid, pentru mobili
zarea consiliilor de administrație, a 
comitetelor de direcție, a tuturor oa
menilor muncii din economia jude-
tulul la traducerea In viață a obîec- 

majore ale activității e- 
a *’----
de

tivelor 
conomice, 
tii • 
al r----------
de lucru întreprinse în județul Bra
șov la începutul acestui an. Se cu
vine precizat de la bun început fap
tul că. în scopul îndeplinirii și depă
șirii planului și angajamentelor, :.n 
întreprinderile Județului s-a inițiat o 
intensă muncă politică de masă, uti- 
lizindu-se în acest scop metode si 
mijloace politice cu o eficiență ridi
cată. în același timp, in vederea cu
noașterii și rezolvării operative a 
unor probleme legate de îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor. încă din luna ianuarie secreta
riatul comitetului județean de partid 
a organizat ample dezbateri pe ra
muri de activitate cu participarea, di
rectorilor, secretarilor comitetelor de 
partid șî conducerile forurilor de re
tort Asemenea dezbateri s-au Înce

date
partidului

prețioaselor 
secretarul 
cu ocazia

indica- 
general 

vizitei

tățenit în practica de zi cu zi a orga
nului județean de partid. Ele au loc 
ori de cite ori situațiile din unele în
treprinderi sau ramuri de activitate o 
impun. Pe de altă parte, antrenind 
colective formate din activiști ai co
misiei economice și specialiști din 
întreprinderi, comitetul județean de 
partid a întreprins numeroase studii 
și analize privind folosirea mai bună 
a potențialului tehnic și uman al în
treprinderilor. Este cazul să amintesc 
de studiul privind folosirea mai de
plină a capacităților de producție, 
prin generalizarea schimbului doi și 
extinderea schimbului trei. Din anali
zele aprofundate care au fost efec
tuate in mai multe întreprinderi a 
rezultat că numai pe această cale se 
poate obține in cursul anului 1971 o 
producție suplimentară de 144 mili
oane lei. Cu ocazia unei alte qnalize 
s-au conturat posibilitățile de majo
rare a angajamentelor inițiale cu 112 
milioane lei la producția marfă, cu 
6 milioane lei la beneficii ele. Măsu
rile întreprinse pentru mai buna fo
losire a mașinilor și utilajelor s-au 
concretizat in creșterea indicelui de 
utilizare a fondului de timp disponi
bil al acestora cu 2 la sută, față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

O altă direcție in care comitetul 
județean a acționat cu multă eficaci
tate in vederea îndeplinirii și depă
șirii sarcinilor de plan și a angaja
mentelor a constituit-o dezvoltarea 
activității de autoutilare. domeniu in 
care industria județului Brașov are 
o bogată experiență. In acest scop, in 
majoritatea întreprinderilor indus
triale s-au creat nuclee de proiectare 
și ateliere de execuție. Rezultate deo
sebite au înregistrat uzinele de trac
toare și de autocamioane care au rea
lizat prin autoutilare in acest an uti
laje și mașini in valoare de circa 42 
milioane lei. Din cele 125 milioane lei, 
cit reprezintă angajamentul anual, pe 
ansamblul Județului, s-au realizat in 
primul semestru utilaje și mașini in 
valoare de 68 milioane lei, din care 
10 milioane lei reprezintă utilaje ce 
trebuiau importate.

Vorbind despre succese, nu aș vrea 
să las impresia că în activitatea eco
nomică a județului nu s-au manifes
tat și neajunsuri. Cu toate că 
numărul întreprinderilor care înre
gistrează nerealizări la unul sau doi 
indicatori este foarte redus, prezența 
lor diminuează totuși realizările pe 
întreaga industrie a Județului. Așa, 
de exemplu, nu ne putem declara 
mulțumiți cu rezultatele obținute de 
unele întreprinderi pe linia reducerii 
cheltuielilor la 1 000 lei producție 
marfă. Este vorba de fabrica „Răsă
ritul", întreprinderea de unelte și 
scule, fabrica „Temelia" Brașov, Fi
latura din Ghîmbav, fabrica „Repu
blica" Dirste și altele care au depă
șit cheltuielile materiale planificate. 
Insuficient s-a acționat de către

unele organizații de partid și comi
tete de direcție pe linia reducerii con
sumurilor specifice de materii prime 
și materiale, eliminării pierderilor din 
rebuturi și a cheltuielilor neecono- 
micoase Rezerve importante de re
ducere a acestor cheltuieli există chiar 
și la uzinele de autocamioane și de 
tractoare, la uzinele „6 Martie" din 
Zărnești și „Electroprecizia" Săcele. 
la Uzina nr. 2 și „Metrom". Acesta 
este motivul care a determinat re
cent comitetul județean de partid să 
supună unei analize aprofundate mo
dul in care organizațiile de partid, 
comitetele de direcție se preocupă de 
reducerea cheltuielilor de producție, 
scop în care au fost alcătuite și tri
mise in întreprinderi colective de ac
tiviști al comisiei economice și spe
cialiști. Concluziile vor face obiectul 
unor dezbateri intr-o viitoare plenară 
a comitetului județean de partid.

In ce direcție vom orienta efortu
rile organizațiilor de partid, a comi
tetelor de direcție in perioada rămasă 
pină la sfirșitul anului ? Bineînțeles, 
in primul rind, spre recuperarea ră
mânerilor în urmă in întreprinderile 
restanțiere. In acest scop vom iniția 
acțiuni concrete pentru fiecare uni
tate în parte. Vom continua cu per
severență sâ aplicăm in practică mă
surile propuse pentru folosirea mai 
bună a capacităților de producție. în 
acest scop vom sprijini și mai mult 
activitatea ce se desfășoară pe scară 
largă in întreprinderi privind asigu
rarea forței de muncă calificate, in 
special prin pregătirea muncitorilor 
auxiliari. O atenție sporită vom acor
da. in continuare, realizării prin 
forțe proprii a unui număr sporit de 
utilaje și agregate necesare dotării 
noilor capacități de producție, așa 
cum ne-a indicat secretarul general 
al partidului cu prilejul ultimei vi
zite de lucru făcute in Județ. De ase
menea, vom aplica și vom rezolva cu 
maximă operativitate problemele ri
dicate în cadrul recentelor dezbateri 
din adunările generale, probleme care 
vizează in special realizarea integrală 
a planului pe 1971 și pregătirea condi
țiilor pentru producția anului viitor.

Desigur ar mai fl de relatat și alte 
măsuri pe care comitetul județean de 
partid și le-a propus pentru etapa 
imediat următoare. Socotim că reali
zarea sarcinilor de plan pe acest an 
la un nivel superior este condiționată 
intr-o măsură hotăritoare de modul 
in care vom ști să aplicăm recoman
dările făcute de secretarul general al' 
partidului privind îmbunătățirea acti
vității politico-ideologice și cultural- 
educative. Considerăm că tocmai acest 
program constituie indreptarul cel 
rnai prețios in munca noastră de zi 
cu zi.

Ing. loan BORDAȘ
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.

Programul de funcționare 
a unităților comerciale și de servire 

in perioada 21-24 august
Simbătă, 21 august : Toate unitățile 

de desfacere — alimentare și neali
mentare cu două schimburi — vor 
funcționa după orogramul obișnuit al 
zilei de simbătă. cu excepția magazi
nelor de piine care vor funcționa di
mineața de la 5.30 la 13,30 și după 
amiaza de la 14 la 21,30. Unitățile de 
desfacere alimentare cu un singur 
schimb vor funcționa dimineața de 
Ia 6,30—12 și după-amiaza de la 
13,30—21,30. Magazinele de carne și 
de piine, cu un singur schimb de lu
crători, vor funcționa dimineața de 
la 6 la 12 și după-amiaza de la 13 
la 21,39. Halele și piețele vor func
ționa de la 6—21,30. Magazinele ne
alimentare cu un singur schimb vor 
funcționa după programul obișnuit al 
zilei de simbătă.

Duminică, 22 august ; Toate uni
tățile de desfacere vor fi închise, cu 
următoarele excepții: magazinele ?i 
raioanele de piine vor funcționa între 
orele 5—11, punctele de desfacere a 
laptelui și a gheței, care vor începe 
distribuirea la ora 5 dimineața și tu
tungeriile (50 la .sulă din rețea) vor 
funcționa 4 ore dimineața.

Luni, 23 august: Magazinele ali
mentare cu unul și două schimburi 
de lucrători (inclusiv cele care nu eu 
program duminica) vor funcționa in
tre orele 6.30—12. Magazinele de car
ne, piine, legume, fructe, hale și piețe 
vor funcționa intre orele 6—12. Tu
tungeriile vor funcționa de la 6—12 
(50 la sută din rețea).

Marți, 24 august : Vor funcționa 
după programul obișnuit al zilei de 
duminică numai magazinele din sec
torul nealimentar și alimentar (le- 
gume-fructe, hale și piețe) care în 
mod normal au program în aceas
ta zi.

în această perioadă, unitățile de a- 
limentație publică vor funcționa du
pă orarul obișnuit, cu excepția uni
tăților oare deservesc coloanele de 
manifestanți și care, în ziua de 22 
august își vor începe activitatea la 
orele 16.

Cooperativa Metalo-casnica exe
cută lucrări de lăcătușerle, reparații

aragaze. reparații frigidere in zilele 
de 22—23—24 augu.-.l. orele 8—13, prin 
unitatea din st-. Smirdan nr. 41. te
lefon 14.61.81—16.76.47.

Cooperativa Instalatorul : repara
ții instalații electrice și sanitare in 
zilele de 22—23—24 august, orele
7— 22, prin unitatea din str. Poenaru 
Bordea nr. 20, telefon 14.18.58.

Cooperativa Radio Progres execută 
reparații de televizoare in zilele de 
22 august orele 8,30—14 : 23 august 
orele 16—22 ; 24 august orele 9—12 și 
16—22 prin unitățile din Bd. I. Gh. 
Duca nr. 15, telefon 13.28.89 — 18.09.85; 
Șos. Ștefan cel Mare nr. 15, telefon 
12.25.51 ; str. Avrig nr. 63. Bloc E 2. 
telefon 35.30.10 : str. 30 Decembrie 
nr. 16, telefon 15.75.23—14.24.95 ; Șos. 
Olteniței nr. 51, telefon 23.00.40 — 
23.94.67 ; Calea Plevnei nr. 11, telefon 
14.2'1.90 — 15.04.17 ; str. Bujoreni nr. 
7. telefon 31.49.22 —31.76 91 ; Bd. I 
Mai nr. 170, telefon 18.08.66 — 17.29.40.

— Reparații radio — in zilele de 
22 august, orele 3,30—11 : 23 august 
orele 8—20 ; 24 august orele 8—20 prin 
unitățile : Calea Plevnei nr. 13, tele
fon 15.30.37 ; str. Avrig nr. 63, bloc 
E2, telefon 35.15.68.

— Montări și reparații antene în. 
zilele de 22 august orele 8,30—14 ; 23 
august orele 16—20 , 24 august orele
8— 12, 16—20 prin unitatea din str. 
Colței nr. 27, telefon 14.80.21.

Cooperativa Automecanica : repa
rații auto în zilele de 22—23—24 au
gust orele 6—18 prin unitățile din Bd. 
Aerogării nr. 38, telefon 33.19.51 ; Șos. 
Giurgiului nr. 178. telefon 23.94.05 , 
str. Buzești nr. 78, telefon 15.18.58 ; 
str. Vasile Tei nr. 10, telefon 11.40.61 :

— spălat-gresat auto : 22—23—24
august orele 6—18 prin unitățile Bd. 
Aerogării nr. 38, telefon 33.31.89 ; Ca
lea Călărași nr. 260, telefon 22.05.81 ;

— depanare auto : 22—23—24 au
gust orele 6—18 prin unitatea din str. 
Vasile Tei nr. 10, telefon 11.40.61 ;

— reparații electrice-acumulatori : 
23—24 august, orele 6—18 prin u- 
nitatea din Calea Dorobanți nr. 155— 
157, telefon 33.67.71 :

— reparații moto : 22—23 august o- 
rele 6—18 prin unitatea din Calea 
Plevnei nr. 136, telefon 13.68.26 ; 22— 
24 august orele 6—18 prin unitatea

din Șos. Ștefan cel Mare rtr. 3. te
lefon 12.66.64.

— vulcanizare : in ziua de 22 au
gust ora 6—18 prin unitatea din Bd 
1 Mai nr. 149. telefon 17.15.06 ; 23 au- 
gu.-â oca 6—18 prin unitatea din Bd. 
Dimitrov nr. 124 ; 24 august ora 6—18 
prin unitatea din Calea Dorobanți 
nr. 126, telefon 11.52.06.

Centrul de informare al cooperației 
meșteșugărești, cu sediul in Calea 
Plevnei nr. 1, telefon 13.58.84 și 
13.58.65 ; in zilele de 22—23—24 au
gust funcționează între orele 8 și 14.

Unitățile de deservire ale coopera
tivelor de croitorie, încălțăminte, tri
cotaje. marochinijrie, precum și cele 
ale cooperativei „higiena" vor func
ționa după următorul program : du
minică — închis, iar luni și marți 
doar in schimbul de dimineață.

FARMACII
Oficiul farmaceutic al Capitalei a 

stabilit următorul orar de funcționare 
a farmaciilor :

In zilele dc 23 si 24 august vor fi 
deschise permanent, ziua și noaptea, 
farmacia nr. 5 de pe B-dul Magheru 
18. farmacia nr. 9 de pe Șos. Ștefan 
cel Mare 1—7, farmacia 20 din Piața 
Mărășești, blocul 2, farmacia 22 de 
pe B-dul Republicii 65, farmacia 46 
de pe Șos. Mihai Bravu 274, farmacia 
53 de pe str. Băiceni nr. 1 (Drumul 
Taberei), farmacia 69 de pe B-dul 1 
Mai 363 (Chibrit), farmacia 70 de pe 
Calea Rahovei 399, farmacia 93 de 
pe Șos. Giulești 123, precum și punc
tul farmaceutic nr. 2 de pe peronul 
Gării de Nord.

In ziua de 23 august vor fi des
chise intre oreie 6—20 : farmacia nr. 
3 de pe B-dul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej nr. 8, farmacia nr. 4 de pe B-dul 
Bâlcescu 35, farmacia nr. 6 de pe Ca
lea Victoriei 105, farmacia nr. 10 de 
pe B-dul Aviatorilor 121, farmacia 
nr. 11 din Calea Dorobanți 159, far
macia nr. 18 de pe B-dul 1848 nr. 10, 
farmacia nr. 25 de pe Șos. Mlhai 
Bravu 12, farmacia 48 din Calea Vic
toriei 2, farmacia nr. 85 din Calea 
Griviței 168, farmacia 89 de pe B-dul 
1 Mai nr. 1 și farmacia 123 de pe 
Șos. Ștefan cel Mare 17.

De la 1 septembrie

Tarife reduse

in stațiunile 

de pe litoral
Cei care doresc să-și petrea

că vacanța La mare cu începere 
de la 1 septembrie vor beneficia 
de tarife reduse. Totodată, po
sesorii biletelor de odihnă bene
ficiază și de reducerea cu 50 la 
sută a tarifului de transport pe 
calea ferată. Locurile pentru o- 
dihnă in stațiunile de pe litoral 
pot fi obținute de la unitățile 
oficiilor de turism din întreaga 
țară. Cazarea se asigură in ho
teluri cu camere confortabile de 
două persoane, iar masa — la 
restaurante.

In timpul șederii pe litoral, 
turiștii pot viziona spectacole 
artistice sau sportive, pot par
ticipa la excursiile organizate la 
cetățile antice, precum și la 
Tulcea și in Delta Dunării. De 
asemenea, se organizează plim
bări de agrement cu hidrobuzele 
din portul Tomis-Constanța pe 
Marea Neagră. Prin filialele de 
turism din stațiunile litoralului, 
turiștii aflați la odihnă au posi
bilitatea să se înscrie și să par
ticipe la excursiile de o zi cu 
autocarele organizate în R. P. 
Bulgaria, la Varna. Se pot ob
ține și locuri pentru excursii 
individuale sau în grup pe lito
ral, prin oficiile de turism din 
întreaga țară.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 20 AUGUST 
1971

FOND GENERAL DE CIȘTT-
GURI : 1 179 159 lei, din care 147 973 
lei report

EXTRAGEREA I : 28 19 58 87 11 
7 5 73 36.

Fond de clștiguri : 615 051 lei, din
care 116 270 lei, report cat. 1.

EXTRAGEREA a Il-a : 57 9 43 47
49 3 45.

Fond de cîștiguri: 564 108 lei. din
ear® 31703 Iei, report cat A.
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Vizita primului ministru
al Iranului, Amir Abbas Hoveyda

In cursul zilei de vineri, primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas 
Hovetda, și sulta sa au ficut o vlritfi 
în județul Suceava, Oaspetele a fost 
însoțit de Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice, Petru Burlacu. ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Alexandru Boabă, ambasadorul 
României la Teheran, Tudor Jianu, 
directorul Protocolului din M.A.E., 
Nicolae Morariu. prim-vicepreședin- 
tele Consiliului popular Județean Su
ceava. și de alte oficialități locale.

Primul ministru iranian și persoa
nele oficiale care îl însoțesc au fă
cut un prim popas în localitatea Mar- 
ginc? u.ndc. lucrează vestiți meșteri 
olari. X izitind atelierul de ceramică 
neagră al cooperativei din localitate, 
unde au luat cunoștință de bogata 
colecție de articole executate aici,

Sosirea in Capitală a ministrului informațiilor 
și culturii din Republica Populară Democratică 

a Yemenului
La invitația Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, vineri a 
sosit in Capitală Abdalah Ahmed 
El-Khamry, membru al Comitetului 
Executiv al Frontului Eliberării Na
ționale, ministrul informațiilor și 

-®..lturii din Republica Populară De
mocratică a Yemenului. Ministrul 
vemenit este însoțit de Mohamed 
Nasser Mohamed, directorul Agen
ției Naționale de Știri a Republicii 
Populare Democratice a Yemenului (A.I.A.).

Oaspeții au fost lntimpinați de Du

• SPORT ♦ SPORT • SPORT ♦ SPORT » SPORT • SPORT

AZI LA SAP-PAULO

Finala interzonală a „Cupei Davis“

ROMÂNIA-BRAZILIA
Arena „Esporte Club Pinheiros" 

din marele oraș brazilian Sao Paulo 
găzduiește, incepînd de astăzi, fi
nala interzone a „Cupei Davis" 
dintre echipele de tenis ale Româ
niei și Braziliei, eveniment sportiv 
care suscită un interes deosebit în 
lumea sportului alb.

Timp de trei zile, jucătorii celor 
două formații își vor disputa califi
carea pentru ultirnuL act. al compe
tiției — meciul cu selecționata
S.U.A., deținătoarea „Salatierei de 
argint". Selecționata României, a- 
vlnd în frunte pe Ilie Năstase și 
Ion Țiriac, repetă performanța de 
acum doi ani, ajungînd In această 
fază avansată a competiției după 
ce a eliminat pe finalista din 1970, 
echipa R. F. a Germaniei (5—0), 
precum și formațiile Iugoslaviei 
(4—1), Indiei (4—1), Israelului 
(5—0) și Olandei (5—0). La rindul 
său, puternica echipă a Braziliei a 
ciștigat finala zonei americane eli- 
minind echipa Mexicului (3—2), iar 
în semifinalele interzonale a între
cut cu 4—1 selecționata Cehoslova
ciei.

Comentînd șansele celor două re
prezentative, corespondentul agen
ției France Presse scrie între al
tele : „Tenismanli români, care au 
jucat in anul 1969 finala cu echipa 
S.U.A. la Cleveland, doresc desigur 
să depășească acest ultim obstacol 
pentru a încerca performanța de a 
învinge pe americani pe teren pro
priu.

Sarcina jucătorilor români în me
ciul de la Sao Paulo nu este ușoa
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cinema
• Asediul (spectacol de gală) : 
PATRIA — 20.
• Simon Bolivar : PATRIA — 9;
11,30 ; CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ;
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, la grădină — 
19,45.
• Meridianul zero : LUMINA —
9—16 în continuare ; 18,15; 20.30.
• Brigada Diverse in alertă :
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; 13,15; 
1°,3Tlclq 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;
II; 13.30; 16; 18,30; 21, GRADINA 
DOINA — 20.
A Omul orchestră : SCALA — 9; 
1! 15; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL -9; 11.15; 13,30; 16; 18.30; 
21, la grădină — 20, F AVO RIT — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, GRADINA 
^Baladă pentru cel clzuți t 

Triunghiul de foc : TIMPURI NOI
— 9—20 In continuare.
a Detașamentul roșu de femei : 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
_ Program de desene animat» 
pentru copil : DOINA — 10.
a Noile aventuri ale Răzbunăto
rilor : DOINA — 11.30; 13,45; 16; 
a ^Serata : DOINA — 20,30.
a Floarea soarelui : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE 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.
a Acei oameni minunați șl mași
nile lor zburătoare : CINEMATE
CA (sala Union) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
a Un loc pentru Îndrăgostiți . 
GRIVTTA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
2oÎ3O. MIORIȚA - 9; 11.15; 13,30; 
16- 18,15; 20,30, MODERN — U.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină

a Facerea lumii : MODERN — 9. 
a Săptămina nebunilor : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 17.45; 20, VOLGA 

șeful guvernului Iranian și-a expri
mat admirația față de măiestria ola
rilor mărgineni șl lc-a urat noi 
succese in munca lor de creație.

In continuare, oaspeții iranieni și 
români au vizitat renumitele mo
numente de artă medievală din a- 
ceastă parte a țării — minăstlrile 
Sucevița, Moldovița șl Voroneț.

Frescele exterioare, picturile șl e- 
lementelc decorative originale, de 
mare valoare istorică și artistică, 
grăitoare mărturii ale culturii mate
riale și spirituale românești, au reți
nut atenția primului ministru ira
nian și a celorlalte oficialități.

In vizita la aceste monumente is
torice oaspeții au fost însoțiți de 
Justin Moisescu, mitropolitul Moldo
vei și Sucevei.

(Agerpres)

mitru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, pre
ședintele Consiliului Național al Ra- 
dioteleviziunii Române, Ion Mărgi- 
neanu, director general al Agenției 
Române de presă „Agerpres", Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al 
C.S.C.A., Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
alte persoane oficiale.

(Agerpres) 

ră. Die Năstase și Ion Țiriac vor 
trebui să se impună nu numai in 
fața redutabililor brazilieni Thomas 
Koch și Edson Mandarino, dar și a 
publicului „Paul ist as", recunoscut 
pentru ardoarea cu care știe să-și 
încurajeze favoriții. Stimulați de 
succesul obținut în meciul cu echi
pa Cehoslovaciei, brazilienii vor că
uta să beneficieze de avantajul te
renului propriu, cit și de atuul 
utilizării mingilor de fabricație bra
ziliană „Mercur", care sint mai 
puțin elastice decît cele cu care se 
joacă deobicei in marile competiții. 
Tenismanii români vor contracara 
probabil acest handicap printr-un 
joc de mare precizie care să atenu
eze traiectoria uneori imprevizibilă 
a acestui gen de mingi. Jucătorii 
specializați in loviturile de drive 
sint avantajați de aceste mingi — 
a declarat unul din conducătorii 
delegației române. Dar indiferent 
de calitatea mingilor și a ordinii 
intilnirilor, forma jucătorilor va 
decide în cele din urmă soarta a- 
cestei importante confruntări spor
tive".

Ieri, în sala oficiului de turism din 
Sao Paulo a avut loc tragerea la sorți 
pentru alcătuirea programului întil- 
nirii internaționale de tenis Româ
nia—Brazilia, care începe astăzi, con- 
tind ca finală interzonală a „Cupei 
Davis'* *.  Astăzi vor avea loc primele 
două partide de simplu : Năstase — 
Mandarino și Țiriac — Koch. Dumini
că are loc partida de dublu, iar luni 
jocurile Năstase—Koch și Țiriac— 
Mandarino.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Coana 
Chirița — 20.
Î Teatrul de operetă (la Teatrul 

e vară „Herăstrău") : Suzana —
20.
• Teatrul Ciulești (la parcul „23 
August") : Geamandura — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunti șl un divorț — premieră — 
19,30.

— 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 — 
15,30; 19, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
19.
e Cum am declanșat al doilea 
război mondial : FLACARA — 15;
19.
• Romeo șl Julieta : 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; 16; 18,15, la grădină
— 20,30.
• Dispariția Iul Tlmo : CRlNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
• Notre Dame de Paris : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Sunetul muzicii : PROGRESUL
— 15,30; 19.
• îndrăgostiți! : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Fiii „Marii ursoaice" : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
• O floare și doi grădinari : VIC
TORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, FE
RENTARI — 10; 15,30; 19, POPU
LAR — 10; 15,30; 19,30.
e întoarcerea Sfintulul Luca : 
LIRA — 15,30; 18. la grădină — 20. 
« Stelele din Eger : DACIA — 
8—20 în continuare.
• Ii cunoașteți pe Urban ? : MUN
CA — 16; 18; 20.
e Prințul negru : UNIREA — 18; 
18, la grădină — 20,15.
• Tntllnlre cu o necunoscută : 
PACEA — 15.45; 18; 20.
• Roata vieții : VIITORUL — 
15,45; 18; 20,15.

teatre

Spectacol festiv 
cu prilejul celei 

de-a 21-a 
aniversări a 

eliberării patriei
Astăzi, în jurul orei 18,30, 

Televiziunea română va trans
mite direct, din Sala Palatului 
Republicii Socialiste România, 
spectacolul festiv cu prilejul ce
lei de a 27-a aniversări a elibe
rării României de sub jugul fas
cist.

Cronica zilei
Sub auspiciile Uniunii Artiștilor 

Plastici, vineri la amiază a fost des
chisă in Capitală o expoziție de pic
tură contemporană poloneză.

Sint expuse peste 60 de lucrări a- 
parținînd unui număr de 11 tineri ar
tiști plastici. Ele reflectă tendințe a- 
firmate in pictura poloneză in ulti
mii ani, impresionind prin calitatea 
artistică, originalitatea și caracterul 
lor umanist.

La vernisaj au participat Brăduț 
Covaliu, președintele Uniunii Artiști
lor Plastici din. Republica Socialistă 
România, artiști plastici, critici de 
artă, un numeros public.

Au fost de față Jaromir Ochedusz- 
ko. ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești, membri ai ambasadei și cores
pondenți ai presei străine.

Cu acest prilej, pictorii Ion Pacea, 
secretarul Uniunii Artiștilor Plastici, 
și Krzysztof Buclei au rostit scurte 
cuvintări.

(Agerpres)

FOTBAL

începe campionatul 
diviziei A

Cea de-a 54-a ediție a campiona
tului diviziei A la fotbal progra
mează astăzi pe stadionul Republi
cii din Capitală prima partidă : cu 
începere de la ora 16,30 se vor în- 
tilni formațiile Rapid București și 
U.T. Arad. Duminică se vor disputa 
celelalte jocuri ale primei etape : 
Steaua București—Universitatea
Craiova (stadionul Republicii. ora 
16,30) ; Sport Club Bacău—F.C. Ar
geș ; Steagul Roșu Brașov—Petro
lul Ploiești ; C.F.R. Cluj—Dinamo 
București ; Politehnica Iași—Uni
versitatea Cluj : A.S.A. Tg. Mureș— 
Farul Constanța ; Crișul Oradea— 
Jiul Petroșani.

Balcaniada de natație
Vineri au continuat în Capitală în

trecerile celei de-a 3-a ediții a cam
pionatelor balcanice de natație. Pro
ba masculină de 400 m liber a re
venit reprezentantului țării noastre 
M. Slavic cu timpul de 4’20”9/10. 
Anca Grbza (România) a terminat 
învingătoare în cursa de 200 m del
fin cu rezultatul de 2’31”9/10 (nou 
record al țării). Alte rezultate : mas
culin 100 m bras : B. Ciakarov (Bul
garia) 1’09”5/10 ; 200 m delfin : Do- 
brev (Bulgaria) 2’12”7/10 ; trambu
lină : I. Ganea (România) 471,26 
puncte ; 200 m spate : Milos Nenad 
(Iugoslavia) 2T6”5/10 ; feminin : 400 
m liber : H. Peiceva (Bulgaria) 
4’56”8/10 ; 100 m bras : J. Mandelici 
(Iugoslavia) 1’21’’ ; platformă : Eca- 
terina Dimitriu (România) 300 punc
te ; 100 m spate : Z. Ignatova (Bul
garia) l’12”6/10.

In competiția balcanică de polo pe 
apă, echipa României a învins cu 
scorul de 8—2 (2—1, 1—0, 4—1, 1—0) 
echipa Bulgariei.

• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" (la Arenele Ro
mane) : Spargere la miezul nopții 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tfi- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 17,30.
• Comitetul pentru cultură șl 
artă al municipiului București : 
Spectacol de sunet șl lumină — 
20,15; 21.

tv
16,15 Deschiderea emisiunii. Emi

siune In limba germană. Din 
cuprins : © Comentariu la a 
27-a aniversare a eliberării 
României ; © Cîntece patrio
tice și populare ; • Realizări 
în cinstea marii sărbători. 
Reportaje din București, Re
șița. Sibiu, Băileștl-Calafat șl 
de la Porțile de Fier ; • Pă
mânt natal. Montaj literar- 
artlstlc cu versuri ale poeți
lor români, maghiari șl ger
mani din România ; • Pro
gram pentru copii.

18,00 Bună seara, fete 1 Bună «ea- 
ra, băieți 1

18.30 Spectacol festiv consacrat 
celei de-a 27-a aniversări a 
eliberării României de sub 
jugul fascist — transmisiune 
directă de la Sala Palatului.

19,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnalul de seară.
20.30 Săptămina internațională. 
20,40 Teleenclclopedla.
21,45 Film serial : „Urmărirea". 

Scenariul : Eugen Barbu, N. 
Mihail. Regla : Radu Gabrea. 
Episodul V — „Bumerangul".

22.30 Alo, vacanța. Cu : Nicolae 
Herlea, Marina Voica, Aure
lian Andreescu, Vall Manola- 
che, Dem. Rădulescu, Jean 
Constantin, Gelu Manolache, 
Hoiia Moculescu șl formația 
sa. Realizatori : Alexandru 
Bocăneț și Dan Mihăescu.

23.30 Telejurnalul de noapte.
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La cererea unor colective din întreprinderi șl Instituții, a unul 
marc număr de oameni ai muncii, conducerea partidului și statului 
a hotărît ca parada militară șl demonstrația oamenilor muncii, în
chinate celei dc-a XXVII-a aniversări a eliberării României de sub 
Jugul fascist să albă loc duminică, 22 august, alit în București, cit șl 
in întreaga țară. Astfel, zilele dg luni 23 și marți 24 august vor fi 
nelucrătoarc. asigurîndu-se cetățenilor condiții mai bune pentru odihnă 
și rccreerc.

Președintele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, a primit delegația 
Partidului de Centru din Finlanda

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a primit vineri 
delegația Partidului de Centru din 
Finlanda, condusă de Johannes Vi- 
rolainen, președintele partidului, 
prim-vicepreședinte al Parlamentului 
finlandez.

La primire au participat Gheorghe 
Petrescu, președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, Ion Mărgineanu. secretar 
al Marii Adunări Naționale, și Mir

Vizitele delegației
Partidului Comunist din Spania

Tovarășii Santiago Alvarez, Juan 
Calanda și Mauricio Perez, membri ai 
Comitetului Executiv al Partidului 
Comunist din Spania, membri ai de
legației P.C.S., care se află în vizită 
in țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R., au făcut vineri o călătorie in 
județul Argeș. La comitetul județean 
de partid, oaspeții au avut o între
vedere cu Grigore Comartin, secretar 
al comitetului județean, in cadrul că
reia s-au interesat de principalele 
probleme ale muncii politico-ideolo- 
gice desfășurate de organizația jude
țeană de partid, de organizațiile de 
partid din întreprinderi.

In cursul zilei, membrii delegației

Locuitorii comunei lui Tudor Vladimirescu 
îi cinstesc memoria

TG. JIU (Mihai Dumitrescu, cores
pondentul „Scinteii"). Locuitorii co
munei Vladimir, din județul Gorj — 
ca de altfel întregul nostru popor — 
au urmărit cu deosebit interes trans
miterea, in direct, a posturilor noas
tre de radio și televiziune de ieri 
dimineața, de pe platoul din fața 
Monumentului eroilor patriei, unde 
a avut loc adunarea populară orga
nizată cu prilejul împlinirii a 150 de 
ani de la mișcarea revoluționară 
condusă de Tudor Vladimirescu.

înalta cinstire pe care conducerea 
partidului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin cuvintul său rostit 
la această adunare, o acordă eroului 
național de la 1821, a impresionat 
profund pe locuitorii comunei unde 
s-a născut și a trăit primii ani ai

In orice colț al țării te-ai depla
sa, de la poalele munților Tatra și 
pină la dantela de talazuri albe ale 
Mării Baltice, Polonia populară ofe
ră astăzi imaginea unui vast șan
tier al construcției socialiste. Fie că 
vizitezi orașe mari — Varșovia, 
Gdansk. Cracovia, Wroclaw — fie câ 
faci cunoștință cu centre economice 
noi ca Sandomierz, Chelm, Kras- 
nik, Debica, Skawina, Ostroleka, te 
intimpină același freamăt viu al 
hărniciei, același puls înnoitor, di
namic al energiilor creatoare ale mi
lioanelor de oameni ai muncii.

Zilnic, mereu alte și alte reali
zări se adaugă la „cartea de mun
că" a constructorilor Poloniei con
temporane. Numai in ultimele săp- 
tămini, de pildă, au fost consemna
te o mulțime de fapte și de date, 
care descriu o curbă viguros ascen
dentă pe graficul activității econo
mice. La Katowice, important cen
tru al industriei poloneze, se des
fășoară, in ritm intens, conslrucția 
unui nou obiectiv — uzina de la
minat cupru, care urmează sâ fie 
dată în exploatare în mai puțin de 
doi ani. In prezent, pe platforma 
noii întreprinderi, ce va face parte 
din combinatul „Szopenica”, se mon
tează construcțiile metalice ale prin
cipalelor secții de producție, unde 
vor fi instalate utilaje din cele mai 
moderne realizate în țară.

Un sector despre care in aceste 
zile se vorbește mult este cel al 
transporturilor. In nordul țării, 
muncitorii au început să lucreze de 
zor la una dintre cele mai impor
tante construcții poloneze in dome
niul transporturilor navale — noul 
port maritim de la Gdansk care, po
trivit proiectului, urmează să devi
nă, in următorii trei ani, cel mai 
mare port de la Marea Baltică. „Por
tul nordic", după cum a fost nu
mit de constructori, va fi complet 
mecanizat și va putea primi in da
nele sale nave cu o capacitate de 
încărcare de peste 100 000 de tone. 
Prin mecanizarea completă a lucră
rilor portuare, o navă de 100 000 de 
tone va putea fi încărcată cu căr
bune în numai două zile, iar pentru 
descărcarea a trei tancuri petroliere 
de cite 300 000 tone vor fi suficiente 
numai 24 de ore.

In domeniul transporturilor rutie
re, actualul plan cincinal prevede o 
creștere a numărului mijloacelor de 
transport auto - de pasageri și de 
marfă — cu circa 100 000, ca urma
re a muncii însuflețite a lucrători
lor din acest sector. De pildă, con
structorii de autobuze de Ia uzine
le „Autosan" din Sanok, raportează 
că au dat pînă in prezent un nu
măr de 30 de autobuze peste plan 
și că, la jumătatea lui septembrie, 
vor fi deja in măsură să anunțe în
deplinirea angajamentului luat în 
urmă cu cîteva luni de a produce, 
pină la sfîrșltul anului, 50 de auto
buze peste plan. In sectorul căilor 
ferate a fost anunțat, în aceste zile, 

cea Rebreanu, secretar al Comisiei 
juridice a Marii Adunări Naționale.

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de cor
dialitate. au fost relevate bunele re
lații dintre cele două parlamente, 
rolul acestora in dezvoltarea legă
turilor de prietenie și colaborare in
tre țări și contribuția pe care o pot 
aduce in statornicirea unui climat 
de pace și colaborare in Europa. 

(Agerpres)

au vizitat Fabrica de stofe „Argeșea- 
na“, una dintre cele mai moderne u- 
nitâți de acest fel din țară. Aici oas
peții s-au intîlniț cu membri ai comi
tetului de partid, cu cadre de condu
cere din întreprindere, cu numeroși 
muncitori, ingineri și tehnicieni. Fe- 
licitîndu-i pentru succesele obținute, 
oaspeții le-au urat noi izbinzi in acti
vitatea lor viitoare. Ei au mulțumit, 
totodată, pentru primirea deosebit de 
călduroasă ce li s-a făcut.

Seara, Comitetul județean Argeș al 
P.C.R. a oferit o masă in cinstea 
membrilor delegației Partidului Co
munist din Spania.

(Agerpres)

vieții slugerul de la Vladimir. Ca un 
semn de omagiu al generațiilor de 
azi, care trăiesc o viață liberă și 
prosperă, așa cum a visat-o Tudor, 
numeroși cetățeni din comuna Vla
dimir, tineri și virstnici, școlari, pio
nieri. s-au îndreptat către Casa mu
zeu „Tudor Vladimirescu", depunînd 
jerbe și buchete de flori la portre
tul ce străjuiește intrarea. Cu acest 
prilej, ghidul muzeului, care este de 
fapt strănepotul eroului de la Vla
dimir și poartă același nume — octo
genarul Tudor Vladimirescu — le-a 
vorbit vizitatorilor despre personali
tatea celui care, plecînd din Gorj, 
avea să reprezinte simbolul luptei 
poporului român pentru dreptate 
socială și independență națională.

un nou și important succes al uzi
nelor de material rulant „Pafawag" 
din Wroclaw : trecerea in faza de 
montaj principal a noului tip de lo
comotivă electrică „201-E", capabilă 
să dezvolte o viteză de 125 km/h. In 
septembrie se așteaptă începerea 
probelor de tracțiune in trafic nor
mal, pe magistralele de oțel ale ță
rii. Pină la sfirșitul anului, la Wroc
law vor fi produse zece locomotive 
de acest tip, urmînd ca in anul ce 
vine să se treacă la producția lor de 
serie.

Ziarele au anunțat că peste 32 000 
de tineri muncesc in prezent pe 
șantierele de construcție din R. P.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Ritmuri inalte 
pe șantierele 

construcției socialiste
CORESPONDENȚA DIN- VARȘOVIA

Polonă. Primele detașamente da 
muncă patriotică ale tineretului au 
fost create in urmă cu numai o lună, 
dar, prin aportul lor, ele contribuie 
la realizarea de noi cartiere de lo
cuințe, de alte lucrări edilitare, de 
drumuri și șosele.

...Sint secvențe din diverse dome
nii ale activității materiale, care pun 
în lumină cotidianul impetuos al 
muncii întregului popor. Ritmul 
înalt de dezvoltare caracterizează e- 
voluția tuturor ramurilor economiei 
țării, în anii de după eliberare. Iar 
dezvoltarea industriei chimice polo
neze reprezintă, in acest sens,' un 
adevărat simbol. De mai mulți ani, 
ritmurile din industria chimică de
pășesc cu mult De cele înregistrate 
in alte domenii. In perioada ultimu
lui plan cincinal (1966-1970), pro
ducția industrială în ansamblu a 
progresat cu 8.3 la sută pe an, in 
timp ce creșterea anuală a indus
triei chimice a fost de 14 Ia sută. 
Este semnificativ, de altfel, că nu
mai industria chimică, împreună cu 
cea a construcțiilor de mașini dețin, 
în prezent, o pondere de 40 la sută

în concordanță cu aspirația 
fierbinte a poporului coreean 

de reunificare 
pașnică a patriei

Sini cunoscute și se bucură de o 
largă apreciere în rindul opiniei pu
blice din țara noastră eforturile per
severente ale Republicii Populare De
mocrate Coreene iu vederea reuni- 
ficării pașnice și democratice a țării, 
inițiativele și propunerile sale, pre
zentate in repetate rinduri de-a lun
gul anilor, pentru Înfăptuirea aces
tei aspirații naționale majore a po
porului coreean.

După cum se știe, R.P.D. Coreeană 
a prezentat în primăvara acestui an 
un program concret și constructiv in 
opt puncte in vederea reunificărli ță
rii. Râspunzind intereselor naționale 
fundamentale ale poporului coreean 
și în același timp cerințelor stingerii 
focarelor de tensiune, ale păcii și 
securității in lume, acest program a 
avut un larg ecou pozitiv în rindul 
populației sud-coreene, al opiniei pu
blice progresiste de pretutindeni.

Prezentind propuneri complete, 
R.P.D. Coreeană s-a declarat totodată 
■jn favoarea unor măsuri parțiale, a 
unor pași, oricit de mici la început, 
și s-a arătat gata să examineze orice 
inițiative care ar veni din sud. Din 
păcate, ani de-a rindul nu numai că 
asemenea inițiative nu au venit din 
sud, dar toate propunerile R.P.D. Co
reene au fost ignorate.

Constituie, fără îndoială, un mo
ment nou și semnificativ faptul că In 
ultimul timp s-au conturat și în sud 
unele sugestii, pe care R.P.D. Coreea
nă le întîmpină cu toată receptivi
tatea.

Revelatoare in acest sens este scri
soarea președintelui Comitetului Cen
tral al Societății de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană adresată Societății 
de Cruce'Roșie sud-coreene in legă
tură cu propunerea acesteia din urmă 
de a se iniția o acțiune de identifica
re a membrilor familiilor despărțite 
și de a se organiza In acest scop con
vorbiri preliminarii intre cele două 
organizații. Apreciind acest pas al 
Crucii Roșii sud-coreene ca un fapt 
deosebit de pozitiv, in concordanță cu 
apelurile repetate, consecvente, ale 
reprezentanților R.P.D. Coreene de a 
se stabili contacte cu orice partide 
politice, organizații obștești și per
soane sud-coreene, Societatea de 
Cruce Roșie a R.P.D. Coreene nu 
numai că a examinat cu recep
tivitate și s-a declarat, in princi
piu, de acord cu propunerea, dar a 
mers mai departe, prezentind noi pro
puneri constructive menite să favori
zeze dezvoltarea legăturilor dintre 
nord și sud. Astfel, a fost propusă 
discutarea problemei realizării călă
toriilor libere și a vizitelor recipro
ce, a organizării corespondenței li
bere între membrii de familie, rudele 
și prietenii aflați despărțiți in nord 
și în sud, precum și a problemei iden
tificării membrilor de familie și pre
gătirii intilnirii lor. Toate acestea re
prezintă măsuri care răspund uhor 
cerințe umanitare și, totodată, aplica
rea lor ar fi de natură să favorizeze 
procesul de dezvoltare a contactelor, 
să stimuleze curentul de unificare. 
După cum se vede din telegrama oe 
care o publicăm In pagina a 8-a, ieri 
a și avut lec prima întîlnire dintre 
reprezentanții societăților de Cruce 
Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea 
de sud, — primul contact direct și 
oficial după 26 de ani.

Pe aceeași linie se înscriu de ase
menea recentele precizări ale R.P.D. 
Coreene in legătură cu inițierea unui 
dialog in problema reunificării națio
nale. După cum s-a anunțat, preșe

in cadrul producției Industriale polo
neze. Potențialul industriei chimice 
este reprezentat de circa 140 de în
treprinderi, dar peste jumătate din 
producție se realizează in 20 de mari 
uzine moderne, construite majori
tatea In ultimii 15 ani. Cifrele statis
tice consemnează rezultate remarca
bile obținute in acest domeniu. Pro
ducția de sulf, in 1970, a atins 3 mi
lioane de tone, adică de 7 ori mai 
mult ca In 1965, cea de acid sulfu
ric 1,8 milioane tone, iar cea . de 
sodă calcinată 750 000 tone. O creș
tere considerabilă a înregistrat pro
ducția de îngrășăminte chimice, care 
s-a cifrat, in 1970, la 1 730 000 tone, 

adică cu 1 030 000 de tone mai mult 
decit în 1966, ca urmare a punerii 
în funcțiune a unor noi obiective 
— combinatul de Îngrășăminte azo- 
toase de la Polawy, cel de îngră
șăminte fosfatice de la Gdansk, u- 
zina de îngrășăminte mixte de la 
Police ș.a.

Este interesant de consemnat că 
principalele direcții de dezvoltare a 
chimiei poloneze în actualul cinci
nal vizează, în primul rînd, sectorul 
prelucrării petrolului și construirea 
unei puternice industrii petrochimi
ce în vederea creșterii producției de 
fibre sintetice, cauciuc sintetic și 
mase plastice. Planul pe acest an 
prevede intrarea in funcțiune a u- 
nul număr de 70 unități în secto
rul chimiei, care vor permite creș
terea valorii producției ramu
rii amintite la peste 12 miliarde 
de zloți. Noi unități de producție 
urmează să fie realizate'în acest an 
la Combinatul de fibre sintetice de 
la Tomaszow și la Gorzow, la uzi
na de fibre sintetice „Stilon". De a- 
semenea, la combinatul petrochimic 
de la Plock vor ti date in exploa

dintele Cabinetului de Miniștri nl 
R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, a primit 
o scrisoare din partea președintelui 
Frontului unit pentru democrația co
reeană din New York, în care se pro
pune convocarea, sub auspiciile 
R.P.D. Coreene, a unui congres pen
tru reunificarea democratică a țării, 
cu participarea personalităților șl or
ganizațiilor obștești reprezentind 
toate forțele patriotice ale coreenilor 
aflați în străinătate. Guvernul R.P.D. 
Coreene și-a exprimat sprijinul față 
de această propunere, care coincide 
în multe privințe cu propria sa pozi
ție favorabilă unirii tuturor forțelor 
patriotice din Coreea și din străinăta
te pentru Împlinirea dezideratului vi
tal al poporului coreean de a trăi in
tr-o patrie unită, democratică și pros
peră.

Toate aceste luări de poziție ale 
R.P.D. Coreene constituie o expre
sie elocventă a atitudinii sale con
structive, a dorinței sincere de a con
tribui la lichidarea situației anor
male create în urmă cu peste un 
sfert de veac — cind, contrar voinței 
poporului coreean, patria sa a fost in 
mod arbitrar dezmembrată — a con
secvenței cu care promovează inte
resul național al unificării patriei.

Poporul nostru nutrește sentimente 
de profundă prietenie și solidaritate 
față de poporul coreean, manifestă 
deplină înțelegere față de năzuințele 
sale de reunificare pașnică a patriei. 
Apreciind că rezolvarea problemei 
coreene este — așa cum cere viața, 
așa cum impun normele dreptului in
ternațional — de competența exclu
sivă a coreenilor înșiși, țara noastră 
se pronunță cu fermitate — in
clusiv la O.N.U. și in alte foruri in
ternaționale — pentru respectarea 
dreptului imprescriptibil al poporu
lui coreean de 40 de milioane de 
a-și hotărî singur soarta. Sprijinul 
României socialiste față de cauza 
dreaptă a poporului coreean și-a gă
sit o nouă și puternică manifestare 
cu prilejul vizitei făcute în R.P.D. 
Coreeană de către delegația de partid 
și guvernamentală română condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. In 
cuvintarea rostită la marele miting 
din Phenian, secretarul general al 
partidului nostru, amintind că, deși 
au trecut 25 de ani de la terminarea 
celui de-al doilea război mondial, 
unele popoare continuă să rămină 
despărțite prin granițe artificial ri
dicate între ele, a spus : „Conside
răm că este timpul să se acționeze 
mai hotărît pentru a se pune capăt 
acestei situații de provizorat, pentru 
ca toate popoarele și, desigur, și po
porul coreean să-și realizeze unitatea 
națională. în acest sens. România 
sprijină programul în 8 puncte adop
tat de Adunarea Populară Supremă 
a Republicii Populare Democrate 
Coreene pentru reunificarea pașnică a 
Coreei și susține cererea legitimă 
privind retragerea trupelor Statelor 
Unite ale Americii din Coreea de sud. 
astfel ca poporul coreean să-și poată 
decide singur destinele, fără nici un 
amestec din afară". Poporul român 
își exprimă convingerea că transpu
nerea în viață a programului în opt 
puncte al R.P.D. Coreene, ca și a re
centelor propuneri, ar corespunda 
năzuințelor celor mai fierbinți ale po
porului coreean, din nord și din sud, 
de reunificare pașnică a patriei sale, 
cauzei păcii și securității în Extre
mul Orient și în lume.

Dumitru ȚINU

tare 3 obiective noi. iar la uzina 
de îngrășăminte artificiale de la 
Police urmează să intre in exploa
tare a doua parte a secției de în
grășăminte fosfatice-azotoase cu o 
capacitate finală de producție a- 
nuală de 110 000 de tone. La Wloc- 
lawek vor fi construite 2 linii de 
azotat de potasiu, avînd fiecare o 
capacitate de producție de 1160 de 
tone în 24 de ore.

De curînd s-a anunțat că la com
binatul de îngrășăminte azotoase de 
la Polawy s-au produs, după cite- 
va luni de cercetări și analize, pri
mele 70 tone de azotat de amoniu 
cu parametri de calitate corespun
zători standardului mondial. încă în 
acest an, agricultura țării vâ fi ast
fel aprovizionată cu o cantitate de 
300 000 tone de azotat de amoniu. Am 
avut recent prilejul sâ vizitez a- 
cest combinat de pe malul drept al 
Vistulei, cu o producție anuală de 2 
milioane de tone. In convorbirea cu 
reprezentanți ai conducerii uzinei am 
consemnat preocupările perseverent® 
pentru ridicarea nivelului cantitativ 
și calitativ al producției, în cadrul 
cărora se circumscrie firesc dorința 
exprimată de gazde de a colabora și 
a face schimb de experiență cu co
lective ale unor unități similare din 
țara noastră.

Vizitînd apoi cîteva secții ale com
binatului, aveam să discut in ro
mânește cu ingineri și tehnicieni 
care își făcuseră cursurile de spe
cializare la București. Păstrez cu 
plăcere din dialogul cu aceste ca
dre — a căror contribuție valoroa
să la creșterea productivității mun
cii, la îmbunătățirea activității ne-a 
fost subliniată de conducerea uzinei 
— cuvinte elogioase despre Româ
nia și poporul român, despre posi
bilitățile crescinde ale colaborării 
româno-poloneze în domeniul indus
triei chimice. Un element dintre a- 
titea al tabloului complex, într-o 
dinamică ascendentă, al relațiilor e- 
conomice dintre cele două țări. Est® 
semnificativă, în acest sens, creș
terea volumului schimburilor da 
mărfuri dintre România și Polonia, 
care a ajuns să fie, în 1970, de aproa
pe două ori mal mare, față de 1965.

In accelerarea și lărgirea fluxuri
lor economice reciproce, în valorifi
carea unor posibilități sporite de 
conlucrare rodnică, un rol important 
revine Intilnirilor și contactelor, la 
nivelul conducerilor de partid și de 
stat, precum și schimburilor de vi
zite ale unor delegații de partid șl 
guvernamentale, economice, tehnico- 
științifice și culturale din cele două 
țări. Se dă astfel expresie dezidera
tului comun al celor două țări de a 
extinde și adinei mai departe 
colaborarea în toate domeniile de 
activitate, cu convingerea că aceas
ta slujește progresului ambelor po
poare, întăririi unității sistemului 
socialist mondial, intereselor păcii și 
socialismului.

I. DUMITRAȘCU



viața internațională
Manifestări cu prilejul

zilei de 23 August
Adunarea reprezentanților oamenilor muncii din Moscova

MOSCOVA 20. — Corespondentă 
de la Silviu Podinâ. La 20 august 
a avut loc la Moscova adunarea fes
tivă a reprezentanților oamenilor 
muncii din capitala Uniunii Sovie- 
t ce. Adunarea a fost organizată de 
Comitetul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., Consiliul Central al Sindica- 
’ clor sovietice, C.C. al Comsomolu- 
lui. Uniunea asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu țârii' 
străine și de Asociația de prietenie 
sovieto-românâ.

In prezidiul adunării au luat loc : 
K. F. Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., N. K. Baibakov, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
I R.S.S.. președintele Comitetului de 
Mat al Planificării al U.R.S.S., G. S. 
Dzoțenidze. vicepreședinte al Prezi- 
niului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
V I. Konotop. președintele A.P.S.R.. 
prim-secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S.. A. A. Epișev, 
general do armată, șeful direcției po
litice superioare a armatei sovietice 

flotei maritime militare a U.R.S.S., 
v. N. Rodionov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S., 
membri ai conducerii unor organiza
ții de masă și obștești.

Tn prezidiu au luat loc, de aseme- 
r.ca. membru delegației A.R.L.U.S., 
condusă de Maria Groza, vicepreșe
dintă a M.A.N., vicepreședintă a 
C onsiliului Național al Femeilor, și 
Teodor Marinescu, ambasadorul Ro
manici in Uniunea Sovietica.

Adunarea a fost deschisă de N. A. 
Roskov, secretar al Comitetului o- 
râșenesc Moscova al P.C.U.S.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România si 
U.R.S.S.

Luind cuvintul. G. G. Sotnikov, 
rrim-vicepreședinte al A.P.S.R., loc
țiitor al ministrului construcției 
de mașini grele, energetice și de 
transport a) U.R.S.S.. a subli
mat succesele remarcabile dobin- 
dite de poporul român, sub con
ducerea partidului său comunist, in 
cei 27 de ani care au trecut de la 
eliberare, relevind dezvoltarea rodni
că a relațiilor multilaterale de prie
tenie și colaborare dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și U.R.S.S.

BELGRAD. — La Liubliana s-a 
deschis expoziția : ..România in ima
gini”. Sint prezentate aspecte din 
realizările țârii noastre in industrie, 
agricultură, in domeniul construcții
lor și al turismului. Vernisajul s-a 
desfășurat in prezența secretarului 
pentru informații al Consiliului Exe
cutiv al R.S. Slovenia. Ciril Șter. a 
altor personalități politice, oameni de 
stat și cultură, ziariști din capitala 
slovenă. Primul secretar al Amba^- 
sadei române la Belgrad a vorbit 
despre realizările de seamă obținute 
de poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist, pe drumul 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate.

SANTIAGO DE CHILE. Sub aus
piciile Institutului chiliano-român de 
cultură, in sala de festivități a Uni
versității din Santiago de Chile a 
avut loc o manifestare festivă. Ma
nifestarea a fost deschisă de vice
președintele institutului. Orlando 
Decebal-Cuza. Ambasadorul Româ
niei la Santiago de Chile. Vasile 
Dumitrescu, a rostit o cuvintare des
pre semnificația și importanța zilei 
de 23 August in lupta poporului 
nostru, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, pentru eliberare 
națională și socială, pentru noi vic
torii in construcția socialistă.

A vorbit apoi Teodor Marinescu, 
care, după ce a mulțumit pentru cu
vintele de prietenie adresate țârii 
noastre, a făcut un bilanț al mari
lor inîăptuiri dobindite de poporul 
român in anii de după eliberare. 
Subliniind politica activa a Romanici 
pc plan extent, vorbitorul a evi
dențiat dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie și a colaborării 
multilaterale dintre România și 
U.R.S.S.

Tn aceeași zi. in saloanele Casei 
prieteniei cu popoarele din țările 
străine, a ax-ut loc vernisajul unei 
expoziții de folclor românesc. Cu a- 
cest prilej au rostit alocuțiuni Alia 
Lavrentieva, vicepreședintă a Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
adjunct al ministrului industriei u- 
șoare a U.R.S.S., și Mana Groza. Ex
poziția urmează sâ fie prezentată și 
la Alma-Ata, Kiev și Riga.

★
La Kiev a avut loc vineri 

adunarea festivă a oamenilor muncii 
din capitala Ucrainei consacrata zi
lei de 23 August. In prezidiul adu
nării au luat loc : Nikolai Borisenko, 
membru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Ucraina. Vladimir Semicia- 
stnii. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, activiști de partid și de 
stat, membri ai conducerii filialei 
din Ucraina a Asociației de priete
nie sovieto-române, oameni de știin
ță și cultură, fruntași in producție.

Despre cea de-a 27-a aniversare 
a eliberării României au vorbit V. 
M. Terlețkii, redactor șef al revis
tei „Komunist Ucraini". președintele 
filialei din Ucraina a Asociației de 
prietenie sovieto-române. și Ale
xandru Ungur, consulul general ro
mân la Kiev.

Tn încheierea adunării a avut loc 
un concert festiv la care și-au dat 
concursul artiști de frunte ai scenei 
ucrainene.

Cu același prilej, in holul Palatului 
Culturii al lucrătorilor de la căile 
ferate s-a deschis o expoziție de 
fotografii ilustrind realizările Româ
niei socialiste.

La Școala nr. 20 din Santiago de 
Chile, care poartă numele de ..Re
publica Socialistă România", s-a or
ganizat. de asemenea, o frumoasă 
serbare la reușita căreia au contri
buit corpul profesoral și elevii școlii.

In fiecare din aceste zile premer
gătoare sărbătorii de la 23 August. 
Institutul chiliano-român de cultură 
organizează acțiuni de informare 
despre realizările țării noastre.

HAVANA. — La Ambasada româ
nă din Havana a avut loc o confe
rință de presă. Ambasadorul Petre 
Ionescu a vorbit numeroșilor redac
tori ai ziarelor, agenției Prensa La
tina. radioului și televiziunii cuba
neze despre importanța actului is
toric de la 23 August 1944. transfor
mările revoluționare care au avut 
loc in anii puterii populare și succe
sele remarcabile obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului co
munist. in opera de construire a so
cialismului. Vorbitorul s-a referit, de 
asemenea, la activitatea internațio
nală a României, subliniind princi
piile care stau la baza acesteia, con
tribuția activă adusă la întărirea u- 
nității sistemului mondial socialist, 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, la cauza destinderii, 
păcii și progresului in lume.

VARȘOVIA. La clubul internațio
nal al cărții și presei din orașul 
Torun a fost organizată o scară ro
mânească. Ion Mlelcioiu, consilier 
al Ambasadei României la Varșovia, 
a vorbit despre dezvoltarea social- 
economică a Republicii Socialiste 
România după eliberarea țării de 
sub jugul fascist.

PRAGA. Consulul general a] Ro
manici la Bratislava a organizat vi
neri o conferință de presă. Consulul 
general a vorbit despre însemnăta
tea istorică a zilei de 23 August și 
a prezentat realizările obținute de 
poporul român, sub conducerea par
tidului său comunist, in cei 27 de 
ani care au trecut de la eliberare.

TOKIO. — Tn capitala niponă s-a 
deschis vineri expoziția ..București — 
capitala României", organizată de In
stitutul Român pentru Relații Cul
turale cu Străinătatea și de Asocia
ția de prietenie Japonia—România.

Semnarea constituției 
federației Republicilor Arabe

DAMASC 20 (Agerpres). — La Da
masc s-au incheiat vineri lucrările 
conferinței tripartite la care au par
ticipat președintele Republicii Arabe 
Unite. Anwar Sadat, președintele 
Siriei, Hafez Assad, și șeful -statului 
libian, Moamer El Geddafi. Cei trei 
șefi de state au semnat constituția 
Federației Republicilor Arabe forma
te din R.A.U.. Libia și Siria. Această 
constituție urmează să fie supusă u- 
nui referendum popular care va a- 
vea loc in cele trei țări la 1 septem
brie a.c.

0 DECLARAȚIE
A BIROULUI POLITIC 

AL P. C. FRANCEZ 
în legătură cu criza 

dolarului
PARIS 20 — Corespondentul Ager

pres, P. Diaconescu, transmite : Bi
roul Politic al Partidului Comunist 
Francez a dat publicității o declarație 
in legătură cu criza dolarului. După 
ce arată că printre cauzele crizei se 
numără cheltuielile imense pentru 
menținerea dominației imperialiste, 
militarizarea economiei și războiul 
împotriva popoarelor din Indochina, 
declarația subliniază că. prin măsu
rile anunțate recent. Administrația 
S.U.A. incearcă sâ mențină domina
ția dolarului, in detrimentul altora, 
să arunce asupra țărilor capitaliste 
o hună parte din dificultățile eco
nomice și financiare ale Statelor U- 
nite.

Interesele Franței — continuă de
clarația — cer o politică de inde
pendență națională. P.C.F. socotește 
că Franța trebuie să dezvolte rapid 
o cooperare fructuoasă cu toate ță
rile, indiferent de regimul lor so
cial. pc picior de egalitate in drep
turi și in baza avantajului mutual.

DECLARAȚIA M. 11. AL R. P. CHINUI 
CU PRIVIRE LA PROBLEMA 

REPREZENTĂRII CHINEI LA O.N.U.

PRIMA INTlLNIRE DINTRE REPREZENTANȚI 
SOCIETĂȚILOR DE CRUCE ROȘIE

DIN R.P.D. COREEANA Șl COREEA DE SUD
PEKIN 20 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă a transmis declarația 
Ministerului Afacerilor Externe al
R. P. Chineze cu privire la problema 
reprezentării Chinei in O.N.U. Re- 
ferindu-se la cererea S.U.A. de a se 
înscrie pe ordinea de zi a celei de-a 
26-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. punctul intitulat ..Reprezen
tarea Chinei in O.N.U.1', declarația 
relevă că „aceasta reprezintă o de
mascare fățișă a planului guvernului 
Nixon de a crea in O.N.U. „două 
Chine11, ceea ce guvernul și poporul 
chinez nu pot tolera in nici un caz 
și resping in mod ferm11. „Pur și 
simplu — continuă declarația — nu 
există pe lume „două Chine11, ci o 
singură Chină, adică Republica 
Populară Chineză : Taivanul este o 
parte inalienabilă a teritoriului chi
nez și o provincie a Chinei. Aceasta 
este realitatea incontestabilă. Invada
rea și ocuparea de către S.U.A.. prin 
forța armată, a Taivanului și strim- 
torii Taivan aparținirid Chinei nu 
pot schimba cituși de puțin suve
ranitatea sacră a R.P. Chineze asu
pra Taivanului". In continuare, in 
declarație se arată că menținerea ar
bitrară de către S.U.A., timp de 20 
de ani, a clicii ciankaișiste in O.N.U., 
pentru a uzurpa locul R.P. Chineze, 
reprezintă ..un amestec grosolan in 
treburile interne ale Chinei și o 
uriașă sfidare la adresa O.N.U.11.

Declarația respinge afirmațiile
S. U.A. potrivit cărora „O.N.U. nu 
trebuie să fie obligată să ia poziție 
cu privire la pretențiile opuse ale 
R.P. Chineze sau Republicii China 
pină la o rezolvare pașnică a pro
blemei așa cum prevede Carta", sub
liniind că aceasta constituie o dena
turare arbitrară a Cartei O.N.U. ..Re
glementarea pașnică a conflictelor, 
așa cum este menționată in Carta 
O.N.U., se referă ia relațiile dintre

Stare de urgență 
în Bolivia

LA PAZ 20 (Agerpres). — Guver
nul bolivian a decretat joi seara sta
rea de urgență pe întreg teritoriul 
țării, anunțind că „elemente ale re- 
acțiunii interne și externe11 au de
clanșat o rebeliune armată in loca
litatea Santa Cruz, al doilea oraș ca 
mărime din Bolivia. Președintele 
Republicii, generalul Juan Jose Tor
res, a adresat in seara aceleiași zile 
un mesaj radiodifuzat populației, ce- 
rindu-i să se alăture forțelor guver
namentale pentru a înăbuși rebeliu
nea.

într-o declarație radiodifuzată vi
neri dimineața, ministrul de interne, 
Jorge Gallardo, a precizat că for
țele guvernamentale sint stăpine pe 
situație.

Corespondenții agențiilor de presă 
precizează că unitățile din La Paz, 
Oruro și Sucre, care alcătuiesc ma
joritatea forțelor armate boliviene, 
au rămas fidele generalului Torres, 
menținînd astfel raportul de forțe in 
favoarea guvernului. Principalul 
sprijin al guvernului il constituie 
insă masele populare, organizate de 
Adunarea Populară, care și-a anun
țat hotărirea de a dejuca noua ten
tativă de lovitură de stal și a con
tinua procesul revoluționar început 
in toamna anului trecut, o dată cu 
instaurarea guvernului Torres. In 
capitala țării. Prezidiul Adunării 
Populare și Comitetul Politic al Cen
tralei muncitorești boliviene au or
ganizat o manifestație de masă „im- 
potriva fascismului și elementelor de 
dreapta proimperialiste". 

state, in timp ce relațiile dintre 
poporul chinez și clica ciankaișistă 
constituie in întregime o problemă 
internă a Chinei" — se arată in 
document.

Evidențiind faptul că privarea Re
publicii Populare Chineze de drep
turile sale legitime la Națiunile U- 
nite este în intregime opera guver
nului american, declarația mențio
nează : „încă de Ia instaurarea sa, 
guvernul Republicii Populare Chi
neze este singurul guvern legal, re- 
prezentind întregul popor chinez șl 
este evident câ locul Chinei in O.N.U. 
aparține Republicii Populare Chi
neze. Au avut loc schimbări de regi
muri in citeva țări membre ale Na
țiunilor Unite, inclusiv cazuri in 
care numele statelor s-a schimbat, 
dar toate acestea nu au afectat locul 
lor in O.N.U.".

„Restabilirea drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze ia O.N.U. și ex
pulzarea clicii lui Cian Kai-și din 
această organizație sint două aspecte 
inseparabile ale aceleiași chestiuni11, 
arată declarația, care apreciază că 
proiectul de rezoluție prezentat la 15 
iulie 1971 de 18 state „este singura 
propunere corectă și rezonabilă pen
tru restabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze in 
O.N.U.11.

Guvernul chinez declară că, in 
cazul in care la Națiunile Unite va 
apare o situație a „două Chine*',  ,,o 
Chină, un Taivan" sau „statutul Tai
vanului rămine a fi hotărit11 sau 
orice altă situație similară, el „nu 
va avea absolut nimic de-a face cu 
O.N.U.11.

„Această poziție justă a guvernu
lui chinez este de neclintit". Gu
vernul chinez își exprimă credința 
că propunerea justă a celor 18 state 
\~a fi in cele din urmă victorioasă.

VIETNAMUL DE SUD

ÎMPOTRIVA INTENSIFICĂRII

ACTELOR DE RĂZBOI 
Alt S.U. A. ÎN ZONA 

DEMILITARIZATA
SAIGON 20 (Agerpres). — Minis

terul Afacerilor Externe al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație in care de
nunță intensificarea actelor de război 
ale S.U.A. in zona demilitarizată — 
relatează agenția Eliberarea. In de
clarație se arată că. după eșuarea 
operațiunii lansate in zona șoselei 
nr. 9 din sudul Laosului, in încerca
rea de a salva planul de „vietnami- 
zare" a războiului de la o prăbușire 
totală, imperialiștii S.U.A. și mario
netele lor de la Saigon au continuat 
sâ aplice programul lor de „pacifi
care". bombardind in mod repetat 
regiuni populate atit din sudul, cit 
și din nordul zonei demilitarizate, 
precum și din partea de sud a Re
publicii Democrate Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe al 
G.R.P., se arată in încheiere in de
clarație. condamnă aceste acte de 
intensificare a agresiunii S.U.A. și 
cere încetarea lor imediată.

PHENIAN 20 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că la Pan- 
munjon a avut loc vineri prima ln- 
tilnire dintre reprezentanții societă
ților de Cruce Roșie din R.P.D. Co
reeană și Coreea de sud.

Agenția menționează că Intilnirea 
a concentrat atenția întregului popor 
coreean. Au fost prezenți numeroși 
corespondenți din R.P.p. Coreeană, 
din Coreea de sud, precum și din 
alte țări.

întregul popor coreean, scrie agen
ția A.C.T.C., speră că intilnirea de 
vineri a reprezentanților societăților 
de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană 
și din Coreea de sud va constitui o 
ocazie importantă pentru desființa
rea barierelor intre nord șl sud, pen
tru realizarea unor călătorii și ra
porturi reciproce, netezind calea u- 
nor contacte și negocieri intre cei 
40 milioane de compatrioți și, apoi, 
pentru înfăptuirea pe viitor a reuni- 
ficării patriei in condiții de indepen
dență și pace — sarcina supremă a 
națiunii.

Son Song Pit, președintele C.C. al 
Societății de Cruce Roșie a R.P.D. 
Coreene, a dat publicității Ja 20 au
gust o declarație în care iși exprimă 
satisfacția in legătură cu „reluarea 
contactelor directe intre nord și sud. 
întrerupte timp de 26 de ani, de

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
In conformitate cu înțe

legerea avută între C.C. al 
P.C.U.S. și C.C. al P.C. din 
JCipOnin, îoi a sosit Ia Moscova 
delegația Partidului Comunist din Ja
ponia, condusă de președintele Pre
zidiului C.C. al P.C. din Japonia, 
Kenji Miyamoto — relatează agenția
T.A.S.S. La aeroport, delegația a fost 
intimpinată de Mihail Suslov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., Konstantin Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., și alte 
persoane oficiale. In aceeași zi, C.C. 
al P.C.U.S. a oferit o masă tovără
șească in cinstea delegației P.C. din 
Japonia.

Edward Gierek, p'im-se«e- 
tar al C.C. al P.M.U.P.. a fost oaspe
tele voievodatului Katowice. După 
cum anunță agenția P.A.P.. Edward 
Gierek a sosit la Katowice in compa
nia primului secretar al voievodatului 
Katowice al P.M.U.P., Z. Grudzen, și 
a adjunctului ministrului industriei 
grele. R. Tezcenki. Intimpinat cu căl
dură de conducerea uzinei și de mem
brii colectivului, el a vizitat secțiile 
de turnătorie și furnale ale uzinelor 
metalurgice „Bobrek" din Bytom, 
după care s-a intilnit cu activul po
litic și economic al uzinelor .

Comitetul Central al 
P.C.U.S. a adoptat o notărîre cu 
privire la activitatea de creștere a 
eficienței producției în întreprinderile 
industriei constructoare de automobi
le și chimice din regiunea Gorki — 
transmite agenția T.A.S.S.

0 delegație din R.A.U., 
condusă de Sayed Marei, vicepremier 
și ministru al agriculturii și reformei 
agrare, se află intr-o vizită oficială 
in R. P. Bulgaria — relatează agenția 
B.T.A. Sayed Marei a fost primit, la 
20 august, de Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Bul
garia. 

cind țara1 a fost divizată In două 
părți. Realizarea oficială a contac
telor directe Intre societățile de 
Cruce Roșie din Coreea de nord și 
de sud, se arată In declarație, de
notă că problema stabilirii de con
tacte Intre nord și sud — o pro
blemă pe care guvernul R.P.D. Co
reene a ridicat-o in mod constant 
ca una din căile corecte și oneste 
de apropiere a compatrioților și de 
realizare a reunificărli independente 
și pașnice a patriei — este pe cale 
să intre In stadiul soluționării. Spe
răm din toată inima că acest prim 
contact va contribui la deschiderea 
drumului reunificării pașnice a pa
triei — dorință arzătoare a întregu
lui popor din Coreea de nord și de 
sud".

In declarație se subliniază. In con
tinuare, că problema primordială 
care confruntă cele două părți este 
de a organiza, la o dată apropiată, 
convorbiri preliminare pentru pre
gătirea tratativelor dintre reprezen
tanții societăților de Cruce Roșie din 
Coreea de nord și de sud, așa cum 
s-a confirmat deopotrivă in scrisoa
rea președintelui C.C. al Societății 
de Cruce Roșie din R.P.D. Coree<« 5 
și în declarația președintelui Socie
tății de Cruce Roșie din Coreea de 
sud, menționate recent de presa 
noastră.

Ciu En-lai, membru al comi- 
tetului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat, și Ken Biao, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, șeful 
secției pentru relații externe a C.C. 
al P.C. Chinez, au primit pe membrii 
delegației Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, conduse de Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale, care fac o vizită in R. P. Chi
neză — anunță agenția China Nouă. 
Cu acest prilej, a avut Ioc o discuție 
desfășurată intr-o atmosferă deosebit 
de cordială și prietenească.

Intîlniri între E. Honecker 
ȘÎ A. GrOmîkO. Agențiile A.D.N. 
și T.A.S.S. informează că zilele aces
tea au avut loc la Berlin intîlniri in
tre Erich Honecker, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., și Andrei Gromiko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice. Au fostr examinate, cu acest pri
lej. unele’ probleme actuale ale întă
ririi securității șl ale destinderii in 
Europa și a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la o serie de pro
bleme ale dezvoltării relațiilor dintre
U.R.S.S. și R.D.G.

★
Erich Honecker, prim-secretar al 

C.C. al P.S.U.G., l-a primit la Ber
lin pe Gerhard Danelius, președintele 
Partidului Socialist Unit din Berlinul 
occidental, informează agenția A.D.N. 
Cu acest prilej au fost abordate unele 
probleme actuale.

Membrii delegației Aso
ciației de prietenie Franța- 
Chinei, care se afla în vizĂtă ,n 
R. P. Chineză, au fost primiți de Go 
Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină — 
relatează agenția China Nouă.

Reafirmări 
ale principialității 

și spiritului constructiv 
al politicii noastre 

externe
Apropierea înălțătoarei zile de 23 

August a reliefat in acest an mai 
pregnant ca oricind, o dată cu voca
țiile creatoare ale poporului român, 
cu entuziasmul și dirzenia sa in 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, trăsă
turile caracteristice ale politicii in
ternaționale ale partidului și statu
lui nostru — inalta principialitate, 
dinamismul, consecvența eforturilor 
de a sluji interesele fundamentale 
ale poporului român și, totodată, 
cauza socialismului, a independenței 
Și progresului popoarelor, a păcii și 
colaborării internaționale.

In acest sens, o însemnătate deo
sebită are evenimentul care a avut 
loc ieri — marea adunare populară 
din Capitală despre care se relatează 
in paginile ziarului. Cuvintarea de 
înaltă valoare principială rostită cu 
acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu conține o afirmare puter
nică a pozițiilor și aprecierilor parti
dului și statului nostru față de cele 
mai importante procese și evenimente 
ale vieții internaționale actuale. Așa 
cum se arată in cuvintare. „politica 
marxisl-leninistă de dezvoltare a le
găturilor cu toate țările socialiste, cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu țările in curs de dezvoltare, cu 
forțele democratice și progresiste de 
pretutindeni și eu toate statele lumii 
este cea mai vie confirmare a spiri
tului profund internaționalist de care 
sint animate partidul, statul și po
porul nostru".

Această politică consecventă și-a 
găsit o elocventă ilustrare la 
ședința comună din 19 august a 
C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, in 
hotăririle adoptate cu acest prilej. 
Forurile de conducere ale partidului 
și statului nostru au dat o inaltâ 
apreciere activității delegației ro
mâne la sesiunea a XXV-a a 
C.A.E.R., intru totul corespunzătoare 
liniilor directoare ale Congresului al 
X-lea In domeniul politicii interna
ționale in vederea dezvoltării cola

borării cu țările membre ale C.A.E.R., 
cu toate țările socialiste. A fost rele
vată totodată importanța deosebită a 
Programului complex — documentul 
adoptat la sesiune — care preconi
zează un larg ansamblu de măsuri, 
aplicabile intr-un interval de timp de 
15—20 de ani. in vederea adincirii și 
dezvoltării colaborării economice din
tre țările membre ale C.A.E.R. Sensul 
fundamental al colaborării este de a 
contribui la sporirea potențialului 
economic al fiecărei țări partici
pante. creșterea rapidă a forțelor de 
producție in toate statele membre, 
apropierea și egalizarea treptată a 
nivelurilor lor de dezvoltare econo
mică, în interesul 
întăririi unității 
țârilor socialiste. 
O asemenea cola
borare se poate 
realiza numai prin 
aplicarea strictă 
și consecventă a 
principiilor înscri
se in Statutul
C.A.E.R. și reconfirmate in Progra
mul complex, — ale respectării suve
ranității de stat, independenței și in
tereselor naționale, neamestecului in 
treburile interne ale țărilor, ega
lității in drepturi, avantajului re-, 
ciproc și întrajutorării tovără
șești. Delimitindu-se principial de 
integrarea capitalistă, procesul de 
integrare economică a țărilor 
socialiste, a.șa cum a fost definit in 
Programul complex, presupune dez
voltarea colaborării pe baza liberu
lui consimțămint deplin, a respec
tării intereselor fiecăreia dintre 
părți, hu este însoțit de crearea de 
organe supranaționale și nu afec
tează problemele planificării inter
ne. Pentru o colaborare in acest 
spirit s-a pronunțat întotdeauna țara 
noastră. Ședința comună a hotărit 
ca guvernul, ministerele și celelalte 
organe centrale să stabilească mă
surile necesare și să acționeze cu 
consecvență pentru participarea ță
rii noastre in cele mai bune condi
ții la realizarea Programului com
plex.

Dezvoltind cooperarea economică 
cu țările C.A.E.R.. România va mi
lita și de aci înainte pentru extin
derea relațiilor sale economice cu 
țările socialiste care nu fac parte 
din acest organism, cu noile state 
independente, cu celelalte state, in
diferent de orinduirea socială, po
trivit cerințelor diviziunii internațio
nale a muncii, ale progresului gene
ral.

Ședința comună a Înaltelor foruri 

de partid și de stat a aprobat și a 
dat de asemenea o Înaltă apreciere 
activității desfășurate de delegația 
de partid și guvernamentală româ
nă. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a vizitat țările so
cialiste din Asia — R. P. Chineză. 
R. P. D. Coreeană, R. D. Vietnam 
și R. P. Mongolă — contribuției deo
sebite aduse de secretarul general 
al partidului nostru la reușita aces
tei vizite. Această hotărire încunu
nează adeziunea entuziastă pe care 
întregul partid, întregul popor au 
manifestat-o față de rezultatele a- 
cestei mărețe misiuni, in care au 
văzut o contribuție de cea mai mare
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însemnătate la întărirea prieteniei 
cu partidele și popoarele frățești 
din țările vizitate, precum și o 
contribuție de seamă la cauza prie
teniei și solidarității dintre țările 
socialiste, la lupta împotriva impe
rialismului. a politicii sale de foită 
și de dominație, pentru progres so
cial și pace. In contextul eforturi
lor pe care partidul nostru le-a 
depus in mod constant pentru apăra
rea și întărirea unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste, in 
lumina unor tendințe pozitive ce s-au 
conturat in direcția normalizării re
lațiilor intre toate țările socialiste și 
ale promovării unui curs realist, de 
destindere in viața internațională, vi
zita delegației române in Asia se în
scrie ca un factor deosebit de favo
rabil și de oportun. Este un motiv 
de adincă satisfacție faptul că in a- 
cest sens a fost privit evenimentul 
de reprezentanți ai partidelor comu
niste, ai mișcărilor de eliberare, ai 
vieții publice din numeroase țări ale 
lumii.

Preocuparea constantă pentru dez
voltarea relațiilor cu partidele comu
niste a fost confirmată și prin activi
tatea desfășurată in această săptâmi- 
nă de conducerea partidului nostru. 
La București au avut loc convorbiri 
intre delegația P.C.R., condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu. și dele
gația P.C. din Spania, condusă de 
tovarășul Santiago Carrillo ; s-au in
cheiat convorbirile intre delegația 
partidului nostru, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și delegația 
Partidului de stingă — comuniștii din 

Suedia, condusă de tovarășul Carl- 
Henrik Hermansson. Aceste convor
biri au evidențiat dorința comună de 
a dezvolta relațiile de prietenie și 
solidaritate dintre partidele respec
tive, hotărirea de a milita pentru u- 
nitatea mișcării comuniste, pentru 
unirea forțelor antiimperialiste, de
mocratice din lumea întreagă.

In spiritul coexistenței pașnice. 
România socialistă militează ferm 
pentru dezvoltarea relațiilor sale cu 
toate statele, indiferent de orinduirea 
social-politică. Evoluția raporturilor 
statului nostru cu țări de pe diferite 
meridiane ale globului ilustrează in 
mod convingător rezultatele pozitive 

pe care le pot avea pentru viața po
poarelor, pentru climatul politic in
ternațional, promovarea contactelor, 
dezvoltarea colaborării pe baza res
pectării stricte a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc. Actuala vizită in România a 
primului ministru al Iranului, Avoir 
Abbas. Hoveyda, atmosfera de prie
tenie și cordialitate in care au avut 
Ioc primirea oaspetelui de către pre
ședintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile oficiale cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, con
stituie o expresie a materializării 
principiilor coexistenței pașnice intre 
țâri cu orinduiri sociale diferite, pen
tru promovarea cărora țara noastră 
hu-și precupețește eforturile.

Fenomenele economice 
legate de criza dolarului 

au profunde cauze 
politice

Ultimele șapte zile au ilustrat 
pregnant instabilitatea economică 
proprie capitalismului, contradicțiile 
sale social-politice de neîmpăcat. 
..Criza dolarului" a zguduit Statele 
Unite, s-a repercutat în țările vest- 
europene și în alte state capitaliste, 
punind sub semnul întrebării înseși 

bazele sistemului monetar interoc- 
cidental. Toate analizele făcute de 
specialiștii și comentatorii politici din 
diferite țări asupra cauzelor care au 
generat fenomenul converg către 
sublinierea concluziei că o cauză e- 
sențialâ, primordială rezidă in poli
tica înarmărilor și a încordării inter
naționale, a cărei cea mai crasă ex
presie este războiul agresiv dus de 
S.U.A. in Vietnam.

Survenind intr-un moment de a- 
cutță tensiune pe fronturile sociale 
din lumea capitalului, această nouă 
răbufnire a crizei financiare aruncă 
o și mai puternică lumină asupra ra
cilelor societății bazate pe exploatare. 

Așa cum au re
levat reprezen
tanții sindicate
lor din S.U.A., 
hotărirea de în
ghețare a sala
riilor, luată in 
cadrul măsurilor 
de „apărare a 
dolarului", arată 

că. în fap». se tinde ca în
treaga povară să apese pe umerii 
maselor muncitoare. Exprimîndu-și 
nemulțumirea față de aceste mă
suri, sindicatele americane și-au 
reafirmat voința de a continua 
cu și mai mare intensitate ac
țiunile lor revendicative. De altiel, 
valul mișcării greviste a cunoscut noi 
intensificări in ultimele zile. Peste 
150 000 de muncitori au încetat lu
crul ; alte categorii de oameni ai 
muncii au anunțat că vor declara 
grevă în cazul că noile contracte co
lective nu vor ține seama de reven
dicările lor.

O deosebită îngrijorare provoacă 
actuala criză a dolarului in țările 
vest-europene și, în primul rind, in 
țările Pieței comune care, ca urma
re a angrenajului monetar interca- 
pitalist, se tem că partenerul lor de 
peste Ocean, care a și ridicat noi ba
riere în calea comerțului internațio
nal, va căuta să iasă din această si
tuație printr-un export de șomaj și 
inflație. Firește, o asemenea perspec
tivă neliniștește mai ales masele 
muncitoare din aceste țări, care și 
pină acum au avut de suportat difi
cultățile generate de relațiile tipice 
în lumea capitalismului. Sint semni
ficative . in acest sens concluziile la 
care a 'ajuns intilnirea ce a avut 
loc zilele trecute la Copenhaga — a 
reprezentanților partidelor comuniste 
din Danemarca, Irlanda, Norvegia, 
Anglia. Referindu-se la consecințele 
preconizatei aderări a acestor țări la 
Piața comună, participanții la întil- 
nire au subliniat că aceasta servește 

întăririi domniei monopolurilor in 
țările vest-europene și va duce la 
înrăutățirea situației clasei munci
toare.

Știrile sosite in ultimele zile din 
diferite țâri ale lumii arată că ma
sele muncitoare iși string rindurile 
in vederea unor noi bătălii de cla
să, pentru apărarea drepturilor și in
tereselor lor vitale, împotriva ofen
sivei monopolurilor imperialiste, pen
tru pace și progres social. ;

Manifestări ale aspirației 
popoarelor 

la independență deplină
Fapte și evenimente cotidiene, pe

trecute in intervalul de timp la care 
se referă această cronică, aduc noi 
confirmări aprecierii partidului nos
tru că in epoca actuală independen
ța națională, dreptul sacru al po
poarelor de a fi stăpine pe avuțiile 
lor, de a-și hotări singure destinele, 
se afirmă cu o forță fără precedent 
in istorie. Un asemenea eveniment 
a fost prilejuit de reuniunea Comi
siei speciale de coordonare latino-a- 
mericanâ (C.E.C.L.A.), desfășurată zi
lele trecute la Bogota. Confirmind 
procesele înnoitoare de pe continen
tul latino-american, voința acestor 
state de a se desprinde din chin
gile monopolurilor străine, de a-și 
consolida independența economică și 
politică, întrunirea din capitala Co
lumbiei a marcat hotărirea partici- 
panților de a-și uni eforturile in ve
derea depășirii stării de subdezvol
tare, a valorificării in interesul pro
priu a bogatelor resurse din țările 
lor.

Concomitent, noi și noi popoare 
care au suportat veacuri de-a rin- 
dul exploatarea și asuprirea colonia
listă își intensifică lupta pentru cu
cerirea libertății și suveranității na
ționale. Chiar in săptămina care a 
trecut, pe harta lumii a apărut un 
nou stat independent : Bahrein. j.

Evenimente petrecute in decursul 
unei singure săptămini, in colțuri a- K 
tit de diverse ale globului, dar care 
sint toate dovezi ale trăsăturii do
minante a evoluției lumii contempo
rane — creșterea continuă a forțelor 
antiimperialiste, dornice de a fi stă
pine pe destinele lor, dornice de 
pace și progres.

I. FtNTINARU
B. STOIAN

Membrii delegației mili
tare a R. P. D. Coreene,con_ 
duse de generalul de armată O Jin U, 
membru al Comitetului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Coreene, aflate în 
vizită in R. P. Chineză, au avut con
vorbiri cu Huan Iun-șen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, șeful Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Chineze de Eliberare. . 
Convorbirile, relatează agenția Chin.?.’ 
Nouă, s-au desfășurat intr-o atmos
fera cordială, prietenească.

Ziua Constituției R. P. Un-
CJCtTC. *̂ a 20 auSust, oamenii muncii
din Republica Populară Ungară au 
sărbătorit Ziua Constituției. Eveni
mentul marchează împlinirea a 
22 de ani de la adoptarea de către 
Adunarea de Stat a primei Constitu
ții democratice a țării.

încheierea lucrărilor con
ferinței „Intermetal". In ca- 
pitala ungară s-au încheiat lucrări
le celei de a 26-a conferințe a „In- 
termetal", in cadrul cărora s-au 
dezbătut probleme legate de schim
burile reciproce de produse siderur
gice prevăzute pentru acest an. La 
lucrările conferinței au' participat 
reprezentanți ai țărilor membre ale 
„Intermetal1 : Bulgaria, Cehoslova
cia. R. D. Germană, Polonia, Unga
ria și Uniunea Sovietică, precum și 
reprezentanți ai întreprinderii ro
mânești de comerț exterior „Metal- 
import" și ai Uniunii întreprinderi
lor siderurgice iugoslave.

Convorbirile S.A.L.T.
Ambasada Uniunii Sovietice din Hel
sinki a avut loc vineri cea de-a 13-a 
ședință de lucru din cadrul actualei 
runde a convorbirilor sovieto-ameri- 
cane asupra limitării cursei înarmă
rilor strategice (S.A.L.T.). Delegațiile 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite Ia 
convorbirile S.A.L.T. s-au intilnit și 
joi după-amiază intr-o ședință nepre
văzută în programul obișnuit al con
vorbirilor.

Un grup de elemente 
neofasciste au aruncat douS 
bombe asupra clădirii unei secții a 
Partidului Comunist Italian, din o- 
rașul Palermo. Explozia a provocat 
pagube materiale. Poliția a deschis 
o anchetă pentru a depista pe a- 
tentatori.
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