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Înscriu in cartea muncii
NOI REALIZĂRI

PORȚILE DE FIER.
rii. inginerii și tehnicienii de la Cen
trala hidroelectrică ..Porțile de Fie.-4 
au declarat ziua de 22 august — zi re
cord de producție. Dovedindu-și 
hărnicia și înalta calificare pro
fesionali, lucrind cu elan și pa
siune. echipele de energet'cieni ro
mâni. îndrumate de comunistul Ion 
Tnmbițaș, dispecer șef. au reușit 
utilizeze cu randament maxim căde
rea ape* in camerele turbinelor, faoi 
concretizat :n obținerea celei mai 
înalte producții realizate pină in pre
zent la Porțile de Fier : turb' -’c au 
pulsat in sistemul energeVc naționM 
cu 660 000 kWh energie elect:: i mai 
mult decit nivelul mediu al producției 
realizate in lunile anterioare.

Odată cu obținerea acestei perfor
manțe de prestigiu, energeticimii 
români, infr-o armonioasă și fră
țească colaborare cu energetici ?- 
nii iugoslavi, au reușit să rea
lizeze cu succes o lucrare hidro- 
ichnică unică in analele naviga
ției pe Dunăre : ridicarea dirijată 
a nivelului apelo’- in condiții de 
secetă, in aval de sistemul hidroener
getic și de navigație de la Porțile de 
Fier, obtinindu-se o creștere a debi
tului defluent al Dunării de la 2 250 
la ^000 metri cu hi pe secundă. Acea
sta a făcut posibil ca lucratorii de la 
Șantierul naval Turnu-Severîn să lan
seze la apă. in cinstea zilei de 23 
August, cu un avans de o lună fată 
de grafice, un cargou frigorific de 
2 000 tdw.

HUNEDOARA. dintre
slderurgiștii hunedoreni s-au aflat 
lingă marile cuptoare, prezenți la da
torie. Fumaliștii Alexandru Hă.idă- 
tean. Vasile Burciu. Mihai Aclobăni- 
ței. oțelarii Simion Mărită. Gheorghe 
Ilea. Marin Didirea, Traian Ispas, 
Lazăr Bodea și mulți alții au asigu
rat in aceste zile fabricarea neîntre
ruptă a metalului. Astfel, la marile 
realizări obținute in cinstea eliberării 
patriei de către slderurgiștii hunedo
reni. s-au adăugat, in zilele de 22 și 
23 august, 72 tone cocs metalurgic. 111 
tone fonta, peste 500 tone oțel Mar
tin și electric și 230 tone laminate di
ferite. toate produse peste sarcinile 
de plan ale acestor zile. Rezultatele 
amintite sint dovezi ale entuziasmu
lui cu care Slderurgiștii hunedoreni 
înfăptuiesc sarcinile de producție și 
angajamentele asumate in întrecerea 
socialistă.

PLOIEȘTI 1° cele trei zi'-e de 
• ărbătoare, instalațiile și secțiile Ra
finăriei și ale Combinatului petro-

< nimic de pe platforma industrială 
Brazi au lucrat in proces continuu. 
Eforturile tuturor celor ce au lucrat 
in aceste zile s-au materializat in 
însemnate cantități de fenol, dime- 
tiltereflalat, polietilenă. anhidridă 
1‘.alică, benzină obținute peste pre- 
\ ederi. Este demn de reținut și fap
tul că in toate cele trei zile nu s-a 
înregistrat nici o absență, nici o în- 
tirziere de la serviciu.

PITEȘTI. Lacul Vidraru, virful 
Capra, Cîrtișoara, Streja — iată citeva 
din punctele de reper ale temeraru
lui drum peste Făgăraș care se afla 
in plina construcție : in final, drumul 
acesta, primul din țară de acest gen, 
avea o lunsime de 95 km. atingind o 
înălțime de peste 2 040 mdri. Șoseaua, 
după ce lasă în urmă, la coada lacu
lui Vidraru. un drum forestier, tra
versează zeci de kilometri de creste 
de munți, peste care, pină nu de mult, 
se încumetau doar vulturii și capra 
neagră. In acest punct se află acum 
numeroși tineri militari angajați in 
dislocarea a 1.2 milioane mc stîncă și 
pămint. in construirea mai multor 
poduri, podețe și viaducte. Ei nu au 
încetat lucrul in zilele de 22, 23 și 24 
august Bilanțul muncii lor este sem
nificativ. De la începutul anului au 
reșftzat 355 000 mc ierăsamente si 
derocăi i, peste 8 400 metri ziduri de 
sprijin și multe sute metri liniari de 
podețe. Spre seara zilei de 23 august 
..transfăgărășanul" a atins cota maxi
mă. Acum urmează străpungerea u- 
nui tunel de către echipele de mineri 
care au durat marea hidrocentrală 
dih Cheile Argeșului. Cu acest prilej 
a fost trimisă o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

REȘIȚA. Și la Combinatul side
rurgic din Reșița munca și-a urmat 
cursul obișnuit. Pe platourile oțelă- 
riei și secției furnale, procesul de 
elaborare a fontei și oțelului nu a 
încetat nici o clipă. în aceste zile, 
oțelarii de la cuptorul nr. 2 au elabo
rat șarje a căror durată a fost cu 
aproape o oră și jumătate mai scurtă 
decit cea prevăzută. Oțelarii reșițeni 
au reușit să furnizeze economiei na
ționale 260 tone oțel in plus față de 
planul de producție prevăzut pentru 
zilele de 22 și 23 august, iar furna- 
liștii au depășit producția zilnică 
cu 70 tone.

PIATRA NEAMȚ. chimi5,ii dt> 
la Săvinești și Roznov. siderurgiștii 
din Roman și alți oameni ai mun
cii. care asigură aproape 50 la sută

din producția globală industriala a 
județului Neamț, au sărbătorit ani
versarea eliberării patriei prin efor
turi susținute pentru folosirea cu ran
dament sporit a instalațiilor și agre
gatelor care lucrează in regim con
tinuu. Pe platforma relonului și me- 
lanei de la Săvinești, spre exemplu, 
toate cele trei schimburi au fost la 
posturi, realizind suplimentar peste 
pianul celor trei zile o producție în 
valoare de aproape un milion lei.

La Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Roznov. preocuparea 
principală a colectivului a fost folo
sirea tuturor instalațiilor la parame- j 
nii optimi. r?ușindu-se să se obținu i 
peste plan 300 tone azotat de amoniu.

în aceeași atmosferă de munca 
entuziastă s-a desfășurat și activita
tea laminoriștilor de la Uzina de 
țevi din Roman. Astfel, in. aceste 
zile, colectivul laminorului de 6 țoii 
a raportat atingerea parametrilor 
proiectați cu 6 luni mai devreme, iar 
cei de la secția prăjini pentru fora
jul sondelor au realizat o producție 
cu 10 la sută mai mare față de sar
cinile stabilite pentru luna august.

CRAIOVA. în preajma zilei de 
23 August, Ia Fabrica de zahăr Po- 
dari-Craiova a început procesul de 
fabricație a zahărului din novi re
coltă. In numai cinci zile, ca ur
mare a unei bune organizări a 
muncii, a fost depășită substanțial 
capacitatea obișnuită de prelucrare. 
Astfel, in zilele de 22 și 23 august 
s-au prelucrat cu 47 tone sfeclă mai 
mult decit prevederile planului. 
Demn de remarcat este și faptul că 
s-a obținut o concentrație de zahăr 
de peste 16 la sută, față de 13—14 
la sută cit se realizează în mod cu
rent. în dimineața zilei de 24 au
gust cintarele automate ale fabricii 
au înregistrat cea de-a 1000-a tonă 
de zahăr din noua recoltă.

TG. JIU. între dispecerul cen
tral al Grupului industrial de foraj- 
extracție Tg. Jiu și zecile de sonde 
aflate in plină activitate s-a men
ținut in aceste zile o permanentă le
gătură telefonică. Rapoartele tutu
ror brigăzilor de petroliști aduc 

'. ști bune. Astfel, in dimineața zilei 
de 22 august, brigăzile conduse de 
Ion Frățilă și Nicolae Guruț.iu, de 
la sondele -251 și 1603, au intimpi- 
nat marea sărbătoare intr-un fel 
original. Luind-o înaintea graficului 
de execuție a montajului celor două 
turle, in zorii acelei dimineți sapele 
sondelor au forat primii metri spre 
tezaurul de țiței.

Centrul unui nou oraș ? Nu, 
doar o parte a cartierului Plo- 
iești-Nord înăltat în ultimii ani

Foto i Gh. VințiU

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a primit pe tovarășul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stal al Republicii Socialiste 
România, a primii marți seara, la 
Predeal, pe tovarășul Mihail A 
Leseciko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., care 
se află la odihnă în țara noastră.

A fost de față tovarășul Gheor- 
ghe Radulescu, membru al Corni-

Leseciko
letului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest, prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
soția sa, Elena Ceaușescu, au oferit 
o masă in cinstea tovarășului Mi
hail A. Leseciko și a soției sale.

(Agerpres)
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PATRIEI!
Teleqrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de că
tre organizații de par
tid, colective de oameni 
ai muncii din întreaga 
țară, cu prileful zilei de 

23 August

Istoria spune că noi. ro
mânii, viețuim pe aceste 
meleaguri de vreo două 
mii de ani. Legenda este 
mai generoasă și. poate, 
mai aproape dc adevăr. Ea 
afirmă că noi ne aflăm aici 
de la începutul lumii.

Deși in tinerețe, și chiar 
ceva mai tirziu. am studiat 
eu atenție istoria omenirii, 
si mai ales istoria poporu
lui nostru, am trecui de Iu 
o. vreme deporta legendei 
c. re. se pare, conține o do
ză dc adevăr și de frumos.

Aici, intre hotarele ținu
turilor în cave trăim astăzi, 
au viețuit nu veacuri, ei 
milenii, inindrii .și vitejii 
noștri înaintași. Aici au 
viețuit. aici au muncit, aici 
s-au luptat, aici și-au jert
fit viața ori de cite ori li
bertatea neamului nostru a 
fost in primejdie. ori de 
cite ori suveranitatea lor 
statală a fost amenințată.

Poporul român, de-a lun
gul întregii sale existențe, 
și-a plătit supraviețuirea si 
posibilitatea de a se dez
volta, uneori cu aspre su
ferințe, alteori cu riuri de 
singe. Putem afirma că sta
tul nostru a fost clădit cu 
jertfele înaintașilor noștri, 
că fiecare palmă de pămint 
a fost udată cu lacrimi, cu 
sudoare, cu singe.

Ne plac cîmpurile acestei 
țări care sint verzi primă
vara. aurii vara, ruginii că
tre toamnă, acoperite de 
înalte și albe zăpezi iarna.

Aceasta a fost patria tu
turor înaintașilor noștri. 
Aceasta este patria noastră, 
a celor de astăzi.

Aceasta, și nu alta, va ti 
patria română a tuturor ce
lor ce se vor naște pe aces
te meleaguri după noi.

Aceasta este patria noas
tră. Aceasta și nu alta. Și 
este frumoasă. Iar noi tre
buie s-o înfrumusețăm și 
mai mult.

Aceasta este patria noas
tră. Și este bogată. Iar noi 
trebuie s-o îmbogățim și 
mai mult. S-o îmbogățim și 
s-o conducem in așa fel in

Poporul nostru și-a cintat 
patria inainte de a avea 
scriitori. Iar de cind a în
ceput să aibă scriitori, a- 
ceștia au cintat poporul și 
virtuțile poporului, aceștia 
au cintat. in primul rind, 
patria cu frumusețile ei. Nu 
cred că a existat poet ro
mân care să nu fi dedicat

dovadă și ea este după pă
rerea noastră una dintre 
cele mai uimitoare. Cred 
sincer că tot ceea ce este 
izbutit din punct de vedere 
artistic in toate domeniile 
artei, ale teatrului și ale 
literaturii, ajută, și nu cu 
puțin, la educarea poporu
lui nostru. Iubim intr-ade

PATRIE, PARTID,

SOCIALISM
însemnări de Zaharia STANCU

cit fiecare om al ei să-și 
poată găsi bunăstarea, li
niștea. fericirea.

Aceasta este patria noas
tră. Și noi trebuie s-o fa
cem să fie puternică, să fie 
prețuită in lume pentru 
marea ei forță morală, pen
tru puterea ei economică, 
pentru calitatea produselor 
ei de toate soiurile, pentru 
roadele grădinilor ei. dar și 
pentru arta ei, pentru lite
ratura ei.

slăvirii patriei noastre mă
car o parte din versurile 
lui — aceasta incepind cu 
Văcărești! și sfirșind cu ul
timii sosiți in cimpul lite
raturii noastre. Educarea 
poporului prin literaturii, 
prin teatru, prin muzica, 
prin realizările clasice este 
una din cele mai vechi tra
diții românești. Poporul nos
tru este un popor înzestrat 
cu un rafinat gust artiști.. 
Arta noastră populară sia

văr patria atunci cind ii 
sporim bogățiile și cind ii 
creștem puterea, atunci cind 
adăugăm ceva vechiului ei 
tezaur de frumuseți mate
riale sau morale, cind sîn- 
lem gata să-i apărăm exis
tența cu insuși prețul vieții 
noastre.

Noi am învățat să ne iu
bim patria și să trudim pen
tru întărirea și strălucirea 
ei de la părinții noștri, insă, 
totodată, și de la cei mai

valoroși scriitori ai noștri, 
de la marii noștri pictori și 
sculptori, de la cei mai ta- 
lentați muzicieni. După pă
rerea noastră, un popor care 
a dat lumii poeți ca Emi- 
nescu, dramaturgi ca I. L. 
Caragiale, prozatori ca Ion 
Creangă, Alexandru Odo- 
bescu. Ion Slavici — ca să 
nu-i pomenim decit pe a- 
ceștia — nu este un popor 
oarecare, nu se poate trece 
ușor peste prezența lut pe 
pămint. nu poate fi călcat 
niciodată in picioare, și de 
către nimeni, după cum nu 
poate fi călcat niciodată in 
picioare nici dreptul lui 
sfint la viața, la indepen
dență națională, la suvera
nitate. la fericire. Mai mult 
decit orice altceva, noi, ro
mânii, sintem mindri de pa
tria noastră, de locul ei pe 
suprafața globului și in 
conștiința oamenilor de 
pretutindeni. Noi. romănii, 
sintem încredințați că pa
tria noastră se va dezvolta 
și va înflori mereu, că ea 
este o patrie nemuritoare, 
cum nemuritor este poporul 
român și cum nemuritor 
este scumpul nostru partid 
comunist. Partid comunist 
care a luat ființă acum 
cincizeci de ani, dezvoltînd 
glorioase tradiții ale mișcă
rii muncitorești din Româ
nia. Partid comunist care’ a 
speriat și biruit burghezea, 
partid ale cărui rinduri 
s-au întărit zi de zi cu 
muncitori, țărani, intelec
tuali convinși de marile 
adevăruri înscrise pe stea
gul său de luptă.

(Continuare in pag. a Il-a)

învățăminte imediate și de perspectivă
ale unei bune recolte de griu

O dată cu încheierea campaniei <’? 
recoltare a ctrealeior s-a făcut I: - 
lanțul rezultatelor: in acest an. Ia cul
tura griului s-a obținut cea mai mare 
producție medie la hectar din cite au 
fost înregistrate pina acum în țara 
noastră. Ea este cu mult superiou-â 
față de media realizată in anii 1966— 
1970. Aceasta se datorește nu numai 
condițiilor climatice mai favorabile 
decit in alți ani. ci și investițiilor con
siderabile pe care statul le-a făcut pen
tru dezvoltarea bazei tehnice a agri
culturii și modernizarea acesteia, hăr
niciei oamenilor muncii din agricultu
ră care au folosit mai bine mecaniza
rea ingrâșâmintele chimice etc., spe
cialiștilor care au asigurat aplicarea 
tehnologiilor de cultivare a acestei 
jjiante, organelor centrale și locale 
case s-au ocupat cu mai multă com
petență de conducerea agriculturii. 
Recenta consfătuire a griului, fă cind 
bilanțul rezultatelor pozitive obținute 
in acest an. a reliefat pe larg at/ 
(actorj care au contribuit la sporirea 
recolte, cit și cauzele care au de- 
ip’-minat ca in unele locuri să nu se 
obțină rezultate pe măsura posibili
tăților.

Experiența unităților agricole frun
tașe prin rezultatele pe care le ob
țin an de an la cultura griului, a de
monstrat ce rezerve mari există pen
tru sporirea producției la aceasta 
cultură. In primul rind. întreprinde
rile agricole de stat au obținut o re
coltă medie la hectar mai mare cu 
670 kg decit cea realizată de coope
rativele agricole de producție. Dar 
nivelul recoltei, așa cum ne de

monstrează experiența multor unități 
agricole fruntașe, putea fi mult mai 
mare. Iată citeva exemple. între
prinderea agricolă de stat Pecica, ju
dețul Arad, de pe o suprafață de a- 
proape 2 100 hectar ■ a obținut, in me
dii . uite 3 342 kg la hectar ; I.A.S. 
Tâșnad, județul Satu-Mare — 3 776 
kg : I.A.S. Studina, iudețul Dolj - 
3 751 kg ; I.A.S. Ograda, județul Ia-

iaptul că unitățile agricole care au 
oblinuț recolte mari sint situate m 
toate județele țârii, ceea ce demons
trează ca, peste tot. există condiții 
ca producția de grîu să sporească sim
țitor.

Ce trebuie făcut pentru ca rezerve
le de sporire a producției de griu sâ 
fie puse in valoare și pe această cale 
să crească nivelul recoltei medii la

o SE APROPIE CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ : SELEC
TAREA SI PREGĂTIREA SEMINȚEI DE GRIU ESTE 0 SAR
CINĂ URGENTĂ Șl DE MARE RĂSPUNDERE © SINT 
NECESARE EFORTURI SPORITE PENTRU CREAREA SI INTRO
DUCEREA ÎN CULTURĂ A UNOR SOIURI CU ÎNALTE CALI

TĂȚI BIOLOGICE Șl PRODUCTIVE

lomița — 3 679 kg: I.A.S. Tg. Mu
reș — 3 671 kg. în cadrul întreprin
derilor agricole de stat există ferme 
care au realizat producții .și mai mari 
la hectar : ferma nr. 1 de la I.A.S. 
Variaș — județul Timiș — 5 183 kg ; 
ferma Marghita de la I.A.S. Valea 
lui Mihai, județBihor — 4 300 kg 
Recolte mari la he'tor au realizat și 
numeroase coope. agricole:
Foeni, județul Satu 'Ma, e. — 4 270 
kg : Poiana, județul — 4
kg ; Stoicănești-Olt — iVIJ kg ; Dor 
Mârunt-Ialomița — 4 100 Ag : Dinia— 
Timiș — 4 007 kg ele. St\ remarcă

hectar ? Discuțiile care s-au purtat 
p marginea referatului Întocmit de 
Ministerul Agriculturii. Industriei A- 
limentare. Silviculturii și Anelor și 
Academia de Științe Agricole și Sil
vice, prezentat de tovarășul Nicolae 
Giosan, discuțiile ia care au luat 
parte un mare număr de specialiști 

rmit să se tragă citeva conclu
zii deosebit de utile. Ele au fost sin
tetizate in programul de măsuri pri
vind sporirea producției de griu în 
anul 1972.

Una din condițiile dc bază ale spo
ririi producției de griu o constituie

folosirea de sâmință din soiurile 
care s-au dovedit cele mai productive 
in condițiile fiecărei unități agricole. 
A cultiva un singur soi pe o supra
față mare nu este indicat din mai 
multe motive. în primul rind nu poa
te să corespundă condițiilor naturale 
specifice in diferitele zone ale țării. 
De asemenea, ajungind in același timp 
Ia maturitate nu se poate face o e- 
șalonare a recoltării. Iată de ce s-a 
scos in evidență necesitatea de a 
avea un sortiment mai mare de so
iuri care să dea posibilitatea ea fie
care unitate agricolă să aleagă și să 
cultive 2—3 dintre ele, urmărind ca 
însușirile lor să corespundă condi
țiilor locale. La consfătuire s-au 
remarcat insușirile superioare ale 
unora din soiurile noi de griu 
create de cercetătorii noștri. „în a- 
cest an — spunea Tiberiu Mu- 
reșan. directorul I.C.C.P.T. Fundulea 
— unele soiuri noi și-au confirmat 
valoarea din punctul de vedere al po
tențialului de producție șl al altor 
caracteristici pe care le au, cum ar 
fi precocitatea. De asemenea, soiurile 
noi care au fost introduse: „Moldova", 
„Favorit", „Dacia*4. „Excelsior", au 
calități superioare din punct de ve
dere al panificației : un conținut mai 
ridicat de proteină, gluten și dau, in 
general, o pîine mai bună. Și alte 
soiuri, „Lovrin 10“. „Lovrin 231“, cele 
obținute la Caracal sint soiuri cu po

lon HERȚEG
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Telegrame 

de felicitare 

cu prilejul 

zilei 

de 23 August

Un strălucit succes 
al sportului românesc
© România — Brazilia 3-2, in finala 

interzone a „Cupei Davis“

„VICTORIA NOASTRĂ 0 ÎNCHINĂM ZILEI DE 23 AUGUST"
Echipa de tenis a României

SAO PAULO (prin telex de la 
trimisul nostru).

Țiriac și Năstase au inscris una 
din cele mai frumoase pagini din is
toria tenisului. în urma surprinzătoa
rei infringeri la dublu, după . teo
rie, brazilienii erau considerați favo
rit i cu șanse mari. Dar, cele două 
rachete de aur ale tenisului nostru 
au realizat o răsturnare completă a

Excelenței Sale
Domnului JORGE PACHECO ARECO

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului

MONTEVIDEO
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Orientale a Uruguayului vă 

adresez, Excelență, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și 
al meu personal, cordiale felicitări .și cele mai bune urări de progres 
poporului Uruguayan.

situației, ciștigînd ambele intilniri cu 
cite 3—0 și prin aceasta primind 
dreptul de a înfrunta echipa S.U.A. 
in finala „Cupei Davis". Meciul va 
avea loc in zilele de 15, 16 și 17 oc
tombrie la Charlotte (Carolina de 
Nord), S.U.A., și consemnează a doua 
prezență in Challange-round a echi
pei de tenis a României. Este un stră
lucit succes al sportului românesc.

In numai o oră șl 40 de minute 
Năstase a dispus magistral de Koch 
cu 6—4, 6—0 și 8—6. Cine a asistat 
la acest joc a putut să-și dea seama 
că prin Năstase tenisul nostru are 
un prezent și un viitor strălucit. Ni
mic nu a lipsit din ceea ce caracteri
zează rachetele supreme. O dată ter
minat jocul dintre Năstase și Koch, 
răspunderea victoriei finale cădea in 
seama lui Țiriac, care trebuia sâ 
adauge punctul necesar. Și el a fost 
la înălțimea răspunderii. Cu toată 
solicitarea mare din intîlnirile ante
rioare. Tiriac a început jocul cu o 
stăpinire de sine desăvârșită și așa 
s-a menținut pină la sfîrșit. Pentru

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Vasile OROS

(Continuare in pag. a V-a)
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TOATE ÎNFĂPTUIRILE NOASTRE
LE CONSACRAM CAUZEI SOCIALISMULUI,

PROSPERITĂȚII PATRIEI!
Cu prilejul celei de-& 27-a aniversări * eliberării patriei noastre de sub 

Jugul l.xsclst. pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. continuă să sosească telegrame prin care co
muniștii, onmrnii muncii din întreaga țarâ. români, maghiari, germani șl dc 
?ltv naționalități, iși exprimă dragostea nemărginită față dc partid, adeziunea 
lor deplină față de politica sa înțeleaptă. consacrată binelui patriei socialiste, 
bunăstării si fericirii întregului popor. F.i raportează succese remarcabile în
registrate in activitatea pe care o desfășoară in indeplinirea sarcinilor mărețe 
puse in fața poporului nostru de cel de-al X-lca Congres al partidului șl se 
angajează să-și consacre intreaga lor capacitate și putere de muncă dezvol
tării multilaterale a României socialiste.

In numele comuniștilor din jude- 
t Constanța, al tuturor oamenilor 
muncii din acest colț de țară, vă ru- 
;.im să primiți cele mai sincere și 
mai calde felicitări pentru activita- 
f«. a neobosită, deosebit de valoroasă 
pe care o desfășurați in fruntea 
partidului și statului, pentru continua 
înflorire și prosperitate a patriei 
noastre socialiste, pentru triumful 
cauzei socialismului, comunismului și 
păcii in intreaga lume — se scrie 
in telegrama. Comitetului județean 

< rC.R. Vă urăm din 
toată inima, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. sănătate, ani mulți și fe
riciți. putere de muncă în îndeplini
rea nobilei misiuni pe care v-a încre
dințat-o partidul și poporul nostru.

Muncind cu pasiune și elan patrio
tic pentru indeplinirea sarcinilor ce 
le revin din mărețul program de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate — se scrie in conti
nuare in telegramă — oamenii mun
cii din județul Constanța au obținut 
succese remarcabile in indeplinir ?a 
obiectivelor economice și a angaja
mentelor asumate in întrecerea so
cialistă. In industrie, planul produc
ției globale pe 8 luni a fost indepli- 
nit cu 6 zile mai devreme, realizin
du-se importante cantități suplimen
tare de produse. Ca urmare a efor
turilor depuse de toți lucratorii din 
agricultură, anul acesta a fost înre
gistrată una din cele mai bune pro
ducții de griu cunoscute pînă in pre
zent

Animați de dorința fierbinte de a 
traduce in viață integral măsurile cu 
privire la îmbunătățirea activității 
politico-ideologice și de educație 
marxist-leninistă a întregului popor, 
pentru creșterea conștiinței muncito
rești a fiecărui om al muncii, in nu
mele comuniștilor, al întregii popu
lații din județul Constanța, vă asi
gurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom pune in slujba 
partidului, a patriei, intreaga noas
tră putere de muncă și creație, câ 
vom indeplini neabătut politica înțe
leaptă pe care partidul și statul nos
tru o promovează, la inițiativa dum- 
r.eavoastrâ. aducindu-ne contribuția 
la succesele de prestigiu pe care po
porul român le obține in toate do
meniile vieții economice și sociale, 
construind societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată pe pâmintul stră
moșesc al țârii noastre.

Va râmine veșnic in amintirea și 
inima noastră, a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii români și 
r : ; chiari din municipiul Odorhc- 
iu-Secuiesc — se scrie în 
ma adresată de 
cipal de partid _ _____  __ „
— vizita de lucru ce ați făcut-o re
cent în județul Harghita și vă ra
portăm, stimate și scumpe conducă
tor. că oamenii muncii de aici 
intimpinat ziua de 23 August 
succese remarcabile in muncă, 
ruindu-și intreaga capacitate și 
ță creatoare pentru realizarea 
ci ailor ce le revin, pentru propăși
rea continuă a României socialiste. 
Planul producției globale in primele 
7 luni a fost indeplinit în proporție 
de 102,9 la sută, iar cel al produc
ției marfă vindutâ și încasată, de 
102,6 la sută.

înfrățiți in muncă, ne angajăm, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom realiza pină la 
finele anului toți indicatorii de 
plan, că vom depune eforturi sus
ținute ca filatura de bumbac din î‘ 
calitate să intre in producție cu 
lună înainte de termen.

Ne angajăm din toată inima 
dăm viață indicațiilor prețioase 
înțelepte pe care le-am primit de 
dumneavoastră, să urmăm neabătut 
directivele mărețe ale documentelor 
de partid și de stat.

Exprimind sentimentele de stimă și 
admirație ce le nutresc comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Bu
zău, pentru înalta dumneavoastră

personalitate, fiu iubit al poporului 
român, cu prilejul celei de a 27-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist. Biroul Co
mitetului județean Buzău al P.C.R. 
și Comitetul executiv al consiliului 
popular județean — se scrie într-o 
altă telegramă — vă adresează, mult 
sumate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
calde urări de sănătate, fericire și 
succes deplin in nobila muncă ce o 
desf&șurați in fruntea partidului și 
statului nostru.

Vasta activitate pe care dumnea
voastră o desfășurați pentru binele 
și fericirea poporului român, pentru 
triumful păcii și prieteniei intre 
popoare, ne umple inimile de bucu
rie și satisfacție, de încredere nes-

încredințăm Comitetul Central, pc 
dumneavoastră personal, tovarășe se
cretar general, că și in viitor oamenii 
muncii de pe meleagurile muscelene 
vor munci cu abnegație și dăruire 
patriotică pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
România.

In telegrama Comitetului dc partid 
al Grupului industrial de chimic 
Tirnâvcni, se spune : Raportăm cu 
satisfacție conducerii partidului, dum
neavoastră personal, scumpe tovarăși' 
Nicolae Ceaușescu. că pc primele 7 
luni am realizat planul producției 
globale in proporție de 103.6 la sută, 
dind astfel peste plan economiei nu- 
ționale 5 500 tone carbid, 1 369 tone 
sulfat de aluminiu, 3 241 tone sodă 
caustică, 548 tone negru de fum, 110 
tone mase plastice și alte produse, in 
total in valoare de peste 33 milioa
ne lei.

Militind pentru traducerea în viață 
a indicațiilor prețioase pe care ni 
le-ați dat, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cu prilejul vizitelor făcute 
in uzinele noastre, raportăm că in 
cea mai mare parte sporul de pro
ducție s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii, beneficiile

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

cu prilejul zilei de 23 August

telegra- 
comitetul muni- 
al acestui oraș

au
cu 
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să 
Și 
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trămutată in viitorul luminos al 
scumpei noastre patrii.

Prestigiul și prețuirea de care Ro
mânia socialistă se bucură azi pe 
plan internațional sint indisolubil 
legate de viziunea științifică și ac
tivitatea neobosită pe care o depu
neți dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general. pentru 
continua întărire a prieteniei și co
laborării frățești cu toate țările so
cialiste. cu partidele marxist-leni- 
niste și forțele iubitoare de pace.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizația 
județeană de partid, toți oamenii 
muncii din județul Buzău, vor mun
ci cu pasiune și dăruire pentru în
făptuirea in mod exemplar a direc
tivelor Congresului al X-lea al 
P.C.R.. a programului elaborat de 
dumneavoastră pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice, de e- 
ducare marxist-leninistă a membri
lor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii, că vom fi gata oricind să 
apărăm cuceririle revoluționare ale 
poporului român.

Intr-o altă telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de participanții la mitin
gul organizat in orașul Cîmpulung 
Muscel, cu prilejul aniversării eli
berării patriei, se scrie : In numele 
tuturor cetățenilor orașului, ne ex
primăm cele mai înalte ginduri și 
sentimente de dragoste, recunoștin
ță și atașament față de Partidul 
Comunist Român, conducătorul în
cercat al poporului pe drumul so
cialismului, față de dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al cla
sei muncitoare, al poporului român.

Cu mindrie patriotică, raportăm 
conducerii partidului, dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe secretar 
general, că in cinstea marii sărbători 
naționale, colectivele de muncă din 
unitățile economice ale orașului au 
realizat și depășit sarcinile de plan 
și angajamentele luate. Astfel, pla
nul producției globale a fost realizat 
in proporție de 102 la sută, al pro
ducției marfă de 100.6 la sută, al des
facerii mărfurilor de 104 la sută, obți- 
nîndu-se un beneficiu peste plan de 7,3 
milioane Iei. Considerăm aceste re
zultate ca o expresie vie a manifes
tării conștiinței socialiste a oameni
lor muncii de pe aceste străvechi me
leaguri, care, strins uniți în jurul 
partidului și al secretarului său gene
ral, sint hotăriți să facă din politica 
înțeleaptă, adine patriotică și uma
nistă a partidului, faptă și împlinire.

obținute suplimentar ridicindu-se la 
peste 15 411 000 lei.

încredințăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, iubite secretar 
general, că sarcinile și angajamente
le asumate in acest prim an al cin
cinalului vor fi exemplar îndeplinite, 
creind astfel condiții pentru realiza
rea tuturor indicatorilor de plan pe 
anul viitor și că vom acționa cu 
toată fermitatea pentru continua 
întărire și progresul scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

Noi. colectivul de muncă al Com
binatului de exploatare și industria
lizare a lemnului din Miercurea Ciuc, 
in frunte cu comuniștii — scrie ir. 
telegrama adresată de Consiliul de 
administrație și comitetul de partid 
al combinatului — ne exprimăm cu 
toții mulțumirea caldă și sinceră 
pentru vizita făcută de dumneavoas
tră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
unitățile combinatului nostru, pentru 
interesul manifestat față de activita- 

. ,vțea (ofes.tierilor din județul Harghita.
Ne exprimăm adeziunea deplină la 

politica justă și. înțeleaptă a parti
dului nostru privind repartizarea ra
țională a forțelor de producție in 
toate județele țârii. Această politică 
consecventă a făcut posibil ca indus
tria lemnului din județul Harghita 
să cunoască în actualul cincinal o 
dezvoltare impetuoasă, să devină o 
ramură modernă a economiei națio
nale la nivelul tehnicii mondiale.

Ca răspuns la chemarea partidului 
cu ocazia zilei de 23 August, indica
torii de plan au fost realizați și de
pășiți la toate sortimentele, colectivul 
nostru de muncă dind economiei na
ționale peste planul pe 7 luni, 
producția globală 7 046 000 lei.

Politica internă și externă a parti
dului iși găsește un larg răsunet și 
deplină confirmare din partea noas
tră și vă urăm dumneavoastră, perso
nal. multă sănătate pentru a ne con
duce neabătut pe drumul glorios al 
construirii socialismului in patria 
noastră, Republica Socialistă Româ
nia.

Cu prilejul marii sărbători naționa
le a poporului român, comuniștii și 
împreună cu ei toți militarii din 
marea noastră unitate — se scrie in
tr-o telegramă semnată de general- 
inaior Atanasie Trică — vă roagă să le 
permiteți să vă adreseze cele 
sincere și ’ ’ ..............
exprime 
tașament, . ___ __....... ..........
de înaltă prețuire pentru activitatea 
rodnică ce o desfășurați in 
partidului și statului pentru 
rea și propășirea României 
liste.

la

mai 
să-și 

a-
calde felicitări, 

totodată profundul 
dragostea și sentimentele

fruntea 
inflori- 

socia-

Vă asigurăm, iubite tovarășe co
mandant suprem, că sîntem hotăriți 
să executăm întocmai ordinul dum
neavoastră de n obține rezultate 
bune in pregătirea de luptă și poli
tică a întregului efectiv și să înde
plinim in mod exemplar misiunea ce 
ni s-a încredințat.

Alături de întregul nostru popor, 
oaincnii muncii din orașul Curtea 
de Argeș, vatră de neam unde Ba
sarabii au semnat la Posada actul 
de constituire a Țării Românești, iși 
exprimă in clipele emoționante ale 
marii sărbători, deplina adeziune la 
politica internă și internațională a 
partidului. întruchiparea Idealurilor 
sale de veacuri — scrie in telegra
ma adresată de participanții la mi
tingul organizat cu prilejul sărbăto
ririi zilei de 23 August.

Argeșenii au luat cunoștință și 
aprobă cu deplină satisfacție hotărî- 
î'ile adoptate în ședința comună a 
C.C. al P.C.R.. a Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri din 19 au
gust, privind activitatea desfășurată 
de delegația noastră la cea de 25-a 
sesiune C.A.E.R. și vizita delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in țările socialiste din 
Asia, care confirmă justețea liniei 
generale a politicii externe și a ac
tivității internaționale a partidului 
și statului nostru de dezvoltare a 
prieteniei și colaborării multilaterale 
cu toate țările socialiste.

Raportăm conducerii încercate a 
partidului, dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, se scrie 
in continuare în telegramă, că sar
cinile de plan pe cele 7 luni ale 
acestui an au fost îndeplinite și 
depășite de toate unitățile de pe raza 
orașului, realizindu-se peste plan o 
producție globală industrială supli
mentară de 13 108 000 lei și o produc
ție-marfă de peste 19 000 000 lei. Con
structorii de pe șantierul Electro-Ar- 
geș, primul obiectiv industrial din 
cele cinci planificate pentru actualul 
cincinal, au depășit planul de lucrări 
cu 15 la sută, iar productivitatea 
muncii pe șantier a crescut cu 28 la 
sută.

Conștienți de răspunderile ce ne 
revin in aceste zile de puternică e- 
mulație cetățenească, asigurăm con
ducerea partidului, pe dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vum pre
cupeți eforturile, energia și capaci
tatea noastră de muncă pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor Con
gresului al X-lea, pentru a face din 
orașul nostru o grădină înfloritoare, 
pentru a cinsti și apăra cum se cu
vine cuceririle revoluționare ale cla
sei muncitoare, ale întregului popor 
român.

Comuniștii și întregul colectiv de 
muncă al Combinatului minier Bă
lan — se spune intr-o altă telegra
mă — raportează că in cinstea zi
lei de 23 August au realizat cu 10 
zile rnai devreme planul la producția 
globală și marfă pe primele 8 luni. 
Recenta dumneavoastră vizită de lu
cru in cadrul combinatului nostru, 
prețioasele indicații date au consti
tuit pentru toți salariații un imbold 
in muncă, reflectat in realizările ob
ținute in schimburile de onoare or
ganizate în cinstea zilei de 23 Au
gust. prevederile planului fiind de
pășite cu 10 la sută.

Vă asigurăm, stimate tovarășe se
cretar general, că nu vom precupe
ți nici un efort pentru realizarea 
marilor sarcini ce ne revin din di
rectivele celui de al X-lea Congres 
al partidului, pentru ca prin mode
sta noastră contribuție să partici
păm la ridicarea scumpei noastre pa
trii. Republica Socialistă România, 
pe noi culmi ale progresului și civi
lizației.

Au mai trimis telegrame colective
le de muncă din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, de la 
șantierul Uzinei de alumină Tulcea, 
Fabrica de elemente pentru automa
tizări București, uzina „Industria sîr- 
mei" Cîmpia Turzii, participanții la 
adunarea festivă organizată in o- 
rașul Băile Olănești, Comitetul co
munal de partid Bivolari — județul 
Iași, un grup de pensionari din Cîm- 
pulung Muscel, Comitetul de partid 
și consiliul cooperativei meșteșugă
rești „Unirea" Măcin, participanții la 
mitingul organizat in orașul Drăgă- 
șani in cinstea celei de-a 27-a ani
versări a eliberării României de sub 
jugul fascist.

In parcul Bâneasa
Foto : M. Andreescu

Zile de recreere, cinema

de voie bună
Atmosfera de puter

nic entuziasm in care 
a fost sărbătorită ziua 
de 23 August a conti
nuat cu însuflețire pe 
întregul cuprins al 
țârii și după ce au luat 
sfirșit demonstrațiile 
oamenilor muncii. Vre
mea frumoasă a îngă
duit ca in aceste zile 
parcurile, locurile de 
așrement, ștrandurile, 
stadioanele să cunoas
că o deosebită afluen
ță de oameni, partici
pant la 
manifestări 
artistice, 
sportive, 
tilniri ._____ T
Mii și mii de 
profesioniști și 
Lori, in pitorești 
tume 
rei z ... ___o____ ,
români, maghiari, ger
mani și de alte națio
nalități, trăind ace
leași sincere și vibran
te sentimente de ne
țărmurită dragoste 
pentru partid, pentru 
patrie, au dat expre
sie, cu emoție, prin 
arta lor, dorinței fier
binți a întregului nos
tru popor de a munci 
cu rivnă pentru trans
punerea in viață a 
programului Congre
sului al X-lea al par
tidului, de a construi 
o viață tot mai bună, 
de a trăi în pace. La 
reușita acestor mani
festări au adus o con
tribuție prestigioasă 
ansambluri și forma
țiuni renumite în țară 
și pe multe meridiane 
ale lumii.

In Capitală, parcu
rile Herăstrău, Cișmi- 
giu, Libertății, Nicolae 
Bălcescu, Titan, Obor, 
precum și 
și locurile 
grement de 
gov, Cernica, 
nache, Pustnicul, 
neasa și altele, au fost 
literalmente invadate 
de oameni de toate 
virstele și profesiile.
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In aceste seri, teatrele 
de vară și grădinile 
cinematografelor au 
devenit neîncăpătoare.

In toate județele țâ
rii, ne informează co
respondenții ziarului, 
ultimele trei zile au 
fost bogate în eveni
mente cultural-artis
tice. Zonele de agre
ment, locurile istori
ce, monumentele is
torice și de artă au 
cunoscut o mare aflu
ență de vizitatori. 
Printre ei — foarte 
mulți turiști de peste 
hotare.

De Ia Cluj, ni se 
scrie că locurile de 
mare atracție au fost 
in aceste zile pădurile 
Hoia și Făget, Cheile 
Turzii. Pentru a face 
față cererilor sporite, 
campingul din pădurea 
Codrișor, județul Bis- 
trița-Năsăud, și-a tri
plat capacitatea. Mun
citorii chimiști, ine- 
talurgiști și construc
tori din județul Neamț, 
cu familiile lor, și-au 
petrecut o parte din 
timpul liber in zona 
pitorească a lacului de 
acumulare de la Bicaz. 
Locuitorii orașului 
Slatina s-au îndreptat 
spre locurile de agre
ment din pădurea Sa- 
rului și Ia cabana Scor- 
nicești. Intr-o singură 
după amiază, in pădu
rea Dumbrava, s-au 
strins peste 20 000 de 
sibieni. Locurile de a- 
grement din Valea 
Jiului, din împrejuri
mile Hunedoarei, Că- 
lanului, au devenit a- 
devărate amfiteatre 
ale cintecului, jocului 
și veseliei. Vești de a- 
celași fel ne sosesc de 
la Iași, Suceava, Co- 
vasna. Harghita, Ti
miș, Arad, Caraș-Seve- 
rin, Mehedinți, din ab
solut toate județele 
țării. De exemplu, pe 
estradele din parcul 
.Eminescu", din Boto
șani, pînă tîrziu seara, 
au evoluat echipe ar
tistice, aplaudate cu

HQBHHSSH □ Q B E El
(Urmare din pag. I)

Lupta cruntă și inegală dintre comu
niști și aparatul de represiune al gu
vernelor burghezo-moșierești a durat 
mai bine de douăzeci de ani și a 
luat sfirșit. așa cum era drept și fi
resc, cu izbinda comuniștilor Trebuie 
să subliniem mereu și mereu, cu tă
rie. continuitatea luptelor duse de co
muniști, in toate împrejurările. împo
triva asupritorilor țării.

Legătura dintre comuniști, scriitori 
și oameni de artă nu s-a întrerupt 
niciodată. Putem SDune că partidul 
comuniștilor, prin nenumărate mijloa
ce. unele mai ingenioase decit altele, 
a avut o influență pozitivă asupra 
multor scriitori, asupra multor oa
meni de artă și. in genere, asupra 
multor intelectuali de seamă. Multe 
cărți, dintre cele mai valoroase, scri
se și publicate in anii grei dintre 
cele două războaie mondiaie. nu s-ar 
fi realizat fără remarcabila influentă 
a partidului comunist asupra 
lor lor.

în ceea ce privește presa 
influența comuniștilor a fost 
bogată. Mișcarea pentru pace 
inițiată și condusă de comuniști. Miș
carea antifascistă a fost inițiată si 
condusă de comuniști. Mii și mii de 
articole, de reportaje, de pamflete, de 
proteste iscălite de intelectuali iluștri 
au fost scrise, au circulat din mină în 
mină, sub lozinca ..Citește și dă mai 
departe" și si-au avut influența lor a- 
supra maselor, din inițiativa comu
niștilor. îmi aduc aminte că una din
tre cele mai populare lozinci lansate 
in acel timp de comuniști, și care 
.'-a bucurat de o largă răspîndire, 
suna astfel : PACE, PUNE, DREP
TATE.

Primul cuvint, PACE, a constituit 
constituie o permanență a po

liticii partidului nostru. Să evo
căm acei ani cind a fost lansată 
populara lozincă amintită mai sus : 
Italia fascistă și Germania hitle-

ristă se înarmau. în Spania se des
fășura războiul civil. In numeroase 
alte țări europene, printre care și 
România, fascismul se afla in plină 
ascensiune. Era limpede că de la o zi 
la alta avea să izbucnească războiul, 
și că el urma să fie declanșat de pu
terile fasciste. Partidul Comunist Ro
mân a fost atunci singurul partid din 
țară care a acționat în vederea înde
părtării primejdiei Ge război, in 
vederea menținerii și apărării pă
cii. Partidul nostru comunist mili
ta in acea vreme pentru stringerea

Al doilea cuvint al 
răspindite lozinci era 
țara griului, cum i se ____
atunci României, piinea era din 
in ce mai rară și mai scumpă. __
lipsea din multe case și de pe mul
te mese. Copiii multor familii o 
rivneau și o așteptau zadarnic. Par
tidul comuniștilor milita ca piinea 
să nu lipsească de pe nici o masă și 
din nici o casă, și mai ales să nu lip
sească din casele muncitorilor și ță
ranilor.

Al treilea cuvint al aceleiași lo
zinci era cuvintul DREPTATE. El

acelei mult 
PlINE. 
spunea

In 
pe 
ce 
Ea

insurecțiatonesciene, au organizat 
victorioasă.

In timpul războiului, . . __
tea comuniștilor a crescut, și insu
recția armată, care a dus la coti
tura istorică de la 23 August, a fost 
considerată de întregul nostru po
por ca o acțiune dreaptă și firească, 
menită să aibă urmări considerabi
le în viitorul poporului român. Nu
mărul celor care au sprijinit insu
recția armată, inițiată și condusă 
de comuniști, a fost deosebit de 
mare.

popularita-

Pe bună dreptate ziua de 23 Au
gust a devenit cea mai însemnată 
sărbătoare națională a poporului 
român. In această zi istorică, dato
rită comuniștilor, în împrejurările fa
vorabile create de înaintarea impe
tuoasă a trupelor sovietice, care au 
dat lovituri zdrobitoare cotropitori
lor hitleriști, de ofensiva generală a 
coaliției antifasciste, România a scu
turat jugul fascist, a deschis calea 
pentru desființarea exploatării omu
lui de către om. pentru exproprie
rea latifundiilor boierești, pentru na-

Și

autori-

PA TRIE, PARTID, SOCIALISM
rindurilor tuturor oamenilor dornici 
de pace și progres, pentru a se face 
față fascismului agresiv, . pentru a 
se îndepărta cit mai mult primejdia 
războiului, pentru a se menține și 
a se întări pacea. Partidul 
nist Român a făcut cea mai 
nică opoziție dictaturii regale 
taturii legionaro-antonesciene 
cerut mereu unirea tuturor 
craților intr-un front comun 
fascist. în războiul civil din Spa
nia și in rezistența franceză, parti
dul nostru comunist și-a avut tri
mișii săi din rfndurile cărora au 
căzut numeroase jertfe. Rememorind 
istoria celor cinci decenii de luptă ale 
partidului vom reține cu satisfacție 
faptul că de la crearea sa și pină azi, 
partidul nostru comunist și-a făcut 
un titlu de noblețe din a milita ac
tiv pentru cauza păcii, pentru progre
sul umanității.

Comu- 
puter- 
și dic- 
și a 
demo- 

anti-

avea în masele largi ale poporului 
un răsunet tot alit de puternic ca 
și celelalte două. Cine, intr-o peri
oadă de abuzuri, de împilări, de gu
vernări ale bunului plac, nu avea 
nevoie de dreptate ?

Lozincile comuniștilor au circu
lat din gură in gură, au populari
zat programul partidului, au încăl
zit inimile oamenilor, iar năzuințe
lor și speranțelor într-o viață mai 
bună le-au dat noi aripi. Cu cit 
urgia împotriva comuniștilor era 
mai nemiloasă, cu atît avîntul aces
tora în susținerea cauzelor drepte 
devenea mai înflăcărat.

Partidul comuniștilor români a 
combătut din toate puterile pregăti
rile de război împotriva Uniunii 
Sovietice, a combătut războiul in 
sine cind acesta a fost declanșat, și 
chiar mai mult, comuniștii au che
mat poporul la rezistență și la acte 
de sabotaj împotriva dictaturii an-

Pe toată această perioadă in care 
partidul comuniștilor s-a aflat in 
ilegalitate, influența sa asupra litere
lor și artelor române s-a exercitat 
in permanență și cu rezultatele cele 
mai fericite. Se cuvine să menționăm 
că, în aceeași perioadă, legăturile 
dintre partid și un număr important 
de intelectuali de frunte au fost neîn
trerupte.

Partidul Comunist Român, urmaș 
direct al mișcărilor revoluționare an
terioare, al răscoalelor și revoluțiilor 
înfăptuite în decursul veacurilor tre
cute de poporul român, s-a născut 
din suferințele și luptele acestui 
popor pentru PACE, pentru PlINE 
și pentru DREPTATE. Istoria noastră 
de-a lungul întregii ei existențe 
n-a cunoscut un partid care să fi fost 
atit de strins legat de masele munci
toare. de țărănime, de intelectuali, 
de creatorii de literatură și artă ca 
Partidul Comunist Român.

ționalizarea băncilor și a marilor fa
brici și uzine, și, în sfirșit, îndată 
după această zi au început pregăti
rile pentru așezarea statului nostru 
pe temelii noi, care să înlesnească 
trecerea de la vechile stări de lucruri 
la socialism. Așa cum ne amintim, 
noi, cei mai in virstă, care nu numai 
că am asistat la toate acestea, dar in 
mare măsură am și partici
pat la realizarea lor, lupta nu 
a fost deloc ușoară. Pentru fie
care pas făcut înainte spre socia
lism, mai ales în primii ani de după 
eliberare, comuniștii au plătit cu 
jertfe grele, uneori chiar cu jertfe 
de singe. Reacțiunea, sprijinită de 
rămășițele fasciste din țară, dar si 
de elemente din afara hotarelor, și-a 
apărat cu dirzenie vechile ei privi
legii și vechile ei poziții ideologice. 
Jmi aduc aminte — să scuzați, insă 
oamenii rnai in virstă mereu iși aduc

J
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Însuflețire de mii 
spectatori. Cabanele de 
pe Valea Prahovei, din 
Bucegi, Cota 1400, noul 
teleferic pină la Virful 
cu Dor, Poiana Bra
șov și pădurea Româ
nești și altele, au atras 
mii și mii de oameni. 
Neincăpător pentru 
numărul mare de
persoane venite să
participe la serbarea 
cimpeneascâ s-a dove
dit a fi și platoul Cor- 
nești din Tg. Mureș. 
De un deosebit interes 
s-a bucurat aici și noul 
complex de agrement 
,,Mureșul'1. La rindul 
lor, tulcenii și constăn- 
țenii au petrecul aces
te zile fie in salba de 
stațiuni noi de pe lito
ral, fie călătorind in 
lihnea de basm a Del
tei. Totodată, ziua de 
23 August a marcat în
cheierea celei de a 7-a 
ediții a Festivalului 
național de folclor de 
pe litoral, Ia care au 
participat aproape o 
mie de artiști amatori 
din 20 de județe. La 
Bacău a avut loc un 
carnaval al tineretului.

Ne vine foarte greu 
să alegem din mulți
mea .de știri referitoa
re la modul plăcut 
in care au petrecut a- 
ceste zile cetățenii pa
triei noastre. Peste o 
mie de artiști amatori 
au evoluat pe estra
dele în aer liber din 
Craiova. O serbare 
cimpeneascâ a avut 
loc la Blaj. Un număr 
impresionant de vizi
tatori — la Casa me
morials Avram Iancu. 
Și cite altele !

...In toată țara, oa
menii muncii au pe
trecut zile de recreere 
plăcute, de voie bună, 
pregătindu-se să-și 
înceapă activitatea cu 
forțe împrospătate.

Sever UTAN 
cu sprijinul co
respondenților 
„Scînteli"

aminte de cite ceva — de anii imediat 
următori lui 1944, de alegerile din 
1946 și din 1943. Cu ce avint au luat 
parte Ia ele scriitorii și oamenii de 
artă ! Vechile partide politice erau 
încă puternice, activau cu sprijin 
din afară și nu se dădeau înlături 
să folosească violența. Dar împo
trivirea a fost pînă la urmă za
darnică. In acțiunea de stîrpire 
a rămășițelor fasciste și reacțio
nare, partidul comunist a avut a- 
lăturl de el și in rindurile lui ma
joritatea covîrșitoare a popurului, 
clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare — precum și majoritatea 
covîrșitoare a scriitorilor, a oa
menilor de artă, a intelectualilor. 
De fapt, de la 23 August 1944 și pină 
astăzi Partidul Comunist Român nu 
a inițiat nici o acțiune mai amplă 
fără să aibă adeziunea maselor largi 
populare, aprobarea și ajutorul în
tregului popor.

Acum s-au împlinit douăzeci și șap
te de ani de la istoricul 23 August al 
anului 1944. In tot acest timp comu
niștii au șters aproape tot ce era 
urit în trecut și au acționat pentru 
apariția omului nou în toate sectoa
rele de activitate din țară.

In această bătălie dată de Partidul 
Comunist Român, scriitorii, oamenii 
de artă și intelectualii și-au avut 
partea lor de muncă, de răspundere, 
de biruință. Fața întregii țări s-a 
schimbat. România socialistă este 
astăzi mult mai frumoasă, mult mai 
puternică, mult mai bogată decit Ro
mânia toamnei din 1944. Drumul Ro
mâniei se îndreaptă într-o singură 
direcție, — direcția care duce spre 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, spre comunism. în
toarcerea către ceeayt-e a fost altădată 
este cu neputință /tn România, socia
lismul a învins jăntru totdeauna.

Este firesc eci ca și literatura și 
arta noastră /ă aibă un conținut so
cialist, să ie socialiste.

• Asediul : PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15.
• Brigada Diverse în alertă : 
CENTRAL — 10; 12,30; 15; 17,30; 
20, BUCEGI — 15,30; rt, la grădină
— 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18, la grădină — 20,15.
• Riscul : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,10; 20,45.
• Articolul 420 : LUCEAFĂRUL — 
9; 12,30; 16,15; 20, BUCUREȘTI — 
9; 12,30; 16,30; 20, GRĂDINA DOI
NA — 19,30.
o Facerea lumii : LUMINA — 9— 
15,45 in continuare; 18.15; 20,30.
o Simon Bolivar : CAPITOL — 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21, la 
grădină — 19,45, FEROVIAR — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18.30; 21.
• Spartacus : CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• O poveste ca-n basme : DOINA
— 11,30; 13,45.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : DOINA — 16; 19,30.
• Valurile Dunării : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Tick, Tick, Tick î FAVORIT —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Taina se dezleagă ; Motet pen
tru primăria din Torun ; Stele pe 
gheață : TIMPURI NOI — 9—20 in 
continuare.
• Meridianul zero : DACIA — 
8,30—20 în continuare.
a Omul orchestră : SALA PALA
TULUI — 19,30 (seria de bilete — 
3771), SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 21, la grădină —
19.30, MELODIA — 9; 11,15: 13,30; 
16; 18,30; 20,15, MODERN — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30, 
la grădină — 19,30, GRĂDINA 
SELECT — 19,30.
• Detașamentul roșu de femei : 
VIITORUL — 16; 18; 20.
• Floarea soarelui : FLAMURA — 
9; 12; 15; 17,30; 20, GIULEȘTI — 15; 
17.30; 20 GRĂDINA PARCUL HE
RĂSTRĂU — 20.
O B.D. intră în acțiune ; Brigada 
Diverse în alertă : AURORA — 9; 
12; 16; 19, la grădină — 20.

.’ • Secretul planetei maimuțelor : 
\ GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
’ 18,15; 20,30, VOLGA — 9,30; 11,30; 
l 13,45; 16; 18,15; 20,30, ARTA — 15,30;

18, la grădină — 20,15.
\ • Săptămîna nebunilor : INFRA- 
< ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
\ 17,45; 20, LIRA — 15,30; 18, la gră

dină — 20,15.
• Un loc pentru îndrăgostiți :
EXCELSIOR — 9,15; 11,15; 13.30;
16; 18,15; 20,30, POPULAR — 15,30; 
18; 20,30.
• Romeo și Julieta : FLOREASCA
— 15,30; 19.
• întoarcerea Sfîntului Luca :

l MOȘILOR — 15,45; 17,45, la grădi- 
’ nă — 20.
I • Notre Dame de Paris : VITAN 
’ — 15,30; 18. la grădină — 20,15.
\ • Cum am declanșat al doilea 
’ război mondial : BUZEȘTI — 16,' raiuui niuuuiai ; 
i la grădină — 20.

* Tntilnlre cu/ • Intilnire cu o necunoscută :
\ UNIREA — 15,30; 18. la grădină — 

20,15, DRUMUL SĂRII — 15,30;< 20,15, DRUMUL SĂRII — lo,3V;
\ 17,45: 20.
i e Turnul de aramă : PACEA — 
\ 15,45: 18: 20.
i * Cortul roșu : CRÎNGAȘI — 15,30; 
) 19.
i A Evocări ! PROGRESUL — 16; 
1 18: 20.

I
ț • Teatrul de Operetă (la teatrul 
ț de vară „23 August*1) : Secretul Iul 
i Marco Polo — 20.
1 • Teatrul Giulești fla teatrul de 
i vară „Herăstrău") : Comedie cu 
’ olteni — 20.

; • Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă-
ț nașe" (la grădina Boema) : Vox... 
i Boema — 20.
ț • Teatrul de revistă și comedie 
i „Ion Vasilescu" (la Arenele Ro- 
ț mane) : Siciliana — 20.
i • Comitetul pentru cultură și artă 
' al municipiului București (la ro- 
i tonda scriitorilor din parcul 
’ Cișmigiu) : Spectacol de sunet și 

lumină — 20; 20,45.

I
I
I
I
| 18,00 Deschiderea emisiunii.

Terra" — ^pasiune i

ț

tv
. „Ex- 

-------- c______ pentru 
tehnică. Film documentar 
despre pionierii participant 
la concursul de ------ *—“*
tehnice organizat 
zlunea română.

I 18,25 Mult e dulce și 
' — emisiune de p

I

J m iciiniue ruiiiuiitrț.u.

I 19,10 Tragerea pronoexpres.
’ 19,20 1001 de seri.
ț 19,30 Telejurnalul de seară.
, 20,00 O școală a patriotismului —
1 Șantierul. Reportaj de Marla
< Moscu.
\ 20,15 Melodiile serii.
• 20,25 Teleclnemateca : „Bătrînul șl 

marea". Ecranizare după nu
vela Iul E. Hemingway. în 
rolul principal Spencer

----- . Imagini din Ciad. 
Reportaj filmat de Valeriu 
Clmpoeru.

construcții 
de Televl-

z ±z.lzz ?i frumoasă... 
— emisiune de prof. dr. So
rin Stati.

18,40 Un interpret al cîntecuiul 
transilvănean : Ion Bogza.

18,50 Confruntări. De la idee la 
practică. Valorificarea gîndi- 
rii tehnice românești.

I
1

1 Tracy.
) 21,50 Teleglob :
I
1 22.05 Șlagăre și interprețl de pre- 
I tutlndeni.
| 22,25 Telejurnalul de noapte.

I
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Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintei* Consiliului de Stai al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia sărbătorii naționale a României rog pe Excelența Voastră 

prtrnească felicitările mele cele mai calde, cărora le alătur urările 
me e sincere pentru fericirea D-voastră personală și pentru prosperita
tea și bunăstarea poporului român.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Srot al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
. C?,Prtl.eiul aniversărti eliberării tarii Dv.. transmit Excelenței Voa- 

stre felicitările mele cele mai cordiale.
Asociez la acestea urările mele de mai bine pentru fericirea perso

nală a Excelenței Voastre, precum și pentru un viitor fericit al poporului 
roman.

Dr. H. C. FRANZ JONAS
Președintele Federal
al Republicii Austria

Excelenței Sale

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

BUCUREȘTI
Cu ocazia Zilei Eliberării Republicii Socialiste România, Vă trans

mit din partea poporului Ciprului, a Guvernului meu și a mea personal, 
felicitările cele mai din inimă si cele mai călduroase urări pentru feri
cirea Dv. personală și pentru progresul și prosperitatea poporului Ro
mâniei.

Arhiepiscopul MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Socialiste România, sînt feri

cit să adresez Excelenței Voastre felicitările mele cordiale și cele mai 
prietenești urări pentru fericirea Dv. personală, pentru bunăstarea si fe
ricirea poporului român

ZALMAN SHAZAR,
Președintele Israelului |

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI . ,
Cu ocazia sărbătorii naționale vă trimit cele mai bune urări pentru 

fericirea și prosperitatea poporului român.

IULIANA R.

Președintelui Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

BUCUREȘTI. ROMANIA

Cu prilejul Zilei naționale a României, am plăcerea să transmit Ex
celenței voastre, în numele meu și în numele poporului și guvernului 
Irakului, felicitările noastre sincere și urări de fericire personală și de 
bunăstare pentru poporul român.

AHmED HASSAN AL 8AKR
Președintele Republicii trate

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele României

Cu ocazia Zilei naționale, vă rog să primiți felicitările mele și cele 
mai bune urări de prosperitate pentru poporul român.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Islandei

Excelenței Sale
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

BUCUREȘTI

Exprim Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu ocazia săr
bătorii naționale a României.

OLAV
Regele Norvegiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei Eliberării, adresez salutările mele cele mai calde 
Excelenței Voastre, împreună cu cele mai bune urări de pace, progres 
și prosperitate din partea guvernului și poporului Republicii Singapore, 
pentru guvernul și poporul Republicii Socialiste România.

DR. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii Singapore

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

In numele guvernului și poporului Republicii Kenya, folosesc acest 
prilej pentru a transmite Excelenței Voastre, Guvernului și poporului 
României felicitările mele din inimă cu ocazia Zilei naționale a României. 
Este speranța mea sinceră că relațiile prietenești și cordiale care există 
între țările noastre vor continua in avantajul reciproc al popoarelor 
noastre.

JOMO KENYATTA
Președintele Republicii Kenya 

Nairobi

Excelenței Sole
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintei* Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, sînt 
fericit să vă adrese? viile mele felicitări Exprim cele mai sincere urări 
pentru fericirea Dv personală și viitorul poporului român, precum șl 
pentru stringerca legăturilor de prietenie care unesc cele două țări ale 
noastre.

GEORGES POMPIDOU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Socialiste România ne oferă 

plăcuta ocazie de a adresa Excelenței Voastre, în numele guvernului și 
poporului Republicii Șan Marino, cele mai fierbinți urări de pace, pros
peritate și bunăstare pentru națiunea română, față de care sîntem bucu
roși să confirmăm sentimentele de cordială prietenie

LUIGI LONFERNINI Șl ATTILIO MONTANARI
Căpitani Regenți

FEDERICO BIGI
Secretar de Stat 

pentru Afacerile Externe

DOMNULUI PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, rog 
pe Excelența Voastră să primească felicitările melc vii. împreună cu 
cele mai bune urări de fericire personală și prosperitate pentru poporul 
român.

SRI SAVANG VATTHANA
Regele Laosului

Excelenței Sole NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
In momentul in care țara D-voastră sărbătorește cea de-a 27-a ani

versare a Eliberării naționale, vă rog să primiți pentru D-voastră per
sonal. pentru poporul și Guvernul român, felicitările mele cele mai sin
cere. ale poporului și Guvernului Guineez.

Doresc din inimă sănătate, viață lungă și fericire personală Exce
lenței Voastre, noi și mari victorii poporului român angajat în opera 
de construire a societății socialiste prospere.

înaltă considerațiune,
AHMED SEKOU TOURE

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului: de Stat al Republicii Socialiste România

. . BUCUREȘTI
fi J .JWJi h di ax hJjbui

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, vă rog să 
primiți. Domnule Președinte, felicitările mele cordiale'și cele mai bune 
urări pentru bunăstarea Dv. personală și pentru fericirea si prosperitatea 
poporului României.

FREDERIK
Regele Danemarcei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia sărbătorii independenței României am plăcerea să exprim 
Excelenței Voastre urările mele cele mai bune pentru fericirea D-voastră 
personală și pentru prosperitatea poporului prieten, al României.

MOHAMMAD ZAHER

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia Zilei, naționale a Republicii Socialiste România, adresez 

Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pen
tru prosperitatea poporului român.

GUSTAV ADOLF
Regele Suediei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu prilejul sărbătorii naționale a României, rog pe Excelența Voastră 
să primească felicitările cordiale și urările sincere pe care poporul elen 
și eu personal le formulăm pentru fericirea D-voastră personală și pen
tru prosperitatea poporului român

General GEORGES ZOITAKIS
— regent —-

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei naționale a României, îmi este plăcut să adresez 
Excelenței Voastre și poporului Dv., în numele meu și al poporului 
kuweitian, sincerele noastre felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
de sănătate, pentru Dv. și de continuu progres al țării Dv.

SABAH AL-SALEM AL SABAH
Emirul Kuweitului

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Sărbătoarea națională a României îmi oferă plăcuta ocazie de a pre
zenta Excelenței Voastre cele mai bune urări pe care le exprim pentru 
fericirea Dumneavoastră personală, precum și pentru bunăstarea și pros
peritatea poporului român.

JEAN
Marele Duce de Luxemburg

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia glorioasei sărbători naționale a Republicii Socialiste Ro

mânia, rog pe Excelența Voastră să primească felicitările mele cele mai 
călduroase și urările fierbinți pe care poporul khmer și Frontul său Unit 
Național, Guvernul Regal aJ Cambodgiei și eu însumi le adresăm pentru 
succesul deplin al înaltei Dv. misiuni patriotice în fruntea statului român, 
pentru prosperitatea și fericirea curajosului popor român, pentru noi și 
mărețe succese în construcția socialistă a României, mare prietena a po
porului khmer și mare susținătoare a luptei celor trei popoare indochi- 
neze, duse împotriva imperialismului american agresor, pentru salvarea 
lor națională.

NORODOM SIANUK,
șeful statului

și președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu fericitul prilej al Zilei naționale ?. României, am plăcerea de a 

Vă adresa, din partea poporului R.A.U. și a mea personal, cele mai cor
diale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Urez sincer poporului român bunăstare, progres si prosperitate.

ANWAR AL-SADAT

Excelenței Sale
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

BUCUREȘTI
Cu fericita ocazie a Zilei Eliberării Republicii Dv. Socialiste, îmi 

tace mare plăcere să transmit Excelenței Voastre felicitări cordiale și 
cele mai bune urări pentru fericirea Dv. personală, pentru prosperitatea 
poporului Dv.

HIROHITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Folosesc ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România pen
tru a transmite Excelenței Voastre și întregului popor al României fe
licitările mele cordiale, sincere urări de pace și prosperitate pentru 
țara Dv.

ELISABETA

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Poporul Iordaniei mi se alătură în a exprima Excelenței Voastre si 

poporului României felicitările noastre cele mai călduroase cu ocazia Zi
lei naționale a României.

Cu cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea Excelenței 
Voastre, precum și pentru bunăstarea și progresul continuu al națiunii Dv.

HUSSEIN

Excelenței Sale

Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a celei de-a 27-a aniversări a Zilei naționale a 
Republicii Socialiste România, doresc să transmit Excelenței Voastre, 
în numele guvernului și poporului Ghanei și în numele meu personal, 
felicitări cordiale și cele mai bune urări de fericire și prosperitate 
continuă guvernului și poporului Republicii Socialiste România și de 
bunăstare personală pentru dumneavoastră.

Fie ca relațiile cordiale care există în mod atît de fericit între 
cele două țări ale noastre să se întărească în continuare prin noi ani
versări succesive, spre avantajul reciproc al popoarelor noastre.

EDWARD AKUFO-ADDO
Președintele Republicii Ghana

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia aniversării Zilei Eliberării Republicii Socialiste România, 

în numele Guvernului și poporului Nepalului, precum și în numele nostru, 
adresăm Excelenței Voastre felicitări cordiale, urări pentru fericirea Dv. 
personală și pentru prosperitatea continuă a poporului României.

MAHENDRA

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Sărbătoarea națională a României îmi oferă ocazia să prezint Exce

lenței Voastre, în numele poporului burundi, al partidului și guvernu
lui său, felicitările noastre vii și călduroase, împreună cu urările pe care 
le adresăm pentru fericirea și sănătatea Excelenței Voastre și pentru 
prosperitatea poporului român, căruia ne alăturăm din toată inima pen
tru celebrarea sărbătorii aniversare a eliberării patriei sale.

înaltă considerațitiae,

Colonel MICHEL MICOMBERO
Președintele Republicii Burundi

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am plăcerea să transmit Excelenței Voastre, în numele guvernului 
și poporului indonezian, sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Socialiste România.

Fie ca relațiile cordiale dintre țările noastre să prospere în viitor. 
Primiți, vă rog, cele mai bune urări pentru sănătatea personală a 

Excelenței Voastre, pentru progresul și prosperitatea poporului român.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

învățăminte 

după 
recoltatul 

griului
(Urmare din pag. I)

tențial de producție mal ridicat. Acum 
este necesar să acordăm o atenție deo
sebită organizării producerii de să
mință din aceste soiuri1*. Rcferlndu-se 
la această problemă, Dumitru Tu- 
dose, președintele cooperativei agri
cole din Stoicănești, județul Olt, spu
nea : „Este bine că se pune cu mai 
multă hotărire problema soiurilor. în 
acest an, bun pentru cultura griului, 
dacă pe lingă Bezostaia — soi pro
ductiv și constant — care a ocu
pat cea mai mare suprafață, ar fi 
existat și alte soluri, recolta medio 
pe țară ar fi fost și mal mare. O do
vedește experiența cooperativei noas
tre. Linia de griu „277“, creată la Sta
țiunea experimentală Caracal, care 
am cultivat-o pe 4»>0 ha, a dat 4 197 
kg la hectar, iar linia „5222“ a dat 
4 337 kg in medie pe o suprafață de 
200 hectare".

La consfătuire au fost subliniate 
Însușirile biologice și agroproductive 
ale noilor soiuri și s-a făcut o zonare 
de perspectiv? a acestora pentru a se 
putea.lua măsuri in vederea produ
cerii cantităților necesore de sămință. 
Astfel, pe lingă soiul Bezostaia 
și cele create de cercetătorii noștri, 
in această toamnă vor fi extinse so
iurile „Aurora" și „Caucaz" cu în
sușiri productive șl de calitate mal 
ridicate importate din U.R.S.S.

Cu toate acestea, așa cum s-a sub
liniat la consfătuire, prin introduce
rea în cultură a grinelor amintite nu 
se poate considera ca rezolvată pro
blema soiurilor de griu peniru etapa 
actuală și mai ales pentru anii ce 
vin, cînd agricultura țării va folosi 
cantități mai mari de îngrășăminte 
chimice, se vor iriga suprafețe 
mari. Or, în acest an, unele soiuri 
ca „Dacia", „Favorit". „Moldova" s-au 
dovedit a fi slab rezistente Ia cădere 
și sensibile la unele boli, defec
te care trebuie Înlăturate în cursul 
procesului de ameliorare. De aici 
și concluzia că cercetătorii din 
stațiunile experimentale trebuie să-si 
concentreze eforturile in vederea 
creării unor soiuri mal rezistente 
la boli și dăunători, rezistente la că
dere. mai timpurii, mai intensive, ic 
stare să răsplătească cu sporuri în
semnate de producție agrotehnica su
perioară, îngrășămlntele care se folo
sesc in cantități din ce in ce mai mari

Alături de obținerea unor soiuri cu 
însușiri productive superioare, obți
nerea de recolte bogate la hectar este 
hotărită, în mare măsură, de folosirea 
unor semințe de bună calitate, pro
duse după tehnologii corespunzătoare. 
Din indicația conducerii partidului 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare. Silviculturii si Apelor a 
elaborat un „studiu program" care 
cuprinde un complex de măsuri me
nite să ducă la asigurarea întregii a- 
griculturi cu semințe de calitate su
perioară. Deși prevederile acestui 
studiu au început să prindă viață 
problema producerii semințelor nu a 
fost pe deplin rezolvată. După curr 
se știe, stațiunile experimentale tre
buie să producă, categoriile biologice 
superioare de semințe : superelita s 
elita care să fie înmulțite în fermele 
specializate iar cea admisă — ir 
unitățile agricole. Continuă să se ma
nifeste lipsuri mai ales în ceea ce pri
vește înmulțirea semințelor în fie
care unitate agricolă. La consfătuiri 
s-a subliniat că lotul semincer tre
buie să fie un model in ce privești 
aplicarea agrotehnicii în fiecare u- 
nitate agricolă. Numai că, în a- 
cest an, s-au constatat multe ca
zuri în care loturile semincere au fos 
îmburuienate, nu s-a asigurat purifi
carea biologică, ceea ce a făcut ca se' 
mințele să nu corespunda normelo: 
de calitate stabilite. Asemenea ne1 
ajunsuri nu trebuie să se mai repete 

în programul de măsuri aproba 
de consfătuire se prevede ca. pentri 
1972 și ceilalți ani. direcțiile genera
le agricole județene. împreună cu u 
nitățile de producție să definitiveze 
pînă la 15 septembrie fermele produ- 
cătoare de semințe. De asemenea, si 
se ia măsuri în vederea organizări 
de loturi semincere în cooperativei» 
agricole pentru asigurarea necesarU' 
lui de sămință la griu.

Pentru ca realizările bune obținui» 
pînă în prezent în ceea ce privești 
îmbunătățirea nroducerii semințelo: 
să se materializeze in producții su 
perioare, programul de măsuri adop 
tat de consfătuire prevede ca, pin; 
la 1 septembrie, conducerile între1 
prinderilor agricole de stat și ale coo 
perativelor agricole să ia măsuri •' 
vederea asigurării întregii cantități di 
sămință de griu, rcspcctindu-se struc 
tura soiurilor stabilită pentru flecar» 
unitate. De asemenea, pînă la aceeaș 
dată să se execute condiționarea ș 
depozitarea separată a semințelor pi 
soiuri și categorii biologice. Concomi 
tent cu condiționarea se vor recolt; 
probele pentru analiza de laborator ; 
valorii culturale șl a stării fito-sani 
tare a semințelor.

întrucît ne despart puține zile dt 
momentul începerii însămintărilor d< 
toamnă, este necesar ca întreaga can
titate de sămință să fie asigurată diz 
vreme și pregătită exemplar. La con
diționare să se elimine toate boabele 
șiștave, semințele de buruieni și alte 
corpuri străine. Cu prilejul analize
lor de laborator să se Înlăture toate 
partizile Infestate de boli. Există can
tități suficiente de sămință Incit 
pentru semănat, poate fi aleasă cea 
mai bună. Procedlnd astfel, Împreună 
cu aplicarea unei tehnologii cores
punzătoare — problemă de care n< 
vom ocupa tntr-un viitor articol — 
se va obține o recoltă bogată de griu 
In 1971
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TELEGRAME
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE DIN ROMANIA

BUCUREȘTI

Cu ocazia marii sărbători naționale a Republicii Socialiste România 
— a 27-a aniversare a eliberării patriei Dv. — vă rugăm să primiți, 
dragi prieteni, salutările cordiale ale Frontului Popular Patriotic Ungar. 
Oamenii muncii maghiari au urmărit întotdeauna cu sinceră simpatie 
rezultatele obținute de Dv. în construirea societății socialiste. Sîntem 
convinși că prietenia popoarelor noastre va continua să întărească uni- 
i dea țârilor socialiste, va servi cauza securității europene și a păcii 
mondiale. Vâ dorim din toata inima noi și mari succese.

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL FRONTULUI POPULAR 

PATRIOTIC UNGAR

Excelentei Sale NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania

BUCUREȘTI

Primiți. Excelență, cele mai bune urări de sănătate și prosperitate 
pe care vi le adresez în numele poporului congolez. al partidului său și 
al meu personal, cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a Eliberării patriei 
D-voastră.

Vă felicit foarte călduros pentru victoriile pe care poporul român 
.le cucerește neîntrerupt pe calea construcției unei economii naționale in
dependente și socialiste. Folosesc această fericită ocazie pentru a exprima 
marelui popor român prieten si eroicului partid frate — Partidul Comu- 
i'ist Român — speranța noastră de a vedea întărindu-se și mai mult le
găturile care unesc de pe acum temeinic cele două țări ale noastre pe 
toate planurile.

Cu înaltă considerațiune.

Comandant MARIEN NGOUABI
Președintele Republicii Populare

Congo (Braza viile)

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Domnul NICOLAE CEAUSESCU

BUCUREȘTI

Cu ocazia fericită a Zilei naționale a țării Dumneavoastră, guvernul 
si poporul Maltei mi se alătură în a adresa Excelenței Voastre și poporu
lui României cele mai sincere felicitări.

ANTHONY J. MAMO
Guvernator General al Maltei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

In momentele în care Republica Socialistă România sărbătorește 
cu bucurie aniversarea independenței sale, îmi este deosebit de plăcut 
să adresez Excelenței Voastre, guvernului și poporului D-voastră, felici
tările cele mai prietenești și cordiale. în numele poporului centrafrican, 
al guvernului și partidului său național, precum și în numele meu per
sonal.

Succesele strălucitoare pe care le obține neîntrerupt poporul român 
sub îndemnul și conducerea D-voastră înțeleaptă, în domeniile econo
mic, politic și social-cultural, constituie garanția asigurării prestigiului 
D-voastră în lume, a progresului și prosperității marii D-voastre țări.

Folosesc, de asemenea, această ocazie pentru a reînnoi Excelenței 
Voastre marea mea speranță în dezvoltarea prieteniei și cooperării între 
cele două țări ale noastre și popoarele lor.

înaltă considerațiune.

General de divizie
JEAN BEDEL BOKASSA

Președintele Republicii Centrafrican e

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
îmi este deosebit de plăcut să adresez, cu ocazia sărbătorii naționale 

a Republicii Socialiste România, cele mai călduroase felicitări și cele 
mai bune urări de noi succese României prietene, precum și pentru 
fericirea dv. personală.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noas- 
’re vor continua să se dezvolte in interesul popoarelor noastre, al păcii 
și socialismului.

GEMAL BIEDICI
Președintele Consiliului' Executiv Federal 

al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Prim-ministru al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Ocazia Zilei naționale imi oferă marea plăcere de a exprima 
Excelenței Voastre sincerele mele felicitări, împreună cu cele mai bune 
urări pentru succesul și bunăstarea României.

ARDESHIR ZAHEDI
Ministru al Afacerilor Externe 

al Iranului

Excelenței Sale
Primului-ministru al Republicii Socialiste România

Domnul ION GHEORGHE MAURER
BUCUREȘTI

In numele Guvernului și poporului Maltei, doresc să vă adresez cal
ce salutări și felicitări cu ocazia fericită a Zilei naționale a țării Dum
neavoastră.

DOM MINTOFF,
Prim-ministru al Maltei

CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a Eliberării României de fascism 
și de capitalism, primiți felicitările noastre cele mai cordiale și urările 
noastre de succese viitoare în construcția țării D-voastră socialiste.

Sîntem convinși că cooperarea între cele două fronturi ale noastre 
va fi în interesul prieteniei și colaborării popoarelor noastre înfrățite.

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL FRONTULUI PATRIEI

SOFIA

Excelentei Sole

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania

BUCUREȘTI

Cu ocazia Zilei naționale, am onoarea și privilegiul de a transmite 
Excelenței Voastre felicitările mele cele mai călduroase și urări sincere 
pentru sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, cit și pentru bunăstarea 
marii națiuni române.

ARDESHIR ZAHEDI,
Ministrul Afacerilor Externe al Iranului

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
Domnule președinte,

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România, 23 August, 
am onoarea să adresez Excelenței Voastre felicitările mele călduroase și 
cele mai bune urări de fericire și prosperitate pentru România vecină și 
prietenă.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările celei mai înalte 
considerații.

JEAN C. CAMBIOTIS
Ambasador al Greciei

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.

BUCUREȘTI
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

adresez excelenței voastre felicitările mele cele mai călduroase și vă 
prezint cele mai bune urări de fericire și prosperitate.

HEDI NOUIRA
Prim-ministru al Republicii Tunisiene

. Excelenței Sale

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMĂNIA

BUCUREȘTI

Soția mea mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre, cu pri
lejul Zilei Dv. naționale, felicitările noastre călduroase și sincere urări 
pentru continua prosperitate a Republicii Socialiste România.

Fie ca bunele relații dintre țările noastre să se întărească în con
tinuare.

TUANKU ABDULHALIM MU AZZAM SHAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN BADLISHAH

Regele Malayeziei

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Prim-ministru al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Am plăcerea sâ transmit Excelenței Voastre sincere felicitări 
cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România. Aș dori, de 
asemenea, să folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre, 
personal, urări de bine și prosperitate continuă țării dumneavoastră.

JABER ALAHMED
ALJABER HEIR

Moștenitor și prim-ministru 
al Statului Kuweit

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vâ rog să primiți, Excelența, urările mele cele mai bune și felicitări 
cu ocazia Zilei naționale ,a României.

HILMAR BAUNSGAARD
Prim-ministru al Danemarcei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Biroul. Politic al Partidului Comunist din India (Marxist) vă trimite 
cele .mai calde salutări cu ocazia Zilei Dv. naționale. El urmărește în
deaproape lupta pe care Partidul Dv. o duce pentru unitatea mișcării 
comuniste internaționale, bazată pe internaționalismul proletar, egalitate 
și independența partidelor. Vă dorește succes deplin în domeniul econo
mic, politic și ideologic, în construirea unei noi societăți.

SUNDARAYYA,
Secretar general

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul indonezian mi se alătură in a transmite Exce
lenței Voastre sincere felicitări cu ocazia zilei naționale a Republicii 
Socialiste România; ■

Fie ca legăturile de prietenie dintre țările noastre să înflorească în 
continuare.

Primiți, vă rog, cele mai bune urări pentru sănătatea personală a 
Excelenței Voastre șl pentru progresul și bunăstarea poporului român.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a XXVII-a aniversări a Eliberării României. Co
mitetul Central al AKEL transmite Partidului Comunist Român și po
porului român salutări frățești și felicitări din inimă, dorindu-le noi suc
cese în lupta lor pentru pace și socialism.-

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar General al AKEL 

Nicosia (Cipru)

COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

BUCUREȘTI

Cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a eliberării României de sub 
fascismul nazist, comuniștii sanmarinezi trimit călduroase felicitări 
partidului vostru și poporului român, vă doresc noi succese în opera 
Dumneavoastră de construcție socialistă, pentru libertatea popoarelor .și 
unitatea mișcării noastre, a forțelor antiimperialiste, pentru apărarea 
păcii și respectarea libertății de autonomie a popoarelor, in spiritul inter
naționalismului proletar.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

SANMARINEZ
, fss) Gasperoili

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMĂN

BUCUREȘTI 
Dragi tovarăși,

Cu ocazia celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării României de sub 
jugul fascist, vă transmitem dv. și tuturor celor ce muncesc din Repu
blica Socialistă România, care sînt fideli, sub conducerea dv. fermă, 
principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist., salu
tările noastre sincere.

Eforturile dv. în realizarea construcției socialiste, în ridicarea nive
lului de trai al poporului, pentru pace, pentru unitatea țărilor socialiste 
și a tuturor forțelor antiimperialiste slujesc cauzei libertății popoarelor 
și victoriei socialismului.

Vă dorim succese în continuare.
Comitetul Central

al Partidului Comunist din Israel

SAMUEL MIKUNIS
Secretar general al P.C. din Israel

MOSHE SNEH
Președintele Comitetului Central

PRODUSE NOI 
IN INDUSTRIA LOCALA 

BRAILEANA
Eforturile depuse de către co

lectivele întreprinderilor de in
dustrie locală din județul Brăila 
pentru creșterea și diversifica
rea producției bunurilor de larg 
consum s-au concretizat în omo
logarea, în acest an, a 59 de pro
duse noi. Multe dintre acestea, 
printre care dispozitivul de tăiat 
cartofi, frăgezitorul pentru car
ne. foile de tort, orezul glasat 
și altele an lost puse în vinzare 
la magazinele comerciale din ju
deț și din țară.

Lna din unitățile importante 
ale industriei locale brâilene 
este întreprinderea nr. 2 „Art-i 
lemnului". Aici se fabrică mobi
lă în diferite sortimente de ma
re serie : camerele studio „Du
nărea", „Pescăruș". „Arta lem
nului". sufrageria „Ecran", ca
napeaua stil, mesele combinate 
„Sighet" pentru televizor, patul 
„Elegant" pentru export, pre
cum și mobilier comercial și 
școlar. Numai în acest an, aici 
au fost omologate șapte produ
se noi.

— Pentru 1972 — ne spune 
Dumitru Cireașă, inginer-șef al 
întreprinderii — ne-am propus 
să realizăm un tip de sufrage
rie compusă dintr-un bufet cu 
o vitrină, masă, șase scaune și 
bibliotecă. Față de celelalte ti
puri de sufragerii, noutatea 
constă in consumul redus de ma
terial lemnos (PAL + furnir), 
linia modernă și numărul mare 
de cristaluri și oglinzi. Produse 
noi, necontractate încă, realiza
te la întreprinderea noastră 
le-am expus intr-un magazin de 
prezentare și desfacere a produ
selor, pentru a sonda gustul și 
cerințele publicului.

N. Gr.-MARAȘANU 
corespondentul „Scînteii0

Societatea de prietenie romano-mauritiană 

COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
BUCUREȘTI

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Societății de prietenie romano-mauritiană, in 
numele membrilor ei și al nostru personal, vă transmite dv. și poporu
lui român sincere felicitări cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a elibe
rării Republicii Socialiste România, care va fi sărbătorita anul acesta la 
23 August.

Aceasta este o mare dată pentru poporul român, care a pierdut mulți 
patrioți în timpul celui de-al doilea război mondial criminal al lui Hitler, 
pentru eliberarea țării lui. Țara dv., care a fost ruinată de Germania fas
cistă, a obținut astăzi succese impresionante în construcția socialistă pen
tru prosperitatea poporului român.

Fie ca poporul român, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să obțină mai multe victorii în dezvoltarea țării lui și 
în lupta pentru consolidarea păcii și libertății în lume, pentru apărarea 
comunismului. Fie ca relațiile dintre cele două țări ale noastre să fie 
strînse pentru totdeauna.

Sărbătorind acest mare eveniment, noi vă adresăm încă o dată 
urările noastre cele mai bune. Folosim această posibilitate pentru a vă 
face cunoscut că societatea noastră va sărbători, de asemenea, această 
măreață zi.

Trăiască 23 August !
Trăiască cea de-a 27-a aniversare a eliberării !
Cu cele mai sincere salutări,

Al dumneavoastră tovarăș,
Dr. S. CURPEN

Secretar generai

L. CHUNDRAMUN
președinte al Comitetului Central 

și consilier municipal 
al orașului Port-Louis

0 NOUA INSTALAȚIE 
IA SAVINEȘTI

PIATRA NEAMȚ (Gheorglie 
Baltă, corespondentul „Scinieii"). 
Pe platforma chimică de la Sâ- 
vinești se află în construcție o 
instalație de depolimerizare, u- 
nica de acest gen in țară. Con
cepută și realizată in întregime 
de către specialiștii uzinei, ea va 
valorifica, la un nivel superior, 
deșeurile de relon obținute in di
verse faze de fabricație, precum 
și deșeurile provenite de la uni
tățile industriei ușoare din țară. 

J?gin această ^valorificare se va 
olîține *ca]5rolaetâ’ma. adică ma
teria primă necesară fabricării 
relonului.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMĂN

Stimați tovarăși,
BUCUREȘTI 

ROMÂNIA
Cu ocazia celei de-a XXVII-a aniversări a eliberării României, în 

numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Mauritius și al 
secțiilor lui ; Liga tineretului comunist din Mauritius, Comitetul de 
femei din Mauritius, Uniunea meșteșugarilor și a muncitorilor din mu
nicipii, serviciile’guvernamentale și din industria zahărului, exprim căl
duroase salutări dumneavoastră, guvernului României și întregului popor 
român pentru sărbătoarea acestei mărețe zile.

Fără îndoială că această zi remarcabilă și importantă în calendarul 
și istoria României dezvăluie an de an ceva nou în inimile și memoria 
poporului român și conducătorilor lui care, împreună, au luptat vitejește 
pentru eliberarea României, în timpul celui de-al doilea război mondial, 
cînd țara a fost ocupată de Germania fascistă sub comanda odiosului 
Adolf Hitler. Ridicînd sus stindardul luptei armate împotriva Germaniei 
fasciste în timpul celui de-al doilea război mondial, poporul român, năs
cut cu sentimente patriotice, a învins numeroase dificultăți cu riscul pro
priei vieți.

Astăzi, cînd privim retrospectiv trecutul apropiat al țării dumnea
voastră, nimeni nu poate să nege că România a realizat imense succese 
in construirea socialismului și comunismului, în toate domeniile privind 
dezvoltarea ei socialistă.

Partidul Comunist din Mauritius și secțiile iui vă va sprijini fără 
limite in apărarea integrității teritoriale. Noi credem cu fermitate că 
poporul român și forțele sale armate își vor întări în continuare uni
tatea, depășind dificultățile temporare, continuînd să îndeplinească pe 
mai departe calea justă a revoluției socialiste pentru construirea socia
lismului.

Cu cele mai frățești salutări

Al dumneavoastră tovarăș,
L. CHUNDRAMUN 

președinte 
al Comitetului Central

și consilier municipal al orașului Port-Louis

La I. P. B. Călărași

DIVERSIFICAREA 
SORTIMENTELOR 

OE PREFABRICATE
Dacă in 19R8, la întreprinde

rea de prefabricate din beton 
Călărași se produceau doar tu
buri de presiune, jgheaburi din 
beton armat pentru irigații și 
confecții metalice, in prezent 
aici se realizează o gamă largă 
de sortimente, printre care ele
mente de construcții prefabrica
te pentru hale industriale, con
strucții zootehnice, panouri mari 
pentru locuințe, tuburi de cana
lizare etc. Conductele produse 
aici sînt destinate in cea mai 
mare parte sistemelor de irigații 
din Bărăgan. Tot de aici se li
vrează tuburi pentru alimenta
rea cu apă a combinatului de 
îngrășăminte azotoase din Slo
bozia, precum și Dentru muni
cipiile Cluj și Iași.

Răspunzind cerințelor tot mai 
mari de prefabricate pentru 
construcțiile de locuințe, I.P.B. 
Călărași a început producția de 
panouri mari In acest an. între
prinderea urmează să livreze 
șantierelor panouri pentru 420 
de apartamente. Trebuie releva
tă, totodată, preocuparea colec
tivului unității pentru sporirea 
gradului de confort. Ca urmare 
a extinderii folosirii prefabrica
telor in construcțiile industriale, 
au fost introduse în fabricație 
grinzi cu deschidere mare si 
elemente de suprafață confec
ționate din beton armat precom- 
primat. Fată de soluțiile clasice 
cu beton armat monolit, betonul 
precomprimat prezintă avanta
jul că se reduc consumurile spe
cifice cu 40—50 la sută, scurtîn- 
du-se termenul de execuție. Da
torită atenției sporite care s-a 
acordat calității, I.P.B. Călărași 
a reușit să execute comenzi spe
ciale de prefabricate cu un înalt 
grad de rezistență și finisaj.

în colaborare cu serviciul teh
nologic al Centralei, specialiștii 
întreprinderii pregătesc introdu
cerea în producție a unor noi 
sortimente de prefabricate și 
structuri de hale. Astfel, se vor 
produce structuri de hale pentru 
îngrășătorii de porci și combi
nate avicole din panouri prefa
bricate, acoperișuri din elemen
te de suprafață de mari dimen
siuni. panouri termoizolante 
pentru grajduri și altele.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"
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VIZITELE DELEGAȚIEI MILITARE 
A REPUBLICII POPULARE CHINEZE

TELEGRAME

1’K'i si marți, âeleeația militară a 
Republicii Populare Chineze, condusă 
<’e Tovarășul Li Dă-șîn. membru su- 

ant al Biroului Politic al Comite
tului Central a! Partidului ComunUt 
( nines, șutul Direcției Generale Po
ntice a Armați j Populare Chineze 
de Eliberare, chic face o vizită ofi- 
• ‘ ilă de prietenie in țara noastră la 
invitația tovarășului general de 8r- 
mat-i Ton loniță, membru supleant al 
Comitetului Exerutiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, ministrul forțelor armate, a fost 
oaspete a județului Constanța.

Delegația a fost însoțită de gene
ral-colonel Sterian Țircâ, adjunct al 
ministrului forțelor armate.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal Mihail Kogâlniceanu". unde 
erau arborate drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Populare Chineze, delegația a 
fost salutată de tovarășii Vasile Vil
cu. membru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prim-secretar al 
Comitetului județean Constanța al 
P.C.R., președintele consiliului popu- 
1 ir județean. Nicolae Petre, prim-se- 
■ rotar al Comitetului municipal Cons
tanța al P.C.R.. primarul municipiu
lui Constanța, viceamiral ing. Grigore 
Marteș.. comandantul marinei milita
re. generali și ofițeri. Numeroși cetă
țeni și militari din municipiul Con- 
-tanta au făcut oaspeților o caldă pri
mire. Un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori.

Au fost de față Cian Hai-fun. am
basadorul Republicii Populare Chi
neze la București. Lin Cien. atașat 
militar, aero și naval, membri ai Am
basadei R. P. Chineze.

Fanfara militară a intonat imnuri
le de stat ale Republicii Populare

Cronica zilei vremea
Marți. 24 august 1971. a părăsit 

definitiv Republica Socialistă Ro
mânia Robert Klat. ambasador ex-- 
traordinar și plenipotențiar al Li
banului.

★
Cu prilejul apropiatei deschideri a 

Tirgului internațional de la Damasc, 
a plecat spre Siria o delegație co
mercială condusă de Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerț.

Membrii delegației române vor 
purta cu această ocazie negocieri cu 
firme siriene in vederea dezvoltării 
schimburilor comerciale dintre Ro
mânia și Siria.

★
La invitația Consiliului popular al 

municipiului Galați, a sosit marți o 
delegație a municipalității Coventry 
(Anglia), care, în cadrul relațiilor 
statornicite intre cele două orașe în
frățite. va vizita principalele obiec
tive social-culturale și turistice ale 
orașului, precum și Delta Dunării.

(Agerpres) 
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Chineze și Republicii Socialiste Ro
mania. O garda mihtara a prezentat 
onorul.

Conducătorul delegației militare 
chineze. Li Dfi-șin, a trecut in re
vistă garda de onoare.

Membrii delegației chineze au mers 
in prima parte a zilei de luni intr-d 
croazieră cu nava-școalâ ,,-Mirci a".

La amiaza aceleiași zile, delegația 
a tăcut o vizită protocolară la con
siliul popular județean, unde a fost 
primită de tovarășul Vasile Vilcu.

Apoi oaspeții au vizitat Muzeul 
marinei române.

Seara, in onoarea delegației milita
re chineze, viceamiralul ing. Grigore 
Marteș. comandantul marinei milita
re, a oferit un dineu, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească. Au rostit toasturi viceamiral 
Grigore Marteș, Li Da-șin și Vasile 
Vilcu.

Marți dimineața, delegația militară 
chineză a vizitat o unitate de nave a 
marinei militare române.

Tot in cursul dimineții, oaspeții 
chinezi au participat la un miting cu 
militarii din garnizoana Mangalia.

A fost prezent Cian Hai-fun. amba
sadorul R. P. Chineze la București.

Cu acest prilej au vorbit viceami
ral ing. Grigore Marteș și tovarășul 
l i Dă-șin, care au subliniat in cu
vin tul lor relațiile de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză. dintre armatele celor două țări.

Tn continuare, oaspeții chinezi au 
vizitat stațiuni balneo-climaterice de 
pe litoralul românesc și întreprinde
rea de morărit și panificație „Dobro
gea” din Constanța.

Seara, delegația s-a Înapoiat în Ca
pitală.

(Agerpres)

Ieri în țară : vremea a fost instabilă 
și s-a răcit în Crlșana, Transilvania. 
Maramureș, Moldova și zona subcarpa
tică a Olteniei și Muntenia șL în zona 
de munte, unde cerul a prezentat în- 
norări pronunțate și au căzut averse 
locale, însoțite do frecvente descărcări 
electrice. în cursul după-amiezii s-au 
semnalat averse izolate și descărcări 
electrice în Banat și Dobrogea. Vîntul 
a suflat slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între 
15 grade la Huedin și Rădăuți și 31 
grade la Giurgiu și Hîrșova. Izolat, în 
munții Sucegi, s-a semnalat grindină.

Timpul probabil pentru zilele de 2G, 
27 șl 28 august. în țară : vremea va fi 
răcoroasă, mai ales in jumătatea de 
nord a țării. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea averse locale de ploaie, însoțite 
de descărcări electrice. în prima parte 
a intervalului, în Moldova, Dobrogea, 
Bărăgan și în zona de munte. în rest, 
averse izolate. Vîntul va prezenta in
tensificări de scurtă durată din secto
rul nordic. Temperaturile minime vor 
li cuprinse între 6 și 16 grade, iar ma
ximele vor oscila între 18 și 28 grade.

Ministrul apărării al U.R.S.S., ma
reșal al Uniunii Sovietice, A. Gre- 
ciko, a trimis generalului do armată 
Ion loniță. ministrul Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Româ
nia. o telegramă in cave, in numele 
Forțelor Armate Sovietice si al său 
personal, felicită cordial pe minis- 
tiul român și pe toți militarii ro
mani cu prilejul sărbătorii naționa
le. n XXVll-a aniversare a elibe
rării României de sub jugul fascist, 

„Urez militarilor armatei populare 
romane — se spune in telegramă —

Vizita in (ara noastră 
a delegației de secretari federali 

ai Partidului Socialist Belgian
Luni la amiază, tovarășul Dumitru 

Popa, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.G. al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, a primit la sediul 
Consiliului popular al municipiului 
București delegația de secretari fe
derali ai Partidului Socialist Bel
gian condusă de tovarășul Lambiotte 
Fortune, secretar al federației din 
Namur a P.S.B., care, la invitația C.C.

Tovarășul Mihai Gere s-a intîlnit cu tovarășul Hugh Moore, 
membru al Secretariatului C. 0. al P. C. din Irlanda

Luni, tovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. s-a 
intîlnit cu tovarășul Hugh Moore, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. din Irlanda, care lși petrece

Prima asociație culturală 
din județul Hunedoara

Tn comuna Romos a luat ființă 
prima asociație culturală din județul 
Hunedoara, constituită de peste 200 
muncitori, țărani cooperatori și in
telectuali, români și de naționalitate 
germană în cadrul adunării de a- 
doptare a statutului și programului de 
activitate, participant au aprobat 
intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care se spune, printre 
altele : însuflețiți de profundele 
prefaceri înfăptuite pe tot cuprinsul 
patriei noastre, sătenii din Ro
mos. împreună cu fiii lor, iși 
reafirmă și cu acest prilej cele mai 
calde sentimente de recunoștință și 

noi succese în pregătirea de luptă 
șl politică, In ridicarea capacității de 
apărare a patriei lor și Întărirea 
alianței de luptă de nezdruncinat n 
armatelor țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia”.

★
Ministrul afacerilor externe nl Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mfinescu, n trimis o telegramă de 
felicitare ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Orientale a Uru- 
guayului. Jos6 Mora Otern, cu pri
lejul Zilei naționale a acestei țări.

al P.C.R., face o vizită in țara noas
tră.

A participat tovarășul Jos Van 
Eynde, președinte al Partidului So
cialist Belgian, care se află la odihnă 
in țara noastră.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

(Agerpres) 

concediul de odihnă în țara noastră.
Discuția care a avut loc cu acest 

prilej s-a desfășurat într-o atmos
fera caldă, tovărășească.

(Agerpres)

stimă față de conducerea partidului, 
față de dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
minunatele condiții asigurate și a 
accesului nelimitat al maselor popu
lare spre învățătură, știință și cul
tură. Ne angajăm să contribuim din 
plin la dezvoltarea social-culturală 
a satului, să păstrăm și să dezvol
tăm mai departe tradițiile și como
rile nestemate ale obiceiurilor și ar
tei noastre populare, să ne aducem 
întreaga contribuție la înfăptuirea 
programului măreț de înflorire mul
tilaterală a patriei noastre socialiste.

(Agerpres)

CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII ZILEI DE 23 AUGUST

Presa internațională elogiază 

personalitatea președintelui

Nicolae Ceaușescu
„Tribuna Politica*4 (italia)

UN DEOSEBIT ECHILIBRU, 
0 PROFUNDĂ CONVINGERE SOCIALISTĂ
Cotidianul parlamentar italian 

„TRIBUNA POLITICA** a publicat, 
împreună cu o fotografie a președin
telui Consiliului de Stat al României, 
o recenzie semnată de Emilio Gazza 
la volumul de articole, cuvintări și 
interviuri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, apărut recent in limba 
italiană. -

Subliniind ecoul pe care l-a avut 
apariția culegerii de scrieri și cuvin
tări ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. intitulată „România pe 
drumul spre socialism și in lupta 
împotriva imperialismului”, publicată 
de Edizioni del Calendario. Emilio 
Gazza remarcă : „Acest volum nu 
este primul, întrucit urmează unor 
apariții la alte edituri din străină
tate, și credem că nu va fi nici ulti
mul. Văzind succesul obținut de lu
crările lui Ceaușescu, se pune in mod 
firesc întrebarea : care este cauza ? 
Dar citind volumele, răspunsul pare 
să se desprindă de la sine, pagină cu 
pagină. După părerea noastră, inte
resul suscitat provine din faptul că 
liderul român, spre deosebire de 
mulți alții, arată că are ceva de spus, 
mai ales după ce a infăptuit ceva ; 
de aceea, fiecare cuvint al său. fie
care frază capătă o greutate și o va
loare diferită de atitea altele ase
mănătoare

Discursurile sale nu au patosul 
unei promisiuni, nici caracterul vag 
al unei speranțe, ci forța unei trai
nice mărturii nemijlocite : România. 
De fapt, dacă e adevărat că spunind 
Ceaușescu se înțelege România, e 
tot atit de adevărat și contrariul — 
fața României de astăzi și rolul pe 
care-1 joacă in rindul țărilor comu
niste și in domeniul internațional nu 
pot fi despărțite de figura conducăto
rului român in virstâ de 53 de ani. 
De altfel, acțiunea sa energică pe 
plan intern și internațional este deja 
bine cunoscută**.

Prezentind volumul, recenzentul 
continuă : „în ceea ce privește politi
ca internă, sint tratate problemele 
legate de dezvoltarea democrației so
cialiste, dezvoltarea economică, invâ- 
țămint, cultură, creație artistică, 
cercetare științifică. O problematică 
la fel de vastă se regăsește in scrie
rile și discursurile avind ca temă re
lațiile internaționale. Intilnim analize 
atente ale problemelor privitoare la 
raportul de forță existent astăzi intre 
socialism și imperialism, definirea 
clară a poziței României in relațiile 
sale cu celelalte țări socialiste și cu 
toate statele, o referire specială fă- 
cindu-se la relațiile cu țările din lu
mea a treia și din Europa.

Alte fragmente din cuvîntările sale 
pun în lumină gindirea sa cu privire 
la focarele de tensiune internațională, 
la rolul O.N.U. in apărarea păcii și 
îmbunătățirea raporturilor dintre sta
te. la legăturile Partidului Comunist 
Român cu mișcarea comunistă inter
națională. Conținutul operei reliefea
ză in primul rind puternica persona
litate a conducătorului român, dar în 
același timp evidențiază marea forță 
a coeziunii ce există in cadrul între
gului grup conducător român.

După această impresie, care se for
mează încă de la primele pagini, se 
desprinde imediat alta, și anume că 
forma dc organizare politică româ
nească a găsit dimensiuni optime 
pentru realizarea unei armonii accen
tuate intre diversele componente ale 
vieții naționale românești. Dacă se 
pune întrebarea care sint factorii 
care au determinat o astfel de situa
ție, lectura volumului duce la con
cluzia că aceasta decurge, înainte de 
toate, din marea vigoare exprimată 
de forța conducătoare română prin 
intermediul unor acțiuni concrete și 
din marea sa capacitate de a da 
răspuns situațiilor nou create. O do

vadă a acestui lucru poate fi găsită 
pe tărimul politicii economice, întot
deauna legată de condițiile reale care 
au evoluat mereu : in primul rind s-a 
oglindit in transformarea unei eco
nomii preponderent agricole intr-una 
de tip industrial ; totuși, de indată 
ce structura economică a ingăduit-o, 
s-a oglindit in îmbunătățirea nivelu
lui de viață al populației, prin creș
terea producției de bunuri de consum 
și mărirea salariilor, a pensiilor, a 
alocațiilor de stat pentru copii și prin 
acțiuni temeinice in domeniul urba
nistic și social.

Această orientare a fost confirmată 
și de ultimul plan cincinal referitor 
la perioada 1970—1975, care prevede 
o creștere considerabilă a investiții
lor sociale în comparație cu nivelul 
din 1970. Posibilitatea pe care textele 
lui Ceaușescu o oferă cititorului de 
a descoperi această complexă reali
tate românească constituie, după pă
rerea noastră, unul din meritele ma
jore ale volumului și un element de 
un amplu interes.

Aceleași dovezi de vitalitate ce ca
racterizează oolitica internă a Româ
niei se intilnesc parcă și mai înflă
cărate in paginile ce reproduc texte 
și discursuri privitoare la politica 
internațională. Intilnim aici, printre 
altele, o extremă seriozitate și mo
destie, un deosebit echilibru și, de
sigur, nu in ultimul rind, o profunda 
convingere socialistă care apare și 
aici cu o largă respirație ; stau măr
turie paginile consacrate relațiilor in
ternaționale, în care, pe lingă rolul 
solidarității socialiste pe plan inter
național, este subliniată importanța 
schimburilor reciproce de idei între 
țări de diverse tipuri politice, a cu
noașterii reciproce, a lărgirii legătu
rilor bilaterale și multilaterale la sca
ra întregii lumi".

UN STRĂLUCIT SUCCES 
AL SPORTULUI ROMÂNESC

(Urmare din pag. I)

a înțelege superioritatea lui netă, e 
destul să amintesc că a ciștigat zece 
ghemuri consecutive, fără a permite 
lui ’vlandarino să ia măcar unul. In 
ghemul al șaselea din setul doi, cu 
un scor favorabil de 40-30. cind su
ferea un puternic asediu și mingea 
era purtată de vreun minut dintr-o 
parte in alta a fileului. printr-o lovi
tură de zile mari Țiriac a pus capăr 
duelului, obținind punctul necesar. 
Situații similare s-au înregistrat și in 
setul al treilea, inclusiv' in ultimul 
ghem. Intr-un cuvint, Țiriac a stră
lucit ca in cele mai bune faze ale 
carierei sale. A ciștigat cele trei se
turi cu scorul de 6—0, 6—2 și 6—4. 
fără să se observe la el o modificare 
a ritmului de joc. Cind tabela de 
marcaj consemna rezultatul final de 
3—2 pentru România, Țiriac părăsea 
terenul cu nimbul de erou. înconju
rat de admirație, chiar și din partea 
acelei galerii care ii făcuse zile negre. 
1 tă ce mi-a declarat, imediat după 
7 uilnire. încă asudat și emoționat : 
..E normal sâ fiu fericit. Niciodată 
nu am jucat un meci de o asemenea 
importanță. Sintem o echipă mare Ș* 
știam că de mine atirnă calificarea 
pentru Challenge-round. A trebuit sâ 
luptăm nu numai cu adversarul, ci 
și cu vreo " 000 de spectatori, fana
tici cum nu am intîlnit nicăieri. Sint 
foarte mulțumit că ne-am calificat 
șj victoria coincide cu sărbătoa
rea noastră națională, căreia ii în

chinăm acest succes sportiv. Aș vrea 
să repet ceea ce ani declarat și îna
inte (le meci și anume că, după finala 
cu S.U.A., sint hotărit să mă retrag 
din activitatea echipei naționale, res
pectiv din „Cupa Davis'*. înțeleg că 
distanța intre mine și Năstase va 
crește și deci că va fi necesar un alt 
om in cuplu“. Pe marginea semifi
nalei, căpitanul echipei. Ștefan Geor
gescu. declara : „Echipa a realizat 
unul din visurile urmărite- de la în
ceputul competiției. Eroul zilei este 
insă Țiriac. care, deși avea jucate 
pină acum nouă seturi, a reușit să se 
mobilizeze, să presteze un joc care 
nu i-a lăsat adversarului nici o spe
ranță de victorie. Meciul de azi con
stituie, cred, pentru Țiriac încununa
rea întregii sale capacități și expe
riențe acumulate pe terenurile de 
tenis de pe toate meridianele lumii. 
E cel mai frumos cadou oferit teni
sului românesc. Cu nervii greu încer
cați, Țiriac a jucat practic fără gre
șeală. Să câștigi cu 3—0 in condițiile 
ce se creaseră cere o dăruire totală. 
Și Țiriac s-a dăruit fără rezerve in 
lupta pentru obținerea victoriei". La 
rindul său. conducătorul delegației. 
ALEXANDRU LAZARESCU, secre
tar general al F.R.T.. mi-a declarat : 
„Victoria dovedește încă o dată ca
pacitatea echipei noastre. Sintem 
deosebit de bucuroși că realizăm a- 
ceastă victorie in ziua cind întreg 
poporul nostru sărbătorește elibera
rea. Este un succes mare al tenisu
lui românesc, care contribuie la creș-

IL1E NĂSTASEION ȚIRIAC

ferea prestigiului sportiv al țării 
noastre și cred că ne prezentăm la 
intilnirea cu S.U.A. cu șanse apre
ciabile (le victorie".

Galeria, acest inamic redutabil, a 
fost azi cu ceva mai suportabilă, nău
cită se vede de rapiditatea și sigu
ranța cu care Năstase și Țiriac au 
răsturnat toate calculele brazilieni
lor.

Așadar, după trei zile de acerbă 
dispută, in care șansele au înclinat 
de o parte și de alta, sportivii ro
mâni au cucerit o spectaculoasă vic
torie, pentru care merită toate felici
tările. Succesul lor este cu atit mai 
frumos, cu cit a fost obținut in fața 
unor adversari de clasă și a unei ga
lerii care a crezut in destinul favo- 

riților ei chiar și cind totul era defi
nitiv pierdut. Năstase și Țiriac au 
obligat-o însă să-și păstreze aplau
zele victoriei pentru culorile româ
nești.

După meci, Confederația braziliană 
de tenis a oferit o masă in cinstea 
sportivilor români. Cu acest prilej 
s-a făcut schimb de cadouri și amin
tiri între cele două echipe. în cursul 
ceremoniei, căpitanul echipei brazi
liene, Alcides I’rocopio. a elogiat 
„măiestria și bravura** jucătorilor ro
mâni, dorindu-le succes in finala cu 
S.U.A. în aceeași zi, Năstase. Țiriac 
și căpitanul echipei, Ștefan Georges
cu. au plecat in S.U.A., unde ur
mează să dispute turnee individuale 
la Orange și Forest Hills.

„Tygodnik Kulturalny44 (R. P. Polonă)

UNUL DINTRE CEI MAI CUNOSCUȚI 
OAMENI DE STAT EUROPENI

„NICOLAE CEAUȘESCU” — sțib 
acest titlu publicația poloneză „Ty
godnik Kulturalny" a publicat Ia ru
brica „Profilul săptăminii*' un articol 
consacrat vieții și activității secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român.

Subliniind că ..in ultimii ani, con
ducătorul României a devenit unul 
din cei mai cunoscuți oameni de stat 
europeni, spunindu-și cuvîntul in 
multe probleme esențiale pentru con
tinentul nostru și pentru lume**, arti
colul prezintă pe larg biografia sa, 
principalele etape ale activității sale 
revoluționare. De la 11 ani a lucrat 
în diferite ateliere și fabrici din 
București. La 15 ani el a fost pentru 
prima oară arestat pentru participare 
la greve și demonstrații muncito
rești. Nicolae Ceaușescu era de pe 
atunci membru al Upiunii Tineretu
lui Comunist și membru al Partidu
lui Comunist Român. In următorii 

„Journal d’Egipte44 (Republica Arabă Unită)

ani este unul din cei mai activi ac
tiviști de tineret și antifasciști. Pen
tru activitatea sa este de două ori 
întemnițat. Pentru participarea la or
ganizarea manifestației generale 
antifasciste de la București din 1 Mai 
1939, Tribunalul Militar il condamnă 
la trei ani închisoare. După război, 
Nicolae Ceaușescu participă la acțiu
nile politice îndreptate spre demo
cratizarea relațiilor sociale din Roma
nia și introducerea reformei agrare 
și de reconstruire a țării.

Subliniind principalele momente 
din activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului si 
statului nostru, publicația poloneză 
relevă : Ca secretar general al P.C.R. 
și ca președinte al Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu conduce delega
țiile de partid și guvernamentale in 
timpul vizitelor in alte țări. S-a in- 
tilnit cu reprezentanții diferitelor 
țări și partide comuniste și munci

torești. In primul rind insă conduce 
procesul de construcție socialistă in 
România care de la an la an schim
bă această țară, făcind-o de nerecu
noscut.

în această ordine de idei, „Tygod
nik Kulturalny** subliniază realizările 
obținute in construcția socialismului 
in țara noastră, remarcind că Româ
nia face parte astăzi din primele țări 
din lume din punctul de vedere al 
cărților editate și vindute. România 
este o tară a oamenilor care învață : 
fondurile alocate de stat pentru știin
ță, odihnă, îngrijirea copiilor, servi
ciul sănătății, sport și răspindirea 
culturii sint foarte mari. Dar mărtu
ria cea mai vizibilă a progresului 
României contemporane o constituie 
noile și modernele orașe și unități 
industriale. Această țară se află in 
frunte in domeniul industriei chimice, 
îndeosebi in sectorul petrochimiei.

DUPĂ MECIUL DE LA SAP PAULO

jucătorii comenteazăAgențiile de presă și
Agențiile de presa comentează pe 

r larg meciul de la Sao Paulo. In cro- 
r.ica trimisului special al agenției 
France Presse** se arată : „Miracolul 

n-a avut loc decit o dată. Brazilia, 
care a învins Cehoslovacia in turul 
precedent, s-a înclinat, așa cum era 
de așteptat. în fața echipei României. 
Suporterii localnici și-au făcut iluzii 
după meciul ciștigat in proba de 
dublu, grație omogenității cuplului 
Koch-Mandarlno, dar ziua a doua de 
„simple", disputată luni, n-a servit 
decit pentru a repune lucrurile la 
punct • era o prea mare diferența de 
clasă intre Năstase și adversarii săi 
pentru a mai putea fi înregistrata 
vreo surpriză. De altfel, a fost sufi
cient ca Țiriac — „numărul 2" al e- 
chipei române — să-și păstreze cal
mul pentru a se impune irezistibil in 
fața veteranului formației sud-ameri- 
cane, Mandarino. Nici un suspans n-a 
fost’înregistrat in nici un moment, 
pentru că europenii n-au lăsat ad
versarilor lor un singur set.

lnflăcăratul public din Sao Paulo 
a continuat să-și susțină din toate 
puterile reprezentanții la fiecare 

* punct reușit, dar românii erau evi- 
.. cent mult superiori. In cercurile 

sportive locale, unde fusese reți
nută dificultatea de ordin fizic a lui 
Țiriac și scăderea dc regim după o 
oră de joc, atit simbătă. cit și dumi
nică, se credea că Mandarino, specia
list in seturi lungi, va reuși să-l de
pășească pe Țiriac intr-un joc de 
uzură prelungit, la finiș. Dar Manda
rino era prea slab inspirat pentru a 
putea pretinde un set adversarului 
său. Pe de altă parte, faptul că Tho
mas Koch fusese dansat m trei seturi 
de Năstase. in prima intilnire a zi
lei, a părut că l-a paralizat pe vete
ranul brazilian. Echipa României este 
o merituoasă învingătoare in această 
finală interzone. Năstase și Țiriac, 
alcătuind un frumos ansamblu pe te
renul de zgură, au arătat că sint ca
pabili să obțină un rezultat mare in 
fața echipei S.U.A.".

Aceeași agenție, comentind meciul 
Năstase-Koch. notează : „Ilie Năstase 
a readus cele două echipe la egalita
te, surclasind pe brazilianul Thomas 
Koch. în cursul primei manșe, Năs
tase a ciștigat primul ghem contra 
serviciului lui Koch. mulțumindu-se 
apoi să asigure o regularitate evo
luției sale, reușind retururi milime
trice, razante cu fileul, toate decisi

ve. Al doilea set al acestei întilniri 
a fost cel mai rapid din întreaga fi
nală interzone. Românul, a reușit 6—0 
in 17 minute. Thomas Koch, complet 
dereglat, nu s-a regăsit nici o clipă 
in această manșă in care Năstase, 
inspirat și rapid, a executat întreaga 
gamă a loviturilor ca la paradă. Va
rietatea jocului său a provocat ropo
tele de aplauze ale unui public, a- 
proape tot timpul ostil”.

Iată citeva relatări ale aceleiași 
agenții, in legătură cu meciul Țiriac- 
Mandarino. ..Primul set a fost gata 
in 20 de minute, Mandarino, decon- 
centrat, a comis numeroase erori și 
s-a inclinat cu 6—0.

Excelent la serviciu, Țiriac nu s-a 
lăsat de loc tulburat de interminabi
lele discuții ale arbitrilor de tușe a- 
supra mingilor litigioase și românul, 
lansat, a realizat o a doua victorie 
de set in 25 de minute, neconcedind 
decit două jocuri unui Mandarino ră
mas pe fundul terenului. Stăpin ab
solut al terenului și servind foarte 
sec, Țiriac conducea cu 3-0 in setul 
al treilea. Publicul a mai avut o li
cărire de speranță, cind Mandarino 
a reușit să egalf-e la 4-4, dar Țiriac 
și-a regăsit rapid întreaga luciditate, 

obținind ușor și ultimele două jocuri. 
O minge îndoielnică, în ultimul joc, 
a provocat intrarea pe teren a doi 
spectatori infierbintați, deciși să aibă 
o... discuție cu arbitrul englez Derek 
Hardwick, dar poliția a intervenit 
imediat**.

Imediat, după terminarea întîlnirii, 
Ilie Năstase a declarat ziariștilor ur
mătoarele : „Am făcut un meci bun, 
pentru că am luptat cu ambiție pen
tru fiecare minge. Acum, noi vom 
pleca spre S.U.A. unde vom partici
pa la citeva competiții internaționale, 
printre care și concursul de la Forest 
Hills, după care vom disputa finala 
„Cupei Davis'*. Ne vom pregăti in
tens pentru a reuși marea perfor
manță de a ciștiga trofeul**. Cunoscu
tul tenisman Edson Mandarino a 
spus, printre altele, că a jucat foarte 
slab in meciul împotriva lui Țiriac 
și că este necăjit pentru faptul că a 
fost pur și simplu surclasat. El a a- 
rătat că „Năstase și Țiriac s-au intre- 
cut pe sine în ultima zi, cind au re
făcut in mod excepțional, reușind sâ 
obțină dreptul de a juca in finala 
„Salatierei de argint.

PRIETENIA ROMÂNO-EGIPTEANĂ ESTE
0 TRADIJIE CARE A DOBÎNDIT EXPRESIA 
CEA MAI COMPLETĂ ÎN ANII POSTBELICI
„Journal d’Egipte** a publicat, pe 

prima pagină, sub semnătura redac
torului său șef, Edgard Gallad, un 
amplu articol însoțit dc fotografia to
varășului Nicolae Ceaușescu, cu titlul 
„Cu sinceritate și vigoare România 
apără, in toate împrejurările, ideea 
evacuării pâniinturilor arabe. Pre
ședintele Ceaușescu — pionier al păcii 
și cooperării intre popoare”.

Autorul scrie că „Ziua de 23 Au
gust 1944 a constituit un eveniment 
crucial pentru destinele României și 
Europei**. Subliniind că pină la se
siunea din toamn^ a Adunării Gene
rale a O.N.U., R.A.U. desfășoară o 
amplă activitate diplomatică pentru 
găsirea unei soluții, autorul articolu
lui scrie : „Pe lista prietenilor încer
cați, in al căror ajutor noi sperăm la 
O.N.U. și care vor să contribuie la 
pace, țin să relev, cu ocazia sărbăto
rii sale naționale, că România este in 
primele ringuri a’- p^lora al căror 
sprijin este o ce-tilujine pentru noi. 
Numeroase motive, printre care o 

veche tradiție a relațiilor între po
porul român și popoarele arabe și, in 
primul rind, poporul egiptean — ne 
îndreptățesc să afirmăm această cer
titudine. Această tradiție, adaptin- 
du-se timpului, revoluției, a dobin- 
dit expresia cea mai deplină după 
preluarea însărcinării supreme de 
către președintele Nicolae Ceaușescu, 
care a imprimat politicii românești 
o amploare care depășește frontiere
le țării sale. Ceaușescu este unul 
dintre primii mari oameni de stat 
de după război care a înțeles că o 
politică inteligent națională trebuie 
să fie și internațională. Astfel, pre
ședintele Ceaușescu este considerat 
ca unul dintre pionierii indrăzneți și 
inspirați ai cooperării intre toate ță
rile in numele atașamentului pentru 
pace**.

După ce trece în revistă rea
lizări ale poporului român după eli
berare, autorul articolului scrie :. 
Președintele Ceaușescu se află in 
fruntea unui stat și a unei orinduiri

politice impecabile, bazată pe o eco
nomie puternică și pe o cultură popu
lară strălucitoare. Toate aceste re
surse, autoritatea sa morală, înalta 
apreciere cu care lumea exterioară 
inconjoară națiunea română și pe 
șeful său de stat, președintele — fără 
ezitări și fără rezerve — le-a adus in 
lupta diplomatică pentru evacuarea 
păminturilor arabe ocupate. România 
a făcut aceasta cu toate ocaziile in 
organisme interne și internaționale. 
Sprijinul său l-am simțit de multe 
ori și il vom auzi și in septembrie la 
Adunarea Generală a O.N.U. Pentru 
acest motiv, ministrul nostru al afa
cerilor externe situează România 
printre prietenii cei mai siguri și lo
iali. Sprijinului politic general, scrie 
Gallad, trebuie să-i adăugăm relații
le economice și culturale. După răz
boiul din iunie, colaborarea României 
ne-a fost prețioasă. Acorduri deo- 
s-'bit avan: a joase pentru noi au
i '-i încheiate și respectate și planuri 
mari sini in prezent discutate”.
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MOSCOVA. — Cu prilejul ce- 
11 ■ di-a 27-a aniversări a elibe
rării Romanici de sub jugul fas
cist. ambasadorul extraordinar și 
pil aipotmt.ar a! Republicii Socia- 
listc România in U.R.S.S., Teodor 
Marinescu, a oferit luni o recepție tn 
saloanele ambasadei. Au participat 
K F. _ Katușex. secretar al C.C. al 
P C I S.. N. K. Baibakov, vicepreșe
dinte Consiliului de Miniștri al 
V.R.S.S.. președintele Comitetului de 
>■ <t al Planificării al U.R.S.S.. V. I. 
Konotop, membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. prim- 

rotar al Comitetului regional Mos
cova al F.C.U.S., președintele Asocia
ții i de prietenie sovieto-romănâ. 
N. N. Rodionov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al U.R.S.S.. ge
neral de armată S. L. Sokolov, prim- 
locțiitor al ministrului apărării al 
U.R.S.S.. general de armată A. A. 
Eptșev, șeful Direcției Politice Supe
rioare a armatei și a flotei maritime 
militare ale U.R.S.S.. activiști de 
partid, de stat și obștești, oameni de 
știință și cultură, reprezentanți ai 
M.A.E. al V.R.S.S.. ziariști sovietici 
și corespondenți ai presei străine a- 
creditați la Moscova. Au fost pre- 
zenți șefi ai misiunilor diplomatice și 
alți reprezentanți ai corpului diplo
matic. Recepția s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★
L-a 23 August, ambasadorul Româ

niei a luat cuvintul la posturile so
vietice de radio și televiziune.

■*
Consulul general al României la 

Kiev. Alexandru Ungur, a oferit o 
recepție cu prilejul celei de-a 27-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist. Au participat A. E. 
Korneiciuk, președintele sovietului 
suprem al R.S.S. Ucraina. N. M. Bo
risenko. membru supleant al birou
lui. secretar al C.C. al P.C. din U- 
craina. V. E. Semiciastnii, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene, miniștri și condu
cători ai instituțiilor centrale, mem
bri și activiști ai C.C. al P. C. din 
Ucraina, membri ai filialei din Ucrai
na a Asociației de prietenie sovieto- 
română, oameni de cultură și artă, 
generali și ofițeri superiori ai arma
tei sovietice, ziariști. Au participat, 
de asemenea, membrii corpului con
sular din capitala Ucrainei.

SOFIA. — Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Sofia, Nicolae 
Blejan. a oferit luni seara un cocteil 
in saloanele ambasadei. Au partici
pat Gheorghi Traikov. președintele 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria. 
Jivko Jivkov. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria. Venelin Koțev, 
membru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.B.. Mincio Min- 
cev. secretar al Consiliului de Stal. 
Konstantin Telalov, membru al C.C. 
al P.C.B., șeful Secției externe a C.C. 
al P.C.B.. Penko Gherganov, membru 
al C.C. al P.C.B.. prim-secretar al 
Comitetului județean Plevna al 
P.C.B.. Hristo Panaiotov, ministrul 
industriei grele. Ivan Nedev, ministrul 
comerțului exterior. Radenko Grigo
rov. prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Kiril Nestorov, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. Sava Ganovski, președintele Co
misiei de politică externă a Adună
rii Populare. Slavcio Vasev, preșe
dintele Comitetului bulgar pentru 
înțelegere reciprocă și colaborare in 
Balcani, activiști ai C.C. al P.C.B.. 
oameni de știință, cultură și artă. Au 
fost prezenți. de asemenea, șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Sofia. Luni seara, ambasadorul Ro
mâniei a vorbit la posturile de radio 
și televiziune bulgare.

PRAGA. Ambasadorul României la 
Praga, Teodor Haș, a oferit luni sea
ra. in saloanele ambasadei române, o 
recepție cu prilejul celei de-a 27-a a- 
niversâri a eliberării țării noastre de 
sub jugul fascist. Au luat parte Josef 
Kempny. membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia. Jan Gregor, 
vicepreședinte al Guvernului Federal 
al R. S. Cehoslovace, președintele Co
misiei Mixte de colaborare ceho- 
slovaco-române. Andrej Barcak. mi
nistrul comerțului exterior, reprezen
tanți ai organelor și organizațiilor cen
trale de stat și obștești, ai organelor 
locale de partid și de stat din locali
tățile in care se află monumente și 
cimitire ale ostașilor români căzuți in 
lupta pentru eliberarea Cehoslovaciei, 
oameni de artă, știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori ai arma
tei cehoslovace, ziariști. Erau pre
zenți. de asemenea, șefi și membri ai 
corpului diplomatic- acreditați in R.S. 
Cehoslovacă. Recepția s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească. 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Praga a vorbit la postu
rile de radio și televiziune ceho- 
slovace. De asemenea, consulul gene
ral al României la Bratislava. Caro] 
Cozma. a vorbit luni la posturile de 
radio slovace.

BERLIN. — Ambasadorul Republi- 
c ii Socialiste România in Republica 
Democrată Germană. Nicolae Ghenea. 
a oferit, la sala congreselor din Ber
lin. un cocteiL Au participat Erich 
Muckenberger, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. Heinrich 
Homann, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Wolfgang Rauchfuss. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Wolfgang Junker, ministrul construc
țiilor. Georg Stibi, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general- 
locotenent Walter Allenstein. adjunct 
al ministrului apărării, și alte perso
nalități. reprezentanți ai corpului di
plomatic și atașați militari acreditați 
in R.D.G.

Ambasadorul român a vorbit la 
postul de televiziune al R.D.G. Au 
fost proiectate pe micul ecran filmele 
documentare „întilniri in România“ 
și ..Motive românești*-, precum și fil
mul artistic „Gioconda fără suris“.

STOCKHOLM. — Ambasadorul Ro
mâniei la Stockholm. Eduard Me- 
zincescu, a oferit o recepție in sa
loanele ambasadei. Au participat 
luncționari superiori din M.A.E. al 
Suediei, șefi ai misiunilor diploma
tice. conducători ai unor partide po
litice. oameni de afaceri, reprezen
tanți ai vieții cultural-artistice, zia
riști.

PEKIN.-—Cu ocazia aniversării eli
berării României de sub jugul fas
cist. ambasadorul Republicii Socia
liste România la Pekin. Aurel Duma, 
a oferit luni seara o recepție. Au 
participat Ciu En-lai, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consiliului de 
Stat. Ciu Hui-tso, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, ad
junct al șefului Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de Eli
berare, Go Mo-jo, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepreședinte ul Co
mitetului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari pe întreaga 
Chină, Ci Pin-fei, ministru ad-inte- 
rim al afacerilor externe al R. P. Chi
neze, membri ai Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanților 
Populari pe intreaga Chină, activiști 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
Comitetului Revoluționar Municipal 
din Pekin și ai Asociației populare 
chineze pentru relațiile culturale și 
de prietenie cu țările străine. Au fost, 
de asemenea, prezenți. Sarin Chhak. 
ministrul afacerilor externe, și 
Thiounn Mumm, ministrul economiei 
și finanțelor in Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei. șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Pekin. Ministrul Ci Pin-fei și am
basadorul Aurel Duma au rostit 
toasturi in sănătatea conducerilor 
de partid și de stat ale celor două 
țări, pentru prietenia și solidarita
tea militantă dintre partidele, po
poarele și țările noastre. Recepția 
s-a desfășurat intr-o atmosferă to
vărășească, de caldă prietenie.

Asociația populară chineză pentru 
relațiile culturale și de prietenie cu 
țările străine și Asociația de priete
nie China-România au organizat du
minică o recepție, cu prilejul zilei de 
23 August. Au participat Li Sien- 
nien. membru al Biroului Politic al 
Partidului Comunist Chinez, vicepre
mier al Consiliului de Stat, Go Mo
jo. membru al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentan
ților Populari pe intreaga Chină, 
Pang Siao-hui. membru al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Chinez, șef adjunct al Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare. Ci Pin-fei. ministru ad- 
interim al afacerilor externe, Tin Si
lin. vicepreședinte al Asociației 
populare chineze pentru relațiile cul
turale și de prietenie cu țările străi
ne. membri ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, con
ducători ai unor instituții centrale; 
Au fost prezenți. de asemenea. Au
rel Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România, și membri ai 
ambasadei.

BUDAPESTA. — La recepția oferită 
de loan Cotoț. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta, cu 
ocazia aniversării eliberării Româ
niei. au luat parte Nemes Dezso. 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., dr. Matyas Timar, membru 
al C.C. al P.M.S.U.. vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar. Jozsef Bondor, mi
nistrul construcțiilor și urbanisticii, 
dr. Zoltan Szabo, ministrul sănătății, 
dr. Miklos Beresztoczy, vicepreședinte 
al Adunării de Stat, Gyenes Andras, 
șef de secție la C.C. al P.M.S.U., 
Jozsef Marjai. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Sandor Racz. 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor interne. general-maior Ferenc 
Karpati. adjunct, al ministrului apă
rării naționale. Gyula Karadi, prim- 
vicepreședinte al Oficiului național 
de planificare, și numeroase alte ofi
cialități ungare. Au luat parte, de 
asemenea, membri ai corpului diplo
matic acreditați in capitala ungară.

★
Ambasadorul Republicii Socialiste 

România la Budapesta. loan Cotoț, 
și colonel Emilian Birlea. atașatul 
militar și aero, au depus o coroană 
de flori la cimitirul Rakosliget din 
Budapesta al ostașilor români căzuți 
in luptele pentru eliberarea Ungariei. 
Au fost de față Hantos Janos, vice
președinte al Consiliului Executiv al 
Sfatului orașului Budapesta, general- 
maior Pești Endre, comandantul gar
nizoanei Budapesta, reprezentanți ai 
Ministerului de Externe ungar, ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
precum și membri ai Ambasadei ro
mâne din Budapesta.

TIRANA. — Cu ocazia Zilei de 
23 August, ambasadorul Republicii So
cialiste România in Republica Popu
lară Albania. Manole Bodnaraș, a o- 
ferit o recepție in saloanele amba
sadei. Au participat Shefquet Peci, 
vicepreședinte al Prezidiului Adună
rii Populare, Hafer Spahiu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Nesti Nașe, ministrul afacerilor ex
terne. Kiko Ngjela, ministrul comer
țului. Milo Qirko. ministrul comuni
cațiilor. Leambi Zicishti, ministrul 
sănătății. Au fost, de asemenea, pre
zenți șefi și membri ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Tirana. Re
cepția s-a desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească.

★
Cu același prilej, in capitala R.P. 

Albania a avut loc deschiderea ex
poziției fotografice ..România Socia
listă intre anii 1966—1970“. La ina
ugurare au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Ministerului învâțămintului și 
Culturii, ai Comitetului albanez pen
tru relații culturale și prietenești cu 
străinătatea, precum și un numeros 
public. A fost prezent ambasadorul 
Manole Bodnaraș.

VIENA. Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Viena, Dumi
tru Aninoiu. a oferit o recepție in 
saloanele ambasadei. Au participat 
Otto Probst, vicepreședinte al Par
lamentului, Herta Firnberg. ministrul 
științei și cercetării, deputatul Bruno 
Pi Hermann, fost vicecancelar al 
Austriei șj președinte al Internațio
nalei socialiste. Franz Muhri. preșe
dintele Partidului Comunist din 
Austria, numeroase personalități ale 
vieții politice și cultural-științifice, 
oameni de afaceri, membri ai cor
pului diplomatic, ziariști și cores
pondenți de presă acreditați in 
Austria. Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială.

BELGRAD. - Ambasadorul Roma
nici la Belgrad. Vasile Sandru, a o- 
ferit luni o recepție în saloanele 
ambasadei. Au luat parte Niaz Diz- 
darevici, președintele in funcțiune al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I.. Marko Nikezici. președintele 
C.C. al Uniunii Comuniștilor din R.S. 
Serbia, Milenko Boianici, președinte
le Consiliului Executiv al R.S. Ser
bia, Dușan Gligorievici și Boris Șnu- 
derl, membri ai Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F.I.. general Viktor 
Bubaru, șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Iugoslave, Radivoie 
Uvalici. adjunct al secretarului fede
ral pentru afaceri externe, alte per
sonalități politice marcante, oameni 
de artă și cultură, ziariști, corespon
denți de presă străini acreditați in 
capitala iugoslavă. Au fost prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice și alți 
reprezentanți ai corpului diplomatic 
acreditați la Belgrad.

PHENIAN. — Cu ocazia zilei de 
23 August, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Phenian. Au
rel Mălnășan, a oferit luni seara o 
recepție. Au participat Kim Ir. prim- 
vicepreședinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, Ten Diun 
Theak, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. Yang Hyong 
Sop, secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, Kan Rian Uk, 
vicepreședinte al Prezidiului Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. Co
reene, Hă Dam, ministrul afacerilor 
externe al R.P.D. Coreene, alți mem
bri ai guvernului, generali ai arma
tei populare coreene, funcționari su
periori din ministere, reprezentanți 
ai organelor centrale și organizații
lor obștești.

Au fost, de asemenea, invitați re
prezentanți diplomatici și atașați 
militari ai ambasadelor străine la 
Phenian.

Ambasadorul român și Kim Ir au 
rostit toasturi in sănătatea condu
cătorilor români și coreeni, pentru 
prietenia frățească și solidaritatea 
dintre cele două popoare.

VARȘOVIA. Ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Varșovia, 
Marin Mihai, a oferit cu prilejul zi
lei de 23 August o recepție in saloa
nele ambasadei. Au participat St. 
Olszowski, membru al Biroului Poli
tic, secretar al Comitetului Central 
al P.M.U.P., J. Groszkowski, preșe
dintele Frontului Unității Poporului, 
președintele Academiei poloneze de 
științe, J. Mitrega, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, H. Skibniew- 
ska, vicemareșal al Seimului, II. Sza- 
franski, membru al Consiliului de 
Stat. Au mai fost prezenți W. Bek, 
șeful secției de presă • a 0.C.- al 
P.M.U.P., membri ai C.C. al P.M.U.P., 
S. Trepczynski și J.. Czyrek, adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai conducerii superioare 
a armatei, ai vieții științifice, econo
mice și culturale, miniștri, șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice acreditați la 
Varșovia, membri ai corpului diplo
matic. ziariști. Ambasadorul României 
a vorbit la postul de televiziune din 
Varșovia.

*
Colonelul Nicolae Mandache, ata

șat militar, aero și naval român la 
Varșovia, a făcut o vizită la o unitate 
militară poloneză din garnizoana Sa
nok, unde a vorbit despre succesele 
obținute de poporul român sub con
ducerea P.C.R. în continuare au fost 
prezentate citeva filme românești de 
scurt-metraj. în parcul Bielany din 
Varșovia a fost organizată o seară de 
cultură românească, in cadrul căreia 
artiști ai scenelor varșoviene au citit 
lucrări din literatura română traduse 
in limba polonă.

ULAN BATOR. — Ambasadorul 
României in R. P. Mongolă, Sandu 
Ioan, a oferit un cocteil la care au 
participat Badamin Lhamsuren, mem
bru supleant al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.P.R.M., Damdin- 
ghiin Gombojan, membru supleant al 
C.C. al P.P.R.M.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
guvernului, activiști de partid, șefii 
misiunilor diplomatice, oameni de 
cultură și artă. Cocteilul s-a desfășu
rat intr-o atmosferă prietenească.

Ambasadorul României a organizat 
o conferință de presă in care a rele
vat Semnificația actului de la '23 
August in istoria poporului nostru, 
precum și succesele obținute de Ro
mânia in perioada care s-a scurs de 
la eliberare. Au participat ziariști 
mongoli și corespondenți de presă 
străini, atașați de presă ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Ulan Bator.

PARIS. Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Paris, Constantin 
Flitan. a oferit o recepție cu prilejul 
aniversării a 27 de ani de la elibera
rea patriei noastre de sub jugul fas
cist. Au participat numeroase perso
nalități ale vieții politice, diplomatice 
și culturale din capitala Franței, 
printre care Rene Chazelle, vicepre
ședinte al Adunării Naționale. Robert 
Andre Vivien, secretar de stat, re
prezentant al guvernului francez, 
Marcel Diebol, prefect al Parisului. 
Andre Vieuguet, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. Fran
cez. Au fost de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Paris, oa
meni de afaceri francezi, directori și 
redactori ai ziarelor franceze, cores
pondenți ai presei străine. Au fost 
prezenți, de asemenea. Adriano Buz- 
zatti Traverso. subdirector general al 
U.N.E.S C.O., precum și numeroși 
ambasadori acreditați pe lingă 
U.N.E.S.C.O. Recepția s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială.

LONDRA. — Ambasadorul român 
Vasile Pungan a vorbit, in prezența 
unor numeroși participanți la sediul 
ambasadei, despre semnificația actu
lui de la 23 August 1944 și realizările 
poporului român, sub conducerea 
P.C.R.. in cei 27 de ani de libertate, 
subliniind in special programul de 
construire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria noastră. 
A fost expusă pe larg politica și acti
vitatea desfășurată de conducerea 
statului român, in frunte cu președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, pentru promovarea unor 
relații de prietenie și pace in lume, 
în continuare a foșt oferită o gală de 
filme românești, urmată de un cocteil.

SAIGON 24 (Agerpres). — Delta 
fluviului Mekong și regiunea Platou- 
rilor înalte au constituit zonele care 
au concentrat, in ultimele 24 de ore. 
acțiunile ofensive lansate de patrioții 
sud-vietnamezi împotriva unităților 
americano-saigoneze, precum și a 
unor obiective militare inamice. Lup
te puternice, relatează in acest sens 
corespondenții agențiilor de presă, au 
avut loc in apropiere de localitatea 
Cay Lay, precum și lingă Kontum.

Alte ciocniri au mai fost semnalate 
in zona taberei militare saigoneze

Noi bombardamente americane 
în R. D. Vietnam

SAIGON 24 (Agerpres). — Trei 
avioane americane de vinătoare și 
bombardament au bombardat dumi
nică zone din interiorul R D. Viet
nam situate la 61 și respectiv 185 km 
nord-vest de zona demilitarizată — 
anunță agenția A.P. Totodată, avioa
ne „B-52" au efectuat bombardamen
te, in aproape 20 de valuri succesive, 
de-a lungul zonei demilitarizate.

Cele două acțiuni aeriene consti
tuie al 50-iea și respectiv al 51-lea 
atac din anul acesta in interiorul 
Vietnamului de nord.

Un reprezentant al Ministerului de 
Externe al R. D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație, in care se ara
tă că, in intervalul 16—18 august,

Un mesaj al lui Funii Vongvicit adresat 
copreședinților Conferinței de la Geneva 

asupra Laosului
Fumi Vongvicil, secretar general al 

Frontului Patriotic laoțian, a adresat 
un mesaj copreședinților Conferinței 
de la Geneva asupra Laosului, de- 
nunțînd intensificarea acțiunilor agre
sive americane in Laos și cerind înce
tarea imediată a acestora, relatează 
agenția Khaosan Pathet Lao.

Mesajul relevă că, după eșecul o- 
perațiunii „Lam Son-719“. a continuat 
dislocarea trupelor tailandeze in Laos 
care, împreună cu unități ale forțe
lor reacționare laoțiene și sprijinite 
de aviația americană, au lansat o se
rie de acțiuni agresive, îndeosebi in 
regiunea sudică a Laosului, afcctind 
viața și bunurile populației civile.

HELSINKI

Convorbiri 
ungaro finlandeze

HELSINKI 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare. Pal Losonczi, a sosit 
luni la Helsinki intr-o vizită oficială. 
LI a fost intimpinat de președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, de pri
mul ministru Ahti Karjalainen și de 
alte persoane oficiale finlandeze.

★
La Helsinki au început convorbi

rile intre președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare. Pal 
Losonczi, și președintele Finlandei. 
Urho Kekkonen. După cum transmite 
agenția M.T.I., sint examinate pro- • 
bleme internaționale de interes re
ciproc și aspecte ale relațiilor bila
terale.

STARE DE ALERTĂ ÎN GUINEEA
CONAKRY 24 (Agerpres). — Postul 

de radio Conakry, citat de agenția 
France Presse, a anunțat că armata, 
serviciile de securitate și organiza
țiile politice din Guineea au lost puse 
in stare de alertă pentru a Ii gata să 
respingă o eventuală nouă invazie a 
mercenarilor in țară. în comunica
tul înaltului comandament, prin care 

Poporul Uruguayan sărbătorește astăzi împlinirea o 146 de ani de la 
proclamarea independentei tării sale.. Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Uruguayului, poporul român urează poporului Uruguayan prosperitate și 

pace. în fotografie : vedere din Montevideo, capitala țării

..AlTa-2“, atacată de patrioți cu obuze 

.și mortiere, precum și a taberei 
..Charlie-1", asupra căreia forțele pa
triotice au lansat rachete in cursul 
nopții de luni spre marți. A fost ata
cată, de asemenea, baza ,.Alfa-4“, in 
apropierea căreia a fost surprinsă in
tr-o ambuscadă o unitate de militari 
saigonezi, care, in urma luptelor, & 
înregistrat pierderi serioase.

Tot in cursul nopții, baza america
nă de la Thu Loi, situată la 50 de 
kilometri de Saigon, a constituit un 
alt obiectiv al atacurilor forțelor pa
triotice sud-vietnameze.

avioane militare ale S.U.A. au bom
bardat diferite regiuni din provincia 
Quang Binli, iar in zilele de 18, 19 
și 20 august avioane strategice de 
tip ,.B-52“ au atacat localitatea 
Hyong Lap. în aceleași zile, artileria 
navală americană de pe navele flo
tei a 7-a a bombardat o serie de lo
calități situate la nord de paralela 17. 
Ca urmare a acestor acțiuni, au fost 
inregistiate victime omenești și au 
fost provocate daune însemnate 
populației. Ministerul de Externe al 
R. D. Vietnam a condamnat aspru 
noile acțiuni agresive ale S.U.A. și a 
cerut incctarea tuturor atentatelor la 
suveranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam.

Mesajul cere încetarea urgentă a 
oricărei intervenții împotriva Lao
sului, suspendarea bombardamentelor 
americane asupra teritoriului laoțian, 
precum și retragerea tuturor trupelor 
tailandeze din Laos, introduse în mod 
ilegal. Se cere, de asemenea, respec
tarea riguroasă a prevederilor acor
durilor de la Geneva din 1962 asupra 
Laosului, lăsind laoțienii să-și rezol
ve singuri propriile probleme, pe 
baza noilor propuneri de pace pre
zentate de către Frontul Patriotic 
laoțian la 22 iunie 1971.

(Agerpres)

R. D. VIETNAM
VARȘOVIA 23 (Agerpres), — La in

vitația Seimului R. P. Polone, luni a 
sosit in această țară o delegație a 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam, 
condusă de Hoang Van Hoan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale. Delegația 
vietnameză urmează să poarte con
vorbiri in probleme privind dezvolta
rea contactelor și a colaborării dintre 
parlamentele celor două țări, precum 
și in unele probleme internaționale 
actuale, relatează agenția P.A.P.

s-a adoptat această măsură, se arată 
că trupe de mercenari au fost masate 
in regiunea de graniță in Guineea- 
Bjssau. teritoriu aflat sub ocupația 
colonialiștilor portughezi, ’ cu scopul 
vădit^de a se deda la o nouă invazie, 
lapt confirmat și de interceptarea u- 
nui schimb de mesaje radio intre uni
tățile mercenarilor.

„Procesul revoluționar chilian 
este ireversibil"

DECLARAȚIILE LUI LUIS CORVALAN, SECRETAR GENERAL 
AL P.C. DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 24. — Core.- 
pondentul nostru, E. Pop, transmite: 
Luind cuvintul la un miting al oa
menilor muncii din capitala chiliana, 
Luis Corvalan, secretar general al 
Partidului Comunist din Chile, a de - 
nunțat presiunile forțelor reacționare 
externe și interne, potrivnice desfă
șurării transformărilor in viața poli
tică și economică a țării. El a rele
vat că instrucțiunile date de guver
nul S.U.A. unor organisme financiare 
de a suspenda creditele pentru Chile. 
cundiționindu-le de problema indem
nizațiilor pentru monopolurile din in
dustria cuprului naționalizată, sini 
expresia presiunilor imperialiste, 
un amestec intr-o problemă in
ternă a Republicii Chile... marile 
mine de cupru au fost naționalizate 
prin voința poporului chilian și prin 
intermediul unei reforme constituțio
nale aprobate de întregul Parlament. 
Luis Corvalan a apreciat că intenția 
de a suspenda creditele marchează 
,.o etapă nouă in confruntarea cu 
imperialismul nord-american. Trebuie 
să înfruntăm aceste presiuni impe
rialiste cu toată forța patriotismului 
nostru", a declarat secretarul gene
ral al P.C. din Chile.

Procesul revoluționar chilian, a 
spus Luis Corvalan, are o mare rezo
nanță internațională și sîntem si
guri că politica țării noastre va con
solida legăturile care unesc țara 
noastră cu celelalte națiuni ale con
tinentului și cu țările prietene din 
intreaga lume“. Schițind realizările 
din perioada celor nouă luni de guver
nare a unității populare — creșterea 
veniturilor oamenilor muncii, spori
rea producției, scăderea șomajului și 
altele —. Luis Corvalan a scos in 
evidență importanța noii atitudini 
față de muncă in întreprinderile na
ționalizate, a relevat eforturile 
deosebite ale clasei muncitoare 
și elanul patriotic al tineretu
lui muncitoresc și studențesc. în pe
rioada vacanței lor de iarnă, sute de 
studenți au plecat in întreprinderile 
naționalizate pentru a sprijini pro
ducția. Acestea sint fenomenele noi 
care au loc in viața țării și „noi, co
muniștii — spunea Corvalan — le sa
lutăm cu profundă emoție revolu
ționară1*.

La socialism, spunea Luis Corva

Situația din Bolivia
ț

o SUSPENDAREA GARANȚIILOR CONSTITUTIONALE • NU
MEROASA ARESTĂRI • CONSTITUIREA UNUI COMANDA

MENT AL REZISTENTEI FORȚELOR DE STÎNGA
LA PAZ 24 (Agerpres). — Noul 

regim militar din Bolivia a trecut la 
represiuni împotriva forțelor de stin
gă. La puțin timp după instalarea 
colonelului Hugo Banzer în calitate 
de șef al statului, a fost decretata 
legea marțială și suspendate toate 
garanțiile constituționale. Autorită
țile militare au dispus arestarea li
derilor sindicali și a conducătorilor 
studenților, in timp ce grupuri înar
mate aparținind Falangelor Socia
liste Boliviene (F.S.B.) și Mișcării Na
ționaliste Revoluționare (M.N.R.) — 

-grupări de extremă dreaptă — au tre
cut la devastarea sediilor organiza
țiilor politice de stingă, între care și 
sediul Partidului Comunist Bolivian.

Pe de altă parte, la La Paz s-a a- 
flat că stingă boliviană a hotărit să 
nu depună armele și să declanșeze o 
luptă de rezistență îrrîpotriva noului 
regim. Potrivit unor surse, in țară a 
fost constituit un comandament al 
rezistenței alcătuit din conducători ai 
organizațiilor oamenilor muncii și 
studenți, precum și din subofițeri și 
soldați.

Deși noul șef al statului bolivian, 
colonelul Hugo Banzer, a numit prin 
decret cei zece miniștri, membri ai

□ & H C

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

La invitația C.C. al 
P.M.S.U., la Budapesta s-a aflat in 
vizită Alvaro Cunhal. secretar gene
ral al P. C. Portughez. Alvaro Cunhal 
a fost primit de Gyorgy Aczel, mem
bru al Biroului Politie, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., cu care a efectuat 
un schimb de opinii asupra relațiilor 
dintre cele două partide, precum si 
asupra unor probleme actuale ale po
liticii internaționale, informează agen
ția M.T.I.

Ambasadorii celor patru 
puteri — ,J-R-s-s-> S.U.A., Anglia 
și Franța — întruniți in Berlinul 
occidental, au convenit — se arată 
în comunicatul difuzat la incheierea 
intilnirii — asupra întregului text al 
unui proiect de acord in problemele 
Berlinului occidental, care va fi pre
zentat spre examinare guvernelor lor. 
Data următoarei întilniri a ambasa
dorilor va fi stabilită în viitorul 
apropiat.

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, l-a 
primit Ia Kremlin pe Moussa Traore, 
președintele Comitetului militar al 
eliberării naționale și președintele 
guvernului Mali, care se află in 
U.R.S.S. la odihnă și tratament la in
vitația Prezidiului Sovietului Suprem, 
și a guvernului sovietic — informea
ză agenția T.A.S.S.

Convorbirile S.A.L.T. La
Ambasada S.U.A. din Helsinki a a- 
vut loc marți cea de a 14-a ședință 
do lucru din cadrul actualei runde 
a convorbirilor sovieto-americane a- 

lan, nu se ajunge doar prin simpla 
transferare a proprietății, numai Drin 
trcrwea mijloacelor de producție din 
miinile particularilor in miinile sta
lului. Este necesar ca oamenii mun
cii să fie la putere nu numai în gu
vern, ci și in conducerea întregului 
efort creator al construirii unei noi 
economii. Procesul revoluționar chi
lian eslc ireversibil in aceeași mă
sură in care oamenii muncii au acea
stă putere. Vrem să spunem că in a- 
cest domeniu s-au făcut pași Înainte. 
Dar există o răminere in urmă foarte 
gravă care trebuie lichidată repede. 
Sîntem pentru creșterea ariei pro
prietății sociale in termenii stabilii! 
in program și, concomitent cu etati
zarea. pentru participarea oameni
lor muncii in administrarea între
prinderilor. In legătură cu pro
blemele reformei agrare, Corva
lan a apreciat că. in moment' i 
de față, obiectivul principal tre
buie să fie organizarea cit , mai 
eficientă a producției de către colec
tivitățile țărănești de pe latil' ..Mile 
expropriate. „Rczumind, spunea Luis 
Corvalan, se impune o atitudine de 
combativitate, de acțiune și de mo
bilizare a maselor pe toate frontu
rile, pentru a infringe planurile im
perialismului nord-american. pentru 
a domoli rcacțiunea, pentru a înainta 
cit mai repede posibil spre parla
mentul unicameral și alte schimbări 
instituționale, pentru a consolida, 
lărgi și adinei revoluția noastră. Este 
necesar să se întărească și mai mult 
rindurile clasei muncitoare și ale 
poporului, unitatea muncitorească și 
populară".

In incheierea cuvintării sale, Luis 
Corvalan a evidențiat creșterea și 
întâi irea rîndurilor partidului și a 
vorbit despre pregătirile pentru ani
versarea semicentenarului partidu
lui. în prezent, numărul membrilor 
partidului și ai organizației tineretu
lui comunist se ridică la 160 000. 
„Constituim o marc forță, a spus se
cretarul general, nu numai numeric, 
ci, totodată, prin unitatea de gindire 
și de acțiune, prin" disciplina și legă
turile puternice care ne unesc do 
clasa muncitoare, de popor, din rin
durile cărora am ieșit și facem 
parte".

noului cabinet, incredințind principa
lele portofolii ofițerilor care l-au 
sprijinit in lovitura militară și lide
rilor celor două grupări de extrem 
dreaptă. F.S.B. și M.N.R.. ..chemind 
toți bolivienii să sprijine noul regim”, 
o serie de personalități politice au re
fuzat colaborarea. Agenția Prensa 
Latina menționează că ambasadorii 
Boliviei la Washington. Buenos Aires 
și Bogota și-au prezentat demisiile ca 
urmare a „deosebirilor profunde care 
ii despart de actualul regim**. în 
schimb, se anunță că Victor Paz 
Estenssoro, fost președinte al Boliviei, 
lider al „Mișcării naționaliste revolu
ționare**, care din 1964 se afla în exil 
la Lima, s-a reîntors luni in capitala 
boliviană, oferindu-se să colaboreze 
cu colonelul Banzer.

★
Ministrul peruan al afacerilor ex

terne. Edgardo Mercado Jarrin, a de
clarat că fostul președinte Torres, 
împreună cu un grup de 25 colabora
tori apropiați. intre care și ministrul 
de externe, Huascar Taborga, și cel 
al apărării. Emilio Molina, s-au refu
giat la ambasada Perului din La Paz, 
cerind azil politic.

supra limitării cursei înarmărilor 
strategice (S.A.L.T.). Următoarea șe
dință va avea loc vinerea viitoare, 
la Ambasada U.R.S.S. din capitala 
finlandeză.

Delegația guvernamenta
lă cubaneză, contiu“» dc Rau| 
Roa Garcia, ministru) afacerilor ex
terne al Cubei, și-a încheiat vizita 
oficială in Chile, inapoindu-se in 
patrie.

Cu oca2ia deschiderii oficiale, 
pentru public, a Tirgului inter
național .,Wellington-197r-, la 
care participă și (ara noastră, 
pavilionul României a fost vizi
tat de către sir Arthur Porriit, 
guvernatorul general al Noii 
Zeelande, de alte personalități 
neozeelandeze, precum și de re
prezentanți ai misiunilor diplo
matice acreditate la Wellington. 
Produsele românești s-au bucu
rat de o largă apreciere pentru 
calitatea și varietatea lor.

Candidatul unic ” Partide- 
lor comunist și socialist din Japonia, 
Kodzo Abe, a fost ales primar al ora
șului Tatikawa, localitate in care -se 
află una din cele mai mari baze mi
litare americane de pe teritoriul ja
ponez. Kodzo Abe este cunoscut ca 
un militam hotărit împotriva prezen
ței bazelor S.U.A. in Japonia.

a Consiliului pen0 delegație
tru promovarea comerțului interna
țional al R. P. Chineze a sosit la 
Kuala Lumpur, anunță agenția China 
Nouă. Delegația întreprinde o vizită 
de prietenie in Malayezia, la invita
ția Uniunii Camerelor de comerț din 
această țară.
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