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Adunarea festivă cu prilejul celei 
de-a XXVII-a aniversări a eliberării

României de sub jugul fascist
Aniversarea memorabilului eveni

ment al eliberării României de sub 
jugul fascist, act de importanță cru
cială pentru istoria țării, a prilejuit 
desfășurarea unei vibrante adunări 
festive organizate simbătă după- 
amiază in Capitală de Comitetul 
municipal București al P.C.R. si 
Consiliul popular municipal.

Fundalul scenei Sălii Palatului Re
publicii era împodobit sărbătorește 
cu drapele îngemănate ale patriei și

Cuvintarea tovarășului Manea Mănescu

’fii ■

partidului. Stema Republicii Socia
liste România era încadrată de in
scripția „23 August" și de datele 
festive „1914—1971“.

La sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a conducătorilor de par
tid și de stat, participanții la aduna
re iși manifestă prin ovații și a- 
plauze, prin urale care nu conte
nesc minute in șir dragostea și a- 
tașamentul lor profund fată de par
tid, față de conducătorul iubit , al 

a purtat pe umerii săi greul războ
iului, aducind o contribuție hotări- 
toare la eliberarea României și a al
tor țări de sub jugul fascist, la în
frângerea Germaniei fasciste. Cu pre
țul unor uriașe jertfe, popoarele U- 
niunii Sovietice au dat lovituri nimi
citoare trupelor hitleriste, au contri
buit in mod decisiv la schimbarea ra
dicală a situației militare in favoarea 
coaliției antihitleriste, oferind un 
exemplu nepieritor de eroism.

însuflețit de îndemnul și exemplul 
comuniștilor, călăuzit de voința fer
mă de a apăra și dezvolta libertatea 
cucerită, poporul român a participat

Recepție oferită de C. C. al P. C. R., 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri
Cu prilejul celei de-a XXVII-a ani

versări a eliberării României de sub 
jugul fascist, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Consi
liul de Stat și Consiliul de Miniștri 
au oferit simbătă seara o recepție in 
saloanele Consiliului de Miniștri.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc, Miron Constantinescu, 
Mihai Dalea, Miu Dobrcscu, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Stănescu, precum și soțiile conducă
torilor de partid și de stat, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale, organizațiilor de 
masă și obștești, deputați ai Marii 
Adunări Naționale, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara noas
tră, participanți la insurecția armată 
și veterani ai războiului antifascist, 
generali, muncitori fruntași, acade
micieni și alți oameni de știință, artă 
și cultură, șefi ai cultelor, ziariști ro
mâni și străini.

Au luat parte oaspeți de peste hota
re aflați in țara noastră : delegația 
Partidului Comunist din Spania, for
mată din tovarășii : Santiago Carrillo, 
secretar general alxP.C.S„ Santiago 
Alvarez. Ramon Mendezona, Juan Ca
lând? și Mauricio Perez, membri ai 
Comitetului Executiv al P.C.S. ; de
legația Partidului Comunist din Ja
ponia, formată din tovarășii Kenji 

partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Asistența scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.

In prezidiu iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu .și soția sa, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu - Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Dumitru Popa, 
Gheorghe Stoica. Mihai Dalea, Mi
hai Gere, general de armată Ion To- 

cu toate resursele sale materiale si 
umane, cu întregul său potențial mi
litar la războiul drept, eliberator, 
antifascist, săvirșind adevărate mi
nuni de vitejie și eroism pe cîmpul 
de bătălie și in acțiunile pentru sus
ținerea frontului. Armata noastră a 
luptat eroic, alături de Armata so
vietică, pentru eliberarea întregului 
teritoriu al țării, și-a adus contri
buția de singe la eliberarea Ungariei 
și Cehoslovaciei, la înfrângerea defi
nitivă a Germaniei fasciste. In focul 
luptei purtate in comun de ostașii 
români și sovietici s-au cimentat trai
nic prietenia și colaborarea multila-

Miyamoto, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia, Tomio Nishi- 
zawa, membru al Biroului Perma
nent al Prezidiului C.C. al P.C.J., 
Koichiro Ueda, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.J., Eizo Kobayashi, 
membru supleant al C.C. al P.C.J., 
Hiroshi Kikunami, activist la Secția 
internațională a C.C. al P.C.J.

Sint prezenți, de asemenea, oaspeți 
aflați la odihnă in România, tovară
șii : Mihai A. Leseciko, membru al 
C.C. al' P.C.U.S., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Țvietin Miatovici, membru al Birou
lui Executiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Agostino 
Novella, membru al Biroului Politic 
al Partidului Comunist Italian, Carlo 
Galluzzi și Abdon Alinovi, membri 
ai Direcțiunii P.C.I., Henri Krasucki, 
membru al Biroului Politic al P.C. 
Francez, secretar al Confederației 
Generale a Muncii, Claude Poperen, 
membru supleant al Biroului Politic 
al P. C. Francez, Jos Van Eynde,’ 
președintele Partidului Socialist Bel
gian, Jan Debrouwere, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Belgia, Janis Katsouridis, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului AKEL din Cipru, Hugh 
Moore, membru al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Irlanda.

Au luat, de asemenea, parte tova
rășul Abdalah Ahmed El Khamry, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar general-adjunct al Frontului 
Național, ministrul informațiilor și 
culturii din Republica Democratică 
Populară a Yemenului, delegația A- 
sociației de prietenie sovieto-româ- 
ne, condusă de tovarășul Boris Gri- 

niță, precum și Constantin Pirvu- 
lescu, Alexandru Sencovici, Gheor
ghe Vasilicht, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara noastră, 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C 
al P.C.R., general-colonel Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al ministrului 
forțelor armate și sef al Marelui 
Stat Major, Suzana Gâdea, președin
ta Consiliului National al Femeilor.
(Continuare in pag. a Il-a)

terală dintre poporul român și po
poarele sovietice, prietenie adincită 
continuu și ridicată pe trepte superi
oare in anii dezvoltării socialiste a 
patriei noastre.

Neștearsă va rămine în amintirea 
poporului nostru lupta plină de abne
gație a comuniștilor, a celorlalți pa- 
trioți, a ostașilor și ofițerilor, a tu
turor celor care și-au adus contri
buția la scuturarea jugului fascist, la 
cucerirea libertății naționale și socia-

(Continuare in pag. a Il-a)

gorievicl Andreev, rectorul Școlii 
superioare din Leningrad a P.C.U.S., 
membru al conducerii Filialei din 
Leningrad a Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și legături cul
turale cu străinătatea, grupul de zia
riști chinezi, precum și un grup de 
activiști din R. P. Chineză, condus 
de tovarășul Tin Pin, membru al 
Comitetului orășenesc de partid Pe
kin, președintele Comitetului revolu- 
.ționar al raionului Tunvan, secretar 
al Comitetului raional de partid, de
legația comunei Praveț din R. P. 
Bulgaria. Albert de Smaelle, pre
ședintele Consiliului Economic Cen
tral din Belgia.

Au participat, de asemenea, grupuri 
de activiști de partid și de stat din 
U.R.S.S., Cuba, R. P. Ungară, R. P. 
Polonă, R. S. F. Iugoslavia, R. P. D. 
Coreeană, R. P. Mongolă, ai Frontu
lui Național de Eliberare din Vietna
mul de Sud, din Italia, Franța. Brazi
lia. Peru. Haiti, Marea Britanic, 
S.U.A., R.A.U.. reprezentantul revis
tei pentru problemele păcii și socia
lismului, care se află in aceste zile in 
țara noastră.

Au participat șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați in Republica So
cialistă România, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplomatic.

La începutul recepției a fost into
nat Imnul de stat al Republicii Socia
liste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de stat 
s-au întreținut cordial in timpul re
cepției cu oaspeții de peste hotare, eu 
șefii misiunilor diplomatice.

Recepția s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Intilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a altor conducători de partid 

cu delegația Partidului Comunist din Japonia, 
condusă de tovarășul Kenji Miyamoto

Simbătă, delegația Partidului Co
munist din Japonia, condusă de to- 
vară'șul'Keriji Miyamoto, președin
tele Prezidiului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ja
ponia, a făcut o vizită la C.C. al 
P.C.R., unde s-a întîlnit cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, și alți conducători de partid.

Din partea japoneză au partici
pat tovarășii Tomio Nishizawa, 
membru al Biroului Permanent al 
Prezidiului C.C. al P.C.J., Koichiro

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLĂE CEAUȘESCU
Vicepreședintele Federației Internaționale 

de marketing, dr. Constantin Drăgan
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri

Un grup de turiști americani de origine română
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, îm
preună cu soția sa, tovarășa Elena 
Ceaușescu, și tovarășii Emil Bod
naraș, Manea’ Mănescu, Gheorghe 
Pană și Dumitru Popescu, a primit 
sîmbătă dimineață, la Palatul Con
siliului de Stat, un grup de turiști 
americani de origine română care 
au făcut o vizită în țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut prietenește cu oaspeții,

ÎNCHEIEREA VIZITEI PRIMULUI MINISTRU
AL IRANULUI, AMIR ABBAS HOVEYDA, 
ÎN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

Primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hovevda, care a făcut 
o vizită oficială în țara noastră, ia 
invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Ghporghe Maurer, a 
părăsit, sîmbătă dimineața, Capi
tala. 1

Stimați tovarăși,
Aniversăm astăzi Împlinirea a 27 

de ani de la înfăptuirea actului is
toric al eliberării României de sub 
jugul fascist — marea sărbătoare na
țională a poporului român. Victoria 
insurecției naționale antifasciste ar
mate din august 1944 a deschis calea 
unor adinei transformări revoluțio
nare, a realizării aspirațiilor de li
bertate și dreptate socială ale oa
menilor muncii din patria noastră.
23 August s-a înscris pentru tot
deauna in cartea de aur a istoriei 
noastre, ca strălucit simbol al patrio
tismului și eroismului întregului po
por, in frunte cu clasa muncitoare, 
al rlarviziunii și al luptei pline de 
abnegație a gloriosului partid comu
nist.

In acele momente hotărâtoare pen
tru destinele patriei, cind politica 
nefastă a cercurilor reacționare do
minante adusese România pe margi
nea catastrofei, răsturnarea dictatu
rii militaro-fasciste se impunea ca 
o necesitate vitală pentru salvgarda
rea intereselor supreme ale întregu
lui popor, pentru însăși existența 
țării. Izvorită din realitățile obiec
tive ale României, insurecția a fost 
rodul luptei unite a clasei munci
toare. a țărănimii și intelectualității 
înaintate, al coalizării celor mai largi 
forțe sociale, politice și militare sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. Succesul deplin al insurecției 
naționale antifasciste armate, ieșirea 
României din războiul antisovietic, 
întoarcerea armelor de către în
treaga armată română și angajarea 
țării în lupta împotriva Germaniei 
naziste au demonstrat influența po
litică în mase, marea forță de mo
bilizare și organizare a Partidului 
Comunist Român, care s-a dovedit a 
fi la înălțimea răspunderilor sale is
torice.

Victoria Insurecției naționale anti
fasciste armate a avut loc in condi
țiile internaționale favorabile create 
de înfrîngerile zdrobitoare Drovocate 
mașinii de război fasciste, de strălu
citele izbinzi ale glorioasei Armate 
sovietice. Forță principală a coali
ției antihitleriste, Uniunea Sovietică

Astăzi, in jurul orei 
8,00, posturile noastre de 
radio și televiziune vor 
transmite direct din Piața 
Aviatorilor din Capitală 
parada militară și demon
strația oamenilor muncii 
în cinstea celei de-a 27-a 
aniversări a eliberării Ro
mâniei de sub jugul fas
cist.

Primul ministru iranian a fost în
soțit de Abbas Nayeri, ambasador, 
director general in Ministerul A- 
facerilor Externe al Iranului, Ah
mad Ardalan, ambasador, director 
în același minister, de alte persoa
ne oficiale.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost condus de 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior, Gheorghe Cioară, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, conducători 
ai unor instituții centrale, generali 
și ofițeri, funcționari superiori din 
M.A.E., ziariști români și străini.

A fost de față Alexandru Boabă, 
ambasadorul României la Teheran.

(Continuare în pag. a Vl-a) 

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.

Din partea română au luat parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Rădulescu și Vir
gil Trofin, membri ai Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Permanent 

mit la -21 august pe dr. Constantin 
Drăgan, originar din România, vice
președinte al Federației Internațio

le-a vorbit despre preocupările sta
tului nostru pentru continua dez
voltare economică a întregii țări, 
pentru făurirea unei vieți tot mai 
fericite poporului nostru, despre 
politica consecventă a României de 
pace, prietenie și colaborare cu toa
te statele lumii.

Oaspeții au mulțumit călduros 
președintelui Consiliului de Stat 
pentru cinstea pe care le-a făcut-o 
de a-i primi, au exprimat elogii la 
adresa realizărilor mari din țara 

La plecare, pe aeroportul Otopeni

al C.C. al P.C.R., Dumitru Popes
cu, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Alexandru Sencovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovă
rășească.

nale de marketing, care face o vi
zită în țara noastră.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cordial cu oaspetele.

noastră, a schimbărilor adinei în 
dezvoltarea economică, în viața 
poporului nostru, au avut cuvinte 
de apreciere pentru politica externă 
a României consacrată cauzei păcii, 
înțelegerii între popoare, destin
derii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
soția sa, ceilalți conducători s-au 
fotografiat împreună cu grupul de 
turiști americani de origine ro
mână.

I
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Cuvîntarea tovarășului Manea Mănescu
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le. Ne Îndreptam gindurile cu recu
noștință spre glorioșii ostași sovietici 
căzuți in lupta pentru eliberarea 
României, pentru Intri ngerea hitle- 
rssmului. Cinstim, totodată, memoria 
luptătorilor din armatele celorlalte 
țâri Rle coaliției antihitleriste, a mi
lioanelor de participanți la lupta de 
rezistență din țările cotropite de fas
cism.

In noile condiții create după 23’Au
gust 1944, lupta antifascistă și de
mocratică s-a transformat !ntr-o im
petuoasă mișcare de masă pentru a- 
șezarea pe noi temeiuri a vieții so
cietății românești.

Reunind într-un larg front popu
lar clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea. păturile mijlocii de la 
orașe și chiar unele cercuri ale bur
gheziei. Partidul Comunist Român a 
organizat și condus cu succes bătă
liile de o amploare fără precedent 
care au impus primul guvern cu a- 
devărat democrat din istoria țării. 
Prefacerile cu caracter revoluționar 
in viața politică, economică și so
cială a țârii s-au împletit strins cu 
ofensiva continuă împotriva forțelor 
reacționare ale claselor exploatatoare 
și a partidelor lor. în cursul acestui 
proces s-au întărit unitatea clasei 
muncitoare, alianța muncitorească- 
țărănească. s-a modificat radical ra
portul forțelor de clasă în favoarea 
maselor celor ce muncesc. înfringe- 
rea politică definitivă a claselor ex
ploatatoare a fâcut posibilă cucerirea 
întregii puteri de către clasa munci
toare. instaurarea proprietății socia
liste asupra principalelor mijloace 
de producție, trecerea la construirea 
societății socialiste.

Victoria revoluției populare, făuri
rea orinduirii socialiste constituie ex
presia voinței de nestrămutat a în
tregului popor. încununarea luptei 
sale îndelungate, pline de eroism și 
sacrificiu, pentru emancipare na
țională și socială, pentru înflorirea 
patriei — România socialistă.

Stimați tovarăși,

Bilanțul pe care îl face poporul 
nostru acum, cu prilejul, sărbătorii 
sale naționale, evidențiază deosebit de 
pregnant marile cuceriri revoluțio
nare, mutațiile profund înnoitoare 
care au avut loc in toate domeniile 
vieții sociale, economice și politice. 
Eliberat pentru totdeauna de asu
prire si exploatare, stăpin deplin pe 
soarta sa și pe bogățiile țării, poporul 
nostru iși desfășoară impetuos uria
șele sale energii creatoare în opera 
de edificare a noii orânduiri. Spre 
satisfacția și mindria legitimă a tu
turor fiilor ei. România oferă astăzi 
imaginea unei țări angajate ferm pe 
calea progresului și civilizației so
cialiste. bucurindu-se de stimă și res
pect în lumea întreagă. Ceea ce ca
racterizează România contemporană 
este dinamismul puternic al întregii 
economii, efervescența creatoare pe 
toate tărimurile activității sociale. Se 
dezvoltă susținut baza tehnico-ma- 
terială a societății noastre, se ampli
fică și se perfecționează forțele de 
producție, crește necontenit avuția 
națională. La orașe și sate, in întrea
ga economie și in toate domeniile 
vieții sociale s-au consolidat trainic 
relațiile socialiste.

Marile succese obținute în anii . 
construcției socialiste in dezvoltarea 
producției materiale își găsesc o ex
presie sintetică in faptul că in anul 
1970 venitul național a fost de 6 ori. 
iar producția globală industrială de 
17 ori mai mare decît in anul 1938.

An de an se evidențiază tot mai 
mult rezultatele pozitive ale politicii 
consecvente a partidului nostru de in
dustrializare, de modernizare a în
tregii economii pe baza cuceririlor 
tehnicii și științei contemporane. 
România a înregistrat în anii socia
lismului o creștere economică cu rate 
anuale situate în zona celor mai di
namice realizări obținute pe plan 
mondial. Industria radical înnoită, 
amplasată rațional și dezvoltindu-se 
armonios pe teritoriul întregii țări, 
a atins un grad înalt de con
centrare și specializare, a căpătat un 
nou profil prin sporirea ponderii 
ramurilor ei hotăritoare — energia 
electrică, metalurgia, construcțiile de 
mașini, chimia ; ea constituie un 
factor dinamizator al întregii dezvol
tări economico-sociale a țării.

Agricultura socialistă a cunoscut 
un accentuat proces de intensificare 
a producției, în primul rind datorită 
dezvoltării puternice a bazei sale 
tehnice-materiale, asigurind apro
vizionarea populației cu mărfuri 
agroalimentare și a industriei cu ma
terii prime. Calea sigură a progre
sului agriculturii o constituie valori
ficarea cit mai largă a avantajelor 
marii producții socialiste, utilizarea 
rațională a pămintului și a forței de 
muncă, intensificarea mecanizării lu
crărilor agricole, chimizarea produc
ției, extinderea suprafețelor irigate, 
dezvoltarea pe baze moderne a zoo
tehniei, impulsionarea cercetării ști
ințifice.

Concomitent cu dezvoltarea indus
triei și agriculturii — cele două ra
muri de bază ale economiei noastre 
naționale — creșteri însemnate au 
cunoscut construcțiile, transporturile, 
telecomunicațiile, circulația mărfuri
lor și serviciile către populație.

In economie, ca și în toate dome
niile de activitate, se simte suflul nou 
imprimat de Congresele al IX-lea și 
al X-lea ale partidului nostru co
munist. rodul aplicării orientărilor 
stabilite pentru dezvoltarea sectoru
lui hotăritor, a producției materiale, 
perfecționarea relațiilor de produc
ție socialiste și a intregii vieți so
ciale. a stilului și metodelor de mun
că ale partidului, aparatului de stat, 
întreprinderilor și organizațiilor eco
nomice. Ca urmare, economia noas
tră națională a cunoscut importante 
progrese calitative și este astăzi ca
pabilă să răspundă tot mal bine ce
rințelor tehnicii avansate, să rea
lizeze o producție cu o eficiență ri
dicată și să asigure participarea tot 
mai activă a României la schimburile 
comerciale, la cooperarea internațio
nală economică și tehnico-științlfică.

Baza sigură a progresului multila
teral al forțelor de producție, a creș
terii venitului național și avuției so
ciale o reprezintă politica de dezvol
tare a acumulărilor, vastul program 
de investiții Înfăptuit de partidul și 
statul nostru. Ca rezultat al eforturi
lor materiale ale clasei muncitoare, 
ale Întregului popor, pe tot întinsul 
țării, în fiecare județ, In orașele și 
comunele patriei s-au ridicat mii de 
obiective . economice și soclal-cultu- 
rale. Aceasta a permis ridicarea la 
un nivel superior de civilizație ma
terială și spirituală a tuturor zone
lor țării, dezvoltarea economică- 
socială echilibrată a întregii țări.

întreaga politică a partidului are 
ca țel suprem creșterea continuă a 
nivelului de trai al poporului. In 
acest scop au fost și sint luate an de 
an măsuri datorită cărora a sporit 
numărul locurilor de muncă, au 
crescut veniturile reale, s-au îmbu
nătățit condițiile de muncă și de 

locuit, d® ocrotire a «ănătlțll șt da 
asistență socială.

Dezvoltarea producției bunurilor 
de larg consum a permis îmbunătăți
rea continuă a aprovizionării popu
lației. satisfacerea în condiții tot 
mai bun® a cerințelor de mărfuri și 
servicii.

Pe baza creșterii producției mate
riale și n venitului național s-au asi
gurat în decurs de două decenii spo
rirea de peste 2.7 ori a salariului 
real, mărirea substanțială a pensii
lor. O creștere asemănătoare au în
registrat veniturile reale ale țărăni
mii. Recenta hotărlre a conducerii 
de partid și de stat cu privire la 
majorarea alocației pentru copii și 
îmbunătățirea regimului de acordare 
a acesteia in spiritul echității sociale 
reprezintă o nouă dovadă a grijii 
partidului față de familiile cu mulți 
copii.

Unul dintre factorii principali care 
susțin creșterea noastră economică 
este ridicarea nivelului general de 
instruire și cultură a populației. In 
prezent. învățământul de toate gra
dele cuprinde peste o cincime din 
cetățenii țârii; se. generalizează in- 
vățămîntul obligatoriu de 10 ani. se 
dezvoltă puternic invățămintul pro
fesional. liceal șl cel superior. Sis
temul de reciclare periodică a ca
drelor din toate domeniile vieții eco
nomice și sociale este chemat să asi
gure perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale și culturale a tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii.

Orinduirea noastră stimulează pu
ternic dezvoltarea științei, valorifi
carea capacității creatoare a cerce
tătorilor, legarea strinsă a activității 
științifice de nevoile societății socia
liste. înfloresc arta și cultura, puse 
în slujba formării omului nou. a 
dezvoltării societății noastre socia
liste.

Transformările care au avut loc In 
economie in perioada construcției so
cialiste au determinat modificări sub
stanțiale în structura societății, în 
compoziția și fizionomia socială a tu
turor categoriilor populației, în ra
porturile dintre ele. Eroica noastră 
clasă muncitoare, forța socială con
ducătoare a societății, și-a sporit pu
ternic rindurile și nivelul de pregă
tire profesională și culturală. Ea și-a 
dovedit pe deplin forța creatoare, ca
pacitatea de a conduce cu succes dez
voltarea generală a societății. Prin 
trecerea de la mica producție agri
colă la cea cooperatistă, țărănimea
— aliat de nădejde al clasei munci
toare — s-a transformat într-o clasă 
nouă, socialistă, cu o compoziție o- 
mogenă. Provenind în cea mai mare 
parte din rindurile muncitorilor și 
țăranilor, intelectualitatea noastră iși 
pune cu abnegație energia și capaci
tatea sa de creație în slujba con
strucției socialiste.

Una din marile realizări ale poli
ticii partidului nostru este asigurarea 
deplinei egalități in drepturi a tu
turor cetățenilor, fără deosebire de 
naționalitate. In focul revoluției și 
construcției socialiste s-au cimentat 
trainic frăția și unitatea de nezdrun
cinat a tuturor claselor și păturilor 
sociale, a tuturor oamenilor muncii
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — care participă 
activ și cu entuziasm la înfăptuirea 
politicii partidului, la construirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.

Actuala etapă de dezvoltare a țării 
se caracterizează prin lărgirea con
tinuă a democrației socialiste in toate 
domeniile, prin participarea tot mai 
intensă a oamenilor muncii la con
ducerea treburilor obștești, la solu
ționarea principalelor probleme ale 
edificării noii orînduiri. Promovarea 
în toate compartimentele activității 
politice, economice, sociale și de stat 
a principiului conducerii și muncii co
lective, creșterea răspunderii și ro
lului organizațiilor de masă și ob
ștești in viata socială iși arată din 
ce în ce mai mult efectele pozitive 
asupra înaintării cu succes a socie
tății noastre pe calea socialismului, 

în prezent, poporul nostru își con
centrează eforturile pentru înfăp
tuirea sarcinilor primului an din noul 
plan cincinal, intimpinind marea săr
bătoare națională cu noi și impor
tante realizări în întrecerea socialis
tă, în creșterea producției industriale 
și agricole, in perfecționarea Întregii 
activități economice. Numai în indus
trie sporul obținut in primele 7 luni 
ale acestui an, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, reprezintă 20 
de miliarde lei. In agricultură am 
obținut rezultate bune în recoltarea 
culturilor de vară — și se prevede 
un an agricol favorabil. Toate aces
tea demonstrează grăitor că oamenii 
muncii înfăptuiesc cu succes sarcinile 
planului cincinal, programul măreț 
de Înflorire a patriei noastre socia
liste elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului.

Permiteți-mi, stimați tovarăși, să 
adresez cu acest prilej, din însărci
narea Comitetului Central al parti
dului, a Consiliului de Stat și a Con
siliului de Miniștri, muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor, cadrelor de 
partid, de stat și din organizațiile 
obștești, tuturor oamenilor muncii 
calde felicitări pentru munca lor 
entuziastă, pentru succesele remar
cabile obținute in toate domeniile de 
activitate, să le urăm multă sănătate, 
fericire și noi izbinzi în viitor.

Stimați tovarăși.
Programul dezvoltării economice și 

sociale a țării pe anii 1971—1975 pune 
In fața întregului popor sarcini com
plexe. de mare importanță. Produc
ția industrială urmează să sporească 
cu 68—78 la sută, iar venitul național 
cu 68—82 la sută. Se prevede aloca
rea unor importante fonduri de in
vestiții pentru construirea de noi o- 
biectlve economice, pentru extinde
rea și modernizarea celor existente, 
ceea ce va duce la sporirea număru
lui salariaților cu peste un milion de 
persoane. Pe această bază va crește 
în continuare nivelul de trai al popu
lației, se va proceda, începind încă 
din anul 1972 la o nouă majorare 
generală a salariilor : pînă la sfirsitul 
cincinalului salariul real urmează să 
crească cu 20 la sută.

înfăptuirea programului de dezvol
tare a țării in anii ce vin cere con
centrarea in continuare a tuturor e- 
nergiilor In Industrie pentru sporirea 
producției și productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produselor, 
promovarea progresului tehnic, folo
sirea integrală a capacităților, redu
cerea cheltuielilor materiale, în ve
derea ridicării rentabilității activită
ții industriale.

In agricultură eforturile trebuie în
dreptate spre valorificarea rezerve
lor mari de care dispun unitățile so
cialiste. spre rezolvarea problemei 
mecanizării complexe a lucrărilor a- 
gricoie. realizarea programului na
țional de dezvoltare a zootehniei și 
a celui de îmbunătățiri funciare^

Se impune să se acorde toata a- 
tenția îndeplinirii in bune condiții 
a programului de investiții, respec
tării termenelor de punere in 
funcțiune a noilor obiective, reali-

nării indicatorilor tchnlco-economicl 
la toate întreprinderile.

Este necesară realizarea exempla
ră a sarcinilor dc export, sporirea 
competitivității mărfurilor româ
nești pe plan Internațional.

In toate domeniile trebuie 
•igurăm perfecționarea continuă

de 
jaloanele

să a- 
__ __ r_______  ____ _______ 1 a 
activității potrivit exigențelor puse 
de partid, cerințelor noii etape de 
dezvoltare in care ne aflăm. In 
felul acesta vor putea fi obținute 
noi șl noi succese, vor putea fi În
lăturate greutățile și neajunsurile 
care mai există, vom face pași ho- 
tărițl înainte pe calea întăririi ba
zei materiale a societății noastre 
socialiste, vom asigura oamenilor 
muncii un nivel de viață tot mai 
ridicat.

O dată cu începerea realizării ac
tualului plan cincinal. România pă
șește intr-o etapă superioară a evo
luției sale. Pe acest drum partidul 
nostru, întregul popor este călăuzit 
de mărețul program elaborat 
Congresul al X-lea, de ' ' 
mari trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul sărbătoririi semicen
tenarului partidului pen
tru următoarele decenii, 
pină in 1990 — 2000. A- 
ceste jaloane prefigurează 
contururile luminoase ale 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate ; o eco
nomie avansată, înzestrată 
cu o industrie modernă ; 
o agricultură intensivă cu 
înalt randament : desfă
șurarea pe un front larg 
a activității științifice, a 
instrucției publice, dezvol
tarea conștiinței socialiste, 
ridicarea continuă a nive
lului de trai material și 
cultural al întregului po
por ; perfecționarea rela
țiilor de producție ; adin- 
cirea democrației socia
liste.

Prin munca entuziastă, 
plină de răspundere a fie
cărui cetățean, a întregu
lui popor, sub conducerea 
încercată a partidului, pa
tria noastră se va ridica 
pe noi culmi de civilizație 
și prosperitate, se va a- 
propia de nivelul țărilor cu 
înalt grad de dezvoltare 
economică, vor fi create 
condițiile pentru trecerea 
ei treptată spre comunism.

Tabloul luminos al vic
toriilor și înfăptuirilor ob
ținute în acești ani. pers
pectivele mobilizatoare ale 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate evidențiază 
elocvent justețea politicii partidului 
nostru, sint indisolubil legate de e- 
xercitarea rolului conducător al par
tidului. Așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „Conducerea vic
torioasă a poporului român pe dru
mul socialismului, al progresului 
material și spiritual, al democrației 
socialiste nu ar fi fost posibilă dacă 
in fruntea națiunii nu ar fi existat 
Partidul Comunist Român, unic și 
glorios partid marxist-leninist al 
clasei muncitoare, care și-a asumat 
înalta misiune istorică de a face să 
triumfe pe pămintul României so
cietatea comunistă".

Partidul Comunist Român s-a ma
nifestat ca exponentul cel mai fidel 
al intereselor oamenilor muncii, a 
slujit cu neclintită credință cauza li
bertății poporului, independenței și 
suveranității naționale, afirmindu-se 
ca singura forță capabilă să ducă 
masele la victorie. In procesul acti
vității laborioase de conducere a so
cietății, Partidul Comunist Român, 
călăuzindu-se neabătut după concep
ția materialismului dialectic și isto
ric, a aplicat creator legile generale 
ale construcției socialiste la condi
țiile concrete ale României, a adoptat 
soluții adecvate particularităților 
și cerințelor fiecărei etape de dez
voltare a țării, a elaborat programe 
realiste, fundamentate științific, care 
au mobilizat întreaga națiune in di
recțiile hotăritoare ale progresului 
economic și social. Conducînd nemij
locit intreaga viată socială, partidul 
nostru organizează și îndrumă prin 
membrii săi, prin organele și orga
nizațiile de partid vasta activitate 
creatoare a tuturor oamenilor mun
cii. In viața societății noastre. Parti
dul Comunist Român reprezintă iz
vorul nesecat care vitalizează și am
plifică energiile poporului in proce
sul făuririi orinduirii noi, socialiste, 
forța care dinamizează societatea 
noastră și-i asigură mersul ascen
dent înainte spre comunism.

Politica Partidului Comunist Ro
mân reprezintă pentru țara noastră 
marxism-leninismul creator. Conce
pută și realizată împreună cu clasa 
muncitoare, cu toți oamenii muncii, 
politica partidului insuflă întregului 
popor încredere In propriile puteri, 
pasiune revoluționară, hotărire in 
lupta cu greutățile, pentru promova
rea noului in toate compartimentele 
de activitate.

Atmosfera de puternic entuziasm 
|n care întregul popor a sărbătorit 
jn primăvara acestui an semicente
narul partidului, aprobarea cu care 
masele primesc hotărîrile partidului 
constituie o grăitoare demonstrație 
a atașamentului și dragostei oame
nilor muncii față de Partidul Comu
nist Român, in frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,

Contribuția deosebit de valoroasă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea politicii partidului și sta
tului. devotamentul său nețărmurit 
față de popor, față de idealurile so
cialismului și comunismului, adinca 
cunoaștere și înțelegere a realități
lor, înalta sa capacitate de a aplica 
în mod creator marxism-leninismul 
la aceste realizări, i-au adus stima 
profundă și prețuirea unanimă a în
tregului partid, a clasei muncitoare, 
a tuturor celor ce muncesc^din patria 
noastră.

Puternica personalitate a celui mai 
iubit fiu al poporului nostru se evi
dențiază prin profunda sa clarvi
ziune politică și cunoaștere a eveni
mentelor internaționale, prin perse
verența și hotărîrea neclintită cu 
care militează pentru întărirea legă
turilor dintre partidul nostru și 
toate celelalte partide comuniste și 
muncitorești, pentru dezvoltarea re
lațiilor economice, politice, culturale 
dintre țara noastră și toate statele 
socialiste.

Acționînd cu principialitate comu
nistă, in spiritul ideilor călăuzitoare 
ale partidului nostru, ale marxism- 
leninismului, pentru întărirea unită
ții țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești, pentru solidari
tatea tuturor forțelor democra
tice și progresiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — Înflăcărat patriot și in
ternaționalist — s-a impus ca un mi
litant de seamă al luptei împotriva 
imperialismului, pentru libertatea 
și egalitatea tuturor popoarelor, 
pentru pace și socialism, s-a a- 
firmat ca o figură proeminentă 
a vieții internaționale contempo
rane. Ceea ce constituie un mo
tiv de mlndrle pentru toți comu- 

nlștll români, pentru toți membrii 
națiunii noastre socialiste. Iată de ce, 
tovarăși, conducătorul iubit și stimat 
al partidului și statului este și va fi 
urmat întotdeauna cu credință și de
votament nemărginit de către între
gul partid, de întreaga noastră clasă 
muncitoare, de eroicul popor român.

Partidul nostru desfășoară o vastă 
activitate politică, organizatorică, 
ideologică și educativă, de mobili
zare a tuturor membrilor societății la 
îndeplinirea îndatoririlor cetățenești. 
El conduce poporul prin metode po
litice, de convingere, de educare a 
maselor largi în spiritul ideilor so
cialismului, al concepției clasei mun
citoare despre lume și viață.

O nouă expresie a caracterului re
voluționar, militant al politicii parti
dului nostru o constituie progra
mul de măsuri adoptat recent 
de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R.. la Inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al cărui sens 
fundamental 11 constituie Îmbunătă
țirea Întregii activități politice, ide
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societății și progresului general,

ologice șl de educație comunistă a 
maselor. Aceste măsuri profund 
partinice sint izvorite in mod or
ganic din necesitățile progresului 
multilateral al societății noastre. O- 
rinduirea pe care o făurim presu
pune atit un nivel ridicat al for
țelor de producție, perfectionarea 
relațiilor sociale, cit și un om nou, 
cu o temeinică pregătire profesio
nală. călăuzit de o concepție clară, 
științifică asupra lumii, cu înalte 
trăsături morale, proprii oamenilor 
înaintați. Caracteristica fundamen
tală a cetățeanului acestei orinduiri 
este dăruirea cu care pune țoale 
capacitățile sale creatoare în slujba

? ‘ ț ' 7 d, a
victoriei depline a socialismului pe 
pămintul României, a înfloririi pa- 

■ Vriei. -
Primite cu vie satisfacție și de

plină aprobare de către comuniști, 
de către întregul popor, măsurile 
stabilite de conducerea partidului 
sint apreciate in mod unanim ca o 
nouă dovadă a înaltei responsabili
tăți pe care o manifestă partidul 
pentru destinele națiunii noastre 
socialiste. Chezășia principală a 
înaintării cu Succes pe calea socia
lismului rezidă in întărirea conti
nuă a rolului conducător al parti
dului in societate, in afirmarea lui 
cu vigoare in toate domeniile acti
vității sociale.

Stimați tovarăși.

instaurării
toate popoarele lumii,

so-
ac- 

I so- 
'niu-

Intre politica internă și cea ex
ternă a partidului și guvernului țâ
rii noastre există o unitate dialec
tică. Expresie a intereselor funda
mentale ale poporului nostru, a ce
rințelor dezvoltării societății con
temporane, politica externă...... a Ro
mâniei este consacrată .................
unui climat de înțelegere și coope
rare între ‘ \
triumfului cauzei socialismului, pro
gresului și păcii.

In centrul întregii sale activități in
ternaționale, România situează întări
rea prieteniei, alianței și colaborării 
multilaterale cu toate țările socialis
te. Partidul nostru consideră că dez
voltarea acestei colaborări constituie 
o necesitate obiectivă, izvorită din 
comunitatea de orinduire, ideologie și 
țeluri a popoarelor care făuresc 
cialismul și comunismul.

România desfășoară o politică 
tlvă de dezvoltare a prieteniei și 
lidarității internaționaliste cu Ui 
nea Sovietică, cu celelalte țări socia
liste vecine, cu toate statele socialiste 
din Europa. Extindem continuu rela
țiile de colaborare politică, economică, 
tehnico-științifică, culturală cu acesta 
țări, promovăm cu consecvență con
tacte și schimburi de vizite la nive
lul conducerii de partid și de sta*,  
schimbul reciproc de experiență în 
edificarea noii orinduiri.

Tara noastră dezvoltă, de asemenea, 
largi relații prietenești, de cooperare 
cu țările socialiste din Asia și Ame
rica Latină. Vizita Întreprinsă recent 
de delegația de partid și guverna
mentală română, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în țările socialiste 
din Asia — Republica Populară Chi
neză. Republica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Democrată Viet
nam și Republica Populară Mongolă. 
— a constituit un moment deosebit 
de important în întărirea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele și țările noastre și, ' 
în același timp, o contribuție pre
țioasă la cauza refacerii unității tu
turor țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. a întăririi coeziunii frontului 
antiimperialist. Exprimind sentimen
tele întregului partid și popor. Co
mitetul Central al partidului. Consi
liul de Stat și guvernul au dat — 
prin Hotărîrea ___ _ z
acum două zile — o deplină aprobare 
și o înaltă apreciere activității dele
gației ș! în mod deosebit contribuției 
de seamă aduse personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la reușita acestei 
vizite, care prin rezultatele 'sale de
monstrează încă o dată justețea po
liticii externe a partidului și statu
lui nostru. Vizita delegației române 
se integrează organic in linia gene
rală a politicii externe și activitatea 
internațională a partidului și statului 
nostru corespunde intru totul princi
piilor fundamentale și orientării sta
bilite de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român, de dezvoltare 
a prieteniei, alianței și colaborării 
multilaterale cu toate țările socia
liste, de luptă împotriva imperialis
mului, a colonialismului și neocolo-

care au adoptat-o

niallsmului, de participare activă la 
soluționarea problemelor Internațio
nale contemporane corespunzător in
tereselor popoarelor șl cauzei păcii.

La întărirea prieteniei și coeziunii 
țărilor socialiste, o contribuție de sea
mă aduce colaborarea lor reciprocă în 
sfera economiei, științei și tehnicii. 
După cum cunoașteți, stimați tova
răși, In ședința comună din 10 august, 
Comitetul Central al partidului, Con
siliul de Sfat și Consiliul de Miniștri 
au subliniat că acordă o importanță 
deosebită Programului complex al a- 
dincirli și perfecționării In continuare 
a colaborării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R., adoptat ta Sesiunea 
a XXV-a ținută la București. Pre
vederile Programului complex sint 
îndreptate spre lărgirea relații
lor de colaborare în cadrul Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc, 
in scopul sporirii potențialului eco
nomic al fiecărei țări participante, 
creșterii mal rapide a forțelor de pro
ducție .......................in toate statele membre, apro

pierii și egalizării treptata 
a nivelurilor lor de dezvol
tare economică, în interesul 
întăririi unității țărilor so
cialiste.

După cum s-a relevat In 
ședința comună a Comite
tului Central al partidului. 
Consiliului de Stat și gu
vernului, Programul com
plex cuprinde o caracteriza
re justă șl necesară a pro
cesului de integrare eco
nomică a țărilor socialis
te, delimltînd-o în mod 
principial de integrarea ca
pitalistă. O deosebită im
portanță are faptul că dez
voltarea interdependenței 
dintre economiile țărilor 
membre ale C-A.E.R. este 
concepută ca o activitate 
condusă In mod conștient și 
planic de către partidele 
și guvernele țărilor parti
cipante, pe baza principiilor 
internaționalismului socia
list, respectării suveranită
ții de stat, Independen
ței și intereselor naționale, 
neamestecului in treburile 
interne ale țărilor, egalită
ții depline în drepturi, a- 
vantajului reciproc și întra
jutorării tovărășești. Por
nind de la aceste principii, 
Programul complex subli
niază că dezvoltarea co
laborării se intemeiază pe 
liberul consimțămînt deplin 
al țărilor membre ale 
C.A.E.R., cu respectarea in
tereselor fiecăreia dintre 

ele. pe principiile Statutului C.A.E.R., 
fără a fi însoțită de crearea de or
gane supranational? și fără a afecta 
problemele planificării interne, ale 
activității financiare și de gestiune 
economică a organizațiilor.

Este pozitiv faptul că fiecare țară 
participă la măsurile de colaborare 
care prezintă interes pentru ea; că 
poate adera în orice moment la acea 
acțiune a Programului complex la 
care ea inițial nu a luat parte din- 
tr-un motiv sau altul.

In conformitate cu Statutul Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
care consemnează caracterul deschis 
al acestei organizații, Programul com
plex conține prevederi cu privire la 
posibilitatea participării totale sau 
parțiale a țărilor nemembre ale 
C.A.E.R. la înfăptuirea măsurilor și 
acțiunilor de colaborare preconizate, 

împreună cu celelalte țări membre 
ale C.A.E.R., țara noastră va lua 
parte activă la înfăptuirea în prac
tică a Programul complex. In ședința 
comună a organelor de conducere 
ale partidului și statului nostru 8-a 
hotârit ca guvernul, ministerele și 
celelalte organe centrale să stabi
lească măsurile necesare și să ac
ționeze cu consecvență pentru parti
ciparea României în cele mai bune 
condiții la realizarea Programului 
complex. Pentru fiecare acțiune con
cretă de colaborare și cooperare re
comandata de organele C.A.E.R. și 
adoptată de organele competente ale 
țării noastre se vor încheia, cu ce
lelalte țări participante, acorduri, 
convenții, contracte, în care să se 
prevadă obligații ferme în legătură 
cu realizarea angajamentelor asumate 
în mod reciproc.

Adinclnd și perfecționind conlucra
rea cu statele membre ale C.A.E.R., 
România va milita in continuare, cu 
consecvență, pentru întărirea ra
porturilor de colaborare economică și 
tehnico-științifică, a relațiilor de

(Urmare din pag. I)

Zaharia Stancu. președintele Uniu
nii Scriitorilor, Brăduț Covaliu, pre
ședintele Uniunii Artiștilor Plastici, 
Anton Breitenhofer, vicepreședinte 
al Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, Dan Mar
țian, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tinere
tului, Nicolae Teodorescu, decanul 
Facultății de matematică a Univer
sității din București, general de 
armată Iacob Teclu'șl general-colo
nel in rezervă Dumitru Dămăceanu, 
foști comandanți de mari unități în 
războiul antihitlerist, Valeria Pave- 
lescu, muncitoare la Fabrica de 
confecții și tricotaje București, 
Radu Alexandru, ajustor la Uzinele 
constructoare de mașini 23 August, 
Ion Bănică, cazangiu la Uzinele de 
utilaj chimic Grivița Roșie.

In sală se aflau membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinți ai Marii Adunări Na
ționale, ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului. La adunare 
au luat parte membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, vechi militanțl ai miș
cării muncitorești din țara noastră, 
muncitori din marile întreprinderi 
ale Capitalei, participanți la insu
recția armată de la 23 August 1944, 
generali activi și in rezervă, foști 
comandanți de mari unități pe 
frontul antihitlerist, ofițeri supe
riori, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, activiști de 
partid și de stat, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești. Sint reprezentanți ai tutu
ror generațiilor și profesiunilor, ai 
tuturor naționalităților conlocuitoa
re, care împreună făuresc familia 
unită a României socialiste.

La adunarea festivă au participat 
oaspeți de peste hotare care se află 
în țara noastră : delegația Partidu
lui Comunist din Spania, condusă 
de tovarășul Santiago Carrillo, se
cretar general al P.C. din Spania, 
delegația Partidului Comunist din 
Japonia, condusă de tovarășul Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia. Erau pre- 
zențl. de asemenea, țoaspețl aflați 
la odihnă tn România : tovarășii 
Mihai A. Leseciko. membru al C.C. 

prietenie cu toate țările socialiste, 
conslderind că aceasta este in inte
resul poporului nostru, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii în 
lume.

Viața demonstrează că unitatea sta
telor socialiste are o uriașă importanță 
pentru întărirea forțelor revoluționare 
șl progresiste de pretutindeni, pen
tru coeziunea Întregului front anti- 
imperlalist. Interesele majore ale u- 
nltății cer să se dezvolte relații de 
prietenie și colaborare între toate sta
tele socialiste.

Desigur, marea diversitate de con
diții social-politice generează apre
cieri și poziții diferite in probleme 
ale construcției socialiste sau ale 
vieții internaționale, dar aceste de
osebiri de vederi nu trebuie să a- 
fecteze colaborarea și cooperarea to
vărășească. să se transforme în surse 
de animozități și Încordare ; ele 
trebuie discutate de la conducere 
Ia conducere, Intr-un spirit principial, 
tovărășesc, de încredere, stimă și re
ceptivitate reciprocă. Partidul nostru 
nutrește ferma convingere că ceea ce 
unește țările socialiste constituie ele
mentul fundamental care trebuie sâ 
prevaleze asupra oricăror deosebiri 
de păreri și de aceea desfășoară o 
activitate susținută pentru depășirea 
dificultăților și divergențelor actuale, 
pentru întărirea coeziunii țărilor sis
temului mondial socialist. „Conside
răm — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare popu- 
Iară ținută ieri în Capitală — că 
numai intărindu-și unitatea, sistemul 
socialist, mondial va putea să exerci
te o influență tot mai puternică asu
pra dezvoltării contemporane, să joa 
ce un rol sporit in lupta generală 
antiimperialistă, in realizarea păcii si 
progresului în lume. Avem ferma 
convingere că acționînd consecvent 
în această direcție ne îndeplinim în
datorirea sacră de revoluționari, de 
comuniști atit față de poporul nostru, 
cit și față de mișcarea revoluționară, 
comunistă, antiimperialistă interna
țională".

Detașament activ al mișcării comu
niste internaționale, Partidul Comu
nist Român dezvoltă relații largi de 
colaborare cu partidele comuniste -j 
muncitorești din întreaga lume, cu 
alte detașamente ale clasei munci
toare din diferite țări, aducindu-.și 
contribuția la cauza unității mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale. la întărirea coeziunii frontului 
antiimperialist.

România socialistă întărește conti
nuu solidaritatea cu mișcările de eli
berare națională, cu toate popoarele 
care luptă împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului. 
Tara noastră dezvoltă tot mai larg 
relațiile de colaborare cu statele din 
Asia, Africa și America Latină, este 
alături de ele în lupta pentru o viață 
liberă și independentă, împotriva sub
dezvoltării. pentru progres social.

Acționînd in spiritul politicii de 
coexistență pașnică, România dezvol
tă relații de colaborare cu toate ță
rile, fără deosebire de orinduirea lor 
socială, conslderind participarea tot 
mai activă la schimbul mondial de 
valori materiale și spirituale o ne
cesitate obiectivă a progresului fie
cărei țări în parte și al omenirii in 
ansamblu, o condiție esențială pentru 
statornicirea unui climat de pace și 
securitate in lume.

La temelia tuturor relațiilor sale, 
externe, țara noastră situează in mod 
consecvent principiile independenței 
și suveranității naționale, egalității 
depline în drepturi, neimixtiunii in 
treburile interne, nefolosirii forței și 
amenințării cu forța, avantajului re
ciproc, respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și hotări singur soarta. 
Aceste principii, care găsesc o ade
ziune crescindă pe arena mondială, 
se dovedesc a fi singura bază rațio
nală pentru asigurarea unei colabo
rări trainice intre popoare, pentru 
dezvoltarea liberă și independentă a z 
tuturor națiunilor lumii.

Dezvoltarea unor relații cu adevă
rat democratice, de respect și de
plină egalitate intre națiuni necesită 
desfășurarea unei lupte susținute îm
potriva cercurilor imperialiste, reac
ționare, împotriva politicii imperia
liste de dictat, ingerințe și presiuni, 
de forță, de înrobire națională și a- 
tentate la adresa independenței po
poarelor. Există astăzi premise reale 
pentru a zădărnici acțiunile acestor 
cercuri, pentru a impune rezolvarea 
marilor probleme contemporane, co
respunzător aspirațiilor tuturor po
poarelor.

Țara noastră militează pentru înce- 

al P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Tvietin Miatovlci, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
Agostino Novella, membru al Bi
roului Politic al Partidului Comu
nist Italian, Carlo Galluzzi și Ab- 
don Allnovi, membri ai Direcțiunii 
P.C.I., Henri Krasucki, membru al 
Biroului Politic al P.C. Francez, se
cretar al Confederației Generale a 
Muncii, Claude Poperen, membru 
supleant al Biroului Politic al P.C. 
Francez, Jos Van Evnde, președin
tele Partidului Socialist Belgian, 
Jan Debrouwere, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din 
Belgia, Janls Katsouridis, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului AKEL din Cipru, 
Hugh Moore, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Irlanda.

Se aflau, de asemenea, în sală to
varășul Abdaiah Ahmed El Kham- 
ry, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar general-adjunct al 
Frontului Național, ministrul infor
mațiilor și culturii din Republica 
Democratică Populară a Yemenu
lui, delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de tovară
șul Boris Grigorievici Andreev, recT 
torul Școlii superioare din Lenin
grad a P.C.U.S., membru al condu
cerii Filialei din Leningrad a Uniu
nii asociațiilor sovietice de priete
nie și legături culturale cu străină
tatea, un grup de ziariști chinezi, 
precum șl un grup de turiști din 
R.P. Chineză, condus de tovarășul 
Tin Pin, membru al Comitetului o- 
rășenesc de partid-Pekln. președin
tele Comitetului revoluționar al 
raionului Tunvan. secretar al Comi
tetului raional de partid, delegația 
comunei Praveț, din R.P. Bulgaria, 
precum și grupuri de activiști de 
partid și de stat din numeroase 
țări aflați la odihnă in țara noastră.

în sală erau prezenți șefi al mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari, alți mem
bri ai corpului diplomație precum 
și corespondenți ai presei străine.

...Moment solemn. Se intonează 
Imnul de stat al Republicii Socia
liste România.

Adunarea festivă este deschisă de 
tovarășul Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 

tarea conflictelor și războaielor din
tre state. întregul popor român își 
manifestă deplina solidaritate cu 
lupta eroică a poporului vletnamea 
și n celorlalte popoare din Indochi
na. Ne pronunțăm pentru Încetarea 
agresiunii americane, retragerea tru
pelor S.U.A. din această regiune, res
pectarea dreptului sacru al popoare
lor vietnamez, cambodgian și laoțian 
de n-și alege singure calea de dez
voltare. Milităm, de asemenea, pen
tru rezolvarea pașnică, pe căi politice, 
n conflictului din Orientul Apropiat, 
In spiritul rezoluției Consiliului d® 
Securitate din 1967.

România acționează pentru instau
rarea unui climat de conviețuire și 
colaborare pașnică Intre toate sta
tele Europei, a unui sistem de re
lații care să asigure fiecărui popor 
certitudinea deplină că se află la 
adăpost de orice încercare de recurge
re la forță, de orice imixtiuni străine, 
împreună cu celelalte țări socialiste, 
cu alte state interesate, partidul și 
guvernul nostru depun o activi
tate susținută pentru convoca
rea In cel mai scurt timp, 
fără condiții preliminare, a unei con
ferințe europene care să deschidă 
calea realizării dezideratului instau
rării securității pe continent. Așa 
cum se știe, România desfășoară ac
țiuni concrete pentru transformarea 
Balcanilor intr-o zonă a păcii și co
laborării pașnice, pentru dezvoltarea 
multilaterala a relațiilor între toate 
țările din această regiune.

Ne pronunțăm cu hotârire pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și to
tale, in primul rind a celei nucleare, 
avind convingerea că numai pe a- 
ceastă bază se poate clădi o pace 
durabilă. Considerăm că este impe
rios necesar să se treacă la adop
tarea de măsuri concrete in direcție 
dezarmării cum sint : lichidarea ba
zelor militare de pe teritoriile altor 
state, retragerea trupelor străine in 
granițele naționale, desființarea blocu
rilor militare, reducerea cheltuielilor 
de înarmare ale statelor și alte ase
menea măsuri de natură să elibe
reze omenirea de coșmarul unei no! 
conflagrații mondiale.

în activitatea pe care o desfășoară 
pe arena internațională, România 
pornește de la convingerea că in 
zilele noastre fiecare stat, fiecare 
națiune — mare sau mică — poartă 
răspunderea pentru soarta păcii și 
civilizației umane. Viața demonstrea
ză că soluționarea problemelor com
plexe ale lumii contemporane care 
interesează toate popoarele este de 
neconceput fără participarea activă a 
tuturor statelor lumii.

Paralel cu eforturile pentru dez
voltarea societății socialiste in Ro
mânia, partidul și guvernul nostru 
vor desfășura șl in viitor o intensă 
activitate constructivă pentru instau
rarea unor noi raporturi internațio
nale, pentru statornicirea unui climat 
de colaborare fructuoasă intre toate 
statele, pentru securitate și pace în 
lume.

Stimați tovarăși.
Sărbătorind victoria istorică de 

acum 27 de ani, poporul român pri
vește cu deplină încredere spre vii
torul patriei sale socialiste. Este în
crederea pe care i-o dau marile reali
zări dobindite în edificarea socie
tății socialiste, , uriașele capacități 
creatoare ale oamenilor muncii, re
sursele inepuizabile' ale socialismului, 
conducerea de către Partidul Comu
nist Român, partid încercat și călit 
în luptă.

Deplin convins că izvorul forței 
sale rezidă in legătura indisolubilă 
cu masele largi populare, Partidul 
Comunist Român își va consacra și 
in viitor întreaga activitate slujirii 
cu credință a intereselor vitale ale 
clasei muncitoare, ale tuturor oame
nilor muncii, înfloririi și progresului 
patriei, triumfului socialismului șl 
comunismului.

Cauza partidului și a unității sale 
de fier, cauza poporului 
neînvins !

Trăiască poporul român, 
tor al socialismului !

Trăiască scumpa noastră 
România socialistă !

Trăiască Partidul Comunist Român, 
conducătorul încercat al poporului pe 
drumul socialismului și comunismu
lui I

Trăiască unitatea țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor' antiimperia- 
liste !

Trăiască pacea și colaborarea între 
popoare !

este de

construc-

patrie —

P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

In aplauzele asistenței a luat 
cuvintul tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

In repetate rinduri, cuvîntarea a 
fost subliniată prin vii și puternice 
aplauze.

Sub marea cupolă a sălii Palatu
lui răsună urale și ovații. Se scan
dează „Ceaușescu-P.C.R.", se aud 
cuvinte de slavă pentru partid, 
inspiratorul, inițiatorul și organiza
torul tuturor victoriilor noastre, 
pentru patria socialistă. In aceste 
manifestări entuziaste își găsesc o 
vie expresie unitatea de nezdrunci
nat a întregului popor în jurul 
partidului și al conducerii sale, ade
ziunea deschisă, fermă a națiunii 
noastre la politica internă și exter
nă a partidului și statului.

După adunarea festivă dedicată 
glorioasei aniversări a urmat un bo
gat spectacol artistic la care și-au 
dat concursul apreciate ansambluri, 
cunoscuți actori și soliști ai scenelor 
bucureștene. Programul a cuprins 
cintece revoluționare închinate zi
lei de 23 August, conducătoru
lui încercat, călit în lupte și in 
victorii — Partidul Comunist Ro
mân, țării iubite, poporului român 
Prin cintece și .dansuri, prin versuri 
și imagini, artiștii au redat cu 
măiestrie momente ale insurecției 
armate, ale cuceririi puterii politi
ce de către clasa muncitoare condu
să de partid, ale începerii și des
fășurării revoluției socialiste, ale 
vieții libere a poporului român; con
structor al socialismului.

Succesiunea armonioasă a cinte- 
celor, dansurilor clasice și populare 
— românești, maghiare, germane, 
din diverse regiuni ale țării, pline 
de culoare și vioiciune, a stirnit in 
repetate rlnduri aplauzele asisten
ței. Spectacolul's-a încheiat cu ta
bloul muzical intitulat sugestiv „Te 
cinț partid", interpretat de toți ar
tiștii profesioniști și amatori, care 
și-au dat concursul la reușita spec
tacolului.

La sfîrșitul programului, artiștilor 
le-au fost oferite flori din partea 
conducerii de partid și de stat.

(Agerpres)
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SLAVĂ LULAUGUȘT 23 
PARTIDULUI, LUMINA ȚĂRII, SLAVĂ!

/----------- --------
Ascultați-i pe oameni si să ne ascultăm 

fiecare cum rostim „23 Augusr". în conștiin
ța țarii întregi, această dată calendaristică, 
cifră $i lună, răsună de multă vreme ca un 
singur cuvînt : douăzecișitreiougust. Un cu- 
vînt-simbol, un cuvint-steag, un cuvînt-eta- 
lon. Cînd îl rostim, avem în aceeași clipă 
sentimentul că deschidem cartea de aur a 
istoriei României și evocăm cea mai bo
gata perioadă din milenarul nostru drum, 
capitolul mărețelor cuceriri revoluționare pe 
care le-am dobîndit în cei 27 de ani de 
viață liberă sub încercata și clarvăzătoarea 
conducere a Partidului Comunist Român.

Ca într-o scoică în care se aude oceanul, 
deslușim concentrate în acest atotcuprinză
tor cuvînt ecourile lungului șir de lupte pen
tru eliberarea națională și socială, încunu
nate prin eroicul moment al scuturării ju
gului fascist, răsunetul peste decenii al actu
lui insurecțional înfăptuit sub conducerea 
partidului, tumultul revoluționar al cuceririi 
puterii, acordurile mereu amplificate ale o- 
perei de construcție socialistă, chemările vi
brante ale viitorului comunist.

Cînd spunem douăzecișitreiougust ne de
finim, cum nu se poate mai lapidar, ca na
țiune liberă și demnă, care și-a cucerit cu 
prețul unor jertfe grele suveranitatea și in
dependența, dreptul și datoria istorică de 
a înălța astăzi și pentru viitorime orînduirea 
socială cea mai înfloritoare, mai dreaptă 
și mai umană.

Sărbătorind 23 August, primul și cel mai 
înalt gînd al tuturor celor ce trăiesc și mun
cesc pe pămînturile de lîngă Carpați și Du
năre se îndreaptă, într-o cunună a dragostei 
și recunoștinței, spre partid. Atunci, în ore
le fierbinți care deschideau o nouă eră în 
viața poporului român, ca și astăzi, ca și 
în toată existența sa, partidul s-a identifi
cat cu cele mai arzătoare năzuințe ale ma
selor, a slujit cu fermitate cauza libertății 
și fericirii poporului. Marile izbînzi și îm
pliniri care ne despart ca de un vis întune
cat de vechea orînduire a împilării și înapo
ierii, entuziasmul și încrederea cu care e- 
dificăm cea mai avansată societate ome
nească dau, prin ele însele, măsura forței 
conducătoare a partidului, a capacității sale 
de a aplica în mod creator învățătura mar- 
xist-leninistă, de a sluji strălucit intercseîe 
poporului român. Cînd secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a spus că partidul este poporul reprezen
tat prin cei mai buni fii ai săi, cuvintele

V ----------------------------------

veneau să sintetizeze convingerea odîncă 
a poporului nostru că în fruntea sa se află 
cei care și-au cîștigat, de-a lungul unei e- 
roice și hotărîtoare experiențe istorice, dra
gostea și încrederea unanimă.

Izvorît din graiul și din simțirea milioa
nelor de muncitori, țărani și cărturari ai a- 
cestei țări, cuvintul aflat acum pe buzele 
tuturor se alătură firesc celorlalte cuvinte 
care redau înțelesul fundamental al adeziu
nii și coeziunii întregului popor : partid, pa
trie, socialism. Deasupra faptelor, succese
lor, proiectelor, efortului de zi cu zi, două- 
zecișitreiaugust proiectează, în timp, în du- 
rală, destinele înfrățite ale oamenilor de 
toate vîrstele, de orice naționalitate și ne 
deschide tuturor, după proiectele partidu- 
lui-conducător, perspective tot mai ample 
asupra culmilor de progres și civilizație ur
cate, asupra culmilor pe care le avem de 
urcat.

Ca în toți anii, și cea de-a 27-a sărbă
toare a eliberării aduce în fluviul coloane
lor nenumărate mărturii ale participării ple
nare, entuziaste la politica internă și inter
națională a Partidului Comunist Român, ce 
se îngemănează desăvîrșit cu interesele po
porului a cărui inimă este partidul. Iar cea 
mai elocventă mărturie sint înșiși oamenii, 
creatorii țării noi, cu toate bogățiile și fru
musețile ei, făuritorii conștienți ai istoriei, 
ai democrației socialiste, animați de spiri
tul responsabilității sociale, călăuziți de 
înaltele valori ale moralei comun’ste.

Sînt oamenii născuți toți, simbolic, din 
miezul prefacerilor revoluționare ale acelui 
douăzecișitreiaugust; lor le sînt închinate 
țelurile supreme ale partidului, lupta sa 
neobosită pentru progresul și prosperitatea 
țării. De către ei și pentru ei se înfăptu
iesc prevederile mărețului program al Con
gresului al X-lea al partidului, se transpun 
la scara realității proiectele societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Aceasta și 
explică, cu simplitatea marilor adevăruri, 
hotărîrea și optimismul, pasul ferm și pri
virea sigură, luminoasă pe care le înfăți
șează tuturor, lumii întregi, nesfîrșilele co
loane care-și demonstrează atașamentul 
profund față de cauza socialismului, uni
tatea impresionantă în jurul partidului.

lată de ce, ca un singur om, ne încolo* ’ 
năm, cu fruntea sus, sub flamurile tricolore 
și roșii ale libertății și demnității ce ne 
cheamă la tradiționalul douăzecișitreiau
gust.

MIHAI BENIUC

Eroii
August aducător de poamă, 
Cu nopți ce scutură din coamă 
Pe lumea noastră ploi de stele 
Ții minte cile, tu, din ele
Le-ai scuturat prin munți și văl 
Cind mindrii Dochiei flăcăi
Cădeau cu arma-n mină-n luptă 
în țara de obuze ruptă ?

Unde-au căzut, sint azi morminte 
Ce-nseamnă drumul înainte 
Prin singe, fier și suferință 
Din biruință-n biruință.

Desen de
L. GREGORIAN

GRIGORE HAGIU

Patriei
z! de sărbătoare lumina zării suieîn

și roșul cel mai nobil adie-n calendare, 
o inimă mai amplă decît a noastră nu e 
să ardâ-n limpezimea pădurilor solare.

Obirșia de țară pulsînd din rădăcină 
ne înflorește tîmpla încrederii fierbinte, 
un anotimp de boltă statornic se-nsenină. 
un rod de preț coboară cu cerul in cuvinte.

Și bucuria muncii cuprinzătoare-n toate, 
cu om și pentru oameni vădindu-și larg 

preaplinul, 
ne-arată felul nostru prin care vom răzbate 
citindu-ne partinic mindria și destinul.

Văratică te-nalță îndătinată vatră, 
înfiorindu-ți chipul îmbogățit în vreme, 
la ora cînd se naște din piscuri mari de piatră 
tot vulturescul aur întemeiat în steme.

NICOLAE TAUTU

Luceferii

din steme
Tot visul lui Brâncuși din stinca dură 
îl înălțăm în ampla sa splendoare, 
din inimile noastre-am pus căldură, 
din singe noi i-am dăruit culoare.

Orice spiralâ-nseamnă o secundă 
cu miini de meșteri fauri împlinita 
să ridicăm de armonii profundă 
a patriei coloană infinită.

Cu nou oțel, demni, am săpat în piatră 
cuvintele partidului prin vr?me, 
ele ne-au fost ale luminii vv.tră, 
luceferii biruitori din steme,

îngemănați cu țara fiecare, 
cu iarba-i foșnitoare lingă praguri, 
azi, in August, la marea-i sărbătoare, 
ne luminăm cu visele, în steaguri!

...Seara zilei de 23 August 1944. Se 
părea câ și ultimele ceasuri ale zilei 
se vor scurge in liniște, fără a pre
vesti ceva deosebit. Dar iată că acele 
puține ore și minute care mai rămă
seseră au prins a se înfășură pe un 
alt fus al istoriei, marcind începutul 
unui nou și glorios capitol in afir
marea și dezvoltarea acestui popor.

Proclamația difuzată la radio in 
seara zilei de 23 August 1944, la ore
le 22, ne-a găsit pe noi, semnatarii 
acestor rinduri — unul fost coman
dant al Regimentului 34 Infanterie 
și al Grupării tactice Constanța, ce
lălalt comandant al companiei a 10-a 
din același regiment — la posturile 
noastre. Comunicatul era cit se poate 
de clar. Așa cum năzuia poporul, așa 
cum simțea inima și cum gindea min
tea fiecărui pa
triot, așa cum 
subliniase cu fer
mitate Partidul 
Comunist Român, 
ne alăturam cu 
toate forțele coa
liției Națiunilor 
Unite, cot la cot 
cu Armata Sovie
tică pentru elibe
rarea țării de sub 
jugul fascist, pen
tru zdrobirea hi- 
tlerismului. pen
tru cauza libertă
ții popoarelor.

Imediat am a- 
nalizat situația 
nou creată. Lito
ralul maritim și 
mai. ales portul 
Constanța erau 
înțesate cu torțe 
germane. In port 
se găseau anco
rate un mare nu
măr de nave de luptă inamice, dispu- 
nind de puternice guri de foc, pre
cum și alte nave auxiliare și de 
transport. Lor li se adăugau mai mul
te baterii de coastă, dintre care ?ea 
mai puternică — amplasată între 
marginea de sud a orașului Con
stanța și Agigea — era bateria 
„Tirpitz", dispunind de tunuri de 280 
mm, cu bătaie la 36 km. O altă bate
rie de coastă era instalată la capul 
Midia. In afară de acestea, in in
teriorul Dobrogei inamicul mai dis
punea de diferite unități și forma
țiuni la Mangalia, Mamaia, Năvodari, 
Cernavodă, Medgidia, Cobadin, Nico- 
lae Bălcescu. Valul lui Traian, Ba
badag etc.

Subliniem că multe unități și for
mațiuni germane erau intercalate 
intre unitățile române, lucru de care 
trebuia ținut neapărat cont în conce
perea planului de acțiune.

Ce era de făcut ? Interesele națio
nale, starea de spirit net antihitle- 
ristă a armatei cereau angajarea cu 
toate forțele in lupta cu inamicul. Și 
in Dobrogea, ca și pe întreg terito
riul țării, in rindul armatei române, 
comandanții și ostașii, in totalitatea 
lor, erau hotăriți să acționeze in a- 
cel moment potrivit imperativului 
național. Alături de noi se afla în
treaga populație a orașului. Regio
nala P.C.R. Dobrogea ținea o strinsă

1944
1971

Ții minte ? Murăș, pusta, Tatra ! 
Cil singe nu mai soarbe vatra 
Și trupuri tinere păinintul. 
Sub focul flamurilor sfinte, 
Ții minte ! Ține pururi minte !

Ții minte ? Dar a fost ce-a fost 
Și lucrul a ieșit cu rost, 
întreabă ceata de combine.
Din șesuri de recoltă pline, 
Uzine fumegind spre cer 
Minunea Porților de Fier, 
întreabă pe rămașii frați 
Ori fii, ori tați pc Ia Galați 
Ai celora cu cimitire
Prin țări și țări, în risipire. 
Mai ține-i minte ! Nu-i uita ! 
E cea mai sfintă grijă-a ta. 
Pe-acest al nostru scump tezaur 
Tu vars-o lacrimă de aur.

MAJTENYI ERIK

h marea
sărbătoare

AUGUST
legătură cu comandamentul diviziei. 
Și în unitatea noastră erau comuniști 
care primeau sarcini de la organul 
regional de partid m vederea acțiu
nilor insurecționale. In port, mun
citorii conlucrau strins cu ofi
țerii și ostașii companiei a 10-a. 
Toate acestea creau premise ' 
vorabile pentru a se trece 
succes la acțiune. Angajarea in 
luptă cu inamicul implica insă și u<i 
mare risc : acela ca orașul și popu
lația să sufere mari pierderi, ca in
stalațiile portuare să fie distruse.

îndată ne-am dat seama că pentru 
a asigura succesul in zona In care ne 
aflam, cu cit mai puține pierderi, tre
buia să luăm declarația drept ordin 
de luptă, să acționăm fulgerător, ex- 
ploatînd surpriza inițială. Se impu-

fă
cu

Constanța, să captureze personalul 
german și avioanele aflate acolo. 
Pentru interceptarea comunicației pe 
șoseaua Tulcea—Constanța a fost or
ganizat ad-hoc detașamentul căpita
nului Gheorghe Scipione. comandant 
al companiei de tunuri antitanc, care, 
impreună cu un pluton de mitraliere, 
a fost instalat la marginea de nord 
a orașului.

...Dimineața zilei de 24 august. 
Toate unitățile române erau pregătite 
de luptă... Ostașii, cu mina pe tră
gaci, gata să deschidă focul.

Hitleriștii au fost, astfel, total sur
prinși. Oriunde încercau să se miște, 
se trezeau in fața lor cu posturile de 
luptă românești și cu patrulele care 
le tăiau calea. Amiralul Brinkmann 
a fost somat de generalul Constantin

Una din miile de pagini
de eroism scrise de

■ ■ ■ ■muncitorii și ostașii români
neau măsuri urgente chiar înainte de 
a primi ordin de la eșaloanele supe
rioare.

Pină în dimineața zilei de 24 august 
am blocat toate subunitățile germane 
din respectivul sector.

Gruparea pe care o comanda unul 
din semnatarii articolului (generalul 
Ion Dumitrescu) se afla amplasată pe 
litoral intre Mamaia-sat și localita
tea Agigea. Chiar in noaptea de 23 
spre 24 august s-a luat contact cu 
posturile de comandă ale celor patru 
batalioane pentru a stabili de comun 
acord măsurile concrete ce trebuiau 
luate in vederea apărării portului și 
a zonei de litoral respective. Au fost 
închise căile de acces dintre port și 
oraș, a fost interceptată șoseaua 
Constanța—Mangalia.

Pentru a face imposibilă circulația 
oricăror unități și coloane germane 
in interiorul orașului, celelalte bata
lioane au instalat cit mai repede pos
turi fixe la toate încrucișările de 
străzi și patrule de legătură intre ele. 
Au fost tăiate legăturile tele- 

• fonice dintre comandamentele și 
trupele germane și îndeosebi legătura 
comandamentului marinei militare 
germane cu forțele terestre hitleriste 
din Dobrogea și cu bateria „Tirpitz".

Concomitent, comandantului com
paniei de aruncătoare 120 mm i s-a 
ordonat să ocupe urgent aeroportul

Ionașcu să se predea. Deși la 
început a refuzat, pină la urmă a 
fost nevoit, sub presiunea forțelor 
noastre și a 
țară, să dea .......
să părăsească pozițiile pe care 
ocupau. Nu însă toți hitleriștii au fă
cut acest lucru. In mai multe zone ale 
orașului, ca și pe restul teritoriului 
dobrogean au izbucnit focare de 
luptă...

Mobilizați de Comitetul regional 
Dobrogea al P.C.R., mulți muncitori 
din port și din alte întreprinderi ale 
orașului Constanța ne-au dat un pre
țios sprijin in acțiunea, începută ir» 
zorii zilei de 24 august, pentru cu
rățirea portului de hitleriști. Cu aju
torul muncitorilor înarmați, locote
nentul Ilie. Cristea a dezarmat și 
capturat soldații germani aflați intre 
șantierul naval și farul verde Res
tul plutoanelor și grupelor din com
panie ajutate de muncitorii din port 
au dezarmat și capturat compania de 
pionieri germană, o altă subunitate 
hitleristă care încerca să scufunde o 
navă comercială pe care se aflau 
prizonieri sovietici.

Pină către ora prinzului, întreaga 
incintă a portului era curățată de 
hitleriști.

La Hipodromul Palas se afla cel 
mai mare depozit de muniții german. 
Compania sublocotenentului de re-

evenimentelor din 
dispoziții trupelor 

le

zervă Stan Ilie a atacat cu repezi
ciune acest obiectiv. Lupta a durat 
pină după miezul nopții de 24—25 
august. Sub protecția aruncătoarelor, 
ostașii români au tăiat rețelele de 
sirmă și apoi, prin breșele create, au 
pornit la asalt, cucerind depozitul.

In dimineața de 25 august, o coloa
nă germană de circa 60 de autocami
oane, cu trupe și armament, a apă
rut la nord de Constanța. A fost 
somată de căpitanul Scipione să pre
dea armele. Comandantul german a 
cerut permisiunea să se consulte cu 
subordonații săi. Ajungind la coloa
nă, el și-a incălcat insă cuvintul dat, 
ordonînd deschiderea focului asupra 
detașamentului român. Românii au 
răspuns fulgerător : tunurile antitanc 
au incendiat primele mașini din capul 

coloanei. Hitle
riștii au intrat in 
panică. Unii fu
geau prin porum- 
biști, fiind urmă
riți de focul mi
tralierelor noas
tre. Majoritatea 
însă s-au predat. 

La intrarea din
spre vest in ora
șul Constanța, in 
noaptea de 25—26 
și-a făcut apari
ția o altă coloană 
germană de circa 
40 de mașini, 
trupă și 
ment de ____
Voind să forțeze 
pătrunderea în 
localitate, a fost 
primită cu foc. 
După citeva mi
nute subunitatea 
hitleristă și ma
șinile, cu întregul 

armament, au fost capturate.
...In sfîrșit, în ziua de 26 august, 

după ce au fost efectuate unele ac
țiuni de capturare și a ultimelor ră
mășițe de trupe hitleriste din împre
jurimile orașului, am primit de la 
Divizia 9 infanterie ordinul pentru 
deplasarea Regimentului 34 infanterie 
pe frontul de luptă din Transilvania.

Pină in seara zilei de 29 august 
unitățile militare române, cu spriji
nul activ al formațiunilor patriotice 
de luptă și al populației au curățat 
întreaga Dobroge de trupele hitleris
te, capturînd peste 10 500 de prizo
nieri și o mare cantitate de arme 
și material de război.

Gruparea Constanța își îndeplinise 
cu cinste misiunea pe litoral. Intr-un 
entuziasm de nedescris, subunitățile 
regimentului, animate de dorința de 
a repara cruda nedreptate istorică 
ce se făcuse țării prin odiosul dictat 
de la Viena, s-au îmbarcat în trenuri 
spre a lupta pentru eliberarea părții 
de nord a Transilvaniei, pentru eli
berarea . întregii țări, pentru marea 
cauză comună a popoarelor, — zdro
birea fascismului.

Ion DUMITRESCU 
qeneral-maior in rezervă 
Ion Gh. PANA 
colonel în rezervă

Am dat nou înțeles culorilor : 
roșului — să încălzească 
galbenului — să lumineze 
violetului — să înflăcăreze 
albastrului — glasul cintecului, 
verdclui — să pîrguiască, 
să se rotunjească în fructe, 
să-și sune in spic. împlinirea. 
Culorilor nume le-am dat :
— tu ești căminul, și voia bună
— și patria, și dragostea, tu ! 
Din cenușiul pietrei,
am descătușat negrul cărbunelui 
și tot din cenușial pietrei 
asprimea albului învolburat am învins-o 
făgașul noii dimineți l-am dat oțelului. 
Și roșu arzător, după aceea,
— semn al fidelității și-mplinirii 
l-am aprins în steagurile noastre

fluture in marea sărbătoare.
In românește de N. DINU

VLAICU BÎRNA

Să

Coloana infinită
Lumină de august, 
lumină a fructelor coapte, 
subt ale tale purificatoare văpăi 
s-a surpat in neant a istoriei noapte.

în reverberația ta s-a trezit 
strămoșescul pămint, 
scăpat de armiile urii 
invadatoare ;
și țara întreagă făcut-a solemn legămînt, 
destin de liber avint să-și dureze sub soare.

Razele tale
cunună țesut-au frunților 
celor eroic jertfiți 
la intiiul apel ;
oamenii șesului și oamenii munților 
te-au purtat pînă-n Tatra pe al țării drapel.

cu 
arma- 
luptă.

Lumină de august, 
ești istorie vie-n tipare turnată, 
strălucitoare aureolă 
pe-a vieții orbită ;
tot ce-a fost vis și doar strop de nădejde, 

odată, 
azi e triumf al ideii prin lupte-mplinită.

în faptul dimineții 
dînd slavă sărbătorii 
pe frunți te purtăm 
sub tăriile bolții albastre ; 
lumină de august, ți-aducem prinos de victorii 
coloana infinită a inimilor noastre !

HANS SCHULLER

Pe trepte de timp
Simetrie-n beton, în lumini, în culoare — 
față întoarsă 
mereu spre soare,
Linii în unghi, armonii înțelepte 
amplu suind 
ale timpului trepte.
în peisaje vibrind de culori
macaralele
înalță un oraș viitor.
E totul, în om,
în zările firii,
un cînt al frumosului,
ai desăvîrșirji.
Privește, drumețule :
o lege-monom
o lege supremă în țară domnește
totul visăm omenește —
totul zidim 
pentru OM

în românește de Mihai NEGULESCU
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PANOU DE ONOARE
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/---------------------------------

T
ara întreagă trăiește zile de însufle- 
fitoare întrecere. Zilnic, sosesc la re
dacție știri din toate colțurile tarii, 
care vorbesc despre entuziasmul cu 
care oamenii muncii din industrie și 

agricultura, de pe șantierele de construcții, din 
transporturi, din toate sectoarele vieții ma
teriale și spirituale întîmpinâ marea sărbătoa- 
re a poporului român. Succesele remarcabile 
obținute in realizarea planului și a angaja
mentelor de către oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — 
au o semnificație deosebită dacă avem în ve
dere că ele sint obținute in primul an al unui 
cincinal care constituie prima treaptă a noii 
etape istorice în care a intrat țara noastră — 
făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate, obiectiv fundamental al mărețului pro
gram elaborat de Congresul al X-lea al 
P.C.R.

Care sînt cele mai impunătoare fapte din 
întrecerea desfășurată in acest an sub 

\______ —_____

semnul Chemării Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste ? Desigur, este greu să 
le înfățișăm aici pe loate. Ele vor fi prezente, 
cu strălucirea proprie, pe mii și mii de pa
nouri și grafice cu care oamenii din întreaga 
țară, animați de un profund patriotism, pă
trunși de dragoste și devotament față de 
partid, vor demonstra la marea sărbătoare. 
Dacă cineva si-ar propune să însumeze mul
titudinea cifrelor înscrise pe mii și mii de pa
nouri si grafice ar ajunge, indiscutabil, la re
zultate care relevă, la nivelul economiei na
ționale, miliarde de lei producție peste plan și 
de beneficii suplimentare, mii, zeci de mii și 
sute de mii de tone in plus de materii 
prime și materiale, numeroase produse finite 
de mare utilitate pentru economia națională. 
Este edificator pentru redarea entuziasmului cu 
care se muncește pretutindeni faptul că toate 
ministerele economice, precum și toate județele 
țării și-au realizat și depășit sarcinile de plan, 
deosebit de mobilizatoare, în primele șapte luni

din acest an. — pe ansamblul economiei pla
nul producției glooale industriale fiind îndepli
nit în proporție de 102.7 la sulă, în condițiile 
unui ritm de creștere de 11.9 la sută față de 
anul trecut. Zeci de întreprinderi, numeroase 
județe ale țării au raportat îndeplinirea anga
jamentelor asumate în întrecerea socialistă pe 
acest an și suplimentarea lor ; în ședințe comu
ne ale colegiilor și comitetelor de partid din 
ministere, în adunările generale ale salaria- 
ților, analizîndu-se mersul realizării planului 
și a angajamentelor pe acest an, s-au stabilit 
noi angajamente suplimentare.

început sub auspiciile entuziastei întreceri 
care a cuprins întreaga țară, primul an al 
noului cincinal a înscris, așadar, succese remar
cabile în îndeplinirea planului și a angaja
mentelor, succese demne de marea sărbătoare 
a poporului român. „Aceasta înseamnă — ară
ta tovarășul Nicolae Ceaușescu la mitingul de 
la Tulcea — că clasa noastră muncitoare, țără

nimea, intelectualitatea, întregul popor au în
ceput cu succes munca pentru realizarea noului 
cincinal. Avem tot temeiul să spunem că pro
gramul elaborat de cel de-al X-lea Congres 
al partidului este pe deplin realist, că el cores
punde posibilităților poporului nostru si va fi 
nu numai îndeplinit, dar chiar depășit . Reali
zările de pină acum constituie o nouă și con
vingătoare mărturie a vitalității economiei 
noastre socialiste, reflectă forța înnoitoare și 
mobilizatoare a măsurilor elaborate de partid 
fjentru perfecționarea vieții economice și socia- 
e, care au imprimat un puternic dinamism 

în toate domeniile de activitate. Hotărîrea fer
mă a întregului popor de a da viață politicii 
științifice și clarvăzătoare a partidului nostru 
— care are ca scop fundamental ridicarea 
standardului de viață al celor ce muncesc — 
declanșează puternicele energii creatoare ale 
tuturor oamenilor muncii, consacrate ridicării 
României socialiste pe noi trepte de progres și 
civilizație.

r
Au realizat suplimentar

O Energeticienii:

406 milioane kWh energia electrică.

O Metalurgiștii:

65 300 tone fontă.

54 000 tone oțel.

O Minerii:

257 000 tone cărbune net.

© Chimiștii:

2550 tone fire și fibre chimice.

1000 tone cauciuc sintetic.

7000 tone mase plastice și 

rășini sintetice.

O Constructorii de mașini:
50 strunguri.

395 pompe centrifugale.

4 locomotive Diesel și electrice.

7 locomotive Diesel hidraulice.

55 000 de rulmenți.

O Textiliștii:

963 000 tricotaje.
2,7 milioane mp țesături.

O Muncitorii din industria 
lemnului:

40 000 mc cherestea.
64 milioane lei mobilă.

O Muncitorii din industria 
materialelor de construcții:

6 000 tone ciment.

8 milioane cărămizi și 
blocuri ceramice.

331 000 mp geamuri trase.

O Muncitorii din industria 
alimentară:

7 800 tone ulei comestibil.

6 700 tone conserve de legume.

------------------------------\

Mai productiv, 
mai ieftin, 

- mai bun

450 milioane Iei au eco
nomisit oamenii muncii din industria 
republicană în primul semestru prin 
reducerea nivelului planificat al chel
tuielilor de producție.

• Numai în șapte Județe — Brașov» 
Cluj, Constanta, Galati, Mureș, Pra
hova, Tulcea — șl în municipiul Bucu
rești s-au realizat, în contul angaja

mentelor asumate, peste 1,4
miliarde lei beneficii suplimentare.

tn primele șapte luni .18 județe șl-au
îndeplinit și depășit angajamentele a- 
nuale Ia beneficii.

• După șapte luni din acest an, ur
mătoarele Județe realizaseră niveluri 
de depășire a planului productivității 
muncii superioare mediei pe tară : Bo-

1 Produc tie marfă1
I peste plan 1
• Municipiul București-

1,1 miliarde lei
• 13 județe au realizat suplimentar

aproape 2,8 miliarde lei
Argeș — 165 milioane lei
Brașov — 335 milioane lei
Buzău — 149 milioane lei
Caraș-Severin -155 milioane lei
Cluj — 219 milioane lei
Galați — 289 milioane lei
Hunedoara — 240 milioane lei
lași — 135 milioane lei
Mureș — 220 milioane lei
Neamț — 218 milioane lei
Prahova — 239 milioane lei
Sibiu — 162 milioane lei
Timiș — 243 milioane lei

Laminorul de benzi la cald, obiectiv recent intrat în exploatare la Com
binatul siderurgic din Galați

r

ÎN ACEST AN A FOST OBȚINUTĂ CEA MAI BUNĂ PRO
DUCȚIE DE GRÎU LA HECTAR DIN CÎTE AU FOST ÎNREGIS
TRATE PÎNĂ ACUM la această cultură, care ocupă mal 
mult de un sfert din suprafața arabilă a țării. în nume
roase ferme și întreprinderi agricole de stat, cum sînt 
cele din Pecica-Arad, Tășnad — Satu Mare, Studina-Olt, 
Ograda-lalomița, s-au realizat recolte de grîu de 
3 700—5 200 kg la hectar. în 14 județe, întreprinderile 
ugricole de stat au obținut recolte de peste 3 000 kg 
grîu la hectar. Cooperativele agricole, Foeni și Cămin, 
județul Satu-Mare, Poiana, județul Cluj/Stoicănești, jude
țul Olt, Dor Mărunt, județul Ialomița, Diniaș, județul Ti
miș, și altele au obținut producții de peste 4 000 kg grîu 
la hectar.

o Ca urmare a producțiilor bune obținute, ÎNTRE
PRINDERILE AGRICOLE DE STAT din județele Iași, Dolj, 
Mehedinți, Olt, Satu-Mare, Sibiu au depășit planul de 
livrări la grîu. De asemenea, cooperativele agricole din 
numeroase județe: Alba, Bihor, Brăila, Buzău, lași. 
Neamț, Satu-Mare, Vîlcea, Vrancea - au livrat supli
mentar, peste prevederile contractuale, cantități însem
nate de grîu.

G Cu fiecare an se obțin rezultate tot mai bune în 
creșterea animalelor si păsărilor. Au fost populate pri
mele sectoare în TOATE CELE 42 COMPLEXE DE CREȘ
TERE A PORCILOR, iar o serie de noi complexe zooteh
nice urmează să intre în funcțiune. Trustul pentru creș
terea și îngrășarea porcilor din cadrul Departamentului 
I.A.S. și-a realizat efectivul total de porcine în propor
ție de 103,6 la sută.

X_____ _______________________________ /

Noi construcții
■ i ■■■

pe harta tar■■
••11

9 In 7 luni din acest an au intrat în funcțiune aproape 160
de capacități de producție industriale și agrozootehnice. 27 din
tre ele în avans față de termenele planificate.

Dintre capacitățile și obiectivele mai importante intrate în ex
ploatare în această perioadă enumerăm •

— trei agregate de 175 MW fiecare, la Hidrocentrala de la Por
țile de Fier ;

— laminorul de benzi la cald de la Combinatul siderurgic din 
Galați ;

— Combinatul de materiale de construcții din Aleșd ;
— noi instalații la Combinatul petrochimic din Ploiești și Uzina 

chimică din Valea Călugărească ;
— noi capacități la țesătoria de mătase „Victoria" din lași ;
— Fabrica de țesături din fibre chimice și din bumbac din 

Giurgiu ;
— Fabrica de porțelan din Alba lulia ;
— Filatura de lînă cardată de la Uzina textilă din Cisnădie ;

X________________________________

— complexele pentru creșterea puilor de la Titu și Galați ț
— serele de legume de la Craiova și alte construcții agrozoo

tehnice.
o S-au desfășurat din plin lucrările pe șantiere importante ale 

țării, cum sînt :
— termocentralele de la Mintia — Deva, Rogojelu — Gorj și 

Brăila ;
— hidrocentralele de pe Lotru și Someș j
— Uzina de oțeluri aliate din Tîrgoviște ;
— Fabrica de armături industriale din oțel și fontă de la Zalău ;
— Combinatul de celuloză și hîrtie din Tr. Severin }
— Filatura de bumbac din Odorhei ;
— Filatura de lînă de la Miercurea Ciuc ș.a.

o 23 781 apartamente au fost date în folosință în 

piimele șapte luni.

.0

toșanl — 108 la sută, Sălaj —

105,4 la sută, Alba ,1 Vran- 

cea — 104 la sută, Brăila -103,1 
la sută, vaslui— 102,5 la sută 
.Peste 500 de produse au asl- I 

milat și modernizat în acest an meta
lurgiștii și constructorii de mașini. 
Dintre ele, în mod deosebit se dis
tinge

AUTOCAMIONUL DE MARE TO
NAJ - 12 TONE, CU MOTOR 
DIESEL

• Din economiile de metal realizate 
de întreprinderile constructoare de 
mașini din Județele Brașov, Mehedinți, 
Sibiu și municipiul București se pot 
realiza circa 500 de tractoare, 

440 de autocamioane șl 650 de 

combine pentru cereale.

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ > Constructorii hidrocentralei Porțile de Fier și-au îndeplinit exemplar angajamentul luat în 
cinstea marii sărbători : cea de-a 5-a turbină a intrat în funcțiune înainte de termen cu peste 

o lună și jumătate. In fotografie ; sala turbinelor

• Cea mai mare parte a utilajelor realizate 

în primul semestru prin autoutilare — peste 
60 la sută — aparține întreprinderilor 
industriei construcțiilor de mașini.

• în întreprinderile industriale din Capitală 
s-au realizat prin autoutilare 807 mașini, 

instalații și aparate în valoare de peste 64
milioane ie,.
• Unitățile industriale din județele Brașov, 

Cluj, Sibiu și Timiș au realizat, de la începu
tul anului și pînă in prezent, prin autoutilare, 
mașini și utilaje în valoare de circa

190 de milioane iei.

• Prin asimilarea a două freze portale, ne
cesare pentru dotarea tehnică proprie, Fabrica

de mașim-unelte și agregate din Capitală a re

dus importul cu 6,5 milioane iei.

• Uzinele de piese auto din Sibiu^ își reali

zează prin autodotare mai bine de 20 la 
sută din necesarul de utilaj destinat noi
lor sale obiective.

• Uzina constructoare de mașini din Reșița 
a fabricat anul acesta, după proiecte și cu 
mijloace proprii, mașini de tăiat metale cu 
flacără oxiacetilenică, strunguri pentru cuzi
neți, polizoare, agregate de alezat și găurit și 
altele.

• La Uzina mecanică din Timișoara, prin in
troducerea în producție a liniei de fabricat re- 
ductoare pentru utilajele de ridicat și trans
portat, realizată prin autodotare, s-a asigurat 
dublarea capacităților productive la secția res
pectivă.
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l/a felicităm din inimă Depuneri de coroane cu prilejul celei
șj vă urăm sănătate 

și putere de muncă 

in îndeplinirea 
nobile^ țmșiwdîncref^^ 

de partid și popor!
Cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub 

Jugul fascist, zi care marchează o pagină glorioasă înscrisă in istoria parti- 
dultw și poporului nostru, pe adresa Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, sosesc telegrame prin care 
comuniștii, oameni ai muncii de pe cuprinsul întregii țări, iși exprimă stima 
și înalta prețuire pentru politica partidului, desfășurată spre binele întregu
lui popor, ai patriei socialiste. Ei raportează, totodată, succesele înregistrate 
in activitatea productivă, manifestîndu-și via satisfacție de a vedea, de la o 
etapă la alta, mersul avintat al României spre culmile progresului, sub înțe
leaptă conducere a partidului.

In telegrama Comitetului municipal 
de partid București și a consiliului 
popular municipal, se spune printre 
altele : Cu prilejul marii sărbători 
naționale a poporului român — 23 
August — vă adresăm dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din capitala Româ
niei socialiste, cele mai sincere și 
calde felicitări, urarea pornită din 
inima fiecărui locuitor al Bucureștiu- 
lui, de noi înfăptuiri in activitatea 
neobosită pe care o depuneți, în 
fruntea partidului și a statului nos
tru, pentru elaborarea și înfăptuirea 
liniei politice generale, marxist-le- 
niniste, de edificare a socialismului, 
pentru înflorirea și propășirea țării, 
pentru triumful cauzei socialismului 
și păcii in lume.

In prezent, întreaga populație mun
citoare a Capi
talei se află an
gajată cu toate 
forțele în realiza
rea mărețului pro
gram de făurire a 
societății socialis
te multilateral 
dezvoltate, elabo
rat de Congresul 
al X-lea al Parti
dului Comunist 
Român. Muncind 
cu elan revoluțio
nar, cu responsa
bilitate și dăruire 

‘ patriotică pentru 
x realizarea impor

tantelor sarcini ce 
le revin din pla
nul primului an al actualului cin
cinal, vădindu-și capacitatea și e- 
nergia creatoare în realizarea an
gajamentelor asumate în ampla în
trecere generată de chemarea Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, oamenii muncii din 
București se prezintă cu un rodnic 
bilanț la marea sărbătoare a poporu
lui nostru. Vă raportăm, iubite tova
rășe secretar general, că a fost în
deplinit planul producției marfă ne 
cele opt luni din acest an, iar pină 
la finele lunii se va realiza suplimen
tar o producție de circa 1 100 mi
lioane lei — cu 209 milioane lei pes
te angajamentul anual asumat de or
ganizația de partid a Capitalei. .

La acest ceas de sărbătoare, gindul 
nostru, al tuturor gălățenilor, se spu
ne in telegrama Comitetului județean 
de partid Galați, se îndreaptă spre 
partid, spre dumneavoastră, scumpa 
tovarășe Ceaușescu. asigurîndu-vă de 
hotărirea noastră neclintită de a r.e 
aduce din plin contribuția la efortul 
colectiv al întregului popor pentru 
edificarea socialismului pe pămintul 
Rit tăniei și vă adresăm, din inimă, 
calde felicitări, urări de sănătate și 
putere de muncă in îndeplinirea no
bilei misiuni încredințate de partid 
și popor, pentru continua dezvoltare 
și înflorire a patriei, pentru ridica
rea României socialiste pe cele mai 
înalte culmi ale progresului și civi
lizației.

Hotărîțl să dea viață importantelor 
prevederi ale celui de-al X-lea Con
gres al partidului nostru, și a amplu
lui program de educare comunistă a 
întregului popor, se arată în telegra
ma Comitetului județean de partid 
Alba, oamenii muncii români, ma
ghiari, germani, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
și-au intensificat eforturile pentru a 
îndeplini și depăși in mod exemplar 
sarcinile de plan și angajamentele a- 
sumate în întrecerea socialistă. Co
mitetul județean de partid, in numele 
comuniștilor și al colectivelor de mun
citori, ingineri și tehnicieni din indus
tria județului, raportează conducerii 
partidului nostru, dumneavoastră per
sonal, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, obținerea unui remarcabil 

- succes : îndeplinirea în cursul zilei 
' de 20 august 1971 a sarcinilor de 

plan pe 8 luni la producția globala 
industrială, producția marfă vinduta 
și Încasată și a planului de export 

Cu deosebit interes, cu o vie satis
facție și un cald sentiment .de recu- 
noștință iațâ de partid, se scrie In 
telegrama Comitetului județean de 
partid și a Consiliului popular jude
țean Bistrița-Năsăud, oamenii mun
cii din județul nostru au primit in
dicațiile și măsurile adoptate de con
ducerea Partidului Comunist Roman 
privind Îmbunătățirea activității po
litico-ideologice de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, cit și noile 
și importantele măsuri de ridicare a 
nivelului de trai, măsuri ce de
monstrează încă o data înalta grijă 
si consecvență cu care se traduc în 
viată hotăririle celui de-al X-lea 
Congres al partidului nostru. Asigu
răm Comitetul Central al partidului 
că oamenii muncii din județul nos
tru in frunte cu comuniștii, nu vor 
precupeți nici un efort pentru n- 

' făptuirea neabătută a sarcinilor ce 
ae revin.

Exprimind profundul nostru atașa

ment față de conducerea partidului 
și statului, reînnoim cu acest prilej 
angajamentul de a depăși prevederi
le planului pe 1971 la producția 
marfă cu 140 milioane lei, la bene
ficii cu 25 milioane lei, iar a planu
lui de livrări la export cu 12.5 mili
oane lei Valută, se subliniază in te
legrama Comitetului județean Ilfov 
al Partidului Comunist Român și 
consiliului popular județean. Totoda
tă, ne vom intensifica eforturile pen
tru a contribui lâ înfăptuirea progra
mului complex elaborat de dumnea
voastră, menit să asigure dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, făurirea omului multilateral 
dezvoltat, demn de epoca măreață pe 
care o trăim.

In telegrama Comitetului județean 
de partid și a Consiliului popular 
județean Gorj, se spune; Cu pri

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de către organizații de partid,
colective de oameni ai muncii din întreaga țară

cu prilejul zilei de 23 August

lejul marii sărbători naționale 
a poporului român, comuniștii și îm
preună cu ei toți locuitorii meleagu
rilor gorjene vă urează, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
sincere felicitări și cele mai profunde 
urări de sănătate deplină, putere de 
muncă, mulți ani înainte pentru a 
duce scumpa noastră patrie pe cele 
mai înalte culmi ale fericirii și bu
năstării. Vă asigurăm că ne vom 
respecta fără șovăire angajamentul 
luat, de a realiza in mod exemplar 
sarcinile ce ne revin din hotăririle 
partidului nostru drag.

Biroul Comitetului județean Ba
cău al P.C.R., adresind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai sincere 
și călduroase felicitări, urări de să
nătate și fericire, spre binele și bu
curia partidului nostru, al întregu
lui popor, arată : Cu profunde sen
timente de stimă și prețuire, vă 
urăm, in nobila și neobosita activi
tate ce o desfășurați in fruntea 
partidului și statului, împlinirea 
înaltelor idealuri comuniste de fău
rire a României socialiste multila
teral dezvoltate, de ridicare conti
nuă a bunăstării și prosperității 
poporului nostru.

Intr-o altă telegramă se arată : 
Profund devotați patriei, poporului 
și partidului, activiștii de partid,, 
toți comuniștii din Forțele Armate 
vor munci fără preget, cu toată dă
ruirea pentru continua îmbunătă
țire a activității politico-educative, 
in vederea formării unor militari cu 
înalte calități morale și de luptă, 
conștienți de misiunile încredințate, 
atit in procesul pregătirii de luptă 
și politice, cit și in activitatea pe 
șantierele economiei naționale, gata 
oricind să apere cu fermitate glia 
străbună, prezentul luminos și vii
torul de aur al patriei, independența 
și suveranitatea României socialiste 
— cuceriri revoluționare de nepre
țuit, pentru a căror străjuire, întă
rire și dezvoltare dumneavoastră — 
eminent conducător de partid și băr
bat de stat, cel mai iubit fiu al po
porului — vă consacrați, pilduitor, 
întreaga capacitate și energie.

Telegrame similare au mai adresat 
colectivele lucrătorilor din ministe
rele afacerilor externe, energiei elec
trice. industriei ușoare. comerțului 
exterior, comerțuiui interior, finanțe
lor. Ministerul Muncii, Direcția Cen
trală de Statistică, UCECOM.

Conștienți de marile răspunderi ce 
revin tineretului în societatea noas
tră, scrie Organizația județeană a U- 
niunii Tineretului Comunist-Tulcea, 
înțelegînd că viitorul patriei este in
disolubil legat ds creșterea și edu
carea prin muncă și pentru muncă a 
tinerei generații, ne angajăm să ac
ționăm cu fermitate pentru sporirea 
contribuției tineretului la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român, 
a prețioaselor Indicații pe care dum
neavoastră, iubite tovarășe secretar 
general, le-ați dat cu ocazia recentei 
vizite făcute in județul Tulcea.

Dind glas înaltelor sentimente de 
patriotism și entuziasm tineresc, con- 
tinuind nobila tradiție plămădită 
șantierele Bumbești—Livezeni, Sal
va— Vișeu si amplificată in mareie 
front al construcției socialiste, cei 
peste 700 tineri brigadieri ai Șantie
rului național din sistemul de iriga
ții Terasa Brăilei au transmis ata
șamentul fierbinte față de Dolitica în
țeleaptă a partidului și statului. Insu-

flețiți de măsurile privind îmbunătă
țirea activității politico-ideologice, de 
ideile prezentate in expunerea De 
care dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, ați ținut-o la ședința de 
lucru cu activul de partid din dome
niul ideologiei și al activității cultu
ral-educative de masa, de inalta mi
siune ce ne revine, alături de mun
citorii mai vîrstnici — scriu ei — vom 
face ca lucrările de irigații de pe 
cele 30 000 nectare planificate a fi 
executate pină Ia sfirsitul anului 1971 
să fie terminate cu o lună mai de
vreme.

Rezultatele pe care le-am obținut 
pină in prezent in dezvoltarea știin
ței și culturii românești, scriu mem
brii Academiei Republicii Socialiste 
România, reprezintă expresia ade
ziunii oamenilor de știință față de 
înțeleaptă conducere a operei isto
rice de desăvârșire a construcției so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in România, pe care dumnea
voastră o exercitați cu înaltul spi
rit partinic ce vă caracterizează. A- 
ceste rezultate constituie doar o 
etapă in efortul continuu de ridi
care a științei românești pe cele mai 
înalte culmi. în cadrul _*  * ’ 
Republicii Socialiste Rbmânia, 
crește și vom 
știință animați 
sentimente de

8,30 Transmisiune de la parada 
militară și demonstrația oa
menilor muncii din Capitală 
și din țară cu prilejul celei 
de-a 27-a aniversări a elibe
rării României de sub Jugul 
fascist.

12.30 Țara întreagă în sărbătoare. 
Soliști : Ștefanla Stere, Pușa 
Poenaru, Ștefanla Rareș, Ti- 
berlu Cela, Ingeborg Lerer, 
Franclsc Dobondi, Lazăr Is- 
trate la caval. Orchestra șl 
ansamblul de dansuri „Bala
da". Dirijor : Marin Cioacă.

13,00 Emisiune in limba maghiară. 
14,00 Concert popular. Arii din 

operete, canțonete și piese in
strumentale celebre cu Anna 
Moffo, Mario del Monaco, 
Valentin Gheorghiu, Yehudi 
Menuhin.

14.30 Postmeridian. • Televacanța. 
30 de minute Ta Trei Brazi.

15,00 Magazin duminical. Din su
mar : • „Marcă de presti
giu" — produse ale industriei 
românești în concursuri și 
tîrgurl internaționale ; • Mu
zică ușoară cu Dorina Dră- 
ghlcl ; • „Bucureștiul necu
noscut".

16,00 Fotbal : Rapid — U.T.A. (Di
vizia A) — rezumat înregis
trat.

16,40 Film serial pentru tineret : 
„Planeta glganțllor".

17.30 Fotbal : Steaua — Universi
tatea Craiova (Divizia A) — 
înregistrarea integrală a par
tidei.

19,00 Piese instrumentale de mare 
popularitate interpretate de 
Ion Volcu. 

Academiei 
. vom 

educa oameni de 
de cele mai fierbinți 
patriotism și de dă

ruire de sine, 
constituind în

□ cest fel una din 
forțele de care 
partidul se va pu
tea servi in opera 
sa istorică de con
struire a societății 
socialiste multi
lateral dezvoltate 

, în România.
| Aceleași gînduri 

sint oglindite și in 
telegramele Aca
demiei de Științe 
Medicale, Consi
liului Național 

a pentru Știință și 
Tehnologie, Comi
tetului de Stat 

pentru Energia Nucleară, Institutului 
de proiectări pentru industria con
strucțiilor de mașini, Institutului de 
proiectare tehnologică pentru lami
noare, Institutului „Proiect" Bucu
rești.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că vom depune toate for
țele, întreaga energie și capacitate 
de muncă pentru aplicarea exem
plară in viață a indicațiilor date de 
dumneavoastră, că ne vom strădui 
să ridicăm activitatea la înălțimea 
exigenței actuale, scriu oamenii 
muncii din uzina de utilaj chimic 
„Grivița Roșie". Ne angajăm în fața 
întregului popor, a partidului, a 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să ne 
sporim contribuția la înflorirea eco
nomică a patriei, majorindu-ne an
gajamentele anuale cu încă 22 mi
lioane lei la producția marfă, cu 5 
tone la utilajul tehnologic și cu 60 
vagoane cisternă.

Animați de înaltele idealuri uma
niste promovate de partidul nostru, 
scriu muncitorii de la uzinele „Elec
tronica" din București, vom acționa 
cu toată răspunderea pentru reali
zarea sarcinilor care ne revin din 
documentele Congresului al X-lea al 
P.C.R.. îndeplinind toate angajamen
tele luate — creșterea indicelui de 
utilizare a fondului de timp de la 
91 la sută la 95 la sută. îmbunătăți
rea permanentă a calității produse
lor, realizarea programului de diver
sificare a produselor pentru punerea 
in fabricație în anul 1972 a 14 tipuri 
de radioreceptoare și 7 tipuri de te
levizoare în diverse sortimente de 
prezentare.

Au mai trimis, de asemenea, tele
grame colectivele de muncitori, in
gineri, tehnicieni și economiști de la 
uzina mecanică de material rulant 
„Grivița Roșie", „Electroaparataj", 
Fabrica de cabluri și materiale elec- 
troizolante, Combinatul de industria
lizare a lemnului-Pipcra, întreprin
derea de construcții din prefabricate 
de beton, întreprinderile de construc- 
ții-montaj nr. 1 și nr. 2, întreprinde
rea Instalații-montaj izolații, Combi
natul de confecții și tricotaje „Bucu
rești", fabrica „Viscofil", „Adesgo", 
lucrătorii de la întreprinderile co
merciale de stat „București" șl „Ro- 
marta" din Capitala.

★
Militarii detașamentelor de cons

trucții ce lucrează la șoseaua trans- 
făgărășeană, raportează Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, comandant suprem al forțelor 
armate, că au îndeplinit și depășit 
sarcinile ce le-au revenit și angaja
mentele asumate in cinstea zilei de 
23 August — marea noastră sărbătoa
re națională. Detașamentul Făgăraș- 
nord a reușit să înainteze cu deschi
derea drumului pină la tunelul de 
la Cabana Bilea Lac, iar Detașamen
tul Fâgăraș-sud a atins cota maximă 
— 2 055 m.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe se
cretar general — se arată în telegra
mă — că sintem pe deplin conștienți 
de complexitatea si însemnătatea sar
cinilor ce le avem de îndeplinit si 
ne angajăm să muncim fără preget 
pentru a încheia înainte de termen 
drumul transfăgarăscan. adueîndu-ne 
astfel contribuția la înflorirea și pros
peritatea patriei noastre scumpe — 
Republica Socialistă România.

a-

dea XXVII-a aniversări a eliberării patriei

La Monumentul eroilor patriei 
$

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism

La Monumentul eroilor sovietici La Cimitirul militarilor britanici

La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, la Monu
mentul eroilor patriei și la Monu
mentul eroilor sovietici au avut 
loc. in cursul dimineții de sîmbătă, 
solemnități prilejuite de cea de-a 
XXVII-a aniversare a eliberării 
României de sub jugul fascist.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste 
România ; Ministerului Forțelor 
Armate, Ministerului Afacerilor 
Interne și Consiliului Securității 
Statului ; Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor ; 
Comitetului Central al U.T.C. și 
Consiliului U.A.S.R. ; Comitetului 
municipal București al P.C.R. și 
Consiliului popular municipal ; 
Comitetului organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist ; 

Ordinul de zi 
al ministrului Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România

Aniversăm la 23 August împlinirea a 27 de ani de la eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist in condițiile in care întreaga noastră națiune so
cialistă, înfăptuind neabătut directivele Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român, obține rezultate remarcabile in făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, in climatul efervescenței creatoare generat de strălu
citul program de educare marxist-leninistă a tuturor oamenilor muncii inițiat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.

Sărbătorind acest măreț eveniment, poporul român aduce un cald omagiu 
tuturor fiilor țării care au luptat și s-au jertfit pentru dobindirea libertății 
patriei și infringerea Germaniei fasciste. El iși exprimă, totodată, sentimentele 
de profundă recunoștință față de Uniunea Sovietică și glorioasa sa armată, 
care au adus o contribuție hotăritoare la eliberarea României de sub dominația 
hitleristă.

Liberi șl stăpîni pe propriile destine, muncitorii, țăranii, intelectualii, 
indiferent de naționalitate, string uniți în jurul partidului și conducerii sale 
încercate, ridică patria pe noi trepte de progres și civilizație. Edificind cu 
succes socialismul pe pămintul României, harnicul și talentatul nostru popor 
contribuie la întărirea sistemului socialist mondial, la creșterea prestigiului 
socialismului in lume.

împreună cu toți oamenii muncii, purtînd în inimi pilda înaintașilor, 
ca pe o neprețuită comoară, mindri de prezentul luminos și viitorul comunist 
al patriei, militarii forțelor noastre armate susțin unanim, cu fermitate, 
politica internă și externă, marxist-leninistă a partidului și guvernului. El 
îndeplinesc cu abnegație sarcinile încredințate de Comandantul Suprem al 
armatei, iși fac cu cinste datoria in activitatea pentru ridicarea puterii com
bative a unităților și marilor unități, precum și in munca pe șantierele 
economiei naționale. Comandanții, organele și organizațiile de partid și ale 
U.T.C. manifestă o deosebită preocupare pentru a spori forța de înrîurire a 
întregii munci politico-ideologice, de educare comunistă, patriotică și interna
tionalists a efectivelor, in vederea formării unor luptători iscusiți, cu o 
înaltă conștiință revoluționară.

Devotați fără margini patriei, poporului și partidului, militarii forțelor 
noastre armate, împreună cu membrii gărzilor patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire militară a tineretului, străjuesc cu nădejde glia străbună, înfăp
tuirile socialiste, independența și suveranitatea națională. Armata noastră 
populară este gata oricind ca, alături de armatele țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, ale celorlalte țări socialiste, să apere cauza socia
lismului și păcii.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și generali, 
Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării României de sub 

jugul fascist, vă felicit și vă urez noi succese în înfăptuirea sarcinilor ce revin 
armatei, in perfecționarea întregii activități ostășești.

In cinstea zilei de 23 August — marea sărbătoare națională a poporu
lui român,

ORDON»
La București se vor trage, In semn de salut, 21 salve de artilerie.

★

Trăiască a XXVII-a aniversare a eliberării României de sub jugul 
fascist !

Trăiască Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a 
societății noastre socialiste 1

Trăiască poporul român — constructor al socialismului !
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 

România 1
Ministrul Forțelor Armate 

General de armatâ
ION 1ON1ȚA

Comitetului foștilor luptători an
tifasciști, Uzinelor constructoare 
de mașini „Vulcan" și „23 August". 
Pionieri au depus jerbe de flori.

La solemnități au luat parte to
varășii Manea Mănescu, Gheorghe 
Pană. Janos Fazekas, Dumitru Po
pa, Miu Dobrescu, Ion Ioniță, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, precum și membri 
ai C.C, al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, generali ac
tivi și în rezervă, foști coman
danți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, delegați ai oamenilor mun
cii din întreprinderile și instituții
le bucureștene.

La sosirea conducătorilor de 
partid și de stat, companii de o- 
noare ale forțelor noastre arma
te și ale gărzilor patriotice, alinia
te în fața monumentelor, au pre
zentat onorul. A fost intonat Im

nul de stat al Republicii Socialis
te România.

La monumentul eroilor sovietici 
se aflau prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale U.R.S.S. și Republicii Socialis
te România.

După păstrarea unul moment 
de reculegere, cei .prezenți la so
lemnități au primit defilarea com
paniilor de onoare.

★
în cursul aceleiași dimineți, la 

Cimitirul militarilor britanici că- 
zuți pe teritoriul României în lup
ta împotriva fascismului au fost 
depuse coroane de flori din par
tea Consiliului de Stat și Consiliu
lui de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, Ministerului For
țelor Armate și Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al ju
dețului Ilfov.

Premiera filmului 
românesc „Asediul"

La cinematograful „Patria" din 
Capitală a avut loc, simbătă seara, 
premiera filmului românesc „Ase
diul" realizat după romanul „Pu
terea" al scriitorului Corneliu Leu, 
autor și al scenariului, împreună cu 
Mircea Mureșan, căruia îi aparține 
și regia acestei noi producții a Stu
dioului cinematografic „București". 
Imaginea este semnată de George 
Cornea, scenografia de Marcel Bo- 
gos, iar partitura muzicală de H. 
Maiorovici.

Din distribuția filmului fac parte 
Ilarion Ciobanu, Sandu Sticlaru, Se
bastian Papaiani, Mihaela Mihai, 
Ioan Besoiu, Dan Nuțu, Octavian Co- 
tescu, Valeria Seciu și alții.

Filmul evocă momente din lupta 
maselor populare, conduse de Parti
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La solemnitate au luat parte Mihai 
Marinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Constantin Stă
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, miniștri, generali și ofițeri 
superiori și alte persoane oficiale.

Au fost de față Denis Seward 
Laskey, ambasadorul Marii Brita
nii la București, și membri ai am
basadei. S-au intonat imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Republi
cii Socialiste ■România.

Cei prezenți la solemnitate au 
păstrat un moment de reculegere. 
S-a primit apoi defilarea compa
niei de onoare.

★
în întreaga țară au fost depuse 

în cursul zilei de sîmbătă coroa
ne și jerbe de flori la monumente 
și plăci comemorative, la cimiti
rele Eroilor români și sovietici că- 
zuți în Timpul războiului antifas
cist,

(Agerpres),

dul Comunist Român, pentru desă- 
virșirea actului insurecțional de la 
23 August 1944, pentru sfărimarea 
vechiului aparat de stat burghezo- 
moșieresc și înlocuirea lui cu unul 
nou, democratic, pentru traducerea 
în viață a programului elaborat de 
partid în vederea democratizării 
țării.

înainte de spectacol, regizorul Ion 
Popescu-Gopo a prezentat publicu
lui pe principalii realizatori ai fil
mului.

La spectacol au participat Mircea 
Sintimbreanu, director general al 
Centrului național al cinematogra
fiei, regizori, scenariști, critici de 
film, alți oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

(Agerpres)

19.15 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,10 Concert-spectacol de muzică 

populară — „Floarea din gră
dină" — transmis de pe scena 
clubului „Republica" din 
București. Cîntă : Elena Mun- 
teanu, Ioana Ruja, Elena 
Pește, Floarea Tănăsescu, 
Maria Apostol, Alexandrina 
Anghel, Marioara Bălan, 
Elena Tudor, Mioara Apostol, 
Tamara Cristlnici, Ana Valda, 
Vasile Lupu, Rodica Jiman. 
Prezintă Dan Deșllu.

21.15 Film artistic : „Nevăzut, ne
cunoscut". Comedie cu Louis 
de Funds, N. Adam, Mousta
che. Regla : Y. Robert.

22,45 Telejurnalul de noapte.
23,00 Romanțe și cîntece bătrt- 

nești. Interpretează : Maria
na Subțirelu, Florica Ungur, 
Florentina Satmarl, Gheor
ghe Roșoga.

’-**4 * *i  
PROGRAMUL DL

20,00 Reîntîlnlre cu personaje în
drăgite de copil : Năică.

20.30 Film serial : „Urmărirea". 
Scenariul : Eugen Barbu, N. 
Mihail. Regia : Radu Gabrea. 
Episodul I — „Cursa de șoa
reci" (reluare).

21.15 Săptămîna culturală bucu- 
reșteană. Reportaj de Victor 
Frunză.

21.30 Buletin de știri.
21,40 Pagini din opere inspirate 

din istoria patriei. In pro
gram : fragmente din lucrări 
de Ion Dumitrescu, Gheorghe 
Dumitrescu, Alexandru Zirra, 
Paul Constantlnescu, Norbert 
Petru — interpretate de Ze- 
naida Pally, Elisabeta Ne- 
culce-Carțiș, Ludovic Spless, 
Nicolae Florei, David Oha- 
nesian, Ton Budoiu.

22.15 Film serial : „Planeta glgan- 
ților" (VI).
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Al IRANULUI, AMIR ABBAS HOVEYDA, 
IN REPUBLICA SOCIAEISTA ROMANIA

CUrmare din pag. I)

Erau pre cenți, de asemenea, Sa- 
degh Sadrieh, ambasadorul Iranu
lui la București, și membri ai am
basadei.

Pe frontispiciul aerogării erau ar-

Sîmbătă dimineața. Ia București 
s-au încheiat convorbirile oficiale 
între președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste

COMUNICAT 
cu privire la vizita 

in Republica Socialistă România 
a primului ministru al Iranului, 

Amir Abbas Hoveyda
La Invitația președintelui Con

siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, primul ministru al Iranu
lui, Amir Abbas Hoveyda, a efec
tuat. între 15 și 21 august 1971, o 
vizită oficială în România.

In timpul șederii în România, 
înaltul oaspete a fost primit de 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, care l-a reținut 
apoi la dejun. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de vederi cu
prinzător cu privire la evoluția re
lațiilor bilaterale și la unele pro
bleme internaționale actuale.

Primul ministru al Iranului și 
membrii suitei sale au vizitat o- 
biective economice, așezăminte de 
cultură și artă din București și 
nordul Moldovei, precum și lito
ralul Mării Negre și Delta Dună
rii. Peste tot, înaltul oaspete s-a 
bucurat de o primire călduroasă, 
expresie a sentimentelor de prie
tenie pe care poporul român le 
manifestă față de poporul iranian.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
primul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, au avut convor
biri oficiale. în cadrul cărora au 
examinat relațiile bilaterale și au 
făcut un schimb de păreri în prin
cipalele probleme internaționale. 
La convorbiri, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate și 
înțelegere reciprocă, au participat:

— Din partea română :
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, Pe
tru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Alexandru Boa
bă, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Iran.

— Din partea iraniană :
Sadegh Sadrieh, ambasadorul 

Iranului în Republica Socialistă 
România, Abbas Nayeri, ambasa
dor, director general al afacerilor 
internaționale și economice în
M.A.E., Ahmad Ardalan, ambasa
dor, directorul Direcției a Il-a po
litice in M.A.E.

Cele două părți au constatat cu 
deplină satisfacție că relațiile ro
mâno—iraniene in domeniile poli
tic, comercial, al cooperării econo
mice și tehnice și al colaborării 
cultural-științifice se dezvolta fruc
tuos, in interesul și avantajul re
ciproc. Ele au subliniat spiritul de 
prietenie și înțelegere mutuală 
care caracterizează raporturile sta
tornicite între cele două state.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
primul ministru, Amir Abbas Ho
veyda, au apreciat activitatea des
fășurată și rezultatele obținute în 
direcția dezvoltării cooperării eco
nomice de Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
și tehnică și subcomisiile mixte 
înființate in diverse ramuri.

în cursul convorbirilor s-au scos 
în evidență noi posibilități de ex
tindere și diversificare a colaboră
rii economice și tehnice și s-a sta
bilit ca subcomisiile mixte să exa
mineze și să concretizeze noi obi
ective de cooperare, îndeosebi în 
domeniile minier, petrolier, fores
tier, al energiei și al producției in
dustriale.

Pronunțîndu-se pentru lărgirea 
cooperării tehnico-științifice, cei 
doi prim-miniștri au subliniat im
portanța pe care o vor avea nego
cierea și semnarea în acest scop a 
unui acord, in viitorul apropiat.

Subliniind caracterul durabil al 
legăturilor multilaterale dintre Ro
mânia și Iran și perspectivele exis
tente, cele două părți și-au mani
festat hotărîrea de a acționa și în 
viitor ca și în trecut pentru dez
voltarea și mai largă a acestora in 
interesul popoarelor român și ira

borate drapelele de stat ale Româ
niei și Iranului.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări, după care pri
mul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, și președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor- 
ghe Maurer, au trecut în revistă

*
România. Ion Gheorghe Maurer, și 
primul ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda.

Convorbirile s-au desfășurat în- 

nian, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Ele s-au informat reciproc asu
pra remarcabilelor realizări obți
nute de cele două țări în dezvol
tarea lor economică și culturală, 
precum și asupra activității desfă
șurate de cele două guverne pe 
plan internațional.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a in
format pe primul ministru, Amir 
Abbas Hoveyda, despre interesul 
României și activitatea pe care o 
desfășoară pentru crearea în Bal
cani, în colaborare cu toate sta
tele din această regiune, a unei 
zone a păcii și înțelegerii, lipsite 
de arme nucleare, bazată pe relații 
de bună vecinătate.

Primul ministru Amir Abbas 
Hoveyda a informat pe președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, despre interesul 
Iranului și activitatea pe care o 
desfășoară pentru realizarea unor 
relații de bună vecinătate și men
ținerea păcii și securității în re
giunea Golfului Persic, in colabo
rare cu toate țările limitrofe, fără 
amestec străin.

Cei doi șefi de guvern au apre
ciat că promovarea contactelor po
litice, a cooperării și colaborării 
largi, economice, tehnice, științifice 
și culturale între toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială 
— necesitate imperioasă a vieții 
internaționale actuale — favori
zează înțelegerea și apropierea în
tre popoare, contribuie la crearea 
unui climat de încredere, la asi
gurarea păcii și securității interna
ționale și reprezintă, totodată, un 
factor important al progresului 
material și spiritual al fiecărui po- 
bor și al întregii umanități.

Cele două părți și-au reafirmat 
hotărîrea de a promova în rela
țiile internaționale principiile co
existenței pașnice, principiile fun
damentale ale dreptului interna
țional care proclamă respectarea 
de către toate statele și față de 
toate statele a suveranității și in
dependenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului in trebu
rile interne ale altor țări și intere
sului reciproc. Ele s-au pronunțat 
cu fermitate pentru excluderea din 
relațiile dintre state a forței și a 
amenințării cu forța sub orice for
mă, pentru rezolvarea problemelor 
litigioase prin mijloace pașnice.

Ele au apreciat că orice încăl
care a acestor principii este de na
tură să genereze focare de tensiune 
și conflict, care pun în primejdie 
pacea în lume.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
primul ministru Amir Abbas Ho
veyda au apreciat creșterea rolu
lui țărilor mici și mijlocii în viața 
internațională și au subliniat că 
toate statele, indiferent de impor
tanța lor economică, umană sau 
militară, trebuie să participe la 
soluționarea problemelor majore 
ale contemporaneității.

Cei doi șefi de guvern, reafir- 
mind necesitatea intensificării ac
tivității O.N.U. în asigurarea păcii 
și a securității internaționale, ca 
și în dezvoltarea cooperării între 
state, au declarat că această orga
nizație trebuie să se bazeze pe 
principiul universalității. Ei au a- 
preciat, totodată, că penru a pro
mova principiile înscrise în Carta 
Organizației Națiunilor Unite și 
pentru ca această organizație să-și 
poată asuma în mod deplin și e- 
ficace responsabilitățile ce i-au fost 
date, ea trebuie să acorde Repu
blicii Populare Chineze locul ce îi 
revine în sinul său și al organis
melor sale.

Cei doi prim-miniștri au relevat 
cu satisfacție importanța vizitei 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 

garda de onoare aliniată pe aero
port.

înainte de urcarea in avion, șeful 
guvernului iranian și-a luat rămas 
bun de la persoanele oficiale pre
zente pe aeroport. Un grup de pio
nieri au oferit oaspeților flori.

(Agerpres)

tr-o atmosferă de cordialitate și în
țelegere reciprocă.

(Agerpres)

Nicolae Ceaușescu, în Iran, și a Șa- 
hinșahului Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, în Româ
nia, a convorbirilor care au avut 
loc cu aceste prilejuri, pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, 
pentru promovarea înțelegerii și 
încrederii mutuale.

Vizita primului ministru Amir 
Abbas Hoveyda reprezintă o nouă 
contribuție la dezvoltarea relații
lor de colaborare multilaterală în
tre Republica Socialistă România 
și Iran.

Primul ministru Amir Abbas 
Hoveyda a exprimat mulțumiri 
președintelui Consiliului de Miniș
tri. Ion Gheorghe Maurer, pentru 
primirea cordială care a fost re
zervată lui însuși și membrilor su
itei sale.

Primul ministru al Iranului, A- 
mir Abbas Hoveyda, a invitat pe 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, să facă 
o vizită oficială în Iran. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere ; vizita va 
avea loc la o dată care va fi fixată 
ulterior.

„Am realizat multe, 
dar mai avem incă multe 

de făcut..."
S-au scris numeroase pagini des

pre rolul personalității in istorie, 
despre raporturile dintre personali
tate și mase. Și nu poate fi o îm
prejurare mai fericită pentru un 
popor decit aceea ca personalitățile 
pe care le are să poată exprima — 
prin calitățile lor revoluționare, prin 
capacitatea de a discerne esențialul 
in evoluția socială^ prin intuițiile po
litice și simțul acut al viitorului — 
înseși aspirațiile superioare ale 
poporului căruia îi aparțin. Un ase
menea conducător va afla întotdeau
na energia de a se dărui fără înce
tare slujirii poporului său. Iar 
poporul va ști să-1 prețuiască, să-1 
așeze cu cinste în inima sa.

Intîmpinindu-1, cu prilejul recen
tei vizite făcute, împreună cu alți 
conducători de partid și de stat, în 
județul Harghita, unul din numeroșii 
localnici, din Cristurul Secuiesc, a 
adresat următoarea urare de „bun 
venit" secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Niciodată un om de stat 
n-a trăit mai viu in inimile noas
tre ca dumneavoastră. Noi. toți lo
cuitorii acestui orășel, vă considerăm 
al nostru, toate realizările obținute 
sint legate de numele dumneavoas
tră". Exprima, astfel, In mod feri
cit. gindurile care animă pe toți oa
menii muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, gîn- 
duri pe care le încercăm cu justifi
cată emoție cînd trecem în revistă 
realizările mărețe obținute prin mun
că avintată sub conducerea parti
dului.

Frecventele vizite de lucru, con
tactele cu cele mai diverse catego
rii de oameni ai muncii sint expresia 
preocupării neabătute pentru ca pro
gramul partidului sâ fie înfăptuit 
spre binele și prosperitatea po
porului nostru. Numai în cursul 
săptăminii pe care o comentăm 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu alți conducători de partid 
și de stat, a vizitat in județul Harghi
ta Uzinele siderurgice de la Vlâhița, 
întreprinderea „Tehnoutilaj" și Fila
tura de bumbac din Odorhelul Se
cuiesc, Casa copilului și Complexul 
cooperației meșteșugărești „Stră
duința", din Cristurul Secuiesc, Com
binatul de prelucrare a lemnului 
din Gălăuțaș, orașul Toplița, șantie
rul Fabricii de mobilă și țesături 
pentru mobilă din Gheorghieni, 
combinatul minier de la Bălan, Fila
tura și amplasamentul viitoarei u- 
zine de piese auto, precum și noul 
spital din Miercurea Ciuc. Cu acest 
prilej au avut loc entuziaste adunări 
populare, cu participarea a zeci de 
mii de locuitori, români, maghiari, 
germani — demonstrație elocventă a 
unității și frăției făurite într-o isto
rie de luptă pentru aceleași idealuri

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la marea adunare 

populară din Capitală
150 de ani de la mișcarea revoluționară 
condusă de Tudor Vladimirescu și festivitatea 
acordării gradului de ofițer unei noi promoții 

de absolvenți ai școlilor militare.
20 august 1971

La Stoicănești - Olt

Sărbătoarea griului

A apărut revista

„PROBLEME ECONOMICE"
nr. 8/1971

acest prilej, participanții la serbare 
au trimis o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune, printre altele : „Gă
sim prilejul cel mai fericit de a mul
țumi conducerii partidului pentru 
condițiile optime create dezvoltării 
agriculturii noastre. Fiecare dintre 
unitățile noastre au avut onoarea de 
a vă avea in mijlocul lor, iubite to
varășe secretar general, de a asculta 
prețioasele sfaturi pe care ni le-ați 
dat. Muncitorii și țăranii cooperatori, 
participant la această întilnire, în 
care ne bucurăm de rezultatele mun
cii și colaborării noastre, ne angajăm 
ca urmînd indicațiile dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să depu
nem eforturi sporite pentru realizarea 
unor recolte bogate, pentru dotarea 
agriculturii cu utilaje moderne, cu 
cantități sporite de îngrășăminte 
chimice".

trolului și urmărirea calității 
produselor ; INSTRUMENTAR 
MODERN DE CONDUCERE ȘI 
PLANIFICARE ECONOMICA : 
Dr. Mihail Levente Asistarea 
tehnică și economico-organiza- 
torică a C.A.P. I. Poptean și 
C. lacobovîci-Boldișor Funda
mentarea planificării in pers
pectivă la I.A.S. Odobești. ; EX
PERIENȚE NAȚIONALE DE 
MODERNIZARE A STRUCTU
RILOR ECONOMICE : Dezba
tere organizată de revista „Pro
bleme economice" (III) ; DEZ
BATERI : Anchetă privitoare la 
sistemul indicatorilor de plan 
(IV) ; Dialog româno-francez in 
domeniul sociologiei rurale ; 
FUNDAMENTAREA DECIZI
ILOR ECONOMICE (Materiale 
pentru o dezbatere) :' ignat I. 
Saphier Despre modelarea ma
tematică a proceselor economi
ce ; SITUAȚIA CLASEI MUN
CITOARE IN ȚĂRILE CAPI
TALISTE : L. Stroja Fenomenul 
inflaționist din țările capitaliste 
și situația clasei muncitoare. Dr. 
C. Bârlă înstrăinarea — însoți
tor al modificărilor structurii 
populației active din țările ca
pitaliste.

temul energetic național, la 14 au
gust, orele 0,46, a hidrogeneratorului 
nr 5, cu o putere maximă de 178 
MW, fabricat de Uzina de construcții 
de mașini Reșița in colaborare cu 
Uzina de mașini grele din București.

Ajti desprins din bogatul buchet 
de realizări cu care oamenii muncii 
au întîmpinat aniversarea eliberării 
doar citeva. Ele sînt, in fond, un ve
ritabil simbol pentru pasiunea crea
toare care animă clasa noastră mun
citoare, întregul nostru popor.

îndemn la răspundere 

partinică 
pentru cuvintul scris

...Săptămîna pe care o încheiem a 
avut și pentru presa noastră o im
portanță deosebită. Sala de mar
mură a Casei Scînteii a găzduit 
adunarea festivă consacrată împli
nirii a 40 dc ani de la apariția pri
mului număr al „Scînteii". Prilej de 
analiză lucidă a rezultatelor obținute 
în afirmarea publicisticii noastre co
muniste. de nominalizare responsa
bilă a îndatoririlor mari pe care pre
sa le are de onorat în viitor.

Un larg ecou în rîndul tuturor ce
lor ce își desfășoară activitatea in 
presă l-a avut Mesajul adresat de 
tovarășul'Nicolae Ceaușescu ziarului 
„Scinteia". Cuvintele de înaltă apre
ciere a activității ziarului sînt sin
tetizate, intre altele, în următoarea 
frază, gravată adine în conștiința 
tuturor gazetarilor : „Putem spune 
că nu există moment mai important 
în istoria luptei de eliberare națio
nală și socială, in istoria luptei re
voluționare pentru răsturnarea dic
taturii militaro-fasciste, a înfăptuirii 
insurecției naționale antifasciste și 
făurirea societății socialiste în Ro
mânia in care presa — iar de Ia a- 
p ari ți a' ei, „Scinteia" — să nu-șl fi 
adus o contribuție de însemnătate 
deosebită".

După cum vor constitui un îndemn 
la o sporită răspundere partinică 
față de munca în presă recomandă
rile de a trata problemele de bază 
ale dezvoltării societății noastre so
cialiste, de a mobiliza oamenii mun
cii la înfăptuirea politicii partidului, 
de a acorda o atenție deosebită îm
bunătățirii condițiilor de viață ale 
poporului, de a analiza in spirit cri
tic, cu exigență partinică, întreaga 
activitate ce se desfășoară in țara 
noastră și a populariza experiența 
pozitivă, de a contribui la educarea 
politico-ldeologică, la ridicarea con
științei socialiste, de a face cunos

teatre
9;

Secretul

• Teatrul Național „I. 
glale" (sala Comedia) : 
— 20.

• Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : ' ’
lui Marco Polo — 20.

L. Cara- 
Travesti

21.

• Asediul : PATRIA 
14; 16,30; 19; 21,15.
• Simon Bolivar : CAPITOL 
9,15; 11.30; 14; 16,30; 10,45; 21, 
grădină — 19,45.
• Meridianul zero : LUMINA 
9—16 In continuare ; 18,16; 21
• Brigada Diverse în alerta 
CENTRAL - 9,15; 11,30, 13,45; 16; 
18.15; 20,30, EXCELSIOR — 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 20.45, GLORIA —9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20,30.
• Tick, Tick, Tick : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, 
BUCUREȘTI — 8.45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — 8.45; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21. GRADINA
DOINA - 20.
• Omul orchestră : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20. FAVORIT — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, GRADI
NA SELECT — 20.
• Baladă pentru ccl căzuțl : 
Triunghiul dc foc : TIMPURI 
NOI — 9—20 In continuare.
• Acel oameni minunați și ma
șinile lor zburătoare : CINEMA
TECA (sala Union) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. •
• Detașamentul roșu de femei : 
RAHOVA — J5.30; 18; 20,15.
• Program dc desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Noile aventuri ale Răzbunăto
rilor : DOTNA — 11,30; 13,45; 16; 
18,15.
• Facerea lumii : DOINA — 20,30.
?> Floarea soarelui : ÎNFRĂȚIREA 
NTRF. POPOARE — 15; 17,30; 20, 

BUCEGI — 15,30; 18, la grădină 
— 20,15, MELODIA — 9,30; 12;
15,30; 18; 20,30, GRADINA PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13.30; 16: 18,15; 20,30, la gră
dină - 20.
• SăDtămîna nebunilor : GIU- 
LEȘTI — 15,30, 17,45; 20, VOLGA 
— 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
MOȘILOR — 15.45; 17,45. la grădi
nă - 20, ARTA — 15,30; 18, la 
grădină — 20,30.
• Cortul roșu : LAROMET — 
15,30; 19, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
19.
• Cum am declanșat al doilea 
război mondial ; FLACARA

La Uzina „Electroputere" Craiova

Fabrica de aparataj 
își diversifică producția

Fabrica de aparataj din ca
drul uzinei „Electroputere" Cra
iova face parte din cele mai ti
nere unități din întreprinderea 
amintită. Ea a reușit, in scurt 
timp, să fie cunoscută, prin pro
dusele sale de calitate, atit pe 
piața internă cit și pe cea ex
ternă.

în cadrul unei convorbiri, Li- 
viu Tănăsescu, inginerul șef al 
fabricii, ne relata, printre al
tele : „în ultima vreme am par
ticipat eu produsele noastre la 
mai multe tirguri și expoziții in
ternaționale, ca. de pildă, cele de 
Ia Budapesta, DQsseldorf, •Peki-v’ 
Poznan și altele. Aparatajul de 
medie și înaltă tensiune cu em
blema „Electroputere" Craiova a 
fost foarte apreciat de vizitatorii 
interesați în achiziționarea de 
astfel de echipament electro
tehnic.

în cadrul acordurilor comer
ciale, Fabrica de aparataj electro
tehnic de la Craiova livrează in 
acest an la export, printre al

cută politica României socialiste, 
profund marxist-leninistă, interna- 
ționalistă. După cum vor constitui 
un puternic îndemn toate indicațiile 
prețioase cuprinse in acest Mesaj 
prin care luăm incă o dată cunoștin
ță, cu adincă satisfacție, de atenția 
pe care o acordă presei conducerea 
partidului nostru.

Suprema prețuire 
pentru înaintașii 
revoluționari— 

înfăptuirea idealurilor 
socialiste

...La sfirșitul săptăminii pe care o 
încheiem a avut loc un eveniment 
cu ecouri adinei în conștiința în
tregii națiuni : marea adunare popu
lara din Capitala țării consacrată îm
plinirii a 150 de ani de la mișcarea 
revoluționară condusă de Tudor Vla
dimirescu și festivitatea acordării 
gradului de ofițer unei noi promoții 
de absolvenți ai școlilor militare.

Prezența la această adunare a pes
te 100 000 de cetățeni, spre a cinsti 
memoria revoluționarilor memorabi
lului an 1821, an înscris in cartea de 
aur a pătriei, alături de cele
lalte lupte revoluționare, con
stituie o nouă dovadă a pre
țuirii pe care o acordă poporul, 
partidul său comunist, înaintașilor 
progresiști, revoluționarilor, tutu
ror celor ce au contribut la dez
voltarea națiunii noastre, la crearea 
României moderne, la realizarea as
pirațiilor de libertate și progres. Or
ganizată in Cotroceni, pe același loc 
unde au poposit Tudor și pandurii 
săi, adunarea a constituit un corolar 
strălucit al numeroaselor manifestări 
prilejuite de această aniversare. Pre
zența la marea adunare populară a 
secretarului general al partidului, a 
celorlalți conducători de partid și de 
stat, ampla cuvîntare rostită cu a- 
ceastă ocazie dau o semnificație deo
sebită manifestării. Ca în atitea 
rindurț. secretarul general al parti
dului a înfățișat in cuvintarea sa — 
reluată in direct de posturile noastre 
de radio și televiziune — deci adresa
tă întregului popor — un bilanț cu
prinzător al înfăptuirilor socialiste, a 
prezentat preocupările principale ale 
partidului și statului in vederea rea
lizării obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului, a ex
pus cu claritate și principialitate 
poziția României față de problemele

• Romeo șl .lulleta ; BUZEȘTI — 
16. la grădină — 20.15.
• Secretul planetei maimuțelor i 
AURORA - 9; 11,15; 13,30; 16,45; 
18, la grădină — 20, TOMIS - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15, la grădină
— 20,30.
• Dispariția Iul Tlmo : CRlN- 
GAȘI - 15,30; 18; 20,16.
• Notre Dame de Paris I FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20.30.
• Sunetul muzicii : PROGRESUL
— 15,30; 19.
• îndrăgostiți! : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Fiii „Mari! ursoaice" : VITAN
— 15,30; 18. la grădină — 20,16.
• O floare și doi grădinari :
VICTORIA — 9; 12,30; 16; 
FERENTARI — 10; 15,30;
POPULAR — 10; 15,30; 19,30.
• întoarcerea Sfîntnlul L
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20.
• Stelele din Eger : DACIA - 
8—20 în continuare.
• Ti cunoașteți pe Urban T 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Prințul negru : UNIREA — 16;
18, la grădină — 20,15.
• Tntîlnire cu o necunoscută 
PACEA — 15.45; 18; 20.
• Roata vieții : VIITORUL 
15,45; 18; 20,15.

• Teatrul Ciulești (la parcul „23 
August") : Geamandura — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O fetiță caută 
un cîntec — 11.
• Teatrul de rgvistă șl come/ > 
„Ion Vasllescu" (la Arenele Ro
mane) : Spargere la miezul nopții 
— 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Vox... 
Boema — 20.
• Comitetul pentru cultură șl 
artă al municipiului București (la 
rotonda scriitorilor din parcul 
Cișmiglu) ■ Spectacol de sunet șl 
lumină — 20: 20,45.

tele, posturi de transformare de 
200 KVA și întreruptoare de 15— 
20 KV/630 A. Ea colaborează, de 
asemenea, cu alte întreprinderi 
constructoare de mașini din țară 
la executarea unor comenzi mai 
complexe. Astfel, constructorii 
craioveni de aparataj electroteh
nic participă la echiparea unei 
centrale electrice pe care o con
struiește țara noastră în Pakis
tan. în acest scop, au și fost ex
pediate pînă in prezent 25 între
ruptoare automate de 35 KV, 60 
de celule de comandă, aparataj 
de protecție și de măsură, Ia a 
căror construcție s-a ținut seama 
câ vor fi exploatate in regiuni 
cu climă tropicală.

Anul 1971 este consemnat în 
Istoricul fabricii ca anul în care 
s-a trecut la fabricația de serie a 
echipamentului electric de 400 
KV necesar dotării sistemului e- 
nergetlc național.

Nlstor TUICU
corespondentul „Scînteii*  

în cadrul manifestărilor dedicate 
celei de-a 27-a aniversări a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist, ieri, 
la Stoicănești, județul Olt. a avut loc 
„Sărbătoarea griului". în mijlocul 
cooperatorilor din comună au sosit să 
serbeze rezultatele bune obținute la 
cultura griului, alături de membri ai 
biroului comitetului județean de 
partid și ai comitetului executiv al 
consiliului popular județean, munci
tori din combinatele chimice și uni
tăți industriale din țară și din județ, 
cercetători de la Stațiunea experi
mentală Caracal, reprezentanți ai 
cooperatorilor din unitățile agricole 
vecine. Luind cuvintul, eroul muncii 
socialiste Dumitru Tudose, președin
tele cooperativei agricole, a arătat că 
datorită ajutorului neprecupețit pri
mit de la stat și al muncii harnice a 
cooperatorilor și mecanizatorilor, s-a 
realizat o recoltă medie de 4 125 kg 
de griu la hectar. Aceasta a permis 
cooperativei să vindă suplimentar 
statului peste 400 tone de griu. Cu

PE MARGINEA PROGRA
MULUI PARTIDULUI DE ÎM
BUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂ
ȚII TEORETICO-IDEOLOGI- 
CE : E Godeanu și I. Todosi 
Partidul Comunist Român — i- 
nițiatorul și conducătorul în
făptuirii politicii economice. 
Aurel Vernieeanu Conștiința 
socialistă — forță mobilizatoare 
a energiei maselor populare. 
Nicoară Ionescu Participarea 
plenară a clasei muncitoare la 
conducerea întregii vieți econo
mice și sociale. II. Niculescu 
Echitatea socială — principiu de 
bază al repartizării venitului 
național. Radu Constantinescu 
Dezvoltarea colaborării econo
mice a țărilor membre C.A.E.R.; 
1971—1975 — ORIENTĂRI.
STRUCTURI, RITMURI : Gh. 
Coslea Industria metalurgică : 
calitate și diversificare. C. IIu- 
rezeanu și Gh. Obreja Indica
tori calitativi ai activității de 
construcții ; CREȘTERE ȘI E- 
FICIENȚA ECONOMICA : I. 
Goliat Economia științei : obiect, 
corelații și sarcini actuale. Dr. 
C. Danciu Planul și eficiența e- 
conomică a producției. I. Petho 
(Tg. Mureș) Organizarea con

de libertate și dreptate, de muncă 
pentru același țel scump tuturor — 
înflorirea patriei comune.

Ca și in alte dăți. in unitățile vi
zitate s-au făcut aprecieri pozitive 
cu privire la hărnicia oamenilor, 
s-au luat noi hotăriri pentru dezvol
tarea economică și socială, s-au fă
cut recomandări pentru îmbunătăți
rea calității produselor, pentru ur
gentarea ritmului lucrărilor de con
strucții, pentru asigurarea unei efi
ciente sporite investițiilor. Vizita din 
Harghita a dat posibilitatea estimării 
realizărilor importante obținute în 
cincinalul precedent in dezvoltarea 
economică și social-culturală a ju
dețului. Ea a pus în evidență, in 
mod concret, justețea politicii na
ționale a partidului, consfințită in 
noua Constituție a țării de la a cărei 
adoptare se împlinesc 6 ani, con
stanța cu care se aplică in viața 
principiul dezvoltării armonioase a 
tuturor județelor țării.

Totodată, și în cadrul acestei vi
zite, s-a evidențiat ideea că orlcît 
de mari ar fi realizările obținute ele 
nu trebuie să constituie motive de 
automulțumire, de destindere pre
timpurie. Sintem angajați într-o 
operă constructivă de anvergură is
torică și ea nu îngăduie nici o clipa 
diminuarea eforturilor, risipa de 
energie. Din această perspectivă do- 
bindesc semnificația unui îndemn 
către întreaga națiune cuvintele ros
tite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la marele miting din Miercurea Ciuc: 
„Nu ne putem permite încă să spu
nem că am făcut destul și că ne mai 
putem odihni. Este adevărat, am 
realizat multe, dar mai avem încă 
multe de făcut...".

într-adevăr, orieit de mari ar fi 
realizările, ele nu pot fi apreciate cu 
adevărat decit dacă sînt gîndite ca 
trepte către altele și mai mari. Pen
tru că numai astfel ideea de progres 
se va dovedi o idee viabilă, in stare 
sâ revoluționeze viața, să o facă din 
zi în zi mai frumoasă, mai gene
roasă.

Această concluzie s-a desprins cu 
claritate, în aceste zile ce au pre
mers marea sărbătoare a eliberării 
patriei, și din telegramele prin care 
numeroase județe ale țării au ra
portat depășirea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă.

Aceeași concluzie se desprinde șl 
dintr-un alt eveniment ce a avut loc 
spre sfirșîtul acestei săptămîni : 
prezentarea de către constructorii 
brașoveni de autocamioane șl trac
toare a celor mai noi tipuri de ma
șini.

Aceeași concluzie se desprinde și 
din telegrama adresată de la Porțile 
de Fier cu prilejul conectării in sis

cu care este confruntată omenirea. 
Sînt numeroase și prețioase ideile 
cuprinse în această amplă, fermă, 
mobilizatoare cuvîntare. Evocarea 
cu înaltă prețuire a personalității lui 
Tudor din Vladimiri, evocarea — a- 
cum, in pragul aniversării eliberării 
— a condițiilor in care s-a desfășurat 
insurecția națională antifascistă ar
mată, a luptei armatei noastre, a 
întregului popor, alături de Uniunea 
Sovietică, de coaliția antihitleristă, 
pentru infringerea fascismului, pină 
la victoria finală, ca și prezentarea 
auspiciilor favorabile sub care a în
ceput înfăptuirea actualului cincinal, 
înfățișarea obiectivelor majore ce 
preocupă intens partidul în politica 
sa internă și externă.

Aprobarea și însuflețirea cu care 
a fost urmărită această cuvinte» 
sinteză memorabilă a politicii pA Ja
dului, demonstrație viguroasă a con
secvenței și principialității ei, esta 
o dovadă a stadiului superior de dez
voltare a societății noastre, a faptu
lui că între politica partidului și in
teresele poporului există o legătură 
indisolubilă, o identitate deplină, ga
ranție a trăiniciei acestei politici, a 
forței ei invincibile.

★
...Desigur, agenda săptăminii pe 

care o încheiem a fost mult mai bo
gată în evenimente. In comentariul 
destinat politicii internaționale s-au 
subliniat semnificațiile vizitelor in 
țara noastră ale unor delegații de par
tid. ale unor personalități de stat 
S-a subliniat, de asemenea, impor
tanța hotăririlor adoptate în ședința 
comună a C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri alo 
țării noastre, cu privire la activita
tea delegației guvernamentale a Ro- 

‘mâniei la sesiunea a XXV-a a 
C.A.E.R. și a celei cu privire la vizita 
oficială de prietenie din țările socia
liste ale Asiei. Vom adăuga o sin
gură idee — aceea că toate marile 
acțiuni inițiate de. conducerea par
tidului și statului nostru sînt rezul
tatul gindirii și deciziei colective, că 
întotdeauna rezultatele lor sînt ana
lizate cu adincă responsabilitate 
partinică, patriotică, iar aprecierea 
lor este făcută din perspectiva con
tribuției pe care o aduc la dezvol
tarea socialistă a țării, la întărirea 
unității și colaborării dintre țările 
socialiste, la creșterea prestigiului 
socialismului, la menținerea și apă
rarea păcii in lume. Din acest punct 
de vedere, hotărlrile ședinței comune 
sînt o confirmare și. totodată, o 
ilustrare exactă a înaltei și unani
mei aprecieri pe care a acordat-o 
poporul nostru activității depuse da 
delegația de partid, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în tim
pul vizitei In țările socialiste ale 
Asiei, a aprobării cu care a primit 
poporul nostru rezultatele celei de-a 
XXV-a sesiuni a C.A.E.R., activitatea 
depusă de delegația guvernamentală 
română la această sesiune.

Nicolae DRAGOȘ
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Vizitele delegației Partidului
Comunist din Japonia

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.

Delegația Partidului Comunist din 
Japonia, condus*  de tovarășul Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia, a făcut, sim- 
bâtâ. o vizită prin Capițală.

Teri în țară : Vremea s-a menținut 
frumoasă și a continuat să se încăl
zească ușor. Cerul a fost mal mult se
nin. VIntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 22 de grade la Intorsura 
Buzăului și Cîmpina și 30 de grade la 
Oradea. Gurahonț și Seculeni. La Bucu
rești ; Vremea s-a menținut frumoasă.

SAO PAULO 21. — Vineri Ia prînz, 
după efectuarea tragerii la sorți, 
brazilienii nu-și ascundeau bucuria : 
la terenul propriu, la tipul de minge 
convenabil — faimoasa „Mercur", 
■de fabricație autohtonă, incomoda 
prin caracteristicile sale mai ales 
pentru Năstase — li se asociase și 
norocul. Sorții hotărîseră o ordine 
a intilnirilor din prima zi așa cum 
o preferau : Năstase — Mandarino 
și Țiriac — Koch. Considerindu-se 
că dacă Mandarino are mai puține 
șanse in fața lui Năstase, Koch — 
„viteza și violența personificată" 
(caracterizarea aparține ziariștilor 
localnici) — il va învinge pe Țiriac 
și „este bine, din rațiuni de ordin 
psihologic, ca prima zi a intilnirii 
să se încheie cel puțin cu un rezul
tat de egalitate." Se spera „cel pu
țin". pentru că Năstase il intîlnea 
pe Mandarino, omul care prin ma
rea sa răbdare și perseverență reu
șise să-l învingă pe cehoslovacul 
£<odes, iar gazdele erau gata să 
<.eadă că lucrurile se vor petrece 
la fel și acum. Koch a dat o expli
cație foarte obiectivă satisfacției 
sale de a-1 fi evitat pe Năstase in 
prima zi ; „Năstase este tenismanul 
cu care nu-mi place să joc. Mingile 
Iui sint razante, aproape atingind

Două echipe de primă mină in fot
balul nostru. Rapid și U.T.A., au avut 
cinstea să dispute meciul inaugural al 
noii ediții a campionatului diviziei 
naționale A la fotbal. Un grup de 
entuziaști suporteri ai arădanilor șl 
altul, mult mai numeros, dar mai pla
cid de susținători ai Rapidului au 
umplut tribunele Stadionului Repu- 

' blicii, deși ora (16.30) nu era dintre 
cele mai convenabile.

Partida a Început, surprinzător, cu o 
perioadă în care oaspeții dominau jo- 
cuL Zece minute, U.T.A. s-a apărat cu 
o siguranță rar întilnită la o echipă 
care joacă in deplasare, construind, 
totodată, acțiuni ofensive de toată 
frumusețea. Domlde și Both erau 
creatorii, iar Sima, Kuhn și Broșov- 
schi ar fi trebuit să fie realizatorii. 
Sima, de altfel, a și avut de două ori 
posibilitatea de a înscrie, dar a pre
ferat să joace mingea mai departe, 
tran=ferind răspunderea șutului la 
poartă spre cei din mijlocul terenu
lui Faptul că aproape nici unul din
tre oaspeți nu prelua balonul, jucin- 
du-l prin deviere șl, mal ales. ..diago
nalele" lungi executate de Domule - 
in realitate foarte bune pase decisive 

’ de 30—40 de metri — derutau pe apă
rătorii bucureșteni și drumul spre 
poarta lui Răducanu părea mereu li
ber. Nu s-a marcat ln«a și giulește- 
nii au reușit să echilibreze jocul. Ca 
mai totdeauna in asemenea situații,

Oaspeții au fost însoțit! de tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C C. al P.C.R. șl Alexan
dru Sencovici. membru al C.C al 
P.C.R.

Vizita a început în cartierul Balta 
Albă, unde oaspeții au luat cunoș
tință de realizările urbanistice, edi
litare din această zonă a orașului.

Urmează un scurt popas la între
tăierea bulevardelor Leontin Sâlă- 
ian cu Baba Novac. Numeroși lo
cuitori ai cartierului întitnpinâ cu 
căldură sosirea membrilor delegației 
Partidului Comunist din Japonia. în 
fata unei machete sugestive. Tiberiu 
Ricci, arhitectul șef al Capitalei, dă 
explicații amănunțite cu privire la 
dezvoltarea cartierului Titan — un 
veritabil nou oraș, ridicat lntr-o 
puternică zonă industrială — care 
se întinde pe o suprafață de 700 de 
hectare, însumînd. in prezent, circa 
50 000 de apartamente. In ceea ce 
pr^ște conturul final al acestui 
anamblu urbanistic, se arată că aici 
vor locui 220 000 de bucureșteni.

Continuindu-și vizita in cartier, 
oaspeții se opresc în citeva maga
zine alimentare, se interesează de 
modul in care sint aprovizionate.

Membrii delegației sint invitați, 
apoi, să viziteze un apartament și o 
garsonieră.

Următorul obiectiv vizitat — poli
clinica din cartier, recent dată in 
folosință, cu săli de operații și la

vremea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •■SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LA SAO PAULO, ÎN FINALA INTERZONE A „CUPEI DAVIS"

România — Brazilia 1-1, după prima zi

Uvertură satisfăcătoare a campionatului 
diviziei A ia fotbal

boratoare moderne, cu cabinete sto
matologice. săli de fizioterapie, gim
nastică medicală etc. Este cea mai 
mare unitate de acest gen din țară, 
ea avind capacitatea de a de
servi 150 000 de paciențl. Oaspeții se 
informează îndeaproape dc felul in
care policlinica asigură asistența me
dicală. Răspunzind întrebărilor, gaz
dele arată că aici lucrează 500 de
cadre medicale cu Înaltă calificare, 
care acordă zilnic un număr de 
3 000 dc consultații. Policlinica mai 
dispune de un staționar pentru pre
cizarea diagnosticelor. Membrilor de
legației li se precizează că, paralel 
cu extinderea cartierului, se arc in 
vedere dezvoltarea rețelei sanitare. 
Astfel, se preconizează construirea 
unui spital cu 700 de paturi, in ime
diata vecinătate a policlinicii.

In cadrul discuției care are loc, 
oaspeții cer amănunte in legătură eu 
sistemul de organizare a asistenței 
medicale in România

Membrii delegației au, in conti
nuare, prilejul să cunoască nemijlo
cit una din marile întreprinderi ale 
Capitalei — Combinatul de confecții 
și tricotaje București, unde le 
sint înfățișate date referitoare la is
toricul acestei unități industriale, la 
produsele care se realizează aici. 
Sint vizitate citeva din secțiile în
treprinderii. creșa și căminul de 
copii, cantina. Oaspeții au urat co
lectivului combinatului noi succese 
in activitatea sa.

La întoarcerea spre reședință, 
oaspeții trec prin noul cartier de lo
cuințe Drumul Taberei, care se in
tegrează armonios in peisajul urba
nistic bucureștean.

Pe întreg parcursul vizitei, mem
brii delegației Partidului Comunist 
din Japonia au fost intimpinați cu 
căldură de populația Capitalei.

cu cerul mai mult senin. Vîntul a su
flat in general slab. Temperatura maxi
mă a fost de 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 august. In țară : Vremea se 
menține călduroasă, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi mai 
mult senin In Muntenia, Dobrogea și 
Moldova. In nord-vestul țării și zona 
de munte se vor semnala averse de 
ploaie însoțite de descărcări electrice. 
Vint slab, pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 10—20 
de grade, Iar maximele între 24 și 34 de 
grade. La București : Vremea va fi 
frumoasă șl călduroasă. Cerul va fi 
variabil, mal mult senin. Vînt în gene
ral slab. Temperatura se menține ridi
cată.

filcul, nu prea puternic lovite și 
mai totdeauna avind efect". Să mai

Comentînd meciul Năstase — 
Mandarino, redactorul de spe
cialitate al agenției „France 
Presse" remarca... „numă
rul 1“ al echipei României. 
Năstase, s-a impus fără dificul
tate in fața veteranului brazi
lian. care n-a mal putut reedi
ta meciul excepțional furnizat 
la Porto Alegre, cind a dispus 
de celebrul jucător cehoslovac 
Kodes“. In comentariile altor 
agenții internaționale de presă 
se arată că Mandarino n-a reu
șit nici un moment să-i 
creeze probleme dificile lui 
Năstase, care a impresionat prin 
rapiditatea și mai ales prin agi
litatea sa. In primul set. Năsta
se a trebuit să forțeze de multe 
ori talentul sau pentru a-l în
trece in 49 de minute pe bra
zilian. Apoi, în seturile urmă
toare. campionul român a fost 
net superior, dovedind din toate 
punctele de vedere clasa sa in
ternațională. In total, meciul a 
durat o oră și, 15 minute.

adăugăm la aceasta că în toate cele 
trei intîlniri Năstase-Koch, care au

RAPID - U T. A. 1-1

Neagu a dat semnalul, șutind puter
nic și periculos, de la distanță. Dinu 
a avut și el o bună ocazie de a marca 
in minutul 22, dar a irosit-o. A ur
mat, in min. 33. o fază neașteptată : 
la marginea careului, Kuhn a scos o 
minge din miinile lui Răducanu și, 
prin foarfecă, a încercat să o trimită 
in gol. N-a reușit, dar dacă marca cu 
greu i-am ti găsit asemănare în ana
lele fotbalului nostru. Meciul, in an
samblu, scăzuse ca valoare și pentru 
cei mai exigenți dintre spectatori a- 
părea cu prea multe erori tehnice și 
chiar tactice. îndeosebi suporterii 
bucureștenilor nu puteau înțelege 
cum se face că favoriții lor nu se des
curcă in ițele jocului de apărare al 
oaspeților, cu atit mai mult cu cit pe 
teren se iveau mereu spații largi, 
neocupate de nimeni.

Poate că Rapid nu este într-o formă 
corespunzătoare, poate că noii jucă
tori nu s-au integrat complet șl com
plex în angrenajul echipei și astea se 
resimt în randamentul general al for
mației. Dar, mai aproape de adevăr 
este că „unsprezecele" bucureștean 
s-a simțit foarte stinjenit de așezarea 
„curioasă" a echipei arădane: o linie 
frintă (la Lereter) de cinci apărători, 
doi mijlocași de pe vremea WM-ulul 
și trei atacanți tip Inter din epoca 
Herrera. De fapt, toată încurcătura 
venea de la mijlocașii Domide-Bro- 
jovschi, la fel de abili în a construi

Simbălă, 21 august, tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al CC. al 
P.C.R . președintele Comitetului dc 
Stat pentru Cultură și Artă, preșe
dintele Consiliului Național al Rn- 
diotelevlziunii Române, a primit pe 
Abdalah Ahmed El Khamrv. mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar general adjunct nl Frontului 
Național, ministrul Informațiilor și 
culturii din Republica Democratică 
Populară a Yemenului. Ministrul ye- 
menit a fost însoțit de Mohamed 
Nasser Mohamed, directorul Agen
ției dc știri a Republicii Democratice 
Populare a Yemenului (A.I.A.).

La primire au participat Ion Do- 
du Bălan, vicepreședinte al Comi
tetului dc Stat pentru Cultură și

O delegație militară chineză

ne vizitează tara
La Invitația generalului dc armată 

Ion lonițâ. membru supleant al Co
mitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. ministrul forțelor armate, o 
delegație militară condusă de tova
rășul Li Dă-șin, membru supleant al

Cronica ziSei
Simbătă dimineața s-a deschis la 

Craiova expoziția „U.R.S.S. — țara 
turismului".

Expoziția, care a fost prezentată 
pină acum la București și Cluj, unde 
s-a bucurat de o mare afluență de 
vizitatori, se înscrie in planul de co
laborare dintre organismele de turism 
din cele două țări.

★
O delegație a Partidului Socialist 

Pacifist din Olanda, condusă de A. 
G. van der Spek, deputat in Parla
mentul olandez, a sosit simbătă in 
țara noastră pentru a face o vizită 
la invitația Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea.

La sosire, delegația a fost întimpi- 
nată de Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S.

★
Simbătă dimineața a părăsit Capi

tala delegația Partidului de Centru 
din Finlanda, condusă de Johannes 
Virolainen, președintele partidului, 
prim-vicepreședinte al Parlamentu
lui finlandez, care a făcut o vizită 
in țara noastră la invitația Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 

avut loc pină acum, sportivul român 
a ieșit învingător.

Ieri, la ora începerii mult așteptatei 
finale interzone a „Cupei Davis" 
(pe o căldură toridă), tribunele de la 
„Pinheiros" erau arhipline (record de 
asistență), galeria paulistă prezentin- 
du-se in cea mai bună formă. Ca 
și finaliștii, de altfel. Primul set 
din partida Năstase-Mandarino a 
fost echilibrat, reprezentantul nos
tru reușind cu dificultate să se de
tașeze : 6—4. Mandarino a stat, ca 
de obicei, pe fundul terenului, incer- 
cînd să-1 surprindă pe Năstase cu 
mingi lungi trimise in diagonală. 
Dar, după acest set al echilibrului, 
singurul avind lungimea tradițională 
primei zile, Năstase, mai „surd" ca 
oricînd la zgomotele din tribune, a 
făcut un joc pe măsura talentului 
și faimei sale, pulverizindu-și pur 
și simplu adversarul : 6—1, 6—1, în 
următoarele două seturi.

A urmat apoi partida dintre Ion 
Țiriac și Thomas Koch. Tenismanul 
brazilian a obținut victoria cu scorul 
de 4—6, 6—4, 6—3, 9—7. După prima 
zi, scorul intilnirii este egal : 1—1. 
Astăzi are loc proba de dublu.

Vaslle OROS

și a distruge. Bazil Marian a sesi
zat situația și. încă la mijlocul pri
mei reprize, l-a trimis intre ei pe Du
mitru, sperind că experiența și teh
nica acestuia ii vor suplini lipsa de 
pregătire. Dumitru n-a reușit să de
joace in totul manevrele celor doi a- 
rădani, dar prezența sa i-a șocat și lu
crurile n-au mai mers la fel de ne
ted ca pină atunci. Mai mult chiar, 
rapldiștii au trecut la atac (este ade
vărat că la aceasta a contribuit și fap
tul că Lereter ratase o lovitu
ră de la 11 m. Totuși, cei care au 
înscris primii au fost oaspeții (min. 
50) prin Kuhn — o lovitură cu capul 
frumoasă, înlesnită de Lupescu șl Ră
ducanu. care l-au asistat pe arădan. 
Au urmat apoi 35 de minute in care 
jocul s-a desfășurat in majoritatea 
timpului spre poarta lui Vidac. Fără 
eficiență. De-abia cu 5 minute înain
te de sfirșit, Dumitru a avut inspi
rația să șuteze de la distanță șl să 
înscrie unui dintre acele coluri des
pre care se spune, pe bună dreptate, 
că sint norocoase.

N-a (ost un meci grozav, dar nici 
slab, calificativul satisfăcător fiind cel 
mai potrivit. îngrijorătoare lipsa de 
formă a selecțlonabililor in lotul A. 
cu excepțiile Domide și Răducanu 
(totuși). Echitabil, rezultatul final.

A arbitrat bine Ioan Rus (Tg. Mu- 
rC,) Valentin PAUNESCU 

Artă, Mihal Bujor Slon, președin
tele Comitetului de Radio și Tele
viziune, Ion Mărglnennu, director 
general al Agenției Române de 
Presă „Agorpres", Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Dumitru Trancă, di
rector in M.A.E.

In cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordia
lă. a fost relevată cu satisfacție e- 
voluția pozitivă a legăturilor dc 
multiple planuri dintre cele două 
țări și, in acest context, și in do
meniul culturii, presei, radiotelcvi- 
ziunii. exprimindu-se dorința reci
procii de a le dezvolta in continu
are, in folosul ambelor popoare, al 
cauzei unității și coeziunii frontu
lui antiimperialist, al păcii și secu
rității in lume.

Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, 
șeful Direcției generale politice a 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare, sosește astăzi într-o vizită ofi
cială, dc prietenie, in țara noastră.

de Gheorghe Petrescu, președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, și de membri 
ai conducerii Uniunii Naționale.

*
Simbătă după-amiază s-a înapoiat 

de la Moscova delegația de specia
liști din agricultură, condusă de Ni- 
colae Ștefan, adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, care a făcut 
o vizită de documentare in Uniunea 
Sovietică in domeniul producerii se
mințelor și creșterii animalelor.

★
La invitația Consiliului popular al 

municipiului București, simbătă după- 
amiază a sosit în Capitală o delegație 
a municipalității orașului Copenhaga, 
condusă de Egon Weidekamp, preșe
dintele consiliului municipal.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost intimpinați de Dumi
tru Joița, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, de 
alți membri ai Comitetului Executiv.

A fost prezent Per Hildebrant, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București.

(Agerpres)

„Europenele" de canotaj 
academic

Echipajele românești 
calificate in trei finale

Simbătă. la Copenhaga, s-au dispu
tat semifinalele campionatelor euro
pene de canotaj academic. Comportin- 
du-se bine, trei echipaje ale României 
vor lua startul astăzi in finalele 
campionatelor. Vislașii români își vor 
disputa medaliile in probele de 2 
fără cirmaci, 2 plus 1 și 4 fără cîr- 
maci.

Balcaniada 
de natatie

în Capitală au continuat simbătă în
trecerile campionatelor balcanice de 
natație. Iată rezultatele înregistrate : 
100 m liber masculin M. Slavic (Româ
nia) 55" ; 100 m liber fete Maria Ni- 
colova (Bulgaria) 1'03’T/IO ; 200 m 
mixt fete Anca Groza (România) 
2’36”3/10 (nou record al țării) ; 400 m 
mixt masculin A. Ciakarov (Bulga
ria) 4’55”7/10 ; 200 m bras fete Anca 
Groza (România) 2'55”6/10 ; 200 m 
bras masculin A. Ciakarov (Bulgaria) 
2’31”7/10.

Aseară, in turneul balcanic de polo 
pe apă, care se desfășoară in Capi
tală, echipa României a învins cu 
scorul de 10—3 selecționata Greciei,

FOTBAL

Turneul internațional 
de juniori

România — Grecia 2—1

România II - R. D. Germană
1-1

Competiția internațională de fotbal 
pentru juniori dotată cu „Cupa 23 
August" a programat ieri la Brașov 
două meciuri. Echipa României a în
vins cu 2—1 (1—0) echipa Greciei, iar 
echipa secundă a țării noastre a ter
minat la egalitate : 1—1 (0—1) jocul 
cu R. D. Germană. Astăzi echipa 
României întilnește tot la Brașov se
lecționata Iugoslaviei.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi, cu începere 
din jurul orei 16,15, emisiunea 
„Sport și muzică". în cadrul 
acestei emisiuni, care va putea 
fi urmărită pe programul 1, se 
vor prezenta aspecte de la 
toate întilnirile din cadrul 
campionatului cat. A de fot
bal. , •

DIN ȚÂRILE SOCIALISTE
UNIUNEA SOVIETICĂ

Performanțe tot mai înalte

în construcția de mașini
Dacă în anii cincinalului trecut 

producția construcției de mașini și 
prelucrării metalelor din U.R.S.S. a 
crescut cu 74 la sută, in actualul cin
cinal ea va spori de 1.7 ori față de 
o creștere a producției pe întreaga 
industrie de 42—46 la sută. Aceste 
cifre Ilustrează elocvent ritmul rapid 
de dezvoltare a ramurii, preponde
rența netă ce i se acordă. Paralel cu 
creșterea cantitativă se produce o 
îmbunătățire continuă a structurii 
producției de mașini, crește ponderea 
mașinilor modernizate, de mare ran
dament.

întreprinderile construcției de ma
șini grele, energetice și de transport 
au introdus in fabricație în cursul 
cincinalului trecut peste 1 500 de mo
dele și tipuri noi. Printre acestea, un 
cuvînt aparte merită domeniul mași
nilor energetice. Nu demult, con
structorii din Leningrad au încheiat 
executarea unei comenzi fără prece
dent in energetica modernă : este 
vorba de seria celor 12 agregate com
plete, cu o putere de cite 500 000 k\V 
fiecare, pentru hidrocentrala de la 
Krasnoiarsk. Turbinele și generatoa
rele pentru marea hidrocentrală sibe- 
riană reprezintă cota cea mal înaltă 
atinsă pînă acum de construcția so
vietică de mașini energetice și elec
trotehnice.

Dar nici acestea nu reprezintă li
mita superioară. Specialiștii din Le
ningrad au și elaborat proiectele unor 
hidroagregate și mai puternice — de 
cite 650 000 kW pentru hidrocentrala 
Saianskaia, de pe fluviul Enisei.

In ce privește turbinele cu aburi, 
prima realizată în U.R.S.S. in 1924, 
avea o putere de numai 2 000 kW. 
Au urmat apoi, în anii cincinalelor 
antebelice, turbinele de 10, 24, 25, 50 
și 100 de mii de kW. După război, 
puterea mașinilor electrice a conti
nuat să crească : în 1952 a fost con
struită prima turbină cu aburi de 
150 000 kW, urmată apoi de cea de 
200 000 kW. In 1960 devenea realitate 
turbina de 300 000 kW, iar anul trecut 
— uriașa turbină cu un singur ax, 
cu o putere de 800 000 kW.

Același drum continuu ascendent 
l-au străbătut și constructorii de lo
comotive, de instalații de foraj la 
mari adincimi, de nave. Din conju
garea eforturilor creatoare ale spe
cialiștilor în material rulant și în a- 
viație s-a născut la uzina de vagoane 
din orașul Kalinin prototipul expe
rimental al unui automotor, acționat 
de două motoare turboreactoare, care 
poate atinge o viteză de 250—300 de 
km pe oră.

a gigantului din
Despre o așa-zisă „a treia viață" 

pe care o trăiește astăzi uzina din 
Gydr am auzit pentru prima dată 
vorbindu-se in biroul directorului 
general al acesteia. Știam că, de doi- 
trei ani, acest gigant industrial se 
reinnoiește intr-un ritm impresionant, 
schimbindu-și nu numai înfățișarea, 
dar și structura producției. Dar ce 
înseamnă aceasta „a treia viață" 
ni s-a relatat mai tirziu, cind ne-a 
fost înfățișată o clădire mică, cu pe
reții descojiți de vremuri. „Este tot 
ce a mai rămas din trecut” — a spus 
interlocutorul nostru.

Istoria uzinei începe cu 75 de ani 
in urmă. Atunci a luat ființă pe te
ritoriul ei de astăzi o mică între
prindere mecanică. La muzeul de 
istorie al orașului se păstrează o fo
tografie înfățișind pe aceleași locuri 
Imaginea uzinei de vagoane și poduri 
de cale ferată din primăvara anului 
1946. O hală modestă printre dărî- 
mături și un grup de muncitori 1U- 
crînd cu mijloace rudimentare, dar 
plini de voie bună, Ia repararea unor 
vagoane. Era Începutul celei de a 
doua renașteri a uzinei...

Horvath Ede este de multă vreme 
directorul general al uzinelor de ma
șini și vagoane din Gydr. El poves
tește cu amabilitate despre marile 
transformări care au avut loc în viața 
întreprinderii, in ultimii ani, dar mai 
ales după 1967, in condițiile noii or
ganizări și conduceri d economiei 
ungare. în anii cincinalului trecut 
(1966-1970), economia națională un
gară a cheltuit 11 miliarde forinți 
pentru programul dezvoltării con
strucției de autovehicule, ca parte 
componentă a planului general de 
dezvoltare a transporturilor. Din a- 
ceastă sumă, 6 miliarde au revenit 
uzinelor din Gydr. Ca urmare a in
vestițiilor făcute, a intrării în pro
ducție a unor noi fabrici și sec
toare, în următorii cinci ani valoarea 
producției se va dubla față de 1970, 
atingind 10 miliarde forinți anual. 
In ce privește profilul uzinei, prin
cipalele ei produse, avind o pondere 
de 80 la sută in ansamblul acesteia, 
le vor constitui autocamioanele și 
autobuzele, motoarele, punțile din 
spate pentru autovehicule de peste 10 
tone și. In mai mică măsură, con
strucția vagoanelor speciale pentru 
căile ferate.

Am poposit în timpul vizitei la 
■ una dintre noile secții — aceea da 

Aruncind o privire asupra sectoru
lui de mașini-unelte pentru prelu
crarea metalelor, descoperim aceeași 
tendință spre performanțe tot mai 
inalte. Astfel, au fost realizate pri
mele agregate complexe care exe
cută, concomitent, fără participarea 
omului, pc baza programului dat, o- 
perații de alezare, frezare și găurire 
a unor piese cu profil complex. Pre
lucrarea pieselor se face simultan, 
din citeva poziții. Aceste realizări 
întrec considerabil, în ceea ce priveș
te productivitatea și precizia de pre
lucrare, tot ce s-a realizat pină a- 
cum in acest domeniu. Dar ele sint 
doar una din numeroasele noutăți din 
sfera mașinilor-unelte. A început 
producția de instalații pentru prelu
crarea electroerozională și electro- 
chimicâ a metalelor și aliajelor de 
înaltă duritate, au fost realizate ma
șini pentru ștanțarea rapidă și de 
precizie etc. In actualul cincinal 
constructorii din acest sector se o- 
rientează cu precădere în direcția 
mașinilor și utilajelor automatizate. 
Pină in 1975, producția de linii auto
mate și de conveiere se va dubla, ele 
fiind destinate in primul rînd pen
tru autoutilarea ramurii construcției 
de mașini Însăși.

Constructorii de mașini sint che
mați să aducă o contribuție de prim 
ordin la dezvoltarea în continuare a 
agriculturii, la consolidarea bazei 
sale tehnice. Producția de mașini a- 
gricole a Uniunii Sovietice se va du
bla aproape in cursul actualului cin
cinal. Intre 1971—1975 vor fi fabri
cate și livrate agriculturii 1 700 000 
tractoare, dintre care 705 000 pentru 
efectuarea de arături, 541 000 com
bine cerealiere, 230 000 mașini de în- 
silozat și 60 000 pentru recoltatul sfe
clei. In actualul cincinal vor fi date 
în exploatare 16 noi întreprinderi 
specializate In producția de mașini 
agricole și vor fi modernizate tot
odată fabricile existente cu acest 
profil.

Industria de automobile a U.R.S.S. 
produce o gamă largă de mașini : 
autocamioane și autoturisme, auto
buze și troleibuze, remorci și semi
remorci etc. O caracteristică a aces
tei industrii este aceea a producției 
de masă, de serie mare. Uzinele de 
autocamioane „Lihaciov" din Mosco
va, cele din orașele Gorki, Minsk, 
Jodino se numără printre cele mai 
mari întreprinderi de acest gen din 
lume.

In anii din urmă a crescut aprecia
bil capacitatea de Încărcare a ca

R. P. UNGARĂ

treia viață

motoare de 125-198 CP pentru auto
camioane și autobuze. Construită in
tre 1967—1969, in cooperare cu fir
mele „Renault" (Franța) și M.A.N. 
(R.F. a Germaniei), este ea însăși o 
adevărată uzină. Aici se îngemănează 
intr-un tot unitar profilul și per
spectivele întregii întreprinderi. U- 
riașa hală de producție are aproape 
30 000 metri pătrați și o capacitate 
de 15 000 motoare anual, in care ma
șini și linii automate de cele mai 
moderne tipuri realizează principa
lele piese ale viitoarelor motoare. 
Transportul pieselor pe benzi auto
mate, ordinea, curățenia, spațiile de 
acces largi, lumina — totul creează 
un cadru adecvat, stimulator pentru 
muncă. Din depozitul central pie
sele ajung pe bandă la locul de mon
taj, unde citeva zeci de muncitori în 
salopete albe lucrează la asamblarea 
lor. Impresionează grija ce se poartă 
aici calității producției. Firească, de 
altfel, pentru cei ce doresc să spo
rească prestigiul produselor fabricate 
și exportate în diferite țări.

Operația de montare începe pe 
bandă cu două „piese" total diferite : 
corpul motorului și......fișa personală"
a acestuia, pe care fiecare muncitor 
semnează în dreptul operației sau 
detaliului de montaj executat. Fișele 
se păstrează chiar și după controlul 
final, pînă la încheierea termenului 
de garanție al fiecărui motor. In fe
lul acesta se poate cunoaște exact cui 
se datorează orice eventual neajuns 
constatat ulterior în funcționarea mo
torului. Și incă un exemplu al preo
cupărilor pentru calitatea producției : 
după Încercările la bancul de probă, 
fiecare al zecelea motor este demon
tat, verifieîndu-se din nou compor
tarea diferitelor piese și subansamble.

Vizităm și alte secții. La noua uzi
nă de punți din spate pentru auto
camioane grele întilnim mașini-unelte 
importate din peste zece țări. Ală
turi de aceasta lșl înalță stîlpli de 
metal viitoarea forjă șî turnătorie de 
oțel.

Pentru anul acesta conducerea în
treprinderii din Gybr a prevăzut rea
lizarea unui ritm de creștere a pro
ducției de 10,5 la sută. Directorul 
general ne arată care sint factorii 
ce vor facilita înfăptuirea acestui o- 
biectiv : posibilitățile de absorbție ale 
pieței (uzina are și o firmă proprie 
de comerț exterior), baza financiară 
existentă pentru dezvoltarea produc- 

mioanelor. In această privința, fa
brica din Jodino, din Bielorusia, se 
situează la loc de frunte. Cel mal 
vechi model produs In serie aici esta 
„Belaz-540", care suportă o încărcă
tură utilă de 27 de tone. Virsta lui 
este de un deceniu, răstimp in care 
a cucerit, la diferite expoziții, trei 
medalii de aur. A urmat „Belaz-543", 
de 40 de tone ; cea de-a treia 
generație de ,,Belaz“-uri, aflate 
în faza încercărilor, are capa
cități de 75 și 120 tone. Ulti
ma autobasculantă are 5 metri lățime, 
tot atita înălțime (din care doi metri 
roțile), 15 metri lungime. In ciuda 
acestor parametri impresionanțl, ma
șina se poate întoarce pe un spațiu 
de numai 12 metri. Asemenea giganți 
lucrează în exploatările miniere la 
suprafață, pe șantierele marilor hi
drocentrale. In locul motoarelor cla
sice, ei sint echipați cu turbine cu 
gaz, care-și transmit energia unor 
motoare electrice instalate chiar in 
roți.

Modele noi au lansat și cunoscutei® 
fabrici de autoturisme din Moscova, 
Gorki, Zaporoje. A intrat în func
țiune noua uzină din orașul Togliatti. 
„Jiguli“-urile pe care le produce în 
colaborare cu firma italiană „Flat" 
sint tot mai numeroase pe străzile 
orașelor sovietice. Remarcabilele per
formanțe ale U.R.S.S. în construcția 
de mașini aduc o contribuție de în
semnătate capitală la dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a comunismu
lui, la creșterea continuă, fără pre
cedent, a forțelor ue producție, a în
tregii economii naționale sovietice.

In construcția de mașini, ca și in 
alto domenii, U.R.S.S. colaborează 
strîns cu țările socialiste, printre care 
și cu România. Aflindu-mă aci, am 
avut nu o dată prilejul să vizitez în
treprinderi în care se realizează șl 
mașini-unelte, utilaje sau instalații 
industriale destinate României, în ca
drul acordurilor de colaborare reci
procă în acest domeniu. De asemenea, 
am avut prilejul să văd la lucru 
cargouri maritime, motonave, semă
nători sau alte produse ale industriei 
constructoare de mașini din țara 
noastră.

Colaborarea și cooperarea reciprocă 
în acest domeniu sint, evident, doar 
o parte, desigur foarte importantă, a 
relațiilor economice româno-sovietice, 
care s-au dezvoltat și diversificat con
tinuu, pe măsura noilor succese do- 
bindite de țările noastre în edifica
rea socialismului și comunismului.

S. PODINA

Gydr
țiel, baza tehnică bună și, firește, 
în primul rînd, detașamentul de mun
citori și specialiști bine pregătiți de 
care dispune uzina (în număr de 
18 000). Un rol important au măsurile 
luate pentru mai buna planificare și 
organizare a conducerii producției ; 
în acest scop, uzina a și cumpărat 
o mașină electronică de calcul in va
loare de un milion de dolari de la 
firma americană „I.B.M.".

Parcurgînd unitățile uzinei, ca 
și ale altor mari întreprinderi un
gare, am auzit adesea cuvinte de 
apreciere cu privire la colaborarea 
economică româno-ungară. Chiar la 
Gydr, în timp ce mă aflam la sec
ția de motoare, inginerul șef al a- 
cesteia, Kapuvari Jeno, ne-a spui 
că în realizarea motoarelor, tova
rășii de acolo sînt interesați să co
opereze cu uzinele de pompe de 
injecții din Sinaia. Ne-au relatat 
că au vizitat uzina românească — 
și aceasta le-a plăcut mult — unde 
au discutat cu specialiștii noștri. 
Acum se fac deja aci încercări și 
verificări funcționale la un prim 
lot de pompe de injecții românești.

— Avem mari și reciproc avan
tajoase posibilități de cooperare cu 
întreprinderile românești — ne spu
nea și directorul general al uzinei. 
Știu că în cadrul planului de coo
perare industrială româno-ungară pe 
anii 1971-1975 s-a prevăzut coopera
rea în construcția de autocamioane 
grele și autocare. Ungaria va livra 
României elemente principale și 
piese separate pentru camioane, în 
schimbul livrării de către România 
a cabinelor pentru camioane grele. 
Dar nu numai la uzinele din Gydr, 
ci' și la alte întreprinderi, precum 
și la ministere din Ungaria, speci
aliștii ne-au vorbit despre posibili
tățile existente pentru extinderea 
continuă a colaborării și cooperării 
economice, tehnico-științifice, din
tre Ungaria și România. Ei aprecl- 
ază că relațiile de colaborare mul
tilaterală româno-ungare, schimbu
rile de vizite și de experiență în 
diferite domenii ale construcției 
socialiste corespund intereselor am
belor popoare, năzuinței ambelor 
popoare de a întări prietenia șl 
solidaritatea în lupta pentru țelul 
comun al socialismului.

Al. PINTEA j



viața internațională
MANIFESTĂRI CU PRILEJUL ZILEI

DE 23 AUGUST
PEKIN 21 (Agerpres). — La Am

basada Republicii Socialiste România 
din Pekin a fost organizată o confe
rință de presă. Ambasadorul Aurel 
Duma a vorbit despre semnificația 
zilei de 23 August, despre succesele 
obținute de poporul român, sub con
ducerea partidului, in anii de după 
eliberare, precum și despre dezvol
tarea continuă a relațiilor de prie
tenie dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Chi-

SOFTA — Simbătă dimineața, mem
bri ai Ambasadei Republicii Socialis
te România la Sofia au depus coroa
ne de flori la Mausoleul român de 
la Gri vi ța și la Mausoleul ruso-ro- 
mân din Plevna.

La depunerea coroanelor au fost 
prezenți Pcnko Gherganov, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Plevna, Ivan Besev, membru su
pleant al C.C. al P.C.B., președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular județean Plevna, și alte per
soane oficiale.

★
Au fost inaugurate, de asemenea. 

..Zilele filmului românesc". La gala 
inaugurală a participat și o delega
ție de cineaști din țara noastră, con
dusă de regizorul Gheorghe Vitani- 
dis.

PHENIAN — In capitala R. P. D. 
Coreene a avut loc o gală de filme 
organizată de Comitetul pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea. Au 
participat : Pak long Sin, ministrul 
culturii, Kim Koan Săp. vicepreșe
dinte al Comitetului pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și unele instituții centrale. 
A fost, de asemenea, prezent Aurel 
Mâlnâșan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Phenian.

TIRANA — Ambasadorul României 
la Tirana, Manole Bodnaraș, a orga
nizat o conferință de presă. In expu
nerea sa, ambasadorul român a vor
bit despre semnificația istorică a ac

agențiile de presă transmit:
întrevedere M. Suslov- 

H. Scott. Agenția TASS anunță că 
președintele Comisiei pentru afaceri 
externe a Sovietului Uniunii al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., Mihail Sus
lov l-a primit, la Kremlin, pe liderul 
republicanilor in Senatul S.U.A., Hugh 
Scott, Ia cererea acestuia. In cursul în
trevederii, interlocutorii s-au referit 
la probleme ale relațiilor sovieto-ame- 
ricane, precum și la unele probleme 
internaționale.

N.fl.T.O. pleacă din Malta. 
Cartierul general al forțelor navale 
ale N.A.T.O. din Malta „Navsouth" 
va fi transferat la Napoli, s-a anun
țat vineri in mod oficial la sediul
N.A.T.O. din Bruxelles. După cum se 
știe, primul ministru maltez, Dom 
Mintoff, a cerut, încă la 18 iulie, în
chiderea cartierului general din La 
Valletta.

JAPONIA. — Locuitori din Kosedo, prefectura Kagoshima, luptînd împo
triva furiei apelor stîrnită de puternicul taifun care a bîntuit recent în 

vestul fării

Președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere, a primit pe 
membrii delegației mariti
me chineze, conduse de Tun 
Huan-min, membru al conducerii so
cietății comune de navigație chinezo- 
tanzaniene. Delegația, menționează 
agenția China Nouă, a participat la 
lucrările Consiliului de conducere al 
societății amintite și, in prezent, face 
o vizită de prietenie in Tanzania.

încheierea vizitei delega
ției guvernamentale soma
leze în R. P. D. Coreeană. 
O delegație guvernamentală a Repu
blicii Democratice Somalia, condusă 
de min,strul afacerilor externe. Omar 
Arteh Ghalib, a efectuat o vizită ofi
cială în R. P. D. Coreeană. în comu
nicatul comun publicat la sfirșitul vi
zitei, se precizează că. in cadrul con
vorbirilor purtate intre șeful delega
ției somaleze și ministrul de externe 
al R. P. D. Coreene, Hă Dam, s-a 
procedat la o informare reciprocă a- 
supra situației din cele două țări 
și la un schimb de vederi relativ la 
dezvoltarea viitoare a relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre Somalia 
și R. P. D. Coreeană. Comunicatul 
exprimă hotărîrea celor două părți 
de a lupta cu și mai multă vigoare 
Împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului.

Președintele Richard Ni- 
XOB se va intUni ,a 26 Sep1®™1**®  
In Alaska cu împăratul Hirohito, 
a anunțat vineri noaptea Casa Albă. 
Este pentru prima oară cind un îm
părat japonez se intilnește cu un 
președinte american. 
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tului de la 23 August 1944 și a evocat 
marile realizări obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului 
comunist, in opera de edificare a so
cialismului in patria noastră.

Comitetul albanez pentru rela
ții culturale și de prietenie cu 
străinătatea, in colaborare cu stu
dioul de filme „Albania Nouă", au 
organizat o gală a filmului românesc 
in sala de concerte a palatului mare 
de cultură din Tirana. Au participat 
ministrul adjunct al invățămintului 
și culturii. Bedri Dedja, funcționari 
superiori din ministere, oameni de 
cultură și artă, un numeros public. 
A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Tirana. Manole Bodnaraș.

Scriitorul albanez Peci Dado a evo
cat semnificația zilei de 23 August

ULAN BATOR — La Uîan Bator 
a avut loc o adunare festivă. Au luat 
parte Ragciaaghiin Deler, vicepreșe
dinte al Comitetului Executiv al Fe
derației asociațiilor de pace și prie
tenie. Iambin Batmunh, președintele 
Asociației de prietenie mongolo-ro- 
mâne, alte oficialități mongole, pre
cum și membri ai Ambasadei româ
ne. I. Batmunh și Sandu loan, am
basadorul României in R.P. Mongolă, 
au vorbit despre semnificația insu
recției de la 23 August 1944.

Cu același prilej, in capitala Mon
goliei au fost prezentate expoziția 
„București" și filme documentare ro
mânești.

ATENA — Ambasadorul României 
la Atena, Francisc Păcuraru, a ținut 
o conferință de Dresă la sediul amba
sadei. Vorbitorul a subliniat semnifi
cația sărbătorii naționale a României, 
succesele obținute de poporul nostru 
in anii care au trecut de la eliberare, 
precum și orientările fundamentale 
ale politicii noastre interne și ex
terne.

CAIRO — Ambasadorul țării noas
tre la Cairo, Titus Sinu, a organizat 
o intilnire cu ziariștii egipteni. în ca
drul acestei manifestări au fost 
evocate realizările României in anii 
de după eliberare. Cu aceeași ocazie, 
Ambasada română, in colaborare cu

Reprezentanți ai Republi
cii Chile și R.P. Chineze 
au semnat, la Santiago de Chile, un 
acord privind serviciile de telecomu
nicații, anunță Agenția China Nouă. 
Cu acest prilej, Jose Toja, ministrul 
chilian de interne, a subliniat că a- 
cordul a fost semnat in interesul și 
din dorința celor două țâri de a-și 
apropia relațiile și de a înlesni co
municațiile directe dintre ele. Ciun 
Fun-sian, șeful delegației chineze, a 
apreciat, la rindul său, că semnarea 
acordului va contribui la dezvoltarea 
viitoare a relațiilor de prietenie dintre 
China și Chile.

Incepind de vineri 10 Paris 
au fost majorate taxele de călătorie 
la transporturile urbane și suburbane. 
Prețul biletelor la metrou și autobuze 
a crescut in medie cu 14-25 la sută.

Un grup de membri ai Co
misiei pentru problemele 
invățămintului a Camerei 
Reprezentanților din Con
gresul S.U.A. x af,a in vizi,s 
la Varșovia. Oaspeții americani au 
purtat convorbiri la ministerul polo
nez de resort și au avut întrevederi 
cu membri ai Comisiei pentru invă- 
țămint și știință a Seimului R. P. 
Polone, precum și cu reprezentanți 
ai conducerii grupului polonez al U- 
niunii interparlamentare, informează 
agenția P.A.P.

Mișcări greviste in Co
reea de sud. Mal multe mii de 
muncitori de la uzina de asamblare 
a automobilelor din localitatea sud- 
coreeană Boupyeung, din provincia 
Kyeungki, au declarat o grevă pentru 
a protesta împotriva intenției patro
natului de a efectua concedieri ma
sive, transmite agenția A.C.T.C. Sint 
amenințați cu concedierea tocmai acei 
care au condus lupta muncitorilor 
de la această uzină pentru drepturi 
sindicale și in sprijinul unor reven
dicări economice. Muncitorii angajați 
in lupta pentru dreptul la viață și 
pentru libertăți democratice, arată 
A.C.T.C., și-au anunțat hotărîrea de 
a continua greva pînă cind revendi
cările lor vor fi satisfăcute.

Un proiect de rezoluție 
care cheamă toate statele să adopte 
măsuri pentru lichidarea definitivă 
a robiei și comerțului cu sclavi in 
toate formele lor de manifestare a 
fost aprobat in unanimitate de Sub
comisia pentru prevenirea discrimi

cercurile culturale egiptene, a orga
nizat la Clubul „Al Tahrir" o gală de 
filme de scurt-metraj și artistice ro
mânești.

BUENOS AIRES — In saloanele 
Ambasadei române din Buenos Aires 
a fost organizată o gală de filme do
cumentare, urmată de un cocteil. Am
basadorul Victor Florescu a vorbit 
cu acest prilej despre succesele ob
ținute de țara noastră in anii ce au 
trecut de la eliberare.

ACCRA — A fost inaugurată, sub 
auspiciile Consiliului artelor din 
Ghana, expoziția de fotografii „Ima
gini din România". La vernisaj au 
luat parte Cari Reindorf. adjunct al 
nținistrului invățămintului, culturii 
și sporturilor, șefi ai misiunilor di
plomatice, reprezentanți ai Ministe
rului de Externe, oameni de artă și 
cultură, precum și reprezentanți ai 
presei și radioteleviziunii ghaneze. 
In cuvintul de deschidere. Cari Rein
dorf a elogiat legăturile de prietenie 
ce exista intre Ghana și România, 
precum și schimburile tot mai ample 
de valori materiale și spirituale din
tre cele două țări. După vernisaj au 
fost prezentate filme documentare 
românești, care s-au bucurat de apre
cierea asistenței.

BAGDAD — La Ambasada Româ
niei din Bagdad a avut loc o gală de 
filme documentare. Au participat 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al Irakului, oa
meni de artă și cultură, reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri, ziariști. Ma
nifestarea s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

DAR ES SALAAM — Ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Dar Es Salaam, Ion Drinceanu, a or
ganizat o conferință de presă cu pri
lejul celei de-a 27-a aniversări a 
eliberării României de sub jugul fas
cist. Ambasadorul român a vorbit 
despre semnificația acestui eveni
ment, după caie a răspuns la între
bările corespondenților de presă. Au 
fost prezentate apoi filme documen
tare românești.

nărilor și apărarea minorităților a
Comisiei O.N.U. pentru drepturile 
omului.

„Viori care pling și rid, me
lodii caro ic fac să vibrezi, 
dansuri in care răzbat optimis
mul și vitalitatea poporului 
român, vioiciune și strălucire" 
— astfel scriu ziarele de pro
vincie din Franța despre spec
tacolele Ansamblului folcloric 
„Păunită" din județul Bistrița- 
Năsăud. După un turneu des
fășurat în nouă localități din 
Bretania și Normandia, ansam
blul iși continuă spectacolele 
in regiunea Toulouse.

Cel de-al 24-lea Congres 
internațional al Asociației 
internaționale a chirurgilor 
și-a început lucrările la Moscova, 
în același timp, se desfășoară și Con
gresul al 10-lea internațional de car- 
dioldgie și afecțiuni vasculare. La 
cele două reuniuni științifice participă 
circa 4 000 de delegați din numeroase 
țări. Din România ia parte o dele
gație in frunte cu dr. Ion Făgărășanu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România.

CRIZA MONETARA INTEROCCIDENTALA
• Franța anunță crearea unei piețe duble a schimburilor va
lutare • Premierul Trudeau : Aplicarea de către S.U.A. a 
suprataxei de 10 la sută constituie „o lovitură dură pentru 

Canada"

După eșecul înregistrat la Bru
xelles de reuniunea extraordinară a 
„celor șase**,  consacrată adoptării 
unei poziții comune față de criza 
dolarului, in unele capitale vest- 
europene au fost anunțate măsuri 
cu privire la paritatea monedelor 
și reluarea activității burselor de 
schimb.
Astfel, Ministerul francez al Eco

nomiei și Finanțelor a dat publicității 
un comunicat in care sint expuse 
rațiunile creării dublei piețe a schim
burilor valutare, sistem care va intra 
in vigoare incepind de luni. (Acest 
sistem, menit să limiteze speculațiile 
valutare, constă dintr-o piață oficială 
pentru operațiunile comerciale și 
una liberă pentru mișcarea de capi
taluri necomerciale). Bursele de 
schimb din Roma și Milano vor fi 
redeschise, de asemenea, luni, iar 
paritatea actuală a lirei va rămîne 
neschimbată, se menționează în co
municatul trezoreriei italiene. Tot
odată, Italia va menține in continua
re sistemul unei piețe unice de 
schimburi.

Măsuri similare au fost adoptate, 
în același timp, la Londra și Copen
haga.

In același timp, directorul general 
al Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.), Pierre Paul Schweitzer, a 
adresat un mesaj guvernatorilor a- 
cestui organism financiar interocci- 
dental, in care propune o reuniune 
de urgență a F.M.I., consacrată exa
minării situației create prin noile 
măsuri financiare americane și posi
bilităților de instituire a unui nou 
sistem monetar occidental. în mesaj 
se arată că suspendarea convertibili
tății dolarului și introducerea taxei 
de 10 la sută pe importurile ameri
cane au creat mari dezordini in co

COMUNICAT Al GUVERNULUI 
REGAL DE UNIUNE 

NAȚIONALĂ Al CAMBODGIEI
PEKIN 21 (Agerpres) — Guver

nul Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei (G.R.U.N.K.) a dat pu
blicității un comunicat, difuzat de 
agenția China Nouă, in care anunță 
sosirea la Pekin a lui Ieng Sary, 
trimis special al G.R.U.N.K. al 
Frontului Național Unit din Cam- 
bodgia, care a venit direct de pe 
frontul de luptă al forțelor patrioti
ce.

Ieng Sary a fost primit de Noro
dom Sianuk. șeful statului și preșe
dinte al F.U.N.K., căruia i-a inminat 
mesajele membrilor F.U.N.K. și ai 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală cărora le revine responsabili
tatea de a purta lupta eroică în in
teriorul țării. In comunicat se sub
liniază că aceasta a constituit o 
nouă mărturie a faptului că mem
brii F.U.N.K. și ai G.R.U.N.K. din 
țară, care duc o luptă eroică și te
nace pe linia iutii a frontului, și cei 
din afara țării, care desfășoară o 
luptă fermă și hotărîtâ pe tărim 
internațional, sint strîns uniți in
tr-un singur bloc. Hotărîrea de a 
infringe pe imperialiștii S.U.A. a- 
gresori, marionetele lor de la Sai
gon și clica trădătoare a lui Lon 
Nol-Sirik Matak-Son Ngoc Thanh 
este mai puternică decit orieînd.

ileng Sary a fost primit, apoi, in 
audiență de Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, se arată in comunicat.

Atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON 21 (Agerpres). — în cursul 
zilei de vineri, unități ale Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud au lansat 
atacuri intense asupra pozițiilor ina
mice americano-saigoneze. Acțiunile 
patrioților sud-vietnamezi s-au con
centrat asupra bazelor de artilerie 
Fuller, Alfa 2 și Charlie 1 din zona 
Platourilor înalte. în urma bombar
damentelor, forțele inamice au su
ferit importante pierderi.

Programul colaborării 
culiural-știinîifice dintre U- 
niunea Sovietică și Alge- 
fid pe an" 1971-1972 a fost semnat 
la Moscova. Programul, relatează 
agenția TASS, prevede dezvoltarea 
relațiilor prietenești dintre cele două 
țări in domeniile invățămintului. cul
turii, ocrotirii sănătății, artelor, infor
mațiilor și sportului.

Peste 750 000 de copii 
mor anual in orașele latino- 
americtme dln cauza subnutri- 
ției și a lipsei unor măsuri profilac
tice, arată un raport publicat la Ciu
dat de Mexico de către un grup de 
cercetători ai Organizației paname
ricane pentru sănătate, care au studiat 
condițiile de viață din 60 de orașe ale 
subcontinentului.

Un puternic incendiu, 
care, alimentat de vint, s-a întins, 
mistuind pădurile de pini de pe o 
suprafață de 60 de kilometri pătrați, 
a izbucnit pe insula Korccula, din 
zona centrală a litoralului adriatic 
iugoslav, transmite agenția Taniug. 
La lupta împotriva flăcărilor partici
pă efective totalizind circa 1 000 de 
persoane. Pagubele sint, potrivit pri
melor aprecieri, deosebit de mari, 
dar nu au fost semnalate victime 
omenești.

merțul Internațional și au subminat 
actualul sistem monetar intcrocciden- 
tul.

Pe de altă parte, profesorul Heller 
de la Universitatea Minnesota, fost 
consilier economic al președinților 
Kennedy și Johnson, a arătat in ca
drul lucrărilor Comisiei economice a 
Congresului american că măsurile 
enunțate de președintele Nixon „fa
vorizează evident" marele business șl 
„nu țin scama de nevoile milioanelor 
de familii cu venituri mijlocii și 
mici".

OTTAWA. Consecințele negative 
previzibile pentru economia cana
diană ale recentelor măsuri econo- 
mico-financiare anunțate de preșe
dintele Nixon au făcut obiectul dez
baterilor unei reuniuni extraordinare 
a guvernului, prezidată de premierul 
Pierre Elliott Trudeau. La sfirșitul 
reuniunii, premierul canadian a luat 
cuvintul la posturile de radio și te
leviziune declarind că aplicarea de 
către S.U.A. a unei suprataxe de 10 
la sută pe importuri constituie „o 
lovitură dură pentru Canada". „D^- 
că nu sc va face nimic pentru a se 
renunța la suprataxă, a subliniat el, 
in urma acestei măsuri iși vor pierde 
locurile de muncă mii de salariați 
canadieni". Fără să precizeze măsu
rile pe care le are in vedere guver
nul său pentru a contracara efectele 
introducerii de către S.U.A. a supra
taxei de 10 la sută și amintind că, in 
ultimii ani, volumul exporturilor a- 
mericane in Canada egalează livră
rile in Japonia, Marea Britanie, R.F. 
a Germaniei și Franța luate împre
ună, Trudeau a declarat : „Fără piața 
noastră, economia americană va tre
bui să facă față unor dificultăți și 
mai grave".

(Agerpres)

La Paz. — Muncitori și sfudenfi, hotă rîfi să se opunâ rebelilor

EVENIMENTELE DIN BOLIVIA

Regimul președintelui Torres 
înfruntă rebeliunea 
forțelor reacționare

A fost decretată mobilizarea generală a poporului

LA PAZ 21 (Agerpres). — Generalul Juan Jose Torres, președintele 
Republicii Bolivia, a decretat vineri seara mobilizarea generală a po
porului pentru a rezista rebeliunii împotriva guvernului.

După cum a anunțat vineri minis
trul de interne al Boliviei, Jorge 
Gallardo, „o rebeliune fascistă con
dusă de Mario Gutierrez, liderul 
„Falangei socialiste boliviene", a fost 
pusă la cale joi, în orașul Santa 
Cruz, cu ajutorul grupurilor de 
dreapta minoritare din partidul „Miș
carea naționalistă revoluționară". 
Postul de radio din orașul Santa Cruz, 
reluat de agențiile occidentale de 
presă, afirmă că militarii rebeli l-au 
proclamat pe colonelul Hugo Banzer 
drept „președinte" al țării și iși or
ganizează forțele in vederea unui 
marș asupra capitalei La Paz. Aceș
tia ar exercita controlul in șase din 
cele nouă regiuni ale țării. Se afir
mă că de partea rebelilor ar fi tre
cut garnizoanele din importantele 
centre Oruro, Cochabamba, prectim 
și cele din departamentele Tarijâ, 
Beni, Pândo.

Același post de radio, controlat de 
rebeli, afirmă, de asemenea, că fos
tul președinte al Boliviei. Victor Paz 
Estenssoro, lider al partidului „Miș
carea naționalistă revoluționară", și 
unul din principalii conducători ai 
rebeliunii, ar fi sosit pe ascuns Ia 
Santa Cruz, părăsind teritoriul pe
ruan unde fusese exilat in 1964, cind 
a fost răsturnat de la putere. Ante
rior, Paz Estenssoro a difuzat la Li
ma o declarație in care precizează ci 
partidul său „Mișcarea naționalistă 
revoluționară" participă la răscula- 
rea militarilor contra generalului 
Juan Jose Torres.

în urma acestei situații, președin
tele Torres s-a adresat, intr-o cuvin- 
tare rostită la un miting convocat de 
Adunarea Populară, muncitorilor, 
țăranilor, studenților și intelectuali
lor, chemîndu-i „să apere revoluția, 
să facă din locurile lor de muncă un 
tranșeu pentru a rezista contra a- 
tacurilor rebelilor". în timpul cuvin- 
tării sale, participanții la miting — 
peste 55 000 persoane — și-au ex
primat adeziunea, cerind „arme pen
tru popor" și „toată puterea clasei 
muncitoare".

Ulterior, la sfirșitul unei reuniuni 
extraordinare a guvernului, genera
lul Torres a anunțat că s-a hotărit 
deschiderea de centre de înrolare vo
luntară a tuturor celor care vor să 
apere regimul său. în același timp. 
Adunarea Populară a autorizat Co
misia sa pentru securitate să treacă 
de urgență la organizarea de forma
țiuni militare populare, însărcinate 
să ocupe și să apere punctele vitale 
ale capitalei.

Organizațiile muncitorești, sindi
cale și studențești din Bolivia au a- 
nunțat totodată constituirea de ur
gență in capitala țării, La Paz, a ți
nui Comandament militar revoluțio
nar in vederea înăbușirii rebeliunii 
elementelor de dreapta de la Santa 
Cruz. Organizațiile au reînnoit apelul 
adresat membrilor lor și întregii 
populații de a se constitui in forma
țiuni armate pentru a lupta împo
triva rebelilor, în vederea apărării 
regimului președintelui Juan Jose 
Torres.

La chemarea comandamentului, pe 
întreg teritoriul țării s-a trecut la 
mobilizarea populației. Agenția Reu
ter informează că 25 000 mun
citori și țărani înarmați se în
dreaptă spre orașul Santa Cruz, lo
cul de unde a izbucnit rebeliunea 
și principalul punct strategic contro
lat de aceștia. Referindu-se la lup
tele care au loc în acest oraș, Mi
nisterul de Interne al Boliviei a a- 
nunțat simbătă că opt studenți și 
muncitori, participant la acțiunile 
de apărare a guvernului președinte
lui Torres împotriva rebeliunii, au 
fost executați la Santa Cruz de că
tre rebeli. Comunicatul precizează, 
totodată, că, in cursul luptelor 
din Santa Cruz, M. Gutierrez, unul 
din liderii rebeliunii, a fost rănit

Italia. Mii de muncitori din Torino au participat recent la o demonstrație 
în sprijinul revendicărilor lor economice

Simbătă dimineața grupuri înar
mate de muncitori și țărani au in
trat in acțiune contra rebelilor a- 
flați în orașele Santa Cruz și Cocha
bamba.

Peste 10 000 de mineri înarmați, 
din importantul centru muncitoresc 
Oruro, au început să ocupe poziții 
pentru a neutraliza unitățile armate 
din garnizoana locală, care au tre
cut de partea rebelilor. In sprijinul 
lor au venit trupe guvernamentale 
boliviene care au preluat apoi, în 
cursul zilei de simbătă, controlul a- 
supra importantului centru minier 
Oruro, aflat de vineri în mîinile re
belilor. Agenția France Presse trans
mite, citind surse oficiale din La 
Paz, că operațiunea s-a desfășurat 
fără vărsare de singe. Postul de ra
dio „EI Condor" din Oruro care că
zuse in miinile rebelilor a început să 
transmită simbătă dimineața procla
mații in sprijinul generalului Juan 
Jose Torres, președintele Republicii. 
Aproximativ 10 000 de țărani din re
giunea Cochabamba se îndreptă spre 
capitală pentru a asigura apărarea 
acesteia. In orașul Cochabamba, 
Centrala muncitorească departamen
tală și sindicatul universitarilor au 
declarat o grevă care urmează să 
dureze „pînă la infringerea completă 
a forțelor ce doresc să frineze miș
carea revoluționară ascendentă a 
maselor populare".

Potrivit informațiilor provenite din 
surse oficiale, trupele cantonate in 
capitală și in alte trei provincii ale 
țării au rămas fidele guvernului pre
ședintelui Torres. De asemenea, for
țele aeriene și-au declarat sprijinul 
pentru regim, iar Comandamentul a- 
cestora a lansat avertismente rebe
lilor că aviația va trece la acțiune 
împotriva lor dacă nu vor înceta os
tilitățile.

CARACAS. Dezvoltarea economiei trebuie 
să se desfășoare în cadrul unui proces 

de apărare a intereselor naționale 
— declară ministrul venezuelean al minelor și hidro

carburilor

CARACAS 21 (Agerpres) — „Nu 
putem admite, la 150 de ani de la 
cucerirea independenței politice, să 
primim norme și instrucțiuni din 
afară in chestiuni care privesc as
pectele de bază ale economiei noas
tre", a declarat ministrul venezue- 
lean al minelor și hidrocarburilor, 
Hugo Perez La Salvia. El a sub
limat, in context,, că impulsionarea 
dezvoltării economiei trebuie să se 
desfășoare, in viziunea guvernului, 
în cadrul unui „proces democratic 
și rațional de apărare a intereselor 
națiunii". Măsurile care vor fi a- 
doptate, a menționat Perez La 
Salvia, trebuie să permită exercita
rea deplină a prerogativelor suve
ranității și independenței naționale, 
a controlului poporului venezue- 
lean asupra economiei.

în ceea ce privește Investițiile 
străine, ministrul venezuelean a re
levat că ele trebuie să se supună 
legilor țării și să slujească dezvol
tării ei sub toate aspectele.

A-

Lucrările forumului național ve
nezuelean pentru problemele coo
perării latino-americane care a 
avut loc la Caracas au luat sfirșit.

ORIENTUL
APROPIAT

• Vizita președintelui Sa
dat in Arabia Saudită

® Convorbirile reprezen
tanților la O.N.U. ai celor 
patru mari puteri

o Intilnire între șefii do 

stat ai R.A.U., Libiei și 
Siriei cu Yasser Arafat

DJEDDAH 21 (Agerpres) — Pre
ședintele R.A.U., Anwar Sadat, și-a 
Încheiat simbătă seria convorbirilor 
avute cu regele Arabiei Saudite. 
Feisal, precum șl cu alte oficialități 
saudite. Discuțiile, relatează in le
gătură cu aceasta agenția M.E.N., 
au cuprins o arie largă de proble
me referitoare, îndeosebi, la evolu
ția generală a situației în lumea a- 
rabă și la conflictul survenit în Ior
dania între oficialități și forțele de 
rezistență palestinene amplasate in 
această țară.

In cursul aceleiași zile, președin
tele egiptean a sosit la Khartum, 
capitala sudaneză.

★

NEW YORK — Reprezentanții la
O.N.U. ai celor patru mari puteri 
și-au reluat la New York convorbi
rile asupra situației din regiunea 
Orientului Apropiat. Reuniunea a 
avut Ioc la reședința reprezentan
tului britanic, Colin Crowe. Urmă
toarea intilnire se va desfășura la 
9 septembrie.

★

DAMASC — Șefii de stat al 
R.A.U., Libiei și Siriei, care au 
participat la conferința tripartită 
de la Damasc, s-au intilnit cu Ya
sser Arafat, președintele Comitetu
lui Central al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Intllnirea a 
avut loc după ședința de vineri 
după amiază a conferinței, anunță 
agenția M.E.N.

★

KINSHASA — Președintele Re
publicii Democratice Congo (K.), 
Joseph Deșiră Mobutu, l-a primit 
pe Mohamed Esmat Abdel Meguid, 
ministru de stat egiptean, care i-a 
transmis un mesaj din partea pre
ședintelui R.A;U., Anwar Sadat. 
Ministrul de stat egiptean a decla
rat că mesajul se referă la situația 
din Orientul Apropiat și la viitoa
rea reuniune de la Kinshasa a 
celor zece șefi de stat africani în
sărcinați de Organizația Unității A- 
fricane cu o misiune privind cău
tarea căilor de soluționare a actu
alei crizei

Cel 600 de delegați, reprezentind 
diferite cercuri politice, economica 
și sociale, au discutat căile apropi
erii Venezuelei de țările Pactului 
Andin, din care fac parte, după 
cum se știe, Chile, Bolivia, Peru, 
Columbia și Ecuador. Majorita
tea participanților la forum s-au 
pronunțat pentru intrarea Ve
nezuelei in Pactul Andin pe baza 
hotăririlor adoptate de țările ace 
tui pact, care prevăd controlul asu
pra investițiilor străine șl naționa
lizarea societăților străine in urmă
torii 15 ani.

Proiect de revizuire 
a Constituției Suediei
Se preconizează reducerea 

majoratului electoral 
șl limitarea prerogativelor 

regale

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 
Reducerea majoratului electoral și li
mitarea prerogativelor regale — aces
tea sint principalele recomandări cu
prinse în proiectul de revizuire a 
Constituției Suediei, adoptat vineri de 
o comisie parlamentară, alcătuită din 
reprezentanții diferitelor partide po
litice suedeze.

Documentul prevede acordarea ti
nerilor care au împlinit 18 ani, atit 
a dreptului de a alege, cit șl de a fi 
aleși. Actuala Constituție stabilește la 
20 de ani limita de virștă pentru a 
alege și la 21 de ani limita pentru a 
fi ales.

în ce privește restringerea puteri
lor regale, se prevede ca monarhul 
să nu mai fie șeful suprem al armatei 
și să nu mai prezideze decit o dată 
pe trimestru ședințele Consiliului de 
Miniștri ; el pierde, totodată, dreptul 
d? a propune un nou prim-ministru 
în caz de criză guvernamentală, pre
rogativă ce trece In competența 
președintelui parlamentului.

Propunerile de revizuire a Consti
tuției urmează să fie înaintate parla
mentului, spre votare, pină in luna 
martie 1972. In ipoteza adoptării lor, 
amendamentele vor intra in vigoare 
numai după ce prințul moștenitor 
Carol Gustav va succeda la tron ta
tălui său, Gustav Adolf, in virstă da 
88 de ani.


